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již dva roky prožíváme něco, co jsme si nedovedli
představit ani v nejčernějších snech. Covid-19 změ-
nil naše životy. Postihnul ve své celosvětové pande-
mii ohromné množství lidí ve všech zemích světa.
Nechci se zabývat medicínskými dopady, ale po -
ukázat na dopad společenský. Došlo k rozdělení
společnosti do agresivních skupin, které připomí-
nají nenávist fanoušků Sparty Praha a Baníku Os-
trava. 

Rozdělení společnosti na nesmiřitelné skupiny
se týká všech oblastí společenského života. Na jed-
né straně stojí zastánci očkování a na druhé odmí-
tači a sabotéři, kteří nenosí roušky, nemyjí si ruce
a neomezují své kontakty. Populace se dělí na mla-
dé a staré, chudé a bohaté, obyvatele velkých a ma-
lých měst, obyvatele měst a venkova. Rozdílné po-
litické názory jsou ne nepodstatnou nadstavbou.

Velkým dílem k rozdělení přispívá „arogance pe-
něz“ bohatých a nejbohatších a „arogance moci“
od nejnižších managerů k politikům v nejvyšších
pater.

S předešlým silně kontrastuje, že v této době 
bude uveden v život Program časné detekce kar
cinomu plic. Na tomto programu spolupracovali
praktičtí  lékaři, radiologové, pneumologové, on -
kologové, hrudní chirurgové, organizátoři a plátci
zdravotní péče, pod vedením prof. Martiny Koziar
Vašákové.

Nakonec mi dovolte, abych vám popřál hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2022.

Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph. D.

Milí čtenáři,

přejeme vám, aby pro vás rok 2022 byl 
radostný a úspěšný. Nechť se vám daří 
ve vaší práci i v osobním životě.

Redakce

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,
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Zkušenosti se zařazováním pacientů 
na WL k LuTx a (následnou) potransplantační 

péči na Klinice plicních nemocí 
a TBC v Olomouci

J. Kufa1, P. Jakubec1, M. Žurková1, E. Kriegová2, O. Janča2, 
Z. Kovaříková3, L. Fila3, J. Havlín4, R. Lischke4

1Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP, Olomouc; 2Ústav imunologie, FN a LF UP, Olomouc;
3Pneumologická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha; 
4III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha

SUMMAR Y

Experiences with lung transplant waitlisting and (subsequent) post-transplant care at the Department of
Respiratory Medicine in Olomouc 

Lung transplant is an established method in pulmonology and pulmonary surgery. In the Czech Republic, this
field of medicine has progressively developed since 1997. Lung transplants are performed at the 3rd Department
of Surgery, University Hospital Motol in Prague. Candidates are selected at the hospital’s Department of Pneumo-
logy. Subsequently, patients are placed on a waiting list at an interdisciplinary meeting of the transplant team.
With the increasing number of transplant patients, there has been a growing need to share their care with pul-
monologists in Moravia. Since 2016, lung transplant patients from Moravia and Silesia have been referred to
a new center, the Department of Respiratory Medicine in the University Hospital Olomouc. The article describes
the center’s experiences with placing patients on the lung transplant waiting list and caring for them postope -
ratively. We summarize the current inclusion and exclusion criteria for waitlisting, the mean time spent on the
waiting list and the surgery success rate. We also explain how health care is organized in the Olomouc post-trans-
plant center. Adequate and timely indication for lung transplant, high-quality transplant and post-transplant ca-
re, early diagnosis and management of complications go hand in hand with improving survival and reducing the
severity of already existing complications.

Keywords: pre-transplant evaluation, waiting list, lung transplant

SOUHRN
Transplantace plic je etablovanou metodou v pneumologii a pneumochirurgii. V České republice se tato část me-

