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Pokleslý úvodník
Mám rád jeruzalémské Staré Město. Mám rád to mísení, kvas a zmatek. Mám rád
ten pohyblivý svátek, kdy od pátku do neděle některé z velkých náboženství slaví.
Mám rád večerní vyvolávání muezzinů i ranní vyzvánění zvonů i krásné noci, kdy
zavřou trhovci a odejdou turisti. Mám rád i nepořádek v jeho ulicích a jídlo, které

si koupíte na ulici do ruky. V jeruzalémském Starém
Městě se cítím velmi svobodný. Navzdory nepřátel-
ství, skrytému pod povrchem, navzdory řadě
ortodoxních extrémistů všech vyznání, navzdory
tomu, že jej musí hlídat po zuby ozbrojení izraelští kluci a holky z Hagany. Možná jej mám rád
právě pro ten zmatek, nepořádek a nelad. Třeba proto, že navzdory všem nebezpečím to znamená
život a mnohostrannou svobodu. Tak svobodný, jako se cítím v jeruzalémském Starém Městě, už
se dávno nejsem schopen cítit v Čechách. My středoevropané jsme posedlí pořádkem a účtenkami
a tak stále dokola volíme koncentrační tábory. Volíme si je sami, ale nemáme ani tolik odvahy si to
přiznat, a tak se stále vymlouváme na jakési okupace a znásilnění, fašisty, rusy a šváby nebo unie.
Hitler i Gottwald ale byli zvoleni většinou svých občanů ve volbách
a já nepochybuji, že i náš nejbližší budoucí lágr si dopřejeme sami.
Popravdě, někdy si nejsem jist, zda už v něm nesedím.

Omluvte mne prosím za něco, co zakazují pravidla slušné novinářské práce, tedy předložit čtená-
řům vtipy. Je to pokládáno za pokleslé a laciné. Ale jsou to dva mé oblíbené (pochopitelně jeden je
židovský a jeden křesťanský) a skrývají krédo, které se Vám může hodit. Třeba je oceníte více, než
standardní informaci o tom, co můžete očekávat v tomto čísle.

Smutný muž přijde na radu k svému rabínovi: „Co
mám dělat, syn fetuje, dcera šlape, žena mi utekla
a vyhodili mne z práce. Poraď!” „Udělej si cedulku: TAKHLE TO NEBUDE NAPOŘÁD,
a pověs si ji na zeď”, poradí mu rabín. Za půl roku přijde muž za rabínem znovu. „Díky
rebe, žena se mi vrátila, dostal jsem ještě lepší místo, syn se vyléčil a úspěšně podniká,
dcera se výborně vdala...” „A co cedulka, visí?” „Ovšem.” „Tak ji nesundávej!”

Krajinu zaplaví velká potopa. Skupina lidí se svým farářem se zachrání na vršku u kos-
tela. Po čase přijedou záchranáři a většinu lidí odvezou do bezpečí. Byť voda stoupá,
farář odmítne nastoupit do lodi. „Když bude potřeba, mě zachrání Bůh. Zůstanu u svého

kostela.” Voda dále stoupá a farář se musí přesunout do prvního patra svého chrámu. Naštěstí opět přijede loď se záchranáři a nabízí
pomoc. „Když bude potřeba, mě zachrání Bůh. Zůstanu u svého kostela”, zní opět farářovo odmítnutí. Totéž se opakuje i potřetí, když
už je sluha boží na půdě. Voda se nezastaví, farář se utopí a je nucen předstoupit před svého pána. Dotčeně mu vyčítá: „Já, tvůj nej-
oddanější sluha jsem Ti věřil, celý život jsem Ti věrně sloužil a Ty jsi mne nechal tak bídně zahynout.” „Já že tě nechal zahynout?”,
odpoví mu Bůh. „Třikrát!, třikrát jsem ti posílal pomoc.”

S přáním krásných jarních dní
Karel Vízner
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Marta Sobotková
Ústav imunologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn
Hereditární angioedém s deficitem C1 inhibitoru je vzácné autozomálně dědičné one-
mocnění. Projevuje se otoky v různých lokalitách. Článek představuje kazuistiky dvou
pacientů, u kterých byla tato diagnóza v nedávné době stanovena.

Summary
Hereditary angioedema, still marginalized diagnosis
Hereditary angioedema with a deficiency of C1 inhibitor is a rare autosomal inherited
disease. It is manifested by edemas in different areas. The paper presents case reports of
two patients who have been recently diagnosed with this disease.

Sobotková, M. Hereditární angioedém, stále opomíjená diagnóza. Kazuistiky v alergologii, pneumo-
logii a ORL 14, 1: 4–8, 2017.
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Úvod
Hereditární angioedém s deficitem C1 inhibitoru (C1-INH-
HAE) je vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje otoky
kůže a sliznic v různých lokalitách. Postižený gen se nachází na
11. chromozomu (11q12-q13.1) a v současnosti je známo více
než 450 mutací asociovaných s C1-INH-HAE.1 Mutace způso-
buje buď nedostatečnou tvorbu C1 inhibitoru, a tedy jeho sní-
ženou koncentraci v plazmě (HAE I. typu, 85 % pacientů), nebo
je jeho koncentrace v séru normální, případně zvýšená, ale mu-
tace vyvolává poruchu funkce (HAE II. typu, 15 % pacientů).
Kromě abnormálních hodnot koncentrace a/nebo funkce
C1 inhibitoru je pro tyto pacienty charakteristické i snížení
C4 složky komplementu, které detekujeme téměř u všech pa-
cientů. Dědičnost onemocnění je autozomálně dominantní,
takže postiženy bývají celé rody. Asi ve 25 % případů se však
jedná o novou mutaci.2

Klinicky se choroba projevuje otoky kůže a sliznic v různých
lokalitách. Otoky končetin i obličeje mohou výrazně alterovat
vzhled nemocného. Bývají bledé, nesvědivé a po 2–5 dnech
zpravidla spontánně odeznívají. Nepříjemné jsou otoky sliznic
trávicího systému, které mohou být velmi bolestivé a doprová-
zené zvracením, průjmy nebo naopak střevní neprůchodností.
Pacienti pak bývají vyšetřováni pro podezření na náhlou pří-
hodu břišní a v řadě případů podstoupí akutně chirurgický
výkon. Jindy je u nich provedena probatorní laparoskopie pro
nevysvětlitelné bolesti břicha. Nejzávažnější jsou otoky v oblasti
dýchacích cest, které pacienty bezprostředně ohrožují na životě.
Otoky však mohou být lokalizovány v podstatě kdekoli, včetně
CNS. Vlastnímu vzniku otoku někdy předchází pocity napětí,
nervozity nebo strachu, případně výsev nesvědivých erytema-
tózních ložisek s centrálním výbledem (erythema marginatum).
Mezi vyvolávající momenty patří infekce, mechanické trauma,
hormonální změny, psychická nebo fyzická zátěž. Projevy zhor-

šuje užívání ACE inhibitorů a medikace s obsahem estrogenů.
Někdy však otoky vznikají bez jasné příčiny.2,3

Výskyt C1-INH-HAE v populaci je odhadován v poměrně
širokém rozmezí 1 : 10 000 – 1 : 100 000, obvykle se udává 
1 : 50 000. V České republice by tedy mělo být kolem 200 pa-
cientů s HAE, ale zatím tento počet diagnostikován nebyl.3,4

V případě, že se onemocnění vyskytne v rodině, kde již u ně-
jakého jejího člena došlo k potvrzení HAE, zpravidla k prodlení
při stanovení správné diagnózy nedochází. Problém nastává
u pacientů, kteří mají mutaci v genu pro C1 inhibitor de novo,
nebo tam, kde se v rodině již u některých členů symptomato-
logie sice vyskytla, ale zatím nebyla správně určena diagnóza.

Vybrané kazuistiky představují osudy dvou pacientů re-
centně přijatých do péče našeho centra, u nichž byla poměrně
jasná klinická symptomatologie, ale přesto došlo k prodlení
v diagnóze.

Kazuistika 1
Jedná se o muže, narozeného v roce 1975. Pacient byl poprvé
vyšetřen v naší ambulanci v září 2015 na doporučení ORL od-
dělení, kam byl přeložen z anesteziologicko-resuscitační kliniky
(ARK) po prodělaném otoku laryngu. Již od dětství pacient
trpěl na nevysvětlitelné bolesti břicha s průjmy a zvracením
a pro tyto obtíže podstoupil v dětství appendektomii. Ve 25 le-
tech po punkci paranazálních dutin pro sinusitidu došlo poprvé
k rozvoji otoku v obličeji a od té doby se u něj objevovaly spo-
radické, nezávažné otoky podkoží na končetinách (obr. 1).
K první závažné komplikaci došlo v dubnu 2015, kdy se po
traumatu (rvačce) poprvé u pacienta rozvinul laryngální edém
s nutností hospitalizace na ARK. Po této hospitalizaci bylo in-
dikováno první imunologické vyšetření, ale pacient se pro vý-
sledek nedostavil. Výsledky byly dohledány až v srpnu 2015,
kdy se rozvoj laryngeálního edému i hospitalizace na ARK opa-
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kovala. Tentokrát bylo vyvolávajícím momentem také trauma
– kousnutí do jazyka (obr. 2). V dohledaných výsledcích bylo
zachyceno snížení koncentrace C1 inhibitoru a pacient byl ode-
slán k vyšetření na naše pracoviště.

V osobní anamnéze pacienta byl dále jen údaj o operaci be-
derní páteře v roce 2014 s hnisavými komplikacemi v ráně,
ovšem bez rozvoje edémů. Jinak vážněji nestonal. Alergickým
onemocněním pacient netrpěl a léky pravidelně neužíval. Vý-
skyt otoků i náhlých úmrtí na asfyxii v rodině pacient popíral,
nicméně starší ze dvou synů občas trpí na bolesti břicha. Matka
ani otec pacienta angioedémy netrpěli, matka již zemřela v 68
letech na renální selhání. Pacient má dále ještě zdravou sestru.

V námi provedeném laboratorním vyšetření bylo potvrzeno
podezření na deficit C1 inhibitoru (viz tab. 1) a genetické vy-
šetření prokázalo patogenní mutaci v genu pro C1 inhibitor
v heterozygotním stavu. Na základě těchto nálezů byla diagnóza
uzavřena jako C1-INH-HAE I. typu. U pacienta jsme zahájili
pravidelnou profylaktickou terapii kyselinou tranexamovou
v dávce 1 g 2x denně a vybavili ho pro případ závažného akut-
ního otoku plazmatickým koncentrátem C1 inhibitoru (Beri-
nert 500 IU) a icatibantem (Firazyr). Na této terapii jsou potíže
minimální, závažný otok s nutností podání pohotovostní me-
dikace se zatím neobjevil.

