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Editorial

Nová sezóna

V letních měsících panuje v naší redakci poklidná atmosféra. Kolegové 
se střídají na dovolených, dohánějí se resty, které byly v hektických dobách 
odsunuty na později, provádí se inventura ve skladu knih a časopisů a čas 
plyne tak nějak pomaleji.

Koncem srpna se vrací ze zaslouženého odpočinku nejen zaměstnanci 
nakladatelství, ale i naši autoři a partneři v ostatních firmách. Ve vzduchu je 
cítit chvění, začínají porady a tempo se zrychluje. Rozdělují se služební cesty 
a úkoly, plánuje se účast na konferencích a rozjíždějí se nové projekty. Pomalu 
a líně jedoucí vlak se dá opět do pohybu a nechá za sebou klidné letní dny.

V polovině září finišujeme na přípravě podzimního čísla časopisu a jednáme s potenciálními autory příspěvků pro čísla budoucí. 
Ale hlavně vyjíždíme na odborné akce, kde se setkáváme s Vámi, našimi čtenáři a autory. Nasáváme atmosféru a informace z odbor-
ných i společenských jednání a v hlavách se nám rodí nápady na nové projekty, články a knihy.

Dovedu si představit, že na klinických pracovištích, v nemocnicích, poliklinikách i soukromých ordinacích léto takhle poklidně 
neprobíhá. Pacienti jsou nemocní i v létě a vykrývat dovolené kolegů je jistě náročné. V takové situaci může začátek podzimu a období 
konání odborných akcí znamenat jisté uvolnění a zklidnění.

Dovoluji si vyjádřit přání klidného ale přesto pracovně plodného podzimu pro nás všechny a vyzvat Vás, kteří váháte, zda pub-
likovat či nepublikovat zajímavý případ z Vaší praxe, nebo se Vám v hlavě rodí námět na knihu: svěřte své myšlenky papíru a nám 
k publikaci. Rádi v redakci Vaše texty přivítáme.

Ráda bych Vás, ať už jako čtenáře či autory, pozvala k osobnímu setkání na našem prezentačním stánku na některé z odborných 
konferencí. Nejbližší příležitost bude v polovině října na 31. sjezdu České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie 
v Ostravě. Přijďte nám říci, co se Vám na časopise líbí nebo nelíbí, co byste chtěli změnit a o kterých tématech byste si rádi přečetli. 
Vždyť začíná nová sezóna…

Klára Krupičková
šéfredaktorka

PS: Léto a dovolená jsou jako stvořené pro gastronomické zážitky. Já jsem ten nejintenzivnější letos měla v kavárně a restauraci Café 
Fara u Mikulova na Moravě. Pokud pojedete okolo, určitě se tam zastavte. Celý podzim probíhají sezónní týdny. Co třeba zkusit 
dýňový víkend, rybí speciality nebo zvěřinové hody? A nezapomeňte si dopředu zamluvit stůl, mají stále plno. www.cafefara.cz
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Sklepní ulička v Bořeticích
Svobodná republika Kraví hora (jižní Morava)
Foto: Klára Krupičková (GEUM)



2 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  2/2014

Obsah

Časopis pro alergology, pneumology, lékaře 
ORL, praktické lékaře a pediatry

Ročník 11.
Číslo 2.

ISSN 1802-0518
registrační číslo MK E 15473

Vydává:
Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Redakční rada:
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

prim. MUDr. Jarmila Fišerová
as. MUDr. Vladislav Hytych

MUDr. Pavel Jansa
prim. MUDr. Viktor Kašák

doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
MUDr. Jindřich Pohl

doc. MUDr. František Salajka, CSc.
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Robert Vyšehradský, Ph.D.

Šéfredaktorka:
Klára Krupičková

e-mail: krupickova@geum.org

Vydavatel – poštovní kontakt:
(autorské příspěvky a předplatné)

Nakladatelství GEUM, s.r.o.
Nádražní 66, 513 01 Semily
tel./fax: +420 481 312 858
e-mail: geum@geum.org

Inzertní oddělení:
tel.: +420 604 935 365

e-mail: inzerce@geum.org

Sazba:
Bc. Jan Murdych

e-mail: murdych@geum.org

Redakční zpracování, ilustrační fotografie:
GEUM – Karel Vízner

e-mail: geum@geum. org

Tisk:
Tiskárna Glos Semily, s.r.o.

e-mail: tiskarna@glos.cz

Editorial   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Karel Křepela
Kostní komplikace po BCG vakcinaci   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Monika Čermáková
CHOPN, na způsobu podávání inhalační léčby záleží .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Představujeme odborné pracoviště... 
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  
a Nemocnice Na Bulovce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Kateřina Janíková, Lýdia Slušná, Norbert Pauk, Jan Fanta, Lenka Patlejchová, 
Kamila Benková
Neobvyklý průběh mnohočetného ložiskového procesu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Gabriela Hlaváčová, Norbert Pauk, Tomáš Dvořák, Lenka Patlejchová,  
Jakub Cvek
Koincidence plicních nemocí   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Zuzana Tóthová, Jan Fanta, Marta Hósová, Lenka Patlejchová, Norbert Pauk
Mediastinální cysta neobvyklé etiologie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

Jana Krejčí, Libor Havel, Petr Zatloukal
Skvělá účinnost erlotinibu u nemocné s EGFR negativním adenokarcinomem plic .  .  23

Sdělení z praxe:
Eva Dzurillová
Pokles spotreby symptomatík po alergénovej imunoterapii   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26 

Martin Liška
Úspěšná léčba pacienta s polinózou pomocí SLIT Oralairem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Iva Pončáková
Vliv Oralairu na snížení nemocnosti u šestiletého chlapce s alergií na pyly trav .  28

Martina Vašáková
III. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzích .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Michal Hájek, Miloslav Klugar
Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech  
a IV. ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

Eva Kašáková
XV. volební konference Pneumologické sekce České Asociace Sester .  .  .  .  .  .  .  35

Josef Švejnoha
Kapitoly z historie
Gabriele Fallopio (1523–9. 10. 1562)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36



KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  2/2014 3

Kostní komplikace po BCG vakcinaci

Karel Křepela
Klinika pediatrie, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn:
V  článku je podán přehled o  výskytu kostních komplikací po Bacillus Calmette-

Guérin (BCG) vakcinaci v České republice za období 1980–2013 (34 let). V celkovém 
počtu 62 případů bylo chlapců 36 proti 26 dívkám. Převažovalo postižení dlouhých 
kostí (36 případů), páteře (7 případů), velkých kloubů (7 případů), žeber a sterna (7 pří-
padů), drobných kostí končetin (5 případů). Nebyl zaznamenán žádný případ postižení 
plochých kostí (lebka a pánev). Postiženy byly jen děti očkované hned po porodu. Při 
očkování ve věku šesti měsíců nebo později se kostní komplikace nevyskytly. Je zde uve-
dena kazuistika coxitidy u roční dívky, která byla vyvolána multirezistentním kmenem 
BCG vakcíny. Rezistence se vyvinula mutací v těle pacientky, protože užitý kmen nebyl 
rezistentní. Takový případ nebyl dosud v literatuře popsán.

Summary:
Osteoarticular complications after BCG vaccination

During the period of 34 years (1980–2013) in the Czech Republic were observed 62 
cases of BCG osteoarticular complications, 36 in boys and 26 in girls. The localization 
was in long bones (36 cases), articular (7 cases), in spine, sternum and ribs (14 cases) 
and in small bones of the extremities (5 cases). These complications were observed only 
in children vaccinated just after birth. In children vaccinated in the age of 6 month or 
later they were not observed. A case of BCG coxitis in an one year old girl is demon-
strated, where the reason of disease was a multiresistant chain of the BCG vaccine. The 
resistance arises during mutation of the chain in the body of the girl, because the ori-
ginal vaccination chain was not resistant. Another such case was not yet described in 
the literature.

Křepela, K. Kostní komplikace po BCG vakcinaci. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 11, 2: 3–8, 
2014.

Klíčová slova: 
 � BCG vakcinace
 � kostní komplikace
 � multirezistentní kmen 

BCG vakcíny

Key words: 
 � BCG vaccination
 � osteoarticular 

complications
 � multiresistant chain of the 

BCG vaccine

Úvod
K očkování proti tuberkulóze se užívá živé oslabené vak-

cíny, připravené z kmene Mycobacterium bovis, který dlouho-
dobým pasážováním za nepříznivých růstových podmínek 
ztratil značnou část své virulence pro pokusné zvíře i člověka.

Je prokázáno, že po BCG vakcinaci vzniká hematogenní 
diseminace BCG kmene s tvorbou malých regresivních loži-
sek v  mnoha orgánech, ale jen velmi zřídka vede tato dise-
minace k manifestnímu onemocnění. Při BCG vakcinaci na 
levou paži se vytvoří mimoplicní primární komplex (ulcerace 
v místě očkování a zvětšení regionálních lymfatických uzlin, 
nejčastěji axilárních, méně často nad levou klíční kostí nebo 
vlevo na krku). Za normálních okolností ulcerace nepřesahuje 
10  mm a  zvětšené uzliny nepodléhají kolikvaci. Jejich veli-
kost není rozhodující. Jak je běžné při očkování živými vakcí-
nami, musíme i při kalmetizaci počítat s výskytem komplikací 
u určitého počtu očkovaných jedinců.

Komplikace po BCG vakcinaci
Na vzniku komplikací po BCG vakcinaci se podílí vedle 

techniky aplikace a koncentrace vakcíny použitý BCG kmen, 

věk očkovaných a  imunologická reaktivita očkované popu-
lace. Nejvyšší počet komplikací je pozorován především u dětí 
útlého věku. Za komplikace po BCG vakcinaci, podléhající 
hlášení, se považují následující stavy:
•	 ulcerace nebo abscesy v  místě očkování o  velikosti 

10 a více mm u novorozenců, 20 a více mm u starších dětí;
•	 zvětšení regionálních uzlin se sklonem k fluktuaci nebo 

vznik píštěle;
•	 kožní komplikace v okolí místa očkování nebo i na vzdá-

leném místě (lupoidní reakce), podkožní a svalové granu-
lomy, keloidní jizvy (většinou u školních dětí);

•	 orgánové komplikace: postižení osteoartikulární, oční, 
ledvin, hepatosplenomegalie, meningitidy, generalizo-
vané lymfadenitidy, hilové nebo mezenteriální lymfade-
nitidy, generalizace BCG vakcíny fatální a nonfatální aj.

Kostní komplikace po BCG vakcinaci
BCG ostitidy vznikají hematogenní diseminací živých 

zárodků z  místa aplikace a  pomnožením v  kostní dřeni. 
Problematika zvýšeného výskytu kostních komplikací po 
BCG vakcinaci byla sledována od poloviny padesátých let 
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zvláště ve Švédsku a  Finsku. Zatímco v  ostatních evrop-
ských zemích a mimo Evropu byly tyto komplikace popsány 
ojediněle (0,06/100  000 očkovaných všech věkových sku-
pin), byl výskyt ve Švédsku a Finsku více než padesátkrát 
vyšší (3,5 resp. 4,6/100 000 očkovaných). Na základě toho 
bylo v  roce 1975 zastaveno ve Švédsku očkování novoro-
zenců a  primovakcinace byla přesunuta do věku 14  let. 
Stejně tomu bylo v Norsku a Dánsku. Jedině ve Finsku, pro 
stále vysokou incidenci tuberkulózy, v  očkování pokračo-
vali. V roce 1979 přešli ale z dánské vakcíny na anglickou 
vakcínu Glaxo, po které nebyly v  Anglii ostitidy popsány. 
Ve Finsku však byl jejich výskyt pozorován i po této vak-
cíně. Vzhledem k  tomu, že nebylo možno vyloučit sou-
vislost s místem aplikace vakcíny (ve Skandinávii se do té 
doby očkovalo výhradně do stehna), přešli na očkování do 
ramene. Tato změna však situaci neovlivnila. Časový inter-
val od vakcinace do vzniku příznaků je podle skandináv-
ských autorů dlouhý od 4 do 144 měsíců, nejčastěji 7 až 24 
měsíců, v  průměru 18  měsíců. Tito autoři pozorovali, že 
v případech, kde ostitida vznikla za dobu delší než tři a půl 
roku po očkování, byla vždy postižena jen děvčata. Pokud je 
provedeno histologické vyšetření, prokáže se specifická tkáň 
stejného charakteru jako při přirozené tuberkulózní infekci. 
Bakteriologický průkaz s izolací BCG kmene bývá pozitivní 
u poloviny vyšetřených případů.

Lokalizace
Podle lokalizace bývá nejčastěji postiženo sternum, klavi-

kula, dále dlouhé kosti horních i  dolních končetin, v  menší 
míře žebra, drobné kosti končetin, nejméně často páteř a plo-
ché kosti lebky. Kostní postižení bývá ohraničeno na jedno 
místo, v  ojedinělých případech bylo pozorováno současné 
postižení dvou nebo tří kostí. Výjimku tvoří případ dvanác-
tileté dívky ve Skandinávii, u níž byly po očkování v novoro-
zeneckém věku zjištěny změny na osmi místech skeletu (dvě 
ložiska na lebce, dvě na obratlech, čtyři na žebrech). Nález byl 
u ní ověřen histologicky a průkaz BCG kmene se zdařil z bio-
psie žebra a ze žaludeční laváže.

Soubor pacientů s BCG ostitidami v ČR
V  tabulce 1 je uveden soubor 62 pacientů, sledovaných 

v průběhu 34 let (1980–2013).

Pohlaví a věk
Mezi postiženými bylo 36 chlapců a 26 děvčat, tedy pře-

vaha chlapců nad děvčaty v poměru 1,55:1. Převážná většina 
dětí byla očkována v novorozeneckém období. Výjimkou byli 
dva pacienti ročníku 1979, kteří byli kalmetizováni po porodu 
českou vakcínou a  revakcinováni ruskou vakcínou ve věku 
jednoho respektive sedmi let.

Inkubační doba
Interval mezi BCG vakcinací a  prvními příznaky one-

mocnění se pohyboval od jednoho do 45 měsíců, v průměru 
15,1  měsíce. U  chlapců to bylo od jednoho do 34  měsíců, 
v průměru 15,2 měsíce, u děvčat od 5 do 45 měsíců, v prů-
měru 15  měsíců. Nebyl tedy prokazatelný rozdíl mezi inku-
bační dobou chlapců a děvčat. Nejvíce případů bylo nahroma-
děno mezi 7. a 17. měsícem (40 případů).

Lokalizace kostních změn
Nejčastější bylo postižení dlouhých kostí (36 případů) a to 

více u chlapců (27 případů) než u děvčat (9 případů). Z dlou-
hých kostí to byl nejčastěji femur (15  případů), dále tibie 
(10 případů), humerus (9 případů), fibula a radius (po 1 pří-
padu). Postižení kloubů bylo pozorováno v sedmi případech 
(gonitis 4 případy, coxitis 3 případy). Postižení páteře, sterna 
a  žeber bylo ve 14  případech a  to častěji u  děvčat (10  pří-
padů proti 4 u chlapců). Postižení drobných kostí končetin se 
vyskytlo v pěti případech. Nebylo pozorováno postižení klíční 
kosti, které se uvádí v  literatuře mezi nejčastějšími, ani plo-
chých kostí lebky a pánve, které bývá naopak nejméně časté. 
U většiny pacientů byla postižena jediná kost, pouze ve dvou 
případech byla lokalizace na dvou místech. V  jednom pří-
padě se po dvouměsíční léčbě ostitidy tibie objevilo postižení 
bazální falangy čtvrtého prstu pravé ruky (spina ventosa). Ve 
druhém případě bylo současné postižení femuru a tibie.

Tab. č. 1: Kostní komplikace po BCG vakcinaci v České republice v letech 1980–2013

lokalizace hoši dívky celkem
histologie kultivace

poz. nepr. poz. neg. neprov.
femur 11 4 15 12 3 4 7 4

tibia 9 1 10 10 2 4 3 3

humerus 5 4 9 8 1 6 1 2

fibula 1 0 1 1 0 0 1 0

radius 1 0 1 1 0 1 0 0

gonitis 2 2 4 3 1 2 0 2

coxitis 1 2 3 2 1 2 1 0

spondylitis 2 5 7 3 4 0 3 4

costa 1 2 3 3 0 0 1 2

sternum 1 3 4 4 0 1 3 0

drobné kosti 2 3 5 5 0 4 1 0

celkem 36 26 62 52 10 24 21 17
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Klinické příznaky
Začátek onemocnění bývá většinou plíživý. Při postižení 

kloubů a  dlouhých kostí jsou prvými příznaky omezení hyb-
nosti a  šetření postižené končetiny, někdy bolestivost při pal-
paci a případně otok. Při postižení páteře bývají děti plačtivé, 
odmítají se posadit nebo postavit. Postupně je zjištěna bolesti-
vost obratlových trnů při palpaci a vzniká antalgický blok tora-
kální případně lumbální páteře. V  některých případech jsou 
zjištěny subfebrilní teploty, někdy i horečky. Laboratorně bývá 
zvýšení sedimentace erytrocytů a  leukocytóza. Klinické pří-
znaky a zánětlivé parametry nebývají zdaleka tak bouřlivé, jako 
u hnisavé osteomyelitidy. Podobně jako u tuberkulózního posti-
žení kostí je také pro BCG ostitidy charakteristický vznik kostní 
píštěle nebo sběhlého abscesu v  oblasti postižené kosti, které 
se mohou manifestovat až za řadu měsíců od začátku onemoc-
nění. V souboru 62 dětí se píštěl vytvořila u 8 a sběhlý absces 
u 4 pacientů. Ve všech případech se jednalo o chlapce, u děv-
čat tyto komplikace nebyly pozorovány. Píštěl se vytvořila tři-
krát při postižení humeru, po dvou případech byla při postižení 
tibie a femuru a jedenkrát při postižení kalkaneu. U dvou paci-
entů byly přítomny současně dvě píštěle (při postižení humeru 
a  femuru). Sběhlý absces byl pozorován dvakrát při postižení 
páteře, po jednom případu při postižení femuru a tibie.

Tuberkulinová reakce
Tuberkulinová reakce Mantoux II (Mx. II), pokud byla pro-

vedena, se pohybovala v rozmezí od 6 do 35 mm, v průměru 
13 mm. Negativní výsledek (0–5 mm) byl u osmi pacientů. Její 
slabší pozitivita, případně i negativní výsledek odpovídá nále-
zům u kostní, případně jiné mimoplicní formy tuberkulózy.

