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Editorial

Fotografie na obálce: 
Noční neony za deště v Shinjuku
Shinjuku – obchodní a administrativní centrum Tokia. V  roce 1634 zde byl postaven 
hrad Edo. Novou podobu získalo Shinjuku po roce 1923, kdy došlo k  velkému země-
třesení a většina staveb zde byla zničena. Dalším zásahem do tváře čtvrti byly válečné 
nálety v srpnu roku 1945. V současné době je to čtvrť mrakodrapů, nachází se zde vládní 
budovy, sídla mnoha firem a institucí a několik obchodních center.

Foto: Mgr. Kamil Marek

Válka je mír
Svoboda je otroctví
Nevědomost je síla

Pravděpodobně většina z  Vás identifikovala v  nadpisu mého úvodníku 
základní ideologické teze AngSoc režimu ze slavného Orwelova díla 1984. Četl 
jsem tuto významnou knihu již před jistým časem, ale v posledních letech se mi 
opakovaně sama připomíná. Respektive mi ji stále, zas a znovu, připomínají naši 
i evropští politici, můj vlastní stát (Česká republika a Evropská unie) a jeho úřady.

Principem doublethinku je schopnost udržet pohromadě dvě zcela proti-
kladné informace a současně oběma skálopevně věřit. Zatím mi to stále ještě dělá problémy, ale pilně se snažím. Obávám se, že bez 
zvládnutí doublethinku nebudu schopen přežít nastupující evropskou realitu. Realitu, kdy ochrana civilistů pomocí zřízení bezletové 
zóny je název pro regulérní bombardování a útok pozemních jednotek, kdy nejtěžší život mají ti, kdo pilně pracují a šetří, protože jde 
o nejhorší ekonomickou strategii ve společnosti, kdy bohapusté lži se říká reklama nebo politika a je nepostižitelná a kdy instituciona-
lizované právo je velmi často nástrojem nespravedlnosti.

V době, kdy píšu tento úvodník, snaží se Kypr nadýchnout ze sevření, kterým ho svírá krach státních financí resp. bankovního 
systému. Takzvaní odborníci (bankéři a ekonomové) vám vyjmenují řadu příčin krachu této malé evropské ostrovní země. I já mám 
koneckonců také ekonomické vzdělání, ale k identifikaci příčin je nepotřebuji. Stejně jako obezita je ve většině případů důsledkem 
nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie (prostě se moc nacpáváme a málo se hýbeme), je i státní dluh a jeho růst důsledkem 
podobné nerovnováhy. Totožný problém má ostatně celá Evropa, včetně naší republiky, která se marně pokouší zastavit i jen růst 
růstu státního dluhu. „Řešení“, které zdá se zvolí evropští politici pro Kypr mi orwelovské principy více než připomíná. Neomylně 
to nejmizernější řešení ze všech – zabaví peníze lidem, kteří na vzniku krize neměli žádný zjevný podíl, neomylně neprincipiální – 
zabaví se jen některým z nich, nesprávná – přikrmí další půjčkou již tak obézního vepříka jen proto, aby náhodou nezhubl také můj 
vlastní, a orwelovsky správně se tato rána do vazu Kypru bude vydávat za pomoc Kypřanům. Ve skutečnosti žádným řešením nebude 
a jen pomůže problém v budoucnu zvětšit. To už se ale nebude týkat jen Kypru, ale celé Evropy. Ostatně je velmi pravděpodobné, že 
budoucí čas je v tomto případě spíše eufemismem.

Možná se laskavým a trpělivým čtenářům (kteří dočetli až na konec mého úvodníku) bude zdát, že tato úvaha nijak nesouvisí 
s medicínou, vydáváním lékařského časopisu a už vůbec ne s našimi dílčími lékařskými obory. Bylo by krásné, kdyby tomu tak mohlo 
být. Obávám se ale, že opak je realitou. Ekonomická krize Evropy a způsob jakým naši politici, ale s nimi i celá naše společnost, se s ní 
pokoušejí vypořádat, nasvědčuje, že musíme být připraveni na všechno. A to „všechno“ nejspíše nebude ani správné, ani spravedlivé, 
ani řešení.

Karel Vízner
šéfredaktor

PS: V  prvním letošním čísle časopisu naleznete výzvu k  úhradě předplatného na letošní rok. Cena předplatného na rok 2013 je 
nezměněna (a navzdory zvýšení daní) činí pro ČR 200 Kč (8 Eur pro SR) a zahrnuje i poštovní náklady. Letošní předplatné zahrnuje  
4 řádná čísla a případná suplementa. V případě, že na letošní rok již nemáte o předplatné zájem, není třeba zaslané číslo vracet – 
předplatné bude automaticky zrušeno, pokud nebude platba připsána na náš účet do vydání následujícího čísla. Uvítáme, pokud 
čtenáři, kteří měli předplatné hrazeno sponzorem, a toto předplatné jim právě vypršelo, zůstanou i nadále našimi čtenáři (namísto 
platby je pochopitelně možné poslat také novou sponzorskou kartičku).
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Menej obvyklá príčina fluidothoraxu

Robert Vyšehradský1, Zdenko Huťka2, Peter Strapko1,  
Eva Rozborilová1

1Klinika pneumológie a ftizeológie, UK JLF a UNM, Martin
2Ústav patologickej anatómie, UK JLF a UNM, Martin

Súhrn:
Autori prezentujú prípad 86-ročnej ženy s  rozsiahlym jednostranným fluido-

thoraxom. Pleurálna tekutina mala nízku celularitu, ale vysokú koncentráciu bielko-
vín. Neinvazívnymi vyšetreniami sa nepodarilo etiológiu fluidothoraxu objasniť. Po  
talkumpleurodéze došlo k  recidíve. Až v  rámci nej sa na základe zmeny klinického 
obrazu podarilo odhaliť príčinu, ktorú možno zaradiť medzi málo časté až raritné. Bola 
ňou hypotyreóza. Nasledovala liečebná intervencia, ktorej úspešnosť potvrdzuje správ-
nosť určenia etiológie.

Summary:
Less common cause of pleural effusion

A case of 86-year-old female patient with large unilateral pleural effusion is presented. 
Cellularity of pleural fluid was apparently low but the protein concentration was high. 
Cause of the pleural effusion was not determined using non-invasive diagnostic 
methods. Reoccurrence of the pleural effusion occurred after talcumpleurodesis. Less 
frequent to rare cause of the effusion was discovered on the basis of changed clinical 
picture of the disease. That was hypothyroidism. Therapeutical intervention followed. 
Its success confirmed that the cause of effusion was identified correctly.

Vyšehradský, R., Huťka, Z., Strapko, P., Rozborilová, E. Menej obvyklá príčina fluidothoraxu. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 10, 1: 3–6, 2013.

Kľúčové slová: 
 � fluidothorax – etiológia
 � transsudát
 � exsudát
 � hypotyreóza

Key words: 
 � pleural effusion – etiology
 � transudate
 � exudate
 � hypothyroidism

Úvod
Poznáme tento problém z  našej každodennej klinickej 

praxe. Aj najväčšie svetové a domáce autority v oblasti chorôb 
pleury to potvrdzujú. Platí to stále napriek všetkým pokrokom 
humánnej medicíny v  oblasti zobrazovacích, biochemických, 
imunologických, mikrobiologických, molekulovo-biologických 
či genetických diagnostických metód: Etiologická diferenciálna 
diagnostika fluidothoraxu môže byť v  niektorých prípadoch 
veľmi komplikovaná (Light 1997; Marel et al. 1993). Vyžaduje 
široký interdisciplinárny pohľad na pacienta a detektívne hľa-
danie možných súvislostí. Prezentujeme prípad, o  ktorom sa 
domnievame, že dokladuje toto tvrdenie celkom výstižne.

Kazuistika
Osemdesiatšesťročná žena bola preložená 28.  2.  2011 na 

naše pracovisko z I.  internej kliniky Univerzitnej nemocnice 
Martin pre novozistený pravostranný fluidothorax (obr. č. 1).

Počas hospitalizácie na I. internej klinike bola realizo-
vaná 2x pleurálna punkcia s celkovým objemom punktátu 
2 800 ml, pacientka bola empiricky preliečená antibakteriálne 
(cefalosporín II. generácie, 14 dní) bez efektu.

Obr. č. 1: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projek-
cii (6. 2. 2011)
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Jej ťažkosti trvali asi 4–5 mesiacov. Pozostávali z postupne 
narastajúcej dýchavice. Aktuálne pociťovala dýchavicu pri 
chôdzi po rovine a v  ľahu na chrbte. Popierala výskyt kašľa, 
zvýšenie telesnej teploty či bolesť na hrudi. Za posledné 
2–3 mesiace schudla 2–3 kg.

V osobnej anamnéze bola embolizácia do arteria pulmo-
nalis v roku 1995, chronická pankreatitída, cholecystektómia 
pre cholecystolitiázu. V roku 2010 mala zistenú oligosympto-
matickú tyreotoxikózu, ktorá bola pri prijatí na I. internú kli-
niku laboratórne v  progresii. Negovala všetky abúzy. Od 50 
rokov veku bola v  menopauze. Z  chronickej farmakoterapie 
užívala pankreatické enzýmy, thiamazol 2 x 10 mg, pyridoxín, 
bioflavonoidy, bisoprolol 2 x 5 mg, ivabradín 2 x 7,5 mg, kom-
bináciu verapamilu a trandolaprilu 120/2 mg 1-0-0 a nadropa-
rín 4 ml s.c. 1-0-0.

Pri fyzikálnom vyšetrení boli prítomné príznaky pravo-
stranného fluidothoraxu, pacientka mala obojstranné edémy 
predkolení do výšky kolien. Ostatný fyzikálny nález bol pri-
meraný veku.

Z výsledkov laboratórnych vyšetrení periférnej krvi vybe-
ráme (v hranatých zátvorkách referenčné rozpätia našich 
laboratórií): urea: 9,1 mmol/l [2,8–7,2], kreatinín: 124 μmo-
l/l [58–96], kyselina močová: 304  μmol/l [150–420], cel-
kové bielkoviny: 62,8 g/l [65–83], mukoproteíny: 601 μmol/l 
[0–386], gamaglutamyltransferáza: 0,93  μkat/l [0,07–0,63], 
C-reaktívny proteín: 52,5 mg/l [0–5], albumín: 29,4 g/l [35,6–
50]. Hladiny sodíka, draslíka a chloridov boli v referenčnom 
rozpätí. Elektroforetické rozdelenie bielkovín séra bolo nasle-
dovné: albumíny: 0,453 j [0,52–0,67], alfa-1-globulíny: 0,04 j 
[0,024–0,054], alfa-2-globulíny: 0,154  j [0,066–0,136], beta-
-globulíny: 0,154  j [0,091–0,147] a  gama-globulíny: 0,199   j 
[0,12–0,22]. Tyreotropný hormón (TSH): 0,24  mIU/l [0,34–
3,6], trijódtyronín (FT3): 3,1 pmol/l [3,9–6,7], tyroxín (FT4): 
9  pmol/l [7,86–16], protilátky proti tyreoidálnej peroxi-
dáze (AntiTPO): 0,5  kIU/l [<5,6], protilátky proti tyreo-
globulínu (AntiTg): 1,7  kIU/l [<4,1]. Z  panelu základných 

nádorových markerov bol mimo referenčného rozpätia len 
Ca125: 193,1  U/ml [0..35]. Antinukleárne protilátky neboli 
zistené. Krvný obraz vrátane diferenciálneho rozpočtu leu-
kocytov bol fyziologický. Výsledok interferon gamma releasy 
assay bol negatívny. Mikroskopické aj kultivačné vyšetrenie 
spúta na nešpecifickú flóru aj na mykobaktérie tuberkulózy 
boli taktiež negatívne. Významná proteinúria nebola zistená: 
0,084  g/deň. Pleurálny punktát bol slamovožltý, neskalený, 
bez zápachu, jeho hustota bola 1 021 kg/m3. Hladina glukózy 
v punktáte bola 7,09 mmol/l, koncentrácia bielkovín 40,9 g/l 
(pomer k sérovej koncentrácii 0,651), koncentrácia choleste-
rolu 2,12 mmol/l (pomer k sérovej koncentrácii 0,5), koncen-
trácia laktátdehydrogenázy 1,89 µkat/l (pomer k sérovej kon-
centrácii 0,66), koncentrácia amyláz 0,97 µkat/l, koncentrácia 
triglyceridov 0,45 mmol/l (pomer k sérovej koncentrácii 0,47). 
Podobne ako v spúte, ani v pleurálnom punktáte neboli mik-
roskopicky ani kultivačne dokázané žiadne mikroorganizmy 
vrátane mykobaktérií tuberkulózy. Cytologický obraz punk-
tátu bol nápadne chudobný, zodpovedal transsudátu, malígne 
elementy v ňom neboli po zahustení ani v cytobloku nájdené. 
Tento fakt nápadne kontrastoval s  výsledkami biochemickej 
analýzy, v ktorých vysoká koncentrácia bielkovín a laktátde-
hydrogenázy poukazovala na charakter exsudátu.

Pre potrebu evakuovať z  pleurálneho priestoru veľký 
objem tekutiny bola 2. 3. 2011 vykonaná pravostranná hrudná 
drenáž. Po vydrénovaní fluidothoraxu bolo realizované vyše-
trenie hrudníka počítačovou tomografiou. Toto vyšetrenie 
nevizualizovalo žiadny patologický proces pľúc, mediastína či 
pleury, ktorý by mohol byť dôvodom pre akumuláciu tekutiny 
v pleurálnom priestore. Viditeľné boli len reziduá fluidotho-
raxu (obr. č. 2c), nevýznamná mediastinálna lymfadenomegá-
lia (obr. č. 2a) a pruhovitá atelektáza (obr. č. 2b).

Vzhľadom na vek pacientky sme zvolili pragmatické rie-
šenie. Upustili sme od invazívnejších diagnostických výkonov 
napriek tomu, že pôvod fluidothoraxu ostal neobjasnený. Po 
poklese dennej drenáže pod 100 ml bola realizovaná 7. 3. 2011 

Obr. č. 2a: Počítačová tomografia hrudníka, axiálny rez 
v úrovni tesne pod tracheálnou karinou, mediastinálne okno
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Obr. č. 2b: Počítačová tomografia hrudníka, axiálny rez 
tesne nad kupulou pravej bránice, parenchýmové okno
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Legenda: Biela čiara dokumentuje pozdĺžny rozmer mediasti-
nálnej lymfatickej uzliny pred pravým kmeňovým bronchom.

Legenda: Čierna hlavička šípky ukazuje na pruhovitú 
atelektázu.
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pleurodéza instiláciou suspenzie 4 g sterilizovaného talkového 
prášku do hrudného drénu. Keďže aj po instilácii suspenzie 
talku bola denná drenáž minimálna, nasledujúci deň bol drén 
extrahovaný. Obr. č. 3 röntgenologicky dokumentuje stav po 
talkumpleurodéze. Dňa 14. 3. 2011 bola pacientka v stabilizo-
vanom stave prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Dňa 7. 4. 2011 bola pacientka rehospitalizovaná na našej 
klinike pre  opätovnú progresiu dýchavice a celkovú slabosť. 
Na natívnej snímke hrudníka v zadoprednej projekcii napriek 
nejasnému obrazu po  talkumpleurodéze bola zrejmá pro-
gresia pravostranného fluidothoraxu (obr. č. 4). V klinickom 
obraze dominovala bradypsychia, obstipácia. Počas rehos-
pitalizácie výrazne progredovali symetrické edémy dolných 
končatín. Boli také masívne, že došlo až k  tvorbe defek-
tov epidermy a k presakovaniu edémovej tekutiny cez kožu. 
Pri  základnom laboratórnom vyšetrení bola explorovaná 
anemizácia. Fluidothorax neregredoval po diuretickej liečbe. 
Elektrokardiograficky bol prítomný sínusový rytmus s  frek-
venciou akcie srdca 66/min, bez zmien morfológie jednotli-
vých vĺn a kmitov, ako aj bez významných zmien v repolari-
začnej fáze, avšak s predĺžením QTc intervalu na 0,528 s.

Vzhľadom na  prítomnosť masívnych edémov, bradypsy-
chie a obstipácie nám napadlo, že pacientka mohla iatrogénne 
tyreostatickou liečbou upadnúť do hypotyreózy. Kontrolné 
vyšetrenie tyreoidálnych hormónov toto podozrenie potvr-
dilo. Sérová hladina TSH bola 17,99  mIU/l [0,34–3,6], hla-
dina voľného tyroxínu 5,58 pmol/l [7,86–16]. Od 11. 4. 2011 
sme po  konzultácii endokrinológa vysadili tyreostatiká. Od 
4. 5. 2011 došlo k postupnému zlepšovaniu mentálnych funk-
cií až do  obrazu z  úvodu prvej hospitalizácie. Došlo tiež k 
výraznej regresii edémov obojstranne a k hojeniu defektov 
kože. Bez akéhokoľvek ďalšieho terapeutického zásahu regre-
doval aj fluidothorax (obr. č. 5).