Bylo také doplněno vyšetření obou synů. Mladší syn (naro-
zen 2009) je zcela zdráv, bez jakýchkoli obtíží, ale starší syn
(narozen 2006) od svých 6 let 3x prodělal nevysvětlitelné bolesti
břicha 1x doprovázené zvracením. V provedeném laboratorním
vyšetření bylo u obou synů detekováno snížení koncentrace

i funkce C1 inhibitoru (viz tab. 1) a genetické vyšetření dia -
gnózu C1-INH-HAE I. typu potvrdilo. Pravidelnou profylak-
tickou léčbu jsme u těchto pacientů vzhledem k minimální
symptomatologii nezahajovali, v případě závažného otoku je
indikováno podání plazmatického koncentrátu C1 inhibitoru.

Kazuistika 2
Pacientka, narozená v roce 1999, byla poprvé vyšetřena na
našem pracovišti v říjnu 2016 na doporučení dispenzarizujícího
alergologa. Klinicky u pacientky dominovaly hlavně bolesti bři-
cha doprovázené zvracením, které začaly již asi ve 2–3 letech
věku. V té době však byly potíže relativně mírné a objevovaly
se asi 1x za dva roky. Vzhledem k tomu, že se je nepodařilo vy-
světlit a dle vyšetření ultrazvukem (UZ) byla popisována volná
tekutina v dutině břišní, podstoupila pacientka v 6 letech pro-
batorní laparoskopii, která však také potíže neobjasnila. V letech
2012 až 2015 byla pacientka 2x akutně ošetřena ve Fakultní ne-

Obr.1: Otok nohy – kazuistika 1 Obr. 2: Otok jazyka (srpen 2015), po kterém došlo k rozvoji
edému laryngu – kazuistika 1

Tab. 1: Laboratorní nálezy pacientů – kazuistika 1
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koncentrace

(0,15–0,36 g/l)

C1 inhibitor
funkce

(˃68 %)

C4 složka 
komplementu
koncentrace

(0,14–0,35 g/l)

otec (nar. 1975) 0,08 g/l 0 % 0,04 g/l

syn (nar. 2006) 0,1 g/l 57 % 0,05 g/l

syn (nar. 2009) 0,08 g/l 44 % 0,05 g/l
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mocnici v Motole (FNM) pro bolesti břicha a zvracení a byla
vyšetřována i gastroenterologicky k vyloučení idiopatického
střevního zánětu (IBD) z důvodu rodinné zátěže – otec se léčí
s Crohnovou chorobou. Při obtížích bylo také provedeno UZ
vyšetření břicha s průkazem ztluštění střevních kliček a volné
tekutiny v peritoneální dutině. Pacientka podstoupila gastro-
skopické vyšetření a enterografické vyšetření magnetickou re-
zonancí (MR) s normálním nálezem. V květnu 2015 byla po-
prvé vyšetřena pro otok obličeje u svého dispenzarizujícího
alergologa, který pacientku dlouhodobě sledoval pro polinózu
a atopickou dermatitis. Otok byl uzavřen jako alergický, ale byly
provedeny i laboratorní odběry, včetně vyšetření komplementu,
které prokázaly deficit C1 inhibitoru. Pacientka ani rodiče si
však výsledky nevyzvedli, a ačkoli byla matka opakovaně vy-
zvána k provedení kontrolních odběrů, tyto proběhly až
v dubnu 2016. Ani tyto výsledky si rodiče pacientky nevyzvedli.
Výrazné zhoršení klinického stavu nastalo v květnu 2016, kdy
pacientka začala používat kombinovanou hormonální antikon-
cepci (ethinylestradiol a norelgestromin, náplast Evra). Od té
doby se gastrointestinální potíže objevovaly asi 1x za měsíc
a doprovázely je otoky podkoží na končetinách. Bolesti břicha
byly velmi intenzivní s profuzním zvracením a opakovaně vy-
žádaly hospitalizaci na pediatrické klinice FNM. V období od
června do září 2016 byla pacientka hospitalizována celkem 4x
a kromě sonografického vyšetření, které opakovaně při akut-
ních potížích opět prokázalo ztluštění střevních kliček a volnou
tekutinu v dutině břišní (viz obr. 3), podstoupila i gastrosko-
pické a kolonoskopické vyšetření. Při endoskopických vyšetře-
ních byl makroskopicky popisován pouze mírný edém rektální
sliznice a drobné hemoroidy a ani histologicky nebyly přítomny
známky IBD. Při poslední hospitalizaci v září 2016 bylo dopo-
ručeno i imunologické vyšetření zejména k vyloučení proteiny
indukované enteropatie. Pacientka konečně navštívila svého
alergologa a na základě opakovaného nálezu deficitu C1 inhi-

bitoru v provedených odběrech bylo vysloveno podezření na
hereditární angioedém I. typu a pacientka byla odeslána do na-
šeho pracoviště.

V osobní anamnéze pacientky kromě výše zmiňovaných po-
tíží dominovaly jen potíže polinotické a pacientka byla symp-
tomaticky (p.o. antihistaminiky) léčena pro přecitlivělost na
alergeny roztočů, pyly jarních stromů, traviny bylin a spory
plísní. V minulosti byla také léčena pro atopickou dermatitis,
ale aktuálně byla, co se týče tohoto onemocnění, bez obtíží.
Dále byla pacientka sledována endokrinologicky a léčena le-
vothyroxinem (Euthyrox) pro autoimunitní thyreoiditis. V ro-
dinné anamnéze pacientky byl významný zejména údaj o otci,
který se léčí s Crohnovou chorobou, ale současně v minulosti
pozoroval otoky končetin. Matka je atopička a mladší bratr je
zdráv. Kromě otce pacientky v rodině nikdo na otoky netrpěl.

V provedeném laboratorním vyšetření byl u pacientky pro-
kázán deficit C1 inhibitoru a stanovena diagnóza C1-INH-HAE
(viz tab. 2). Genetické vyšetření bylo vyžádáno, ale výsledek
zatím není k dispozici. Pacientce jsme doporučili vyměnit kom-
binovanou hormonální antikoncepci za čistě gestagenní a byla
zajištěna plazmatickým (Berinert 500 IU) a rekombinantním
(Ruconest 2100 j.) koncentrátem C1 inhibitoru pro případ
akutní ataky.

Pacientka zatím od září 2016 měla akutní ataku jen jeden-
krát, krátce před Vánoci 2016. Byla opět ošetřena na pediatrické
klinice FNM a po podání rekombinantního C1 inhibitoru došlo
k rychlému zlepšení klinického stavu.

I zde jsme začali vyšetřovat rodinné příslušníky. U matky
nebyl deficit C1 inhibitoru detekován, ale u mladšího bratra,
který se dosud s ničím neléčil a neměl ani žádné zdravotní ob-
tíže, jsme deficit prokázali. Zajímavé jistě budou také výsledky
otce, ale ten se zatím k odběrům nedostavil.

Diskuse
Obě kazuistiky představují pacienty, u kterých byl recentně dia -
gnostikován hereditární angioedém s deficitem C1 inhibitoru.
Přestože oba pacienti měli potíže již od dětství, byla diagnóza
C1-INH-HAE v případě pacienta z první kazuistiky stanovena
až ve věku 40 let a u pacientky z druhé kazuistiky v 17 letech.
U obou pacientů v počátku dominovala gastrointestinální
symptomatologie, která je sice pro HAE typická, ale současně
bývají podobné příznaky vyvolány jinými, podstatně častějšími
chorobami. Z tohoto důvodu oba pacienti v časném dětství
podstoupili řadu vyšetření a chirurgické zákroky. V případě
prvního pacienta se jednalo o appendektomii a v případě druhé

parametr
(norma)

C1 inhibitor
koncentrace

(0,15–0,36 g/l)

C1 inhibitor
funkce

(˃68 %)

C4 složka 
komplementu
koncentrace

(0,14–0,35 g/l)
pacientka (nar. 1999) 0,07 g/l 39 % 0,06 g/l

bratr (nar. 2001) 0,06 g/l 51 % 0,04 g/l

matka (nar. 1974) 0,18 g/l 100 % 0,12 g/l
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Obr. 3: Sonografické vyšetření břicha pacientky – kazuis-
tika 2. Úsečka A  označuje ztluštění stěny tenkého střeva
v ileocekální oblasti.

Tab. 2: Laboratorní nálezy pacientů – kazuistika 2

A



     KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2017

HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM, 
STÁLE OPOMÍJENÁ DIAGNÓZA

8

pacientky o probatorní laparoskopii. Typické potíže charakteru
angioedémů podkoží začaly u prvního pacienta ve 25 letech.
Zde již mohlo být na diagnózu HAE pomýšleno a pacient mohl
být ohledně tohoto onemocnění vyšetřen. Přesto byla diagnóza
stanovena po dalších 15 letech obtíží a dvou laryngálních ata-
kách. V případě pacientky z druhé kazuistiky se první otok ob-
ličeje objevil v jejích 16 letech a také byly naprosto správně pro-
vedeny odběry, které deficit C1 inhibitoru odhalily. Přesto
výsledky nebyly brány v potaz až do září 2016. V mezidobí pa-
cientka prodělala opakovaně závažné ataky s nutností hospita-
lizace a vzhledem k tomu, že pediatry bylo přednostně pomýš-
leno na IBD, podstoupila i řadu invazivních vyšetření. Další
faktor, který se nepochybně podílel na opožděné diagnóze, byla
i určitá liknavost ze strany pacientů a jejich rodičů. Přestože la-
boratorní výsledky objasňující klinické obtíže byly k dispozici,
k jejich dohledání došlo až po výrazném zhoršení stavu obou
pacientů.

Další skutečnost, která z obou kazuistik vyplývá, je nutnost
vyšetření rodinných příslušníků. V případě první kazuistiky
byli nově diagnostikováni dva synové pacienta. V případě ka-
zuistiky druhé pak mladší bratr a vysoce suspektní je onemoc-
nění i u otce. Příbuzní mohou mít příznaky velmi mírné, nebo
mohou být i zcela asymptomatičtí. Hereditární angioedém je
však velmi zrádný tím, že i první ataka může být laryngální
a potenciálně život ohrožující. Také v případě neobjasněných
gastrointestinálních obtíží je velmi důležité vědět o této dia -
gnóze, protože pak může být pacient léčen cíleně a není nutné
složitě pátrat po příčině potíží.

Závěr
V posledních letech došlo k výraznému zlepšení terapeutických
možností i diagnostiky C1-INH-HAE. Tato choroba je v sou-
časnosti poměrně často prezentována na kongresech a sympo-
ziích i v odborné literatuře a povědomí o této nemoci se nepo-
chybně významně zlepšilo. Jak však ukazují výše zmíněné
kazuistiky, stále existují pacienti s poměrně typickými klinic-
kými projevy, u kterých dochází k diagnóze opožděně.
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Další farmaceutické společnosti 
se staly členy AIFP
Na přelomu roku rozšířily členskou základnu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) tři další farmaceutické
společnosti. Firmy LEO Pharma a Santen zvolily plné členství, společnost Indivior se stala členem přidruženým. K principům
etického chování a transparentnosti prosazovaným Asociací se tak hlásí již 35 farmaceutických firem působících v ČR: AbbVie,
Actelion Pharmaceuticals, Amgen, Astellas Pharma, AstraZeneca, Bayer, Berlin-Chemie, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bri-
stol-Myers Squibb, Celgene, Eisai, Eli Lilly, Ferring Pharmaceuticals, GSK, Indivior (přidružený člen), Ipsen Pharma, Jans-
sen-Cilag, Lundbeck, LEO Pharma, Merck, MSD, Mundipharma, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Pierre Fabre Médicament,
Roche, Sanofi, Santen, Servier, Shire, Stallergenes, Takeda a UCB.

