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Editorial

Fotografie na obálce: 

Foto: Mgr. Kamil Marek

Bon appétit

Kazuistiky v  alergologii, pneumologii a ORL jsou česko-slovenským časo-
pisem. Naše redakce sídlí v České republice, ale v redakční radě jsou zastoupeni 
také odborníci ze Slovenska, oficiálním jazykem časopisu je stejně tak čeština 
jako slovenština a distribuce probíhá na území obou států. Umožňuje to naprosto 
unikátní situace našich jazykově, kulturně i historicky blízkých národů v podobě 
téměř nulové jazykové bariéry.

Nikdo asi nezpochybní, že Češi a Slováci jsou si navzájem daleko bližší, než 
je tomu s  ostatními sousedy. Přesto však již za dvacet let samostatné existence 
můžeme pozorovat jisté divergence. Naposledy jsem měl možnost se nad tím zamyslet na společném 18. výročním sjezdu Slovenské 
a České pneumologické a ftizeologické společnosti, která před pár dny proběhla ve Vysokých Tatrách. Medicínské problémy, jakými je 
např. incidence tuberkulózy, tvorba odborných guidelines a další, čím dál více konvergují v celé Evropě, tedy nejen mezi námi – blíz-
kými sousedy. Začínáme se však lišit v důsledcích zdravotní politiky, různým přístupem pojišťoven, regulačních orgánů a dalších stát-
ních institucí. Byl jsem překvapen, že mnohdy to znamená nejen praktické důsledky v diagnostice a terapii ale někdy i různý pohled 
zpětně na medicínskou problematiku.

V době, kdy pneumologové společně jednali ve Vysokých Tatrách, v České republice probíhala vládní krize způsobená zatýkáním 
v řadách nejvyšších činovníků našeho státu. Televizní komentáře a vyjádření slovenských politiků, které jsem měl možnost vyslech-
nout, se kouzelně a radikálně lišily od postojů jejich českých kolegů. Na rozdíl od očekávatelného českého znechucení politikou i poli-
tiky se téměř všichni slovenští činitelé (pokud situaci neodmítli komentovat) vyjadřovali o vývoji v ČR velmi pozitivně. V medicínské 
parafrázi – Česká republika je sice nemocná a na kůži má četné vředy, ale na sále je chirurg se sterilním skalpelem připravený provést 
ostrý débridement a rány vyčistit. Netroufám si soudit, v jakém stavu je česká politika ani jakékoliv zákulisní hry našich politiků, 
policie a zpravodajských služeb, ale ocenil jsem možnost podívat se na naši situaci jinýma očima. Jsem přesvědčen, že takový pohled 
by prospěl i naší medicíně a zdravotnické politice, činnost zdravotních pojišťoven a SÚKL nevyjímaje. Možná bychom zjistili, že v lec-
čems na tom nejsme tak špatně a naopak, někdy je naše hrdost a pýcha značně neopodstatněná.

Náš časopis je tradičně mediálním partnerem řady odborných akcí z oborů našeho působení, nejčastěji v alergologii, imunologii 
a pneumologii, z některých připravujeme dokonce sborníky abstrakt či jiné publikace. V nedávné době jsme však neodolali a stali se 
mediálními partnery akce, která má sice s medicínou pramálo společného, rozhodně se však týká většiny z nás. Je mi velkým potě-
šením, že jsme mohli podpořit také Apetit festival, tedy gurmánský festival dobrého jídla a pití, který proběhne v brzké budoucnosti 
(29.–30. 6. 2013) v Pardubicích. Všechny Vás tímto k účasti zvu, podrobnosti naleznete na inzerátu uvnitř v čísle a na našich inter-
netových stránkách.

Bon appétit a zajímavé čtení

Karel Vízner
šéfredaktor  

PS: Před několika dny jsme vydali suplementum věnované rozšířeným abstraktům XVIII. setkání pneumologů a II. setkání pneumo-
logů a pneumochirurgů v Emauzích. Organizátorům konference a autorům příspěvků děkujeme za spolupráci. Výtisk suplementa 
obdrží všichni, kdo mají řádně uhrazeno předplatné Kazuistik v APORL
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Opožděná pravděpodobná (delayed possible) 
TRALI u pacientky na jednotce intenzivní 
péče – obtížná diferenciální diagnostika

Jan Máca
Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Ostrava

Souhrn:
Kazuistika pojednává o klinicko-patologickém syndromu transfusion-related acute 

lung injury (TRALI) u mladé ženy léčené na JIP, která byla primárně přijata pro rozví-
jející se hemoragický šok při krvácení z peptického vředu bulbu duodena. K rychlému 
zhoršení plicních funkcí došlo mimo časový limit pro diagnostiku klasické TRALI (více 
než 6 hodin od podání transfúze). I přesto, že detekce aloprotilátek nebyla úspěšná, 
následný klinický vývoj a rychlá funkční restituce oxygenačních a ventilačních parame-
trů vedly k podezření na TRALI.

Summary:
Delayed possible TRALI in ICU patient – difficult differential diagnosis

This case report provides description of clinical course of a young female patient 
treated in ICU. The patient was primarily admitted due to hemorrhagic shock 
during duodenal peptic ulcer bleeding. Worsening of pulmonary functions occurred 
after the limit for classic TRALI (more than 6 hours from transfusion). Despite the 
negative antibodies testing, following clinical course and fast functional restitution of 
oxygenation and ventilatory parameters then led to the suspicion for TRALI.

Máca, J. Opožděná pravděpodobná (delayed possible) TRALI u pacientky na jednotce intenzivní péče – obtížná 
diferenciální diagnostika. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, 2: 3–7, 2013.

Klíčová slova:  
 � transfusion-related acute 

lung injury
 � akutní plicní poškození
 � krevní transfúze
 � jednotka intenzivní péče
 � kazuistika

Key words: 
 � transfusion-related acute 

lung injury
 � acute lung injury
 � blood transfusion
 � intensive care unit
 � case report

Úvod 
Zvyšování spotřeby krevních derivátů na jednotkách 

intenzivní péče se stalo trendem posledních let. Důvodů je 
několik: 1. zvyšující se průměrný věk kriticky nemocné popu-
lace s  vyšší frekvencí přidružených chronických onemoc-
nění; 2. souběžné zvyšování náročnosti různých terapeutic-
kých zákroků (např. rozsáhlejší chirurgické operační výkony, 
provázené výraznějšími krevními ztrátami); 3. zvyšování 
úrovně kauzální i  podpůrné terapie vedoucí k  prodlužování 
doby hospitalizace a  tím i zvyšujícímu se počtu případů tzv. 
chronické intenzivní péče. S vyšší frekvencí užívání krevních 
derivátů souvisí i nárůst s tím spojených komplikací, k nimž 
patří relativně málo časté, ale přesto důležité plicní poškození 
– transfusion related acute lung injury (TRALI). V  posled-
ních letech je doporučena maximální racionalizace indikací 
podání krevních transfúzí s cílem snížení počtu aplikací.

Konsenzuální diagnostická kritéria pro TRALI byla sta-
novena až v  roce 2004 z  aktivity pracovní skupiny National 
Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) (Goldman et al. 
2005).

V  současnosti jsou popsány dvě formy TRALI (tab. č. 
1). První z nich je tzv. klasická forma TRALI a později byla 

definována druhá jednotka, tzv. opožděná forma TRALI, 
která se od klasické formy odlišuje zejména v časové souvis-
losti vzniku, odpovědi na terapii a prognóze (Marik et Corwin 
2008).

Klasické TRALI je klinicko-patologický syndrom, který 
byl definován NHLBI jako nové akutní plicní poškození 
(acute lung injury – ALI) vznikající náhle, v průběhu prvních 
6 hodin od podání alogenní transfúzní jednotky (transfusion 
unit – TU) a zároveň není v souvislosti s jiným rizikovým fak-
torem pro vznik ALI (aspirace, pneumonie, inhalace toxic-
kých látek, těžká sepse, šok, trauma, popáleninové trauma, 
kardiopulmonální bypass, předávkování léky, apod.) (Marik 
et Corwin 2008; Hedrickson et Hillyer 2013), tzn. krevní 
transfúze je jedinou identifikovatelnou příčinou respirační 
tísně. Kanadský konsenzuální panel autorů z roku 2004 defi-
noval u klasické formy kritéria pro dvě klinicko-patologické 
podjednotky: 1. TRALI a 2. možné („possible“) TRALI (Rice 
et al. 2007) (tab. č. 2). Klinicky se klasické TRALI projevuje 
jako akutně vzniklá a rychle se zhoršující dušnost, jejímž pod-
kladem je nekardiální plicní edém. Otok se může rozvinout 
již v průběhu podávání TU, ale nejčastěji se jedná o interval 
1–2 hodin od podání. Ve většině popsaných případů došlo 
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ke klinickému zlepšení v průběhu 48–96 hodin, raritně se ale 
stalo, že hypoxemie trvala déle než 7 dní.

Bylo definováno několik patofyziologických mechanismů: 
1. na protilátkách závislá, kdy jsou protilátky anti-HLA 
(human leukocyte antigens) a anti-HNA (human neutrophil 
antigens) pasivně transfundovány v plazmě dárce (leukoaglu-
tininy) do krve příjemce, nebo jsou přítomny protilátky v krvi 
příjemce reagující s  leukocyty dárce; 2. two-hit model, kdy 
prvním stimulem (hit) je primární onemocnění např. inzult 
v podobě těžké infekce (přítomnost lipopolysacharidu – LPS), 
chirurgický zákrok, trauma, masivní transfúze. To vede akti-
vací mikrovaskulárního endotelu k  lokální produkci cyto-
kinů a  expresi adhezivních molekul. Dochází k  atrahování, 
primingu, adhezi leukocytů (neutrofilů) na endotel a  jejich 

sekvestraci. Druhým stimulem je pak např. krevní transfúze 
– protilátky, biologicky aktivní látky neprotilátkového cha-
rakteru jako: histamin, eozinofilní kationický protein (ECP), 
eozinofilní protein X, myeloperoxidáza, inhibitor aktivátoru 
plazminogenu (PAI-1), lipidů, cytokinů (inteleukin) IL-1, 
IL-6, IL-8, TNF-α, fosfolipáza A2, apod. Ten pak definitivně 
vede ke změnám v propustnosti cévní stěny (zvýšení perme-
ability) a rozvoji TRALI; 3. přímé poškození alveolokapilární 
membrány transferem některých biologicky aktivních látek 
(VEGF).

Opožděná forma TRALI je definována jako rozvoj plicního 
poškození více než 6 hodin (6–72 hodin) od podání transfúze. 
U pacientů s tupým traumatem (n=4 397) byla transfúze více 
než 10  TU erytrocytů za 24  hodin nezávislým prediktorem 
rozvoje plicního poškození. Později bylo zjištěno, že i podání 
menších objemů transfúzí (dokonce i  jen jedné TU) je také 
spojeno s  rizikem rozvoje ARDS, často ve spojení s  dalšími 
rizikovými faktory jako například sepse, trauma nebo popá-
leninové trauma. Riziko opožděné TRALI stoupá s  počtem 
podaných TU. Patofyziologicky se uvažuje o  modelu, kdy 
imunomodulační efekt transfúze (transfusion related immu-
nomodulation – TRIM) vede k vyššímu riziku vzniku ARDS 
v  situaci, kdy plicní parenchym je náchylnější (vulnerabil-
nější) vlivem primárního procesu (inzultu). U pacientů s roz-
vinutým ARDS je podání transfúzí, jako nezávislý prediktor, 
spojeno s vyšším rizikem smrti (Webert et Blajchman 2005). 
V  těchto případech se předpokládá, že převod aktivovaných 
leukocytů a  proinflamatorních mediátorů v  průběhu trans-
fúze vede k akcentaci mikrovaskulárního poškození v plicním 
parenchymu.

Terapie obou popsaných forem TRALI se v zásadě neliší. 
Je především podpůrná: oxygenoterapie, umělá plicní venti-
lace (UPV), vyšetření rizik další hemoterapie, prevence teku-
tinového přetížení. Důraz je kladen na věnování pozornosti 
včasné identifikaci a léčbě případných infekčních komplikací.

Vyvolávajícím faktorem TRALI mohou být všechny stan-
dardní typy TU (plná krev, fresh frozen plasma – FFP, koncen-
tráty erytrocytů a  trombocytů, kryoprecipitát, granulocyty, 

Tab. č. 1: Klasifikace klasické formy TRALI 2004 (Goldman et al. 2005)

TRALI pravděpodobná TRALI

  1. ALI   1. ALI

a. akutní vznik   2. bez preexistujícího ALI před transfúzí

b. hypoxemie   3. v průběhu 6 hodin od transfúze

nastavení výzkumné
PaO2/FiO2≤300   4. vztah k alternativnímu rizikovému faktoru pro ALI

spO2 pod 90 % při FiO2 0,21

nastavení klinické

PaO2/FiO2≤300

spO2 pod 90 % při FiO2 0,21

nebo jiné klinické známky hypoxemie

c. bilaterální infitráty na RTG plic

d. bez známek levostrané síňové hypertenze

  2. bez preexistujícího ALI před transfúzí

  3. v průběhu 6 hodin od transfúze

  4. bez vztahu k alternativnímu rizikovému faktoru pro ALI

Tab. č. 2: TRALI – rozdíly mezi klasickou a opožděnou formou 
(Hendrickson et Hillyer 2013)

klasické TRALI  
(TRALI, possible TRALI)

opožděná TRALI  
(delayed TRALI)

vztah k podání transfúze do 6 hodin 6–72 hodin

rizikové kofaktory bez sepse, trauma, 
popáleniny

nejpravděpodobnější  
patofyziologický 
mechanismus

na protilátkách závislý,  
two-hit model 

bioaktivní mediátory, 
two-hit model

počet TU obvykle 1 mnohočetné

epidemiologie

relativně nízká vyšší

1:432 pro trombocyty 
z plné krve až po 1:557 000 
pro erytrocytární TU

40 %–57 % při 
masivních krevních 
převodech

8 % na JIP 5 %–25 % na JIP

febrilie časté málo časté

nástup rychlý (minuty, hodiny) pomalejší (hodiny)

interval do zlepšení v průběhu 48–96 hodin pomaleji

výsledek často kompletní restituce
možnost rozvoje 
fibroproliferativní 
ARDS

letalita 5–10 % 35–45 %

místo (hospitalizace) často mimo JIP převážně na JIP
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i.v. imunoglobuliny (IVIG) i  preparáty kmenových buněk). 
Častější výskyt je ale po podání preparátů, které obsahují více 
než 50 ml krevní plazmy, nejvíce pak po FFP a trombocytech 
získaných z plné krve (Gong et al. 2005).

Výskyt TRALI je odhadován na 0,014–0,08  % na jednu 
podanou TU (Hendrickson et Hillyer 2013; Truilzi 2009) 
nebo 0,04–0,16  % na jednoho transfundovaného pacienta 
(Truilzi 2009). Frekvence se také udává jako 1 případ TRALI 
na 5 000 podaných TU (v širokém intervalu 1:432 pro trom-
bocyty z  plné krve až po 1:557 000 pro erytrocytární TU) 
(Webert et Blajchman 2005). Mohou existovat i případy lehké 
a střední formy reakce na podání TU, které jsou subklinické 
nebo exaktně nesplňují požadovaná diagnostická kritéria, 
reálný výskyt v  praxi je tedy pravděpodobně vyšší. Letalita 
TRALI je obvykle mezi 5–10 % případů (Goldman et al. 2005; 
Marik et Corwin 2008).

TRALI je považováno za nevýznamnější příčinu mortality 
a morbidity spojené s  transfúzemi (transfusion-related mor-
tality) a společně s ABO inkompatibilitou a podáním bakte-
riálně kontaminované TU je třeba s ním v diferenciální dia-
gnostické rozvaze počítat.

Kazuistika
34letá pacientka (bez významnější osobní anamnézy: 

depresivní syndrom na medikaci escitalopramem, fuma-
tor 15 cigaret/den, alergie neguje) byla vyšetřena 14. března 
v  interní příjmové ambulanci pro bolesti břicha a  zvracení 
(zvratky růžové barvy s  příměsí čerstvé krve). Den poté, 
15.  března, bylo provedeno gastrofibroskopické (GFSK) 
vyšetření s  nálezem velkého vředu přední stěny bulbu duo-
dena Forrest IIb. Doporučen byl konzervativní postup, který 
zahrnoval: neužívat NSAID a  ASA, užívat 6  měsíců panto-
prazol, vyšetření na Helicobacter pylori a  kontrolní gastros-
kopie za dva měsíce. Dne 16. března pacientka náhle zvracela 
jasně červenou krev ve větším množství, souběžně byla stolice 
rovněž s příměsí jasně červené krve, meléna nebyla. Pacientka 
byla přijata na Metabolickou JIP Interní kliniky, kde bylo 
pokračováno v konzervativní terapii (krystaloidní a koloidní 
tekutinová substituce, omeprazol, terlipressin, analgetizace) 
a  byly prováděny opakované GFSK kontroly (peptický vřed 
jevil známky hojení s pouze mírnou hemoragickou sekrecí).