Dňa 6.  5.  2011 bola pacientka v  stabilizovanom stave 
prepustená do  ambulantnej starostlivosti. Podľa aktuálnych 
informácií pacientka prežíva do  času zaslania príspevku do 
tlače bez recidívy fluidothoraxu.

Diskusia
Fluidothorax je všeobecne známou možnou súčas-

ťou tvorby edémov v  celom tele pacienta s  hypotyreózou. 
Kazuistické údaje o tejto manifestácii hypotyreózy sa objavujú 
vo svetovej literatúre už od  roku 1954 (Ravera et al. 1954). 
Prítomnosť fluidothoraxu bez akumulácie edémovej teku-
tiny v  iných telesných dutinách sa však považuje za  raritnú 

Obr. č. 2c: Počítačová tomografia hrudníka, axiálny rez 
tesne nad pravou bránicou, mediastinálne okno
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Legenda: Biela šípka ukazuje na minimálny reziduálny  
fluidothorax vpravo, čierna šípka ukazuje na drén v pohrudni-
covej dutine.

Obr. č. 3: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projek-
cii po talkumpleurodéze (9. 3. 2011)
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Obr. č. 4: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projek-
cii pri rehospitalizácii (7. 4. 2011)
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Menej obvyklá príčina fluidothoraxu

(Gottehrer et al. 1990; Hsu et al. 1990; Sachdev et al. 1975; 
Schneierson et al. 1958). Zaujímavé je, že aj subklinická hypo-
tyreóza môže spôsobiť významný fluidothorax (Hataya et al. 
2007). Takýto fluidothorax je nezriedka jednostranný (Daum 
et al. 1966). Hypotyreóza najmä vo vyšších vekových kategóri-
ách môže byť diagnostikovaná oneskorene, nakoľko mnohé jej 
nešpecifické príznaky sa môžu pripisovať iným procesom so 
vzťahom k starnutiu (Maselli et al. 2012).

Môžeme polemizovať o  pôvode fluidothoraxu u  prezen-
tovanej pacientky v  čase hospitalizácie na internej klinike. 
Laboratórny ani klinický obraz v  tom období nepoukazo-
val na  hypotyreózu. Bola prítomná zápalová aktivita v  sére, 
avšak absencia zápalovej celulizácie ako aj negativita mikro-  
biologických vyšetrení svedčia proti zápalovému pôvodu 
fluidothoraxu. Na  jeho genéze (rovnako ako na genéze edé-
mov dolných končatín) sa mohla spoluzúčastňovať aj hypo-
proteinémia a hypoalbuminémia, určite však neboli jediným 
vyvolávateľom. Spätne už nezískame odpoveď na otázku, či sa 
na jeho genéze nemohla podieľať akcelerovaná tyreotoxikóza 
v úvode ochorenia. Táto tiež môže spôsobiť edémy a fluido-
thorax (Hiroi et al. 2007). Diskrepancia medzi nápadne níz-
kou celularitou fluidothoraxu (Gottehrer et al. 1990) a vyso-
kou koncentráciou bielkovín v  ňom (Aelony 1984), ktorá 
je typická pre hypofunkciu štítnej žľazy, nás však núti mys-
lieť na  tento pôvod už v  začiatkoch ochorenia. V  literatúre 
je dokumentované, že akumulácia tekutiny v  telesnej dutine 
môže (hoci raritne) predchádzať iným manifestáciám hypo-
tyreózy (Sachdev et al. 1975). Domnievame sa, že pomerne 
rýchla a  výrazná regresia fluidothoraxu aj ďalších prízna-
kov po vysadení tyreostatík bez iných liečebných intervencií 
je dostatočným dôkazom o  pôvode recidívy fluidothoraxu. 
Elevácia sérovej koncentrácie Ca125 ako markera aktivácie 
mezotélií je nielen logicky predpokladateľná, ale aj literárne 

(hoci kazuisticky) dokumentovaná pri kumulácii myxedémo-
vej tekutiny v telesných dutinách (Kimura et al. 2007).

Záver
Diferenciácia pôvodu fluidothoraxu môže v  niektorých 

prípadoch predstavovať ťažkú diferenciálno-diagnostickú 
úlohu. Hypotyreóza je zriedkavou príčinou fluidothoraxu. 
Jej diagnostikovanie môže byť oneskorené najmä u  starších 
osôb, u ktorých sa klinické príznaky neraz zamieňajú s prí-
znakmi iných procesov so vzťahom k vyššiemu veku. Preto 
považujeme za vhodné vyšetriť u každého staršieho pacienta 
s etiologicky nejasným fluidothoraxom sérovú hladinu TSH. 
Správne stanovená diagnóza s  následnou liečebnou inter-
venciou môže ušetriť takýchto pacientov od  mnohých zby-
točných diagnostických procedúr a priniesť rýchle a zásadné 
zlepšenie stavu.
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Obr. č. 5: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projek-
cii pri prepustení (5. 5. 2011)
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Vzácné hematologické onemocnění  
na TBC jednotce

Hana Šívarová, Petr Zatloukal
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn:
Kazuistika ukazuje případ ženy, u které došlo k manifestaci vzácného hematologic-

kého onemocnění – paroxysmální noční hemoglobinurie, po nasazení antituberkulózní 
léčby.

Summary:
Rare hematologic diseases at theTB unit

Case report shows the case of a woman, for which there was a manifestation of 
a rare hematological disease – paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, after using of 
antituberculotics.

Šívarová, H., Zatloukal, P. Vzácné hematologické onemocnění na TBC jednotce. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 10, 1: 7–10, 2013.

Klíčová slova: 
 � paroxysmální noční 

hemoglobinurie
 � toxická hepatitida
 � antituberkulotika

Key words: 
 � paroxysmal nocturnal 

hemoglobinuria
 � toxic hepatitis
 � antituberculotics

Úvod
Paroxysmální noční hemoglobinurie je onemocnění, 

jehož příčinou je získaná mutace PIG-A  genu kódujícího 
tvorbu glykosylfosfatidylcholinu (GPI), který se uplatňuje při 
vazbě některých proteinů k buněčné membráně. PIG-A gen je 
lokalizován na chromozomu X a vzhledem k tomu, že se one-
mocnění vyskytuje jak u mužů, tak u žen, je pravděpodobné, 
že ke klinické manifestaci stačí přítomnost mutace či delece na 
jednom chromozomu X.

V důsledku poruchy tvorby GPI dochází k deficitu mem-
bránových bílkovin, které jsou k  membráně GPI poutány. 
Pro klinické příznaky má význam především chybění CD59 
a CD55 antigenů na povrchu erytrocytů. Tyto antigeny před-
stavují inhibitory aktivované C3b a C8b komplementu a jejich 
deficit je spojen s abnormální citlivostí červených krvinek na 
hemolýzu indukovanou komplementem. Důsledkem je intra-
vaskulární hemolýza s  hemoglobinurií. Současná aktivace 
koagulačního systému může vést ke zvýšené incidenci žilních 
trombóz, na jejichž vzniku se zřejmě podílí i defekt systému 
odstraňujícího mikrotromby z cirkulace. Na povrchu granu-
locytů a  monocytů chybí CD14 antigen vázající endotoxin. 
Během rozvoje choroby se podobně jako u myelodysplastic-
kého syndromu předpokládá určitá úloha abnormální imu-
nitní odpovědi, jež vede k selektivní výhodě růstu klonu PNH.

U nemocných je přítomna hemoglobinurie s maximem po 
ránu, často je vyprovokována stresovým podnětem – infekce, 
zátěž, menses. Nemocní mohou mít bolesti břicha, pocit 
tlaku na prsou, anemické příznaky. Závažné jsou trombotické 
komplikace v  oblasti jaterních žil, které se mohou projevit 
až Budd-Chiariho syndromem se zvětšením jater, poruchou 
jaterních funkcí a  ascitem. Stejně tak trombóza vény portae 
může vést ke splenomegalii a  obrazu portálního přetlaku se 

všemi negativními důsledky. Trombóza může postihnout žíly 
mezenterické, méně často pak žíly v  plicním, či mozkovém 
řečišti.

U  většiny pacientů je přítomna normocytární nor-
mochromní anemie se zvýšeným počtem retikulocytů, při 
déle trvající sideropenii může vzniknout i  mikrocytóza. Je 
přítomen různý stupeň leukopenie, granulocytopenie a trom-
bocytopenie. V kostní dřeni je různý stupeň hypoplázie bez 
výraznějších dysplastických změn a aberací karyotypu. Je pří-
tomna zvýšená koncentrace volného hemoglobinu v plazmě, 
hemoglobinurie, zvýšená koncentrace přímého a nepřímého 
bilirubinu v séru a LDH. Při výrazných krevních ztrátách může 
vzniknout sideropenie, při častých transfuzích hrozí přetí-
žení železem. Zásadní pro diagnózu je průkaz deficitu CD59 
a CD55 antigenů na povrchu erytrocytů a CD14 antigenu na 
povrchu granulocytů a monocytů průtokovou cytometrií.

Nemocným se podávají transfuze promytých či aspoň dele-
ukotizovaných erytrocytů. Transfuzemi je korigována anemie 
a zároveň dochází k supresi tvorby patologického klonu ery-
trocytů. Součástí léčby je podávání kortikoidů s imunosupre-
sivy. Důležitou součástí léčby je podávání antikoagulancií. 
V  komplikovaných případech je indikována transplantace 
krvetvorných buněk.

Kazuistika
Pacientka (48 let) vietnamské národnosti byla na Kliniku 

pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce ode-
slána z obvodní plicní ambulance pro podezření na tuberku-
lózu plic vpravo. Na plicní ambulanci byla vyšetřována jako 
kontakt s  aktivní formou plicní tuberkulózy. Pacientce byl 
proveden skiagram hrudníku, na kterém bylo popsáno zastí-
nění v  pravém horním plicním poli, proto bylo doplněno 
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HRCT hrudníku, které připouštělo změny svědčící pro pro-
bíhající aktivní specifický proces. S tímto nálezem byla paci-
entka odeslána k nám.

Při vstupním vyšetření neudávala pacientka žádné subjek-
tivní obtíže, fyzikální nález byl také v normě. Ještě ambulantně 
bylo vyšetřeno sputum i  na nespecifickou flóru – pozitivní 
Klebsiella pneumoniae a Haemophilus influenzae. Dle citlivostí 
byl tedy nasazen amoxicillin v obvyklé dávce. Po týdnu léčby 
byl proveden kontrolní skiagram hrudníku, nález byl však bez 
změn.

Na základě negativního terapeutického pokusu s antibio-
tiky, nálezu na HRCT hrudníku, pozitivního QuantiFERON 
TB-Gold a kontaktu s aktivní tuberkulózou, byla u pacientky 
dne 28. srpna 2009 zahájena antituberkulózní léčba ve složení 
isoniazid, ethambutol, rifampicin. Trojkombinace byla volena 
proto, že pacientka spadala do třetí kategorie pro léčbu tuber-
kulózy (tzn. mikroskopicky negativní s nevelkým postižením 
parenchymu plic) a v předchorobí prodělala hepatitidy typů 
A, B, E, jak bylo zjištěno laboratorně.

Při pravidelných kontrolách biochemických parametrů 
byl zjištěn nárůst jaterních transamináz a bilirubinu (s pře-
vahou konjugovaného nad nekonjugovaným) na více než 
trojnásobek normálních hodnot, proto byla léčba antituber-
kulotiky dne 8. září 2009 přerušena. Pacientce byla nasazena 
hepatoprotektiva. I přes tato opatření docházelo k dalšímu 
vzestupu transamináz i bilirubinu. Provedli jsme ultrasono-
grafické vyšetření břicha s nálezem lehké difuzní jaterní léze 
bez hepatomegalie. Případ byl konzultován s  hepatology 
a pacientka byla indikována k biopsii jater. Histologicky byla 
popsána prostá kanalikulární cholestáza bez zánětlivých či 
jiných změn, mírná sideróza jater. Nález připouštěl toxic-
kou etiologii. Pokračovali jsme v  léčbě hepatoprotektivy, 
navíc byl přidán cholestyramin a  upravena dieta. V  kon-
trolních laboratorních testech byl zaznamenán pozvolný 
pokles transamináz i pokles bilirubinu, který však nebyl tak 
výrazný.

Navíc u pacientky došlo i k poklesu v červeném krevním 
obraze. Z obavy z opožděného vnitřního krvácení, po jaterní 
biopsii bylo provedeno i CT břicha, které krvácení vyloučilo, 
zjištěna byla hepatosplenomegalie, lehká difuzní léze jater, 
suspektní chronická cholecystitida, jinak přiměřený nález 
v  oblasti břicha a  retroperitonea. Vzhledem k  nízkým hod-
notám hemoglobinu, symptomatické anemii, byly pacientce 
opakovaně podány dvakrát dvě erytrocytární masy. Po první 
dvojici dne 21. října 2009 byl zaznamenán vzestup hemoglo-
binu ze 66 g/l na 96 g/l. Zjištěno bylo i mírné navýšení hodnot 
celkového bilirubinu z 335 µmol/l na 340 µmol/l. Navíc byl 
pozitivní efekt provedené transfuze jen krátkodobý. Proto dne 
27. října 2009 byla podána další dvojice erytrocytárních mas 
se vzestupem hemoglobinu z 84 g/l na 109 g/l. Zároveň byl 
zjištěn další, již významný vzestup celkového bilirubinu až na 
hodnotu 621 µmol/l.

Na základě těchto informací bylo pomýšleno na hemoly-
tickou anemii a bylo kontaktováno hematologické pracoviště.

Potransfuzní hemolýza jako příčina hyperbilirubinemie 
byla hematologem vyloučena, vzhledem ke skutečnosti, že 
pacientka byla po každém převodu bez jiné reakce (teploty, 
třesavky, nevolnost, změny tlaku krve, apod.), opakovaně 
byl negativní přímý Coombsův test i  vyšetřované protilátky. 
Nicméně, dne 5.  listopadu 2009 byla provedena sternální 
punkce: v kostní dřeni bohatá trilineární krvetvorba s aktivací 
erytropoézy a nejspíše reaktivními kvalitativními odchylkami. 
Dřeň odeslána k  flow-cytometrickému vyšetření do Ústavu 
hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze společně s periferní krví.

U pacientky byla diagnostikována pomocí tohoto vyšetření 
paroxysmální noční hemoglobinurie. Na odborné doporučení 
byla dne 6.  listopadu 2009 zahájena léčba kortikoidy, které 
byly aplikovány parenterálně. Vstupní dávka methylpredniso-
lonu (Solu-Medrol) byla 500 mg na den. Ta se postupně sni-
žovala v závislosti na hodnotách červeného krevního obrazu 
a počtu retikulocytů. Na počátku této terapie byla nutná ještě 
jedna aplikace erymas, další transfuze prováděny být nemu-
sely. Po stabilizaci krevního obrazu byla pacientka převedena 
na perorální kortikoid prednison v dávce 45 mg/den.

V mezičase jsme doplnili i kontrolní CT hrudníku, kde byl 
stacionární nález. Vzhledem k  tomu, že sputa na BK (TBC) 
byla opakovaně mikroskopicky i  kultivačně negativní, nález 
na HRCT hrudníku stacionární, byl případ uzavřen jako 
inaktivní tuberkulóza plic. Chemoprofylakticky byl podá-
ván amikacin (po dobu 2 měsíců) s ethambutolem (po dobu 
9 měsíců). Streptomycin pacientka nesnášela. Obvykle podá-
vaný isoniazid byl v  tomto případě kontraindikován pro své 
hepatotoxické účinky.

Během zavedené léčby došlo k poklesu jaterních enzymů 
i  bilirubinu. Přetrvávala jen kolísavá hodnota GMT. Po pro-
puštění pacientka pokračovala v  chemoprofylaxi ethambuto-
lem a dávka prednisonu byla postupně snížena až na 5 mg/den.

Budd George (1808–1882) – anglický internista. Byl synem venkovského chirurga, 
pod jehož vlivem se dal spolu se svými šesti bratry na lékařskou dráhu. Navštěvoval 
univerzitu v  Cambridge a Paříži. Společně s  Dr. Toddem popsal onemocnění 
(Buddův-Chiariho syndrom), při kterém dochází k obliteraci jaterních žil, a jež může 
vést k posthepatální portální hypertenzi. 

Chiari Hans (1851–1916) – rakouský patolog. Medicínu vystudoval ve Vídni, kde 
v  letech 1874–5 působil jako asistent K. von Rokitanskeho. Později působil také 
v Praze (patologicko-anatomické muzeum) a ve Strassburgu. Publikoval 177 prací. 
Mozkovou malformaci s posunem cerebella a prodloužené míchy, dnes známé jako 
Arnoldův-Chiariho syndrom (malformace), objevil v roce 1891. Dále je jeho jméno 
spojeno s  Budd-Chiariho syndromem a Chiariho sítí (rezidua fetálních struktur 
navádějící krev do oblasti fossa ovalis). 