Imunologické vyšetření
Dle literárních údajů nebývá souvislost mezi kostním 

postižením po BCG vakcinaci a  defektem humorální nebo 
celulární imunity. Pokud bylo imunologické vyšetření prove-
deno, bylo u většiny pacientů v rozmezí normálních hodnot. 
U  osmi pacientů byly zjištěny nižší hodnoty sérového IgA, 
u tří také sekrečního IgA. Výraznější defekt buněčné imunity 
nebyl zjištěn. Nicméně je velmi zajímavé pozorování, že velká 
část postižených neměla po aplikaci vakcíny výraznější lokální 
reakci v místě očkování ani v regionálních lymfatických uzli-
nách, u některých se ani nevytvořila postvakcinační jizva.

U  těchto pacientů nebyla tedy tendence omezit průnik 
BCG kmene do organismu lymfatickou nebo krevní cestou, 
což je podmínkou pozdějšího vývoje kostního postižení. 
Musíme tedy předpokládat určitý lokální, blíže nedefinovaný 
a  těžko prokazatelný defekt imunitní obrany v  bezprostřed-
ním okolí aplikace vakcíny. Příčinou kostních komplikací tedy 
není nesprávná aplikace vakcíny (subkutánní místo intrader-
mální) nebo překročení očkovací dávky vakcíny, protože 
u těchto stavů bývá naopak výrazná lokální reakce.

Rentgenologické vyšetření
Rentgenologický nález u BCG ostitidy se nedá odlišit od 

tuberkulózního postižení. Na dlouhých kostech se v začátku 
onemocnění prokazuje osteopenie v  metafýzách, později se 

může vytvořit lakunární ložisko nebo velká dutina. Ložisko 
proniká přes růstovou chrupavku do epifýzy, do kloubu se 
provalí jen výjimečně. Typickým nálezem bývá výrazná peri-
ostální reakce. Při postižení páteře se bakterie dostávají hema-
togenní cestou nejprve do meziobratlové ploténky, která se 
sníží a odtud se proces šíří na přilehlá obratlová těla. Na nich 
se prokazuje zpočátku osteopenie, postupně se vytvoří osteo-
lytická ložiska a  následná komprese. Někdy se zobrazí stín 
paravertebrálního sběhlého abscesu.

Diagnostika
Pro ověření diagnózy je rozhodující histologické a bakte-

riologické vyšetření. Histologické vyšetření sice prokáže, že se 
jedná o  specifický proces, který je charakterizován granulo-
matózní tkání z epiteloidních buněk, přítomností obrovských 
Langhansových buněk a případně centrální kazeifikační nek-
rózy, nelze jej ale bezpečně odlišit od tuberkulózního procesu. 
Definitivním potvrzením diagnózy je bakteriologický průkaz 
oslabeného kmene Mycobacterium bovis (BCG kmen).

Terapie
Léčba všech případů probíhala za hospitalizace. Většina 

nemocných byla zpočátku léčena antibiotiky pro podezření na 
nespecifickou osteomyelitidu. Během prvních tří měsíců byly 
fokusy ošetřeny chirurgicky a  současně získán materiál pro 
histologické a bakteriologické vyšetření. Imobilizace končetin 
byla zajištěna sádrovými dlahami; nemocní se spondylitidou 
byli polohováni v sádrovém lůžku. Po nedostatečném účinku 
antibiotické léčby a po ověření diagnózy byla zahájena léčba 
antituberkulotiky – nejčastěji dvojkombinací isonikotinyl 
hydrazid (INH) a  rifampicin (RMP), v některých případech 
byl přidán ještě streptomycin (STM) nebo etambutol (EMB). 
Doba léčby se pohybovala mezi 9 a 12 měsíci, výjimečně déle 
a byla v průměru o třetinu kratší ve srovnání s léčbou osteoar-
tikulární tuberkulózy.

Průběh onemocnění
V ojedinělých případech zanechalo onemocnění po apli-

kaci ruské vakcíny trvalé následky ve smyslu zvýšeného růstu 
nebo zkrácení končetiny nejvíce o 1 cm nebo omezení hyb-
nosti v kloubech postižené končetiny, ne více než 20 stupňů. 
Spondylitidy se zhojily fúzí postižených sousedních obratlo-
vých těl, výjimečně se vznikem gibozity. Po německé vakcíně 
nebyly trvalé následky pozorovány.

Kazuistika
Dívka se narodila 13. 2. 2010 z prvého těhotenství, porod 

v termínu, záhlavím, váha 3 450 g, délka 47 cm. Rodiče zdrávi, 
sourozence nemá. BCG vakcinace byla provedena 17. 2. 2010 
vakcínou SSI šarže 108028  A. Reakce po vakcinaci se velmi 
rychle zahojila, takže dostala další očkování třemi dávkami 
Infanrix hexa a Prevenar již ve věku 3, 4 a 5 měsíců. V prosinci 
2010 byla hospitalizována na dětské klinice Ke  Karlovu pro 
průjmové onemocnění s horečkou 40 ˚C. Dostávala amoxici-
lin+kalium klavulanát (Augmentin) i.v. Začátkem února 2011 
prodělala respirační infekt s rýmou, antibiotika nedostávala.
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Od 14. 2. 2011 začala pacientka šetřit pravou dolní kon-
četinu, proto byla hospitalizována na ortopedické klinice 
Na  Bulovce, kde pro podezření na coxitis vpravo provedl 
doc. Chomiak punkci kloubu s výplachem, v němž byl pomocí 
polymerázové řetězové reakce (PCR) prokázán TBC komplex. 
Byla provedena fixace sádrovou spikou a nemocná byla přelo-
žena na dětskou kliniku v Krči pro podezření na BCG coxitis.

Hospitalizace v  Krči proběhla v  termínu 7.–11. 3. 2011. 
Z  vyšetření: sedimentace erytrocytů (FW) 52/92, CRP 
12,7 mg/l, v krevním obraze 9 000 leukocytů, hodnoty imuno-
globulinů v normě, v buněčné imunitě zvýšena řada hodnot 
jako reakce na probíhající zánět (CD 3, CD 4, CD 19, natural 
killer NK buňky). Tuberkulinový test Mx. II +10 mm/48 hod. 
Quantiferon TB Gold test byl negativní. Snímek hrudníku bez 
specifického nálezu. Dívce jsme nasadili dvojkombinaci anti-
tuberkulotik isoniazid (Nidrazid – INH) a rifampicin (RMP), 
se kterou jsme měli výborné zkušenosti při léčbě kostních 
BCG komplikací v minulosti.

Při kontrolní hospitalizaci v  Nemocnici Na  Bulovce 
16.–28. 3. 2011 byla odstraněna spika a  pro velkou bolesti-
vost provedena synovectomia subtotalis a  trepanace proxi-
mální metafýzy femoru. V biopsii byla prokázána granulační 
tkáň s ojedinělými obrovskými buňkami Langhansova typu. 
Kultivace byla pozitivní na Mycobacterium bovis BCG.

Po léčbě v trvání dva měsíce byla odstraněna spika a zapo-
čalo se s rehabilitací. RTG nález ze dne 2. 5. 2011 je patrný na 
obr. 1.

Obr. č. 1: Defekt v horní metafýze pravého femoru, snímek 
ze dne 2. 5. 2011
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Při kontrole za další dva měsíce byla zjištěna progrese 
osteolýzy v metafýze pravého femoru a počínající subluxace 
kyčelního kloubu (obr. 2).

Obr. č. 2: Progrese nálezu po dvou měsících, snímek ze dne 
5. 7. 2011
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V  té době jsme dostali informaci, že kultivačně ověřený 
kmen M. bovis BCG je multirezistentní! Byla prokázána rezi-
stence na podávané léky INH a RMP a dále na pyrazinamid 
(PZA), paraaminosalicylovou kyselinu (PAS) a  cykloserin. 
Zachována byla citlivost na ethambutol (EMB), streptomycin 
(STM), ethionamid a  kanamycin. Z  dalších léků byla dobrá 
citlivost na rifabutin, amikacin, ciprofloxacin a capreomycin.

U  dívky jsme změnili léčbu na čtyřkombinaci amikacin 
i.v., rifabutin, ethambutol a ciprofloxacin p.o. Dostala znovu 
oboustrannou spiku k zábraně progrese subluxace.

Po dalších dvou měsících byl přidán ještě clarithromycin, 
na který byla dodatečně prokázána dobrá citlivost. V té době 
kontrolní magnetická rezonance neprokázala další zhoršení 
nálezu. Spiku bylo možno odstranit a zahájit rehabilitaci.

Při kontrole po třech měsících léčby novou kombinací se 
rozpad zmenšil (obr. 3).

Obr. č. 3: Snímek ze dne 4. 10. 2011
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Při kontrole po šesti měsících léčby bylo patrné další zlep-
šení, přibylo hojivé sklerotizace (obr. 4).

Obr. č. 4: Snímek ze dne 13. 1. 2012
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Guérin Jean-Marie Camille  (1872–1961) – francouzský bakteriolog, imunolog 
a veterinář. Vystudoval prestižní Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort. S Calmettem 
spolupracoval v  Pasteurově institutu v  Lille na vývoji vakcíny proti tuberkulóze. 
V roce 1949 byl zvolen prezidentem Francouzské veterinární akademie. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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V léčbě jsme vysadili amikacin a clarithromycin. Ostatní 
léky pacientka dostávala dále, snášela je velmi dobře, všechna 
laboratorní kontrolní vyšetření byla v pořádku. Klinicky byla 
zcela bez obtíží, chůze bez omezení, symetrická.

Při kontrole 24. 5. 2012 bylo patrné další zlepšení (obr. 5) 
a při ukončení léčby v trvání 15 měsíců v září 2012 byl kostní 
defekt v pravém kyčelním kloubu zhojen, ale přetrvávala sub-
luxace (obr. 6).

Obr. č. 5: Snímek ze dne 24. 5. 2012
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Obr. č. 6: Snímek ze dne 10. 9. 2012
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Očkovací kmen byl zaslán do Státní referenční laboratoře 
pro mykobakteria k ověření, zda je primárně rezistentní anebo 
rezistence vznikla mutací až v těle pacientky.

Byl rezistentní na PZA, PAS a cykloserin, ale citlivost byla 
zachována na INH a  RMP! Rezistence na tyto léky musela 
tedy vzniknout mutací v těle pacientky.

Závěr
Osteoartikulární postižení patří k nejzávažnějším kompli-

kacím po BCG vakcinaci. Ve Švédsku byl zvýšený výskyt kost-
ních komplikací důvodem k ukončení hromadné kalmetizace 
novorozenců v roce 1975. V České republice se kostní kompli-
kace při užití dánského kmene Copenhagen a jeho pražského 
podkmene 725 v letech 1948–1979 nevyskytovaly. Jejich výskyt 

se objevil teprve po zavedení ruské vakcíny v roce 1980, který 
dosáhl při užití očkovací dávky 500 000–1 500 000 zárodků 
incidence 3,7/100 000 očkovaných. Incidenci se podařilo sní-
žit na 2,3/100 000 očkovaných po snížení dávky na polovinu. 
Po německé vakcíně Behring, která obsahovala další snížení 
dávky na 100 000–300 000 zárodků, se incidence dále snížila 
na hodnotu pod 1/100  000 očkovaných. Z  toho vyplývá, že 
jedním faktorem, který se podílí na počtu kostních kompli-
kací, je počet zárodků v očkovací dávce.

Dalším faktorem je věk očkovaných. Kostní komplikace 
po BCG vakcinaci se vyskytují téměř výhradně po očkování 
v  novorozeneckém věku. V  uvedeném souboru 62  dětí se 
kostní komplikace u 60 z nich vyskytly po očkování čtvrtý den 
po porodu. Po zrušení plošného očkování novorozenců v ČR 
v roce 2010 se kostní komplikace přestaly vyskytovat.

V neposlední řadě je třeba brát v úvahu imunologický stav 
očkovaného jedince. Prokázaný defekt imunity je kontrain-
dikací BCG vakcinace pro riziko šíření vakcinačního kmene 
v organismu. Přesto stojí za zmínku zkušenost, že u velkého 
počtu dětí z uvedeného souboru nebyla přítomna větší lokální 
reakce v místě aplikace vakcíny nebo v regionálních lymfatic-
kých uzlinách jako známka místní imunitní reakce na očko-
vací kmen. Lze tedy předpokládat, že u  pacientů s  kostní 
komplikací po BCG vakcinaci je přítomen blíže nedefinovaný 
defekt lokální tkáňové imunitní reakce v  bezprostředním 
okolí aplikace očkovací látky.

Uvedená kazuistika je unikátním případem kostní kom-
plikace po BCG vakcinaci, vyvolaným multirezistentním 
kmenem vakcíny. Rezistence vznikla pravděpodobně mutací 
až v těle pacientky, protože kontrola očkovacího kmene jeho 
multirezistenci neprokázala. Léčba byla velmi náročná, pro-
tože bylo třeba užít kombinace léků s řadou možných vážných 
vedlejších účinků a trvání léčby muselo být dlouhodobé pro 
velmi pomalý hojivý proces. Výrobce vakcíny se s podobným 
případem dosud nesetkal, ani nebyl podobný případ v litera-
tuře popsán. Jedná se o patrně prvé pozorování na světě.

Calmette Albert Léon Charles (1863–1933) – francouzský bakteriolog a imunolog. 
Spolupracovník Pasteura, působil v  Hongkongu, Saigonu, Gabonu, francouzském 
Kongu aj. Zabýval se studiem malárie, spavé nemoci, pellagry i dalších infekčních 
onemocnění. Na lékařské fakultě v Lille působil jako profesor hygieny a bakteriolo-
gie. V roce 1901 tu zřídil první protituberkulózní poradnu, později založil Severní 
ligu proti tuberkulóze. Pracoval na vývoji vakcíny proti tuberkulóze, kterou poprvé 
použil v roce 1921. Ještě v roce 1921 byl tento kmen na počest objevitelů pojmenován 
jako Bacille bilie Calmette-Guérin. 

(Podrobnější informace viz: Švejnoha, J. Albert Léon Charles Calmette. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 4, 4: 34–35, 2007.)

Langhans Theodor  (1839–1919) – německý patolog. Medicínu studoval na uni-
verzitě v Heidelbergu a v Göttingenu (u F. G. J. Henleho), v Berlíně (u R. Virchowa) 
a Würzburgu, kde se nakonec stal asistentem F. von Recklinghausena. Později před-
nášel na univerzitách v Marburgu a Giessenu. V letech 1872–1912 byl profesorem 
patologie na univerzitě v  Bernu. Objevil vícejaderné buňky v  cytotrofoblastu pla-
centy, které dnes nesou jeho jméno.

Mantoux Charles (1877–1947) – francouzský lékař. Student P. Broca na pařížské 
univerzitě. Ze zdravotních důvodů pracoval v  tuberkulózním sanatoriu v  Cannes. 
V roce 1908 představil (publikováno 1910) první práci o intradermálním tuberkuli-
novém testu, který se ukázal být senzitivnějším než doposud užívaný Pirquetův pod-
kožní test. Většina jeho prací je věnována výzkumu tuberkulózy (radiologie, využití 
pneumotoraxu v léčbě aj.).

(zdroj informací: archiv redakce)
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Princ se žlutou hvězdou 
život a podivuhodná putování Petra Ginze
...z Prahy přes Terezín a Birkenau do Vesmíru a dál

František Tichý
Kniha přibližuje život a tvorbu nadaného pražského chlapce, který byl jako židovský míšenec 

v roce 1942 internován v terezínském ghettu a později, v necelých 17 letech, zavražděn v plynové ko-
moře koncentračního tábora Birkenau. V Terezíně organizoval vydávání tajného časopisu Vedem.

Jedna z jeho kreseb se proslavila, když ji s sebou do vesmíru (na palubě raketoplánu Columbia) 
vzal první izraelský kosmonaut.

Kniha přibližuje Petrovu rodinu, dětství, život v protektorátní Praze i aktivity v Terezíně. 
Podrobně se věnuje organizaci výchovy chlapců na domově 1 v terezínském ghettu, vč. vývoje 
dětské samosprávy i každodenním reáliím života v ghettu.

Autor vytvořil neuvěřitelně čtivý příběh, napínavý a navzdory tragickým reáliím prodchnutý 
nadějí a životem. Vzhledem k tomu, že jde o historickou biografii, je atraktivní vyprávění doplněno 
řadou autentických historických textů i obrazových materiálů, které dosud nebyly publikovány 
a které vycházejí poprvé díky spolupráci a přispění muzea Yad Vashem v Jeruzalémě, Židovského 
muzea v Praze a řady dalších institucí a osobností, včetně Petrovy sestry Chavy Pressbureger.

O autorovi:
František Tichý (nar. 1969), od svých šestnácti let pracuje s dětmi a mládeží – nejprve jako vedoucí oddílu a letních táborů, později jako učitel a ředitel 
alternativního gymnázia Přírodní škola, které s přáteli v roce 1993 založil a kde působí dodnes.
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Úvod
Během dispenzarizace pacientů s chronickým onemocně-

ním můžeme snadno přehlédnout, že pacient i  po léta pře-
depisovaný lék aplikovat neumí nebo toho není schopen. 
Zároveň se také můžeme setkat s tím, že pacientova non-com-
pliance může být způsobena nežádoucí reakcí, o které se paci-
ent z nejrůznějších důvodů při kontrolách nezmíní.

Kazuistika
V říjnu 2009 přišla do naší alergologické ambulance paci-

entka, nyní 69letá, která byla 17 let ve sledování plicní ambu-
lance údajně pro asthma bronchiale. Zdravotní zařízení se 
ale přestěhovalo, stalo se pro pacientku obtížně dostupným, 
a  tak přichází k  nám. U  nás je ve sledování její syn a  dcera 
pro polinózu. Z anamnézy pacientky: celoživotně nekuřačka, 
v  minulosti ale pracovala v  silně kuřáckém prostředí, časté 
respirační infekty v  zimním období, st.p. polypektomii pro 
nosní polypózu před mnoha lety, jinak bez pozoruhodností. 
Pacientka udávala dechové obtíže po námaze, dále při hra-
bání staré trávy. V minulosti léčena budesonidem (Pulmicort) 
a  formoterolem (Oxis), oba preparáty údajně bez efektu, 
posléze fixní kombinací budesonid/formoterol (Symbicort 
Turbuhaler), vysazen pro záchvaty kašle po aplikaci léku, 
poslední dva roky aplikuje salmeterol/flutikason (Seretide 
Diskus) 50/250 2x1 vdech.