Po tomto přechodném zmírnění lokálního krvácení došlo 
v ranních hodinách dne 19. března k náhlé změně klinického 
stavu, kdy se objevila masivní hematemeza provázená prud-
kým poklesem hladiny hemoglobinu na 36  g/l. Pacientka 
byla bezprostředně poté, již s  projevy  hemoragického šoku, 
indikována k operační revizi z vitální indikace. Ta byla pro-
vedena 19.  března v  7:30 ráno (operační výkon: opich duo-
denální léze z  duodenotomie cestou horní střední laparoto-
mie). Výkon trval cca 2 hodiny, krevní ztráty byly odhadnuty 
perioperačně na 0,5–1 litru. Bylo podáno celkem 6 jednotek 
EBR (resuspendované erytrocyty bez buffy coatu) a 2 jednotky 
čerstvě zmražené plazmy – FFP. Po operačním výkonu byla 
pacientka přeložena v 9:30 na jednotku intenzivní péče ARK. 
Stav při přijetí: trvá hemorhagický šok, hemoglbin 50  g/l,  
je přítomna potřeba hemodynamické podpory vazopresory 
(při převozu z  operačního sálu byl noradrenalin v  dávce 
0,12  µg/kg/min s  postupnou rychlou redukcí), nejvyšší 
naměřená hodnota arteriálního laktátu byla 2,2  mmol/l. 
V  návaznosti na operační výkon bylo pokračováno v  anal-
gosedaci a pacientka byla ponechána na umělé plicní ventilaci 
bez poruchy oxygenačních a  ventilačních parametrů. UPV 
byla dobře tolerována bez interference. Na ARK zahájena 
standardní resuscitační péče (volumoterapie, UPV, obecná 
podpůrná terapie). Došlo k  rychlé stabilizaci stavu s  vysa-
zením vazoaktivní terapie a  pacientka byla za 4  hodiny od 
příjmu včasně extubována. Přechodně ještě trvaly malé ztráty 
čerstvé krve z nazogastrické sondy, které postupně ustávaly.

Pokračováno v  konzervativní terapii (terlipressin, 
omeprazol, antibiotika: metronidazol, ampicilin/sulbactam). 
V  průběhu 19.  března byly podány další krevní deriváty  
(3x EBR, 3x FFP). Pacientka byla po extubaci při vědomí, 
spolupracovala, spontánně ventilovala, bez zjevné poruchy 
oxygenace (SpO2 97  % při O2 podpoře kyslíkovou maskou  
2–4 l/min), dechová frekvence klidná do 20/min, bez nutnosti 
farmakologické podpory oběhu, arteriální laktát postupně 
klesal do normy.

21.  března v  dopoledních hodinách náhle vznikla epi-
zoda sinusové tachykardie a  rozvinula se hypoxemie dle 
periferní pulzní oxymetrie s poklesem SpO2 pod 90 % i přes 
navyšování oxygenoterapie O2 maskou (FiO2 cca 0,36–0,4, 
při 4–6  l kyslíku/min). SpO2/FiO2 220–234 což odpovídá 

Obr. č. 1: RTG srdce a plic (nález z 19. 3.)
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Obr. č. 2: RTG srdce a plic (nález z 21 3.) Obr. č. 3: RTG srdce a plic (nález z 25. 3.)
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PaO2/FiO2≤200 mmHg (Rice et al. 2007). Kumulativní pozi-
tivita tekutinové bilance byla od přijetí (interval 48  hodin) 
do +1 200 ml. Byla přítomna leukocytóza 21x109/l. Pacientka 
subfebrilní. Dle kontrolního RTG plic a srdce byl obraz bila- 
terálních infitrátů odpovídající akutní respirační tísni – 
ARDS. Bylo doplněno echokardiografické vyšetření s nálezem 
normální funkce srdce, bez známek pravostranného přetížení 
a bez suspekce na plicní embolizaci (citace ECHO 21. března 
ve 13:22: nezvětšená LK s  normální systolickou funkcí, bez 
poruch regionální kinetiky, LS nezvětšena, normální plnící 
tlaky LK, bez signifikantní chlopenní vady, nezvětšená PK 
s normální systolickou funkcí, bez známek plicní hypertenze, 
perikard bez výpotku). Postupováno konzervativně (oxygen-
oterapie, restriktivní tekutinová strategie vedoucí k vyrovnané 
denní bilanci, dechová a  celková rehabilitace, antibiotika, 
obecná podpůrná terapie). Vzhledem k  absenci dalších 
rizikových faktorů pro ARDS, předchozí anamnéze opak-
ovaných podání krevních derivátů a charakteristické dynamice 
klinického stavu a RTG nálezu, bylo vysloveno podezření na 
TRALI (odesláno hlášení do Krevního centra a  provedeny 
odběry a  vyšetření aloprotilátek pacientky). Průkaz imuno-
logického původu pravděpodobné TRALI ovšem nebyl labo-
ratorním vyšetřením potvrzen.

V dalším průběhu se pacientka rychle klinicky zlepšila, oxy-
genace normalizována v průběhu 48 hodin, klidně spontánně 
ventilovala. Byl úspěšně zahájen per os příjem. Pacientka tolerov-
ala vertikalizaci. Kontrolní RTG srdce a plic ze dne 25. března 
s výrazným zlepšením (normální RTG nález). Sekvence RTG 
nálezů viz obr. 1–3. Dne 26. března byla pacientka přeložena 
na standardní oddělení Chirugické kliniky, odkud byla dne 
1. dubna propuštěna do domácího ošetřování.

Diskuse
Na jednotkách intenzivní péče jsou hospitalizováni paci-

enti s  rizikem nebo již s  manifestním selháváním jednoho 
nebo více životně důležitých orgánů. Z orgánových dysfunkcí 
na předním místě dominují případy respiračního selhávání 
různé etiologie; ať už jde o primární onemocnění, které paci-
enta k  hospitalizaci přivádí, nebo sekundární komplikace 
a následky pobytu na JIP. Různá etiologie respirační insufici-
ence se obvykle liší svou prognózou a různými dlouhodobými 
klinickými výsledky (outcome). Cílem péče o  tyto pacienty 
je nejen preventivně bránit vzniku respiračních komplikací, 
ale častěji se jedná o  nutnost rychlého stanovení diagnózy 
a včasného zahájení efektivní terapie základního onemocnění 
a sekundární prevenci vzniku dalších komplikací.

Každá terapeutická intervence, aplikovaná s cílem zvrátit 
a  co nejvíce zlepšit nepříznivý klinický stav, s  sebou přináší 
kromě řady nesporných pozitiv i svá rizika. Podání krevních 
derivátů je spojeno, ve vhodných indikacích, se zlepšením 
dodávky kyslíku do tkání (redukce anemie), s  kompenzací 
hemostatického deficitu (koagulační faktory, trombocyty) 
a  v  některých případech i  pomáhá doplnit intravaskulární 
objem. Z  rizik je pak nutné zmínit: ABO inkompatibilitu, 
podání kontaminované krve, tekutinové přetížení a  v  nepo-
slední řadě i  stěžejní téma kazuistiky: patologická zánětová 

reakce na jejich podání v podobě akutního plicního poškození 
– TRALI.

Diagnostika TRALI je často obtížná. Kromě jednoznač-
ných a  klinicky významně manifestních případů, které jsou 
v obecné praxi spíše vzácné, mohou existovat i případy lehké 
a  střední formy reakce na podání TU probíhající subkli-
nicky nebo exaktně nesplňují požadovaná diagnostická kri-
téria. To ve svém důsledku může vést k omezené diagnostice 
tohoto syndromu a následně opakovanému vystavení riziko-
vého pacienta dalším potransfúzním reakcím s výraznějšími 
následky.

Nižší povědomí o  rizicích transfúzí často komplikuje 
potřebnou diagnostickou jistotu. Lékaři v intenzivní péči mají 
často tendenci syntézou jednotlivých faktů co nejrychleji sta-
novit příslušnou diagnózy a následně včasně a adekvátně apli-
kovat jednoduché terapeutické postupy. Následná „spokoje-
nost“ s klinicky se zlepšujícím stavem pacienta vede k riziku 
podcenění komplexnosti problému a  diferenciální diagnos-
tiky nových patologických stavů a  komplikací, což ve svém 
důsledku může někdy vést k poškození pacienta.

Je třeba počítat i s rozdílnostmi v klinické symptomatolo-
gii provázejícími dechovou insuficienci pacientů při vědomí 
– spontánně ventilujících, a pacientů analgosedovaných – na 
UPV. V prvním případě může jít o nepřesnosti při stanovení 
míry hypoxemie (index PaO2/FiO2) nedostupností některých 
monitorovacích modalit (absence arteriální linky, nepřesnost 
odhadu FiO2 u  pacientů s  oxygenoterapií kyslíkovými brý-
lemi nebo maskou). V druhém případě je třeba brát v úvahu 
zkreslení při získávání anamnézy (porucha vědomí) a fyzikál-
ním vyšetření (absence dušnosti), interobservační variabilitu 
v popisech RTG plicních nálezů (poloha pacienta, inspiračně-
-exspirační zkreslení, artefakty), podcenění přítomnosti dal-
ších rizikových faktorů (sepse, protrahovaný hypovolemický 
šok nebo ischemicko-repefúzní poškození) apod.

V  případě klasické TRALI je stanovená hranice 6 hodin 
od podání transfúze. Pokud by byly tyto arbitrárně stanovené 
časové limity důsledně dodržovány, vedlo by to k  dalšímu 
zkreslení diagnostiky, kdy pacienti s pravděpodobným TRALI 
by mimo tento časový limit již nemohli být tímto syndromem 
označeni. Terminologickým řešením je jednotka „delayed 
TRALI“ zahrnující všechny tzv. opožděné případy klasické 
TRALI, ale také jednotky, které jsou svojí povahou mírně 
odlišné, souvisejí více s tíží stavu pacienta a průběhem a pro-
gnózou se blíží více ARDS.

U  pacientky v  popsané kazuistice se akutní respirační 
selhání rozvinulo po více než 24 hodinách od podání poslední 
transfúze. Dynamika plicního poškození vedla k  vyslovení 
podezření na TRALI. To staví pacientku do nevýhodné pozice 
z hlediska eventuelního podání další krevní transfúze a je třeba 
to brát v úvahu přinejmenším do doby než je ověřena přítom-
nost aloprotilátek (anti-HLA a anti-HNA) v plazmě pacientky 
anebo v plazmě donorů. V tomto případě ale nebyl zjištěn ani 
jeden typ protilátek. I přesto, že to celou diagnostiku značně 
komplikuje, je diagnóza TRALI nadále velice pravděpodobná. 
Pro ni svědčí, že: 1. při rozvoji respirační symptomatologie 
chyběly ostatní rizikové faktory pro vznik ARDS; 2. byl zcela 
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normální echokardiografický nález; 3. vzhledem k dodržené 
konzervativní (restriktivní) tekutinové strategii a  vzhledem 
k  výsledku echokardiografického vyšetření srdce provede-
ného v době vrcholící plicní patologie, můžeme vyloučit pře-
tížení oběhu tekutinami včetně syndromu posttransfúzního 
tekutinového přetížení (TACO); 4. nelze vyloučit ani podíl 
tzv. na protilátkách nezávislého mechanismu vzniku TRALI 
např. při přítomnosti látek uvolňujících se v transfúzních pří-
pravcích při dlouhodobém skladování. Terminologicky tedy 
zůstává problémem to, že název „possible“ TRALI byl konsen-
zuálně stanoven pro klasickou formu TRALI do 6 hodin od 
podání transfúze. Pokud bychom akceptovali, že se v popsa-
ném případě jednalo o TRALI, jednalo by se tedy o opožděné 
pravděpodobné TRALI (possible delayed TRALI).

Závěr
Stanovení jednoznačné diagnózy v  rámci diferenciální 

diagnostiky rychle progredujících difúzních intersticiálních 
plicních onemocnění je obvykle v intenzivní péči obtížné.

Je nutné vždy vyvinout maximální snahu o  vyloučení 
ostatních onemocnění, které mohou svými projevy a  kli-
nickým průběhem, případně i  odpovědí na terapii imitovat 
aktuální stav. V  problematice TRALI se jedná především 
o významně častější, syndrom posttransfúzního tekutinového 
přetížení (TACO). U něho je obvykle jak nález při echokardi-
ografickém vyšetření, tak i odpověď na terapii odlišná. Dále 
může jít o  infekční postižení plicního parenchymu (komu-
nitní a ventilátorová pneumonie a tracheobronchitis), u nichž 
je ovšem, zejména při subakutním a  chronickém průběhu 
(horizont týdnů) pravděpodobnost rychlé restituce jen mini-
mální. K  onemocněním, na která se často zapomíná, patří 
méně časté jednotky, provázené akutním plicním onemoc-
něním (edémem) s  rychlým rozvojem bilaterálních plicních 
infiltrátů: např. idiopatická akutní intersticiální pneumonie 
(AIP), polékové plicní postižení (amiodaron, bleomycin, …), 
exogenní alergická alveolitida, akutní plicní hemoragie, neu-
rogenní plicní edém, postiradiační pneumonie či další plicní 
onemocnění jako např. akutní formy sarkoidózy, plicní histio-
cytózy X, LAM, amyloidózy, apod.

V  současném nevyhnutelně silně specializovaném sys-
tému zdravotní péče je opakovaně nutné vyzdvihnout potřebu 
kvalitní mezioborové spolupráce, v  tomto případě ARK 
a Krevního centra, která je přínosná v komplexním diagnos-
tickém a terapeutickém managementu pacientky.

V  některých klinických případech, kdy nadále přetr-
vává diagnostická nejasnost, může také samotná dynamika 
průběhu onemocnění a  odpověď na jednotlivé terapeutické 
modality v řadě případů pomoci eliminovat potenciální dia-
gnostické a z nich vyplývající prognostické nejasnosti.

Zkratky:
AIP  akutní intersticiální pneumonie
ARDS  adult respiratory distress syndrom, syndrom akutní dechové tísně
ASA acetyl-salicylic acid, acetylsalicylová kyselina
Crs compliance of respiratory systém, statická poddajnost respiračního systému
EBR erytrocyty bez buffy coatu resuspendované
ECP  eosinophil cationic protein, eozinofilní kationický protein
FFP  fresh frozen plasma, čerstvě zmražená plazma
HLA  human leukocyte antigens, lidské leukocytární antigeny
HNA  human neutrophil antigens, lidské antigeny neutrofilních granulocytů
i.v.  intravenózně
ICU  intensive care unit, jednotka intenzivní péče
IL interleukin
LAM lymfangioleiomyomatóza
LPS  lipopolysacharid
NHLBI National Heart, Lung, and Blood Institute
NISHOT  nin-infectious serious hazard of transfusion
NSAID non-steroidal anti-inflammatory drugs, nesteroidní protizánětové léky
OTI  orotracheální intubace
p.o.  perorálně
PAI-1  plasminogen activator inhibitor 1, inhibitor aktivátoru plazminogenu
RNS reactine nitrogen species, reaktivní dusíkové radikály
ROS  reactive oxygen species, reaktivní kyslíkové radikály
SLE  systémový lupus erythematodes
TACO transfusion associated circulatory overload
TNFα  tumor necrosis factor alpha
TRALI transfusion related acute lung injury
TRIM  transfusion related immunomodulation, imunomodulace spojená s transfúzí
TU  transfusion unit, transfúzní jednotka
VEGF  vascular-endothelial growth factor
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Tracheomalácie u pacienta s vrozenou  
anomálií aortálního oblouku

Luděk Stehlík, Jan Chlumský, Martina Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn:
Autoři popisují případ 72letého pacienta s těžkou tracheomalácií podmíněnou per-

zistující anomálií aortálního oblouku – arteria lusoria. Diagnostika vrozené vady přišla 
v pozdním věku za dramatické situace a nalezení řešení problému nebylo jednoduché. 
Léčba závažné tracheomalacie zůstává obtížným klinickým problémem.

Summary:
Tracheomalacia in a patient with aortic arch anomaly

Authors present a case history of 72 years old male pacient with tracheomalacia due 
to persistent right aberrant subclavian artery – arteria lusoria. Diagnosis was made up 
late and in critical state of the patient. Finding of appropriate treatment was not easy. 
Treatment of severe tracheomalacia still remains a clinical challenge.

Stehlík, L., Chlumský, J., Vašáková M. Tracheomalácie u pacienta s vrozenou anomálií aortálního oblouku. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, 2: 8–12, 2013.

Klíčová slova: 
 � tracheomalácie
 � arteria lusoria
 � bronchoskopie

Key words: 
 � tracheomalacia
 � arteria lusoria
 � bronchoscopy

Úvod
Tracheomalácie (TM) je proces charakterizovaný ochab-

lostí tracheálních chrupavek, což vede k rozšíření pars mem-
branacea a zmenšení předozadního rozměru trachey. Tyto 
anatomické odchylky vytvářejí substrát pro vznik úplného 
kolapsu trachey zejména ve chvílích, kdy se zvyšuje nitro-
hrudní tlak, například při usilovném výdechu, kašli, někdy při 
příjmu potravy. Projevy se mohou podle místa postižení tra-
chey lišit, nebo kombinovat při postižení celé trachey. Malácie 
nejčastěji postihuje distální třetinu trachey.