Coombs Robert Royston Amos  (1921–2006) – britský veterinář a imunolog. 
Narodil se v Londýně, ale vyrůstal v Kapském městě v Jižní Africe. Vrátil se do 
Británie, aby na Univerzitě v Edinburgu vystudoval veterinární medicínu. Doktorát 
získal v roce 1947 v Cambridge. Již v roce 1945 objevil vyšetření, díky kterému 
lze odhalit protilátky proti červeným krvinkám a dnes je nazýváno Coombsův 
test. Coombs se stal profesorem a výzkumným pracovníkem na Katedře patologie 
v Cambridge a založil zde Katedru imunologie. Společně s profesorem Gellem vyvi-
nul klasifikaci reakce organismu na zranění dle imunitní odpovědi, kterou rozdělil 
do čtyř stadií (Gell-Coombsova klasifikace).

(zdroj informací: archiv redakce)
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Vzácné hematologické onemocnění  
na tBc jednotce

Přehled výsledků
Vstupní krevní obraz 20. 8. 2009: 
leukocyty (WBC): 7,4x109/l, erytrocyty (RBC): 5,06x1012/l, hemoglobin (Hb): 151,0 g/l, hematorkit (Hct): 0,452 l/l, střední objem červených krvinek 
(MCV): 89,4 fl, průměrná hodnota hemoglobinu v červené krvince (MCH): 29,9 pg, průměrná koncentrace hemoglobinu v červené krvince (MCHC): 
0,335 g/ml, distribuční křivka červených krvinek (RDW): 13,3 %, počet krevních destiček (PLT): 254x109/l, destičkový hematokrit (PCT): 0,176 %, střední 
objem krevních destiček (MPV): 6,9 fl, distribuční křivka krevních destiček (PDW): 16,1 %, neutrofilní segment (NSEG): 0,52, lymfocyty (LY): 0,41, 
monocyty (MO): 0,06, eozinofilní segmenty: 0,01 bazofily (BAS): 0,00, neutrofily (NE) 3,9x109/l, lymfocity (LY) 3,0x109/l, monocyty (MO) 0,4x109/l,  
eozinofily (EO) 0,1x109/l, bazofily (BA) 0,0x109/l

Krevní obraz před 1. transfuzí 19. 10. 2009: 
WBC: 8,4x109/l, RBC: 2,37x1012/l, Hb: 66,0 g/l, Hct: 0,206 l/l, MCV: 86,9 fl, MCH: 27,8 pg, MCHC: 0,320 g/ml, RDW: 14,8 %, PLT: 586x109/l, PCT: 0,360 %, 
MPV: 6,2 fl, PDW: 18,6 %

Krevní obraz po 1. transfuzi 21. 10.2 2009: 
WBC: *18,6x109/l, RBC: *2,92x1012/l, Hb: *96,0 g/l, Hct: *0,263 1/1, MCV: 89,9 fl, MCH: 32,9 pg, MCHC: *0,366 g/ml, RDW: 14,2 %, PLT: *539x109/l, 
PCT: *0,357 %, MPV: *6,6 fl, PDW: 16,8 %, NSEG: *0,81 1/1, LY: *0,12 1/1, MO: 0,07 1/1, ESEG: 0,00 1/1, BAS: 0,00 1/1, NE: *15,0x109/l, LY: 2,2x109/l,  
MO: *1,4x109/l, EO: 0,0x109/l, BA: 0,0x109/l

Biochemie před 1. transfuzí 19. 10. 2009: 
Na: 135 mmol/l, K: 4,54 mmol/l, Cl: 101 mmol/l, urea: 3,32 mmol/l, kreatinin (Krea): 65,0 µmol/l, kyselina močová (KM): 138 µmol/l, bilirubin (Bil): !335,0 µmol/l, 
bilirubin konjugovaný (BilKon): !152,0 µmol/l, aspartátaminotransferáza (AST): *1,87 µkat/l, alaninaminotransferáza (ALT): *3,85 µkat/l, alkalická fosfa-
táza (ALP): *3,87 µkat/l, gamaglutamyltranspeptidáza (GMT): *11,66 µkat/l, laktátdehydrogenáza (LD): *22,5 µkat/l, C-reaktivní protein (CRP): *9,0 mg/l,  
celková bílkovina (CB): *52,0 g/l, albumin (Alb): 36,0 g/l, transferin (TRF): *1,92 g/l, ferritin (Ferr): ! 15 604,4 pmol/l, vitamin B12: 487 ng/l, kyselina listová 
(folát): 17,6 nmol/l

Biochemie po 1. transfuzi 22. 10. 2009: 
Na: 134 mmol/l, K: 4,87 mmol/l, Cl: 102 mmol/l, Ca: 2,22 mmol/l, urea: 3,43 mmol/l, Krea: 69,0 µmol/l, Bil: !340,0 µmol/l, BilKon: !162,0 µmol/l,  
AST: *1,54 µkat/l, ALT: *2,47 µkat/l, ALP: *4,59 µkat/l, GMT: !13,77 µkat/l, LD: *19,6 µkat/l, CB: *49,0 g/l, Alb: 34,0 g/l

Krevní obraz před 2. transfuzí 26. 10. 2009: 
WBC: 8,8x109/l, RBC: *2,66x1012/l, Hb: *84,0 g/l, HCT: *0,247 1/1, MCV: 93,1 fl, MCH: 31,7 pg, MCHC: 0,340 g/ml, RDW: *17,1 %, PLT: 247x109/l,  
PCT: 0,164 %, MPV: *6,6 fl, PDW: 17,2 %, NSEG: 0,68 1/1, LY: *0,18 1/1, MO: *0,14 1/1, ESEG: 0,00 1/1, BAS: 0,00 1/1, NE 5,9x109/l, LY: 1,6x109/l,  
MO: 1,2x109/l, EO: 0,0x109/l, BA: 0,0x109/l, retikulocyty relativní počet (RTCREL): *106,4 ‰, retikulocyty absolutní počet (RTCABS): *0,2826x1012/l, 
poměr nezralých retikulocytů (IRF): 0,47 1/1, analýza retikulocytů (RTCan): provedeno

Krevní obraz po 2. transfuzi 28. 10. 2009: 
WBC: 6,4x109/l, RBC: *3,34x1012/l, HB: *109,0 g/l, HCT: *0,307 1/1, MCV: 92,0 fl, MCH: 32,8 pg, MCHC: 0,356 g/ml, RDW: *17,6 %, PLT: 204 109/l, 
PCT: 0,137 %, MPV: *6,7 fl, PDW: 17,2 %, NSEG: *0,81 1/1, LY: *0,09 1/1, MO: 0,09 1/1, ESEG: 0,01 1/1, BAS: 0,00 1/1, NE: 5,1x109/l, LY: *0,6x109/l,  
MO: 0,6x109/l, EO: 0,0x109/l, BA: 0,0x109/l, RTCREL: *49,1 ‰, RTCABS: *0,1641x1012/l, IRF: 0,30 1/1, RTCan.: provedeno

Biochemie po 2. transfuzi 28. 10. 2009: 
silně ikterické sérum, Na: 138 mmol/l, K: 4,16 mmol/l, Cl: 104 mmol/l, urea: 6,84 mmol/l, Krea: 69,0 µmol/l, Bil: ! 621,0 µmol/l, BilKon: !464,0 µmol/l, 
BilNek: 8,0 µmol/l, AST: *2,09 µkat/l, ALT: *2,19 µkat/l, ALP: *4,98 µkat/l, GMT: !16,05 µkat/l, LD: *21,7 µkat/l, CRP: *26,5 mg/l, CB: *43,0 g/l, Alb: *31,0 g/l

Krevní obraz před dimisí 14. 1. 2010: 
WBC: *14,2x109/l, RBC: *3,27x1012/l, HB: *107,0 g/l, HCT: *0,316 1/1, MCV: 96,5 fl, MCH: 32,7 pg, MCHC: 0,339 g/ml, RDW: *16,3 %, PLT: 286x109/l, 
PCT: 0,162 %, MPV: *5,7 fl, PDW: 16,5 %, RTCREL: *34,7 ‰, RTCABS: *0,1137x1012/l, IRF: 0,37 1/1, RTCan.: provedeno

Biochemie před dimisí 14. 1. 2010: 
Na: 140 mmol/l, K: *3,37 mmol/l, Cl: 102 mmol/l, urea: *8,65 mmol/l, Krea: 58,0 µmol/l, Bil: 12,0 µmol/l, AST: *1,68 µkat/l, ALT: *5,61 µkat/l,  
ALP: *8,27 µkat/l, GMT: !69,40 µkat/l, CRP: 6,5 mg/l

Sternální punkce: 
Popis nálezu – v  místě vpichu bohatá kostní dřeň. Erytropoéza normoblastová, nápadně hyperplastická, s  megaloidními rysy v  mladších vývojových  
stadiích. Myelopoéza bohatá, se zpomaleným vyzráváním k segmentům. Blasty a promyelocyty nezmnoženy, eosinofilní formy nezmnoženy. Místy dysgra-
nulace. Lymfocyty nezmnoženy, megakaryocyty přítomny. Závěr – kvalitativní a kvantitativní odchylky ve dřeni, v.s. sekundárního charakteru. 
Doporučení – doplnit vyšetření v Laboratoři anemií ÚHKT (k vyloučení možné hemolýzy při enzymopatii – polékové? vrozené?).

FLOW-cytometrické vyšetření – kvantitativní FCM analýza exprese proteinů CD55 (DAF) a CD59 (protectin) na membránovém povrchu erytrocytů 
a granulocytů svědčilo pro PNH (skóre 3/4): cca 22 % PNH erytrocytů a 4 % PNH granulocytů.

Laboratoř anemií: pink test na HS, ELFO HbA2, HbF, Elfo abnormal Hb, G-6-PD – výsledky dodaného vzorku byly normální.

* – abnormální laboratorní hodnoty



10 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  1/2013

Vzácné hematologické onemocnění  
na tBc jednotce

Diskuse a závěr
Paroxysmální noční hemoglobinurie má zvláštní posta-

vení mezi ostatními hemolytickými anemiemi. Toto vcelku 
vzácné hematologické onemocnění je charakterizováno 
hemolytickou anemií, jen někdy doprovázenou hemoglobin-
urií. Onemocnění se nejčastěji projeví po velké fyzické zátěži, 
či při infekčním onemocnění. V  našem případě však byla 
manifestace vyprovokována antituberkulotiky.

Pravou příčinu anemie se podařilo objasnit po delší době, pro-
tože bylo pomýšleno zejména na anemii polékovou, která může být 
vyvolána i rifampicinem, který pacientka užívala. Až díky spolupráci 
s hematology, na jejichž doporučení bylo provedeno flow-cytomet-
rické vyšetření, byla určena správná diagnóza a zahájena adekvátní 
léčba, při které došlo k úpravě krevního obrazu i hodnot jaterních 

testů a  bilirubinu. Nebylo nutné zahajovat léčbu imunosupresivy, 
v tomto případě postačily kortikoidy.

Literatura
Klener, P. et al. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2006.

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2
180 81 Praha 8 - Libeň

e-mail: hhortvikova@seznam.cz

XIII. Konference sester na téma
ASTMA VE ZVLáŠTNíCH SITuACíCH A CHOPN
13. dubna 2013, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce v Praze 

Pořádá Pneumologická sekce České asociace sester

Program konference
  9.30–10.00 Registrace
10.00–12.20 1. blok přednášek
10.00–10.30  Astma v těhotenství (MUDr. B. Novotná, Ph.D.)
10.30–10.45  Astma bronchiale v období gravidity – kazuistika (Bc. V. Szijártová, Mgr. A. Machálová)
10.45–11.00  Aspirin indukované astma (MUDr. B. Novotná, Ph.D.)
11.00–11.10  Aspirin indukované astma – kazuistika (E. Kašáková)
11.10–11.25  Astma a obezita (prim. MUDr. V. Kašák)
11.25–11.35  Astma u obézního pacienta po baryatrické operaci – kazuistika (M. Macháčková)
11.35–11.50  Chirurgické výkony u pacientů s astmatem (prim. MUDr. V. Kašák)
11.50–12.10  Astma a reflux – kazuistika (J. Chrudimská)
12.10–12.20  Diskuse

12.20–13.20  Přestávka – oběd

13.20–15.40 2. blok přednášek
13.20–13.50  Nový doporučený postup CHOPN (stručný souhrn pro denní použití) (as. MUDr. V. Koblížek)
13.50–14.10  Naše skúsenosti s revíziou klasifikácie CHOCHP podľa dokumentu GOLD 2011  
   u hospitalizovaných pacientov (Mgr. Z. Varjasiová, MUDr. Š. Laššán PhD.)
14.10–14.40  Klasifikace a léčba CHOPN (as. MUDr. V. Koblížek)
14.40–14.55  Jaké změny přinesla nová kombinovaná klasifikace CHOPN podle GOLD 2011?  
   Sonda z terénní pneumologické praxe. (E. Kašáková)
14.55–15.05  Fenotypická léčba CHOPN – bronchoskopická volumredukce (krok 1 – zavedení) (Z. Hýsková)
15.05–15.15  Fenotypická léčba CHOPN – bronchoskopická volumredukce (krok 2 – péče po výkonu) (J. Grundová)
15.15–15.30  Paušální léčba CHOPN – rehabilitace (teorie a praxe) (Mgr. J. Kollarová)

15.30–15.40 Diskuse
15.40–15.45 Zakončení konference, plán další činnosti pneumologické sekce (E. Kašáková)

Akce bude ohodnocena kreditními body ČAS (4 body pasivní účast, 10 aktivní, 8 spoluautor).
Registrační poplatek pro členky ČAS 250 Kč a 500 Kč pro ostatní,  

bude možno platit pouze bankovním převodem na účet pneumologické sekce ČAS.

Přihlášky posílejte on-line www.cnna.cz nebo na mail kasakova@lerymed.cz do 10. 4. 2013. Po obdržení vyplněné elektronické přihlášky 
bude každému zasláno na uvedenou e-mailovou adresu bankovní spojení s variabilním symbolem pro platbu registračního poplatku.

upoutávka



KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  1/2013 11

Karcinoidový syndrom – kazuistika
Ondřej Venclíček1, Marcela Tomíšková1, Jana Skřičková1, 
Tomáš Nebeský2, Mojmír Moulis3

1Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN Brno
2Radiologická klinika, LF MU a FN Brno
3Ústav patologie, LF MU a FN Brno

Souhrn:
Práce popisuje případ mladé ženy, která byla vyšetřována pro podezření na epilep-

sii, posléze na autoimunitní onemocnění, a které byl nakonec diagnostikován typický 
plicní karcinoid, a zabývá se okolnostmi neobvyklého průběhu případu.

Summary:
Pulmonary carcinoid – case study

Article describes a case of a young woman who has been examined for suspected epi-
lepsy, then for autoimmune disease, and who was eventually diagnosed with typical pulmo-
nary carcinoid. Article also discusses possible causes of unusual development of the case.

Venclíček, O., Tomíšková, M., Skřičková, J., Nebeský, T., Moulis, M. Karcinoidový syndrom – kazuistika. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, 1: 11–13, 2013.

Klíčová slova: 
 � typický plicní karcinoid
 � exantém obličeje
 � karcinoidový syndrom

Key words: 
 � typical pulmonary 

carcinoid
 � face flush
 � carcinoid syndrome

Úvod
Karcinoid je poměrně vzácný, maligní nádor ze skupiny 

neuroendokrinních tumorů (NET), charakteristických neu-
roendokrinní aktivitou nádorových buněk, které produkují 
například serotonin, bradykinin či histamin. Karcinoid se 
nejčastěji vyskytuje v  gastrointestinálním traktu a  v  plicích. 
Incidence neuroendokrinních tumorů je asi 0,5 až 1,5 na  
105 obyvatel, z  toho je plicní lokalizace zastoupena v  10  % 
případů. Podíl karcinoidu na celkovém počtu všech plicních 
nádorů činí 1–2 %.

V  rámci skupiny NET, do které patří typický a  atypický 
karcinoid, velkobuněčný neuroendokrinní karcinom a  malo-
buněčný karcinom, je diagnózou s relativně nejpříznivější pro-
gnózou typický karcinoid, který se vyskytuje častěji než karci-
noid atypický. Má nízký maligní potenciál a pětileté přežívání 
pacientů s typickým karcinoidem je více než 90 %. Opačný pól 
tvoří ve skupině NET malobuněčný karcinom, jehož maligní 
potenciál je značný a pětileté přežívání pacientů menší než 5 %.

Dojde-li k  rozvoji metastatického postižení vzdálených 
orgánů, jsou jimi nejčastěji játra, kosti, mozek, nadledviny 
a ovaria. V 10 % případů jsou v době diagnózy postiženy regi-
onální lymfatické uzliny.

V  populaci pacientů s  diagnózou karcinoidu existují 
dva věkové vrcholy výskytu. První vrchol se nachází mezi 
15 a 20 lety věku, druhý pak mezi 65 až 75 lety, u starších paci-
entů jsou častěji nalézány karcinoidy atypické. Průměrný věk 
pacientů je 47  let. Rizikové faktory nejsou zcela objasněny, 
v literatuře je udáváno kouření.