Rozšíření AIFP přinese další kultivaci prostředí farmaceutického byznysu. „Připojením k naší asociaci se farmaceutické
společnosti zavazují chovat vysoce eticky a transparentně. Oblast farmacie upravují velice přísné zákonné normy, ale náš etický
kodex jde ještě nad rámec zákonem stanovených povinností,“ říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Užitek z činnosti AIFP má i veřejnost. Prostřednictvím Asociace inovativního farmaceutického průmyslu všechny
členské společnosti přispívají na projekty pomáhající českým pacientům – například na Akademii pacientských organizací
nebo poradnu o lékových interakcích www.znamsveleky.cz. Prostřednictvím další poradny na www.aifp.cz věnované klinickým
studiím probíhajícím v České republice si zájemci (lékaři pro své pacienty) budou moci vyhledat, kde je možné se přihlásit
do hodnocení nové inovativní léčby. „Zdarma a v předstihu se mohou dostat k léčbě, která může být v běžné praxi dostupná
až za několik let,“ uvedl ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

tisková zpráva – firemní sdělení
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Souhrn
Inhalační cesta podání léků je preferována pro všechny pacienty s chronickou obstrukcí
průdušek všech věkových kategorií. Inhalační léky jsou dostupné v různých inhalačních
systémech a mají i odlišnou inhalační techniku. Proto je velmi důležitá kontinuální edu-
kace pacienta, se kterým musíme správnou inhalační techniku nacvičit a opakovaně ji
kontrolovat. V kazuistice je popisována raritní příčina změny inhalačního systému Spi-
romax na inhalační systém Easyhaler v léčbě pacienta s překryvem astmatu a chronické
obstrukční plicní nemoci – ACOS.

Summary
A rarity reason for change inhalation device in the treatment patient with ACOS
The inhaled route of application medications is preferred administration method for all
patients with chronic bronchial obstruction all age categories. Inhaled medications are
available in different devices with differ characteristics and with differ inhaler technique.
Therefore are very important continuing education of patients, training and skill in correct
inhalation technique and inhalation technique must be repeatedly checked. A rarity rea -
son for change inhalation device Spiromax to inhalation Easyhaler in the treatment
patient with asthma and chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome –
ACOS is described in our case report.

Kašáková, E., Kašák, V. Raritní příčina změny inhalačního systému v léčbě pacienta s ACOS. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 14, 1: 10–12, 2017.

Klíčová slova
 inhalační systém Easyhaler
 edukace
 ACOS

Keywords
 inhalation device Easyhaler
 education
 ACOS

Raritní příčina změny inhalačního systému 
v léčbě pacienta s ACOS

Úvod
Poslední část seriálu na téma inhalační systémy (IS) v léčbě
pacientů s nemocemi s chronickou bronchiální obstrukcí
(CBO) je věnována IS Easyhaler (obr. 1). V tomto IS je na čes-
kém trhu dostupná kompletní škála léků určená pro léčbu pa-
cientů s CBO od beta2-agonistů s krátkodobým účinkem
(SABA), beta2-agonistů s dlouhodobým účinkem (LABA), in-
halačních kortikosteroidů (IKS) až po klasickou fixní kombi-
naci IKS/LABA. Jako všechny inhalační systémy pro práškovou
formu léku (DPI), obsahuje i Easyhaler laktózu sloužící jako
nosič účinné složky léku.

Obr. 1: Inhalační systém Easyhaler

Inhalační systém Easyhaler
Easyhaler je mnohodávkový, rezervoárový IS pro práškovou
formu léku (MDDPI – multi-dose dry powder inhaler) pro
60–200 dávek. Dávka léku se připraví bezprostředně před in-
halací, po protřepání, zmáčknutím a uvolněním barevného
těla inhalátoru.1 Pacienti někdy zaměňují tento IS s aerosolo-
vým dávkovačem a chybně aktivují dávku během nádechu, tj.
mačkají barevné tělo IS během nádechu, tím dojde k aplikaci
jen části dávky léku. Poměrně častou, specifickou chybou je
neprotřepání Easyhaleru před inhalací,2 neboť IS Easyhaler je
jediný DPI, který je třeba před použitím protřepat, aby byla
zajištěna konzistentní dávka léku. Další možné chyby jsou
obecné, stejné u všech IS, jako nevydechnutí mimo IS před
nádechem dávky léku, neobemknutí náustku rty a nezadržení
dechu po inhalaci. Vlastní inhalační technika z Easyhaleru je
jednoduchá, doporučený optimální nádechový průtok (PIF –
peak inspiratory flow) by měl přesáhnout 28 l/min. Při správné
inhalační technice dosahuje plicní depozice 24–29 % odmě-
řené dávky.3 Součástí IS je počítadlo zbývajících dávek, což je
jeho výhodou. Na českém trhu jsou v IS Easyhaler k dispozici
salbutamol (Buventol Easyhaler) 100 μg nebo 200 μg jako úle-
vový lék pro astma i chronickou obstrukční plicní nemoc –
CHOPN, formoterol (Formoterol Easyhaler) 12 μg s indikacíZd
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astma i CHOPN, IKS beklometazon dipropionát (Beclomet
Easyhaler) 200 μg s indikací astma a budesonid (Giona Easy-
haler) 100 μg, 200 μg a 400 μg s indikací astma. Fixní kombi-
nace budesonid/formoterol (Bufomix Easyhaler) je dostupná
v dávce 80/4,5 μg, 160/4,5 μg, 320/4,5 μg s indikací léčba ast-
matu v klasickém režimu, kdy je nutno k pravidelné dávce to-
hoto kontrolujícího antiastmatika v případě příznaků podávat
i úlevový lék (SABA). Zde je pak výhodou, že IS je u obou léků
stejný. IS Easyhaler je možno vložit do speciálního obalu z tvr-
dého plastu, který usnadňuje manipulaci s Easyhalerem a zá-
roveň jej chrání před nepříznivým vlivem okolního prostředí,
jako je vlhkost vzduchu apod.

Kazuistika
Pacient, nyní 70letý, je v péči našeho oddělení teprve od roku
2014, s diagnózou syndrom ACOS (přesah astmatu a CHOPN).
K pneumologickému vyšetření byl odeslán svým kardiologem
v listopadu 2014 pro dušnost nekardiální etiologie. Pracuje jako
architekt, je kuřák s náloží 400 tisíc cigaret. Léčí se pro hyper-
tenzi (losartan/hydrochlorothiazid – Lozap H) a pro hyperplazii
prostaty (tamsulosin). Je alergický na řadu antibiotik (tetracyk-
lin – TTC, penicilin – PNC, ampicilin – AMP a streptomycin
– STM). Při prvním vyšetření v našem oddělení si stěžoval na
dušnost při chůzi do mírného kopce, která trvá asi pět let a po-
zvolna se zhoršuje, což si vysvětloval nízkou fyzickou kondicí,
kouřením a seniorským věkem. Při fyzikálním vyšetření měl
dýchání s ojedinělými exspiračními pískoty při obou plicních
bazích a vpředu na hrudníku. Bylo mu provedeno spirome-
trické vyšetření a bronchodilatační test (BDT) se 400 μg salbu-
tamolu, které prokázalo obstrukci pouze v periferii dýchacích
cest, křivka průtok/objem měla obstrukční tvar, BDT byl ne-
gativní (obr. 2).

Saturace hemoglobinu kyslíkem měřená pulzním oxymet-
rem (SpO2) byla 96 %. Koncentrace oxidu dusnatého ve vyde-
chovaném vzduchu (FENO) byla 14 ppb, tato nízká hodnota
byla ovlivněna kouřením. Byla stanovena pracovní diagnóza
ACOS a nasazena léčba budesonidem/formoterolem (Bufomix

Easyhaler) 160/4,5 μg 1-0-1 a salbutamolem (Buventol Easy-
haler) 100 μg podle potřeby. Pacient byl edukován a prakticky
zacvičen ve správné inhalační technice z IS Easyhaler, kterou
zvládl velmi dobře. Při kontrole po měsíci od nasazení léčby se
cítil lépe, Bufomix mu vyhovoval, na spirometrii přetrvávala
obstrukce v periferních dýchacích cestách. Pacient měl dobrou
compliance, chodil na pravidelné kontroly, respirační obtíže
neudával, kouření mírně omezil, ale nechtěl se jej zcela vzdát.
V lednu 2016 mu byla změněna léčba Bufomix Easyhaler a Bu-
ventol Easyhaler na DuoResp Spiromax 160/4,5 μg 1-0-1
a podle potřeby, což byla identická dávka fixní kombinace bu-
desonid/formoterol. Důvodem změny farmakoterapie byla
ztráta úhrady ze zdravotního pojištění léku Bufomix Easyhaler,
kterou překvapivě inicioval sám výrobce. Pacient byl edukován
a prakticky zacvičen ve správné inhalační technice z IS Spiro-
max, kterou zvládl dobře. Při kontrole za čtyři měsíce se pacient
cítil subjektivně hůře, na spirometrii nedošlo ke zhoršení, pře-
trvávala obstrukce v periferních dýchacích cestách. IS Spiromax
však pacientovi nevyhovoval, podle jeho slov „jeho velký nos
mu zakrýval vzduchové otvory“ na přední straně korpusu Spi-
romaxu při nádechu a pacient měl pocit, že nevdechuje plnou
dávku. Proto žádal zpět Bufomix Easyhaler, bylo mu vyhověno,
navíc lék znovu získal úhradu ze zdravotního pojištění. Při po-
slední kontrole v lednu 2017 se cítil dobře, lehká dušnost při
chůzi do kopce nebo do 1. patra trvá, ale úlevovou léčbu používá
jen občas. IS Easyhaler mu plně vyhovuje, na spirometrii trvá
obstrukce v periferii a podle dotazníku CAT pro CHOPN (do-
sažená hodnota 6) má jen malou zátěž nemocí. Byla mu kon-
trolována správná inhalační technika z IS Easyhaler, kterou
zvládá výborně. Požadavek zanechání kouření pacient bohužel
stále neakceptuje.

Diskuse
S každým IS je možno udělat chybu ve správné inhalační tech-
nice.4,5,6 Chyby mohou být obecné, které jsou popsány výše,
nebo mohou být pro danou IS skupinu specifické. Jednou ze
specifických chyb při inhalaci multidávkových či rezervoáro-
vých DPI je zakrývání vzduchových otvorů (průduchů) během
inhalace. K jejich zakrytí může dojít nejčastěji prsty nebo rty.
U našeho pacienta došlo k zakrytí vzduchových otvorů IS Spi-
romax jeho velkým nosem. Na tuto raritní chybu příbalové in-
formace léku neupozorňují, až ji odhalila naše klinická praxe,
resp. sám pacient.