Na základě histologického a endoskopického nálezu a kli-
nické prezentace je tracheomalácie kategorizována na 3 typy. 
Typ I zahrnuje případy vrozené TM, které mohou být asocio-
vány s tracheoezofageální píštělí nebo ezofageální atrézií. Typ II 
je reprezentován případy TM, které jsou podmíněny extramu-
rálním útlakem, příkladem může být zdvojený aortální oblouk. 
Do typu III se řadí případy získané TM – postintubační mala-
tické stenózy, chronické infekty trachey a relabující polychon-
dritida. Pro zmíněný typ I je charakteristický neukončený vývoj 
resp. „nevyzrálost“ tracheobronchiálních chrupavek, zatímco 
degenerativní procesy postihující původně zdravé chrupavky 
jsou dominantní u zbývajících dvou typů TM. Všechny typy tra-
cheomalácie jsou vzácné, přesný výskyt není znám. Klasifikaci 
TM u dospělých dle etiologie znázorňuje tabulka 1.

V diagnostice TM u dětí napomůže údaj o (zejména exspi-
račním) stridoru, který se zhoršuje vleže na zádech, častých 
respiračních infektech, může docházet k nepřibývání na váze 
při dysfagii, konečně chrapot vzniká útlakem nervus laryngeus 
recurrens při anomáliích velkých cév.

U případů TM v  dospělosti se v  anamnéze setkáváme 
s  údajem o prolongované intubaci, tracheostomii, traumatu 
hrudníku, rekurentních tracheobronchitidách, event. rela-
bující polychondritidě a stavech po pneumonektomii či 
transplantaci plíce, kdy se uplatní dlouhodobé trakční zatí-
žení distální trachey při změněných poměrech v hrudníku. Ve 
fyzikálním nálezu může být vyjádřeno různou měrou inspi-
rační zatahování supraklavikulárních a interkostálních pro-
stor, může být přítomna deformita hrudníku, při auskultaci 
jsou abnormální fenomény hlavně v exspiriu. Na skiagramu 
hrudníku v boční projekci dochází při exspiriu k více než 50% 
zmenšení ventro-dorzálního rozměru trachey. Dynamický 
kolaps trachey může být dobře zjištěn provedením CT vyšet-
ření během obou dechových fází. Při spirometrii může být 
přítomno oploštění exspirační části křivky. Definitivně je 
diagnóza potvrzena endoskopickým vyšetřením. Nacházíme 
typickou triádu: ztrátu obvyklého semicirkulárního tvaru tra-
cheálního lumen, pars membranacea se vyklenuje ventrálně 
a ventrodorzální rozměr trachey je zmenšený. Diferenciálně 
diagnosticky je TM nutné odlišit od laryngomalácie, sub-
glotické stenózy různé etiologie, stenózy v  úrovni glottis při 
paréze hlasivek a hypokalcemické tetanii.

V  dospělém věku obvykle platí, že asymptomatičtí 
nemocní nevyžadují terapii. Konzervativní opatření zahrnují 
péči o dostatečné zvlhčení vdechovaného vzduchu, respi-
rační fyzioterapii a kontrolu infekce časným podáním anti-
biotik, pokud je třeba. Neinvazivní ventilační podpora může 
být použita k udržení otevřených dýchacích cest, což umožní 
i lepší odchod sekretů. Základní chirurgickou metodou léčby 
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je tracheostomie, kdy tracheostomická kanyla, případně 
T-tubus, v malatickém úseku trachey nahrazují funkci insu-
ficientních chrupavek. U nemocných s  rozsáhlejším posti-
žením může být potřeba zavedení kanyly s dlouhým trache-
álním raménkem. Kratší stenóza může být řešena resekcí, u 
difuzního postižení byly popsány techniky plikace pars mem-
branacea. Endoskopickou možností léčby je zavedení stentu. 
V dnešní době je dávána přednost silikonovým stentům před 
stenty kovovými pro menší počet závažných komplikací.

Tab. č. 1: Tracheomalácie u dospělých

primární (vrozená)
idiopatická

Mounierův-Kuhnův syndrom

sekundární (získaná)
posttraumatická: postintubační, posttracheostomická, po traumatu hrudníku, 
po transplantaci plíce, po pneumonektomii

asociovaná s emfyzémem

asociovaná s chronickou bronchitidou

relabující polychondritida

způsobená dlouhodobým útlakem z vnějšku – maligní a benigní tumory, cysty, 
abscesy, aneurysma hrudní aorty

anomálie aortálního oblouku nediagnostikované v dětství – pravostranný aor-
tální oblouk, zdvojený aortální oblouk, arteria lusoria

Kazuistika
Setkali jsme se s 72letým pacientem, nekuřákem, 

s  anamnézou snad častějšího požívání alkoholu, hyperto-
nikem. V  posledních dvou dekádách trpěl častými infekty 
dýchacích cest a chronickým kašlem, pro tyto potíže nebyl 
podrobněji vyšetřován. V  roce 2011 byl hospitalizován 
pro dušnost s  úpravou stavu po léčbě antibiotiky a korti-
koidy. Pneumologem nebyl před hospitalizací na naší klinice 
podrobněji vyšetřen.

21. ledna 2012 byl přijat na plicní oddělení nemocnice 
v  západních Čechách pro dušnost a byla zahájena terapie 
systémovými kortikosteroidy. Pro progresi respirační insufi-
cience byl pacient 23. ledna intubován. Na provedeném CT 

hrudníku bylo prokázáno oploštění trachey a vysloveno pode-
zření na útlak trachey aberantním odstupem pravé arteria 
subclavia z oblouku aorty – arteria lusoria (obr. č. 1). Po kon-
zultaci s pražským kardiochirurgickým pracovištěm byl indi-
kován operační výkon a 28. ledna 2012 byla provedena reim-
plantace arteria lusoria do arteria carotis communis vpravo. 
Po výkonu jsme byli kontaktováni s prosbou o bronchosko-
pické vyšetření před plánovanou extubací. Při aspekci trachey 
v  průběhu povytahování endotracheální kanyly byl patrný 
kompletní kolaps jejích dolních dvou třetin (obr. č. 2). Nález 
jsme uzavřeli jako těžkou stenózu podmíněnou tracheomalá-
cií navíc potencovanou útlakem pooperačním hematomem, 
který byl patrný na kontrolním CT. Pacient nemohl být extu-
bován. Vzhledem ke  stenotickému postižení i proximálních 
úseků obou hlavních bronchů jsme se rozhodli pro zavedení 
silikonového Y-stentu. Stent jsme zavedli na naší klinice 2. 
února (obr. č. 3). Ač původně plánováno, nebylo ukončení 
umělé ventilace po zavedení stentu ihned možné z  důvodu 
probíhajícího respiračního infektu a paroxysmu fibrilace síní 
s  oběhovou nestabilitou. Pacient, zaintubovaný endotrache-
ální kanylou do stentu, byl přijat na Kliniku anesteziologie a 
resuscitace Thomayerovy nemocnice.

Obr. č. 1: CT hrudníku v úrovni aortálního oblouku (* = 
arteria lusoria)
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Obr. č. 2: Bronchoskopický obraz těžké tracheomalácie 
(PM = pars membranacea)

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

rů

Obr. č. 3: CT hrudníku po operaci, zaveden tracheální 
stent (H = hematom)
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Tam byl průběh komplikován bronchospasmem, edémem 
bronchiální sliznice a hojnou sekrecí v dýchacích cestách, zpočátku 
byl nutný agresivnější ventilační režim a opakovaně byla prová-
děna bronchoskopická toaleta. 6. února byl proveden za broncho-
skopické kontroly první neúspěšný extubační pokus, reintubace 
byla nutná krátce po extubaci pro dušnost s hypertenzní reakcí a 
projevy levostranné kardiální insuficience. 7. února byla založena 
tracheostomie chirurgickou technikou, usazení tracheostomické 
kanyly (TSK) bylo obtížné vzhledem k přítomnosti tracheálního 
stentu a bylo provedeno za bronchoskopické kontroly, kdy musela 
být vystřižena část tracheálního raménka stentu, aby mohla být 
provlečena kanyla do stentu. Poté bylo opět zahájeno odvykání od 
ventilátoru, které postupovalo pozvolna, problémem byla přetrvá-
vající výraznější mukostáza při komplikujícím mykotickém infektu 
(Candida glabrata), od 14. února pacient ventiloval spontánně.

17. února byl pacient přeložen na JIP naší kliniky. Krátce 
poté se bohužel rozvinul septický stav, zdrojem byly tentokrát 
nejspíše invaze. Bylo nutné vrátit se k umělé ventilaci v režimu 
tlakové podpory. Po výměně invazí a cílené antibiotické terapii 
bylo dosaženo zlepšení stavu a pacient opět pomalu odvykal 
od ventilátoru. Nápadným nálezem na RTG hrudníku byl pře-
trvávající vysoký stav pravé bránice, který nebyl přítomen na 
rentgenovém snímku před operací. Bylo provedeno sonogra-
fické vyšetření s  nálezem nepohyblivé pravé bránice, při elek-
tromyografii (EMG) nebyl pravý frenický nerv stimulovatelný. 
Další překážkou v  léčebné snaze, byť asi pochopitelnou, byla 
těžší reaktivní deprese a apatie. Až od 24. března se pacient trvale 
obešel bez ventilační podpory, nadále byl závislý na komplexní 
ošetřovatelské péči, byl schopný částečné vertikalizace do sedu. 
Vzhledem ke špatné spontánní toaletě dýchacích cest a nutnosti 
opakovaného bronchoskopického odsávání naschlých sekretů ve 
stentu jsme přistoupili 10. dubna k  jeho extrakci. Trachea byla 
nadále zúžena při malácii, nicméně lumen již zcela nekolabovalo 
a ventilace byla při ponechané TSK uspokojivá. 16. dubna jsme 
se po další bronchoskopické kontrole a zjištění, že tracheosto-
mická kanyla nepřispívá významně k udržení průsvitu trachey, 
odhodlali k dekanylaci. Risk se vyplatil a pacient byl po několika 
dnech přeložen zpět na plicní oddělení západočeské nemocnice.

Počátkem května 2012 byl pacient propuštěn domů a po 
následující tři měsíce výraznými obtížemi netrpěl. Dojížděl na 
bronchoskopické kontroly na naši kliniku, endoskopický nález 
byl beze změny. Od konce srpna tohoto roku došlo k  opě-
tovnému zhoršení dušnosti. 20. září byl pro akutní dušnost 
intubován a hospitalizován na oddělení ARO mimopražské 
nemocnice. 25. září byla provedena tracheostomie. Následoval 
opět velmi dlouhý weaning, schopen spontánní ventilace byl 
pacient až od 26. října, dekanylován nebyl.

Ve snaze zajistit poněkud lepší kvalitu života než tu při 
trvalém nošení tracheostomické kanyly jsme se rozhodli pro 

zavedení Montgomeryho T-tubusu. S touto „pomůckou“ však 
zamýšleného cíle dosaženo nebylo, docházelo k  nasychání 
stagnujících sekretů na stěnách tubusu a k  tvorbě stenózu-
jících granulací kolem kraniálního raménka tubusu. Navíc 
byly i známky opakované aspirace tekutin do trachey a tím se 
ještě potencovalo dráždění subglotického prostoru a progre-
dovala zánětlivá infiltrace s granulacemi na pars membrana-
cea. T-tubus byl proto počátkem února 2013 po necelých dvou 
měsících od zavedení extrahován a dýchací cesty zajištěny tra-
cheostomickou kanylou bez balonku, aby mohl pacient mluvit 
a nedále rehabilitovat fonaci a polykací reflex.

V současné době pacient dokáže při uzavření TSK prak-
ticky celý den dýchat cestou horních dýchacích cest, dobře 
mluví, hygienu kanyly zajišťuje sám odsávačkou, edukován byl 
i k výměnám kanyly a jejich čištění a desinfekci mimo tracheu. 
Je nadále ambulantně sledován na naší klinice.

Diskuse
Arteria lusoria je označení aberantního odstupu pravé 

arteria subclavia. Odstupuje jako poslední větev z aortálního 
oblouku za levostrannou arteria subclavia. Prochází zadním 
mediastinem a probíhá za tracheou a jícnem, výjimečně může 
procházet i mezi tracheou a jícnem. Nejčastějšími symptomy, 
jejichž podkladem je útlak uvedených orgánů, jsou dysfagie, 
kašel, stridor a bolesti na hrudi. Poprvé byla arteria lusoria 
popsána Bayfordem v roce 1794 u 62leté ženy, která zemřela 
po několik let trvajících dysfagických potížích. Je nejčastější 
z anomálií aortálního oblouku, nacházena je u 0,5–2 % pitva-
ných zemřelých. Během dětství je anomálie nejčastěji asym-
ptomatická. Odhaduje se, že symptomy se v dospělosti dosta-
vují asi u 5 % nositelů této anomálie při aneuryzmatickém 
rozšíření tepny. Tracheomalácie je logickým důsledkem dlou-
hodobého tlakového působení aberatní tepny na tracheu.

U našeho pacienta byla jako modalita léčby zvolena na prv-
ním místě operace – replantace tepny, tedy postup opět logický, 
řešící příčinu útlaku trachey, nicméně insuficience malatic-
kých tracheálních chrupavek nedovolila obnovení průsvitu 
trachey, zejména ne v přítomnosti pooperačního mediastinál-
ního hematomu. Snaha o elegantní vyřešení problému zave-
dením stentu se nesetkala s úspěchem, u pacienta byl průběh 
komplikován respiračními infekty s výraznější mukostázou a 
nutností bronchoskopické toalety. Spontánní očišťovací schop-
nost dýchacích cest a proces odvykání od ventilátoru byly jistě 
limitovány iatrogenní parézou pravé bránice. Bylo nutné zalo-
žení tracheostomie přes kraniální část stentu, kdy tracheosto-
mická kanyla byla provlečena do stentu výřezem v  kraniální 
části stentu. Zřejmě v důsledku regrese zmíněného hematomu 
v  mediastinu s  doprovodným zmenšením tlaku na tracheu 
již stent nebyl zcela nezbytný k  udržení průsvitu dýchacích 
cest a spíše působil jako rizikové místo s tendencí ucpávat se 
sekrety. Proto bylo přistoupeno k extrakci stentu. Ačkoli bylo 
možné pacienta i dekanylovat, období jeho „normálního“ 
života bez zajištění dýchacích cest trvalo jen čtyři měsíce. Byl 
opět tracheostomován, následné zavedení Montgomeryho 
T-tubusu nebylo vyhovujícím řešením, a tak trvalé zajištění 
tracheostomickou kanylou bez balónku bude pravděpodobně 

Stent R. Charles (1807–1885) – anglický dentista. Věnoval se problematice výroby 
zubních protéz. V roce 1856 zdokonalil materiál potřebný k vytváření otisků zubů. 
Slovo „stent“ jako lékařský pojem použil poprvé v roce 1916 nizozemský plastický 
chirurg Jan F. Esser.

Bayford David (1739–1790) – britský chirurg. V roce 1761 při řešení fatálního pří-
padu překážky při polykání jako první popsal disphagia lusoria a v roce 1794 arteria 
lusoria.

(zdroj informací: archiv redakce)
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dlouhodobou nutností. Nicméně i toto řešení pacientovi 
umožňuje kvalitní život s návratem komunikace se svým oko-
lím řečí a s možností plné soběstačnosti v sebeobsluze.

Závěr
Tracheomalácie není častou chorobou, ale setkání s ní není 

raritou. Terapie vyžaduje individualizovaný přístup a není 
jednoduchá. Náš příklad dokládá, že najít optimální řešení 
nemusí být snadné ani rychlé.
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Světový den astmatu
Globální iniciativa pro astma vyhlásila 7. květen 2013 Světovým dnem astmatu. Česká 

iniciativa pro astma se jako již tradičně připojila vyhlášením Dnů astmatu a alergie v ČR. 
V rámci Dnů astmatu a alergie proběhlo několik akcí jak pro odborníky, tak pro veřejnost.

Hlavní odbornou událostí se stala konference, která se konala 3. května v Národním 
domě na Královských Vinohradech. Své příspěvky zde přednesli přední odborníci na astma a alergii a auditorium si vyslechlo 
i přednášku na téma alergenová imunoterapie St. R. Durhama z Londýna. Během konání akce byl na Náměstí Míru pro veřej-
nost k dispozici Stan kontroly funkce plic. 

Dny astmatu a alergie provázela řada regionálních akcí (besedy, přednášky, tisková konference) a vystoupení odborníků 
v médiích.