Při našem prvním setkání udávala „lehké zhoršení 
dýchání“, stav připisovala větší fyzické námaze předchozí den, 
kdy pracovala na zahrádce, hrabala tlející listí. Objektivně: 
v  klidu bez dušnosti, saturace O2 ale 91  %, astenický habi-
tus, spojivky překrvené, dýchání nosem vpravo volné, vlevo 
obturace, poslechově dýchání oslabené bilaterálně, ojedinělé 

CHOPN, na způsobu podávání inhalační 
léčby záleží

Monika Čermáková
Alergologická ambulance, Praha

Souhrn:
V kazuistice popisujeme případ dnes 69leté ženy, u níž došlo k dlouhodobé stabili-

zaci CHOPN po úpravě způsobu podávání inhalační léčby fixní kombinací kortikoste-
roidu a dlouhodobě působícího beta-mimetika. Klíčovým aspektem byla změna práš-
kové formy na sprejovou s inhalačním nástavcem.

Summary:
COPD, the way of the administration of inhalation therapy is important

The case report describes a case of a now 69-years-old woman with the long-term 
stabilization of  COPD after adjusting the way of administering a  fixed combination 
of corticosteroid and long-acting beta-agonists. A key aspect was the change of a dry 
powder inhaler to a metered dose inhaler with a spacer.

Čermáková, M. CHOPN, na způsobu podávání inhalační léčby záleží. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 11, 2: 9–12, 2014.

Klíčová slova: 
 � CHOPN
 � prášková forma
 � inhalační spray
 � inhalační nástavec

Key words: 
 � COPD
 � dry powder inhaler (DPI)
 � metered dose inhaler (MDI)
 � spacer

pískoty. Na spirometrii FVC 57  %, FEV1 34  %, FEV1/FVC 
65  %, těžká periferní obstrukce: MEF50 11  %, MEF25 20  %. 
Proveden bronchodilatační test (BDT) s negativním nálezem.

V  ambulanci vyzkoušena inhalační technika, zjištěna 
nedostatečná nádechová rychlost při aplikaci práškové formy 
léku. Doporučili jsme tedy podávání salbutamolu nebuli-
zací 2x denně (inhalátor měla pacientka doma), za 20 minut 
po inhalaci pak beklometason/formoterol (Combair 100/6) 
2 vstřiky přes inhalační nástavec.

Při kontrole za necelé tři týdny udávala zlepšení stavu, 
saturace O2 93 %, spirometrické nálezy zlepšeny: FVC 81 %, 
FEV1 45  %, přetrvávala těžká periferní obstrukce. FENO 
75 ppb. V laboratorních nálezech známky atopie (eosinofilie 
10,6 %, celk. IgE 468 IU/ml, ECP 110 ng/ml, spec. IgE základ-
ních inhalačních alergenů + podrobněji plísně vše negativní), 
imunologické nálezy v  normě. K  terapii jsme přidali tiotro-
pium (Spiriva) 1  tobolku denně, vzhledem k  atopii monte-
lukast (Singulair 10  mg) 1  tbl večer a  dle potřeby erdostein 
(Erdomed). Kontroly jsme stanovili s  měsíční periodicitou, 
subjektivně i spirometricky stav beze změn.

V únoru 2010 udávala pacientka zlepšení stavu, saturace 
O2 96  %, FENO 27  ppb, spirometrické nálezy také zlepšeny 
FEV1 49 %, MEF50 17 %, MEF25 25 %. Při bodypletysmografii 
zjištěny výrazně zvýšené odpory dýchacích cest, dále zvýšení 
RV na vrub VC, difuze CO prakticky normální. BDT byl nega-
tivní, ale došlo k  zřetelnému poklesu Raw a  zmírnění peri-
ferní obstrukce. Nález pacientky jsme uzavřeli jako CHOPN 
III. stupně.

V  květnu 2010 byl stav pacientky klinicky i  spiromet-
ricky prakticky beze změn, ale opět došlo ke zvýšení FENO 
na 66 ppb, pacientka ale odmítla nadále užívat montelukast. 
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Na podzim 2010 indikována imunomodulace preparátem 
Luivac s  dobrým efektem. Na kontrole v  únoru 2011, po 
více než roce, pacientka přiznala, že tiotropium téměř neu-
žívá, jen ojediněle v době zhoršení obtíží, protože po apli-
kaci mívá asi hodinu trvající kašel a pískoty. Pravidelně po 
celý rok užívala pouze beclometason/formoterol (Combair) 
2x2 přes nástavec a  na podzim imunomodulaci příprav-
kem Luivac. Exacerbaci CHOPN neměla, spirometrie 
beze změn. V říjnu 2012 si nemocná stěžovala na zhoršení 
nosní průchodnosti, bolest v oblasti vedlejších dudin nos-
ních (VDN). Odeslána na ORL vyšetření, kde byla popsána 
výrazná polypóza, oba nosní průduchy zcela obturovány. 
Na RTG VDN nalezena jen mírná slizniční hyperplázie. 
Doporučena polypektomie, do té doby pravidelná aplikace 
nasálního steroidu.

V  únoru 2013 přišla pacientka po více než třech letech 
pro akutní exacerbaci CHOPN při respiračním infektu. 
Saturace O2 90 %, FEV1 33 %. Přeléčena antibiotiky. Po ode-
znění infektu jako každoročně odjela lyžovat. Před plánova-
nou polypektomií vyšetřena na ORL v  nemocnici, kde bylo 

konstatováno výrazné zlepšení průchodnosti, operace odlo-
žena, doporučena krátká kúra p.o. kortikosteroidu (tj. Medrol 
16  mg, postupné snižování, celkově 12  dnů) + pokračování 
v  aplikaci nasálního steroidu, přidání pravidelného užívání 
antihistaminika II. generace. Nově během pylové sezóny pří-
tomny mírné dechové obtíže, aplikován salbutamol nebulizací 
s efektem.

Od té doby měla třikrát exacerbaci: v září 2013, v únoru 
2014 při respiračním infektu, který „chytila od rekreantů na 
chatě v  Krkonoších“, kde byla lyžovat, a  poslední v  červnu 
2014. Vždy užita krátkodobá aplikace p.o. kortikosteroidů, 
bez nutnosti ATB terapie. Poslední kontrola proběhla v čer-
venci 2014. Cítí se dobře, pravidelně používá fixní kombi-
naci beclometason/formoterol (Combair) 2x2 přes nástavec 
a salbutamol nebulizací cca 2x týdně. Nasální kortikosteroidy 
užívá občas, p.o. antihistaminikum vůbec. Poslední spiro-
metrie: FVC 73 %, FEV1 43 %, FEV1/FVC 64 %, MEF50 12 %, 
MEF25 23  %. FENO 38  ppb. Plicní funkce zůstávají tedy po 
dobu pětiletého sledování beze změn.

Obr. č. 1: Spirometrické vyšetření pacientky (2009)
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Statické plicní objemy
parametr náležitá měřená % náležité
IVC (l) 2,33 2,01 87

ERV (l) 0,71 0,78 110

IRV (l) 0,99

TV (l) 0,24

IC (l) 2,03 1,23 61

Dynamické plicní objemy
parametr náležitá měřená % náležité
FVCex (l) 2,36 1,90 81

FEV1 (l) 1,96 0,89 45

FEV1/IVC (%) 77 44 57

FEV1/FVCex (%) 77 47 60

PEF (l/s) 5,55 2,25 41

MEF75 (l/s) 5,02 0,80 16

MEF50 (l/s) 3,38 0,44 13

MEF25 (l/s) 1,15 0,22 19

MEF25-75 (l/s) 2,69 0,41 15

Obr. č. 2: Spirometrické vyšetření pacientky (2014)
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Statické plicní objemy
parametr náležitá měřená % náležité
IVC (l) 2,22 1,66 75

ERV (l) 0,65 0,40 62

IRV (l) -0,20

TV (l) 1,45

IC (l) 2,02 1,25 62

Dynamické plicní objemy
parametr náležitá měřená % náležité
FVCex (l) 2,25 1,63 73

FEV1 (l) 1,86 0,79 43

FEV1/IVC (%) 76 48 63

FEV1/FVCex (%) 76 49 64

PEF (l/s) 5,43 2,08 38

MEF75 (l/s) 4,92 0,71 14

MEF50 (l/s) 3,28 0,41 12

MEF25 (l/s) 1,05 0,25 23

MEF25-75 (l/s) 2,56 0,40 15
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Diskuse
Inhalační aplikace léků je základním pilířem farmakolo-

gického ovlivnění CHOPN. Sprejová forma (pMDI) obecně 
vyžaduje nižší inspirační úsilí, nevýhodou je obtížnější mani-
pulace s  lékem. U práškových forem inhalačních léků (DPI) 
bývá jednodušší ovládání, ale k  tomu, aby došlo k  řádné 
depozici léčiva do plic, je potřeba vyvinout vyšší nádechovou 
rychlost.

Během vyšetření jsme požádali naší pacientku, aby uká-
zala, jakým způsobem dva roky předepisovaný lék inhaluje. 
Bylo zjevné, že není schopná vyvinout dostatečnou nádecho-
vou rychlost a adekvátně používat práškovou formu léku. Při 
edukaci v používání spreje jsme pozorovali další časté úskalí, 
tedy neschopnost potřebné koordinace při aplikaci aerosolu, 
jak tomu bývá u mnoha nejen starších pacientů. Tento pro-
blém lze snadno vyřešit používáním inhalačního nástavce. 
Vzhledem k tomu, že fixní kombinace steroidu a LABA byla 
s potřebnou dávkou kortikosteroidů v  roce 2009 k dispozici 
ve sprejové formě pouze v kombinaci beklometason/formote-
rol, změnili jsme u pacientky zavedenou terapii. Již při první 
kontrole za necelé tři týdny byla pacientka s  terapií novým 
preparátem velice spokojená, protože cítila po aplikaci úlevu. 
Díky úpravě lékové formy totiž konečně docházelo k potřebné 
depozici do plic. Až po několika měsících, kdy pacientka při-
znala, že nepoužívá pravidelně tiotropium, protože u ní často 
vyvolává desítky minut trvající záchvaty kašle, někdy i dušnost 
s pískoty, tedy projevy bronchospasmu, jsme si uvědomili, že 
podobně reagovala na další lék v práškové formě (budesonid/
formoterol). Pro naši pacientku se tedy sprejová forma jeví 
jako ideální. Na této kazuistice se opět ukazuje, že mnohdy je 
větším přínosem pro pacienta několik minut trvající edukace 
(a to i u pacientů léta dispenzarizovaných), než nákladná nej-
modernější terapie.

Závěr
Po změně podávání pravidelné terapie z  práškové formy 

na dávkovací aerosol přes inhalační nástavec s občasnou apli-
kací tiotropia, nebulizovaného salbutamolu a imunomodulací 
bakteriálním lyzátem během zimního období byla pacientka 
tři a čtvrt roku bez exacerbace CHOPN. V posledních dvou 
letech došlo ke dvěma exacerbacím ročně, zvládnuto vždy 
ambulantně. Plicní funkce zůstávají po dobu pětiletého sledo-
vání beze změn. Vzhledem k  tomu, že se jedná o pacientku 
z  rodiny vášnivých lyžařů, tráví každoročně přes tíži svého 
onemocnění i vyšší věk (69  let) několik dní na sjezdovkách. 
Letošní lyžování se ale nevydařilo, protože po dvou dnech 
na horách dostala respirační infekt, který vyvolal exacerbaci 
CHOPN. Pacientka následně prohlásila, že „byla na sjezdov-
kách naposledy.“ Další lyžařská sezóna nám ukáže pevnost 
jejího rozhodnutí.
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Představujeme odborné pracoviště...
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce

V této rubrice bychom Vám rádi přiblížili česká a slo-
venská alergologická a  pneumologická pracoviště od elit-
ních klinik, přes lázně ale i  malé nemocnice. Jako první 
se zde svými kazuistikami představí Klinika pneumologie 
a  hrudní chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a  Nemocnice Na Bulovce, jejímž primářem je MUDr. 
Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika má charakter univerzitního pracoviště. O její dobré 
jméno doma i  v  zahraničí se zasloužila řada velmi význam-
ných osobností československé a české medicíny, které na kli-
nice pracovaly. Na klinice probíhá pregraduální i postgradu-
ální výuka. Klinika je výukovou základnou 3. LF UK.

Klinika má dvě hlavní součásti: oddělení pneumologické 
a  onkologické. Ambulantní složka zahrnuje všeobecnou, 
onkologickou a  dále řadu specializovaných ambulancí. Na 
klinice je plně vybavená funkční laboratoř a bronchologické 
pracoviště.

Celkový počet lůžek na klinice je 75, pneumologické 
a onkologické oddělení má dohromady 71 lůžek a 4 lůžka jsou 
na JIP. Klinika je vybavena pro komplexní diagnostiku a léčbu 
všech plicních nemocí. Klinika je jedním z největších center 
v  ČR pro diagnostiku a  léčbu bronchogenního karcinomu, 
v rámci specializovaných ambulancí se zaměřuje na diagnos-
tiku a  léčbu pacientů s  plicními obstrukcemi, s  intersticiál-
ními plicními procesy včetně sarkoidózy. Na klinice je rov-
něž poradna pro léčbu závislosti na kouření. Klinika má také 
laboratoř pro diagnostiku poruch ve spánku. Poruchy dýchaní 
ve spánku na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie se staly 
od roku 1993 běžným vyšetřením. V laboratoři je od té doby 
každým rokem vyšetřeno kolem 250 pacientů.

(Norbert Pauk, Klára Krupičková)

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
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Neobvyklý průběh mnohočetného  
ložiskového procesu

Kateřina Janíková1, Lýdia Slušná1, Norbert Pauk1,  
Jan Fanta2, Lenka Patlejchová3, Kamila Benková4

1Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK, Praha
2Chirurgická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha
3Radiodiagnostická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha
4Oddělení patologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn:
Popisujeme případ mladé pacientky s oboustranným ložiskovým plic-

ním procesem s akutním progredujícím klinickým průběhem. Radiologický 
obraz napodobuje nádorovou etiologii, což podporují další vyšetřovací 
metody. Plicní biopsie chirurgickou cestou následně odhalila nenádorové 
onemocnění, které skončilo zcela spontánní regresí nálezu.

Summary:
Unusual course of multiple focal processes

We present case of young female patient with bilateral focal lung inflic-
tion with acute progressive clinical process. The radiological picture imi-
tates tumor etiology, which is supported by other diagnostic methods. 
Surgical lung biopsy revealed a non-cancerous disease that ends completely 
spontaneous regression.

Janíková, K., Slušná, L., Pauk, N., Fanta, J., Patlejchová, L., Benková, K. Neobvyklý průběh 
mnohočetného ložiskového procesu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 11, 2: 
14–16, 2014.
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Kazuistika
38letá běloška nekuřačka přišla do ambulance pro asi 

měsíc trvající dráždivý kašel, zvýšenou únavu a  nevýkon-
nost, provázené subfebriliemi. V  této době zhubla asi 5  kg. 
Na vstupním skiagramu hrudníku (obr. 1) byly oboustranné 
infiltráty, místy až ložiskového charakteru. V séru byla zjištěna 
lehká elevace zánětlivých parametrů. Spirometrické hodnoty 
odpovídaly pravděpodobné lehké restrikční ventilační poruše 
(FVC 67 % NH, FEV1 67 % NH), krevní plyny bez inhalace 
O2 v  normě. Provedli jsme CT vyšetření hrudníku (obr.  2), 
kde byl popsán četný oboustranný ložiskový proces cha-
rakteru metastáz, s největším ložiskem v S3 vpravo, s obou-
strannou hilovou lymfadenopatií a  jako vedlejší nález byla 
popsána hepatomegalie. Bronchoskopické vyšetření s  nor-
málním endobronchiálním nálezem, aspirát na cytologii z S3 
bez záchytu maligních buněk. Na základě tohoto nálezu jsme 
doplnili základní screening onkomarkerů z  krve, kde byla 
lehce zvýšena hodnota CA 125. Vzhledem k věku pacientky, 
klinickému stavu, který i nadále progredoval v čele s námaho-
vou dušností a  progresí na kontrolním skiagramu hrudníku 
(obr. 3), byla pacientka odeslána na mamologické vyšetření, 
které bylo bez patologického ložiskového nálezu. V plánu bylo 
i  vyšetření gynekologem, nicméně to jsme odložili pro pro-
bíhající menses pacientky. Pacientku jsme odeslali na PET/

CT s  cílem ozřejmit primární tumor, nicméně závěr vyšet-
ření víceméně podtrhoval již popis předchozího CT vyšetření, 
nově pak odhalilo metastatické postižení sleziny. Pacientka 

Obr. č. 1: Vstupní skiagram hrudníku
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podstoupila transparietální punkci subpleurálně uloženého 
ložiska pod CT kontrolou. Ani toto vyšetření nás nepřivedlo 
k  žádnému výsledku. V  celém vzorku odebrané tkáně byla 
popsána nekróza a  buňky smíšené zánětlivé celulizace, opět 
bez záchytu maligních buněk.

Po dvou týdnech vyšetřování a poměrné stabilizaci stavu 
pacientky jsme přistoupili k plicní biopsii chirurgickou ces-
tou, pomocí VATS. Makroskopicky bylo zachyceno množ-
ství tmavě fialových skvrn velikosti 5–8  mm, pohmatem 
jako tuhé elastické uzlíky. V  odebrané tkáni byly popsány 
nenekrotizující epiteloidní granulomy s  obrovskými více-
jadernými buňkami Langhansova typu, tedy histologický 
obraz podporující diagnózu sarkoidózy (obr.  4). V  tomto 

momentu jsme opustili dosavadní pracovní diagnózu nádo-
rového onemocnění a dovyšetřili jsme pacientku v souladu 
s nově zjištěnou diagnózou. Z mimoplicních vyšetření bylo 
vše s  normálním nálezem, tedy oční, ORL i  kardiologické 
vyšetření, odpady vápníku v  moči v  normě, vyšetření na 
enzym konvertující angiotenzin (SACE) jen s mírně zvýše-
nou hodnotou.

Po výkonu byla pacientka propuštěna do domácí péče, 
farmakoterapie nebyla zahájena, její stav se začal spontánně 
zlepšovat – postupně ustoupila dušnost, kašel i  subfebri-
lie. Následné ambulantní kontroly se skiagramem hrudníku 
potvrzovaly spontánní regresi onemocnění (obr.  5). Zhruba 
po dvou měsících byl pak kontrolní skiagram hrudníku s úpl-
nou regresí, pacientka subjektivně zcela bez obtíží.

Případ byl uzavřen jako akutní forma plicní sarkoidózy 
II. stadia, s mimoplicním postižením sleziny, nález zcela spon-
tánně zregredoval bez nutnosti jakéhokoliv farmakologického 
zásahu. Zpětně pak pacientka na cílené dotazy uvedla, že na 
začátku jí pobolívaly kotníky, během hospitalizace se objevila 

Obr. č. 2: CT vyšetření hrudníku
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Obr. č. 3: Kontrolní skiagram hrudníku s progresí
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Obr. č. 4: Histologický obraz z plicní biopsie při VATS
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vyrážka v podbřišku, což jsme přičítali reakci na vstupně nasa-
zená antibiotika.