Klinické projevy karcinoidu se dají rozdělit na pří-
znaky vyvolané lokálním růstem tumoru, mezi které patří 

hemoptýza, dušnost, kašel a  opakované plicní infekce, a  na 
příznaky paraneoplastické, způsobené nádorem produkova-
nými působky. V případě plicní lokalizace se jedná zejména 
o serotonin.

Paraneoplastickým projevem je i  karcinoidový syndrom, 
který se v případě plicní lokalizace vyskytuje asi ve 2 % pří-
padů, hlavně u  postižení jater metastázami. Karcinoidový 
syndrom se může manifestovat vazomotorickými symptomy – 
flush obličeje a horní poloviny těla, hypo- či hypertenze, aryt-
mie, obličejová cyanóza a rinitida. Dalšími možnými projevy 
jsou průjmy a křeče na podkladě zvýšené motility gastrointe- 
stinálního traktu, bronchokonstrikce a karcinoidová choroba 
srdce, ke které může dojít při dlouhotrvajícím působení vazo-
aktivních látek na srdeční tkáň. Typicky jsou při ní postiženy 
srdeční chlopně pravostranných srdečních oddílů.

Masivním uvolněním vazoaktivních látek do krevního 
oběhu může dojít až k rozvoji karcinoidové krize. K té může 
dojít například po manipulaci s tumorem, nebo při intubaci. 
Lze jí předejít podáváním nedepotního analoga somatostatinu.

Diagnostika karcinoidu se opírá o  zobrazovací metody 
a bronchoskopii. Morfologická verifikace je založena na prů-
kazu sekrečních granul v nádorových buňkách elektronovým 
mikroskopem, imunohistochemicky se prokazují synaptofy-
sin a chromogranin. Nádorové markery využívané v diagnos-
tice a  sledování nemoci jsou kyselina hydroxyindoloctová 
(HIOK) v  moči, sérový chromogranin A  (S-Aga) a  neuron-
specifická enoláza (NSE).

Zásadní metodou diagnostiky a  stagingu onemocnění 
je imunoscintigrafie pomocí somatostatinových analogů. 
Nádorová tkáň se vyznačuje over-expresí somatostatinových 
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receptorů, má tedy značnou afinitu ke značeným somatosta-
tinovým analogům. Metoda slouží k lokalizaci tumoru a jeho 
případných metastáz, ale také jako prediktor odpovědi na 
terapii oktreotidem. Další využitelnou látkou je metaiodben-
zylguanid (MIBG), který sice má sám o sobě nižší senzitivitu, 
v kombinaci se somatostatinovými analogy ale dosahuje sen-
zitivity až 95 %.

Standardem kurativní léčby je plicní resekce s  lymfade-
nektomií. Dalšími možnostmi léčby jsou endobronchiální 
výkony, somatostatinová analoga, interferon alfa, či radiote-
rapie nosiči s navázanými izotopy. K systémové chemoterapii 
a radioterapii je karcinoid málo citlivý.

Kazuistika
Žena, 28 let, nekuřačka, bez sledovaných onemocnění 

a  bez trvalé medikace, byla 18.  7.  2012 hospitalizována na 
okresní neurologické jednotce intenzivní péče pro křeče, 
kterým předcházela dušnost a kašel. Při příjmu na JIP měla 
pacientka saturaci krve kyslíkem 70 %. Pro podezření na epi-
leptický paroxysmus podstoupila CT mozku a CT angiogra-
fii plicnice k vyloučení plicní embolizace. Ložisko v mozkové 
tkáni ani plicní embolizace prokázány nebyly, zato na skia-
gramu a  CT hrudníku popsal radiodiagnostik oboustranný 
splývavý infiltrát, shluky uzlin a  kompresi pravého dolního 
bronchu (obr. č. 1, obr. č. 2).

Ještě téhož dne došlo k  recidivě paroxysmu křečí, paci-
entce byl aplikován midazolam. Pro rozvoj respirační insufici-
ence byla nutná intubace, umělá plicní ventilace a překlad na 
oddělení anesteziologie a resuscitace okresní nemocnice. Pro 
nejasný nález na CT angiografii plicnice podstoupila pacientka 
19. 7. 2012 bronchoskopii s nálezem vyklenutí v B6 vpravo, ale 
pro krvácení se nezdařil odběr vzorků z  podezřelého místa. 
K další diagnostice a léčbě byla přeložena do FN Brno.

Ve dnech 19.  7.  2012 až 23.  7.  2012 následovala hospi-
talizace na Klinice anesteziologie, resuscitace a  intenzivní 
medicíny FN Brno (KARIM). Z provedených vyšetření (MR 
hlavy, mikrobiologie, sérologie, nádorové markery, cytolo-
gie, autoprotilátky, biochemie a  hematologie) vyšly mírně 
pozitivní ANA protilátky, CRP zvýšeno na 102 mg/l, na MR 
hlavy popsána nespecifická malá ložiska bílé hmoty (obr. č. 3). 
Nasazena antibiotická léčba ve složení cefotaxim (Sefotak) 
a  klarithromycin (Klacid), současně pro podezření na auto-
imunitní chorobu (výsledek ANA, MR hlavy, CRP a  plicní 
postižení) zavedena kortikoterapie. Dne 21. 7. 2012 byla paci-
entka extubována.

Od 23.  7. do 30.  7. 2012 byla pacientka hospitalizována 
na Klinice nemocí plicních a  TBC FN Brno (KNPT), kde 
pokračovala antibiotická léčba a  kortikoterapie zavedená na 
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Karcinoidový syndrom – KazuistiKa

KARIM. Při přijetí byl ošetřujícím lékařem pozorován motý-
lovitý exantém obličeje, což podpořilo podezření na auto-
imunitní onemocnění. Echokardiografickým vyšetřením byly 
zjištěny degenerativní změny cípů aortální chlopně, na skia-
gramu hrudníku po týdnu regrese oboustranného plicního 
nálezu (obr. č. 4), zároveň pokles CRP. Provedené revmato-
logické konzilium neshledalo autoimunitní postižení pravdě-
podobným (ANA nespecifické, změny na MR pravděpodobně 
postischemického či degenerativního původu, exantém obli-
čeje již nepřítomen).

Pro předchozí nález v B6 vpravo byla zopakována bron-
choskopie, při které popsány přímé známky tumoru v  uve-
dené oblasti (obr. č. 5). Dne 7. 8. 2012 byl histologicky verifi-
kován typický karcinoid.

Dle stagingových vyšetření bylo onemocnění v klinickém 
stadiu IIB (T3N0M0), oktreotidový sken z 13. 8. 2012 neza-
chytil metastatické postižení. Ze vstupních hodnot tumor-
markerů byla lehce zvýšená HIOK, chromogranin v  normě. 
U  pacientky byla indikována resekce pravého dolního plic-
ního laloku.

Dne 19.  9. 2012 na Chirurgické klinice FN Brno pod-
stoupila pacientka resekci pravého dolního plicního laloku 
s  lymfadenektomií. Patologické stadium se ukázalo být příz-
nivější než klinické – IA (pT1apN0). Devátý den po operaci 
byla možná dimise do ambulantní péče. Pro nízké stadium 
nebyla další léčba indikována, pacientka je dispenzarizována 
na pneumoonkologické ambulanci KNPT.

Diskuse
U pacientky se mohlo v úvodu onemocnění jednat o kar-

cinoidový syndrom, pro který může svědčit dušnost (možná 
bronchokonstrikce) a  nalezené postižení chlopní, které ale 
není typické pro karcinoidovou chorobu srdce (typicky v pra-
vých srdečních oddílech). Na JIP KNPT měla pacientka pře-
chodně flush obličeje, jehož původ ale není objasněn, navíc 
není k dispozici údaj o nádorových markerech pro karcinoid 
v době největších obtíží.

Druhým možným vysvětlením je, že pacientka s  obou-
strannou bronchopneumonií hyperventiluje při hypoxemii, 
následně pro křeče dominující v klinickém obraze vysloveno 
lékařem 1. kontaktu podezření na epilepsii, načež byla paci-
entka odeslána na neurologii, při útlumu dechového centra 
pak překlad na ARO. Pro náhodný nespecifický nález na MR 
mozku odchýlena pozornost k  autoimunitní chorobě. Dále 
došlo k rychlé regresi plicního postižení a poklesu CRP, prav-
děpodobně při antibiotické léčbě. Plicní karcinoid by pak byl 
v podstatě náhodný nález.

Závěr
U  pacientky bylo tedy nejprve podezření na epilepsii 

a přes podezření na autoimunitní chorobu jsme došli až k dia-
gnóze typického karcinoidu. Zda byly ale akutní potíže, pro 
které byla nutná intubace a  umělá plicní ventilace skutečně 
způsobeny karcinoidovým syndromem, není zcela jasné, 
a druhá nabídnutá možnost je k němu logickou alternativou.
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Neobvyklý průběh myxoidního liposarkomu
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Souhrn:
Myxoidní liposarkom patří mezi vzácně se vyskytující tumory mediastina s prevalencí 

u starších nemocných. Jeho první příznaky obvykle souvisejí s útlakem okolních struktur či 
s postižením serosních povrchů. V případě možnosti chirurgického řešení je toto základní 
léčebnou modalitou, avšak radikální operace bývá nezřídka obtížně dosažitelná pro složité 
anatomické poměry. Terapeutický efekt chemoterapie, radioterapie či chemoradioterapie je 
stále diskutován.

V  naší kazuistice popisujeme případ 69leté pacientky, která se dostavila ze spádové 
městské nemocnice se syndromem horní duté žíly a dušností. CT obraz prokázal medias-
tinální tumor, který byl následně biopticky ověřen z  transthorakální punkce core jehlou 
jako myxoidní liposarkom. Po ústupu potíží v  souvislosti se syndromem horní duté žíly 
při kortikoterapii byla pacientce podána chemoterapie. Pro očekávanou špatnou odezvu na  
antracykliny dle 99mTc MIBI celotělová scintigrafie a sníženou glomerulární filtraci (GF) byla 
vybrána chemoterapie v kombinaci carboplatina + etopozid ve čtyřech cyklech. Pro progresi 
byla následně indikována chemoterapie II.  linie CYVADIC (cyklofosfamid + vinkristin + 
dakarbazin + doxorubicin), po které ještě následovalo ozáření tumoru terapeutickou dávkou 
60 Gy frakcionovanou po 2 Gy. Tato léčba umožnila dlouhodobou kvalitu života pacientky 
při značnou dobu trvající neprogredující malignitě. Poukazuje tedy na to, že by v  inope-
rabilních případech mediastinálního liposarkomu neměla být chemoterapie a radioterapie 
jednoznačně odsuzována jako zcela neúčinná metoda, jak ji popisují někteří autoři.

Summary:
An unusual course of the myxoid liposarcoma

Myxoid liposarcoma belongs to tumors with rare incidence in the mediastinum. This 
tumor is more typical for elderly population. The first symptoms of the tumor are usually 
connected with oppression of surrounding structures or with damage of serous surfaces. 
If a surgery therapy is possible, this kind of treatment becomes basic therapeutical modality, 
however, a radical operation is often available and realized with difficulties due to complicated 
anatomical structures. Efficiency of chemotherapy, radiotherapy or chemoradiotherapy has 
been still discussed.

A case of 69-year-old patient, who visited our clinic for superior vena cava syndrome 
and dyspnoa, is described in our case report. A mediastinal tumor was detected in CT scans, 
subsequently was verified by transthoracal biopsy (Core needle was used) as a myxoid 
liposarcoma. Corticosteroids were administered to decrease superior vena cava syndrome 
and than chemotherapy followed. Combination of carboplatin and etoposid was chosen 
because of low glomerular filtration and expected bad response to use of antracyclines 
according 99mTc MIBI full body scintigraphy. Totally 4 cycles were given. The second line 
of chemotherapy in combination CYVADIC (cyklofosfamid + vinkristin + dakarbazin + 
doxorubicin) was used due to of progression of the tumor after completation of the first line 
of chemotherapy. Radiotherapy with a therapeutic dose of 60 Gy (which was fractionated 
after 2 Gy) followed chemotherapy. A long surviving with a good life quality with the non-
progressing tumor was obtained thanks this treatment. This case demonstrates the fact 
that in inoperable mediastinal liposarcoma chemotherapy and radiotherapy should not be 
explicitly rejected as a completely ineffective method as some of authors have described.

Svatoň, M., Krákorová, G., Pešek, M., Chudáček, Z., Ferda, J. Neobvyklý průběh myxoidního liposarkomu. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, 1: 14–18, 2013.
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Neobvyklý průběh myxoidNího liposarkomu

Úvod
Sarkomy jsou značně heterogenní skupina zhoubných 

nádorů vznikajících v tkáni mezenchymového původu. Patří 
mezi vzácnější nádory s  obecně nepříznivou prognózou 
(Kultan et al. 2011). Klinicky je možné jejich rozdělení na 
nádory měkkých tkání a kostí, zvlášť se pak vyčleňuje skupina 
hemoblastóz, které vycházejí z jiného buněčného prekurzoru 
– hemopoetické kmenové buňky (Kolář 2010). Liposarkomy 
mediastina jsou neobvyklé nádory charakterizované kom-
presí sousedních struktur a častou rekurencí (Rivo et al. 2005). 
V České republice bylo dle Národního onkologického regis-
tru v roce 2009 hlášeno 532 nových onemocnění sarkomem 
s  mírnou dominancí u  ženské populace a  lehkým nárůstem 
oproti roku 2008.

V  naší kazuistice bychom rádi ukázali případ pacientky, 
která se vymyká obecnému povědomí o nepříznivé prognóze 
sarkomů, zvláště byl-li prvozáchyt onemocnění provázen 
závažnými klinickými příznaky.

Kazuistika
69letá pacientka, celoživotní nekuřačka, byla přeložena 

v červenci 2009 na naši kliniku z městské nemocnice k veri-
fikaci expanze v  předním horním mediastinu s  pravostran-
ným fluidothoraxem. Již provedená perfúzní scintigrafie plic 
vyloučila možnou plicní embolizaci. Laboratorní vyšetření 
neukazovalo zásadnější odchylky od normy.

V rodinné anamnéze jsme nalezli nádorové onemocnění 
u otce (konkrétní druh nádoru si však nemocná nevybavila). 
Z ostatních anamnestických dat stojí za zmínku léčená arteri-
ální hypertenze, eufunkční nodózní struma a obezita při nad-
měrném příjmu kalorií. Pacientka rovněž podstoupila několik 
operačních gynekologických a ortopedických výkonů a dále je 
od mládí po appendektomii.

Klinicky dominoval syndrom horní duté žíly a námahová 
dušnost. Při fyzikálním vyšetření byla dobře hmatná struma, 
dýchání bylo sklípkové s  lehkým oboustranným oslabením, 

bez vedlejších fenoménů, ostatní nález nevykazoval patolo-
gické změny.

Provedený zadopřední snímek hrudníku potvrdil 
syté, neostře ohraničené homogenní zastření velikosti cca 
60x70 mm nasedající na pravý hilus (obr. č. 1). Doplněné CT 
vyšetření prokázalo objemný mediastinální tumor s perikardi-
álním a pleurálním výpotkem a útlak horní duté žíly, medias-
tinální lymfadenopatii a drobné subpleurální ložisko velikosti 
5 mm v S9 vpravo (obr. č. 2). Proto bylo přistoupeno k tran-
sezofageální echokardiografii, která i při kontrole s odstupem 
několika týdnů neprokázala hemodynamickou významnost 
perikardiálního výpotku, jeho punkce tedy nebyla indikována.

Pro vyjádřený syndrom horní duté žíly se zvažovalo zave-
dení stentu do vena cava superior, ovšem po nasazení korti-
koterapie došlo k výraznému ústupu klinických obtíží, a bylo 
tedy od plánované stentáže ustoupeno.

V dalším vyšetřování pacientka podstoupila bronchofibro-
skopii (BFSK), která byla bez patologického nálezu. K ověření 
ložiska byla provedena transthorakální punkce core jehlou 
pod CT kontrolou, kdy se z druhého odběru podařilo proká-
zat myxoidní sarkom vzhledu liposarkomu. Stav se dále kom-
plikoval další progresí fluidothoraxu, který byl řešen pleurální 
punkcí cca  1  100  ml žlutavé tekutiny. Ke zvážení vhodného 
schématu chemoterapie byla u pacientky doplněna 99mTc MIBI 
celotělová scintigrafie k  posouzení odpovědi na případnou 
léčbu antracykliny, kdy výsledek poukazoval na  nedobrou 
odezvu. Vzhledem k tomuto a zároveň nižší glomerulární fil-
traci byla navržena chemoterapie v kombinaci carboplatina + 
etopozid za hospitalizace při 1.  cyklu. Aplikace proběhla za 
slušné klinické i subjektivní tolerance nemocné.

Pro  mírnou regresi samotného ložiska i  perikardiálního 
a pleurálního výpotku dle CT provedené po 2. cyklu již ambu-
lantní chemoterapie bylo následně přistoupeno k  podání 
3.  a  4.  cyklu. Po něm bohužel došlo k  mírné progresi dle 
porovnání rentgenových snímků hrudníku. Proběhlo přehod-
nocení typu chemoterapie za využití kombinace CYVADIC 
(cyklofosfamid + vinkristin + dakarbazin + doxorubicin) 
v II. linii léčby.