Aby se chybám ve správné inhalační technice předešlo, je
nutná opakovaná edukace pacienta a kontrola správné inha-
lační techniky.4–8 Velmi dokonale propracované informace
o jednotlivých IS lze nalézt na webových stránkách týmu před-
ních evropských odborníků – ADMIT (The Aerosol Drug Ma-
nagement Improvement Team).9 Jejich webové stránky jsou ur-
čeny jak zdravotníkům, tak i pacientům. Jako příklad uvádíme
precizní inhalační protokol pro Easyhaler.

V recentně publikovaných článcích i ve vydaných meziná-
rodních dokumentech pro léčbu CBO4,7,8 je mj. zdůrazněno, že
při výběru IS je nutno přihlédnout k předchozím zkušenostem
pacienta s používáním různých inhalačních systémů, k jeho

Obr. 2: Spirometrie + BDT, listopad 2014
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preferencím, ale i k úrovni jeho „zdravotní gramotnosti“, což
mj. ovlivňuje i compliance a adherenci k dlouhodobé léčbě,
i např. ochotu zanechat kouření. Pacient z naší kazuistiky nám

svou preferencí umožnil volbu inhalačního systému, ale sám
dosud neudělal důležitý krok v komplexní léčbě CBO, kterým
je zanechání kouření.

Závěr
Výběr IS, edukace ve správné inhalační technice i její kontrola
tvoří nedílné články řetězce účinné léčby CBO (viz obr. 3). I zde
platí pravidlo, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek.

Obr. 3: Řetězec efektivity inhalační léčby
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diagnóza
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inhalační
technika

inhalační
systém

režim

Easyhaler – inhalační protokol

Jméno pacienta: ....................................................................................
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Souhrn
Kazuistika se týká 54letého muže s náhodným nálezem rozpadového procesu v apexu
pravé plíce, s negativním kultivačním vyšetřením na TBC, byl indikován k chirurgickému
ověření ložiska. Provedli jsme klínovitou resekci léze a peroperačně patolog vyslovil po-
dezření na specifický proces. Až později byl kultivačně a molekulárně geneticky nález
upřesněn na Mycobacterium kansasii a byla upravena antituberkulózní léčba. V dalším
průběhu s ohledem na kompletní resekci ložiska a kožní alergii byla léčba antituberku-
lotiky ukončena úplně.

Summary
Atypical tuberculosis (Mycobacterium kansasii)
This case report presents a 54 years old man with an accidental finding of a decay process
in the apex of the right lung and negative TB cultivation who was indicated for a surgical
confirmation of the lesion. We performed a wedge-shaped resection of the lung and
a pathologist peri-operatively suspected a specific process. Later on, the culture and mo-
lecular genetics proved Mycobacterium kansasii and the anti TB treatment was adjusted.
Considering a complete resection of the lesion and patient’s skin allergy the treatment
with anti TB agents was fully terminated in the further course of the disease.

Šafránek, J., Růžičková Kirchnerová, O. Atypická tuberkulóza (Mycobacterium kansasii). Kazuistiky
v alergologii, pneumologii a ORL 14, 1: 14–15, 2017.
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Atypická tuberkulóza 
(Mycobacterium kansasii)

Úvod
Z mnoha typů mykobakterií mají význam v humánní medicíně
především skupina Mycobacterium tuberculosis komplex a ne-
tuberkulózní mykobakteriální plicní infekce, označovaná i jako
atypická tuberkulóza (Mycobacterium avium komplex a Myco-
bacterium kansasii).1 Prezentujeme kazuistiku z vlastního pra-
coviště.

Kazuistika
54letý muž si před rokem začal stěžovat na progresi chronické
bolesti levého ramene, na provedeném RTG snímku bylo ved-
lejším nálezem zobrazení rozpadové dutiny ve vrcholu pravé
plíce. S tímto následovalo vyšetření ve spádové pneumologické
ambulanci. Zde plicní lékař indikoval CT vyšetření, které pro-
kázalo rozpadovou dutinu ve hrotu pravé plíce, kultivace sputa
i bronchoalveolární laváž TBC neprokázaly, rovněž PCR (vy-
šetření metodou polymerázové řetězové reakce) bylo negativní,
ale pozitivní byl Quantiferon test. Proto byla zahájena chemo -
profylaxe INH (isoniazid) na šest měsíců. Léčbu však nemocný
nedokončil pro komplikaci výsevem toxoalergického exantému.
Kontrolní CT vyšetření po téměř roce popsalo lokalizací i veli-
kostí neměnnou a v maximálním rozměru 23 mm velkou dutinu
(obrázek 1 a 2). Pacient byl kuřák, s dvojím občanstvím (Ně-
mecko, Česká republika), posledních asi deset let žil převážně

v ČR, vykonával kancelářskou práci, necestoval do rizikových
oblastí, kromě psa zvířata nechoval. Nebyl v kontaktu s TBC.
Souhlasil s navrhovanou operací i z důvodů rodinné anamnézy,
měl malé dítě a jeho bratr onemocněl karcinomem plic.

Operace byla provedena z pravostranné torakotomie, explo-
rována hrudní dutina, jedinou hmatnou patologií byla ve shodě
s CT vyšetřením asi 3 cm velká kulovitá rezistence v horním la-
loku, která byla klínovitě resekována. Peroperačně patolog vy-
loučil malignitu a popsal podezření na specifický proces. Zalo-

Obr. 1: CT zobrazení plicní léze
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žením hrudní drenáže byl proto výkon ukončen. Nemocný byl
pak poprvé izolován, zatím na chirurgickém pracovišti. Poope-
rační průběh byl bez komplikací, dle RTG plíce rozvinuty, čtvrtý
den byl nemocný přeložen na izolované oddělení pneumolo-
gické kliniky, kde byl následně extrahován hrudní drén i stehy.
Definitivní histologický závěr nerozlišil mezi TBC či atypickou
mykobakteriózou. Třináctý pooperační den byla kultivačně z re-
sekátu hlášena pozitivita Mycobacterium kansasii, byla upravena
terapie z klasické čtyřkombinace HRZE (H – isoniazid, R – ri-
fampicin, Z – pyrazinamid, E – ethambutol) na HRE a nemocný
byl propuštěn do domácího léčení 21. pooperační den. O týden
později bylo známo i molekulárně genetické vyšetření, které po-
tvrdilo Mycobacterium kansasii. Ambulantní antituberkulotická
léčba byla po několika dnech ukončena definitivně s ohledem
na alergický exantém a chirurgické řešení nálezu.

Diskuse
Netuberkulózní mykobakterie jsou všudypřítomné, v přiroze-
ném i vytvořeném prostředí. Řada druhů je považována za opor-
tunní patogeny, většina z nich však není spojována s lidskými
onemocněními. Spektrum jejich virulence sahá od primárních
patogenů (mezi něž patří i Mycobacterium kansasii, jež může
způsobovat onemocnění u jinak zdravých osob) přes potenciální
patogeny (M. avium), které se mohou projevit v podmínkách
jiného plicního onemocněni nebo poruše imunity, až po druhy,
které onemocnění vyvolávají jen vzácně.1 V rozvinutých zemích,
v nichž došlo k poklesu (stabilizaci) incidence tuberkulózy, je
četnost výskytu atypické tuberkulózy v současné době vyšší než
četnost výskytu tuberkulózy. Incidence narostla i s novými léky
ovlivňujícími imunitu – inhibitory tumor-nekrotizujícího fak-
toru α (TNF-α).2,3,4 Klinicky jsou popisovány tři formy atypic-
kých tuberkulóz: a) forma podobná tuberkulóze, která se pro-
jevuje infiltráty nebo kavitou horních laloků zejména u starších
mužů kuřáků/s CHOPN; b) forma charakterizovaná výskytem
uzlů nebo nodulární bronchiektazie u štíhlých starších žen-ne-
kuřaček, známá pod označením „syndrom lady Windermerové“
(„lady Windermere syndrome“);5,6 c) hypersenzitivní pneumo-
nitida spojená s expozicí vodním systémům, například horkým
koupelím, lázním. U řady pacientů se však vyskytují smíšené
projevy, které neodpovídají těmto typickým kategoriím. Chro-
nický kašel se vyskytuje běžně, horečka a pocení pak méně často;

dušnost provází především hypersenzitivní pneumonitidu. He-
moptýza a systémové příznaky nasvědčují pokročilému stadiu
onemocnění. Časté jsou i u jinak zdravých jedinců incidentální
nálezy, jako v našem případě.

Rozhodnutí o léčbě pacienta je individuální, je třeba vzít
v úvahu druh bakterie, rozsah onemocnění a celkový zdravotní
stav nemocného. V léčbě těchto infekcí dosud nedošlo k vý-
znamnému průlomu. Antibiotickou léčbu komplikují dlouhá
doba jejího trvání a nežádoucí projevy užívaných léčiv (např.
toxoalergický exantém v našem případě). Citlivost na antitu-
berkulotika první linie je u atypické tuberkulózy zpravidla ome-
zená; výjimku představují M. kansasii a jemu příbuzné druhy.
Vhodné režimy léčby podle jednotlivých druhů uvádějí pří-
slušné publikace.7,8 Infekce M. kansasii by měly být léčeny v re-
žimech zahrnujících podávání rifampicinu a ethambutolu
(úloha isoniazidu je dosud sporná), přičemž po dobu prvních
dvou měsíců by se dávky měly blížit maximálním.

Závěr
Plicní atypická tuberkulóza je diagnostikována stále častěji, což
je částečně způsobeno nárůstem ohrožených v populaci, ale též
zdokonalením diagnostiky. V našem případě chirurgický výkon
byl jak diagnostickým, tak i terapeutickým zákrokem. Sice in-
vazivním, ale i radikálním způsobem léčby, zkracujícím ná-
slednou farmakoterapii.
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Obr. 2: CT zobrazení plicní léze
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Souhrn
Cíl: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda lze měřit 3D kinematickou analýzou tvarové
změny trupu při klidovém dýchání a při použití POWERbreathe.
Metodika: Výzkum byl proveden s šesti probandy přibližně stejné věkové kategorie
(ženy), kdy každý z nich během měření prováděl klidové dýchání, maximální nádech,
výdech, odporové dýchání za použití POWERbreathe, posléze další klidové dýchání a ma-
ximální nádech a výdech. Jako referenční hodnota bylo zvoleno klidové dýchání. Celé
experimentální měření se uskutečnilo během jednoho dne. V rámci výzkumu byla použita
3D kinematická analýza pohybu pomocí systému Qualysis.
Výsledky: Při stanovené prahové zátěži přístrojem POWERbreathe převažovaly pohyby
směrem kraniálním v oblasti horní části trupu oproti laterálním pohybům střední a dolní
části trupu.