 (kla)

Zpráva

Obr. č. 2:  Píská se nejen pro radost, ale i 
pro zdraví

Obr. č. 1:  Stan určený pro měření 
funkce plic a komunikaci s  veřej-
ností budí každoročně velký zájem

Obr. č. 3:  Ředitel organizující spo-
lečnosti ČIPA, prof. MUDr. Petr 
Pohunek, CSc.

16. května 2013 se na břehu Máchova jezera v prosto-
rách hotelu Port konal 

18. Českolipský den astmatu a alergie

Tentokrát byla hlavním tématem odborných jednání 
anafylaxe, její rizika a terapeutické možnosti.

Odbornou zprávu z tohoto setkání přineseme čtenářům 
v následujícím čísle časopisu Kazuistiky v alergologii, 

pneumologii a ORL.
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Polyangiitis microscopica  
– vzácná nekrotizující vaskulitida

Karel Vondrák1, Jiří Dušek1, Tomáš Seeman1,  
Josef Stejskal2, Naděžda Šimánková1, Jakub Zieg1, Jan Janda1

1Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
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Souhrn:
V  kazuistice prezentujeme případ velmi vzácného systémového onemocnění 

p-ANCA pozitivní nekrotizující vaskulitidy u 11letého dítěte. Jedná se o polyangiitis 
microscopica, která patří do skupiny ANCA vaskulitid. Onemocnění je vedle přítom-
nosti nespecifických příznaků charakterizované orgánovým postižením nejen ledvin 
s  typickým histologickým obrazem, ale i plic. Současné postižení plic (tzv. pulmore-
nální syndrom) je prognosticky velmi závažné. V léčbě progresivního onemocnění se 
nejčastěji používá imunosuprese kortikoidy (prednison, metylprednisolon) nejčastěji v 
kombinaci s cytotoxickými léky (cyklofosfamid, azathioprin). Plazmaferéza je indiko-
vaná v akutní fázi a při pulmorenálním syndromu. Kombinace rituximab+kortikoidy 
byla v roce 2011 schválena FDA v léčbě dospělých pacientů. Léčba je dlouhodobá vzhle-
dem k častým relapsům onemocnění.

Summary:
Polyangiitis microscopica – a rare necrotizing vasculitis

We present a very rare case of systemic disease p-ANCA positive necrotizing vas-
culitis in an 11-year-old child. Polyangiitis microscopica belongs to the group of ANCA 
vasculitis. The disease is characterized beside presence of non-specific symptoms with 
typical kidney involvement based on characteristic histological finding. Coincident 
lung and kidney involvement, the so called pulmorenal syndrome has much more poor 
prognosis.

The most common treatment of progressive forms of the disease is based on immu-
nosuppressants: corticosteroids (prednisolon, methylprednisolon) in  combination 
with  cytotoxic drugs (cyclophosphamide, azathioprine). Plasmapheresis is indicated 
in an acute progressive phase of the disease resistant to the immunosuppression and 
in case of pulmorenal syndrome. Combination of rituximab+corticosteroids has been 
proved by FDA in 2011 in the treatment in adulthood. The treatment should be long-
lasting because of frequent relapses of the disease.

Vondrák, K., Dušek, J., Seeman, T., Stejskal, J., Šimánková, N., Zieg, J., Janda, J. Polyangiitis microscopica  
– vzácná nekrotizující vaskulitida. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, 2: 13–16, 2013.
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Úvod
Polyangiitis microscopica (mikroskopická polyarteritis 

nodosa) je autoimunitní onemocnění charakterizované systé-
movou, pauci-imunní, nekrotizující vaskulitidou, která posti-
huje malé cévy bez přítomnosti granulomatózního zánětu 
(klinicky i  mikroskopicky). Polyangiitis microscopica patří 
do skupiny ANCA pozitivních (protilátky proti cytoplazmě 
neutrofilů) vaskulitid (Falk et Jennette 2002).

Patogeneze vzniku mikroskopické polyangiitidy není 
dosud zcela objasněna. Autoimunitní proces nejasné etiologie 
aktivuje produkci p-ANCA v nízkých titrech.

Zánět, malignita a  léky vedou k  nadprodukci p-ANCA 
s  vazbou na neutrofilní granulocyty. Následná degranulace 

s uvolněním toxinů pak má za následek poškození endotelií 
a  rozvoj glomerulonefritidy (GN). Ale i  samotné p-ANCA 
protilátky mohou způsobit nekrotizující GN (Falk et Jennette 
2002).

K  nespecifickým klinickým projevům patří horečka, 
nechutenství, ztráta na váze, únava, purpura, rash. Typické je 
orgánové postižení ledvin, které se projevuje hematurií, pro-
teinurií, rychle progredující glomerulonefritidou (RPGN) 
pod obrazem segmentální nekrotizující glomerulonefritidy 
se srpky. Charakteristická je diskrepance mezi významným 
histologickým nálezem při optické mikroskopii (glomeruly 
jsou různou měrou poškozené, sklerotické) a prakticky nega-
tivním (pauci-imunním) imunofluorescenčním vyšetřením. 
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Současné postižení plic (pulmorenální syndrom) je prognos-
ticky velmi závažné. V laboratorní diagnostice je zvýšená sedi-
mentace erytrocytů (FW) a hodnoty C-reaktivního proteinu 
(CRP), anemie, přítomna bývá i mikro- nebo makrohematu-
rie, proteinurie (až s obrazem nefrotického syndromu), různě 
vyjádřená oligoanurie, zvýšený sérový kreatinin, urea jako 
obraz akutního postižení ledvin v rámci RPGN. Zásadní pro 
diagnózu je průkaz p-ANCA protilátek.

Kazuistika
11letý, dosud zcela zdravý chlapec byl přijat na spádové 

dětské oddělení pro bolesti břicha v  epigastriu, zvracení, 
nechutenství (během 12 dnů úbytek 3,5 kg tělesné hmotnosti), 
měl tmavou moč, byl afebrilní. V  laboratorních vyšetřeních 
byla v krevním obraze (KO) přítomna mírná leukocytóza (Le) 
13,2x109/l, sérový kreatinin (S-kr) 60 µmol/l, v močovém sedi-
mentu byly přítomny erytrocyty (Ery) 250 elementů v zorném 
poli, leukocyty jen mírně zvýšeny (25 j.). V rodinné anamnéze 
u matky autoimunitní thyreoiditis, otec trpí schizofrenií.

S podezřením na glomerulonefritidu byl pacient přeložen 
na naši kliniku. Při příjmu měl tlak krve (TK) 100/80 mmHg, 
FW 47/101, v  KO hemoglobin (Hb) 92  g/l, leukocyty (Le) 
23,5x109/l. S-kr se zvýšil na 191  µmol/l, urea 27,7  mmol/l. 
Moč s  obrazem makroskopické hematurie, chemicky krev 
3+, bílkovina 3+, Ery 1 200 elementů, kvantitativní protein-
urie (PU) 3,3  g/24  hod (norma do  150  mg). Pro podezření 
na RPGN bylo indikováno imunologické vyšetření s  prů-
kazem p-ANCA (myeloperoxidáza) >200,00  U/ml (norma 
0,00–20,00). Proteináza 3 (c-ANCA) <2,00  U/ml (norma 
0,00–20,00).

Ultrazvukové vyšetření prokázalo zvýšenou echoge-
nitu parenchymu ledvin. RTG plic s  nálezem svědčícím pro 
miliární rozsev v  obou plicních křídlech s  drobnými uzlíky, 
které lze částečně diferencovat a částečně splývají. RTG obraz 
byl velmi neobvyklý (rentgenolog popsal obraz jako velmi 
vzácný) a  připomínal obraz při TBC plic. RTG vedlejších 
dutin nosních byl bez patologie. Biopsie ledviny s  reprezen-
tativním vzorkem (30 glomerulů) ukázala převahu nekrotizu-
jících změn trsů s četnými tromby a okluzními epiteliálními 
srpky. Stěna drobných kapilár byla mírně ztluštělá. V  imu-
nofluorescenčním vyšetření byla pozitivita IgG+, C3++ a fib-
rinogenu na glomerulární bazální membráně, slabě pozitivní 
pak IgA, IgM a C1q. Elektronmikroskopické vyšetření proká-
zalo sklerotické segmenty s  drobnými intramembranózními 
denzitami a velké fibrinové tromby. Tento nález vedl k jedno-
značnému závěru: nekrotizující fokálně segmentální GN při 
mikroskopické polyangiitidě (obr. č. 1).

Vzhledem k současnému postižení ledvin (RPGN) a plic 
(pulmorenální syndrom), jsme zvolili intenzivní imuno-
supresivní režim. Indukční fázi jsme zahájili pulzní léčbou 
metylprednisolonem (MP) spolu s cyklofosfamidem v dávce 
500  mg/m2. V  pulzech MP jsme dále pokračovali následu-
jících pět dnů s  následnou dlouhodobou léčbou predniso-
nem. Od třetího dne pobytu na naší klinice jsme do terapie 
zařadili plazmaferézu s čerstvou mraženou plazmou (celkem 
7  výměn dvou plazmatických objemů). Následující 2 pulzy 

cyklofosfamidu jsme podali v  intervalu 28  dnů. Již během 
14  dnů od zahájení léčby poklesl sérový kreatinin z  maxi-
málních 241 na 137 µmol/l, vymizela makroskopická hema-
turie (obr. č. 2). Nález na kontrolním RTG plic v porovnání 
se vstupní dokumentací výrazně ustoupil. Oboustranně 

Obr. č. 1: Rychle progredující ANCA pozitivní  
pauci-imunní glomerulonefritida se srpky
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Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Praxi začal na Vratislavské 
univerzitě, známým se stal zejména pro popis vzácné formy vaskulitidy (1936), od 
poloviny 20. století nazývané Wegenerovou granulomatózou (WG). Wegener byl 
roku 1989 Americkou společností hrudních lékařů (ACCP) vyznamenán cenou 
Master clinician, avšak v roce 2000 se zjistilo, že W. působil během 2. světové války v 
lodžském židovském ghettu a snad se podílel i na pokusech s vězni z koncentračních 
táborů. ACCP proto udělení ceny odvolala.

Churg Jákob (1910–2005) – americký patolog. Narodil se v Polsku v lékařské rodině. 
V roce 1936 získal doktorát a politické události v Evropě ho donutily emigrovat do 
USA. Zde se rozhodl pro dráhu patologa. V rámci svého výzkumu spolupracoval s 
Lotte Straussovou. Jejich jména nese syndrom Churga-Straussové. Podílel se také 
na výzkumu Wegenerovy granulomatózy, někdy též zvané Wegener-Churg-Klinger 
syndrom. V roce 1966 se stal Churg profesorem patologie. Během své kariéry uve-
řejnil více než 300 vědeckých prací a kromě nich vypracoval i řadu patologických 
učebnic.

Straussová Lotte (1913–1985) – americká patoložka. Narodila se v  Německu. 
Doktorát získala v  Itálii. V  roce 1938 emigrovala do USA, kde se nejdříve věno-
vala mikrobiologii. V roce 1941 byla přijata do Mount Sinai Hospital, kde se začala 
působit jako patoložka se specializací na děti. Straussová je považována za průkop-
nici v oboru dětské patologie a je zakladatelkou Společnosti pro pediatrickou pato-
logii. Publikovala více než sto vědeckých prací a stala se učitelkou mnoha dalších 
patologů. Ve spolupráci s  Jákobem Churgem zkoumala a pojmenovala syndrom 
Churga-Straussové.  

(zdroj informací: archiv redakce)
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přetrvávaly jen nevelké reziduální změny charakteru intersti-
ciálních plicních změn. Výraznější ložiskové změny v paren-
chymu nebyly patrné. V  porovnání s  úpravou  RTG změn 
plicního postižení a biochemických změn byla imunologická 
úprava pomalejší. K normalizaci hladiny p-ANCA protilátek 
došlo až po 40 dnech (obr. č. 3). Udržovací terapií predniso-
nem v dávce 5 mg v kombinaci s cyklosporinem A (CyA) se 
dařilo dlouhodobě držet klinickou i laboratorní remisi. Proto 
jsme po dvou letech nahradili CyA azathioprinem. Již po jed-
nom měsíci jsme se pro incipientní laboratorní relaps a ved-
lejší účinky azathioprinu (pozitivita p-ANCA, makrocytární 
anemie, elevace transamináz) vrátili k původní kombinované 
terapii prednison+CyA.

Při pokračující kombinované imunosupresi je pacient 
nadále v  úplné klinické remisi, TK 136/79 mmHg, labora-
torně v  KO bez leukocytózy a  anemie (Hb 121  g/l), perzis-
tující známky mírného renálního postižení jsou dlouhodobě 
bez progrese (S-kr 144 µmol/l, glomerulární filtrace 55,8 ml/
min/1,73m2 je v pásmu III chronického onemocnění ledvin) 
(dle National Kidney Foundation – Kidney Disease Outcomes 
Quality Initiative guidelines). V  imunologickém vyšetření 
přetrvává slabá pozitivita p-ANCA.

Diskuse
Pro stanovení diagnózy polyangiitis microscopica je typické 

postižení ledvin (vedle dalších systémů – nejčastěji postižení 
plic, tzv. pulmorenální syndrom, který je prognosticky velmi 
závažný) pod obrazem segmentální nekrotizující glomerulo-
nefritidy (GN) se srpky. Při histologickém vyšetření vzorku 
ledvinné tkáně je charakterická diskrepance mezi významným 
histologickým nálezem při optické mikroskopii (glomeruly 
různou měrou poškozené, sklerotické) a prakticky negativním 
imunofluorescenčním vyšetřením. Těmto GN se říká pauci-, 
nebo oligoimunní GN. Do této skupiny vaskulitid s dominu-
jícím renálním postižením patří zejména Wegenerova granu-
lomatóza s pozitivitou c-ANCA protilátek proti proteináze-3 
v  cytoplazmě neutrofilů, dále polyangiitis microscopica, nek-
rotizující, rychle progredující glomerulonefritis (RPGN) se 
srpky a Churg-Straussové syndrom s průkazem p-ANCA peri-
nukleárních protilátek proti cytoplazmě neutrofilů. Protilátky 

p-ANCA mají specificitu k  myeloperoxidáze (anti-MPO), 
která je součástí neutrofilních granul. Klinické projevy renál-
ního postižení u  vaskulitid jsou charakterizované projevy 
akutního nefritického syndromu. Erytrocyturie je glomeru-
lárního původu (trvalá mikroskopická, často makroskopická), 
proteinurie dosahuje až nefrotického rysu, jsou přítomny 
válce v  moči (cylindrurie). Postupně, někdy ve velmi krát-
kém časovém intervalu (dny) v závislosti na míře a  rozsahu 
glomerulárního poškození, se rozvíjí oligurie (pokles diurézy 
pod 1 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu). Je přítomna závažná 
hypertenze, otoky a dochází k rychlému poklesu glomerulární 
filtrace (ve dnech, týdnech), hyperazotemii až s obrazem akut-
ního selhání ledvin, které byly až dosud zdravé, nebo jen lehce 
poškozené. Histologickým korelátem je nález extrakapilární 
proliferace – srpků (různého stáří), vyplňujících Bowmanův 
prostor u více než 50 % glomerulů v reprezentativním vzorku 
ledvinné biopsie. Tento histologický obraz charakterizuje 
rychle progredující glomerulonefritidu (RPGN). Míra poško-
zení vyjadřuje míru poruchy funkce glomerulární filtrace, 
jejímž vyjádřením je rychlý vzestup a  progrese hyperazote-
mie (RPGN), která neléčená může vyústit v konečné stadium 
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Obr. č. 2: Vývoj sérového kreatininu v závislosti na léčbě
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Bowmann William (1816–1892) – anglický chirurg, histolog a anatom. Během své 
kariéry se ovšem stal i úspěšným oftalmologem. Je známý především pro svou snahu 
využívat mikroskop při podrobném zkoumání lidských orgánů. Již ve svých 25 letech 
identifikoval jeden z  klíčových komponentů nefronu – Bowmanova kapsula. Jeho 
jméno dále nese Bowmanova žláza, B. membrána a B. prostor. Za svou práci věnující 
se pruhované svalovině byl přijat do Královské společnosti. Za své zásluhy pro vědu 
byl v roce 1884 jmenován královnou Viktorií baronetem. 

Fåhræus Robert Sanno (1888–1968) – švédský patolog a hematolog. Vystudoval 
lékařskou fakultu na univerzitě ve Stockholmu. Získal doktorát v  roce 1922 
a  v  roce 1928 nastoupil jako patolog v  Uppsale. Je spoluautorem metody zjišťo-
vání FW(Fåhræus Westergren) – sedimentace erytrocytů. V  roce 1966 mu byla 
Mezinárodní hemoreologickou společností udělena Poiseuilleova medaile. 

Westergren Alf Vilhelm Albertsson (1891–1968) – švédský internista. Lékař, který 
v roce 1921 v článku o tuberkulóze představil svou metodu měření sedimentace čer-
vených krvinek. Jeho jméno (jako spoluautora) je obsaženo ve zkratce FW (Fåhræus 
Westergren) – sedimentace erytrocytů. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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ledvinného onemocnění (ledvinné „přežití“ je 60–80 % u nej-
těžších průběhů). ANCA+ GN se podílejí 40–50 % na celko-
vém počtu všech RPGN.