Diskuse
Diagnóza nitrohrudní sarkoidózy se v  současné době 

zakládá především na radiologickém obrazu, který bývá 
typický již na prostém skiagramu hrudníku, v  ideálním pří-
padě podpořené histologickým nálezem a dalšími laborator-
ními hodnotami, jako je elevace hodnoty SACE či zvýšené 
odpady vápníku. Klinické příznaky jsou značně nespecifické 
a snadno mohou vést k velmi širokým diferenciálně diagnos-
tickým rozvahám. U  sarkoidózy nebývá obraz ložiskového 
charakteru na skiagramu hrudníku běžný. Nicméně je třeba 
brát v úvahu i nenádorovou etiologii i přes opakovaný popis 
metastatického postižení radiologem. PET/CT prováděné 
v  současné době pomocí měření akumulace fluordeoxyglu-
kózy (FDG) v oblasti se zvýšenou metabolickou aktivitou je 
vyšetřením komplexním, byť nespecifickým, co do diferenci-
ace nádorové versus zánětlivé etiologie, včetně granulomatóz-
ních procesů. V našem případě byla akumulace FDG v ložis-
cích plic a sleziny označená na onkologické škále hodnotou 4, 
tj. malignita je pravděpodobná. Tuto v podstatě falešnou pozi-
tivitu by do budoucna mohlo řešit vyšetřování pomocí kom-
binace F-metyltyrosinu (FMT) a FDG, neboť právě FMT má 
schopnost být vychytáván výhradně v  nádorových buňkách, 
což by usnadnilo odlišení nádorové a  nenádorové etiologie 
s poměrně vysokou specificitou. Další příslib ve zpřesnění dia-
gnostiky do budoucna by mohlo přinést genetické testování, 
například průkaz specifických typů lidských antigenů, kon-
krétně typu DRB1*0301/DQB1*0201, který predikuje prů-
běh a prognózu onemocnění. V neposlední řadě je třeba opět 
zdůraznit nespecifičnost onkologického screeningu pomocí 
onkomarkerů, jejichž zvýšené hodnoty nacházíme i  u  stavů 

Langhans Theodor (1839–1919) – německý patolog. Medicínu studoval na uni-
verzitě v Heidelbergu a v Göttingenu (u F. G. J. Henleho), v Berlíně (u R. Virchowa) 
a Würzburgu, kde se nakonec stal asistentem F. von Recklinghausena. Později před-
nášel na univerzitách v Marburgu a Giessenu. V letech 1872–1912 byl profesorem 
patologie na univerzitě v  Bernu. Objevil vícejaderné buňky v  cytotrofoblastu pla-
centy, které dnes nesou jeho jméno.

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 5: Vývoj radiologického nálezu v čase
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či onemocnění nemající nádorový charakter, často ani pato-
logickou příčinu. V našem případě byla elevace onkomarkeru 
CA 125, jinak často využívaná pro detekci nádorů gynekolo-
gické oblasti, méně často pak pro plicní nádory, vysvětlena 
jako falešná pozitivita při probíhající menstruaci. Se slabým 
zvýšením tohoto markeru se můžeme setkat i při graviditě, či 
benigních chorobách jako akutní a chronická pankreatitis či 
renální selhání.

Závěr
Naše kazuistika dává prostor k  široké interpretaci 

výsledků, které bez kontextu mohou vést k značně rozdílným 
diagnózám. To ovlivňuje nejen další kroky ve vyšetřování, ale 
i  způsob informování pacienta o  jeho předběžné diagnóze 
a  prognóze onemocnění, což v  případě generalizovaného 
tumoru má velmi vážný dopad na psychiku pacienta. V sou-
časné době máme snahu využívat neinvazivní či minimálně 
invazivní vyšetřovací metody, nicméně ne vždy vedou k uspo-
kojivým výsledkům. Pokud to stav pacienta dovolí, neváháme 
s  časným použitím invazivních metod, umožňujících odběr 
reprezentativního vzorku tkáně, s  cílem stanovit správnou 
a  přesnou diagnózu, která v  ideálním případě může vést ke 
spontánnímu uzdravení jako u naší pacientky.
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Souhrn:
Kazuistika popisuje případ muže středního věku s  intersticiálním plicním proce-

sem, který byl v péči naší kliniky téměř deset let. Po dobu dispenzarizace došlo k neo-
čekávanému vývoji onemocnění se zajímavými komplikacemi.

Summary:
Coincidence of pulmonary diseases

The case report describes a middle-aged man with intersticial lung disease, who was 
in the care of our clinic for almost ten years. An unexpected development of the disease 
with interesting complications occurs during the follow-up.

Hlaváčová, G., Pauk, N., Dvořák, T., Patlejchová, L., Cvek. J. Koincidence plicních nemocí. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 11, 2: 17–19, 2014.

Klíčová slova: 
 � idiopatická plicní fibróza
 � bronchogenní karcinom

Key words: 
 � idiopathic pulmonary 

fibrosis
 � bronchogenic carcinoma

Kazuistika
Na podzim roku 2003 byl na naše pracoviště odeslán 

56letý muž. Do plicní ambulance přišel pro asi rok trvající 
suchý, dráždivý kašel. Jedná se o dlouholetého kuřáka, který se 
doposud léčil jen pro arteriální hypertenzi. Nemocný několik 
let pracoval ve ztíženém pracovním prostředí (slévárna, seve-
romoravské uhelné doly, spalovna odpadů).

Při fyzikálním vyšetření jsme pozorovali paličkovité prsty 
s  nehty tvaru hodinového sklíčka a  poslechově dominoval 
krepitus nad oběma plicními bazemi. Na vstupním skiagramu 
hrudníku (obr. č. 1) bylo patrné retikulonodulární zastínění 
v  obou dolních plicních polích. HRCT obraz svědčil pro 
pokročilou plicní fibrózu s  voštinovitou přestavbou s  men-
šími okrsky aktivity. Spirometrickým vyšetřením byla zjištěna 
obstrukční ventilační porucha na periferii se středně těžce sní-
ženou difuzní kapacitou plic pro CO, transfer faktor snížený 
o 47 %. Bronchoskopie byla s normálním nálezem, cytologie 
a  bronchoalveolární laváž (BAL) byly bez pozoruhodností 
s  chudým buněčným preparátem. Imunologické vyšetření 
vyloučilo autoimunitní postižení a  rovněž anamnesticky 
nemocný neužíval žádné pneumotoxické léky.

Pacient následně podstoupil pravostrannou videoasisto-
vanou thorakoskopii s klínovitou resekcí ze středního laloku 
(S4) o velikosti 5x2 cm. Makroskopicky byla plíce tužší konzi-
stence, histologický obraz odpovídal „end stage“ intersticiální 
plicní fibróze typu voštiny, známky aktivity nebyly prokázány.

Na základě všech výsledků (klinického stavu, ventilačních 
parametrů a závěru z biopsie) byl pacient ponechán v dispen-
zarizaci s pracovní diagnózou idiopatické plicní fibrózy (IPF).

Po dobu čtyř let byl stav stabilizován, až do konce roku 
2008, kdy došlo k mírné progresi RTG nálezu, poklesu funkč-
ních parametrů (FVC 4,27 tj. 86  % NH, difuzní kapacita 

plic – DLCOsb snížena o  53  %) a  zhoršení klinických obtíží. 
Nemocný byl proto začátkem roku 2009 zařazen do studie 
BUILD-3, v  aktivní větvi mohli pacienti užívat přípravek 
bosentan. Náš pacient byl ze studie nakonec vyřazen na jaře 
2012 kvůli hemoragickým komplikacím.

Po ukončení studijní terapie promptně došlo k  progresi 
RTG nálezu a zhoršení dušnosti. Proto jsme se vývoj nemoci 
snažili ovlivnit terapeutickým testem s kortikoidy. Nasazena 
byla střední dávka prednisonu (Prednison 40 mg). Během roku 
však došlo k další progresi, proto jsme v terapii nepokračovali.

V rámci sledování onemocnění jsme doplnili kontrolní CT 
hrudníku, následně i PET/CT, kde byl nově jako vedlejší nález 
popsán tumorózní útvar na bazi horního laloku levé plíce, 
charakteru primárního bronchogenního karcinomu (obr. č. 
2). Jednalo se o periferní ložisko přímo za žebrem, špatně pří-
stupné jak pro bronchoskopii tak i  transthorakální punkční 
biopsii plic. Průběh vyšetřování byl ještě dvakrát zkompliko-
ván náhlým zhoršením dušnosti a  prohloubením respirační 
insuficience. První epizodu jsme hodnotili jako akutní exa-
cerbaci idiopatické plicní fibrózy (IPF). Po pulzech kortikoidů 
se stav stabilizoval, ale přetrvávala respirační insuficience. 
Pacienta jsme indikovali k  dlouhodobé domácí oxygenote-
rapii tekutým kyslíkem. Při dalším zhoršení dušnosti v rámci 
diferenciální diagnostiky jsme nezapomněli ani na jiné pří-
činy dechové nedostatečnosti a na základě angio-CT plicnice 
byla nakonec potvrzena bilaterální plicní embolie. Zahájena 
byla antikoagulační terapie nízkomolekulárním heparinem.

Po další stabilizaci stavu jsme se vrátili k  možnostem 
diagnostiky a  léčby možného bronchogenního karcinomu. 
Možnosti mikromorfologické diagnostiky jsme hodnotili 
jako minimální, proto jsme rovnou konzultovali pacienta na 
Onkologické klinice FN Ostrava ke zvážení stereotaktické 
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ozáření přístrojem CyberKnife. Postup byl na tamním praco-
višti schválen a nemocný následně ozářen v pěti frakcích cel-
kovou dávkou 55 Gy.

Při další observaci přímo po ozáření se stav zkompliko-
val další poměrně náhlou progresí dušnosti s prohloubením 
respirační insuficience. Na skiagramu hrudníku se nově obje-
vil levostranný pneumothorax (obr. č. 3). Po zavedení hrudní 
drenáže, přechodně i  napojení na aktivní sání, se podařilo 
plíci kompletně rozvinout a  pacient byl ve stabilizovaném 
stavu propuštěn do domácí péče. Po několika týdnech pobytu 
doma se k nám nemocný opět vrátil pro další zhoršení duš-
nosti. Na skiagramu hrudníku byla evidentní výrazná pro-
grese intersticiálních plicních změn (obr. č. 4). Kritický stav se 
však již nepodařilo medikamentózně zvrátit a pacient zemřel 
pod obrazem respiračního selhání.

Diskuse
Cílem práce bylo prezentovat komplikovaný průběh vývoje 

intersticiálního plicního procesu u  našeho pacienta. I  když 
nemocný splňoval vstupně kritéria pro IPF, z dalšího průběhu 
onemocnění s ohledem na pomalou progresi onemocnění lze 
připustit i jinou formu fibrotizujícího intersticiálního procesu. 
Medián přežití pacientů s typickou IPF je přes veškeré léčebné 
snahy 2,5–3 roky.

Kromě toho jsme chtěli v  kazuistice vyzdvihnout i  fakt, 
že IPF je spojována se zvýšeným rizikem výskytu primárního 
bronchogenního karcinomu i tromboembolické nemoci.

Pro pacienty s  časným stadiem karcinomu plic, kteří 
nemohou být pro interní komorbidity či jiné příčiny ope-
rováni, se nabízí možnost kurativní stereotaktické radiote-
rapie pomocí zařízení CyberKnife. Výsledky jsou srovna-
telné s chirurgickou léčbou a významně převyšují konvenční 
radioterapii. Jde o  novou léčebnou metodu s  minimální 
toxicitou pro okolní tkáň. Ve zvláštních případech lze ozářit Obr. č. 1: Vstupní skiagram hrudníku (listopad 2003)
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Obr. č. 2: CT scan hrudníku s periferním tumorem 
v oblasti levé plíce (květen 2013)
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Obr. č. 3: Skiagram hrudníku s pneumotoraxem vlevo (září 
2013)
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Obr. č. 4: Skiagram hrudníku s terminální progresí inter-
sticiálních plicních změn (říjen 2013)
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Gray Louis Harold (1905–1965) – britský lékař. Věnoval se převážně účinku záření 
na biologické systémy. Mimo jiné definoval jednotku dávky záření, která byla později 
zapsána do mezinárodní soustavy jednotek SI pod jeho jménem Gray – Gy.

Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na Vysoké škole tech-
nické v Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát filozofie. Působil na uni-
verzitách ve Štrasburku, Hehenheimu, Giessenu, Würzburgu a v Mnichově. Ve své 
vědecké kariéře se věnoval experimentální fyzice. Objevil paprsky, zprvu označeny 
symbolem X později nazvané rentgenovými, které se začaly využívat v  medicíně 
a také v defektoskopii. V roce 1901 za tento objev obdržel Nobelovu cenu za fyziku.

(zdroj informací: archiv redakce)

i neverifikované či benigní léze, jako to bylo u našeho paci-
enta. Někdy je s ohledem na umístění nádoru nutné ozna-
čení tumoru pomocí perkutánní jehly, což může být spojeno 
s  malým rizikem krvácení či v  případě plic pneumothora-
xem. Z  dostupných publikací jsou však tyto komplikace 
velice ojedinělé. U  našeho pacienta nebylo perkutánní 
označení potřebné i přesto došlo k rozvoji pneumothoraxu. 
Vysvětlujeme si to faktem, že po ozáření došlo v  oblasti 
nádoru k  nekróze a  ve spojitosti s  periferní lokalizací to 
mohlo vést ke vzniku pneumothoraxu.

V  literatuře jsou rovněž popsány případy rozvoje akutní 
exacerbace IPF po ukončení radioterapie u pacientů s bron-
chogenním karcinomem a IPF, což bylo potvrzeno i v našem 
případě. Jestliže uvažujeme o radioterapii u pacientů s touto 
diagnózou, je nutno nemocné předem o potenciálním riziku 
informovat.

Závěr
Smyslem této kazuistiky bylo připomenout, že i zpočátku 

jednoznačně stanovená diagnóza s předvídatelným průběhem 
nás může překvapit neobvyklým vývojem, čím jsme nuceni 
přehodnocovat naše závěry a hledat nová řešení.
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Mediastinální cysta neobvyklé etiologie
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Souhrn:
Sdělení dokumentuje raritní případ nemocné s thymickou cystou v předním medias-

tinu se záchytem maligních Hodgkinových buněk, která byla odstraněna radikální chi-
rurgickou cestou. Dle zobrazovacích metod se útvar v mediastinu jevil jako maligní jen 
svojí velikostí. Avšak konečná diagnóza byla stanovena až sekčně a histologií.

Summary:
Mediastinal cyst of unusual origin

The report documents a  rare case of a  patient with thymic cyst in the anterior 
mediastinum with capture Hodgkin’s malignant cells, which was radically removed by 
surgery. According to the radiology methods in the mediastinum appeared to be malig-
nant only in size. However, the final diagnosis was determined sectional and histology.

Tóthová, Z., Fanta, J., Hósová, M., Patlejchová, L., Pauk, N. Mediastinální cysta neobvyklé etiologie. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 11, 2: 20–22, 2014.

Klíčová slova: 
 � mediastinální nádory
 � thymická cysta
 � Hodgkinova nemoc

Key words: 
 � mediastinal tumours
 � thymic cyst
 � Hodgkin disease

Úvod
Cysty mají původ ve vývojových poruchách patřících do 

skupiny dysembryomů, jsou to dutinové útvary s vlastní epi-
teliální výstelkou. Mediastinální cysty se na skiagramu hrud-
níku zobrazují jako okrouhlé až oválné stíny, jsou různého 
charakteru. Léčba je vždy chirurgickou cestou.

Thymické cysty dle zahraniční literatury zahrnují přibližně 
3 % lézí ze všech lézí předního mediastina.

Hodgkinova nemoc je nemoc s dobrou prognózou, tvoří 
přibližně 25 % z maligních lymfomů, z  toho asi 50–60 % se 
vyskytuje v  mediastinálních uzlinách, 0,2  % postižení jsou 
v  extralymfatickém orgánu. Jedná se o  nádorový proces 
primárně uzlinový, jehož základem jsou Hodgkinovy resp. 
Reedové-Sternbergovy (HRS) buňky – elementy řady B 
vycházející z buněk germinálního centra s tzv. crippling muta-
tion vedoucí k inefektivní přestavbě genů pro imunoglobuliny.

Kazuistika
Třicetitříletá celoživotní nekuřačka, matka tří zdravých 

dětí byla odeslána k dovyšetření útvaru v mediastinu z oblastní 
plicní ambulance v srpnu roku 2013. V osobní anamnéze byla 
zaznamenána infekční mononukleóza v roce 1996 a klíšťová 
encefalitida v  roce 1997, jiná onemocnění ani operace paci-
entka neudávala. Povoláním byla knihovnice, v době zjištění 
diagnózy byla na mateřské dovolené. V  rodině se vyskytla 
nádorová onemocnění ve vyšším věku. Doma chovala slepice, 
kočku a psa.

Od začátku července roku 2013 se u pacientky objevovaly 
příznaky virózy jako suchý kašel, rýma, subfebrilie a febrilie, 

které se opakovaně vracely v průběhu pěti týdnů. Proto navště-
vovala praktického lékaře, který ji přeléčil antibiotiky. V  té 
době byla v  laboratoři zjištěna mírná elevace CRP a  mikro-
cytární anemie, nasazena terapie acidum folicum a substituce 
železa. Po dobrání antibiotik přetrvával suchý kašel. Dále byla 
nemocná již bez teplot, bolesti na hrudi neměla, pískoty nego-
vala, jen suchý kašel bez hemoptýzy, bez produktivní expek-
torace, na cílené dotazy připouštěla poslední měsíc minimální 
hubnutí i noční pocení i snad o něco horší dech – vše sama 
připisovala „nervům“.

Proto byla odeslána k plicnímu lékaři s provedením skia-
gramu hrudníku a  spirometrie. Na skiagramu hrudníku se 
zobrazovalo ostře ohraničené oválné zastínění střední sytosti 
parakardiálně vpravo délky cca 8 cm (viz obr. č. 1). Ventilační 

Obr. č. 1: Vstupní skiagram hrudníku (listopad 2003)
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hodnoty byly normální. Na základě nálezu na skiagramu 
hrudníku bylo provedeno vyšetření počítačovou tomogra-
fií (viz obr. č. 2). Ta zobrazila v předním horním až středním 
mediastinu expanzivně, ne infiltrativně se chovající útvar 
velikosti 12x8x5  cm tvořený dvěma až třemi hypodenzními 
kolekcemi, které jsou ohraničené nepravidelně širokou vysoce 
vaskularizovanou stěnou. Zevní ohraničení bylo ostré, hladké, 
s  ostrými úhly proti pleuře retrosternálně a  také k  velkým 
cévám mediastina, které bylo dislokována jen nepatrně bez 
zřetelné komprimace. Jinak bylo mediastinum bez expanze, 
lymfatické uzliny nebyly zvětšeny. Závěr vyšetření udával cys-
tický útvar s hustším obsahem expanzivně se chovající vzhle-
dem ke své velikosti a  lokalizaci. Dle radiologického nálezu 

nebylo možné se k etiologii blíže vyjádřit, nejednalo se o der-
moidní cystu protože chyběly denzity kosti nebo tuku, neměla 
charakter lymfomu, v úvahu se nabízel lymfangiom. Proto byl 
tenhle nález indikován k radikální resekci.