Summary
The modification of respiratory movements by inspiratory muscle training with PO-
WERbreathe device
Objective: The objective of this paper was to determine if it is possible to measure changes
of trunk shape with 3D kinematic analysis during quiet breathing and when using the
POWERbreathe device.
Methods: The research was performed in six probands of the same age category (females).
During the measurement each of them performed quiet breathing, maximum inspiration
and expiration, resistance breathing using POWERbreathe device, then other quiet
breath ing, maximum inspiration and expiration. Quiet breathing was chosen as a refe-
rence value. All these experimental measurements were performed in one day. 3D kine-
matic analysis of movement using Qualysis system was employed in the research.
Results: The movements in the cranial direction in the upper part of the trunk prevailed
contrary to lateral movements of the middle and inferior part of the trunk at a threshold
load determined by the POWERbreathe device.

Šorfová, M., Čapková, A. Ovlivnění dechových pohybů pomocí inspiračního tréninku s přístrojem
POWERbreathe. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 14, 1: 16–19, 2017.

Klíčová slova
 POWERbreathe
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 inspirační trénink

Keywords
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 breathing
 inspiratory muscle training

Ovlivnění dechových pohybů 
pomocí inspiračního tréninku s přístrojem 
POWERbreathe

Úvod
U pacientů s chronickou formou respiračního onemocnění se
používají dechové trenažéry, které se dělí podle účelu cvičení na
inspirační a exspirační. Úkolem je zdokonalení techniky dý-
chání, ale také efektivní zapojení respiračních svalů.9 Naše práce
se zaměřuje na inspirační trénink, který zmírňuje dušnost, jež
je společným znakem mnoha poruch – respiračních (např.
CHOPN), kardiovaskulárních, nervosvalových i psychických.
Může být vhodný i pro běžnou populaci lidí (při rekreaci), pro
vysoce trénované vytrvalostní sportovce, zpěváky či tanečníky.15

V současné době je v České republice volně prodejný přístroj
POWERbreathe pro řízený trénink nádechových svalů. V za-

hraničí se však můžeme setkat s dalšími přístroji, jako jsou
Pflex, SpiroTiger, TrainAir, Threshold IMT a další. U všech uve-
dených přístrojů byla laboratorními studiemi prokázána jejich
účinnost.

Beckerman, Magandle et al.2 zkoumali inspirační svalový
trénink pacientů s CHOPN. Výsledky této dlouhodobé studie
ukázaly zlepšení fyzické zdatnosti, kvality života, snížení duš-
nosti, potřeby primární péče a hospitalizace u pacientů. Dále
Chiappa, Roseguini et al.7 ve studii, která se týkala inspirač-
ního svalového tréninku pacientů s chronickým srdečním se-
lháním, hodnotili, zda dojde ke zlepšení krevního průtoku.
Byl měřen maximální inspirační tlak a průtok krve žilní ple-
tysmografií v oblasti předloktí. Výsledky prokázaly, že inspi-
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rační svalový trénink vede ke zlepšení prokrvení horních kon-
četin.

Ramírez-Sarmiento et al. ve své studii potvrdili strukturální
adaptaci respiračního svalstva v důsledku inspiračního svalo-
vého tréninku.12 Pro hodnocení byla využita biopsie, při které
se vzorky svalové tkáně odebíraly z mm. intercostales externi.
Studie byla provedena u 14 pacientů s chronickou obstrukční
nemocí. Tento efekt tréninku způsobil následné zvýšení svalové
síly a schopnost odolávat zátěži.

Vadný stereotyp dýchání bez strukturální příčiny vychází ze
svalových dysbalancí, vede ke snížení dechové práce, změnám
ve funkci dýchacích svalů a tím i posturálního systému. Jedním
z hlavních problémů je inspirační postavení hrudníku a krani-
ální posun hrudní kosti. Tímto vzniká nevhodný dechový vzor
s prodlouženým nádechem, při kterém se pohybuje sternum
vlivem nádechu pouze směrem vzhůru, což je dále spojeno s po-
hybem klíčních kostí a ramen nahoru. Hrudník v inspiračním
postavení se nerozšiřuje do stran, stejně tak i mezižeberní pro-
story zůstávají nerozvinuty.3,6,14

Hrudník je oploštěn, a to zejména v oblasti 5.–8. žebra,
a v krajním případě jsou žebra dokonce vtahována (paradoxní
typ dýchání). Během klidového dýchání se tak zapojují akce-
sorní inspirační svaly – mm. scaleni, m. sternocleidomastoi-
deus, m. pectoralis major et minor, m. trapezius pars ascen-
dens, m. levator scapulae. Pacienti nejsou schopni provést
brániční způsob dýchání, což ukazuje na nedostatečnou, resp.
porušenou souhru mezi bránicí a břišními svaly.9

Studie autorů Andrade, Silva et al.1 zkoumala vliv inspirač-
ního svalového tréninku na aktivitu svalů m. sternocleidomas-
toideus (m. SCM) a diafragmy, analyzovanou pomocí elektro-
myografie (EMG). U skupiny pacientů s CHOPN vzrostla
aktivita m. SCM více než aktivita bránice. U zdravých jedinců
byla aktivita m. SCM nižší a srovnatelně velká s aktivitou brá-
nice.

Podobně v další studii Duiverman a Wennik4 hodnotili po-
mocí EMG aktivitu dýchacích svalů (bránice, mezižeberních
svalů, břišních svalů a skalenových svalů) u pacientů s CHOPN
a zdravých jedinců během dýchání proti inspirační zátěži.
U pacientů s CHOPN byl zjištěn podstatně větší nárůst aktivity
mezižeberních a skalenových svalů ve srovnání se zdravými
jedinci.

Hlavním cílem naší práce bylo ozřejmit tvarové změny v ob-
lasti trupu, sledování dechových pohybů při klidovém dýchání
a při aplikaci POWERbreathe. Zaměřili jsme se na analýzu, zda
dochází ke zvýšení kraniálních pohybů hrudníku, což by mohlo
vést k přetěžování pomocných nádechových svalů a následným
bolestem krční páteře.

Provedený experiment
Měření se zúčastnilo šest zdravých probandů – studentek FTVS
UK v Praze, ve věku 22,8±0,9 roku, o výšce 167±5,2 cm a hmot-
nosti 59,8±3,2 kg. Byly vybrány osoby bez akutních či chronic-
kých onemocnění dýchacích cest a akutních bolestí v oblasti
páteře i celého pohybového aparátu. Žádný z probandů si apli-
kaci pomocí POWERbreathe předem nevyzkoušel.

Obr. 1: POWERbreathe Fitness Plus
Pro zhodnocení tvarových změn

trupu byly zvoleny vhodné vzájemné
vzdálenosti markerů nalepených na vy-
brané struktury trupu. Markery byly
umístěny na acromion (ACR) a spina ili-
ace ant. sup. (SIAS), na 4. a 12. žebro
vpředu a vzadu, vždy na pravou i levou
polovinu těla. Pomocí záznamu 3D ki-
nematické analýzy – Qualysis, zpraco-
vání softwarem Qualisys Track Manager
a následného vyhodnocení v programu
MS Excel jsme analyzovali dechové po-
hyby při klidovém dýchání a při použití
přístroje POWERbreathe.

Výsledky
Laterální rozšíření žeber jsme měřili v oblasti 4. (5.) žebra 
a 12. žebra.

Při aplikaci POWERbreathe došlo oproti klidovému dýchání
u většiny sledovaných osob ke zvýšení laterálního rozšíření
žeber. Toto rozšíření bylo v horní části hrudníku (Th 5) asi
o 200 % a v dolní části hrudníku (Th 12) asi o 250 % oproti
hodnotám při klidovém dýchání. Pouze jedna osoba provedla
nádech s „paradoxním“ zúžením hrudníku o 80 %.

Při klidovém dýchání, které jsme sledovali bezprostředně
po realizaci inspiračního tréninku, došlo k rozšíření hrudníku
u všech osob asi o 120 % v horní části a o 130 % v dolní části
hrudníku.

Podobně jsme očekávali, že při použití POWERbreathe
dojde oproti klidovému dýchání k větším ventrálním pohybům
(předozadním) detekovaným v oblasti spodní části hrudní pá-
teře, tedy 12. žebra. Tato hypotéza se potvrdila. Průměrná hod-
nota ventrálního rozšíření hrudníku, která se projevila u všech
probandů, byla 300 %. Také následné klidové dýchání vykazuje
nárůst tohoto rozměru asi o 130 %.

Obr. 2: Značené body na úrovní 5. (4.) žebra – vyznačení la-
terálního rozšíření žeber a ventrálních pohybů (předozadní
směr)

Co – žebro (costa)

Zdroj obrázku: www.powerbreathe.com
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Dále jsme sledovali kraniální pohyby v oblasti trupu. Kra-
niokaudální pohyby jsme hodnotili v regionu horní hrudní
páteře jako vertikální vzdálenost mezi 5. žebrem a acromio-
nem. Srovnali jsme ji s vertikálním pohybem v oblasti břicha
jako vzdálenost mezi 12. žebrem a pánví (konkrétně SIAS).

Obr. 3: Značené body na úrovní 12. žebra – vyznačení late-
rálního rozšíření žeber a kraniokaudální pohyby mezi
12. žebrem a pánví (konkrétně SIAS)

Co – žebro (costa)

Oproti klidovému dýchání došlo u všech probandů ke zvý-
šení kraniálních pohybů v horní části trupu (napřímení) při
aplikaci POWERbreathe o 300 %. V regionu břicha došlo
u dvou probandů ke snížení těchto hodnot (tedy mírné flexi
trupu v bederním regionu – přiblížení pánve a dolních žeber).
Průměrně se ale tento rozměr zvětšil o 230 %.

I zde se projevil nárůst rozsahu pohybů při klidovém dýchání
po aplikaci POWERbreathe, jak ukazuje graf (obr. 4).

Obr. 4: Nárůst hodnot kraniálního rozměru v oblasti (uve-
deno v % klidového dechu) – horní hrudní páteře (Th 5)
a v oblasti břicha (Th 12). PWB – při aplikaci POWERbreathe
a při klidovém dýchání po jeho aplikaci

PWB – POWERbreathe

Diskuse
V souladu s kineziologickými studiemi aktivity svalů při dý-
chání a funkce bránice a hrudního koše jsme zjistili rozšíření
hrudníku v transverzální rovině. Dále jsme prokázali také ná-
znak bráničního dýchání, protože dle Kapadjiho8 vlivem akti-
vace bránice dochází ke zvětšení vertikálního průměru hrud-
níku. V momentě, kdy se při své kontrakci bránice (centrum
tendineum) opře o břišní orgány, zvedají se dolní žebra. V dů-
sledku toho se zvětšuje transverzální průměr spodní části hrud-
níku.

Dochází-li k rozšíření rozměrů hrudníku v transverzální ro-
vině, tedy ve směru předozadním a bočném, jak jsme detekovali,
jsou důsledky pro objemové poměry významné. Uvědomme si,
že plocha kruhu je P = πr², objem koule je pak závislý dokonce
na třetí mocnině poloměru (V = πr³). Zvětší-li se tedy poloměr
(v našem případě rozměr hrudníku) o 30 %, znamená to nárůst
plochy povrchu zhruba o 70 % a o 220 % nárůst objemu. To jistě
přináší významné důsledky pro dechové objemy.