Klinický průběh onemocnění u našeho pacienta koreloval 
s  histologickým nálezem ve smyslu RPGN. Na počátku měl 
významnou (nefrotickou) proteinurii, která vymizela při zvo-
leném intenzivním léčebném režimu stejně jako vysoký sérový 
kreatinin a urea. Klinický nález byl ale chudý, nebyly vyjád-
řeny extrarenální příznaky onemocnění – hypertenze a otoky. 
Pokud by však pacient zůstal neléčen, lze spekulovat, že by 
postupně došlo i k rozvoji klinických známek RPGN a posti-
žení dalších systémů. Je popisována i výjimečná asociace poly-
angiitis microscopica s diabetes mellitus (sami jsme měli jednu 
takovou pacientku). Histologický obraz může „imitovat“ 
obraz diabetické nefropatie i u pacienta bez diabetu.

V léčbě polyangiitis microscopica (a obecně ANCA+ GN) 
založené na důkazech se používá kombinovaná imunosuprese. 
Kortikosteroidy a cyklofosfamid. Iniciálně se podávají pulzy 
metylprednisolonu v dávce 7–15 mg/kg/den (max. 1 g/den), 
v terapii se dále pokračuje prednisonem v dávce 1 mg/kg/den 
s  postupným snižováním během 6–12  měsíců. Léčba cyklo-
fosfamidem by měla trvat 6–12 měsíců. Intravenózně v dávce 
0,5  g/m2/měsíc s  postupným zvyšováním o  0,25  g/měsíc do 
maximální dávky 1 g/m2. Perorální dávka tvoří 2 mg/kg/den. 
V iniciální léčbě lze použít i azathioprin. U plicního krvácení, 
těžkého průběhu je indikovaná plazmaferéza. U onemocnění 
refrakterního na léčbu je indikována plazmaferéza a  mono-
klonální protilátky. Infliximab (anti-TNFα), kde se uvažuje 
patogenetická role TNFα u  ANCA+ vaskulitid a  rituximab 
(anti CD 20).

Závěr
Důležité pro osud pacienta s  onemocněním ANCA+ 

vaskulitidou je časné stanovení diagnózy. Podle typu vaskuli-
tidy, rozsahu postižených orgánů, podle míry jejich postižení 
a klinického průběhu je nutno volit intenzitu imunosuprese, 
která by v  případě mikroskopické polyangiitidy měla být 
vždy kombinovaná a vždy by měla být dlouhodobá. Protože 

MUDr. Karel Vondrák
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

e-mail: 8080@seznam.cz

onemocnění je charakterizované tendencí k  relapsům, je 
nezbytné trvalé sledování nemocného klinicky, renálními 
funkčními testy, ANCA protilátkami. Léčba relapsu by měla 
být identická s iniciální léčbou.
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Syndrom toxického šoku po septoplastice
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Souhrn:
Autoři předkládají kazuistiku 38leté pacientky, která podstoupila rutinní elektivní 

ORL zákrok – septoplastiku. V  pooperačním období se manifestovala široká škála 
nespecifických příznaků, které byly následovány rozvojem šoku s  těžkou multiorgá-
novou dysfunkcí (MODS) vyžadující komplexní resuscitační léčbu. Primární příčina 
stavu byla v přímé souvislosti s provedeným operačním zákrokem, jednalo se o syn-
drom toxického šoku s průkazem toxigenního kmene Staphylococcus aureus z nazál-
ních splintů. Po eradikaci fokusu a zvládnutí šokového stavu s MODS byla pacientka 
bez následků propuštěna domů.

Summary:
Toxic shock syndrome after rhinoseptoplasty

The authors present the case report of a 38-year-old female patient undergoing rhi-
noseptoplasty, a routine elective ENT surgical procedure. Postoperatively, she experi-
enced a broad range of non-specific symptoms followed by development of shock with 
high-grade multiple organ dysfunction syndrome (MODS) requiring a high level of 
intensive care. The primary cause of the condition was eventually found to be directly 
related to the surgical procedure, and identified as toxic shock syndrome with docu-
mented presence of toxicogenic Staphylococcus aureus from nasal splints. The patient 
was discharged from the hospital after the focus of infection had been eradicated and 
the shock with MODS had been controlled and cured.

Novotný, P., Voldřich, M., Tyll, T., Holý R. Syndrom toxického šoku po septoplastice. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 10, 2: 17–21, 2013.

Klíčová slova: 
 � septoplastika
 � splint
 � syndrom toxického šoku
 � multiorgánová dysfunkce

Key words: 
 � rhinoseptoplasty
 � splint
 � toxic shock syndrome
 � multiple organ 

dysfunction syndrome

Úvod
Syndrom toxického šoku (TSS – toxic shock syndrome) 

je život ohrožující onemocnění způsobené toxiny grampozi-
tivních koků (nejčastěji kmeny Staphylococcus aureus, vzác-
něji Streptococcus pyogenes) při probíhající bakteriální infekci 
nebo při masivní kolonizaci sliznic těmito kmeny. Toxiny, 
např. toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1), enterotoxin, 
pyrogenní exotoxin, které prostupují z primárního zdroje sliz-
nicemi nebo tkáněmi do krevního oběhu, zde figurují jako 
superantigeny, vyvolávají masivní přímou aktivaci T lymfo-
cytů (bez předchozího zpracování antigen prezentující buň-
kou) s následným uvolněním cytokinů, které jsou zodpovědné 
za klinické symptomy (zejména zvýšením propustnosti kapi-
lár). Klinický obraz je u konkrétního pacienta modifikován 
především absencí či přítomností specifických protilátek, dále 
pak individuální vnímavostí (pravděpodobně geneticky deter-
minovanou – případy opakovaného výskytu TSS jako jistá 
forma imunitní nedostatečnosti vůči bakteriálním toxickým 
antigenům) (Que et Moreillon 2009; Rüffert et al. 2006).

Čtyři základní diagnostická kritéria pro stanovení diagnózy 

TSS jsou vysoká teplota (nad 38,9 °C), exantém, pokles krev-
ního tlaku a olupování pokožky na dlaních a ploskách jako 
pozdní projev (obvykle s  odstupem 1–2 týdnů). Další pří-
znaky, které mohou doprovázet TSS, odpovídají postižení jed-
notlivých orgánových systémů (viz tab. č. 1). Zejména ledviny 
jsou vulnerabilní k toxinům a proto akutní renální selhání je 
velmi častá komplikace TSS. Laboratorní diagnostika je zalo-
žena na přímém průkazu bakteriálního agens (mikroskopic-
kém, kultivačním) z  biologického materiálu a poté průkazu 
toxinů u vykultivovaných kmenů ve specializované laboratoři 
(Státní zdravotní ústav – Národní referenční laboratoř pro 
stafylokoky).

Léčba spočívá v časné eradikaci fokusu (odstranění tam-
pónů, cizorodého materiálu, chirurgické ošetření ran), ade-
kvátní antibiotické léčbě a podpůrné terapii při projevech 
orgánové dysfunkce. Antibiotika (ATB) jsou podávána vždy 
intravenózně ve vysokých dávkách, empirická léčba je kori-
gována po verifikaci agens dle zjištěné citlivosti. Při podezření 
na TSS je iniciálně doporučována kombinace betalaktamo-
vého antibiotika (peniciliny nebo cefalosporiny 1.  generace) 
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s  klindamycinem, který dle dosavadních poznatků snižuje 
produkci toxinů (zřejmě zásahem do proteosyntézy), inhibuje 
produkci prozánětlivých cytokinů i syntézu penicilin vázajích 
proteinů (Táborská 2009).

Při akutním renálním selhání jsou indikovány mimotělní 
očišťovací metody, umělá plicní ventilace (UPV) při respirační 
insuficienci je samozřejmostí, stejně jako razantní objemová 
resuscitace a farmakologická podpora oběhu. Pokud toxiny 
poškodily tkáně (streptokoková etiologie), musí být tyto 
mnohdy i opakovaně chirurgicky sanovány. Eliminace a neu-
tralizace toxinů intravenózní aplikací imunoglobulinů (IVIG) 
není standardní součástí léčby, jejich podání lze zvážit u velmi 
těžkých forem onemocnění. Příznivé ovlivnění nemoci je spo-
jováno s podáním IVIG pouze v rané fázi TSS, mechanismus 
účinku spočívá ve vazbě toxinů a v supresi vystupňované pro-
zánětlivé imunitní odpovědi organismu. Při pozdějším podání 
již není efekt IVIG patrný (Darenberg et al. 2004). Tento fakt 
limituje význam IVIG při léčbě TSS, diagnóza je v  případě 
nemenstruálních forem většinou pozdní. Kortikoidy nemají 
prokazatelný efekt na průběh TSS, dle našeho názoru jsou ale 
substituční dávky (stejně jako u septického šoku) přínosné 
pro možnost současné relativní adrenální insuficience a příz-
nivého dopadu jejich podání na hemodynamiku.

Mortalita stafylokokového TSS je udávána 3–8 %, u strep-
tokokové etiologie (tzv. Toxic shock-like syndrome) a/nebo 

rozvoje multiorgánového selhání je pak až řádově vyšší (30–
70 %). Rekurence TSS je uváděna v 5–40 %. Většina popsa-
ných případů TSS je spojena s užíváním vysokoabsorpčních 
menstruačních tamponů (30–50  % tzv.  menstruální forma), 
nemenstruální forma může provázet všechny formy stafylo-
kokových či streptokokových nákaz, jako jsou infikované rány, 
popáleniny, puchýřky, záněty ledviny, močového měchýře, 
kostní dřeně či pneumonie. Současně byly zaznamenány také 
případy TSS ve spojitosti s  různými chirurgickými výkony 
(septoplastikou, nosní tamponádou, poporodním obdo-
bím). Incidence TSS v ORL po nosních operacích je udávána 
16,5/100 000 výkonů (Jacobson et Kasworm 1986).

Kazuistika
Jednalo se o 38letou ženu, bez interních komorbidit, chro-

nicky užívající citalopram. V anamnéze úraz nosu v dětství. 
Na ORL byla vyšetřována pro omezené dýchání nosem, zvláště 
vlevo, bylo zjištěno posttraumatické vybočení nosní přepážky 
a indikováno chirurgické řešení.

Pacientka podstoupila na ORL klinice plánovanou sep-
toplastiku vlevo, septum bylo fixováno silikonovými splinty, 
výkon byl nekomplikovaný.

Od prvního pooperačního dne (POD) se objevily průjmo-
vité, zelené, zapáchající stolice, pacientka opakovaně zvracela. 
Současně se rozvinul difuzní erytém kůže, zpočátku na trupu, 

Tab. č. 1: Diagnostická kritéria toxického a septického šoku

Diagnostická kritéria syndromu toxického šoku Diagnostická kritéria septického šoku
Hlavní diagnostická kritéria: Infekce + SIRS (přítomnost 2 a více následujících kritérií):

horečka >38,9 °C tělesná teplota >38 °C či <36 °C

exantém (difuzní skarlatiniformní, makulózní, event. petechiální)

olupování pokožky na dlaních a ploskách 1 až 2 týdny po začátku 
onemocnění

srdeční frekvence >90 tepů za minutu

dechová frekvence >20 dechů za minutu či PaCO2 <32 mmHg

leukocyty >12 000 či <4000/mm3 
nebo >10 % nezralých forem

hypotenze
systolický TK <90 mmHg

Hypotenze nereagující na adekvátní volumosubstituci 
(tj. vyžadující vazopresorickou podporu)
systolický TK <90 mmHg
MAP <60 mmHg
nebo pokles systolického tlaku o 40 mmHg oproti výchozí hodnotě

Vedlejší diagnostická kritéria: Fakultativní projevy septického šoku:

plíce: akutní respirační insuficience plíce: ALI/ARDS

GIT: zvracení, průjem GIT: zvracení, průjem, krvácení (stresový vřed)

játra: elevace bilirubinu, ALT, AST
     (min. 2x nad normu) játra: elevace bilirubinu, AST, ALT

koagulace: koagulopatie, trombocytopenie (pod 100 tis./mm3) koagulace: koagulopatie, trombocytopenie

CNS: kvalitativní či kvantitativní porucha vědomí CNS: kvalitativní či kvantitativní porucha vědomí

ledviny: elevace urey a kreatininu 
(min. 2x nad normu), sediment s pyurií 
(bez příznaků IMC)

ledviny: elevace urey a kreatininu

sliznice: hyperemie spojivek a sliznic

svalstvo: myalgie, zvýšení sérové kreatinkinázy (5x nad normu)

negativní výsledek mikrobiologických vyšetření prokazujících jinou 
etiologii
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poté na celém těle, bez urtiky. Stav byl doprovázen febriliemi 
do 40 °C bez reakce na antipyretickou terapii, proto byl prove-
den odběr krve na hemokultivaci. S odstupem několika hodin 
byla již přítomna oběhová nestabilita, při nedostatečné reakci 
na podané tekutiny byla nutná podpora oběhu katecholaminy 
(Noradrenalin v dávce do 0,5 µg/kg/min).

Druhý POD den byla pro febrilní kontinua, elevaci zánět-
livých markerů a přetrvávající průjem při suspektní enteroko-
litidě nasazena střevní desinficiencia a empiricky kombinace 
antibiotik (amoxicilin/klavulanát a metronidazol). Ještě před 
nasazením ATB byl provedeno RTG vyšetření plic (bez pato-
logického nálezu) a odběr dostupných materiálů k mikrobio-
logickým vyšetřením (výtěry krk, nos, rektum, stolice na kulti-
vaci a vyšetření Clostridium difficile), jejichž výsledky získané 
s odstupem dnů byly negativní.

Progresivní zhoršování stavu si vyžádalo překlad na lůž-
kové resuscitační oddělení. Stav imponoval a byl uzavřen jako 
septický šok s multiorgánovou dysfunkcí, primární fokus byl 
nejasný. Vzhledem k tíži stavu byla empiricky změněna ATB 
terapie (nasazen piperacillin/tazobactam), dále bylo pokra-
čováno v  symptomatické léčbě (volumoterapie, vazopresory, 
oxygenoterapie, kortikoidy).

Třetí POD byla pacientka pro progredující respirační insu-
ficienci zaintubována a napojena na umělou plicní ventilaci. 
Laboratorně byla kromě elevace zánětlivých markerů pří-
tomna trombocytopenie, koagulopatie, elevace transamináz a 
amyláz, z mikrobiologie byly hlášeny pozitivní hemokultury 
(odběr 1. POD) – nález kmene Staphylococcus aureus.

Ve snaze o lokalizaci infekčního fokusu byla indikována 
doplňující vyšetření (CT hlavy, hrudníku, břicha, echokar-
diografie, ORL konzilium). Na CT hlavy byl nález odpo-
vídající provedenému výkonu, tj. prokrvácení v  oblasti 
etmoidálních sklípků a nazofaryngu. Na CT hrudníku byl 
oboustranný fluidothorax, na CT břicha výrazná hepatome-
galie. Echokardiograficky byla zjištěna mírně snížená funkce 
levé komory s ejekční frakcí (EF) 55 %, lehká mitrální insu-
ficience se zesílením předního cípu a měkkým echokontrast-
ním stínem v oblasti závěsného aparátu předního cípu – susp. 
vegetace. Vzhledem k  primárně velmi dobré vyšetřitelnosti 
(přehlednosti) bylo provedeno pouze transthorakální vyšet-
ření, nález byl zkušeným kardiologem interpretován jako 
velmi suspektní z  infekční endokarditidy. Na základě hemo-
kultivačního nálezu (Staphylococcus aureus) byla proto při 
zatím neznámé citlivosti ATB terapie posílena o vancomycin.

Při ORL vyšetření byl lokální nález příznivý, septum bylo 
klidné, bez známek abscesu či hematomu, sliznice nosní 
i nazofaryngu byly též klidné. Nezdálo se tedy pravděpo-
dobné, že by lokální infekce byla zdrojem pozitivních hemo-
kultur. Během vyšetření byly extrahovány podpůrné siliko-
nové splinty z přední části nosního septa, tyto byly odeslány 
k mikrobiologickému vyšetření. Až pozdější kultivační záchyt 
prokázal kolonizaci splintů kmenem Staphylococcus aureus. 
Fluidothorax zjištěný při CT vyšetření byl evakuován drenáží, 
získaná čirá serózní tekutina byla kultivačně negativní.

Další průběh byl příznivý, stav pacientky se postupně zlep-
šoval, normalizovaly se orgánové funkce, regredoval erytém. 

Po šesti dnech UPV byla pacientka extubována. Bylo pro-
vedeno kontrolní echokardiografické vyšetření, funkce levé 
komory se normalizovala, při transthorakálním vyšetření 
nebyly patrny žádné echokontrastní hmoty, proto bylo dopl-
něno i transezofageální vyšetření s  identickým negativním 
nálezem.