Byla povedena částečná podélná sternotomie. V předním 
mediastinu se nacházel částečně tvrdý, částečně cystický útvar 
velikosti 15x8x6 cm. Byl odebrán bioptický vzorek, ze kterého 
byl peroperačně hlášen pravděpodobný teratom, ale jedno-
značně určit etiologii nešlo. Útvar z mediastina byl radikálně 
odstraněn bez porušení cév, perikardu a  okolních struktur 
(viz obrázek č. 3 a 4).

Podle histologie i s druhým čtením se s vysokou pravděpo-
dobností jedná o klasický Hodgkinův lymfom blíže neurčený 
v thymické cystě (viz obr. č. 5).

Na základě konečné diagnózy bylo provedeno PET/CT 
k dokončení stagingu maligního onemocnění, které bylo stran 
pozitivity sycení 6-flourodeoxyglukózy negativní a pacientka 
byla dále hematoonkologem indikována k aplikaci čtyř cyklů 
chemoterapie.

Závěr
Nádory mediastina jsou podle Národního onkologic-

kého registru v České republice nádory málo četné, za období 
1999–2008 je jich zaznamenáno celkem 837, což je 0,14  % 
všech malignit v  ČR. Podle zahraničních údajů představují 
0,1–1,7 % ze všech diagnostikovaných nádorů.

Je to vzácná a  heterogenní skupina vznikající z  mezen-
chymu, lymfatické tkáně, i nádory neurogenní z germinálních 

Obr. č. 2: CT hrudníku
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Obr. č. 3: Pooperační skiagram hrudníku kde je v každé 
pohrudniční dutině jeden hrudní drén
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Epstein Michael Anthony (1921) – britský patolog. Spoluobjevitel viru EBV, autor 
více než 240 statí v odborných časopisech, autor či editor 5 vědeckých knih, nositel 
řady britských vědeckých ocenění. Studoval na St. Paul´s School v Londýně, Trinity 
College v  Cambridge a  Middlesex Hospital Medical School, profesor patologie 
(1668–1985) University v Bristolu.

Barrová Yvonne M. (1932) – anglická viroložka. Vystudovala University of London 
v roce 1966. V rámci své disertační práce (1964) v Middlesex Hospital za přispění 
svého konzultanta Michaela Anthony Epsteina publikovala objev nového herpetic-
kého viru, dnes nesoucího také její jméno (virus Epsteina a  Barrové; EBV). Dnes 
žije v Austrálii. 

Hodgkin Thomas (1798–1866) – britský lékař a patolog. Vystudoval na Univerzitě 
v Edinburghu. Působil mj. jako kurátor Lékařského muzea, pracoval jako patolog. 
V Guy´s Hospital a St. Thomas Hospital v Londýně, později měl soukromou praxi. 
S jeho osobou je spojován objev Hodgkinova lymfomu a řada dalších onemocnění 
a symptomů. Někdy je označován také za průkopníka preventivní medicíny. Znám 
byl také jako filantrop s širokými kulturními a politickými zájmy se zájmem o svě-
tové a evropské dění. Zemřel na úplavici v Palestině 4. dubna 1866.

Reed Dorothy Mendenhall (1874–1964) – americká pediatrická lékařka. Byla jed-
nou z prvních žen, které absolvovaly Johns Hopkins School of Medicine. Nejprve se 
věnovala patologii, především bakteriologii. Objevila buňku později zvanou Reed-
Sternbergova, která je charakteristická pro Hodgkinovu nemoc a  definitivně tím 
vyvrátila teorii o tom, že tato choroba je formou tuberkulózy. Poté již její cesta smě-
řovala do Bebies Hospital v New Yorku, kde se věnovala pediatrickým pacientům. 

Sternberg Carl (1872–1935) – rakouský patolog. Medicínu vystudoval na Vídeňské 
univerzitě a titul získal v roce 1896. V roce 1898 popsal lymfogranulomatózu. Mezi 
lety 1906–1920 působil jako prosektor v Zemské veřejné nemocnici v Brně. V první 
světové válce se ukázal jako výborný válečný lékař. Spolu s  americkou lékařkou 
pojmenoval Reed-Sternbergovy buňky, vyskytující se při Hodgkinově nemoci.

(zdroj informací: archiv redakce)
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buněk a vzniklé z pojivové tkáně. Přibližně 2/3 všech medias-
tinálních tumorů jsou symptomatické v dětství, zatímco tře-
tina jich je symptomatická v dospělosti. Mediastinální cysty 
i  asymptomatické jsou vždy indikací k  chirurgické resekci. 
U  naší pacientky se podařilo radikálně mediastinální cystu 
resekovat bez větších pooperačních komplikací. Avšak nález 
Hodgkinových buněk tento případ zkomplikoval svým malig-
ním charakterem a nadále se nemocná dostala do hematoon-
kologické péče. Je otázkou jestli s nově zjištěným onemocně-
ním souvisí i  prodělaná infekční mononukleóza, vzhledem 
k etiologii viru EB a nakolik nemoc souvisí s primární thy-
mickou cystou v  podstatě reziduální lymfatickou tkání. 
I  Hodgkinova nemoc má velmi dobrou prognózu přežití, 
nemocní s  lokalizovanou formou po systémové léčbě přeží-
vají v 80–90 % případů více než 10 let od stanovení diagnózy 
a u pokročilých stadií se dosahuje desetiletého přežívání při-
bližně v  50–60  % případů. Léčba je založena na kombinaci 

MUDr. Zuzana Tóthová
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2
180 81 Praha 8

e-mail: zuzana.toth@seznam.cz

chemoterapie a  radioterapie, důležité je klinické stadium 
a prognostické faktory.
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Obr. č. 4: Peroperační nález – na obrázku jsou zazname-
nány cystický útvar a otevřené obě pohrudniční dutiny
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Obr. č. 5: Mikroskopický nález
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Skvělá účinnost erlotinibu u nemocné  
s EGFR negativním adenokarcinomem plic

Jana Krejčí, Libor Havel, Petr Zatloukal
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn:
Kazuistika popisuje velmi dobrou léčebnou odpověď na erlotinib u nemocné s EGFR 

negativním (wild type) adenokarcinomem plic. Před zahájením biologické léčby byla 
pacientka v horším výkonnostním stavu (ECOG 2), i přesto je léčba úspěšná, a dnes je 
nemocná plně aktivní, bez jakýchkoli omezení (ECOG 0). V současné době je pacientka 
léčena erlotinibem 35 měsíců a nadále v této léčbě pokračuje.

Summary:
Excellent efficacy of erlotinib in the patient with EGFR negative pulmonary 
adenocarcinoma

The case report describes a very good therapeutical response to erlotinib in the pati-
ent with EGFR negative (wild type) pulmonary adenocarcinoma. Before the initiation 
of the biological therapy, the patient was in the worse performance status (ECOG 2), 
even so the treatment is successful and the patient is nowadays fully active without any 
limitation (ECOG 0). The patient is currently treated with erlotinib for 35 months and 
she further continues this treatment.

Krejčí, J., Havel, L., Zatloukal, P. Skvělá účinnost erlotinibu u nemocné s EGFR negativním adenokarcinomem 
plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 11, 2: 23–24, 2014.

Klíčová slova: 
 � erlotinib
 � EGFR mutace
 � bronchogenní karcinom
 � NSCLC
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Úvod
Léčba bronchogenního karcinomu ve stadiu IV, tedy 

v  generalizovaném stadiu je stále velmi problematická. 
Přestože se nám naskytla v posledních 10 letech nová mož-
nost využívat i  biologickou léčbu a  posunuly se hranice 
přežívání, nadále se nedaří nemoc udržet dlouhodobě pod 
kontrolou. V  případě erlotinibu (inhibitoru tyrozinkinázo-
vého receptoru) je přítomnost aktivační mutace EGFR pozi-
tivním prediktivním faktorem, předpokladem lepší léčebné 
odpovědi, prodloužení doby do progrese a  celkového pře-
žití. V  České republice je možno nemocným s  nemalobu-
něčným karcinomem poskytnout tento lék v pneumo-onko-
logických centrech. Erlotinib je indikován u  nemocných 
s NSCLC v lokálně pokročilém, nebo metastazujícím stadiu 
po selhání alespoň jedné linie léčby chemoterapií. V přítom-
nosti aktivační mutace EGFR je erlotinib hrazen i  v  první 
linii. Zároveň nemocní musí být v  dobrém výkonnostním 
stavu (ECOG 0–1).

Kazuistika
V  červnu roku 2011 se do naší onkologické ambulance 

(Klinika pneumologie a  hrudní chirurgie, Nemocnice Na 
Bulovce) dostavila nemocná, 70letá bývalá kuřačka s karcino-
mem plic. K nám byla odeslána z okresního pracoviště ke zvá-
žení léčby erlotinibem.

Diagnóza byla stanovena v  březnu roku 2011, kdy pro 
potíže (dušnost, kašel, váhový úbytek) vyhledala lékaře. Tehdy 

byl histologicky potvrzen adenokarcinom plic s bronchioloa-
lveolární složkou, staging: T4N2M1 – s metastázami do plic 
bilaterálně, výkonnostní stav ECOG 1.

Onkologem byla indikována chemoterapie ve složení cis-
platina + gemcitabin. Pro těžkou hematotoxicitu (těžká pan-
cytopenie) nemocná absolvovala pouhé dva cykly, následně 
prodělala plicní embolizaci. Dle CT nálezu (v  květnu 2011) 
prokázána nejen embolizace, ale stav byl taktéž hodnocen jako 
progrese tumoru. V  té době byla pro respirační insuficienci 
indikována k DDOT o 5 litrech kyslíku.

Po zaléčení plicní embolie byla k nám odeslána ke konzul-
taci. Tehdy byla nemocná ve výkonnostním stavu ECOG 2, 
stále na DDOT. Pro komplikace chemoterapie další cytosta-
tická léčba nebyla vhodná a byla indikována biologická léčba 
erlotinibem 150 mg/denně (viz obr. č. 1). Po dvou měsících 
léčby byla na skiagramu vidět jasná regrese jak primárního 
tumoru, tak i  metastáz. Jelikož ale došlo ke zhoršení nežá-
doucích účinků (exantém, průjem, konjunktivitis), byla dávka 
redukována na 100 mg denně. Na této dávce je nemocná 
i v současné době, tedy 35 měsíců od zahájení léčby erlotini-
bem. Stále přetrvává kompletní regrese tumoru i metastáz (viz 
obr. č. 2), ale hlavně, nemocná je nyní ve výborném výkon-
nostním stavu (ECOG 0), cestuje, je aktivní a  více než dva 
roky bez nutnosti oxygenoterapie.

V  roce 2012 jsme zpětně nechali testovat histologický 
materiál (z primárního tumoru plic) na přítomnost EGFR. To 
nebylo potvrzeno.
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Obr. č. 1: RTG snímek před zahájením léčby erlotinibem 
(červen 2011)
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Cílem této kazuistiky je ukázat, že ne vždy je excelentní 
léčebná odpověď spjata s pozitivitou EGFR mutací. I pro nás 
byl překvapením závěr genetického testování – wild type! 
Zvláště, když nemocná vykazovala výrazné nežádoucí účinky 
s  nutností redukce dávky. Teoreticky by připadalo v  úvahu 
provést rebiopsii s  novým vyšetřením mutací, ale z  morál-
ního hlediska bychom zatížili nemocnou dalším vyšetřením 
a zvláště s minimální pravděpodobností získání validního his-
tologického materiálu.

V  dnešní době, kdy je jasně vyhrazena indikace k  léčbě 
pouze pro nemocné s výkonnostním stavem ECOG 0–1, by 
naše pacientka léčbu ani nezahájila. Je otázkou, zda by u nás 
i  pacienti s  ECOG 2 neměli mít šanci dostávat biologickou 
léčbu v  souladu s  mezinárodními doporučenými léčebnými 
postupy (NCCN, ESMO).

Po 35 měsících léčby erlotinibem se podařilo nemocnou 
vrátit do normálního života. V  léčbě nadále pokračujeme 
a nemocné přejeme mnoho cestovatelských zážitků.

Obr. č. 2: RTG snímek po 35 měsících léčby erlotinibem 
(květen 2014)
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MUDr. Jana Krejčí
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 00 Praha 8

e-mail: jana.krejci@gmail.com

Nestátní ambulantní zdravotnické zařízení v Praze přijme alergologa

Nabídky včetně profesního životopisu zasílejte na klara.gottwaldova@medicover.cz

Požadujeme:
•	specializace	v oboru	alergologie
•	aktivní	znalost	angličtiny	vítána,	není	podmínkou
•	uživatelskou	znalost	PC
•	flexibilitu,	spolehlivost,	zodpovědnost
•	klientský	přístup	k pacientům

 Nabízíme:
•	příjemné	pracovní	prostředí
•	zázemí	stabilní	nadnárodní	společnosti
•	nadstandardní	lékařskou	péči
•	zajímavé	platové	ohodnocení	při	úvazku	0,2	a více
•	5	týdnů	dovolené
•	další	firemní	benefity
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POKLES SPOTREBY SYMPTOMATíK PO ALERGéNOVEJ IMUNOTERAPII
Eva Dzurillová   
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra

19-ročný pacient je evidovaný v  našej ambulancii 
od októbra 2003.

Rodinná anamnéza: prvostupňová sesternica mala opa-
kované zápaly priedušiek, matkina matka má diabetes mel-
litus 2. typu, otcova matka tiež diabetička.

Osobná anamnéza: od útleho dojčeneckého veku 
atopický ekzém, do 3 rokov bežné respiračné infekty. 
Od 3 rokov nástup do materské školy bez zvýšenej chorob-
nosti. Otec fajčiar. Bývajú v  bytovke. V  apríli 2003 zápal 
spojiviek s  opuchom viečok a  svrbením. Vyšetrený oftal-
mológom, ordinovaný kromoglykát sodný pre alergickú 
konjunktivitídu. V októbri podobné ťažkosti, reagujúce na 
symptomatiká.

Vstupné prick testy: breza 6 mm, lieska 3 mm, jelša 3 mm, 
histamín 3 mm. Nasadená alergénová imunoterápia (AIT) 
per os: H-All pollens jarná zmes včasná 1–10 000 PNU imun 
(SEVAPHARMA) a  cetirizin. Vo vstupnom laboratórnom 
vyšetrení bola hladina celkového IgE 442,3 kIU/l. Napriek 
už zavedenej liečbe v marci a apríli došlo ku zhoršeniu stavu 
s posluchovým bronchitickým nálezom obštrukčného typu, 
ktorý si vyžadoval nasadenie inhalačných kortikoidov (IKS) 
– budesonid 2x200  μg. Očné a  nosové alergické prejavy 
boli liečené lokálnymi a  celkovými antihistaminikami. Po 

5-ročnej hyposenzibilizačnej liečbe vyššie uvedeným prepa-
rátom bol stav len mierne zlepšený s potrebou kompletnej 
antialergickej terapie, vrátane inhalačných a nosových kor-
tikoidov podávaných každoročne v predĺženej sezóne kvit-
nutia jarných stromov.

Kontrolné kožné prick testy v  januári 2008 preukazujú  
dominantnú reaktivitu na pele jarných stromov – priemerne 
5 mm. V  laboratórnych výsledkoch z  decembra 2009 zis-
ťujeme pretrvávanie vysokého celkového IgE 386,8  kIU/l 
a  špecifické IgE proti peľom jarných stromov od 21,97 do 
24,64 kIU/l v pásme vysokých hladín. V novembri 2010 nasa-
dená sublingválna alergenová imunoterapia (SLIT) Staloral 
300 breza 100 %, ktorú užíval kontinuálne do predjaria 2013.

Kontrolné laboratórne vyšetrenia z  decembra 2011 
vykazujú pokles hladiny celkového IgE na 241,00  kIU/l 
a  výrazné zlepšenie klinického stavu pacienta. V  sezóne 
2013 boli prejavy ľahkej rinitídy a konjunktivitídy, astma-
tické prejavy úplne vymizli. V terapii len celkové a lokálne 
antihistaminikum a nosový kortikosteroid v jarnom období. 
Skrátilo sa obdobie potrebnej terapie, vylúčili sa inhalačné 
kortikosteroidy a pacient profituje z minimálnej symptoma-
tickej antialergickej terapie.

ÚSPěŠNá LéČBA PACIENTA S POLINóZOU POMOCí SLIT ORALAIREM
Martin Liška   
Ústav imunologie a alergologie, FN Plzeň

Třináctiletý chlapec byl poprvé vyšetřen na našem aler-
gologickém oddělení v září 2011 pro podezření na pylovou 
alergii. V  rodinné anamnéze se již atopické onemocnění 
vyskytlo, a  sice u  matky alergická rýma. Dosavadní život 
pacienta byl bez větších pozoruhodností kromě projevů 
atopického ekzému v raném věku a opakovaných bronchi-
tid v předškolním věku. Od roku 2010 se začalo u chlapce 
v  květnu a  červnu objevovat kýchání, vodnatá sekrece 
z nosu, intermitentně i otok víček, spojený se zarudnutím 
spojivek. Mimo to se v témže období občas vyskytla i duš-
nost, jež po podání inhalace salbutamolu ustoupila.

Po rozboru anamnézy jsme provedli kožní testy základní 
sadou aeroalergenů, která potvrdila alergii na pyl trav, roz-
toče domácího prachu a  kočičí srst, zatímco reakce na 
ostatní aeroalergeny byly negativní. Spirometrické vyšetření 
bylo bez patologických změn, včetně bronchodilatačního 
testu. Na základě rozboru anamnézy a výsledků testů byla 
tedy stanovena diagnóza: alergická rhinokonjunktivitida, 

suspektní intermitentní průduškové astma a  polyvalentní 
alergie (pyl trav, roztoči, kočičí epitelie).