Tato léčba proběhla za krátkodobé hospitalizace, kdy paci-
entka snášela podání velice dobře (oproti minulé kombinaci 

Obr. č. 1: Vstupní skiagram hrudníku
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Obr. č. 2: Vstupní CT
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i  bez mírných krátkodobých gastrointestinálních obtíží), 
v laboratorních výsledcích se vyskytl pouze přechodný pokles 
v červené krevní řadě. Pokračovali jsme tedy 2. cyklem opět 
za hospitalizace bez  vážnějších komplikací, při ní bylo rov-
něž doplněno základní spirometrické vyšetření s  průkazem 
pouze hraničních hodnot v periferních dýchacích cestách. Po 
dimisi se stav komplikoval protrahovaným průjmem a poci-
tem bolesti celého těla, proto byl i 3. cyklus proveden za hos-
pitalizace a  nyní již lepší tolerance nemocné. Dle kontrol-
ního rentgenového snímku před podaným 4.  cyklem došlo 
k  výrazné regresi nálezu, rovněž i  dle doplněného PET/CT 
vyšetření (obr.  č.  3). Při něm byla prokázána i  metabolicky 
aktivní ložiska štítné žlázy, dle ultrasonografického vyšetření 
polynodózní uzly odpovídající předchozí diagnóze eufunkční 
nodózní strumy, kdy bylo pokračováno ve strategii sledo-
vání nálezu. Rovněž bylo prokázáno nejasné neakumulující 
ložisko hlavy pankreatu. Pro vyloučení tumoru v této oblasti 
bylo přistoupeno k endoskopickému ultrazvuku s průkazem 
benigní cysty, od plánovaného bioptického odběru jsme tedy 
ustoupili.

Kontrolní zadopřední snímek hrudníku neprokázal další 
regresi ložiska v mediastinu, a proto bylo v dalším postupu 
zvoleno radikální ozáření sarkomu v  oblasti horního před-
ního mediastina. Celková dávka 60  Gy byla podána klasic-
kou frakcionací ve 30 frakcích s dávkou 2 Gy v době od 12. 4. 
do 21. 5. 2010. Dle kontrolního CT s odstupem 4 měsíců po 
ozáření byl nález oproti minulému CT neměnný.

Při lednové kontrole pacientka udávala výrazné bolesti, 
zejména v  oblasti pravé lopatky, byla proto vytitrována 
optimální dávka opiátů podávaných formou náplasti. 

Na rentgenovém snímku hrudníku byla patrná progrese oproti 
CT ze září. Bylo proto přistoupeno ke kontrolnímu PET/CT 
(obr. č. 4), kde byl však nález přisuzován postradiačním změ-
nám, nikoliv progresi samotného tumoru. Sledované ložisko 
pankreatu bylo bez výraznějších změn, stejně tak i obraz týka-
jící se štítné žlázy.

V dalším období bylo voleno sledování nemocné a sym-
ptomatické řešení potíží. Ty představovaly bolesti kostí při 
trvající kortikoterapii, kdy k vyloučení metastáz v kostech byla 
provedena scintigrafie skeletu bez průkazu jejich nádorového 
postižení a zároveň nález hodnoty kostního minerálu (BMD) 
v  pásmu osteopenie. Byla tedy zahájena léčba v  ambulanci 
kostního metabolismu s uspokojivým efektem.

Při poslední kontrole v  září 2012 byla pacientka nadále 
soběstačná, s dušností umožňující vyjít bez problémů jedno 
patro, s dobře kontrolovanou bolestí a bez dalších subjektiv-
ních potíží nadále s dobrou kvalitou života při symptomatic-
kém postupu.

Diskuse
Primární liposarkom mediastina, s méně než 200 popsa-

nými případy v literatuře, je extrémně vzácná malignita, číta-
jící méně než 1 % ze všech mediastinálních tumorů. Mnohem 
častěji se vyskytuje jako nádor na dolních končetinách, popří-
padě méně často v retroperitoneu. Nejčastěji postihuje paci-
enty starší 40 let (Liu et al. 2010). Jeho průměrná velikost v čase 
diagnózy se udává okolo 15  cm (Hirai et al. 2008). Ačkoliv 
v CT obraze mívají liposarkomy podobnou denzitu jako tuk, 
nepocházejí z  tukové tkáně, ale obvykle vycházejí z  primi-
tivní mezenchymové tkáně, která má i schopnost lipogeneze 
(Hirai et al. 2008). Dle poslední WHO klasifikace je můžeme 
rozdělit na 5 kategorií a to: dobře diferencovaný, dediferenco-
vaný, myxoidní, kulatobuněčný a pleomorfní liposarkom (Liu 
et al. 2010). Přičemž myxoidní podtyp čítá okolo 40 až 50 % 
případů. Výskyt v  předním mediastinu se udává obdobný 
jako v zadním (Hirai et al. 2008). Z neznámých důvodů má 
myxoidní liposarkom tendenci metastázovat na serózní povr-
chy perikardu, pleury a bránice (McLean et al. 1989), což platí 
i u případu naší pacientky, u které se rovněž objevil perikardi-
ální a pleurální výpotek.

Obr. č. 3: Kontrolní PET/CT vyšetření
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Obr. č. 4: Kontrolní PET/CT vyšetření
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Fraumeni, Jr., Joseph F. (1933) – americký lékař. Studoval na Harvard College a 
Duke University. Specializuje se na výzkum a léčbu rakoviny. Během své spolupráce 
s Dr. Li v roce 1990 popsal Li-Fraumeni syndrom. 

Li Frederick Pei (1940) – čínsko-americký lékař. Narodil se v čínském Kantonu, ale 
vyrostl v New Yorku, kde jeho rodiče provozovali čínskou restauraci. Stal se průkop-
níkem ve výzkumu dědičně podmíněného výskytu rakoviny, který popsal se svým 
kolegou (Li-Fraumeni syndrom). 

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 – Gr.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Pacienti s  dediferencovaným nebo pleomorfním lipo-
sarkomem mají signifikantně horší prognózu ve srovnání 
s myxoidním a dobře diferencovaným typem (Liu et al. 2008). 
Ta však značně závisí i na možnosti radikální resekce tumoru 
a  tudíž i  na jeho velikosti, umístění a  případných metastá-
zách. Celkové pětileté přežití se pak udává kolem 38 % ovšem 
s  výraznými rozdíly dle histologického typu od až  100  % 
u dobře diferencovaného po radikální resekci po 0 % u špatně 
diferencovaných (Kultan et al. 2011; Liu et al. 2008; Coulibaly 
et al. 2009).

Obecně se v  etiologii sarkomů popisuje zvýšené riziko 
jejich vzniku v souvislosti se zářením (které narůstá s kumu-
lací dávky), některými toxickými látkami (jako např. feno-
xyherbicidy, chlorfenoly a  dioxiny) či s  některými genetic-
kými mutacemi spojenými s  vrozenými chorobami (např. 
Li-Fraumeni syndrom) (Palácová 2009).

Mezi klinické příznaky může v  závislosti na velikosti 
nádoru a  invazi do vitálních anatomických struktur (jako 
srdce, trachea, bronchy nebo jícen) patřit kašel, dušnost, aryt-
mie, dysfagie či bolest na hrudi. Rovněž syndrom horní duté 
žíly není vzácným příznakem, jak jsme mohli vidět v  naší 
kazuistice. Mezi obecné příznaky nádorového růstu můžeme 
řadit ztrátu hmotnosti, nechutenství či únavu (Kultan et al. 
2011; Liu et al. 2010; Hirai et al. 2008; Iwata et al. 2012).

V  diagnostice již obvykle na běžném snímku hrudníku 
pozorujeme rozšířené mediastinum. CT obraz tumoru se 
liší dle zastoupení tukové hmoty ve vztahu k  solidní tkáni. 
Nízké denzity mezi -50 a -150 Hounsfieldovými jednotkami 
můžeme nalézt právě v  tukové tkáni. Naopak vyšší hodnoty 
jsou spojeny s nekrózami a solidní tkání. V diferenciální dia-
gnostice je třeba brát v  potaz ostatní nádory mediastina – 
zejména lipomy, thymolipomy, teratomy, lymfomy atd. (Liu et 
al. 2010). Proto je nutné nádor verifikovat biopticky, ať už za 
využití otevřené cesty či pomocí odběru speciálními jehlami 
(Palácová 2009). Již na skiagramu hrudníku může být patrný 
fluidothorax (Kultan et al. 2011), který na našem pracovišti 
ověřujeme a  případně punktujeme pod ultrasonografickou 
kontrolou. PET/CT pak lze vhodně využít pro posouzení 
regrese/progrese tumoru při zavedené chemoterapii (Palácová 
2009). Někteří autoři při diagnostice popisují i  využití MRI 
(Hirai et al. 2008), ačkoliv obvykle se dává přednost pouze CT 
vyšetření. Běžně vyšetřované onkomarkery patrně i vzhledem 
ke sporadickému výskytu se zatím v diagnostice příliš neujaly 
(Iwata et al. 2012).

V  terapii se využívá operačního řešení, chemoterapie, 
radioterapie i chemoradioterapie (Iwata et al. 2012). Nicméně 

základem léčby je chirurgická resekce tumoru s bezpečnost-
ním lemem (je doporučováno 1 cm pro nižší a 2 cm pro vyšší 
stadia), která přináší nejlepší léčebné výsledky (Hirai et al. 
2008; Palácová 2009; Iwata et al. 2012). Ovšem, jak dokládá 
řada kazuistik (Liu et al. 2010; Hirai et al. 2008; Coulibaly et al. 
2009; McLean et al. 1989; Iwata et al. 2009), radikální operace 
není obvykle snadno proveditelná pro již zmíněnou invazi-
vitu nádoru do okolních vitálních struktur mediastina, proto 
se obvykle doplňuje adjuvantní radioterapií (Palácová 2009). 
Ostatní modality se pak využívají pro inoperabilní tumory. 
Avšak role radioterapie a chemoterapie, resp. chemoradiotera-
pie je stále diskutována (Liu et al. 2010; Hirai et al. 2008; Iwata 
et al. 2012) a nepovažuje se obecně za kurativní léčbu, ale je 
momentálně jedinou nadějí pro pacienty se sarkomem, kteří 
nemohou podstoupit operační léčbu. Jak ukazuje náš případ, 
může i tento některými autory diskutovaný přístup vést nejen 
ke stabilizaci onemocnění, ale i  k  alespoň dočasné regresi 
tumoru a  to i  přes uváděnou malou citlivost liposarkomu 
k této léčbě (Kultan et al. 2011). Mezi užívanými cytostatiky 
lze nalézt doxorubicin, isofosfamid, dakarbazin, cisplatinu 
resp. karboplatinu, metotrexát, vinorelbin, docetaxel, gemci-
tabin, vincristin a další (Palácová 2009), ať už v kombinaci či 
v monoterapii. O nejvhodnějším režimu však stále nepanuje 
shoda. Cílená biologická léčba slibuje v této oblasti dosažení 
výrazného pokroku, stejně jako už u  jiných malignit, ovšem 
zatím je stále ve fázi vývoje a testů (Crago et al. 2011).

Závěr
Liposarkom mediastina je velmi vzácným tumorem, který 

je obvykle diagnostikován až ve fázi útlaku okolních struktur 
při jeho větší velikosti. Proto je důležité řádné dovyšetření 
všech chronických plicních (kašel, dušnost) i  mimoplicních 
potíží (dysfagie). Jen tento přístup může vést při zapojení veš-
kerých moderních diagnostických metod k průkazu sarkomu 
v co nejkratším možném čase, který je kritický pro možnost 
jediné potenciálně kurativní léčby a to radikálního chirurgic-
kého řešení. Nicméně i vhodně zvolená chemoterapie a radio-
terapie, jak dokládá naše kazuistika, může vést ke stabilizaci či 
dokonce regresi tumoru, a zároveň zlepšit kontrolu symptomů 
a kvality života nemocného.
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Slovenskí lekári v zahraničí II
Jozef Rovenský a Peter Vítek

Po vydání 1. dílu monografie Slovenskí lekári v zahraničí autoři sklidili znač-
ný ohlas a – očekávatelně – i řadu námětů a informací k možnostem doplnění 
jejich přehledu. Druhý díl sborníku medailonů slovenských lékařů působících 
v zahraničí velmi dobře ilustruje bohatou a bouřlivou minulost Slovenska. 
Podobně jako by tomu bylo i v Čechách a na Moravě, těžká je již definice, kdo 
je slovenským lékařem. Osobně jsem potěšen, že ve sborníku nacházejí místo 
všichni lékaři se vztahem ke Slovensku, bez ohledu na jejich vyznání i národnost 
rodičů a délku jejich působení na Slovensku, resp. mimo něj.

Současné pojetí národa je produktem posledních dvou století a prochází 
po celou tu dobu významnými proměnami. Národnostní hledisko je jistě 
i dnes důležitým aspektem současného života a v mnoha ohledech moderní 
společnost obohacuje, nicméně mělo by dle mého názoru být využíváno 
výlučně pozitivně – v možnostech jazyka, kulturního bohatství, tradic a růz-
norodosti. Je-li národnostní cítění zneužito pro vylučování a diskriminaci, 
zneužito politicky a hospodářsky, jsme svědky negativních důsledků pro celou 
společnost. Minulé století i v Evropě ukázalo, jak tragické mohou být ve své ex-
trémní podobě, ať již šlo o genocidu Židů za druhé světové války nebo vyhnání  
(tzv. odsun) českých Němců po ní.

Pozitivní, všenárodní a slučující přístup, který autoři zvolili, svědčí o jejich 
evropském formátu. S oblibou pro naše časopisy připravuji kratičké medailonky 
věnované eponymům. Mezi krajany, kterými se naše společnost nejvíce pyšní, 
je jistě i Johann Gregor Mendel. Syn německy mluvících zemědělců ze Slezska, 
občan Rakouska-Uherska, který většinu svého života prožil v Brně. Můžeme se 
s ním cítit spřízněni a ctít jeho myšlenkové dědictví – a to je postoj, který bych 

rád zaujal sám, nebo jej „odsunout“ z našeho 
národního povědomí jako „cizince“.  Osobně 
dávám přednost vzdělání, kreativitě, kultuře 
a myšlenkovému bohatství, ať je jakéhokoliv 
jazyka, před malostí a nesnášenlivostí, byť by 
byla projevována v řeči mých předků.

Velmi zajímavá je i kapitola věnovaná 
osudům slovenských židovských lékařů za 
druhé světové války, zpracovaná po dohodě 
s autorem historické publikace Biele pláště 
doc. PhDr. Jozefem Sulačkou, CSc. Celá 
kniha je pak nedocenitelným přínosem pro 
naši historiografii. Práce na zdánlivě „nevelkém“ (nejde ani o panovníky či 
převratné události dějin) tématu přehledu slovenských lékařů působících mimo 
svou domovinu, uchovává a zpřístupňuje cenná data a fakta současníkům 
i budoucím pokolením.

Své heslo v druhém dílu publikace našel i bývalý spolupracovník našich 
časopisů, předseda Společnosti MUDr. Ivana Hálka, zkušený novinář-edukátor 
a můj osobní přítel, MUDr. Juraj Szántó a spolu s ním i jeho záslužná činnost 
edukační, publicistická a vědecká, které se věnoval.

(kviz)
Slovak Academic Press, Bratislava, 2013.
ISBN 978-80-89607-07-5
1. vydání, 100 stran, brož.
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Bronchogenní karcinom  
v terénu extrémního bulózního emfyzému

Jiří Škach1, Tomáš Vencálek2, Peter Hromádka1

1Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.
2Plicní oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ pacienta s  extrémním bulózním emfyzémem, u nějž 

v takto těžce změněném terénu došlo ke vzniku maligního nádoru. Pravidelné kontroly 
CT event. „low dose“ CT u pacientů kuřáků s diagnózou bulózního emfyzému se jeví 
jako nezbytné při vyšší incidenci malignity při kombinaci těchto dvou rizikových stavů. 
Při resekčních a volum-redukčních výkonech je nutné vyžadovat u  pacienta dobrou 
compliance u kontrol a nutno všechen resekovaný materiál pečlivě vyšetřit mikrosko-
picky k vyloučení incidentálního nálezu malignity.

Summary:
Bronchogenic carcinoma associated with bullous lung disease

A case report of the patient with an extreme bullous emphysema and appearance 
and growth of primary lung cancer. Regular CT (eventually “low dose“ CT) controls 
by smokers with diagnosis of a bullous emphysema seem to be essential due to higher 
incidence of malignancy in  such patients. It is necessary, to assure good compliance 
by  patients which are heading surgery procedures (resection or volumreduction) 
and assure precise histological examination of  the  specimen to  exclude presence 
of malignancy.

Škach, J., Vencálek, T., Hromádka, P. Bronchogenní karcinom v terénu extrémního bulózního emfyzému. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, 1: 19–25, 2013.