Vzhledem ke shodnému kultivačnímu nálezu z  hemo-
kultury a z  extrahovaných nazálních splintů byl jako etiolo-
gické agens označen kmen Staphylococcus aureus z nazálních 
splintů. Pro podezření na možnost TSS byl kmen odeslán 
k dalšímu rozboru do Národní referenční laboratoře pro sta-
fylokoky. Diagnóza TSS byla potvrzena pozitivitou TSST-1 
a enterotoxinu 11.  POD, v  době kdy byl již stav pacientky 
normalizovaný.

Z resuscitačního oddělní byla pacientka přeložena na JIP 
Interní kliniky, posléze na standardní oddělení. Během rekon-
valescence na Interní klinice byla cíleně deeskalována ATB 
terapie na kombinaci klindamycinu a gentamicinu, později byl 
již ponechán pouze klindamycin v monoterapii v p.o. formě. 
16. POD byla pacientka propuštěna do domácího ošetření.

Po dimisi proběhly ještě dvě ambulantní kontroly na ORL, 
při kterých bylo konstatováno zhojení lokálního nálezu a zlep-
šené dýchání nosem.

Diskuse
Uvedená kazuistika popisuje případ syndromu toxického 

šoku. Jak ale dospět ke správné diagnóze? Definitivně byla dia-
gnóza potvrzena až ex post průkazem TSST-1 toxinu, tehdy 
byla pacientka již ve stabilizovaném stavu.

Jak je patrné z předchozího textu i následující diskuse, ini-
ciální diagnóza a léčba směřovala k septickému šoku.

Klinické projevy a hlavní diagnostická kritéria septic-
kého šoku a TSS se z  části překrývají. Septický šok obvykle 
nedoprovází typický exantém. Horečka a alterace oběhu jsou 
naopak kritéria společná (viz tab. č. 1). Vedlejší diagnos-
tická kritéria jsou značně nespecifická, zejména ta která jsou 
typická pro různé stupně orgánové hypoperfúze. Léčba paci-
entů v septickém stavu tvoří velkou část intenzivní medicíny. 
Pacientka z naší kazuistiky iniciálně splňovala kritéria sepse 
respektive septického šoku s  MODS. Dokonce se nabízel i 
suspektní infekční fokus, nejprve v  podobě podezření na 
chirurgickou komplikaci, následně jako podezření na endo-
karditidu. Navíc se v  praxi běžně setkáváme s  případy, kdy 
po jednoznačném infekčním fokusu dlouho a někdy i marně 
pátráme. Zkušenými kliniky zpětně hodnoceno, pro septický 
šok není zcela typická ani přítomnost průjmovitých zelených 
stolic, ani zvracení či skarlatiniformní exantém. Zarážející 
byla i rychlost nástupu příznaků, obdobnou bychom mohli 
vídat snad jen při endovazálním podání bakteriální nálože. 
Hemokultivace zlatého stafylokoka klasickou sepsi sice nevy-
loučila, ale k diagnóze TSS nás nasměrovala. Zdrojem bakteri-
emie se ukázaly endonazální splinty, ze kterých byl identifiko-
ván identický toxigenní kmen a jejichž extrakce byla i zlomem 
ve vývoji klinického stavu.

Pro toxický syndrom, na rozdíl od septického šoku, tedy 
není podmínkou infekční fokus v  pravém slova smyslu. 
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K  průniku toxinů či bakterií do řečiště postačí i nahroma-
dění (pomnožení) bakterií, zejména v souvislosti s cizorodým 
materiálem a/nebo omezením (poruchou) přirozené slizniční 
clearance. Nevyřešenou otázkou zůstává, jakým způsobem 
došlo k osídlení nazálních splintů, zda byl kmen primárně pří-
tomen na nosní sliznici, i když kultivační vyšetření nosního 
výtěru bylo negativní, nebo šlo o kontaminaci z jiného zdroje.

Toxigenní kmeny, stejně jako kterékoli jiné bakterie, 
mohou být přítomny na sliznicích, v tomto případě vyvstává 
otázka preventivní eradikace nosičství (např. nazálního) 
před některými chirurgickými zákroky. Před nazálními ORL 
výkony se rutinně předoperační kultivační vyšetření ani era-
dikace neprovádí, nepodává se ani ATB profylaxe. Výjimkou 
jsou zákroky u nemocných zařazených na čekací listinu 
k transplantaci solidních orgánů a pacientů užívajících imu-
nosupresiva. Nízká četnost infekčních komplikací, TSS nevy-
jímaje, tento dosavadní přístup podporuje.

Přes odlišnou patogenezi vede TSS k  identickým poru-
chám mikrocirkulace a klinickým projevům jaké pozorujeme 
u septického šoku. Rovněž léčba těchto dvou „příbuzných“ 
nosologických jednotek se řídí stejnými zásadami. Komplexní 
agresivní podpůrná léčba zaměřená zejména na obnovení 
orgánové perfúze okysličenou krví je v  podmínkách inten-
zivní péče samozřejmostí, a i v tomto případě tvořila jeden ze 
základních předpokladů úspěšného vyléčení.

Identifikace a eradikace bakteriálního zdroje je dal-
ším důležitým předpokladem úspěchu léčby obou jednotek. 
Uvedená kazuistika ukazuje, jak nejistá a nepřesná může být 
iniciální/pracovní diagnóza, v tomto případě podezření na 
enterokolitidu, poté na infekční endokarditidu. U syndromů 
s  řadou nespecifických a polymorfních symptomů to platí 
dvojnásob (diferenciální diagnóza TSS viz tab. č. 2). Správně 

indikovaná vyšetření vedoucí k  definitivní diagnóze jsou i 
v  intenzivní medicíně důležitá. Nezastupitelnou roli v tomto 
kontextu zaujímá i mikrobiologické vyšetření (odběr by měl 
být vždy proveden ještě před nasazením ATB).

Třetím pilířem je antibiotická léčba, jejíž strategii ovlivňuje 
řada faktorů, zejména znalost/neznalost fokusu, agens, citli-
vosti k ATB. Podstatnou roli sehrávají i anamnestické údaje, 
komorbidity, v neposlední řadě pak závažnost stavu, ve kte-
rém se pacient nachází. Obecně je v případě septického stavu 
přijímána deeskalační strategie, kdy primárně empiricky 
volíme ATB s  širokým spektrem účinku, na základě mikro-
biologických výsledků tuto léčbu v co nejkratším čase cíleně 
deeskalujeme na ATB užšího spektra a dobrého průniku dle 
předpokládaného zdroje.

V naší kazuistice byla v úvodu při dominující gastrointes-
tinální symptomatologii a podezření na enterokolitidu volena 
empirická kombinace ATB – amoxicilin/klavulanát a metro-
nidazol. Po přijetí na resuscitační oddělení byla tato kombi-
nace vzhledem k těžkému šokovému stavu změněna na pipe-
racillin/tazobactam, s cílem rozšíření spektra a lepšího pokrytí 
gramnegativních enterobakterií. Nález stafylokoků z  hemo-
kultury vedl k  další úpravě terapie, při neznámé citlivosti 
byl přidán do kombinace vancomycin. Po zjištění citlivosti 
kmene a odhalení primárního zdroje bakteriemie, kterým 
byly nazální splinty, byla terapie deeskalována na klindamy-
cin s gentamicinem. Klindamycin byl zvolen pro jeho velmi 
dobrý průnik do tkání, gentamicin pak k  zajištění krevního 
řečiště. V  době dimise byl již ponechán pouze klindamycin 
v  p.o. formě. Opakované změny ATB jsou jistě diskutabilní, 
svou roli zde sehrála tíže klinického stavu, diagnostické roz-
paky, po verifikaci agens pak zjištěná citlivost kmene k ATB, 
průnik do postižených tkání a snaha o deeskalaci ATB.

Pro úplnost zbývá okomentovat laboratorní nálezy, které 
jsou v  tomto případě velmi ilustrativní pro diagnózu TSS. 
Získaná data jsou z hlediska diagnostických kritérií TSS sen-
zitivní, bohužel však s  nízkou specificitou. Od počátku byla 
přítomna výrazná elevace CRP, s  mírnou latencí následo-
val vzestup počtu leukocytů k  hraničním hodnotám. S  roz-
vojem šoku a MODS korespondoval vzestup transamináz a 
amyláz (cca trojnásobné hodnoty oproti normě), stejně jako 
přítomná koagulopatie a trombocytopenie. Tento laboratorní 
obraz vídáme pravidelně jako odraz poruchy orgánové per-
fúze a aktivace koagulačního systému (konsumpce) v  rámci 
systémové zánětové odpovědi organismu (SIRS) nebo sepse. 
Během hospitalizace došlo k  postupné normalizaci labora-
torních parametrů. Je škoda, že nebylo provedeno vyšetření 
prokalcitoninu – u diagnózy TSS by jistě šlo o zajímavou 
zkušenost, byť pouze kazuistickou. Hodnoty prokalcitoninu 
v souvislosti s TSS zatím nebyly systematicky studovány, lite-
rární údaje jsou ojedinělé (Kato et al. 20107).

Závěr
TSS je vzácnou komplikací stafylokokových a streptoko-

kových infekcí, na kterou je třeba myslet při náhle vzniklých 
febriliích doprovázených erytémem, event. průjmem a zvra-
cením, zejména pak rozvojem generalizované zánětlivé reakce 

Tab. č. 2: Diferenciální diagnóza TSS

septický šok systémový lupus erythematodes

akutní pyelonefritida hemolyticko-uremický syndrom

gastroenteritida zánětlivá onemocnění malé 
pánve

akutní revmatická horečka legionářská nemoc

streptokoková onemocnění typu spály leptospiróza

jiná stafylokoková onemocnění způsobená 
toxiny

•	 toxická epidermolýza
•	 syndrom opařené kůže (Ritterova 

nemoc)

skvrnitý tyfus

Kawasakiho nemoc

Reyův syndrom

virový syndrom erythema multiforme

Ritter von Rittershain Gottfried (1820–1883) – rakouský dermatolog. Deset let 
prováděl pozorování v  jednom z  dětských domovů na území Čech a na základě 
tohoto výzkumu popsal v  roce 1878 exfoliativní dermatitidu, též známou jako 
Ritterův syndrom. 

Reye Douglas (1912–1977) – australský patolog. Vystudoval medicínu na univerzitě 
v Sydney, doktorát získal v  roce 1945. Již v roce 1939 začal pracovat jako patolog 
v Royal Alexandra Hospital for Children, kde zůstal po celou svou kariéru. V roce 
1963 publikoval v časopisu Lancet článek o nemoci způsobůjící steatózu jater a těž-
kou encefalopatii, která je dnes známa jako Reyův syndrom. 

(zdroj informací: archiv redakce)



Syndrom toxického šoku po SeptoplaStice

s klinickými symptomy šoku a obrazem multiorgánové dys-
funkce. Vzhledem k velkému počtu možných kombinací sym-
ptomů je časné stanovení diagnózy obtížné, definitivní jistotu 
přináší až kultivační záchyt bakteriálního kmene a jeho další 
rozbor s  průkazem specifických toxinů. Z  hlediska klinické 
praxe je alarmující perakutní rozvoj septického šoku „bez 
zjevné příčiny“, současná přítomnost erytému, údaj o užití 
vysokoabsorpčních vaginálních tamponů či recentně proděla-
ném chirurgickém zákroku. Vzhledem k možnosti rekurence 
je cenná i anamnéza těžce probíhajícího zánětlivého onemoc-
nění v minulosti. Zahájení léčby musí být co nejrychlejší a 
dostatečně razantní, kruciální je zejména eliminace fokusu, 
intravenózní podání ATB, objemová resuscitace a podpůrná 
léčba. Pokud dojde k rozvoji multiorgánového selhání, může 
být průběh fatální.
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Fjordský hřebčín Stará Paka - jediný hřebčín s chovem fjordských koní v ČR nabízí

pro děti, úplné začátečníky i pro pokročilé jezdce

- tábor je veden individuálně, zúčastní se vždy maximálně 22 dětí
- intenzivní výuka jízdy, péče o koně, teorie
- rehabilitační cvičení na koních
- na farmě jsou i jiná dětmi oblíbená ochočená zvířata (kozy, kočky, psy, lama…)

Vlastníme stádo 35 menších (do 150 cm) povahou spolehlivých koní, kteří jsou celoročně 
připravováni prací s dětmi.

Více informací na www.fjordklub.cz      tel.:731 225 203        e-mail: fjordklub@email.cz

letní  jezdecké  tábory
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Zpráva

Postřehy z XIII. Konference pneumologické 
sekce ČAS
Eva Kašáková

XIII. konference pneumologické sekce sester se konala 
13.  dubna 2013 v  Kongresovém centru Nemocnice Na 
Homolce a zúčastnilo se jí 80 sester z  České republiky a 
Slovenska.

První část konference měla téma Astma ve zvláštních 
situacích. Pozvání k aktivní účasti přijala MUDr. Bronislava 
Novotná Ph.D. (Alergologická ambulance, Interní gastroen-
terologická klinika FN Brno), která se problematice astmatu 
v těhotenství, což bylo i náplní jejího sdělení, věnuje již mnoho 
let. Ve své přednášce uvedla, že více než 12 % žen má v těho-
tenství astma. Léčba astmatu v těhotenství je stejná jako mimo 
něj, u 2/3 žen se v těhotenství změní jeho tíže a podle toho je 
třeba léčbu upravit. Obecně platí léčit astma nejmenší mož-
nou dávkou léku, která ho udrží pod kontrolou. Pro těhotné 
astmatičky je důležité dodržovat režimové opatření, samozřej-
mostí by mělo být nekouřit, nepřerušovat léčbu kontrolují-
cími (preventivními) antiastmatiky, astma častěji kontrolovat 
a dostatečně léčit exacerbace.

Kazuistiky dvou těhotných astmatiček, které byly hospita-
lizovány pro akutní exacerbaci astmatu, připravila Bc. Vierka 
Szijártová a Mgr.  Alžběta Machálová (KP a F-JIS, UNB 
Ružinov, Bratislava).

Osoby, které trpí nesnášenlivostí kyseliny acetylsalicylové 
a ostatních nesteroidních protizánětlivých léků mají aspiri-
nem indukované astma (AIA). O tomto typu astmatu hovořila 
MUDr. Novotná ve svém druhém sdělení. Seznámila nás s kli-
nickými projevy, diagnostikou i léčbou pacientů s AIA. Tento 
typ astmatu vzniká většinou v  dospělosti, mívají ho častěji 
ženy, bývá provázen chronickou rinosinusitidou, nosní poly-
pózou a častými exacerbacemi. S  kazuistikou právě takové 
pacientky s AIA, s výše uvedenými fenotypy, seznámila poslu-
chače Eva Kašáková (Lerymed spol. s r.o., Praha).

Obezitou u astmatiků se ve své přednášce zabýval prim. 
MUDr. Viktor Kašák (Lerymed spol. s r.o., Praha), který byl 
již tradičně i odborným garantem konference. V České repub-
lice trpí obezitou 30  % dospělé populace a stále se zvyšuje 
počet dětí a mladistvých, kteří jsou obézní nebo mají nad-
váhu. Obezita a zvláště obezita abdominální a nadváha jsou 
rizikovým faktorem pro vývoj astmatu zvláště u žen. Obézní 
astmatici mají nižší ventilační hodnoty, vyšší výskyt komor-
bidit a horší odpověď na léčbu inhalačními kortikosteroidy. 
Obezitu u astmatiků je nutno diagnostikovat, monitorovat a 
léčit, ovšem nejlepší by bylo jí předcházet.

Kazuistiku pacientky s  astmatem po bariatrické operaci 
připravila Monika Macháčková (Lerymed spol. s r.o., Praha). 
Úvod své přednášky věnovala možnostem chirurgické (bariat-
rické) léčby obézních pacientů.

Primář Kašák pokračoval sdělením o plánovaných chirur-
gických výkonech u pacientů s astmatem. Chirurgický výkon 
v  celkové anestezii u pacientů s  astmatem přináší zvýšené 
riziko respiračních komplikací, proto je nutné předoperační 
astmatologické vyšetření včetně spirometrie, předoperační 
příprava pacienta a preventivní podání systémových kortiko-
steroidů v den operace. Pro bezpečný průběh chirurgického 
výkonu u astmatických pacientů je nezbytná komunikace 
mezi pacientem, praktickým lékařem, astmatologem, internis-
tou, anesteziologem a chirurgem, která zatím nefunguje, tak 
jak by si naši pacienti zasloužili.

První část konference uzavřela Jana Chrudimská (Dětské 
oddělení, Nemocnice Na Bulovce), která si připravila kazu-
istiku dětského pacienta astmatika, který trpěl refluxní cho-
robou jícnu (GERD), což je častá komplikace astmatu nejen 
v dětském věku.