dicíny progresivně rozvíjí již od roku 1997. Transplantace plic (LuTx) jsou realizovány na III. chirurgické klinice
FN Motol. Selekce kandidátů probíhá na Pneumologické klinice FN Motol a zařazování pacientů na čekací listinu
probíhá následně na mezioborovém semináři transplantačního týmu. S postupně rostoucím počtem odtransplan-
tovaných pacientů rostla potřeba sdílení péče i s pneumology na Moravě. Od roku 2016 bylo zahájeno předávání
pacientů po plicní transplantaci do nově vzniklého centra – pneumologické kliniky FN Olomouc (Morava a Slez-
sko). Následující sdělení popisuje zkušenosti olomouckého centra se zařazováním nemocných na čekací listinu
a s péčí o pacienty po transplantaci plic. Shrnujeme současná kritéria indikací a kontraindikací zařazení pacientů
na čekací listinu, průměrnou dobu strávenou čekáním na LuTx a úspěšnost chirurgického zákroku. Dále uvádíme
organizaci zdravotní péče v potransplantačním centru při FN Olomouc. Správná a dobře načasovaná indikace
k LuTx, kvalitní transplantační a potransplantační péče, včasná diagnostika a terapie komplikací jde ruku v ruce
se zlepšováním přežívání a snižováním tíže již vzniklých komplikací.

Klíčová slova: předtransplantační vyšetření, waiting list, transplantace plic

S t u d .  P n e u m o l .  P h t h i s e o l . ,  8 1 ,  2 0 2 1 ,  č .  6 ,  s .  2 2 8 – 2 3 6
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ÚVOD

Transplantace plic (LuTx) je vysoce specializova-
ný chirurgický výkon, ke kterému jsou indikováni
pacienti s chronickým plicním onemocněním v je-
ho terminálním stadiu s očekávanou délkou života
12–18 měsíců, kteří splňují indikační kritéria. Or-
gánová transplantace plic představuje přenos jed-
né, obou nebo části plíce (jeden lalok) z těla dárce
(donor) do těla příjemce (recipient). První pokusy
s přenosem tkání sahají do dávné historie, avšak
končily neúspěchem. První úspěchy orgánových
transplantací se dostavily až s rozvojem farmakolo-
gie (imunosupresiva), imunologie (krevní skupino-
vý systém, human leukocyte antigen system – HLA)
a rozvojem anesteziologických a operačních tech-
nik [1]. Prvním člověkem, který provedl transplan-
taci jedné plíce, byl Američan James Hardy. Trans-
plantace proběhla v červnu roku 1963 v University
of Mississippi Medical Center [2]. 

V České republice byl započat transplantační pro-
gram v roce 1997 pod vedením profesora Pafka, a to
na III. chirurgické klinice, 1. LF UK a FN Motol.
První jednostranná LuTx byla provedena na konci
roku 1997, nemocný poté žil dalších šest let. V ro-
ce 2012 byla provedena první retransplantace plic.
V roce 2007 byla v České republice provedena prv-
ní kombinovaná transplantace plic a srdce (HLTx)
ve spolupráci s Kardiocentrem IKEM (prof. Pirk)
a týmem z Vídně (prof. Klepetko) [3]. Stále dochází
k implementaci nových technik, např. ex-vivo per-
fuze a rekondice štěpu, s cílem zlepšit kvalitu ště-
pu a úspěšnost LuTx.

Potřeba LuTx je přibližně 3–5/1 000 000 obyva-
tel ročně. Ve světě je ročně provedeno přes 4 000
LuTx. V České republice bylo od roku 1998–2013
provedeno 7–20 transplantací ročně. Od roku 2014
má počet transplantací vzrůstající tendenci, v roce
2015 to bylo 34, v roce 2016 bylo provedeno 42 vý-
konů, v roce 2017 dokonce 44, v roce 2018 a 2019
vždy 42 transplantací [4]. Cílem je provést kolem
50 těchto výkonů ročně. V roce 2020 došlo k po-
klesu ročně provedených LuTx (celkem 35) [5], a to
z důvodu pandemie infekčního onemocnění koro-
navirem SARS-CoV-2 (covid-19).

V České republice je v současné době kolem 250
žijících pacientů po transplantaci plic. Při zvyšují-
cím se počtu transplantovaných je předpoklad ži-
jících nemocných až 350 v roce 2030 [6]. 