Pacientovi bylo doporučeno podávání perorálního anti-
histaminika v pylové sezóně trav, aplikace protiroztočových 
opatření, podání inhalačního salbutamolu v případě decho-
vých obtíží, a také mu byla navržena specifická imunotera-
pie, po domluvě aplikovaná sublinguální cestou. Léčba aler-
genovou vakcínou (Oralair) byla zahájena v únoru 2012. Po 
první dávce se sice vyskytlo lehké svědění v  krku, ovšem 
další aplikace již byla bez potíží. Už v  prvním roce léčby 
pociťoval pacient zlepšení zdravotního stavu. Oční a nosní 
alergické potíže byly jen lehké, dušnost se nevyskytla, kon-
trolní spirometrie byly bez patologického nálezu. V  roce 
2013 pak pokračovala léčba alergenovou vakcínou bez pro-
blémů, pylové potíže byly minimální, dušnost se nadále 
neobjevila. Pacient i  jeho rodiče jsou s  léčbou spokojeni 
a plánují ji dokončit podle plánu.

SDĚLENÍ Z PRAXE
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VLIV ORALAIRU NA SNížENí NEMOCNOSTI  
U ŠESTILETéHO CHLAPCE S ALERGIí NA PYLY TRAV

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

Šestiletý chlapec, dvojče B, s pozitivní alergickou rodin-
nou anamnézou byl vyšetřen v prosinci 2009 pro opakované 
záněty středouší a respirační infekty s teplotami a antibio-
tickou (ATB) terapií. Příznaky pylové alergie dosud neměl. 
Perinatální i poporodní data byla bez pozoruhodností, na 
atopický ekzém pacient netrpěl. Domácí prostředí bylo 
uspokojivé, bez zvířat, rodiče byli nekuřáci. V  laborator-
ních výsledcích nebyl prokázán protilátkový ani buněčný 
imunodefekt, hraniční hodnota fagocytózy granulocytů 
93 %, celkové IgE 178 IU/ml, eozinofilní kationický protein 
(ECP)  9,01  ng/ml, specifické IgE GX1 trávy 13,88  IU/ml, 
časné stromy 0,54  IU/ml. V  kožních prick testech byla 
prokázána časná přecitlivělost na alergeny směsi pěti trav 
10/15 mm, směsi 4 obilovin 8/15 mm, žita 7/10 mm. Byla 
zahájena imunomodulační léčba Imunorem, doporučeno 
užívání antihistaminika při infektu a při eventuálních potí-
žích v pylové sezóně.

Při kontrole v červnu 2010 pacient poprvé sdělil, že má 
od začátku května i  přes užívání desloratadinu (Aerius) 
výraznou vodnatou rýmu a pálení očí. Od října 2010 opět 
zvýšená nemocnost včetně otitidy. Byla nasazena imunomo-
dulační kůra směsí bakteriálních lyzátů (Luivac), pokračo-
váno Ribomunylem. Při kontrole v červnu 2011 byl pacient 

klinicky mírně zlepšen ve smyslu snížení nemocnosti, dru-
hou sezonu trvaly nosní i oční alergické obtíže od poloviny 
května, Aerius s dobrým efektem, kašel ani dechové obtíže 
pacient neměl. Celkové IgE 248 IU/ml, specifické IgE GX1 
trávy 16,08 IU/ml. Na podzim 2011 byl pacient opět opa-
kovaně nachlazen s  teplotami, imunomodulace nebyla 
nasazena.

Od ledna 2012 byla zahájena sublinguální alergenová 
imunoterapie (AIT), tabletová aplikační forma Oralair – 
směs pěti trav, kterou velmi dobře snášel, během užívání se 
nevyskytly žádné nepříznivé účinky. Během sezony nebyl 
akutně nemocný, měl pouze tři dny slabé nosní alergické 
projevy, v  tu dobu užil Aerius. Kontrola v  listopadu 2012 
celkové IgE 312 IU/ml, ECP 10,00 ng/ml, trávy 12,57 IU/ml.

Druhý rok užívání Oralairu byl pacient zcela bez aler-
gických obtíží, bez akutních infektů, antihistaminikum 
pacient neužíval. Kontrola v  srpnu 2013 ukázala celkové 
IgE 827 IU/ml, ECP 23,5 ng/ml, specifické IgE GX1 trávy 
8,45 IU/ml, kožní prick testy směs pěti trav 5/5 mm.

Užívání Oralairu vedlo nejen k  významnému snížení 
symptom skóre hodnotícího alergické projevy nosní a oční, 
ale od zahájení AIT se nápadně snížila nemocnost pacienta.

SDĚLENÍ Z PRAXE

3rd Food Allergy and Anaphylaxis Meeting
9–11 October 2014 – Dublin, Ireland

Contact:
Hagenholzstrasse 111
8050 Zurich 
Switzerland

tel.:  +41 44 205 55 33
e-mail: events@eaaci.org

Upoutávka

www.eaaci-faam.org
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Zpráva z odborné akce

5. června 2014 se opět po roce konalo v pořadí třetí setkání 
pneumologů a pneumochirurgů v pražském klášteře Emauzy. 
Pravidelní účastníci vědí, že toto setkání navázalo na tradiční 
úspěšná předchozí setkání pneumologů ve Štiříně pořádaná 
Pneumologickou klinikou 1. LF UK Thomayerovy nemocnice. 
Třetí ročník tohoto společného setkání lékařů pneumochi-
rurgů a pneumologů opět potvrdil, že péče o pacienty s plic-
ními nemocemi je multidisciplinární a  komplexní a  tudíž 
vzájemná informovanost o  možnostech obou oborů (pneu-
mologie a  pneumochirurgie) je nedílnou součástí úspěšné 
péče o pacienta s plicní nemocí.

Setkání bylo slavnostně otevřeno hlavní pořadatelkou, 
primářkou Pneumologické kliniky 1. LF UK, doc. MUDr. 
Martinou Vašákovou, Ph.D. Pozdravit účastníky přišli i náměs-
tek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 
a  ředitel Thomayerovy nemocnice MUDr. Karel Filip, CSc, 
MBA. V úvodní slavnostní části byla předána ocenění ČPFS, 
a to čestné členství prim. MUDr. Vladislavu Hytychovi, Ph.D. 
za významný přínos k integraci oboru pneumologie a hrudní 
chirurgie a MUDr. Petru Helbichovi poděkování a blahopřání 
k životnímu jubileu za celoživotní přínos pro obor pneumolo-
gie, a to hlavně v oblasti pneumologické cytodiagnostiky.

Součástí akce byl i křest knihy MUDr. Jana Chlumského, 
Ph.D. „Plicní funkce pro klinickou praxi“, učebnice, která 
bude jistě dobrým pomocníkem pro všechny ty, kteří chtějí 
proniknout do tajů funkční diagnostiky v pneumologii.

Samotný odborný program byl rozdělen do tří částí: pneu-
mologické, s  přehledy a  novinkami v  oblasti intersticiálních 
plicních procesů, chronické obstrukční plicní nemoci a multi-
rezistentní tuberkulózy, pneumoonkologické z pohledu pneu-
mologa a hrudního chirurga a části hrudní chirurgie a inter-
venční pneumologie.

V  prvním bloku, moderovaném prof. MUDr. Jiřím 
Homolkou, DrSc., MUDr. Janem Chlumským, Ph.D. a  doc. 
MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D., zaznělo celkem sedm 
přednášek. Ústy pana doktora Chlumského, který je vedoucím 
Centra pro léčbu deficitu alfa 1 antitrypsinu Pneumologické 
kliniky Thomayerovy nemocnice, byly podány informace 
o  chronické obstrukční plicní nemoci na podkladu defi-
citu alfa 1 antitrypsinu včetně informací o  substituční léčbě 
této nemoci, která probíhá v  celorepublikovém centru 
v  Thomayerově nemocnici. Novinky v  oblasti léčby intersti-
ciálních plicních procesů, jmenovitě různých druhů biolo-
gické léčby, přednesla MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. Paní 
doktorka Kopecká, jako vedoucí celostátní Jednotky pro dia-
gnostiku a  léčbu multirezistentní tuberkulózy, pak podala 

informace o této formě tuberkulózy v České republice, včetně 
velice uspokojivých dat epidemiologických. Z  olomoucké 
plicní klinicky zazněla dvě sdělení, a  to kazuistiky věnované 
sarkoidóze ženských reprodukčních orgánů z  úst MUDr. 
Žurkové a zkušenosti s léčbou pirfenidonem (Esbriet) MUDr. 
Lošťákové. Z Pneumologické kliniky v Krči zazněla ještě dvě 
přehledová sdělení, a to na téma akutních intersticiálních plic-
ních procesů (doc. Vašáková) a na téma plicního postižení při 
systémové sklerodermii (MUDr. Anton).

Druhý blok byl věnován pneumoonkologické problema-
tice z pohledu pneumologa a hrudního chirurga a předsedali 
mu prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. a  MUDr. Markéta 
Černovská. Předneseny zde byly ústy pana prof. Lischkeho 
možnosti resekční léčby karcinomu plic IIIa. Dvě přednášky 
byly věnovány neuroendokrinním karcinomům po pneumo-
onkologické a chirurgické stránce, pneumoonkologická pro-
blematika byla prezentována MUDr. Černovskou a  chirur-
gická prim. Hytychem. Zajímavé sdělení z oblasti originálních 
prací na téma cirkulujících nádorových buněk u  nemalobu-
něčného karcinomu plic bylo předneseno panem docentem 
Bobkem. Sarkomy hrudní stěny a principy jejich léčby s osob-
ními zkušenostmi autorů byly prezentovány kolektivem 
olomouckých chirurgů zastoupených MUDr. Szkorupou. 
Úskalím diferenciální diagnostiky pleurálních výpotků byla 
věnována přednáška MUDr. Žáčkové.

III. setkání pneumologů a pneumochirurgů 
v Emauzích
Martina Vašáková

Obr. č. 1:  doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
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III. setkání pneumologů a pneumochIrurgů v emauzích

Přestávka na oběd byla zároveň věnována videoprojek-
cím v rámci workshopu, a to videoasistované lobektomii 3D 
(prim. Hytych), videoasistované biluminální intubaci (MUDr. 
Kummel) a  metodám endoskopické volumredukce (doc. 
Vašáková).

Poslední blok vedený předsedajícími prof. MUDr. 
Robertem Lischkem, Ph.D. a MUDr. Vladislavem, Hytychem, 
Ph.D. byl uveden přednáškou pozvaného řečníka, doc. 
MUDr. Romana Beneje, Ph.D. z Bratislavy, který obeznámil 
posluchače se situací chirurgie hrudníku na Slovensku. Počty 
hrudních chirurgů a  center hrudní chirurgie (celkem 4) na 
Slovensku vyvolaly v  porovnání s  nesrovnatelně vyššími 
počty pracovišť hrudní chirurgie s nižším celkovým počtem 
operací plic v  Česku velkou diskusi o  nutnosti centralizace 
vysoce specializované operativy plic do menšího počtu kva-
litně vybavených center i v ČR. Olomoučtí autoři zastoupení 
MUDr. Bohanesem pak přednesli sdělení na téma objektivi-
zace výskytu komplikací po plicních resekcích. Z  pracoviště 
3. Chirurgické kliniky v  Motole pak zazněly dvě kazuistiky 
na téma chylothoraxu (MUDr. Kolařík) a divertiklu trachey 
(MUDr. Myšíková). Pan primář Král se ve svém sdělení věno-
val týmové spolupráci při léčbě mediastinitidy. Na závěr pak 
pan doktor Stehlík z  Thomayerovy nemocnice prezentoval 
nový typ tracheálních stentů (biodegradabilní stenty) zkouše-
ných v rámci výzkumného záměru na třech plicních klinikách 
v ČR.

Tím byla odborná část programu ukončena a  všichni 
účastníci byli pozváni na raut, kde odborné diskuse, ale i přá-
telské popovídání ještě pokračovaly. Všichni účastníci se roz-
cházeli v dobrém duchu s pozitivními vjemy odbornými i spo-
lečenskými, s tím, že se uvidí na tomto mezioborovém setkání 
věnovaném nemocem plic opět za rok.

Obr. č. 2: Prezentace časopisu Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL na stánku Nakladatelství GEUM
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Tears Again
Syndrom suchého oka postihuje stále více pacientů. Může být 

způsoben mnoha faktory, jako je prašné prostředí, dlouhá práce 
u počítače, vystavení oka působení klimatizace, nošení kontaktních 
čoček, intenzivní osvětlení a mnoho dalších. Syndrom se projevuje 
výrazným diskomfortem a pálením očí a je zapříčiněn poruchou slz-
ného filmu a může vést až k poruchám zraku. Jednoduchým řešením 
je pro většinu pacientů použití očních kapek. Společnost IBI přišla 
na český trh s novinkou v aplikaci právě očních kapek – oční kapky 
ve spreji Tears Again.

Hlavní účinnou látkou přípravku Tears Again je fosfolipid (fosfati-
dylcholin), který se nachází v sojovém lecitinu a je také nejběžnějším 
fosfolipidem v přirozených slzách. Fosfatidylcholin se v přípravku 
nachází ve formě malinkých tukových kapének, které jsou známy 
jako lipozomy a právě ty napomáhají účinné stabilizaci lipidové vrstvy 
slzného filmu oka. Dalšími účinnými látkami jsou chlorid sodný, 
etanol, palmitát vitaminu A, vitamin E a fenoxyetanol.

Velkým benefitem přípravku Tears Again je jeho aplikace. Pacient 
zavře oči a ze vzdálenosti 10 centimetrů stříkne pumpičkou přípravek 
na zavřená víčka. Dostatečné množství tekutých složek pronikne 
mezi očními víčky na vnější vrstvu slzného filmu. Oční sprej místo 
toho, aby pouze přidal na oční povrch více slz, opětovně stabilizuje 
existující slzný film. Tears again je vhodný pro nositele kontaktních 

čoček, které není třeba 
při podávání přípravku 
z oka vyjímat. Při apli-
kaci nedochází k rozost-
ření vidění, přípravek lze 
proto použít těsně před 
řízením vozidla, či při 
obsluze strojů. Vzhledem 
k aplikaci je u tohoto 
přípravku výborná com-
pliance, je vyloučeno 
zranění oka způsobené 
dotykem aplikační lah-
vičky, nebo kontamina-
ce obsahu způsobená 
dotykem.

Tears Again oční sprej obsahuje konzervační látky, které zajišťují 
jeho dlouhou životnost. Po otevření ho lze bezpečně používat až tři 
roky od data výroby. Přípravek je v balení po 10 ml, které obsahují 
minimálně 100 dávek. V současné době není hrazen zdravotní 
pojišťovnou.

(kla)

syndrom suchého oka
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Zpráva z odborné akce

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny 
založené na důkazech  
a IV. ostravské dny hyperbarické medicíny 2014
Michal Hájek, Miloslav Klugar

Úvod
Ve dnech 18.–20. června 2014 se v  Hotelu Eroplán 

v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnila odborná konference, 
kterou organizoval kolektiv Centra hyperbarické medicíny 
Městské nemocnice Ostrava spolu s Českou společností hyper-
barické a letecké medicíny, Lékařskou fakultou Ostravské uni-
verzity, Lékařskou fakultou University Palackého v Olomouci 
a  Lékařskou fakultou University Karlovy v  Hradci Králové. 
Konferenci IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny před-
cházel satelitní interaktivní workshop, týkající se teoretických 
a praktických aspektů medicíny založené na důkazech (EBM). 
Program konference byl určen kolegům nejen v rámci našeho 
oboru hyperbarická a  letecká medicína, ale také ostatním 
odborným lékařům, praktickým lékařům, lékařům posuzu-
jící zdravotní způsobilost k sportovnímu i profesnímu potá-
pění, stejně jako pracovníkům z řad profesionálních potápěčů 
vojenských, policejních, hasičských a  jiných záchranných 
složek.

Výběr z problematiky sdělení a následných 
diskusních příspěvků

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny 
založené na důkazech:

V úvodním bloku prvního dne zaznělo v rámci workshopu 
medicíny založené na důkazech pět odborných sdělení včetně 
praktické části týkající se tvorby klinické otázky a  systema-
tické vyhledávací strategii autorského kolektivu UP Olomouc 
ve složení Dr. M. Klugar, doc. J. Marečková, Mgr. J. Klugarová, 
Mgr. D. Tučková, Mgr. S. Bocková, Dr. Z. Kelnarová a Mgr. I. 
Nytra. Je jednoznačné, že přístupy směřující k systému zdra-
votnické péče založené na důkazech (Evidence-Based Health 
Care – EBHC) včetně hodnocení systematických přehledů, 
které jako studie s nejvyšší úrovní důkazu, budou hrát v sou-
dobém medicínském světě 21. století, charakterizovaném 
rychlým rozvojem sofistikovaných, avšak nákladných tech-
nologií, a  informační expanzí, hrají stále významnější roli. 
Lékaři a  další zdravotníci by se měli rozhodovat na základě 
nejlepších dostupných důkazů. Stejně tak pacienti by měli být 
ošetřováni zdravotnickými pracovníky, kteří budou respekto-
vat jejich hodnoty a preference a budou mít vysokou úroveň 
odborných znalostí na základě nejlepších dostupných důkazů 
v praxi (obr. č. 1). V editorialu British Medical Journal bylo již 

v roce 2008 zmíněno, že klinický lékař, který neumí kriticky 
číst a hodnotit odborné studie, je pro 21. století stejně nepři-
praven, jako ten, který neumí změřit krevní tlak nebo vyšetřit 
kardiovaskulární systém.

nejlepší vědecké
důkazy

odborné
znalosti

hodnoty a preference
pacienta

EBHC

Obr. č. 1: Model Evidence-Based Healthcare
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Implementace EBHC do klinické praxe a  kurikul studij-
ních programů a  osnov není možné zavádět bez instituci-
onální podpory. České a  středoevropské Centrum EBHC 
v rámci přidruženého pracoviště Joanna Briggs Institute (JBI, 
Adelaide, Austrálie),  zřízené na LF UP Olomouc, zastupuje 
a  má klíčovou souvislost a  provázanost mezi vědci, lékaři, 
studenty medicíny, ošetřovatelství, porodní asistence, fyzio-
terapie a  managementu zdravotní péče. Spolupracuje také 
s vedením FN Olomouc a dalšími subjekty, jako jsou některé 
odborné společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní 
lékařské organizace a  podobně. Filozofií JBI je systematicky 
vyhledat a  kriticky zhodnotit nejlepší dostupnou evidenci 
a  informovat co nejrychleji pracovníky v  praxi. Disponuje 
metodikou, která kromě randomizovaných kontrolovaných 
studií (RCT) dokáže vytvořit systematický přehled také z dal-
ších designů studií (kohortové studie, studie případů a kont-
rol, kazuistiky, atd.). To je zejména pro obory, ve kterých není 
dostatek finančních prostředků na tvorbu RCT, velmi důležitá 
a povzbudivá zpráva.