Při vlastním testování POWERbreathe docházelo k nárůstu
všech sledovaných rozměrů opravdu o významné hodnoty – až
šestinásobek klidových hodnot. Přitom jsou srovnatelné tyto
hodnoty v rovině transverzální i ve směru kraniálním, a to jak
v oblasti horní části trupu, tak i oblasti břicha.

Zajímavé je, že se téměř stoprocentně potvrdil nárůst těchto
rozměrů i při klidovém dýchání po tréninku přístrojem PO-
WERbreathe. Užitečné by bylo i provedení studie zaměřené na
to, jak dlouho tento efekt přetrvává a zda se projevuje na respi-
račních parametrech.5,10

Nutné je jistě respektovat omezení, kdy se POWERbreathe
nedoporučuje pacientům s anamnézou spontánního pneumo-
toraxu, po traumatickém pneumotoraxu, při zlomeném žebru
(použití při úplném uzdravení). Dále není vhodný pro pacienty
s asthma bronchiale, kteří mají nízké vnímání projevů a trpí
častými exacerbacemi. U jedinců pod 16 let by se měl používat
pouze za dohledu dospělé osoby, u dětí mladších 7 let vůbec ne.15

Romer a McConnell13 uskutečnili studii, ve které potvrdili,
že svalová síla inspiračního svalstva vzrostla více u skupiny
osob, která prováděla inspirační svalový trénink s vysokým od-
porem, ale při nízké rychlosti. Situace je nejvýhodnější v pří-
padě, kdy odpor i rychlost průtoku vzduchu jsou vyváženy. Vý-
zkumy a zkušenosti ukázaly, že nejlepší nastavené zatížení je
okolo 50 až 70 % inspirační svalové síly. Odporový nádech by
měl trvat 1 až 2 sekundy a měl by být provázen hlasitým zvu-
kem, výdech by měl být pasivní a tichý a trvat 3 nebo 4 se-
kundy.11

Výrobce POWERbreathe nabízí několik modelů, rozmezí
nastavitelné zátěže je u jednotlivých modelů různé. Výhodou
této technologie je, že odpor není závislý na rychlosti průtoku
vzduchu zařízením.15

Závěr
Cílem našeho výzkumu bylo seznámit se s důsledky používání
přístroje POWERbreathe pro trénink dechu. Zaměřili jsme se
na projevy motoriky dýchání projevující se v tvarových změ-
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nách trupu, a to přímo při ztíženém nádechu při vlastním tré-
ninku. Zajímaly nás i přetrvávající změny v axiálním systému
při provedení klidového dechového cyklu po aplikaci PO-
WERbrethe. Tyto informace mohou být zajímavé, jak pro přímé
uživatele obdobných systémů dechové terapie, tak pro lékaře
a fyzioterapeuty, kteří s nimi pracují se svými pacienty. Naším
cílem je přinášet podklady pro jejich odbornou volbu optimál-
ního působení na pacienty a prevenci případných vedlejších
nežádoucích důsledků.
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Aktuality v alergologii
Tentokrát o alergenové imunoterapii
V tradičním lednovém termínu se v příjemném prostředí hotelu NH (dříve Mövenpick) na pražském Smíchově sešli alergo-
logové na semináři Aktuality v alergologii, tentokrát věnovanému alergenové imunoterapii.

Přehledná shrnující prezentace doc. MUDr. Víta Petrů, CSc. o alergenové imunoterapii měla postgraduální charakter
a představila jak standardní postupy, tak informace o novinkách z poslední doby. Autor neopomněl ani změny v SPC Staloralu
300 a vysvětlil rozdíly v dávkování u sezónní a celoroční alergie.

Praktické zaměření přednášky MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D. z Plicní kliniky FN v Hradci Králové, který pro převážně
alergologické auditorium shrnul principy funkčního vyšetření plic a jeho interpretace v klinické praxi, se setkalo s živým zá-
jmem.

Oživením semináře byly poznámky doc. PhDr. Laury Janáčkové, CSc. o neverbální komunikaci. Živá přednáška dokázala
přítomné jak pobavit, tak jistě i inspirovat.

Zástupce partnera semináře – farmaceutické společnosti Stallergenes Greer – RNDr. Tomáš Adamec, Ph.D. vysvětlil, jak
obnovované portfolio alergenových přípravků této společnosti respektuje aktuální doporučení odborných autorit. Největší
část diskuse s dr. Adamcem se pochopitelně týkala praktických aspektů obnovování dodávek jednotlivých produktů a har-
monogramu jejich zajištění pro český trh.

zpráva z akce – firemní sdělení
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Odborný léčebný ústav Jevíčko

Stručná historie bronchoskopie 
v OLÚ Jevíčko (1916–2016)

Bronchologie je lékařskou disciplínou, která se systematicky
zabývá nemocemi dýchacího ústrojí, především dýchacích cest,
se zaměřením na anatomii, patofyziologii dýchacích cest, pa-
togenezi plicních nemocí, technické zvládnutí různých typů
endoskopie, odebírání biologického materiálu z dolních dýcha-
cích cest a plic a celou řadu způsobů léčby nemocí průdušnice
a průdušek.

Je metodou diagnostickou i léčebnou, přičemž z vývojového
hlediska, se v prvních letech rozvoje – na konci 19. a začátku
20. století, uplatňovaly především výkony léčebné, ve smyslu
odstranění vdechnutého cizího tělesa.

První takový výkon provedl,
po experimentech na patologii
a na dobrovolnících, 30. března
1897 ve Freiburgu Gustav Killian,
kdy pomocí Rosenheimova eso -
phagoskopu extrahoval z pra-
vého hlavního bronchu u dusí-
cího se pacienta vdechnutou
kůstku. Freiburg se v krátké době
stal centrem bronchoskopie, kte-
rým prošly stovky lékařů i paci-
entů z celého světa.

Rozvoj bronchologie, instru-
mentaria i diagnostických a lé-
čebných metod a postupů byl
v průběhu 20. století velmi dyna-
mický, spojený s mnoha jmény

významných odborníků, vědců, pracovišť i světově známých
firem – výrobců bronchoskopů a další související techniky.

Za všechny bych chtěl zmínit např. japonského profesora
Shigeto Ikedu, který v roce 1966 na 9. Mezinárodním kongresu
Onemocnění hrudníku v Kodani prezentoval prototyp bron-
chofibroskopu od firmy Machida.

Obr. 2: Autor článku ve vzácné společnosti profesora Shigeto
Ikedu (Yokohama 2000 – 11. WCB)

V počátcích bronchoskopie bylo nejčastější indikací k vý-
konu vdechnutí cizího tělesa, tedy léčebný výkon. Při tehdejším
stavu medicíny pacienti s vdechnutým cizím tělesem byli od-
souzeni k těžkým zánětlivým a hnisavým procesům, které
mohly ve velké většině případů vést k smrti.

Obr. 3.1: Granulace ve spojném bronchu vpravo. 
Nález indikován k laserové terapii

Obr. 3.2: Bioptickými kleštěmi extrahována „kyjovitá” 
drůbeží kost a odstraněny reaktivní granulace v okolí

Obr. 3.3: Po antibiotické léčbě: ústup zánětlivých 
změn a úprava endobronchiálního nálezu ad integrum

Obr. 1: Gustav Killian
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Už tehdy ale profesor Killian předpověděl velký význam bron-
choskopie pro diagnostiku onemocnění dýchacích cest a plic,
zvláště pro diagnostiku rakoviny plic.

Obr. 4.1 a 4.2: Laserová a mechanická desobliterace dolního
lobárního bronchu vlevo (březen/duben 2003)

Obr. 4.3: Stav po dolní lobektomii vlevo. Volný dolní lobární
bronchus a jeho segmentální větvení, k „7” pahýl po dolní
lobektomii (březen 2004)

Do 80. let minulého století bylo používáno rigidní instrumen-
tarium tvořené sadou kovových tubusů různého průměru s te-
leskopy přímé, šikmé, boční i zpětné optiky a dalším instru-
mentariem k odběrům materiálu – kleštěmi, punkčními
jehlami, sondami apod.

O rigidní bronchoskopii se v současnosti hovoří jako o „for-
gotten art“ – „zapomenutém umění“. Je to podmíněno tím, že
v současné rutinní praxi je celosvětově dávána přednost flexi-
bilní bronchoskopii.

Obr. 5: Rigidní bronchoskop s přímou, šikmou a boční opti-
kou

Pokud je výkon prováděn rigidním instrumentariem, je prefe-
rováno jeho provedení v celkové anestezii.

Na našem pracovišti – v OLÚ Jevíčko, které má flexibilní
bronchoskopy k dispozici od přelomu let 1981/1982, jsme po-
slední výkon rigidním instrumentariem provedli v roce 1998
– indikací bylo vdechnutí části rozlomené zubní protézy, kterou
pacient aspiroval při epileptickém záchvatu.

www.geum.org
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Obr. 6: Extrakce aspirované části zubní protézy rigidním 
instrumentariem (OLÚ Jevíčko, 1998)

Je pravdou, že fibrobronchoskopie je jemnější a šetrnější me-
todou, která navíc umožňuje „přístup“ – optický i instrumen-
tální – odběrový až do periferie bronchiálního systému. Nic-
méně jsou situace, v nichž je rigidní bronchoskopie
nezastupitelná a zvláště pracoviště, která provádějí intervenční

výkony, by měla být vybavena rigidním i flexibilním, navzájem
se doplňujícím instrumentariem.

Fibrobronchoskop je tvořen kontrolní jednotkou – „hlavou“
bronchoskopu, kde je objektiv ovládající mechanismus, vstupní
otvor do pracovního kanálu a výstupní otvor na odsávání.

S kontrolní jednotkou je pevně spojena tzv. zasouvací hadice,
tubus, na jejímž dolním konci jsou otvor pracovního kanálu,
světlovodné svazky a čočka objektivu.

Obr. 7: Fibrobronchoskop

Je pochopitelné, že jeden fibrobronchoskop nemůže být ideální
pro všechny indikace, proto je výhodou, jestliže bronchosko-
pické pracoviště disponuje více přístroji o různém průměru tu-
busu a pracovního kanálu, event. stupni ohybu dolního konce
přístroje.

V případech, kdy potřebujeme objasnit nálezy v průduškách,
mluvíme o diagnostické bronchoskopii, pokud bronchoskopii
doplňujeme léčbou – např. odstraněním vdechnutého cizího
tělesa, hlenu nebo odstraněním do průsvitu průdušky rostou-
cího nádoru, nazýváme ji léčebnou, resp. intervenční broncho-
skopií.

Nejčastější indikací k diagnostické bronchoskopii jsou ab-
normální RTG nebo CT nálezy při vyšetření hrudníku a plic,
jejichž příčinou ve většině případů může být zánětlivé nebo ná-
dorové onemocnění. Dále to jsou krvácení z dýchacích cest,
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dráždivý kašel, dušnost nereagující na léčbu, nádory mezihrudí,
potřeba získání cíleně odebraného vzorku k mikrobiologic-
kému vyšetření a další, včetně monitorování léčby broncho-
genního karcinomu, ale i jiných onemocnění dýchacích cest.