Klíčová slova: 
 � emfyzém
 � bula
 � karcinom

Key words: 
 � emphysema
 � bulla
 � carcinoma

Úvod
Termín „emfyzém“ je morfologický a proto všeobecně uží-

ván u zobrazovacích metod. Plicní emfyzém se taxativně dělí 
na centrilobulární, panlobulární a paraseptální. Plicní emfy-
zém je ireverzibilní patologický stav plicního parenchymu 
spojený s destrukcí interalveolárních sept. Postižen je obecně 
prostor nejperifernějších dýchacích cest a plicních sklípků 
lokalizovaný distálně od  terminálního bronchiolu. Terapie 
bulózního plicního emfyzému je zejména chirurgická. Je 
možno indikovat bulektomii, atypickou plicní resekci, volum-
-redukční operaci (LVRS – Lung Volume Reduction Surgery) 
nebo transplantaci plic.

LVRS umožňuje redukci hyperinflace odstraněním 
nehodnotné povrchové plicní tkáně s  maximálním posti-
žením emfyzému s  následným rozepnutím utlačené zbyt-
kové plíce. Indikace LVRS je podmíněna snížením plicních 
funkcí: FEV1<35  %  n.h.(ale více než 20 % n.h.), význam-
nou plicní hyperinflací: RV>200 % n.h., nutné je převažu-
jící postižení horních plicních laloků dle  CT (heterogenní 
typ). Operační výkon je smysluplné zvažovat do 75 let věku. 
LVRS lze provést i oboustranně v jedné době, pak ale vždy 
ze sternotomie nebo miniinvazivně torakoskopicky (prefe-
rováno). Nikdy by vzhledem k limitaci dechové rehabilitace 

pooperačně neměly být prováděny oboustranné torakoto-
mie v jedné době.

Alternativou k LVRS je bronchoskopická volum-redukce 
s instalací jednosměrně průchodného ventilu do přívodného 
bronchu, který zásobuje vzduchem postižený okrsek plicní 
tkáně.

Transplantace je indikována u pacientů s difuzním posti-
žením, hyperkapnií s plicní hypertenzí, FEV1<20% nebo defi-
citem alfa-1-antitrypsinu.

Alfa-1-antitrypsin je protein snižující aktivitu proteázy 
trypsinu a dalších lytických enzymů. Nízká hladina vede 
k rozvoji časného plicního emfyzému (zejména panacinární, 
často dolní laloky) spolu s postižením jiných parenchymových 
orgánů především pankreatu. Screening deficitu má být pro-
váděn u každého pacienta s plicním emfyzémem či závažnou 
bronchiální obstrukcí při CHOPN ve věku pod 50 let (typicky 
hubení – ping puffers). Při screeningu se provádí odběr hla-
diny alfa-1-antitrypsinu v séru alespoň dvakrát. Při hodnotě 
pod  50  % dolní hranice normy opakovaně je nutno doplnit 
genetické vyšetření. Při zjištěné mutaci genu pro alfa-1-anti-
trypsin v  homozygotní podobě (odpovídá obvykle neměři-
telným hodnotám bílkoviny v séru) je indikována substituční 
terapie.
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Kazuistika
Muž (1959) byl hospitalizován na chirurgické JIP 

pro  první epizodu subtotálního spontánního pneumoto-
raxu vlevo v roce 2008. Kuřák se známou diagnózou plicního 
emfyzému a chronické bronchitidy byl bez jakékoli pravidelné 
medikace. Během posledních dvou let mdlé životosprávy 
zhubl 15  kg (z  poloviny údajně „chtěl“, pak „již šlo samo“). 
Během posledních dvou dní progredovala dušnost, postupně 
i výrazná klidová.

Po zavedení hrudního drénu a stabilizaci stavu byl paci-
ent přeložen k  došetření na  plicní oddělení. Tam byla zjiš-
těna těžká CHOPN  III.  stupně a rozsáhlý oboustranný 
bulózní emfyzém. Pacient byl vybaven inhalátory a odeslán 
do poradny pro odvykání kouření, jelikož se rozhodl s kouře-
ním přestat. Před  eventuelní volum-redukční operací nesmí 
dle odborného úzu pacient kouřit tři měsíce, před transplan-
tací plic minimálně jeden rok. Byl zjištěn fyziologický fenotyp 

při vyšetření deficitu alfa-1-antitrypsinu, hladina alfa-1-anti-
trypsinu v séru opakovaně v normě. U tohoto pacienta tedy 
genotyp již nebyl vyšetřován.

Byla provedena spirometrie, bodypletyzmografie a vyšet-
ření difuzní plicní kapacity: těžká obstrukční ventilační poru-
cha se  středně těžce sníženou vitální kapacitou plic, těžká 
hyperinflace, těžká porucha difuzní plicní kapacity.

FEV1: 33 % n.h., VCmax: 48 % n.h., FEV1/VCmax: 55 % n.h., 
TLC: 110 % n.h., RV: 254 % n.h., TLCO: 46 % n.h.

Rodinná anamnéza: matka karcinom ledviny, otec karcinom 
prostaty, dva sourozenci, oba zdrávi.
Pracovní anamnéza: dříve příležitostné práce (řidič, klempíř, 
zedník), nyní evidován jako nezaměstnaný na Úřadu práce.
Alergie: bez nálezu.
Abusus: 20–40 cigaret/den od 15 let věku.

Obr. č. 1: Funkční vyšetření plic (8. července 2008)
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parametr náležitá 
hodnota

měřená 
hodnota

% náležité 
hodnoty

VC (l) 4,59 2,13 46

IC (l) 3,39 0,47 14

ERV (l) 1,30 1,66 128

FVCex (l) 4,41 2,10 48

FEV1 (l) 3,57 1,18 33

FEV1/IVC (%) 78 55 70

parametr náležitá 
hodnota

měřená 
hodnota

% náležité 
hodnoty

FEV1/FVC (%) 78 56 71

PEF (l/s) 8,73 3,61 41

MEF75 (l/s) 7,61 2,08 27

MEF50 (l/s) 4,73 0,52 11

MEF25 (l/s) 1,93 0,26 14

MEF25-75 (l/s) 3,97 0,52 13

odborný časopis pro pneumology, alergology, pediatry, 
praktické lékaře, balneology a internisty

4x ročně + příležitostné přílohy (suplementa)

formát A4, barevný, 48—60 stran

roční předplatné 200 Kč (8 € na Slovensku)

www.geum.org/pneumo
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Navržená doporučení pacient nerespektoval, na  domlu-
vené ambulantní kontroly nechodil, přišel až  při  obtížích 
v roce 2011 – pobolívání vpravo na hrudi.

8.  března  2011 byl pacient přijat na  plicní oddělení 
k transparietální punkci nově vzniklého zastření parahilózně 
vpravo s hladinou charakteru buly vyplněné tekutinou.

Obr. č. 2, 3: HRCT snímky (2. července 2008)
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Bronchoskopické vyšetření neprokázalo hrubou intrabron-
chiální patologii, odběr „naslepo“ z B2 vpravo aspirát a brush 
cytologie – PAP II negativní. Aspirát z transparietální punkce 
pod CT kontrolou prokázal polymorfocelulární/skvamocelu-
lární karcinom.

Funkční vyšetření plic: těžká obstrukční ventilační poru-
cha se středně těžkým snížením vitální kapacity, těžkou hyper- 
inflací a zvýšenými odpory dýchacích cest. VCmax: 48 % n.h., 
FEV1: 30 % n.h., Tiffeneau index: 49 % n.h.

Obr. č. 4, 5, 6, 7: RTG a CT snímky (9. března 2011)

3x
 o

br
áz

ek
: a

rc
hi

v 
au

to
rů

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

rů



22 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  1/2013

Bronchogenní karcinom  
v terénu extrémního Bulózního emfyzému

Na multioborovém semináři (chirurg, onkolog, pneu-
molog, patolog, invazivní radiolog) byla indikována konko-
mitantní chemo-radioterapie jako jediné léčebná modalita, 
které je pacient schopen. Pacient však chemoterapii odmítl, 
přístupný byl jen iradiaci.

30. března 2011 byla zahájena iradiace – do 10. května 2011, 
na lineárním urychlovači 15MeV dávkou 2/68  Gy na oblast 
tumoru v horním laloku (S3) s lemem. 18. ledna 2012 přišel 
pacient pro rezistenci nad pravou lopatkou (vs. metastáza) 
na interní ambulanci. 3.  února  2012 prodělal první epizodu 

epileptického paroxysmu typu grand mal (denně 5 piv pravi-
delně), CT negativní. 14. února 2012 došlo k ochrnutí dolní 
poloviny těla, inkontinenci moči i stolice – nekompletní trans- 
verzální míšní léze odpovídající Th 5–6.

MR ukázala objemnou nehomogenně se sytící expanzi 
s centrálními nekrózami v měkkých částech zad vpravo veli-
kosti 135  x  48  mm při prorůstání primárního tumoru, též 
plicní tumor se šířil infiltrativně přes foramen ovale Th  6/7 
a Th 7/8 do páteřního kanálu epidurálně dorzálně, zde tvořil 
vřetenovité ložisko 60 x 15 mm s výraznou kompresí míchy.

Obr. č. 8a, 8b, 8c: Funkční vyšetření plic (7. března 2011)

O
br

áz
ky

: a
rc

hi
v 

au
to

rů

parametr náležitá 
hodnota

měřená 
hodnota

% náležité 
hodnoty

VC (l) 4,54 2,16 48

IC (l) 3,37 1,58 47

ERV (l) 1,27 0,57 45

FVCex (l) 4,36 2,12 49

FEV1  (l) 3,51 1,06 30

FEV1/IVC (%) 78 49 63

FEV1/FVC (%) 78 50 64

PEF (l/s) 8,64 2,53 29

MEF75 (l/s) 7,55 1,23 16

MEF50 (l/s) 4,66 0,46 10

MEF25 (l/s) 1,88 0,26 14

MEF25-75 (l/s) 3,88 0,45 11

Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na  Vysoké škole technické v  Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát filozofie. Působil na  univerzitách 
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.

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.

Tiffeneau Robert (1910–1961) – francouzský lékař. Jeho oborem byla respirační medicína. Zavedl pojem sekundové vitální kapacity plic (FEV1), která je nyní základem všech respi-
račních vyšetření. Pojmenoval tzv. Tiffeneauův index – poměr jednosekundové vitální kapacity FEV1 k usilovné vitální kapacitě FVC vyjádřený v procentech.  

(zdroj informací: archiv redakce)
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16. února 2012 byla zahájena z akutní indikace paliativní 
iradiace tumoru 30 Gy po 3 Gy. 17. února 2012 došlo k výsevu 
herpes zoster na hrudníku. Následovalo několik ambulantních 

kontrol a hospitalizací pro zhoršení stavu eventuelně i plicní 
infekci. Pacient se vždy hospitalizaci bránil až  na  hranici 
únosnosti.

Obr. 9, 10, 11: Magnetická rezonance T2-vážený (4. února 2012)
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Obr. 12, 13, 14, 15, 16: CT snímky (24. září 2012)
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1.  října  2012 byl proveden kyslíkový test; 9.  října  2012 
pacient obdržel domácí koncentrátor kyslíku. 11. prosince 
2012 byl přijat do nemocnice v preterminálním stavu. Léčba 
byla omezena na analgézii a hydrataci. 15. prosince 2012 paci-
ent zemřel.

Diskuse
V  literatuře se řada autorů zmiňuje o  větší incidenci 

malignity v  terénu bulózního emfyzému (viz  citace). Tyto 
závěry však tvoří empiricky jen z malých souborů či dokonce 
jen  kazuistik a historických opisů. Již přesvědčivější jsou 
pozorování u pacientů těžkých kuřáků se stejnou diagnózou. 
Zdá se, že kuřák s emfyzémem dospěje k malignitě dříve než 
pouhý kuřák. Vysvětlováno je to teorií entrapmentu tabá-
kového kouře v bule, kdy nedochází při výdechu k evakuaci 
vzduchu jako ze zdravého plicního sklípku, hůře ventilovaná 
bula se v průběhu kouření nasytí a kancerogeny pak působí 
nezměrně delší dobu na její výstelku (Stoloff et al. 1971).

U pacienta s bulózním emfyzémem by tak pravidelné kon-
troly pneumologem a rentgenovými metodami měly mít ještě 
větší imperativ. Nutno si uvědomit, že v bulózní tkáni nemá 
karcinom své charakteristické vlastnosti. Pozorován je uzel 
nebo masa prominující ve  stěně buly, nebo trčící do  lumen 
buly, nebo plošně zesílená stěna buly. Nezastupitelné se jeví 
v  této indikaci CT vyšetření s  kontrastem s nesrovnatelně 
vyšší senzitivitou i specificitou oproti standardnímu pře-
hlednému a bočnému snímku hrudníku (Maki et al. 2006). 
Malignity typicky vykazují enhancement (postkontrastní 
barvení) a vyšší denzitu, to je podmíněné výrazným pro-
krvením. Výhodou CT s kontrastem je dobré zobrazení 
mediastina, výše uvedené postkontrastní sycení, výraznější 
sycení aktivních zánětlivých afekcí – ztluštění pleury při 
maligním či zánětlivém postižení a podobně. Nevýhodou je 
zátěž kontrastní látkou. Je možno doplnit jej o HRCT (High 
Resolution Computer Tomography), které má maximální 
význam ve vztahu k diagnóze bulózního plicního emfyzému, 
je ale přínosné i stran posouzení známek malignity ložiskové 
léze v terénu bul (Prasad et al. 2009). HRCT podrobně zob-
razí plicní tkáň při jiném algoritmu zpracování dat a velmi 
tenkých řezech. Používá se zejména v  těchto třech hlavních 
indikacích: k  posouzení plicního emfyzému, intersticiálních 
plicních procesů a bronchiektázií. Výhodou je podrobné hod-
nocení parenchymu stran difuzních procesů bez zátěže kon-
trastem. Na druhou stranu bohužel nezobrazuje mediastinum 
a opomíjí rozsáhlé oblasti plicního parenchymu a hrudníku 
vůbec. Mezi zobrazenými vrstvami jsou totiž značné mezery.

Gigantické buly samy osobě jsou všeobecně považovány 
za rizikový faktor pro vznik malignity. Resekční výkon má tak 
význam nejen s  ohledem na  zlepšení plicní funkce (volum-
-redukce), ale je i zákrokem preventivním (Sato et al. 1998).

V případě resekčního výkonu při bulózním empyému je 
nutné vždy tkáň podrobně a v  celém rozsahu histologicky 
vyšetřit k vyloučení incidentálního nálezu malignity, jak bylo 
v  literatuře opakovaně popisováno. Například Venuta ve své 
sérii 95 pacientů podstoupivších resekci bulózní tkáně nalezl 
u  čtyř  pacientů (4,2  %) periferní ložiska nemalobuněčného 

karcinomu (Venuta et al. 1997; Zulueta et al. 1996; Yekta 2008; 
Arab et al. 2009).

Při náhodném záchytu karcinomu v resekátu by měl být 
dokončen v druhé době resekční výkon v rozsahu lobektomie. 
Je však předem nutné stanovit, zda je resekčního výkonu paci-
ent v daném rozsahu stran funkční kapacity schopen.

Při vzniku malignity poukazuje Nakamura na rychlou pro-
gresi v takto nehodnotném terénu bulózní plíce (Nakamura et 
al. 2003). Takto to bylo i v případě naší kazuistiky. V našem 
případě se pacient svou nespoluprací (noncompliance) při-
pravil o potenciální možnost chirurgické léčby.

Závěr
U  aktivního kuřáka s  velkobulózním emfyzémem se 

sdružují dva rizikové faktory malignity. Takové pacienty 
je záhodno kontrolovat minimálně jednou ročně prostým 
RTG snímkem plic a jednou za  3–5  let provést vyšetření 
CT plic. V indikovaných případech je voleno operační řešení. 
U resekčních výkonů nutno preparát obezřetně histologicky 
vyšetřit k vyloučení náhodně zjištěné malignity. U  této sku-
piny pacientů je včasný záchyt plicní malignity ještě důležitější 
než obvykle, neboť v důsledku chabého parenchymu dochází 
k rychlejší progresi zhoubného onemocnění.
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Kapitoly z historie

Začátky a konce Masarykovy ligy  
proti tuberkulóze – I. díl
Milan Kubín

Masarykova liga proti tuberkulóze (MLPT, Liga) vznikla několik dní po návratu T. G. Masaryka do vlasti (1918) z nadšení a vůle 
lékařů celé tehdejší hierarchie české medicíny, státníků, politiků i veřejných činitelů různých směrů a vyznání. V této době umíralo 
v Československu na tuberkulózu (TBC) více než 35 000 osob ročně, tj. 260 na 100 000 obyvatel (1920) a úmrtnost na TBC byla v ČSR 
téměř třikrát vyšší než v některých západoevropských státech. Údaje o nemocnosti neexistovaly, neboť nebylo povinné hlášení. Boj 
proti TBC narážel nejen na nedostatek finančních prostředků, ale také na nízkou kulturní a ekonomickou úroveň ohrožené populace 
a v neposlední míře i na nedostatek odborných lékařů (Jedlička 1932; Křivinka 1981). Liga vyzvedla problém TBC jako nejtíživější 
důsledek válečného strádání a poválečných obtíží a spojila pod prestižním názvem dřívější roztříštěné aktivity protituberkulózního 
boje v Českých zemích. Od počátku cílil svůj program i na Slovensko a Podkarpatskou Rus, kde byl problém TBC ještě závažnější. 
Liga byla nevládní organizací humanitárního charakteru s význačnou medicínskou složkou a vedle obrovského potenciálu tisíců nad-
šených spolupracovníků disponovala také vysokými finančními prostředky, které dovolovaly systematické budování sítě dispenzářů, 
podporu lůžkových zařízení, rozvíjení sociální péče o nemocné a jejich rodiny a preventivní akce u dětí a mladistvých ohrožených 
TBC nákazou. Byla neodmyslitelnou součástí protituberkulózního boje První československé republiky a se ctí obstála také v období 
Protektorátu, kdy utrpěla ztrátami životů celé řady svých vedoucích i řadových pracovníků odvetou za účast na protinacistickém 
odboji (Ježdík 1925; Křivinka 1981).