Témata hyperbarické medicíny:
Vyzvanou zahajovací přednášku konference na téma 

léčby nekrotizujících infekcí měkkých tkání přednesl prof. 
F. Lind ze stockholmské univerzitní nemocnice Karolinska. 
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Multidisciplinární přístup s  primárním, agresivním, ale 
tkáně šetřícím chirurgickým ošetřením, podáním antibio-
tik a  hyperbarickou oxygenoterapií (HBO) patří k  základ-
ním kamenům léčby nekrotizujících infekcí měkkých tkání 
(NSTI) již více než půl století. Přesto není HBO běžně k dis-
pozici pro všechny pacienty z důvodu nedostatku regionali-
zovaných center hyperbarické medicíny schopných poskyto-
vat intenzivní péči, se speciálním vybavením, nepřetržitým 
provozem a zkušenostmi a erudicí personálu v léčbě kriticky 
nemocných pacientů. Mnoho vědeckých publikací podporuje 
použití HBO pro toto hypoxické zánětlivé onemocnění. Přesto 
terapie HBO zůstává kontroverzní, neboť neexistuje ani jedna 
dvojitě zaslepená prospektivní randomizovaná kontrolovaná 
studie. Nicméně, existuje pouze velmi slabý důkaz vyplývající 
z dobře provedených randomizovaných studií podporujících 
používání jakékoli jiné terapie u tohoto potenciálně devastu-
jícího onemocnění! Randomizovaná studie hodnotící efekt 
HBO u NSTI pravděpodobně nebude brzy provedena. Jedním 
z důvodů je neexistence společné nomenklaturní specifikace 
onemocnění. Budou však zapotřebí systematické mezinárodní 
prospektivní studie s  dlouhodobým sledováním pacientů, 
jejichž cílem bude porovnání nákladů, nemocnosti a úmrtnosti 
mezi centry s odbornými znalostmi a zkušenostmi s ošetřením 
pacientů s NSTI s použitím nebo bez použití HBO.

Ve sdělení kolektivu autorů plzeňského fakultního pra-
coviště klinické farmakologie představila Dr. Z. Poklopová 
současné výsledky HBO v  léčbě ušních indikací, zejména 
percepčních poruch sluchu a sluchových šelestů (tinitu). Lze 
potvrdit, že HBO má v oblasti odbornosti ORL smysl přede-
vším u akutních poruch sluchu včetně tinitu, zatímco u chro-
nických poruch je klinický efekt sporný. Mnoho zpráv uka-
zuje na účinnost léčby HBO u  tinitu, ale většina z  nich má 
charakter retrospektivních sdělení. HBO zde byla aplikována 
jako adjuvans ke standardní léčbě. Výsledky odůvodňují užití 
terapie HBO u pacientů s tinitem, léčených konvenčně. Šance 
na zlepšení po HBO je největší do 3–6 měsíců od vzniku akut-
ního i déletrvajícího tinitu. HBO má pozitivní efekt u výrazně 
obtěžujícího tinitu, pokud je aplikována do 2–3 měsíců. Ve 
studiích vykazujících signifikantní zlepšení byla aplikována 
HBO při tlaku 2,0 až 2,5 ATA po dobu 90 minut. Konečný 
důkaz bude možné přinést po uzavření několika randomizo-
vaných, kontrolovaných, dvojitě zaslepených studií. V  sou-
časné době probíhá v Německu šest prospektivních studií.

Cílem sdělení dr. M. Hájka z  ostravského Centra hyper-
barické medicíny (CHM) bylo zhodnotit soubor pacientů 
dětského věku (do 18 let), kteří zde podstoupili léčbu HBO 
v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011. Od roku 2007 do roku 
2011 bylo na tomto pracovišti zařazeno k léčbě hyperbarickým 
kyslíkem celkově 103 pacientů. V 33 případech (32 %) se jed-
nalo o percepční ztrátu sluchu nebo sluchový šelest, v 29 pří-
padech (28 %) o postižení CNS nejčastěji v rámci kraniotrau-
matu nebo anoxicko-hypoxické encefalopatie, v 19 případech 
(18 %) o  akutní  intoxikaci oxidem uhelnatým, u  9 pacientů 
(9 %) se jednalo o komplikace komplexní onkologické léčby, 
u 6 pacientů (6 %) o akutní periferní traumatickou ischemii, 
u  4 pacientů (4 %) o  nekrotizující infekci měkkých tkání, 2 

pacienti (2 %) byli léčeni pro obtížně se hojící kožní defekt 
a 1 pacient (1 %) pro chronickou refrakterní osteomyelitidu. 
59 (57 %) pacientů bylo mužského pohlaví a 44 (43 %) žen-
ského pohlaví. Výsledný efekt byl hodnocen v  62 případech 
(60 %) jako významný (významně zlepšený), ve 23 případech 
(22 %) jako částečný (částečně zlepšený), v 18 případech (18 
%) byla léčba bez efektu nebo nebylo možné výsledek hodno-
tit z důvodů předčasného ukončení léčby. Ve skupině pacientů 
s poškozením CNS bylo zařazeno 29 (21 mužského pohlaví, 
8 ženského pohlaví) o průměrném věku 9,1 roku (medián 8, 
rozmezí 6 měsíců až 18 let). V souboru dominovalo 15 paci-
entů s  mozkolebečním poraněním, 8 pacientů s  anoxicko-
-hypoxickou encefalopatií po kardiopulmonální resuscitaci, 
z toho v pěti případech po tonutí. Dále byli k HBO zařazeni 
pacienti pro uzávěr a. basilaris, krvácení z arteriovenózní mal-
formace, mozkového aneurysmatu atd. Průměrná doba do 
zahájení HBO činila 23 dnů (medián 15, rozmezí 4–120 dnů). 
Výsledný efekt byl hodnocen jako významně zlepšený u  16 
pacientů (55 %), jako částečně zlepšený u 9 pacientů (31 %) 
a u 4 zbývajících pacientů nebylo patrné zlepšení nebo nebylo 
možné výsledek hodnotit. Hodnocení stavu vědomí na škále 
Glagow Coma Scale (GCS, 25 hodnot) před zahájením léčby 
HBO činilo v  průměru 9,1 (medián 10, rozmezí 3–15), po 
léčbě v průměru 13,3 (medián 15, rozmezí 6–15). Hodnocení 
závažnosti stavu na škále Glasgow Outcome Scale (GOS, 27 
hodnot) bylo před zahájením HBO v  průměru 2,7 (medián 
3, rozmezí 2–4), po léčbě v průměru 3,8 (medián 4, rozmezí 
2–5). (obr. č. 2.)
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Obr. č. 2: GCS a GOS před a po léčbě HBO u pacientů 
s poškozením CNS
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Cílem přednášky dr. M. Paluškové z  Nových Zámků 
bylo představení souboru pacientů s Parkinsonovou choro-
bou (PCH), kteří se podrobovali léčbě HBO, přičemž medi-
kamentózní léčba doporučená neurologem nebyla před HBO 
ani během ní korigována. Při tvorbě designu projektu se při-
hlíželo k výsledkům v zahraničí publikovaných prací, které 
poukazovaly na předpokládané ovlivnění klinického stavu 
pacientů s  PCH prostřednictvím HBO. Po léčbě HBO při 
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tlaku nižším než 2 ATA bylo u nich uváděné zvýšení hladiny 
tryptofanu (prekurzoru serotoninu), redukce projevů oxida-
tivního stresu a  subjektivní zlepšení klinického stavu léče-
ných pacientů. Soubor původně tvořilo 10 pacientů, z nichž 
všichni byli sledováni a medikamentózně léčeni neurologem 
pro PCH, vstupní vyšetření bylo zaměřeno na třes, rigiditu 
a bradykinezi. Z nejrůznějších důvodů bylo postupně ze stu-
die vyřazeno 6 pacientů, takže kompletnímu designu projektu 
se podrobili čtyři pacienti (3 ženy, 1 muž, věk 60–62 let, prů-
měr 60,8). Délka každé expozice HBO u všech pacientů byla 
90 minut při 2,5 ATA. Délka neurologické léčby PCH před 
absolvováním HBO se u pacientů pohybovala od 2 do 10 let. 
Počet expozic HBO byl v rozmezí 10–30, průměr 21,7 expo-
zice. Následně po ukončení HBO pacienti absolvovali kont-
rolní DaTSCAN BG (bazální ganglia), přičemž byl srovnáván 
stav před a po HBO.

U tří pacientů ze čtyř došlo k signifikantnímu zvýšení 
kumulace radiofarmaka v bazálních gangliích. Nejvýraznější 
vzestup kumulace (+ 50,38 %) byl zaznamenán u pacientky, 
která byla v souboru nejstarší (62 let), ale na PCH se léčila nej-
kratší dobu (2 roky) a absolvovala největší počet (30) expozic 
HBO. U dalších dvou pacientů dosahovala kumulace radiofar-
maka v BG při kontrole + 24,98 %. U jedné pacientky došlo 
ke snížení kumulace o -9,11%. Zajímavým zjištěním byl fakt, 
že porovnáním výsledků neurologického vyšetření před a po 
HBO byl u všech pacientů s PCH signifikantně zaznamenán 
pokles rigidity, třesu a  bradykineze a to včetně pacientky, 
u které nebylo zaznamenáno zvýšení kumulace radiofarmaka 
v bazálních gangliích. Autoři zaznamenali po HBO vyšší hod-
noty kumulace radiofarmaka v  průměru o  37,97 %. Kromě 
objektivního zlepšení klinických projevů PCH došlo u 3 ze 4 
pacientů i k subjektivnímu zmírnění příznaků rigidity, hypo-
kineze a deprese. Zvýšení denzity dopaminergních receptorů 
v  oblasti BG poukazuje na možnost pozitivního ovlivnění 
dopaminergního a cholinergního systému HBO u PCH, což je 
podnětem pro další výzkum.

Témata potápěčské medicíny
Vlivu zvýšeného atmosférického tlaku na kardiovasku-

lární systém během potápění s různými typy dýchacích směsí 
se ve svém sdělení věnoval prof. R. Pudil z I. Interní kliniky 
Lékařské fakulty UK Hradec Králové. Potápění je považo-
váno za relativně bezpečnou sportovní činnost. Nicméně, 
potápění za rekreační limity (např. technické, jeskynní potá-
pění) může vystavit lidský organismus extrémnímu psycholo-
gickému a fyziologickému stresu. V současné době stále více 
a více potápěčů je vystaveno extrémním hloubkám, trvání 
ponorů s použitím různých směsí plynů. Bohužel, jen málo je 
známo o fyziologické reakci na tyto náročné ponory. Potápění 
se stlačeným vzduchem je spojeno se zmenšením velikosti 
srdečních oddílů, jak komor, tak i předsíní. To je spojeno se 
sníženou diastolickou funkcí levé komory a globální funkcí 
pravé komory srdeční. Přes větší dosahované hloubky ponorů, 
jsou ponory s dýchací směsí Trimix méně často spojené s tvor-
bou mikrobublin a  hemodynamickými změnami. Bylo pro-
kázáno, že echokardiografie je schopna detekovat změny 

cirkulace, které jsou spojeny s přístrojovým potápěním. Část 
sdělení prof. Pudila byla věnována představení mezinárod-
ního projektu výzkumu potápěčů, kteří absolvovali různé 
druhy ponorů v horském jezeře Attersee.

Detailním výsledkům tohoto jejich společného projektu 
se věnoval v následné přednášce Mgr. M. Rozložník z Haute 
Ecole Paul-Henri Spaak v Bruselu. Cílem studie bylo vyhod-
notit a změřit úroveň narkózy inertními plyny, stresové reakce, 
efektivitu dekompresních procedur, tepelnou zátěž, stav hyd-
ratace a srdečních změn během ponorů ve volné vodě. Série 
ponorů byla provedena v jezeře Attersee v nadmořské výšce 
467 m.n.m. Sedm potápěčů provedlo dvě sady ponorů (20 min 
čas na dně): na vzduchu do 32 m a na Trimixu (kyslík, helium, 
dusík) až do 70 m hloubky. Při potápění na Trimix byla dekom-
prese provedena s použitím nitroxu EAN 50 a čistého kyslíku. 
Doba ponoru byla 40 minut, resp. 90 minut a minimální tep-
lota vody byla 4 ° C. Hlavním úspěchem tohoto experimentu 
bylo ověření potápěčských bezpečnostních opatření při pro-
vádění polního výzkumu v  poměrně vzdálených a  drsných 
podmínkách, dále první použití nejen kritické „flicker fúzní 
frekvence“, ale také počítače Mareš, vybaveného softwarem 
psychometrického testování v  cílové hloubce k  posouzení 
úrovně narkózy inertními plyny. Získané echokardiografické 
údaje byly použity pro validaci nově vyvíjeného software 
automatizovaného počítání cévních plynových embolů.

Dr. M. Sázel z  Ústavu leteckého zdravotnictví Praha 
v následném sdělení představil projekt Hydronaut. Koncepce 
saturačního potápění (plného nasycení tkání inertním ply-
nem) byla rozvíjena především americkým námořnictvem. 
První pokus proběhl v roce 1938 v komoře s pobytem ve 30 
metrech po dobu 27 hodin. Praxi mořských výzkumných 
stanic zahájil J. Y. Cousteau projektem Précontinent v  letech 
1962–1964. Týmy „akvanautů” trávily řadu dnů v hloubkách 
10–100 metrů. Historicky třetí zemí v pořadí výstavby hlubin-
ných obydlí se stalo Československo. Český potápěč, P. Gross, 
strávil v podvodním „stanu“ 72 hodin v šestimetrové hloubce 
v Jaderském moři (projekt Xenie v roce 1965). Nejrozsáhlejším 
projektem byl Permon. Bánští potápěči a  záchranáři tehdy 
strávili v „hloubce“ 25 metrů v ostravské přetlakové komoře 
87 hodin (1966). V  současnosti je saturační potápění běž-
nou rutinou řady společností, zejména při těžbě ložisek ropy 
a  zemního plynu. Výhodou je možnost dlouhodobé práce 
pod vodou bez přerušování dekompresemi a  přestávkami. 
Existuje propracovaný systém pracovního potápění s  užitím 
hélia a  systémy propojených stabilních tlakových komor na 
palubě lodí, na které se připojují mobilní hlubinné kabiny. Na 
astronautickém kongresu v Praze v září 2010 byl představen 
koncept ponorné stanice – hlubinného habitatu, určeného pro 
dlouhodobý pobyt šesti lidí. Autorem byl pracovní potápěč M. 
Šanda. Ideou bylo vytvořit v Česku zařízení určené primárně 
pro výcvik astronautů Evropské kosmické agentury (ESA). 
Pro nedostatek finančních prostředků vznikla skromnější 
verze – Hydronaut III (H3). Váha modulu je 30 tun a výtlak 20 
kubických metrů. Obyvatelným prostorem je vodorovný válec 
o průměru 2,6 m a délce 4,6 m, je napojen na svislou přecho-
dovou komoru o výšce 3 m a průměru 1 m. Cílem projektu 
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Hydronaut do budoucnosti bude výzkum vlivu lidského fak-
toru a  stresové zátěže při pobytu v  uzavřeném, izolovaném, 
omezeném a  nebezpečném prostředí i  pokračování v  tra-
dici saturačního potápění. Kromě zmiňovaných problémů 
by se mohly objevit i  jiné, jako vlivy chladu a  rizika infekč-
ních postižení, zejména kožních. Při delších pobytech může 
docházet také k ovlivnění krevních a biochemických hodnot. 
Sledování zdravotního stavu hydronautů může být cílem dal-
ších výzkumných aktivit.

Témata z ostatních oborů medicíny
Dr. J. Gaj z Kardiochirurgického Centra Fakultní nemoc-

nice Ostrava představil problematiku operací disekcí hrudní 
aorty, které patří v  kardiochirurgii mezi nejobtížnější. 
Hospitalizační mortalita je relativně vysoká, zvláště pak u těch 
disekcí, které postihují aortální oblouk. Metody ochrany 
mozku jsou zásadní v  prevenci fatálních neurologických 
komplikací, které se v  našem souboru pacientů vyskytly jen 
u 5 nemocných. Hospitalizační mortalita 25,1% je vysoká, ale 
plně v korelaci s literárními údaji, udávanými z jiných kardio-
chirurgických pracovišť. V  posledních dvou dekádách vět-
šina velkých kardiochirurgických center uvádí časnou morta-
litu (operační mortalita + 30denní hospitalizační mortalita) 
u akutních disekcí typu A v rozmezí od 15–25 %. Nejvíce rizi-
koví nemocní jsou ti, kteří předoperačně měli prolongovanou 
hypotenzi a šokový stav. Pro úspěšné zvládnutí komplikované 
problematiky těchto výkonů je nezbytný sehraný tým použí-
vající standardizované postupy.

Dr. J. Růžička z LF UK Plzeň představil inovační systém 
řešení problematiky srážlivosti krve v  mimotělním okruhu 
a  filtru zařízení pro náhradu funkce ledvin (renal replace-
ment therapy – RRT). Přístroje pro RRT jsou dvojího typu: 
pro intermitentní terapii (IRRT – několik hodin trvající léčba 
s  odstupem 2 až 3 dnů) a  pro kontinuální terapii (CRRT 
– pacient je připojen nepřetržitě v  rámci intenzivní péče). 
U obou typů přístrojů je nutno zajistit, aby se krev nesrážela 
ve filtru či v  jiných částech mimotělního okruhu. Tomuto 
srážení se nejčastěji zabraňuje systémovým podáváním pro-
tisrážlivých látek, což však přináší rizika zejména u kompli-
kovaně stonajících nemocných. K  dispozici jsou i  metody 
alternativní – regionální antikoagulace (nejčastěji citrátem), 
minimální heparinizace, prostaglandiny, proplachy okruhu 
v pravidelných intervalech. Je známo, že snížení teploty krve 
vede k inhibici většiny enzymatických reakcí koagulační kas-
kády a  tak ke snížení aktivace jak primární hemostázy, tak 
vlastního procesu koagulace. Při dostatečném snížení teploty 
se pak může krev stát zcela nesrážlivou. Podstatou vynálezu 
je ochlazení krve v mimotělním okruhu RRT co nejdříve po 
opuštění organismu a ohřátí krve na původní tělesnou teplotu 
před jejím navrácením do organismu. Touto manipulací s tep-
lotou je zajištěna nesrážlivost krve tak, že není třeba podávat 
jiné látky či léky tuto nesrážlivost zajišťující. Krev je chlazena 
na určitou teplotu s přesností ± 0,5 ºC, tato teplota se pohybuje 
v rozmezí 10 až 30 ºC. Průtok chladícího média je řízen a tedy 
je řídícímu algoritmu znám, jeho teploty před a za výměníkem 
jsou měřeny čidly. Zásadní otázkou je optimální teplota, na 

kterou musí být krev ochlazovaná. V současnosti je vyrobená 
první série těchto originálních výměníků, které čeká ověření 
v preklinické studii.