Obr. 8.1: Atelektáza pravého plicního křídla
Obr. 8.2: Stav po laserové rekanalizaci pravého 
bronchiálního systému

Obr. 8.3: Atelektáza pravého plicního křídla
Obr. 8.4: Stav po laserové rekanalizaci pravého 
bronchiálního systému

Obr. 8.5: Endobronchiální krvácení

Indikací k léčebné bronchoskopii jsou: odstranění cizího tělesa,
toaleta dýchacích cest při neschopnosti vykašlávat hustý sekret
např. u pooperačních stavů, po vdechnutí žaludečního obsahu
nebo při zahlenění u dlouhodobě ležících, nepohyblivých pa-
cientů nebo ventilovaných pacientů na ARO.

Dále to mohou být provedení předoperační intubace se 
zúžením průdušnice, změnami krční a horní hrudní páteře,
poraněním krku, hrtanu či nižších etáží dýchacích cest, léčba
krvácení z dolních cest dýchacích.

Velmi významnou částí intervenční bronchoskopie jsou „ko-
rekční“ výkony sloužící k zabezpečení průchodnosti dýchacích
cest, k nimž patří dilatace jejich zúžení, řešení postintubačních
stenóz průdušnice, brachyradioterapie – ozáření nádoru v prů-
dušce, tepelné výkony v průduškách elektrokauterem, laserem
nebo zmrazením tkáně – kryoterapií a konečně zavádění tra-
cheo-bronchiálních protéz – tzv. stentů.

Obr. 9.1 a 9.2: Endobronchiálně rostoucí nádor – efekt 
laserové a mechanické desobliterace

Obr. 9.3: Endobronchiální stent v pravém hlavním bronchu
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V léčebném ústavu v Jevíčku jsou bronchoskopické výkony pro-
váděny od roku 1953, tedy již 63 let. V prvních čtyřech deseti-
letích se počet provedených bronchoskopií pohyboval v roz-
mezí od 50 do téměř 300 výkonů ročně. Šlo ve velké většině
o diagnostické výkony, z léčebných pak o toaletu dýchacích cest
s odsáváním hustého sekretu či odstraněním vdechnutého ci-
zího tělesa. 

K výraznému nárůstu počtu výkonů došlo v období od roku
1992 do roku 2011, kdy jsme prováděli léčebné intervenční vý-
kony laserem (1992–2011) a elektrokauterem (2004–doposud).
Intervenční výkony laserem byly v OLÚ Jevíčko ukončeny na
přelomu let 2010/2011 (na základě rozhodnutí VZP ČR, se zdů-
vodněním, že OLÚ Jevíčko nemá ARO ani JIP, výkony bez to-
hoto zajištění nelze tedy provádět a nebudou hrazeny). Celkem
jsme v OLÚ Jevíčko v letech 1953 až 2015 provedli 20 283 bron-
choskopických výkonů, z toho 4 251 výkonů intervenčních. Po
připočtení "výjezdových" výkonů na jiných pracovištích (MUDr.
Pavel Bartoň – 2788) bylo výkonů provedeno celkem 23 071.

Obr. 10: Přehled bronchoskopických výkonů v OLÚ Jevíčko
v letech 1953 až 2012

Tyto výsledky by nebyly realizovatelné bez spolupráce v rámci
oddělení i díky řadě spolupracujících pracovišť v rámci okresu
Svitavy, Pardubického kraje i ostatních regionů ČR, za což patří
všem upřímné poděkování.

Tab. 1: Intervenční bronchoskopické výkony v OLÚ Jevíčko

Dovolte mi na závěr pár řádků k vyjádření mých subjektivních
pocitů. V roce 1979, když jsem ve svých 33 letech po šesti letech
LF MU Brno a 10 letech strávených v Tatranských léčebných
ústavech do Jevíčka přišel, mi připadlo zvláště ve srovnání s Tat-
ranskými léčebnými ústavy, že jsem se snad vrátil o 50 let zpět.
Nyní, v roce 2016, kdy v mých 70 letech fyzického věku kon-
dičních předpokladů ubývá a ústav slaví 100 let existence, mi
ústav připadá jako velmi dobře kondičně vybavený a perspek-
tivní třicátník. Děkuji všem, s kým jsem v ústavu v uplynulých
37 letech spolupracoval za jejich práci, dobré ko-
legiální vztahy, mnohým za přátelství a ústavu
i pracovníkům příštích generací přeji mnoho
úspěchů a vydařených dalších 100 let. 

Literatura
Majer, I. et al. Choroby dýchacích ciest – klinické aspekty. Bratislava: Tajpan,
2015.

prim. MUDr. Pavel Bartoň
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Bronchoskopie celkem

1953–1972

1973–1992

1993–2012

Nd: YAG laser (1992 – 2011) 3 856 výkonů
Nd: YAG laser + elektrokauter (2004 – 2011) 91 výkonů
Elektrokauter (2004 – 2015) 304 výkonů
Celkem výkonů intervenční bronchologie 4 251 výkonů

Sedláková Božena MUDr. Blumberg Jindřich
Toulová Emilie MUDr. Smékal Zdeněk
Klemešová Eva MUDr. Kvasnička Josef
Krišková Vlasta MUDr. Bartoň Pavel
Koblížková Pavla MUDr. Blažková Helena
Přikrylová Jaroslava MUDr. Jílková Věra

MUDr. Dia Mamadou
MUDr. Dia Martina
MUDr. Drajna Martin
MUDr. Novotná Hana

Sestry: Lékaři:

Tab. 2: Bronchologické pracoviště OLÚ Jevíčko (1953–2015)
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Edumedic – moderní způsob 
celoživotního vzdělávání
Rozhovor s Mgr. Veronikou Pávkovou

Celoživotní vzdělávání je dnes nezbytností ve většině oborů. Medicína pochopitelně není výjimkou,
ba právě naopak. Neustálý a dynamický vývoj většiny lékařských odborností si žádá neustále sledovat
nové poznatky a pracovat na svém postgraduálním vzdělávání. Vzdělávání dnes už ale nemusí mít
výlučně podobu školních lavic, moderní technologie přinášejí řadu možností, jak se vzdělávat efektivně
přímo z domova nebo ze své ordinace. Projektem, který bychom Vám rádi představili, je Edumedic.
O rozhovor jsme požádali Mgr. Veroniku Pávkovou, projektovou manažerku portálu 
Edumedic.cz

Můžete nám stručně představit váš projekt Edumedic? Čím
se liší od možností, které mají lékaři již dnes a jaké jsou jeho
největší výhody oproti klasickým postupům celoživotního
vzdělávání?
Edumedic.cz je moderní videovzdělávací portál, který umož-
ňuje celoživotní vzdělávání lékařů bez omezení místa a času.
Rozdíl je především ve formě studia, které portál nabízí. Ke
studiu si můžete vybrat z několika forem. Kromě klasického
textu a power pointové prezentace si lékaři nejčastěji volí formu
videoprezentace. Audio-vizuální vnímání ve spojení s benefi-
tem, studovat kdykoliv a kdekoliv, nabízí nejefektivnější nástroj
k využití studijního času.

Využití moderních technologií nám umožňuje propojení
s odborníky z celého světa. V této chvíli mají lékaři možnost na
portálu zhlédnout přednášku amerického odborníka na rege-
nerativní medicínu a také české špičky ve svém oboru, jako na-
příklad doc. MUDr. Romana Jiráka nebo prof. MUDr. Jiřího
Nevorala, CSc.

Výhodou portálu je propojení se vzděláváním zdravotních
sester na našem sesterském portálu Edusestra.cz a tím nabízíme
edukaci celé ordinace.

Edumedic má značku originálního produktu. Pokud bych
měla zjednodušit zásadní rozdíl oproti klasickému e-learningu:
představte si virtuální videokongres na internetu s možností
přijít ve chvíli, kdy vám to časově vyhovuje, a navíc kdekoliv,
kde máte přístup k internetu.

Díky portálu je vzdělávání pro lékaře přístupnější a mohou
si ho více přizpůsobit s ohledem na své časové možnosti.

Komu je Edumedic určen?
V prvotní fázi byl portál Edumedic určen především pro prak-
tické lékaře a podle toho jsme také vybírali témata. Po čase fun-
gování jsme zaznamenali poptávku ze stran lékařů na témata
z jednotlivých specializací, a proto se v současnosti zaměřujeme
i na jednotlivé lékařské specializace.

Kromě odborných přednášek lékaři naleznou na portálu také
přednášky z oblasti psychologie a osobního rozvoje. Před ně-
kolika dny jsme například spustili přednášku na téma „Komu-
nikace s problémovými typy pacientů“, která může být v dnešní
době aktuální pro všechny lékaře.

Jak tedy studium na portálu probíhá v praxi?
Jak jsem již zmínila, nejvíce využívanou formou studia jsou vi-
deopřednášky. Po registraci si uživatel může vybrat ze dvou

typů: odborné (akreditované ČLK) a honorované (firemní, bo-
nusové). Po zhlédnutí odborné přednášky následuje test, díky
kterému zjistíme, zda byla problematika správně pochopena.
Pokud byl test splněn na minimálně 75 %, uživateli je automa-
ticky vygenerován certifikát s příslušnými kredity.

Druhou skupinou jsou přednášky honorované, což jsou fi-
remní prezentace a přednášky z oblasti osobního rozvoje. Za
zhlédnutí těchto prezentací získáváte fiktivní body, tzv. edu-
body, jako příspěvek na odborné vzdělávání.

Možná ne tak důležitá, ale přeci jen neopominutelná otázka.
Všechno něco stojí. Kolik lékař zaplatí za možnost studovat
a získat tak body do systému celoživotního vzdělávání?
To je velmi dobrá otázka. Studium si mohou uživatelé platit
bankovním převodem nebo studovat na portálu zcela bez-
platně. Jakou variantu zvolíte, je zcela na vás. Pokud si vyberete
platbu převodem, zaplatíte za jednu odbornou přednášku
240 Kč. Většina uživatelů volí však variantu druhou, a to bez-
platné studium díky již zmiňovaným edubodům, které získáte
za zhlédnutí firemní či bonusové přednášky v délce 10–15
minut. Po nasbírání dostatečného počtu si následně můžete
pomocí těchto bodů odbornou přednášku zaplatit. Nasbírané
edubody můžete také vyměnit v edushopu, kde jsou v nabídce
vstupy na odborné kongresy, odborná literatura a další zajímavé
produkty.

Jaké jsou Vaše plány ohledně obsahu portálu?
Portál Edumedic vytváříme společně s lékaři a odborníky
v oboru. Snažíme se tak nabízet aktuální a zajímavá témata.
V budoucnu se chceme více zaměřit na propojení teorie a praxe,
rozšířit obsah o kazuistiky, záběry z operací a další.

Snažíme se spolupracovat se širokým spektrem odborných
partnerů, abychom vytvořili hustou síť propojující teorii a praxi.
Mezi ně patří i odborné časopisy, jako jsou Kazuistiky v aler-
gologii, pneumologii a ORL, které publikují případové studie
českých a slovenských autorů z reálné praxe.