Založení MLPT a její činnost v období První 
republiky československé

První úvahy vedoucí posléze k  založení Ligy probíhaly 
bezprostředně po vzniku samostatné Československé repub-
liky v  neformálním kroužku venkovských lékařů za  vedení 
MUDr.  F.  Hamzy (1868–1930), zakladatele léčebny dětské 
TBC v  Luži-Košumberku a  pozdějšího profesora sociálního 
lékařství brněnské lékařské fakulty. K několika kolegům-léka-
řům této skupiny se záhy připojili profesoři pražské lékařské 
fakulty I. Honl, F. Procházka a A. Veselý a návrh na „utvoření 
ligy všeho lidu, která by bojovala proti TBC“ vypracovaný 
F. Hamzou byl s žádostí o podporu zaslán Ministerstvu zdra-
votnictví ČSR, Ústřední jednotě čs.  lékařů, Pražskému fyzi-
kátu a vybraným reprezentantům-profesorům pražské lékař-
ské fakulty.

U všech našli podporu a pochopení, stejně jako u tehdej-
ších význačných veřejných a politických osobností, jako např. 
u  R.  Berana, V.  Klofáče, A.  Masarykové, P.  Šámala a  opata 
M. Zavorala (Hamza 1925). Vlastním zakladatelem Ligy se 
stal dr. Č.  Ježdík, praktický lékař z Hlinska, kterého v pro-
sinci 1918 vyzvala Ústřední jednota čs.  lékařů, aby tlumo-
čil prezidentu T. G. Masarykovi některé zdravotnicko-soci-
ální problémy mladé republiky. Jako jeho žák a obdivovatel 
z předválečné doby vypracoval návrh organizace Ligy a při 
audienci dosáhl souhlasu prezidentova, aby tato instituce 
nesla jméno Masarykovo. Prezident T. G. Masaryk se zmí-
nil o problematice TBC krátce nato při novoročním projevu: 
„Byli u  mě lékaři a  sdělují, jaký rozmach učinila tuberku-
lóza následkem války. Budeme s veškerým úsilím proti této 
chorobě i  proti všem zhoubám národa bojovati“. Boj proti 

TBC podpořil také velkorysými finančními dary: do začátků 
věnoval Lize 50  000 francouzských franků (265  000  Kč) 
a dalších 500 000 Kč při oslavách svých sedmdesátin, při své 
návštěvě sanatoria na  Pleši dal na  vybudování lupózního 
ústavu 100 000 Kč, značný finanční dar věnoval také spolku 
Humanita při své návštěvě sanatoria v Prosečnici a s velkým 
darem pamatoval i  na  Pražský německý protituberkulózní 
spolek; prezidentská kancelář poskytovala finanční dary 
i  některým vážně nemocným, kteří se se svými žádostmi 
o podporu obraceli přímo na prezidenta republiky (Břeský 
1920; Křivinka 1981).

Faktickým začátkem existence MLPT se stala ustanovující 
valná hromada konaná 12. července 1919, na které bylo zvoleno 
předsednictvo celostátního ústředního výboru. Předsedou se 
stal MUDr. F. Malínský, prezident Živnostenské banky a dal-
šími členy byli zvoleni např. poslankyně Landová-Štychová, 
spisovatel J. S. Machar a dalších 16 osobností veřejného života 
včetně několika lékařů. Generálním tajemníkem Ligy byl zvo-
len MUDr. E. Břeský, který ve vedoucích funkcích Ligy vytrval 
až do jejího zrušení v roce 1950. V současně zvoleném zem-
ském výboru figuroval jako předseda MUDr. Č. Ježdík a mezi 
jeho členy byla např. spisovatelka M. Majerová a dalších devět 
osobností. Autonomní součástí Ligy se stal Český zemský 
spolek pro nemocné plicními chorobami pro léčebny na Pleši 
a v Žamberku.

V prvním pololetí po svém založení disponovala Liga vlast-
ním jměním ve výši téměř 700 000 Kč, které převážně pochá-
zelo z darů a dobrovolných sbírek (Národní archiv). Nejprve 
sídlila na Pražském Nové Městě, ul. Spálená 12 (nynější měst-
ská poliklinika), záhy však zakoupila pro své ústředí vlastní 
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budovu v  Praze  3, na  Malé  Straně, Štefánikovo náměstí 602 
(dnešní náměstí Kinských, budova banky Wüstenrot; obr. č. 1).

MLPT byla spolupořadatelkou 1.  československého 
vědeckého protituberkulózního sjezdu, který uspořádal 
Československý vědecký spolek proti tuberkulóze v Praze 19.–
21. května 1923 (Horák et al. 1923). Jeho cílem byla manifes-
tace pokroku a vyspělosti české vědy v bádání o TBC a utužení 
vzájemných styků vědeckých pracovníků. Sjezd probíhal for-
mou plenárních zasedání a jednání v sekcích a zúčastnilo se jej 
asi 380 pracovníků, řada čestných hostů, slavnostních řečníků 
a  reprezentantů domácích i  zahraničních institucí. Jeho sou-
částí byla i odborná výstava věnovaná vědeckým poznatkům 
a popularizaci boje proti TBC, dále také zájezd účastníků do 
léčebny TBC v Prosečnici a 2. valný sjezd MLPT. Více než sto 
referátů přednesených většinou domácími autory dokumen-
tovalo tehdejší stav boje proti TBC. Sjezdový sborník vydaný 
ve výborné polygrafické úpravě prezentoval neobyčejně širo-
kou oblast probírané tématiky. Na úseku etiopatogeneze 
TBC to byly např. studie o  vlivu dědičnosti, o  patofyziologii 
dýchání při experimentální TBC, o  úloze konstitučních bio-
typů při vývoji TBC, o vlivech klimatu na průběh TBC aj. Na 
úseku terapie byly publikovány vedle zkušeností s kolapsote-
rapií také konzervativní léčebné přístupy, např. fototerapie, 
dechová rehabilitace, tzv. specifická léčba tuberkulinem, vak-
cinace nepatogenními mykobakteriemi aj. Sociálně-zdravotní 
tématika byla redigována dr. E. Břeským, generálním tajemní-
kem Ligy. Referáty pojednávaly především o úkolech a orga-
nizačních problémech MLPT, o vlivech první světové války na 
TBC, o profylaxi TBC u dětí, o  indikacích k sanatorní léčbě, 
pracovní terapii v  léčebnách, o požadavku přijetí protituber-
kulózního zákona, a o „sociální terapii“, tj. např. o finančních 
příspěvcích na léčbu nemocných, o preventivních prohlídkách, 
letních táborech a zotavovnách pro ohroženou mládež apod.

V roce 1925 zhodnotila Liga prvních pět let své existence 
obsáhlým výčtem svých dosavadních aktivit, jejichž přehled 
uvádíme ve stručném výběru (Jubilejní 1919–1925). V tomto 
období bylo zřízeno celkem 193 místních, okresních, resp. 
krajských „odborů“, jejichž činnost byla průběžně hodnocena 
na výročních sjezdech a  publikována v  odborném i  občan-
ském tisku. Pokusy o spolupráci s německým Landeshilfsverein 
für Lungenkranke vyzněly však neúspěšně a naopak, německé 
spolky utvořily samostatný Gesamtverband für Lungenkranke, 
který kontakty s  MLPT neudržoval. Byl vydáván Věstník 
MLPT, v  edici odborných publikací vycházely odborné pří-
ručky, ve stotisícových nákladech byly vydány propagační 
letáky a plakáty, byly organizovány putovní výstavky, pracov-
níci Ligy přednesli více než 1 000 výchovných přednášek pro-
vázených diapozitivy a byl vytvořen také první český šestidílný 
výukový film o  TBC. Pro odborné pracovníky oboru TBC 
byly organizovány odborné kurzy a pro školení sester a sociál-
ních pracovnic byla pořádána odborná školení. Liga rozvíjela 
mezinárodní spolupráci – stala se členem Mezinárodní unie 
proti TBC v  Paříži, její reprezentanti se účastnili světových 
kongresů v  Bruselu a  v  Lausanne, byly navázány kontakty 
s  americkou asociací pro TBC a  dalšími zahraničními spo-
lečnostmi a Liga také zprostředkovala účast spolupracujících 

lékařů na odborných kurzech a stážích v zahraničí. V prvních 
pěti letech své existence hospodařila s  celkovým příjmem 
15 000 000 Kč, z něhož bylo vydáno na organizaci a propagaci 
asi 2 000 000 Kč, na provoz stanic 3 200 000 Kč, na podporu 
péče o nemocné a provoz léčebných ústavů 6 000 000 Kč a na 
vlastní provoz 2 200 000 Kč.

V dalších letech pokračovaly aktivity MLPT ve třech hlav-
ních směrech, soustředěných v  praxi v  terénních, zpravidla 
okresních stanicích, tj. dispenzářích koordinovaných krajin-
skými, tj. zemskými odbory a ústředím Ligy: a) činnost propa-
gačně výchovná, b) péče o nemocné a c) prevence TBC infekce, 
především u  ohrožených jedinců. Ke  komplexnímu plnění 
potřeb boje proti TBC požadovala Liga přijetí protituberku-
lózního zákona, jehož návrh připravila pracovní komise Ligy 
a nezávisle také německý protituberkulózní spolek (Procházka 
1926; Šimek 1927) Na  úseku specifické prevence se objevila 
BCG vakcína, která byla již připravována ve Státním zdravot-
ním ústavu z kmene získaného od Calmetta, ale její uvedení 
do praxe nepřekonalo zatím stadium úvah a pochybností o její 
účinnosti a stabilní avirulenci (Honl 1927; Věšín 1927).

Rok 1937 byl posledním, kdy Liga mohla ještě hodno-
tit pod jménem T.  G.  Masaryka činnost na  celém území 
Československa. Byla všeobecně uznávána jako vedoucí 
složka boje proti TBC, jejíž úspěchy mohly být dokumento-
vány mj. významným poklesem úmrtnosti z 60 000 zemřelých 
v roce 1918 na 19 613 v roce 1939, tj. z 360 na 129 na 100 000 
obyvatel (Výroční zpráva MLPT 1937). Tyto hodnoty, z dneš-
ního pohledu hrozivé, byly však dvojnásobné ve srovnání se 
stejnými ukazateli většiny vyspělých západoevropských států. 
Liga se opírala o práci svých více než 300 okresních a míst-
ních odborů – 131 v  Čechách, 74 v  zemi Moravskoslezské,  

Obr. č. 1: Sídlo ústředního výboru Masarykovy ligy proti 
tuberkulóze v Praze 1, Malá Strana, náměstí Kinských
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79 na Slovensku a 18 na Podkarpatské Rusi. V polovině těchto 
odborů byly poradny – dispenzáře, jejichž provoz si vyžádal 
celkové náklady 2 455 000 Kč. Z prostředků Ligy byly také mj. 
kryty náklady na léčbu nemocných ve výši více než 90 000 Kč, 
na pobyt ohrožených dětí v prázdninových osadách bylo vyna-
loženo více než 200 000 Kč a na umísťování dětí přímo ohro-
žených TBC rodičů do venkovských rodin podle Granchera 
78 000 Kč.

Publikační činnost MLPT
Věstník Masarykovy ligy proti tuberkulóze vycházel od roku 

1920 jako měsíčník za redakčního vedení dr. F. Hamzy, teh-
dejšího odborového přednosty ministerstva zdravotnictví 
a dr. Břeského, generálního tajemníka Ligy. Roční předplatné 
bylo 5 Kč, jednotlivá čísla stála 50 haléřů. Byl určen především 
pro členy a  příznivce MLPT a  vedle populárně vědeckých 
informací o  TBC přinášel také informace o  činnosti ústředí 
i místních odborů Ligy a měl i dětský koutek vedený spisova-
telkou M. Majerovou.

Úvodní článek prvního ročníku z  pera F.  Hamzy se nesl 
v  duchu tehdejšího humanitárního přístupu k  řešení pro-
blému TBC a  zdůrazňoval zejména „nová přikázání lásky 
– zdravotní služby sociální a  péči o  ohrožené i  o  nemocné, 
zvláště pak o  děti a  těžce nemocné“. Ve  Věstníku publikovali 
vedle vedoucích osobností české lékařské vědy také venkovští 
praktičtí lékaři i  spolupracovníci z nelékařských oborů i  laici. 
V prvních číslech např. nacházíme úvodní programové články 
profesorů L.  Syllaby, E.  Maixnera, F.  Procházky a  K.  Hynka, 
souborný referát o  vědeckém základu moderního boje proti 
TBC od tehdejšího asistenta Syllabovy kliniky a  pozdějšího 
profesora J. Jedličky a také články venkovských lékařů J. Lukese, 
Č. Ježdíka, aj. Do dětského koutku napsala M. Majerová emo-
tivní článek o úmrtí synka českých emigrantů v Americe na TBC 
jako důsledku neuvážené touhy po  zbohatnutí a  poslankyně 
národního shromáždění L.  Landová-Štychová přispěla úva-
hou o  budoucnosti dětí ohrožených nedostatečnou hygienou 
v rodinách. V organizační části nacházíme výčet aktivit MLPT 
za první měsíce její existence a finanční rozvahu, podle které 
mohla Liga v  tomto krátkém období disponovat rozpočtem 
ve výši téměř 700 000 Kč. Největší měrou se na něm podílely 
peněžité dary prezidenta T. G. Masaryka a jiných dárců a člen-
ské příspěvky, menší měrou pak veřejné sbírky. V inzertní části 
byly mj. zveřejněny podmínky k příjímání nemocných do léče-
ben Na Pleši a v Žamberku s udáním denní taxy ve výši 15 Kč 
v třetí, 30 Kč v druhé a 50 Kč v první třídě.

Počínaje rokem 1930 změnil Věstník svůj název a pokra-
čoval jako časopis Boj proti tuberkulose pod vedením 
dr. J. Včeláka, prof. B. Eiselta, dr. E. Břeského a dr. F. Skalníka. 
Jeho ediční charakter se příliš nezměnil a  byl cílen nejen 
„na vše, co souviselo s celostátní protituberkulózní činností, 
ale i  na  ostatní sociálně zdravotní akce směřující ke  zdra-
vému životu.“ Časopis vycházel desetkrát ročně, jednotlivá 
čísla měla 20  stran a  roční předplatné bylo 10  Kč. Úvodní 
články obvykle referovaly o aktuální problematice TBC v ČSR 
i ve světě. Odborná sdělení uváděla často referáty vedoucích 
pracovníků přednesené na  konferencích, výukové referáty 

postgraduálního charakteru nebo metodické pokyny z oboru 
ftizeologie. Na rozdíl od Rozhledů v tuberkulóze, které přeru-
šily svou kontinuitu v období válečných let 1944–45, vychá-
zel Boj nepřetržitě až do ukončení činnosti Ligy v roce 1950. 
Časopis měl dobrou polygrafickou úroveň a  jeho předplatné 
bylo v poválečných letech pro členy Čs. pneumologické a fti-
zeologické společnosti součástí členských příspěvků, které 
tehdy činily 150 Kčs ročně.