Dr. P. Došel z  Ústavu leteckého zdravotnictví Praha se 
věnoval problematice ztráty vědomí v souvislosti s +Gz přetí-
žením. Využití letových schopností moderních vysoce obrat-
ných letounů přináší mimo psychické zátěže pilota i  nebý-
vale vysokou fyzikální zátěž. Specifikem létání na letounech 
s  vysokou manévrovatelností je vysoké dlouhotrvající přetí-
žení (přetížení vyšší než +6Gz s dobou trvání účinku déle než 
15 s), s  vysokými gradienty nárůstu přetížení (vyšší než +1 
Gz.s-1) a změnami vektoru přetížení. Vysoká zátěž uvedeného 
typu může limitovat výkonnost pilota za letu rozvojem ztráty 
vědomí v  důsledku přetížení (G –Loss of Consciousness, 
tzv. G-LOC). Praktické zkušenosti s G-LOC v průběhu reál-
ného letu jsou v literatuře uváděny v rozmezí 4 až 24 % a při 
nácvicích na lidské centrifuze až v 50 %. Totální neschopnost 
pilotáže může trvat minutu i déle a je riziková z hlediska bez-
pečnosti (letecká nehoda nebo katastrofa). Během následu-
jících hodin po G-LOC může být redukována G tolerance 
a mohou přetrvávat psychologické defekty. Po G-LOC by měl 
pilot okamžitě přerušit letový úkol a následující den by neměl 
létat. Jako ochranu před +Gz zátěží lze využít Anti-g systémy 
(Anti-g ventil, Anti g-oděv), Anti-g ochranné manévry a pře-
tlakové dýchání, které vede ke zvýšení hydrostatického tlaku. 
Teoretické vědomosti pilotů, demonstrace a výcvik +Gz odol-
nosti a  patřičná rozlétanost jsou nezbytným předpokladem 
bezpečného létání na bojových proudových letounech.

V  závěrečné přednášce se dr. R. Madeja z  Traumacentra 
Fakultní nemocnice Ostrava věnoval novým metodám v trau-
matologii, která se v  posledních desetiletích razantně vyvíjí 
v  důsledku narůstajícího vlivu technických vymožeností na 
vyšetřování i léčbu. Zlepšily se mechanické vlastnosti materi-
álu, častěji se používají místo chirurgické oceli titanové slitiny 
a  jiné moderní materiály. V  oblasti buněčných technologií 
jsou vyvíjeny materiály nahrazující kost i kloubní chrupavku. 
Zlepšuje se diagnostika jednotlivých úrazů včetně polytrau-
matizovaných pacientů, zlepšuje se taktika a timing ošetření, 
a  to již v přednemocniční fázi. Autoři přednášky představili 
nové trendy a  technologie v  traumatologii, jako je moderní 
úhlově stabilní osteosyntéza, artroskopické a  navigační 
metody v traumatologi a další. Velmi důležitá je mezioborová 
spolupráce zejména u  polytraumatizovaných pacientů, jejíž 
nedílnou součásti je i hyperbarická medicína.
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Zpráva z odborné akce

Konference sester pneumologické sekce ČAS, v pořadí už 
patnácté, která se konala 17. května 2014 již tradičně v před-
náškovém sále Nemocnice Na Homolce v Praze, se zúčastnilo 
55 sester z celé republiky. Jejím tématem byly nemoci spojené 
s chronickou bronchiální obstrukcí.

Vzácným a  milým hostem konference byla paní pre-
zidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková Ph.D., MBA, která na 
začátku konference pozdravila zúčastněné a mluvila o návrhu 
zákona 96, který by, mimo jiné, měl řešit změny v registraci 
sester. Seznámila zúčastněné i  se  situací okolo připravované 
Komory nelékařských zdravotnických pracovníků.

Odborný blok zahájil primář MUDr. Viktor Kašák 
(LERYMED Praha), který byl i  odborným garantem konfe-
rence, úvodem do problematiky nemocí spojených s  bron-
chiální obstrukcí, kam řadíme především asthma bronchiale 
a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Následoval doc. MUDr. Petr Čáp Ph.D. (Centrum alergo-
logie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Praha) 
s  přednáškou Kašel – nejčastější příznak nemocí spojených 
s  bronchiální obstrukcí. Mluvil o  rozdělení kašle na akutní, 
subakutní a chronický, zdůraznil význam odebrání podrobné 
anamnézy pro stanovení diagnózy pacienta, zmínil dostupné 
vyšetřovací metody i možnosti léčby. Svoji přednášku uzavřel 
odkazem na potřebu dobré komunikace mezi odborníky pro 
včasné stanovení diagnózy u pacientů, které trápí kašel.

Přednášku doc. Čápa doplnila Monika Macháčková 
(LERYMED Praha) dvěma kazuistikami pacientů, kteří trpěli 
kašlem. Příčinou kašle byly betablokátory – léky, které se pou-
žívají na léčbu hypertenze a pro pacienty s astmatem jsou kon-
traindikované, protože způsobují kašel a zhoršení astmatu.

Ke slovu se vrátil MUDr. Kašák a hovořil o akutních exa-
cerbacích (AE) CHOPN, kdy je možné léčit pacienta ambu-
lantně, a kdy už je nutné jej odeslat k hospitalizaci.

Na přednášku MUDr. Kašáka navázal As. MUDr. Vladimír 
Koblížek Ph.D. (Plicní klinika FN Hradec Králové), který 
mluvil o  léčbě exacerbací CHOPN v  nemocnici. Oba zdů-
raznili potřebu rychlého stanovení diagnózy a  včasné nasa-
zení léčby. Důležitá je také prevence jednak farmakologická 
a jednak i nefarmakologická tj. nekouření, dobré komunální 
a  pracovní prostředí, rehabilitace, očkování a  zdravá výživa. 
Opakované AE snižují kvalitu života pacientů, snižují plicní 
funkce, zhoršují prognózu nemoci a  jsou bohužel nejčastější 
příčinou úmrtí při CHOPN.

Dopolední blok přednášek uzavřela Eva Kašáková 
(LERYMED Praha), která přítomné seznámila s novými inha-
lačními systémy na českém trhu. Pro efektivitu léčby pacientů 
s  astmatem i  CHOPN je správná inhalační technika klíčová 

XV. volební konference Pneumologické sekce 
České Asociace Sester
Eva Kašáková

a zde je nezastupitelná role sester pacienty správnou techniku 
inhalace naučit a opakovaně monitorovat.

Druhý blok přednášek otevřela MUDr. Zuzana Antušková 
(Plicní klinika FN Hradec Králové) svým sdělením Cystická 
fibróza (CF) u dospělých. Seznámila nás s definicí CF, s pří-
činami, diagnostickými možnostmi, léčbou i  s  prognózou 
této závažné nemoci, kterou trpí 1 ze 3 tisíc narozených dětí. 
CF může postihnout celou řadu orgánů, ale v 95 % se jedná 
o plicní postižení. V roce 1938, kdy byla CF poprvé popsána, 
umíralo 70 % nemocných v  prvním roce života. Nyní je 
medián přežití v  ČR 30 až 32 let a  CF se stala také nemocí 
dospělých osob. V současné době máme v ČR 576 pacientů 
s CF, z toho je 61 % dětí.

Následovala kazuistika 26leté pacientky s diagnózou cys-
tická fibróza, kterou si připravila Bc. Jana Kollarová (Plicní 
klinika FN Hradec Králové), která upozornila na úskalí ošet-
řovatelské péče u nespolupracující pacientky.

Konferenci uzavřela Mgr. Jana Zelenková (Pneumologická 
klinika FN Motol) další kazuistikou 44leté pacientky s velmi 
vzácným onemocněním plicní alveolární proteinóza. Při 
tomto onemocnění dochází u  kuřáků k  hromadění lipopro-
teinových hmot v alveolech, nemocní mají stále se zhoršující 
dušnost, potřebují stálé podávání kyslíku a prognóza onemoc-
nění je velmi špatná. Pacientce byla provedena vysokoobje-
mová plicní laváž (40 litrů fyziologického roztoku). Výkon 
trval 9 hodin a  byla nutná spolupráce anesteziologa, perfu-
ziologa, bronchologa, bronchoskopických sester a  fyziotera-
peuta. Tento celosvětově unikátní zákrok výrazně zlepšil kva-
litu života pacientky, která není dušná, nepotřebuje kyslík a je 
schopna téměř normálního života.

Podle bohaté diskuse po obou blocích myslím, že téma 
zúčastněné zaujalo a  věřím, že konference přispěla k  rozší-
ření vědomostí a získání nových zkušeností v péči o pacienty 
s chronickou bronchiální obstrukcí.

Na závěr konference proběhly volby do výboru a revizní 
komise pneumologické sekce ČAS a  byl zvolen pro období 
2014–2018 nový výbor i revizní komise sekce.
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Kapitoly z historie

Gabriele Fallopio
1523–9. 10. 1562
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Známý italský anatom Gabriele Fallopio se do dějin 
světové medicíny nejvíce zapsal svými výzkumy a  pokusy 
v oblasti ušního lékařství.

Narodil se v Modeně. Od počátku jeho studia medicíny, 
jež absolvoval ve Ferraře, jej nadchly spisy slavného lékaře 16. 
století Andrease Vesalia (1514–1564), zakladatele vědecké 
anatomie. Podle jeho vzoru se věnoval výhradně anatomii 
a brzy si vysloužil jeho uznání. V roce 1548 ve svých 25 letech 
začal Fallopio přednášet anatomii na lékařské fakultě univer-
zity ve Ferraře, o rok později v Pise a v roce 1551 se stal pro-
fesorem anatomie a botaniky na prestižní univerzitě v Padově, 
kde působil až do konce svého života jako nástupce již zmíně-
ného Vesalia. Proslavil se rovněž jako botanik, neboť působil 
i jako ředitel Botanické zahrady v Padově.

Slovenský historik doc. MUDr. Ján Junas ve své knize 
„Průkopníci medicíny“ uvádí, že Fallopio rozvíjel anatomické 
znalosti zejména na základě početných pitev (v roce 1551 byl 
pověřen prováděním výročních pitev v  Padově). V  této sou-
vislosti uvádí zajímavou příhodu z roku 1555 anglický historik 
Roy Porter, profesor sociální historie medicíny na univerzitě 
v Londýně, ve své obsáhlé publikaci „Největší dobrodiní lidstva“.

Univerzitní hodnostáři se tehdy pokusili oživit starý styl 
provádění pitev podle předčítaného protokolu. Mladý předná-
šející měl předčítat z díla „Anatomia“ italského lékaře Mondina 
de Luzziho (1270–1326), který provedl první dokumentova-
nou pitvu lidského těla v Bologni kolem roku 1315. Současně 
měl starší profesor Vettor Trincavella (1490–1563) proslovit 
teoretickou přednášku a Fallopiova role jako anatoma zůstala 
téměř bezvýznamná a  značně ponižující. Studenti však pře-
rušili Trincavellovu přednášku hlasitým skandováním: „My 
chceme Fallopia!“, a dosáhli tak toho, že se celá pitva odehrála 
v jeho režii.

Fallopio se však věnoval i  praktické medicíně. Údajně 
vykonával i pokusy s  jedem na lidech odsouzených na smrt, 
což samozřejmě odporuje dnešnímu pojetí lidských práv. 
Posuzovat to však musíme duchem tehdejší doby.

Jeho životním dílem je spis nazvaný „Anatomická pozoro-
vání“, který byl vydán v roce 1561 v Benátkách a byl považo-
ván za jedno z nejvýznamnějších pojednání o anatomii v 16. 
století. I když nešlo o systematickou učebnici, zabýval se zde 
širokým spektrem témat. V  této práci uvádí již zdokonale-
nou orgánovou systematiku a několik vlastních anatomických 
objevů, dodnes nazývaných v  anatomické terminologii jeho 
jménem, zejména v  oblasti anatomie svalů, kostí a  pohlav-
ních orgánů. Popisoval krkavici, svalové skupiny hlavy a krku 
a  svaly očnicové. Pozornost věnoval anatomii ucha a  žen-
ských pohlavních orgánů. Zabýval se zde také problematikou 
zánětů a také nádorů, přičemž jako první rozlišoval mezi tzv. 
„neškodnými“ a „zlými“ nádory.

 Studenti medicíny se i  nyní učí poznávat jeho jméno 
v  souvislosti s  kanálkem spánkové kosti, nazvaným po něm 
„kanálkem Fallopiovým“. Je to kanálek, kterým prochází lícní 
nerv (nervus facialis). Také vejcovod, jímž musí projít všechna 
uvolněná vajíčka na své cestě za účelem množení, je pojme-
nován po něm „tuba uterina fallopii“. Část svého studijního 
času věnoval i ušnímu bubínku, bráně dělící zevní zvukovod 
od středního ucha (membrana tympani).

Vůbec se hojně zabýval anatomií ženských rozplozovacích 
orgánů, o nichž bylo až do dob Vesaliových málo známo. To 
zdůrazňuje ve své pozoruhodné knize „Lékařství v  průběhu 
staletí“ i  americký historik medicíny Sherwin B. Nuland. 
Přesně vypreparoval také části vnitřního ucha a popsal do nej-
menších jednotlivostí oční a patrové svaly.

První exemplář tohoto svého díla věnoval Fallopio svému 
vzoru a učiteli Vesaliovi, který v té době právě byl v Madridu. 
Vesalius našel v  tomto Fallopiově díle mnohé, s  čím podle 
vlastního názoru nemohl souhlasit, a  snažil se to vyvrátit. 
Vesaliův polemický spis vyšel v roce 1564 rovněž v Benátkách.

Další Fallopiovo dílo „Přednášky o podobných součástech“ 
vyšlo až po jeho smrti v roce 1575. Všechny Fallopiovy práce 
se vyznačují mimořádnou přesností, vědeckou skromností 
a zvýrazňují úplné zavržení díla slavného starověkého lékaře 
Claudia Galena (129–200). Fallopio svým dílem doplňuje 
Vesalia a utvrzuje pevné základy vědecké anatomie, nutné pro 
její další vývoj. Souhrnné Fallopiovo lékařské dílo bylo vydáno 
až v roce 1584 v Benátkách.

Rakouský historik Hugo Glaser ve své poutavé publikaci 
„Objevitelé člověka“ píše, že Gabriele Fallopio po Vesaliovi při-
spěl největší měrou k dalším objevům o lidském těle. Katedry 
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anatomie na padovské univerzitě se Fallopio ujal 10 let po 
svém učiteli Vesaliovi a snažil se pokračovat v jeho intencích. 
Neostýchal se vzít osobně skalpel do ruky a samostatně prepa-
rovat mrtvoly.

Nancy Duinová a Jenny Sutcliffová ve své knize „Historie 
medicíny“ uvádějí, že Fallopio na konci 16. století vynalezl kon-
dom z impregnované lněné látky. Chtěl jím především chránit 
jiné muže před zhoubnými následky syfilidy. Bylo to přesně 
v roce 1564, kdy Fallopio zhotovil jakési pouzdro ze lněného 
plátna napuštěného anorganickou solí a  různými medika-
menty. Není však jasné, zda tento plátěný sáček opravdu chrá-
nil před infekcí. Podstatné bylo, že Fallopio jako vůbec první 
psal veřejně o  tomto druhu ochrany a  to i  proti přísnému 
zákazu církve. Tento první pokus vyvinout pánskou ochranu 
proti pohlavním chorobám byl odrazovým můstkem k  dal-
šímu rozvoji tolik potřebných ochran. V 17. století pak byl tex-
tilní materiál nahrazen zvířecími, především ovčími střívky.

Proveďme malou historickou odbočku k  tomuto tématu. 
Určitou ochranu před pohlavními chorobami používali již 
staří Egypťané, neboť se již na freskách ze 14. st. př. n. l. obje-
vují muži s  barevnými plátěnými pouzdry navlečenými na 
penis. Mohly to být ovšem také jen ozdoby. Určité diskuse 
se vedou také kolem vzniku názvu kondom. Někteří bada-
telé uvádějí, že toto jméno vzniklo z latinského slova condus 
(nádržka), jiní jeho jméno odvozují od anglického doktora 
Contona, který byl ve službách anglického krále Karla II. 
(1630–1685). Tento lékař přiděloval členům královské rodiny 
a členům jejich družin upravená ovčí střívka, aby je uchránil 
před „pohlavní nemocí a ploděním bastardů“, za což byl pový-
šen do šlechtického stavu. Dodejme, že kondom jako anti-
koncepční prostředek používal i  slavný milovník Giacomo 
Casanova (1725–1798) – nazýval jej „anglický jezdecký plášť“.

Při jedné ze svých mnoha cest po Evropě vyslovil hypo-
tézu, že syfilis byl do Evropy importován objevitelem Ameriky 

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10

Kryštofem Kolumbem (1451–1506) při jeho cestě do 
Západní Indie, kde tato choroba byla mnohem méně viru-
lentní. Fallopio podle svých vlastních slov v rámci své rozsáhlé 
lékařské praxe vyšetřil genitálie 10 000 syfilitiků. Po čtyři další 
století byl kondom spojován s prostitucí a nákazou.

Je-li hlavní Vesaliův význam v  tom, že první napsal vel-
kolepou, vpravdě systematickou anatomii lidského těla, pak 
Fallopiova velikost je v  tom, že byl přesným pozorovatelem 
objasňujícím velké množství jednotlivostí, a že obohatil ana-
tomii význačným způsobem. Fallopio vychoval řadu žáků, 
z nichž za nejvýznamnějšího je považován Girolamo Fabricio 
(1533–1619), mj. autor díla „O  žilních chlopních“, vydaného 
v roce 1603. Dodejme, že Fabricio byl učitelem slavného ang-
lického lékaře, anatoma a fyziologa Williama Harveye (1578–
1657), objevitele krevního oběhu, kterému právě Fabriciova 
teorie o žilních chlopních v jeho bádání velmi pomohla.

Český historik medicíny Josef Vinař ve své knize 
„Zachránci lidstva“ připomíná, že anatomická stolice v Padově 
měla po odchodu Vesalia nadále štěstí, že byla obsazena 
výbornými učiteli. Prvním z  nich byl Realdo Colombo 
(1516–1559), po něm přišel právě Gabriele Fallopio a poté již 
zmiňovaný Girolamo Fabricio d´Acquapendente. Díky nim 
byla stavba lidského těla správně popsána a všichni tři přispěli 
významně k dalšímu rozvoji anatomické vědy. Připomeňme, 
že na Fallopiovy názory, např. na zlomeniny kostí lebečních, 
se ve svých pracích odvolával i známý český lékař Jan Marcus 
Marci z Kronlandu (1595–1667).
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