Druhý blok přednášek věnovaný chronické obstrukční 
plicní nemoci (CHOPN) zahájil MUDr. Vladimír Koblížek, 
Ph.D. (Plicní klinika, Hradec Králové), který nás seznámil 
s  novým doporučeným postupem pro diagnostiku a léčbu 
CHOPN v ČR, jehož je hlavním autorem. Ve své druhé před-
nášce se věnoval nové klasifikaci a léčbě CHOPN. Obecné 
přednášky byly doplněny výsledky dvou průzkumů nové kom-
binované klasifikace CHOPN z praxe. První se týkala hospita-
lizovaných pacientů s CHOPN a prezentovala ji Mgr. Zuzana 
Varjasiová a MUDr. Štefan Laššán (UNB Ružinov, Bratislava). 
Druhá byla sondou z terénního pneumologického pracoviště a 
týkala se ambulantních pacientů s CHOPN a s jejími výsledky 
nás seznámila Eva Kašáková.

Závěr konference patřil sestřičkám z Plicní kliniky v Hradci 
Králové. První dvě Zlata Hýsková a Jitka Grundová se věno-
valy fenotypické léčbě CHOPN, konkrétně endobronchiální 
volumredukci, která spočívá v  bronchoskopickém zavedení 
chlopně do průdušek a používá se u pacientů s CHOPN, kteří 
mají těžkou formu emfyzému plic. Tímto intervenčním bron-
choskopickým zákrokem se pacientům mimo jiné zlepší plicní 
funkce, zvýší se možnosti denních aktivit a zvýší se tolerance 
fyzické námahy. Zavádění endobronchiální chlopně jsme měli 
možnost sledovat na videu, kterým autorky doplnily teoretic-
kou část.

Pro pacienty s CHOPN je velmi důležitá pulmonální reha-
bilitace. Vrchní sestra Plicní kliniky z Hradce Králové Bc. Jana 
Kollarová, nás seznámila s rehabilitačním programem pro tyto 
pacienty, který probíhá na jejich pracovišti od roku 2006, trvá 
8 týdnů a absolvovalo ho již více než 300 pacientů s CHOPN.

Po obou blocích následovala bohatá diskuse, z  čehož lze 
soudit, že prezentovaná témata zúčastněné zaujala.
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OtOrinOlaryngOlOgie v Hradci KrálOvé

Otorinolaryngologie v Hradci Králové
Ve dnech 23.–25. května se v prostorách Univerzity Hradec Králové konal 5. česko-slovenský 

kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 75. kongres České společnosti otorinola-
ryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 60. kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chi-
rurgiu hlavy a krku a Kongres nelékařských zdravotnických pracovníků. 

Nosným tématem akce byla mezioborová spolupráce a program byl rozdělen na lékařskou a 
sesterskou sekci. Mezi tématy konference byly otogenní zánětlivé komplikace, chrapot, maligní 
nádory kůže, hluboké krční infekce, epistaxe, zobrazení v ORL, onkologie a další. Účastníci měli 
možnost se zaregistrovat na řadu instruktážních kurzů, které byly většinou prakticky pojaté. 
Posterovou sekci již připravili organizátoři v  interaktivní a uživatelsky vstřícné elektronické 
podobě, jak ji vídáme na světových konferencích.

Na kongres se sjelo mnoho odborníků z  České i Slovenské republiky a kromě odborných 
debat byla příležitost i ke společenským setkáním.

 (klviz)

Zpráva

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ve spolupráci s Imunologií o.p.s., Zdravotním ústavem 
Ústí nad Labem a Českou imunologickou společností pořádají

XXI. Severočeskou imunologickou konferenci
13.–14. září 2013 – Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem

Témata: 
Varia (aktuality v klinické imunologii a alergologii)
Imunopatologie kůže

Odborní garanti:: 
MUDr. Dalibor Jílek, CSc. (dalibor.jilek@zuusti.cz)
RNDr. Vlastimil Král, CSc. (vlastimil.kral@zuusti.cz)

Organizační informace a přihlášky:
Lenka Srsenová, BEST servis (info@bestservis.eu)

Upoutávka
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Kapitoly z historie
Začátky a konce Masarykovy ligy  
proti tuberkulóze – II. 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).

Konec Ligy se jménem T. G. Masaryka a její 
činnost v období II. světové války

Po odtržení Slovenska a ztrátě pohraničních území 
v důsledku mnichovského diktátu a zřízení protektorátu Čechy 
a Morava vstoupila Liga již do třetího desetiletí své existence a 
se ztrátou jména T. G. Masaryka ve svém názvu. Její činnost se 
i nadále opírala o aktivity pražského ústředí, zemských sborů 
v Praze a Brně, 159 odborů v okresech a o terénní práci 61 
poraden Ligy. Celkové náklady na tuto činnost dosáhly v roce 
1939 částky větší než 3 600 000 K. V tomto roce se začal rea-
lizovat plán profesora K. Hynka, který předpokládal vybudo-
vání sítě poraden-dispenzářů vedených odbornými lékaři a 
funkční spolupráci s  léčebnými ústavy. Finanční náklady na 
tyto činnosti zajišťovala Liga za podpory ministerstva zdravot-
nictví a sociální péče a Ústřední zdravotní pojišťovny. V roce 
1939 pracovalo v poradnách 48 lékařů a 84 sester, na jejichž 
platy vynaložila Liga téměř 540  000  K a pro následující rok 
1940 pak počítala s  význačným vzrůstem počtu poraden a 
s  tím souvisejícím zvýšením požadavků na platy odborného 
personálu na více než 1 500 000 K (Výroční zpráva 1939).

Vedle svých tradičních aktivit v oblasti lidovýchovy a pora-
denství, propagovala a finančně podporovala Liga prevenci, 
tj. kalmetizaci, náklady na  dětské prázdninové osady, podá-
vání vitaminů, rybího tuku, ozařování tzv. horským sluncem a 
umísťování dětí ohrožených TBC v rodinách příbuzných nebo 
u pěstounů. Specifickým projektem Ligy byla dětská zdravotní 
osada ve Vlašimi založená již v roce 1928 podle francouzského 
vzoru L´Oeuvre Grancher, kde ohrožené děti žily dlouhodobě 
v rodinách pěstounů a kde denní náklad na péči o dítě obnášel 
pouhých 5 K. V  léčebné péči Liga pomáhala při umísťování 

nemocných v léčebnách a více než 50 000 K poskytla jako pří-
spěvek na  léčbu v  případech, kde nepostačovaly prostředky 
nemocenského pojištění nebo příspěvky zemských a domov-
ských fondů (Výroční zpráva 1939). Na  nákladech ústavní 
léčby se Liga často podílela s několika dobročinnými organi-
zacemi (Křivinka 1981).

Také v následujících dvou letech pracovala Liga stále podle 
svých dosavadních programových zásad a vlivy protektorátní 
veřejné správy se na  jejích aktivitách projevovaly jen mini-
málně. I ve ztížených válečných podmínkách bylo dosaženo 
významných úspěchů – např. v roce 1940 stoupl počet míst-
ních odborů na 184 a všech 76 poraden provozovaných Ligou 
již bylo vybaveno RTG přístroji. Počet členů Ligy dosáhl téměř 
20 000, do přímého řízení byla pro pokročilé formy TBC zís-
kána nová léčebna, jejíž provoz si vyžádal náklady 50 000 K; 
umísťování ohrožených dětí ve zdravých rodinách bylo kryto 
částkou více než 85 000 K a příspěvky Ligy na ústavní léčbu 
nemocných činily více než 125 000 K. Pro rok 1941 byl pláno-
ván rozpočet ve výši více než 5 500 000 K, tj. téměř o 1 milion K 
vyšší než v předchozím roce (Výroční zpráva 1940).

Období prvních let nacistické okupace v protektorátních 
podmínkách je možno v  životě Ligy označit jako klid před 
bouří. Až do roku 1942 byla sice její činnost pracovně a orga-
nizačně značně omezena, ale její odborné aktivity zůstaly 
zachovány – byly i nadále konány pracovní schůze, vychá-
zely časopisy Boj proti tuberkulose i Rozhledy v tuberkulose, 
Liga mohla „konat mnoho dobré práce ve sféře zdravotnické 
a sociální, mohla chránit českého člověka a českou rodinu, 
mohla ukrýt značný počet vysokoškoláků jako zaměstnance 
ve  svých poradnách, mohla převzít část personálu rozpuš-
těného Čs. červeného kříže apod. Když se 10.  května 1942 
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Obr. č. 4: Pamětní deska pracovníků a funkcionářů 
Masarykovy ligy proti tuberkulóze popravených v období 
heydrichiády
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rozcházeli účastníci 22. valného sjezdu Ligy v Praze, nemohl 
nikdo tušit, že za několik dní nastane pro český národ doba 
největšího utrpení a že mnozí z účastníků sjezdu položí své 
životy za naši svobodu (Výroční zpráva 1942). Název nadchá-
zející bouře byl – heydrichiáda.

Účast spolupracovníků MLPT na heydrichiá-
dě a její důsledky

Smrt zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha v důsledku poranění utrpěných při atentátu, který 
provedli Gabčík a Kubiš v Praze 27. května 1942, byla zveřej-
něna v  červnovém čísle časopisu Boj proti tuberkulóze. Na 
titulní straně byla v  černém rámečku jeho fotografie v  uni-
formě SS-Gruppenführera a generála policie a bezpečnostní 
služby a na  další straně pak bylo přetištěno vysoce loajální 
prohlášení protektorátní vlády, končící slovy: „Chce-li český 
národ žít, nesmí ochabovat ve  své práci a v  boji za  Říši a 
za  svou vlast“. V  té době již probíhaly první fáze nacistické 
odvety za nejodvážnější čin českého odboje cíleného na zno-
vunabytí svobody národa, na němž se význačnou měrou podí-
leli pracovníci a členové MLPT, a který také znamenal nejpo-
hnutější rok celé její dosavadní historie.

Účast MLPT na heydrichiádě započala v březnu 1942, kdy 
se na vedoucí lékařku Ligy MUDr. M.  Johanovskou obrátila 
bývalá předsedkyně sester Československého červeného kříže 
A. Šrámková s žádostí o pomoc při ilegálním ubytování para-
šutistů z  Londýna, skrývajících se již několik měsíců v  růz-
ných pražských i venkovských rodinách. Hlavním organizáto-
rem následné spolupráce se stal P. Fafek, hlavní účetní MLPT, 
který ve své domácnosti poskytl již od poloviny dubna 1942 
úkryt oběma atentátníkům (Gabčíkovi a Kubišovi). Celé akce 
se účastnilo celkem osm pracovníků Ligy. Prostřednictvím 
Ligy byly také získávány potřebné finanční prostředky posky-
tované místopředsedkyní Červeného kříže Z.  Havránkovou 
z  ilegálního fondu pro osoby, které nebylo možno podporo-
vat oficiálně. Péče o ukrytí Gabčíka a Kubiše se ujal předseda 
synodní rady české pravoslavné církve, bývalý revizor účtů 
MLPT J.  Sonnevend. Získal souhlas biskupa české pravo-
slavné církve Gorazda k ukrytí atentátníků v  kryptě kostela 
české pravoslavné církve v  Praze  II. v  Reslově ulici, kam se 
Gabčík s  Kubišem uchýlili 29.  května 1942 spolu s  dalšími 
pěti parašutisty skupiny Anthropoid. Odtud měli být přesu-
nuti do  různých konspiračních lokalit v  okolí Prahy, avšak 
tento plán nemohl být realizován, neboť nebyl s dostatečným 
předstihem připraven. V beznadějné situaci v obklíčení trest-
ným oddílem SS dali oba atentátníci i jejich druhové přednost 
sebevraždě z  vlastních zbraní před potupnou smrtí z  rukou 
katových (Johanovská 1945).

Pomsta nacistů za smrt Reinharda Heydricha, nejvyššího 
představitele okupační moci v protektorátu Čechy a Morava, 
byla teutonsky krutá. Z  okruhu zaměstnanců a funkcionářů 
Ligy přímo zúčastněných na aktivitách atentátníků bylo krátce 
po atentátu postupně zatčeno 10 osob: Petr Fafek, hlavní orga-
nizátor pomoci atentátníkům, jeho dcery Rela a Liběna Fafková, 
MUDr. Jan Včelák, MUDr. Karel Svěrák, JUDr. Jiří Pleskot, 

MUDr. Soběslav Sobek, Jan Sonnevend, Anna Šrámková a 
Marie Karbanová a společně s nimi bylo také zatčeno celkem 
13  členů jejich rodin, včetně 17leté dcery dr.  Svěráka a jeho 
15letého syna. Jejich vyšetřování prováděla v  Praze zvláštní 
komise stanného soudu a začátkem srpna byli všichni zatčení 
převezeni do Terezína. Výsledkem prvního procesu bylo vyne-
sení rozsudku trestu smrti a poprava J.  Sonnevenda člena 
sboru starších chrámu sv. Karla Boromejského a duchovních 
české pravoslavné církve biskupa Gorazda, děkana V. Čikla a 
kaplana V. Petřeka 3. září 1942. Pro ostatní byla původně navr-
žena doživotní internace v koncentračním táboře, ale po revizi 
tohoto rozsudku 29. září 1942 byli všichni odsouzeni k trestu 
smrti. K  jeho provedení byli převezeni do  koncentračního 
tábora v  Mauthausenu (Johanovská 1945). Byli popraveni 
24. října 1942 obzvláště zavrženíhodným způsobem – všichni 
byli podrobeni předstírané vstupní lékařské prohlídce, kterou 
vedl táborový lékař SS Hauptsturmführer MUDr. E. Krebsbach 
a poté byli muži usmrceni střelnou ranou do týla v popravčím 
aparátu maskovaném jako zařízení k měření tělesné výšky a 
ženy skončily v plynové komoře. Skupina obviněných z okruhu 
MLPT byla ovšem jen malou částí z  celkového počtu téměř 
300 osob zúčastněných také na spolupráci s atentátníky a hro-
madně popravených v Mauthausenu. Mezi nimi byli např. oční 
lékařka MUDr. M. Frantová, a stomatolog prof.  J.  Jesenský a 
herečka A. Letenská. Vynesenému rozsudku trestu smrti unikl 
v důsledku zahraničních intervencí jako jediný O. L. Stanovský, 
prelát pražské svatovítské kapituly.

Tragické důsledky účasti pracovníků pražského ústředí 
MLPT na  atentátu na  Heydricha připomíná pamětní deska 
v někdejším sídle Ligy v Praze 1 na Malé Straně na Náměstí 
Kinských (obr.  č.  4). Pietní slavnost k  uctění jejich památky 
se konala 24.  října 1946 ve  výroční den hromadné popravy 
všech 264  obětí heydrichiády uskutečněné v  Mauthausenu 
v roce 1942. Ve smutečním projevu připomněl prof. Jedlička, 
jednatel ústředního svazu Ligy, že instituce nesoucí ve svém 
štítě jméno prezidenta Osvoboditele měla v  době nejtěžších 
zkoušek národa ve  svém středu muže a ženy, kteří se čestně 
řadí k  tisícům hrdinů, kteří se zasloužili o  znovunabytí svo-
body národa (Odhalení pamětní desky 1946). Pamětní deska 
připomínající nejpohnutější událost v celé historii MLPT byla 
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však velmi nešťastně umístěna v chodbě tehdejšího sídla Ligy 
a i dnes, kdy je budova v  majetku soukromé společnosti, je 
obtížně přístupná k nahlédnutí. Tato okolnost je zřejmě jednou 
z příčin malého povědomí české občanské i odborné veřejnosti 
o existenci MLPT v době první československé republiky i o 
jejich obětech v dobách nacistické okupace.

Profesor J. Jedlička věnoval Čs. akademii věd částku 1 milion 
Kč k uctění památky svého syna Jiřího, umučeného v říjnu 1942 
nacisty k založení fondu na podporu pokroku českého lékařství.     

Výnosem říšského protektora datovaným 26.  listopadu 
1942 byla Liga a všechny její složky podřízena komisařské 
správě zemských úřadů v  Praze a Brně. Toto opatření bylo 
aktem politické perzekuce a trestem za  účast Ligy na  aten-
tátu na  Heydricha a mělo předcházet její úplné likvidaci 
během několika příštích měsíců. Zásluhou vedoucí lékařky 
MUDr. M. Johanovské při jednání s německými představiteli 
se však podařilo Ligu zachránit a zachovat i v plné míře její 
dosavadní úkoly v péči o české nemocné a ohrožené TBC náka-
zou. Tomuto příznivému vývoji pravděpodobně také napo-
mohla výrazná změna situace na válečných frontách, zejména 
ústup nacistických vojsk od Stalingradu, která zbrzdila dosud 
příliš horlivé německé představitele (Johanovská 1945). 
Komisařský dozor zůstal potom v  mnoha ohledech pouze 
na papíře a v praxi se projevoval pouze vyplňováním úředních 
hlášení a dokumentů v německém jazyce a paralelní publikací 
některých článků a referátů v časopise Boj proti tuberkulose 
jak v  češtině tak současně v  němčině. Překvapivého obratu 
v hospodaření a personálním obsazování Ligy bylo pak dosa-
ženo po  vydání výnosu protektorátního ministerstva vnitra 
v březnu 1943, kterým bylo oznámeno, že plánované převzetí 
Ligy do německé správy může být odsunuto.