Rozhledy v  tuberkulose, jeden z  prvních českých odbor-
ných lékařských časopisů, byly založeny v roce 1939 nejprve 
jako vědecká příloha Věstníku MLPT a počínaje druhým roč-
níkem jako samostatný časopis Ligy. Prvním redaktorem byl 
doc. J. Skládal, pozdější profesor normální a patologické fyzio-
logie 3. LF UK, po jehož odchodu do emigrace jej vystřídal ve 
vedení časopisu dr. S. Sobek, první ředitel léčebny ve Vyšných 
Hágách, za účast na Heydrichově atentátu popravený v roce 
1942 nacisty. V  programovém prohlášení prvního ročníku 
Rozhledů (tj. po ztrátě pohraničních území v důsledku mni-
chovského diktátu a osamostatnění Slovenska) byly připome-
nuty „nynější hranice našeho bývalého území, kdy je zvláště 
naléhavým úkolem péče o zdraví každého občana“. Podnětem 
k  vzniku časopisu byly podle tohoto  prohlášení zkušenosti 
s bojem proti TBC během válečných let, vznik nemocenského 
pojištění, rozmach ústavní konzervativní i  chirurgické léčby 
TBC v celé řadě léčeben a nemocničních oddělení, založení 
univerzitního ústavu pro  výzkum TBC a  rozvoj preventiv-
ních metod v boji proti TBC. V prvních ročnících Rozhledů 
byla publikována sdělení autorů spolupracujících oborů 
pojednávajících např. o diabetu při TBC, o plicních atelaktá-
zách, o TBC revmatismu aj. Z vlastní ftizeologické tématiky 
uveďme např. poslechovou diagnostiku plicních afekcí meto-
dou úsečného výdechu a  fyziopatologii cvalového plicního 
rytmu (J. Skládal), o úkolech nemocničních oddělení pro TBC 
(J. Jedlička a V. Tolar). O zkušenostech s tehdy novými vyšet-
řovacími a léčebnými technikami referovali např. R. Křivinka 
(stratigrafie a vrstvová fotografie), V. Tolar a V. Pejše (štítová 
fotografie), V.  Raclavský a  E.  Jančík (Monaldiho drenáž), 
E.  Graubner (tuberkulinové testy), F.  Patočka (mykobakte-
riologická vyšetření) aj. Časopis měl velmi dobrou polygra-
fickou úroveň a  publikované příspěvky byly doprovázeny 
dokonalými reprodukcemi RTG snímků i  makroskopických 
preparátů.

Ve válečných letech 1943–1945 bylo vydávání Rozhledů 
násilně zastaveno a obnoveno v roce 1945 pod opětným vede-
ním jejich prvního vedoucího redaktora J.  Skládala, který 
se vrátil z emigrace přes Sovětský svaz jako pověřenec vlády 
ČSR pro  zdravotnictví (Redakce 1946). Tématika prvních 
poválečných ročníků Rozhledů navazovala na  předválečnou 
a protektorátní problematiku boje proti TBC a prezentovala 
zkušenosti domácích autorů zejména v oblasti zobrazovacích 
metod a chirurgických technik kolapsoterapie TBC.

V  ročníku 1948 byly publikovány první zprávy o  etio-
tropní léčbě TBC streptomycinem přednesené na  konfe-
renci Mezinárodní unie proti TBC v Paříži v červenci 1947; 
první zkušenosti domácích autorů s  léčbou streptomyci-
nem vyšly v Rozhledech v následujícím roce. Od roku 1947 
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se na  vydávání Rozhledů podílela společně s  Ligou také  
Čs. společnost pneumologická a ftiseologická, která poskyto-
vala Rozhledy i Boj proti tuberkulóze svým členům bezplatně 
v rámci členského příspěvku, který činil ročně 150 Kčs. Po zru-
šení Ligy v  roce 1950 vycházely Rozhledy jako publikační 
orgán Pneumologicko-ftizeologické společnosti a  po  změně 
jejich názvu na Studia pneumologica et phtiseologica se jejich 
více než 70 ročníků stalo publikačním a  informačním orgá-
nem několika generací pneumoftizeologů i jiných odborníků.

Ústředí MLPT a  později i  její zemské odbory vyvinuly 
také neobyčejně plodnou aktivitu v  široké oblasti odborné, 
propagační, popularizační i  výchovné publicistiky boje 
proti TBC. Tuto tématiku uvádíme v  přehledu: Slovenský 
zemský odbor vydával od  roku 1926 až do zrušení Ligy 
v  roce 1950 jako přílohu časopisu Slovenský červený kríž 
Boj o  zdravie – obdobu českého Boje proti tuberkulose. 
V odborné knihovně MLPT určené pro postgraduální vzdě-
lávání lékařů i  středních zdravotníků vyšla celá řada příru-
ček a  monografií, např. Sociální přehled tuberkulosy v  ČSR 
(Hůlka 1922), Péče o  nemocné s  tuberkulosou (Procházka 

1924), Sociálně-zdravotní politika tuberkulosy a  péče 
o  mládež (Stodola 1929), Co je tuberkulosa a  jak se  
před ní chránit (autor neudán 1938), Protituberkulózní poradna 
(Hoffmann 1939), Stratigrafie (Raclavský 1942), Funkční 
vyšetřování plic při tuberkulose (Raclavský 1949) aj. Na valném 
sjezdu MLPT konaném v roce 1924 v Praze byla uvedena pre-
miéra prvního československého Protituberkulózního filmu, 
který vznikl z  podnětu ministerstva veřejného zdravotnictví 
a  jehož scénář vypracovala komise odborníků pod  vedením 
dr. F. Hamzy. Byl určen pro širokou laickou veřejnost a zobra-
zoval život rodiny ohrožené nemocným s TBC, prostředí léče-
ben a v optimistickém závěru uváděl život rodiny vítězící nad 
TBC. Náborové plakáty MLPT byly v době protektorátu Čechy 
a Morava vydávány s českým a německým textem (obr. č. 2). 
Vánoční protituberkulózní nálepky (obr. č. 3) byly mezinárod-
ním symbolem boje proti TBC a jejich prodejem byly získá-
vány finanční prostředky pro všestrannou pomoc nemocným 
a  ohroženým. Vznikly již v  roce 1903 z  iniciativy jednoho 
poštovního úředníka v  Kodani a  záhy se rozšířily zejména 
ve skandinávských státech a v USA. Umělecké ztvárnění jejich 
vánoční i  jiné tématiky bylo vždy doprovázeno specifickým 
znakem protituberkulózního boje v  podobě červeného dvo-
jitého lotrinského kříže. U nás byly zavedeny Ligou již v době 
První republiky a jejich poslední edice v nákladu dvou milionů 
kusů vyšla v letech 1947–1948 (Václavík 1947). Část nákladu 
známek byla také rozeslána do 72 čs. velvyslanectví a  kon-
zulátů, mnoha protituberkulózním organizacím světa a  kra-
janským spolkům v zahraničí (J. M. 1948). Jinou publikační 
aktivitou MLPT bylo vydávání scénářů her pro  dětská lout-
ková divadla: Jak Kašpárek přemohl zlého ducha Souchoducha 
(Krišpín 1949), Pohádka o  babce Tichošlapce (Malík 1943), 
Kašpárkova zkouška (Beran 1947), Kašpárek a  Kašlánek 
(Knotek 1947), Slunce, voda, pohyb, vzduch – v zdravém těle 
zdravý duch (Fischerová Kvěchová 1932).

Obr. č. 2: Náborové plakáty Masarykovy ligy proti tuberkulóze z období Protektorátu Čechy a Morava
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Významný italský přírodovědec Lazzaro Spallanzani je 
považován za průkopníka mikrobiologie. Jako první na světě 
konal pokusy s umělým oplodňováním a mj. také objevil žalu-
deční šťávu.

Narodil se v  městečku Scandianu v  provinci Reggio-
Emilia. Ve škole měl rád matematiku a řečtinu, ale ze všeho 
nejvíce jej bavilo pozorování přírody v lesích kolem rodného 
města. Přesto ale jako poslušný syn začal na přání otce studo-
vat práva. Jednou se však svěřil s výsledky svých pozorování 
sopečných pramenů tehdy proslulému vědeckému pracov-
níkovi, lékaři a  přírodopisci Antoniu Vallisnierimu (1661–
1730), profesorovi na univerzitě v Padově. Ten tím byl nato-
lik zaujat, že se vypravil za Spallanzaniho otcem a přesvědčil 
jej, že budoucnost mladého Lazzara je v bádání v přírodních 
vědách. Od původního studia práv přešel ke studiu přírodních 
věd a nakonec teologie na univerzitě v Reggiu.

Ve svých 25 letech překládal starověké básníky a kritizo-
val dosud uznávaný italský překlad Homéra (asi 8. st. př. n. 
l.). Známý americký spisovatel Paul Henry de Kruif (1890–
1971) ve své knize „Lovci mikrobů“ píše, že se výborně učil 
matematiku se svou sestřenicí Laurou Bassiovou, proslulou 
profesorkou na univerzitě v Bologni. V letech 1754 –1760 byl 
sám profesorem filozofie a  řečtiny na své mateřské univer-
zitě v Reggiu. Potom přednášel přírodní vědy na univerzitách 
v Modeně a Pavii, odkud podnikl několik studijních cest po 
jižních evropských státech, do Turecka a na Kypr. Stal se kně-
zem římskokatolické církve a živil se sloužením mší.

Jak uvádí ve své knize „Průkopníci medicíny“ slovenský 
historik doc. MuDr. Ján Junas, v jeho životě převládal zájem 
o přírodní vědy a snaha vysvětlit v té době nastolený problém 
vytváření nových organismů. Po objevech Itala Francesca 
Rediho z Arezza (1626–1697), který prokázal, že se mouchy 
nerodí z hnijícího masa, jej zaujaly pokusy anglického kněze 
Johna Needhama (1713–1781), který mikroskopicky obje-
vená spermata pokládal jen za molekulární částice a obhajo-
val prvoplození.

Zdržme se na okamžik u něj. Needham dělal pokusy se šťá-
vou ze skopového masa, kterou nalil do láhve a pevně uzavřel 
zátkou. Podruhé dokonce láhev zahříval v  horkém popelu. 
Po několika dnech vytáhl zátku a zjistil pod drobnohledem, 
že se obsah láhve hemží drobnými živočichy. Zprávu o svých 
pokusech poslal Královské společnosti v Londýně a tvrdil, že 
objevil důkaz toho, že život může vzniknout z hmoty neživé. 
Tvrdil, že ke vzniku drobných živočichů nemusí být skopová 
omáčka, ale stejně postačí třeba odvar ze semen nebo mandlí.

Když si Spallanzani přečetl zprávy o Needhamových poku-
sech, rozhodl se, že je bude opakovat, ale mnohem podrob-
něji a dokonaleji. Byl přesvědčen, že jeho anglický předchůdce 
nedostatečně zazátkoval své láhve a také je příliš krátkou dobu 
zahříval. Nejprve do několika pečlivě vymytých skleněných 

baněk nasypal různá semena, hrách, mandle a do některých 
také nalil čistou vodu. Hrdla lahví nezátkoval, ale zatavoval je 
v plameni. Několik baněk při tom rozbil, několikrát si spálil 
prsty, ale nakonec se mu podařilo všechny baňky zatavit. Pak 
tyto baňky zahříval – od několika minut až po celou hodinu. 
Jako kontrolní vzorek si připravil ještě jednu řadu baněk, které 
jen zazátkoval a také zahříval.

Po několika dnech ulámal hrdla baněk a postupně jejich 
obsah zkoumal pod mikroskopem. V obsahu všech pouze zát-
kami uzavřených baněk (i těch, které zahříval celou hodinu) 
nalezl mikroorganismy, které se tam musely dostat ze vzdu-
chu. Zároveň učinil zjištění, že některé z  těchto mikroorga- 
nismů snesou i několikaminutové vaření (objevil je i v zatave-
ných lahvích). Ale v zatavených lahvích, které zahříval celou 
hodinu, nenalezl pod mikroskopem vůbec nic. O svém objevu 
informoval nadšený Spallanzani nejprve bratra a sestru a poté 
své studenty poučil o  tom, že „vše živé zase pochází jen ze 
živého, že vše, co žije, musí mít rodiče“. Jednoznačně vyvrátil 
teorii samoplození a zároveň objevil rozdílnou teplotní odol-
nost mikrobů.

 Spallanzani tak zjistil, že jde v podstatě o mikroorgánové 
látky – zárodky budoucích organismů. O  tom napsal v  roce 
1768 dílo nazvané „Zpráva o  způsobu rozmnožování repro-
dukcí“. Ve vědeckých společnostech vypukl spor – má pravdu 
Needham nebo Spallanzani? Needham se nedal, odjel předná-
šet do Paříže a tam se spojil s proslulým hrabětem Georgesem 
Louisem Leclercem Comte de Buffonem (1707–1788), který 
mj. přeložil díla Isaaca Newtona (1643–1727) do francouz-
štiny. Needham dělal dále své pokusy a  elegantní a  bohatý 
Buffon o nich psal (podle dnešní terminologie prováděl pub-
lic relations a marketing). Příčinu vzniku drobných zvířátek 
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nazývali „vegetativní silou“. Spallanzaniho pokusy nevyvrátili, 
jen psali o  svých pokusech. Přineslo to úspěch – londýnská 
Královská společnost i  pařížská Akademie věd Needhama 
zvolily za svého člena.

A tak se nezdolný Spallanzani znovu uzavřel do své labo-
ratoře, znovu zátkoval, zatavoval a vařil láhve a baňky s obsa-
hem z různých semen, hrachu, bobů a vikve, (dokonce některá 
semena pražil v přístroji na pražení kávy) až se mu podařilo 
definitivně vyvrátit teorie o „vegetativní síle“.

Dokonale triumfoval – dopisoval si s ním slavný francouz-
ský filozof Voltaire (1694–1778), dlouhé dopisy mu psával 
pruský král Fridrich II. Veliký (1712–1786), který jej vlastno-
ručním přípisem jmenoval členem berlínské Akademie věd. 
Rakouská císařovna Marie Terezie (1717–1780) mu nabídla 
místo profesora přírodních věd a správce přírodopisného kabi-
netu na starobylé univerzitě v Pavii. Spallamzani přijal, lezl po 
horách a sbíral nerosty, v moři lovil ryby, do sítí chytal ptáky 
a zdejší kabinet obohatil o mnohé nové exponáty. Po návratu 
ze svých cest po jižní Evropě a Turecku byl ve Vídni zahrnut 
poctami a přijat rakouským císařem Josefem II. (1741–1790).

Nebyly však jen úspěchy. Závistiví kolegové na univerzitě 
v Pavii využili jeho roční dovolené, kterou dostal na své pozná-
vací cesty, vykradli univerzitní přírodopisné sbírky a obvinili 
Spallanzaniho z  krádeže. Skoro se ani nechce věřit, jak píše 
Tomáš Řezáč ve svém medailonu o  Lazzaru Spallanzanim 
v „Přemožitelích času č. 4“, že se k  tomuto obvinění propůj-
čil jiný slavný vědec – italský fyzik Alessandro Volta (1745–
1827), který udivil svět svými pokusy s  elektřinou, je pova-
žován za zakladatele elektrodynamiky a  objevitele prvního 
elektrického článku.

Spallanzani se ihned ze svých cest vrátil, byl nadšeně uví-
tán svými studenty a  před univerzitní vyšetřující komisí se 
brilantně obhájil a  všechna obvinění vyvrátil (možná, že by 

z  něho byl opravdu i  skvělý právník, kdyby zůstal u  svého 
prvního studijního zaměření). Na  místě byl zproštěn viny 
a Alessandro Volta a s ním spojení profesoři byli z univerzity 
vyhnáni. Císař Josef II. nařídil, aby obě strany okamžitě ukon-
čily své spory a vzájemné obviňování.

Svoje názory o  rozmnožovací úloze spermat dokázal 
v roce 1785 pokusy umělého oplodňování u žab a jiných niž-
ších živočichů. Vedle tohoto problému se věnoval Spallanzani 
i výzkumu činnosti žaludku a pomocí spolykaných mořských 
hub zjistil u zvířat kyselý obsah žaludku, v podstatě žaludeční 
kyselinu. Tento objev uveřejnil v  práci, která se jmenovala 
„Práce o  podstatě činnosti rostlin a  zvířat“. Studoval krevní 
oběh, prováděl pokusy s regenerací salamandrů, psal o nálev-
nících. Svou pozornost zaměřil také na výzkum dýchání 
tkáně a  výsledky svých pokusů publikoval ve spisu „Úvahy 
o  dýchání“, který vyšel až po jeho smrti v  roce 1803. Jako 
dítě ho bavilo dělat plochými kameny „žabky“ na vodě a tak 
jako uznávaný vědec napsal vědecké pojednání o mechanice 
„žabek“ ve vodě.

Zemřel v  roce 1799 v  Pavii sice na mrtvici, ale protože 
věděl, že trpí chorobou močového měchýře, tak na smrtelné 
posteli požádal: „Tak mi po smrti močový měchýř vyjměte. 
Možná, že přitom objevíte něco nového a úžasného o chorobě 
měchýře“. Kolegové jeho přání vyhověli a  tak dnes mohou 
návštěvníci muzea v Pavii, kromě Spallanzaniho busty shléd-
nout i jeho močový měchýř.

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny
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23.–24. května 2013, hotel Crowne Plaza, Praha

Tematické okruhy:
•	 potápěčská medicína
•	 hyperbarická medicína – indikace k léčbě, klinická problematika, hyperbarická fyziologie
•	 hyperbarická medicína – kazuistiky
•	 hyperbarická medicína – současný stav a aktuální problémy
•	 letecká fyziologie
•	 letecko-lékařský výcvik
•	 letecká medicína – klinická problematika
•	 letecká medicína – posudková problematika
•	 letecká medicína – současný stav a aktuální problémy
•	 varia

upoutávka

Organizační sekretariát
(přihlášky, platby, ubytování, stravování)
Congress Business Travel spol. s r.o.
Lidická 43/66
150 00 Praha 5 – Anděl
tel.: 224 942 575, 224 224 646
fax: 224 942 550
e-mail: ulz@cbttravel.czwww.ulz60let.cz