Cílem projektu Edumedic je navázat na klasické kongresy
pro lékaře a umožnit lékařům, kteří se kongresů v daném čase
a na daném místě nemohli zúčastnit, vzdělávat se online na
stejná nebo podobná témata v čase, který si zvolí sami.

Za rozhovor poděkoval
Karel Vízner
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Kapitoly z historie

Emilian Kaufmann
5. 1. 1852 – 7. 7. 1912

Český lékař prof. MUDr. Emilian Kaufmann je v historii naší
medicíny zapsán především jako významný odborník v oblasti
ušního lékařství.

Narodil se v obci Kačerov v Orlických horách nedaleko
Rychnova nad Kněžnou v rodině učitele. Díky tomu se již
v útlém věku vzdělával v hudbě a zpěvu, a to nejen prakticky,
ale i teoreticky. Dokonalá znalost hudby a zpěvu se mu později
stala v době vysokoškolských studií důležitou existenční pod-
mínkou – jejím prostřednictvím si vydělával na své studium.
Nižší gymnázium absolvoval v Rychnově nad Kněžnou, vyšší
potom v Hradci Králové.

Medicínu vystudoval na lékařské fakultě pražské univerzity,
na níž úspěšně promoval ve svých 32 letech 5. července 1884.
Předtím se živil jako učitel metodiky zpěvu a chorálního zpěvu
na pražské varhanické škole. Od roku 1884 do roku 1886 byl
asistentem na ušní klinice u profesora Emanuela Zaufala
(1837–1910) na německé lékařské fakultě. Z ušního lékařství
se habilitoval na docenta téhož roku již na české univerzitě a na-
stoupil na místo přednosty otorinolaryngologického ambula-
toria české lékařské kliniky pražské univerzity. Docentura mu
byla v roce 1888 rozšířena o nosní a hltanové choroby.

Mimořádným profesorem se stal v roce 1891 a od následují-
cího roku vedl otiatrickou kliniku, která vznikla z výše jmeno-
vaného otorinolaryngologického ambulatoria. Tuto kliniku od
základů vybudoval a zasloužil se o její vysokou úroveň. Michal
Navrátil ve své publikaci Almanach českých lékařů uvádí, že se
„záhy stala nejfrekventovanější mezi klinikami rakouskými“.
Kaufmann ji vedl až do konce svého života. Koncem 80. let
19. století prováděl první radikální ušní operace, vypracoval
vlastní operační techniku, navrhl a zdokonalil celou řadu chi-
rurgických nástrojů. To zdůrazňuje i kolektiv autorů ve dvoudílné
publikaci Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348–1939.

Z řady jeho odborných prací, které publikoval jak v češtině,
tak v němčině, připomeňme alespoň některé – O pohybech bu-
bínku, pokusná studie o funkci trubice Eustachovy (1887),
Z praxe ušního lékařství, Příspěvek k vyskytování se modrého
hnisu (1887), O krvácení z nosu (1889), Nicholsonovy umělé
blanky sluchové (1887), Kruhové líště v cutis zevního zvukovodu
(1886) aj.

V roce 1893 byl zvolen do sboru obecních starších a o tři
roky později pak do městské rady. Uskutečnil také studijní
pobyt v Německu, při němž čerpal odborné zkušenosti zejména
na klinice v Halle. Velmi poctivě a důkladně se staral o popu-
larizování lékařské vědy řadou svých přednášek. Podporoval
spolky českých mediků, učitelské spolky i spolky pěvecké.

Již zmíněný Michal Navrátil o profesoru Emilianu Kauf-
mannovi dále píše: „Staraje se vůbec všemožně o nejlepší vědecké
vzdělání dorostu lékařského, rozmnožil neobyčejnou měrou kni-
hovnu Spolku českých mediků, o jejíž finanční zabezpečení má
zásluhy nemalé. Hleděl dle možností uleviti hmotnému postavení

českého studentstva, pro
jehož zájmy ideální a ma-
teriální měl nemalé poro-
zumění“. Jeho vědecká
práce byla uznávána
i v zahraničí – byl např.
členem Rakouské otolo-
gické společnosti. Zemřel
v Praze ve věku 60 let a je
pochován ve své rodné
obci.

Kromě své odborné lékařské a vědecké činnosti se stále vě-
noval zpěvu a dění okolo pěveckých spolků. Byl uznávaným
autorem mnoha chorálních skladeb; uvádí se, že jich složil čty-
řicet. V roce 1895 byl zvolen předsedou Jednoty zpěvních
spolků českoslovanských v Praze a tuto funkci vykonával až do
roku 1903. Stal se i redaktorem a vydavatelem jejího Věstníku.
Ústředí pěveckých spolků jej však nakonec zklamalo.

V časopisu Cantus dne 11. února 2005 byl přetištěn článek
Aloise Hraby nazvaný Kaufmannova éra v československém pě-
vectvu 5/5, uveřejněný ve zvláštním čísle Věstníku pěveckého
a hudebního v Praze v roce 1922. Ocitujme z něj dvě pasáže:
„Profesor Kaufmann byl zámožný muž a zůstal bezdětný. Patřil
mu a jeho choti, která ho předešla na věčnost, veliký dům „U Sli-
venských“ na rohu Žitné ulice a Karlova náměstí, a mimo to vila
na Zbraslavi. Kdysi prohodil: „Polovice našeho majetku je již za-
dána, polovice je dosud volná“. Snad tehdy pomýšlel odkázati
druhou polovici v nějaké formě pěvectvu. Že se tak nestalo a celé
jeho velké jmění připadlo po jeho smrti hluchoněmým, vysvětluji
si jen stupňovanou jeho znechuceností a později i úplným zapo-
menutím se strany pěvectva.

Do Kaufmannovy éry spadá také skvělé vítězství sborového
zpěvu českého, které dobyl roku 1900 Odbor Hlaholu plzeňského
v Bruselu a v Paříži. V dějinách čsl. pěvectva nebude nikdy za-
pomenuto neocenitelných služeb a obětí, které profesor Kaufmann
věci pěvecké přinesl. Poprvé věnoval mu zaslouženou vzpomínku
po jeho odstoupení v Slavnostním čísle festivalovém pisatel těchto
řádků, ale pak zůstal až do své smrti 7. července 1912 pěvectvem
zapomenut.

V posmrtném článku A. Miesslera dojala mne zvláště zmínka
o pohřbu tohoto muže o pěvectvo tolik zasloužilého. Ani pouhé
kvarteto mu na pohřbu nezazpívalo. Kaufmannův fond menši-
novým spolkům také zůstal nepatrným vděkem. Nemělo by pě-
vectvo svůj čestný dluh Kaufmannovi splatiti větším činem, na-
příklad deskou na domě „U Slivenských“ s reliéfem a nápisem:
„Zde žil a v letech 1895–1903 československé pěvectvo organi-
začně budoval prof. MUDr. Emilian Kaufmann“?

Na profesora Emiliana Kaufmanna vzpomíná také známý
český psychiatr a polyhistor prof. MUDr. Vladimír Vondráček,
DrSc. (1895–1978) v prvním dílu své trilogie nazvaném Lékař
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KAPITOLY Z HISTORIE
EMILIAN KAUFMANN 5. 1. 1852 – 7. 7. 1912

vzpomíná (1895–1920). Připomíná, že „zanechal relativně dosti
veliké jmění, které odkázal hlavně pražskému ústavu hluchoně-
mých – 300 000 korun. (Příbuzným odkázal jen 80 000 korun, své
služebné 6 000 korun, domovnici 2 000 korun, ale dalších 1 000
korun chudým obce pražské a 500 korun chudým na Zbraslavi).
Podporoval studenty a rozmnožil knihovnu Spolku českých mediků.
Znal a miloval hudbu a zpěv, což se mu v jeho povolání hodilo“.

Profesor Vondráček vzpomíná i na své osobní setkání s pro-
fesorem Kaufmannem, když k němu byl přiveden ve svých 12 le-
tech jako dětský pacient: „S Kaufmannem jsem se seznámil
osobně. Měl jsem roku 1907 strašný kašel a bylo rozhodnuto, že
by mě měl vyšetřit i krční lékař. Slečna Anna mě tedy přivedla ke
Kaufmannovi. Byl to muž střední vyšší postavy, tmavovlasý, pro-
šedivělý, v obličeji značně zardělý.

Prohlídka byla krátká. Nasadil si kovový prst na ukazovák
pravé ruky a pronesl ke mně krátkou řeč: „Mladý muži, musím
vám vyšetřit farynx, ne abyste mě kousl“. V duchu jsem tuto even-
tualitu nevylučoval, ačkoliv jsem věděl, že to vzhledem ke kovo-
vému prstu bude obtížné. Přitiskl mi hlavu na své břicho, vsunul
mi prst do úst a dral se za čípek k hypofaryngu. Já jsem zařval
a vytrhl se mu. Velmi se rozzlobil a vyhodil mě. Slečna Anna mu
šla zaplatit honorář, činil 8 zlatých, byl to největší honorář mého
dětství. Profesor Josef Thomayer (1853–1927), zakladatel české
internistické školy a lékařského písemnictví, bral tehdy za dlouhé
vyšetření 1 až 2 zlaté „podle kabátu“.

Mgr. Josef Švejnoha

upoutávka
Česká asociace sester, Pneumologická sekce ve spolupráci se sesterskou sekcí ČSAKI
pořádá

XXI. Konferenci sester na téma:
Co dělat aneb Pat a Mat v pneumologii a alergologii
13. května 2017
kinosál FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Program konference:

9.30–10.00 Registrace

10.00–12.20 1. blok přednášek: Vyšetřovací metody v diagnostice a léčbě CBO
10.00–10.30 Vyšetřování pacientů s bronchiální obstrukcí (MUDr. V. Koblížek)
10.30–10.50 Bronchoskopie a biopsie z pohledu sestry (Mgr. B. Duchoňová)
10.50–11.10 Dotazníky – známe je? (Mgr. J. Kollarová)
11.10–11.40 Spirometrie a bronchodilatační test (M. Macháčková)
11.40–11.50 Co nám řekne správně provedené FENO? (E. Kašáková)
11.50–12.20 Co dělat, když vy nebo váš partner chrápe? (MUDr. J. Vyskočilová)
12.20–12.30 Diskuse

13.10–15.30 2. blok přednášek: Vliv okolního prostředí na zdraví plic
13.10–13.30 Co dělat, když hrozí smog? (MUDr. V. Kašák)
13.30–13.50 Co dělat, když chcete přestat kouřit? (Mgr. J. Zelenková)
13.50–14.10 Co dělat s inhalačními alergeny, lze se jim vyhnout? (J. Šimoníčková)
14.10–14.30 Co dělat, když vás bodne hmyz? (Bc. A. Voříšková)
14.30–15.00 Co dělat, když máte potravinovou alergii? (MUDr. M. Fuchs)
15.00–15.20 Co dělat, když dítě vdechne burák? (J. Fuchsová)
15.20–15.30 Diskuse

15.30–15.40 Zakončení konference

Přihlášky: www.cnna.cz, e-mail kasakova@lerymed.cz nebo jana.zelenkova@fnmotol.cz do 10. 5. 2017.