Paradoxním výsledkem dosazení komisařské správy, která 
měla spíše kontrolovat a omezovat činnost, bylo naopak zvý-
šení prestiže Ligy a rozšíření jejích pravomocí ve  vlastním 
provozu. Velkého úspěchu bylo dosaženo ve finančním zabez-
pečení Ligy, kdy se např. podařilo rozpočet na provoz českých 
odborů v roce 1943 zvýšit na 8 500 000 K, tj. o polovinu více 
proti roku předchozímu (Johanovská 1945). V roce 1944 bylo 
v  Čechách zřízeno nebo převzato do  vlastní správy celkem 
23 poraden a jejich celkový počet se zvýšil na 78. Začátkem 
posledního roku války pracovalo v  nich 111  lékařů, 180 
zdravotních pracovnic, 17 laborantů a 61 administrativních 
sil. Český zemský výbor Ligy se stal také „velkonákupnou a 
obstaravatelem“ materiálního vybavení a modernizace mate-
riálního vybavení poraden a zvýšení rozpočtu také dovolilo 
rozšiřovat ordinační hodiny a přijímat nové lékaře a sociální 
pracovnice (Johanovská 1945).

MLPT po osvobození v roce 1945 a znovu se 
jménem T. G. Masaryka

Bylo velkou zásluhou ústředního vedení i obou zem-
ských výborů, že se podařilo převést Ligu přes hrozivá období 
během nacistické okupace a po osvobození obnovit postupně 
její činnost na  celém území osvobozené republiky. Ústřední 
výbor se stal ideovým, koordinačním a kontrolním centrem 

boje proti TBC v ČSR a veškeré personální a finanční kom-
petence byly decentralizovány na  zemské výbory v  Praze a 
Brně, které tak získaly plnou pravomoc pro  řízení přísluš-
ných krajských a místních odborů a poraden. Jejich novým 
úkolem bylo zejména obnovování a zřizování nových složek 
Ligy v pohraničí a spolupráce při uvádění do provozu léčeben 
poničených v průběhu nacistické okupace a válečných operací. 
Flagrantním příkladem náročnosti těchto úkolů bylo opětné 
získání sanatoria v Prosečnici nad Sázavou, které bylo během 
války ve výcvikovém prostoru SS, jehož rekonstrukce trvala 
6 měsíců a vyžádala si náklady 9 milionů korun. Obdobným 
případem byla léčebna v  Jablunkově, nejprve v  roce 1938 
zabraná Polskem a v  září 1939 převzatá do německé oku-
pační správy. Spolek Humanita získal ústav nazpět v zubože-
ném stavu a jeho plný provoz mohl být zahájen až v dubnu 
1946. Válečné události také na Slovensku velmi těžce poško-
dily všechny tamní poradny, mnoho jich bylo zničeno a jejich 
vybavení odcizeno nebo vyřazeno trvale z provozu. Celkové 
škody tam byly odhadnuty na 8 milionů Kč a postupné obno-
vení činnosti Ligy se stalo hlavním úkolem slovenského zem-
ského výboru. Již první poválečné údaje o činnosti Ligy však 
vcelku ukázaly příznivou situaci v organizaci boje proti TBC. 
V  lednu 1946 pracovalo v  Čechách již 11 krajských sborů 
včetně tří v bývalém sudetském záboru (Karlovy Vary, Liberec 
a Ústí n. L.) a na území celé republiky působilo k 1. červnu 
1946 celkem 234 poraden, z toho v Čechách 132, na Moravě 
41 a na  Slovensku 61, a otevření 60 dalších bylo plánováno 
(Výroční zpráva 1942–1945; Křivinka 1981).

Programovým fórem pro  příští úlohy boje proti TBC se 
stal 23. valný sjezd MLPT konaný v červnu 1946 v Praze. Řada 
námětů z  pléna se týkala např. požadavku zajišťovat zejména 
preventivní péči cílenou na vyhledávání nových onemocnění 
TBC zejména v rizikových skupinách osob v pohraničí, býva-
lých vězňů koncentračních táborů, ve školách a průmyslových 
závodech nebo využívání služeb mobilních RTG přístrojů 
dodaných v akci UNRRA. V oblasti léčebné péče byl vysloven 
požadavek na  zřizování lůžkových oddělení pro TBC ve  vše-
obecných nemocnicích a na zvýšení počtu lůžek v  léčebnách, 
kterých bylo zatím pouze 7  000 na  70  000 předpokládaných 
případů bacilární TBC. Ústřední tajemník Ligy doc. E. Břeský 
však již v úvodu sjezdu přednesl zásadní připomínku k diskusi, 
zda v nadcházejícím období zavedení všeobecné zdravotní péče 
o obyvatelstvo má smysl pokračovat v dobrovolné práci Ligy, 
když její úkoly budou převzaty veřejnou zdravotní správou. 
Předpokládal, že i za těchto podmínek bude hlavní úlohou Ligy 
osvětová a výchovná péče, a preventivní péče o ohrožené TBC 
nákazou (Václavík 1946). Pochybnosti o další existenci Ligy a 
jejím poslání v podmínkách veřejné zdravotní péče měly ovšem 
své opodstatnění. Byly reakcí na plány ministerstva zdravotnic-
tví v rámci chystané spolupráce národního pojištění s veřejnou 
zdravotní správou formulované v osnově zákona o poradenské 
zdravotní péči. Všechny poradny měly být organizačně soustře-
děny v ústavech národního zdraví nebo přičleněny k veřejným 
ambulatoriím nebo nemocnicím (Procházka 1946).

Pochybnosti o další existenci Ligy a o zachování některých 
jejích zbytkových kompetencí neustaly ani v dalším roce 1947. 
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Začátky a konce Masarykovy ligy proti tuberkulóZe 
ii. díl

Již v  lednu tohoto roku byl přijat zákon č. 49/47 Sb., kterým 
byla soustředěna veškerá dosavadní poradenská zdravotní 
služba do nově budovaných Ústavů národního zdraví, do kte-
rých mělo být začleněno všech 19 tehdy existujících poraden 
různých lékařských oborů. Otázka funkčních aktivit MLPT 
byla však diskutována ještě na jejím 24. valném sjezdu kona-
ném v Praze v květnu 1947. Jednou z možností, jak udržet Ligu, 
spíše však jen zbožným přáním, byl návrh soustředit boj proti 
tzv. sociálním chorobám tím, že by se pod názvem Masarykova 
liga proti sociálním nemocem stala součástí ústavů národního 
zdraví (Baxa 1947). Prováděcí pokyny k  uvedenému zákonu 
vydalo ministerstvo zdravotnictví výnosem č.  VIII/1-3682 
v červenci 1947 a ke dni 1.  listopadu 1947 měly být poradny 
předány příslušným národním výborům (Poradenská zdra-
votní péče). I když byly v  tomto termínu poradny převzaty 
do ústavů národního zdraví, nebyla zdaleka ještě vyřešena 
připravovaná reorganizace stále ještě přežívající MLPT a její 
připravované sloučení s  Československým červeným křížem. 
Připomeňme, že všechna tato jednání probíhala v turbulencích 
předúnorových politických poměrů a že na  konečnou ztrátu 
své existence měla Liga čekat až do konce roku 1950.
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Kapitoly z historie

Werner Theodor Otto Forssmann
29. 8. 1904–1. 6. 1979
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Německý lékař Werner Theodor Otto Forssmann vstoupil 
do lékařské historie tím, že zavedl katetrizaci srdce.

Narodil se v Berlíně v rodině právníka a na lékařské fakultě 
zdejší univerzity také vystudoval medicínu. Promoval v roce 
1929 a řadu let pak pracoval jako praktický lékař v  různých 
německých městech. Postupně získal pověst uznávaného 
urologa. Později se stal přednostou chirurgického oddělení 
městské nemocnice v Drážďanech a poté nemocnice Roberta 
Kocha v Berlíně. Za druhé světové války byl sanitním důstoj-
níkem. Po návratu z amerického zajetí byl opět praktickým 
lékařem a od roku 1950 působil jako hlavní lékař v lázních Bad 
Kreuznach. Od roku 1956 byl profesorem urologie a chirur-
gie na Univerzitě Johanna Gutenberga v Mohuči o dva roky 
později byl jmenován přednostou chirurgického oddělení 
Evangelické nemocnice v Düsseldorfu.

Delší dobu se zabýval myšlenkou zavést tenkou gumovou 
hadičku (katétr – z  řeckého „kathiemi“ = „nasazuji dovnitř“) 
žílou od předloktí až do srdeční dutiny, aby mohl pozorovat, 
co se tam děje. Jak píše Jaroslav Hořejší v medailonu Wernera 
Theodora Otto Forssmanna v „Přemožitelích času č. 5“ nejprve 
navrhoval svému tehdejšímu šéfovi doktoru Schneiderovi, že by 
bylo možné u některých případů srdečního onemocnění podat 
léky až přímo k srdci za pomoci tzv. ureterálních katétrů (ty se 
už tehdy vsunovaly do močových cest). Argumentoval tím, že 
při pokusech na mrtvolách si ověřil snadnost takového zavedení 
katétru do žilního systému. Svého šéfa nepřesvědčil, naopak ten 
vydal kategorický zákaz jakéhokoli dalšího zkoušení.

Forssmann se však nedal odradit. Měl také několik před-
chůdců. Již v roce 1733 anglický duchovní S. Hales vložil do 
levé jugulární žíly ležící klisny skleněnou trubičku, aby pak ze 
sloupce krve mohl odečítat centrální žilní tlak. V roce 1844 
pak slavný francouzský lékař Claude Bernard (1815–1878) 
pronikl katétrem až do koňského srdce. Jak připomíná sloven-
ský historik doc. MUDr. Ján Junas ve své knize „Průkopníci 
medicíny“, Forssmann navázal i na pokusy dvou francouz-
ských lékařů Augusta Chauveaua a Ettnna Mareye z  roku 
1861, kteří se tehdy pokoušeli o zjištění krevního tlaku v srdci 
přímou metodou u zvířat.

Do centrálních žil lidských zavedl jako první cévku 
německý lékař H. Bleichröder v roce 1905, ovšem své experi-
menty nepublikoval, protože jim nepřikládal žádný praktický 
význam. Teprve o sedm let později, v roce 1912, s postupem 
nových chemoterapeutických léčivých prostředků, umož-
ňujících podání léků co nejblíže k  nemocnému orgánu, si 
uvědomil skutečnou cenu svých pokusů a referoval o nich 
v Hufelandově lékařské společnosti v Berlíně. Údajně i on jed-
nou propůjčil k experimentům v tomto směru své vlastní tělo, 
ale tento případ nebyl publikován.

Forssmann se v roce 1928 jako mladý lékař (měl krátce po 
promoci a získával své první zkušenosti jako sekundář malé 

nemocnice v  Eberswaldu) rozhodl, že tento plán vyzkouší 
sám na sobě. Pozval si přítele a svěřil se mu se svým úmys-
lem. Slovenský autor Juraj Bober ve své publikaci „Laureáti 
Nobelovy ceny“ popisuje tento jeho odvážný pokus.

Rozřízl si žílu v loketní jamce, zavedl si do ní katétr a posu-
noval ho směrem k srdci až do chvíle, než mu v dalším zabránil 
jeho přítel. Takto zavedl katétr do hloubky 35 cm. Jelikož jeho 
přítel se zdráhal asistovat při pokračování v pokusu, rozhodl 
se Forssmann o týden později zopakovat ho bez přítomnosti 
lékaře, který by mu mohl zabránit pokus dokončit. Vybral si 
k tomu dobu odpolední siesty v nemocnici, kdy je tam rela-
tivně největší klid. Sám na to vzpomíná: „Rozhodl jsem se 
nedbat Schneiderova zákazu a provést experiment sám na sobě, 
tajně a co nejdříve. Problém byl jen v tom, že jsem potřeboval 
asistenci zdravotní sestry. Musel jsem ji získat stůj co stůj – jinak 
jsem totiž neměl šanci dostat se ke sterilnímu instrumentáriu“.

I tuto překážku však překonal, i když nakonec musel 
dokonce tak trochu oklamat zdravotní sestru Gerdu 
Ditzenovou, jinak mu příznivě nakloněnou, aby mu vydala 
sterilní instrumenty. Ta měla určité podezření, že mladý 
lékař chce opakovat zakázaný pokus a tak mu nabídla, ať jej 
uskuteční na ní. Forssmann jí tedy přikurtoval na operačním 
stole v malém operačním sále ruce a nohy a aplikoval jí anes-
tetikum. A za její hlavou začal rychle pracovat sám na sobě. 
Sedl si na židli k rentgenovému přístroji před veliké zrcadlo 
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a pokus zopakoval. Zavedl si katétr do hloubky 65 cm a jak 
sám na sobě rentgenem zjistil, dostal jeho konec až do pravé 
srdeční poloviny. Pak teprve zdravotní sestru odpoutal od 
operačního stolu. Dejme opět slovo Werneru Forssmannovi: 
„Zpráva se rozšířila nemocnicí jako požár. Najednou vtrhl do 
místnosti jeden z kolegů, ještě rozespalý a s rozcuchanými vlasy. 
Byl tak rozčilen, že neměl daleko k tomu rvát mi katétr ze žíly. 
Musel jsem mu dát pár kopanců do holeně, abych jej zchladil“. 
Až tak lidsky prosté mohou být světové epochální objevy.

Přestože to byl fantastický experiment a hrdinský čin, 
sám Forssmann ho nepovažoval za nic mimořádného. Chtěl 
jenom, jak sám řekl, „přesvědčit sebe i vědecký svět o realizova-
telnosti své myšlenky“. Pokus nechtěl provádět na pacientech a 
nezbylo mu, než jej provést na vlastním těle. O svém objevu 
publikoval článek nazvaný „Katetrizace pravé strany srdce“ 
v roce 1929 v časopisu „Klinische Wochenschrift“ a ten je dnes 
považován za jeden z mezníků rozvoje medicíny. Připojme i 
jeden náš malý příspěvek, dokonce z téhož roku jako je pokus 
Forssmannův. V  roce 1929 na německé univerzitě v  Praze 
provedl doktor O. Klein také katetrizaci srdce. Pronikl cévkou 
k srdci s cílem odebírat odtud vzorky krve ke změření srdeč-
ního výdeje. Je to zajímavé z toho důvodu, že když počátkem 
40. let 20. století došlo k renesanci Forssmannovy metody, byla 
využívána právě k diagnostickým a nikoli k léčebným účelům.

V  roce 1933 se Werner Forssmann oženil s  Alžbětou 
Engelovou a měli spolu šest dětí. Po svém objevu byl jmenován 
čestným doktorem a profesorem několika zahraničních univer-
zit a kromě Nobelovy ceny obdržel např. i Leibnizovu medaili 
Berlínské akademie věd. K  nesporným zajímavostem patří, 
že odvážný mladý lékař byl s  postupujícím věkem velmi opa-
trný, ba přímo konzervativní. Důkazem toho je, že v roce 1967 
odsoudil provádění transplantací srdce a dokonce je přirovná-
val k nacistickým pokusům v koncentračních táborech. Lékaře, 
kteří transplantace srdce provádějí, pak přirovnával ke katům.

Jak uvádí rakouský historik medicíny Hugo Glaser ve své 
knize „Vývoj moderního lékařství“, pro provádění srdečních 
operací měl Forssmannův objev rozhodující význam. Proto je 
těžko uvěřitelné, že tento Forssmannův odvážný pokus zapadl 
a až o deset let později jej zopakovali Cournand a Richards a 
Forssmannovu metodu zdokonalili natolik, že dnes lze tímto 
způsobem spolehlivě diagnostikovat různé srdeční choroby.

Ocenění se proto dostalo společně všem třem vědcům. 
V  roce 1956 byla za objev katetrizace srdce a patologických 
kardiovaskulárních změn udělena Nobelova cena za fyziolo-
gii a medicínu Werneru Theodoru Ottovi Forssmannovi, 
o níž se dělil společně se dvěma americkými lékaři André 
Frédéricem Cournardem (1895–1988) a Williamem 
Dickinsonem Richardsem (1895–1973).

Zdržme se ještě na okamžik u těchto dvou Forssmannových 
následovníků. Oba dva dlouho spolupracovali na výzkum-
ných úkolech, jež měly za cíl najít metodu vyšetřování cho-
rob a vrozených vad srdce pomocí katétrů. V průběhu druhé 
světové války zopakovali Forssmannovu metodu na laborator-
ních zvířatech a později i na lidech. Pomocí této metody se 
jim podařilo získat mnoho dosud neznámých informací o čin-
nosti srdce – např. o vnitřním tlaku v srdci a nejširších žilách. 
Zdokonalenou metodou katetrizace srdce bylo možné určovat 
množství krve, které za určitý čas projde srdcem pacienta a 
usnadnila také možnosti rentgenologie srdce, neboť pomocí 
katétru bylo možné do srdce dopravit kontrastní prostředky, 
které zvýrazňují obraz zkoumané části srdce a jeho činnosti 
pod rentgenovým přístrojem.
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