Program transplantace plic byl zahájen v České re-
publice pod vedením prof. Pafka v roce 1997 v Praze.
Aktuálně je Centrum vysoce specializované péče
v oblasti transplantační medicíny pro transplan -
tace plic dospělých a dětí, pod vedením prof. Lisch-
keho, součástí FN Motol. Při narůstajícím trendu
transplantovaných roste potřeba spolupráce s mi-
mopražskými pneumology. Po dohodě profesora
Lischkeho a profesora Kolka byla od 3. 10. 2016
zahájena dispenzarizace moravských a slezských
pacientů po LuTx provedených na III. chirurgické

klinice FN Motol v našem nově vzniklém Centru
péče o pacienty po transplantaci plic, na Klinice
plicních nemocí a tuberkulózy v Olomouci, pacien-
ti z Čech zůstávají ve sdílené péči III. chirurgické
kliniky a Pneumologické kliniky FN Motol.

ČEKACÍ LISTINA

Čekací listina (WL, z angl. waiting list) je jmeno-
vitý seznam pacientů, kteří splnili indikační krité-
ria k transplantaci. Dne 7. 7. 2003 vzniklo v České
republice Koordinační středisko transplantací,
které je v přímé působnosti Ministerstva zdravot-
nictví ČR. Tato národní instituce zajišťuje transpa-
rentní koordinaci transplantací, zajišťuje alokaci
orgánů, vede transplantační registry, implementuje
evropské standardy do české legislativy, spolupra-
cuje s mezinárodními transplantačními oganizace-
mi, vzdělává odborníky z oboru i širokou veřejnost,
kontroluje kvalitu a uděluje akreditace transplan-
tačním centrům [7]. 

K 1. 11. 2020 bylo na WL LuTx celkem 48 zařa-
zených a 11 dočasně vyřazených čekatelů [8]. Prů-
měrná doba strávená na čekací listině LuTx se po-
hybuje kolem 270 dní. Úmrtnost na WL poslední
roky klesla z průměrných 20 % jen na 10 %. V roce
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Graf 1: Typy infekce po transplantaci

229

plíce 0621_plíce 2014  11.01.22  12:56  Stránka 5



230

2020 úmrtnost na WL vzhledem k pandemii covid-
19 mírně narostla, příčinou byla progrese samot-
ného plicního onemocnění a nedostatku nabídek
orgánů k transplantaci. 

Předtransplantační vyšetření zahrnuje celou pa-
letu laboratorních, funkčních a zobrazovacích vy-
šetření, která slouží k přešetření zdravotního stavu
nemocného a eventuálnímu vyloučení kontraindi-
kací. Ze zobrazovacích metod se provádí skiagra-
fický snímek srdce a plic z jednoho metru, CT plic,
včetně stanovení pravolevého poměru perfuze plic
(alternativně perfuzní scintigrafie plic), echokar-
diografie, CT/ultrasonografie břicha, včetně ledvin
a dopplerometrické vyšetření cév dolních končetin
a krku. Z invazivních metod se provádí pravostran-
ná katetrizace srdce, selektivní koronarografie
a bronchoskopie. Z imunologických odběrů se vy-
šetřuje krevní skupina, HLA typizace a přítomnost
anti-HLA protilátek. Dále je nutná sanace mož -
ných infekčních zdrojů (chrup, paranazální dutiny
apod.). Důležité je také vyšetření psychologem s cí-
lem zmapovat sociální a psychologický terén ne-
mocného [9,10]. Urgentnost transplantace je po-
suzována podle tzv. Lung allocation score (LAS),
jedná se o skórovací systém zavedený ve Spoje-
ných státech amerických [11], v ČR je používán od
roku 2014. Taktéž se stanovuje tzv. frailty deficit
index (FDI), představuje poměr deficitů hodnotí-

cích „křehkost, fragilitu“ posuzovaného pacienta
na čekací listině. Tento index je přínosným pro-
gnostickým faktorem přežívání po LuTx [12].

ZAŘAZOVÁNÍ PACIENTŮ NA ČEKACÍ LISTINU

Pravidelné indikační semináře k zařazení pacien-
ta na WL se konají každé pondělí v prostorách FN
Motol, účastníky semináře je hrudní chirurg, pneu-
molog, anesteziolog, psycholog, fyzioterapeut, ko-
ordinátoři transplantací, event. další odbornosti,
především pak kardiolog či kardiochirurg. Pokud
nejsou shledány kontraindikace k transplantaci,
je nemocný, nejlépe osobně, představen indikační-
mu týmu, je mu sdělena informace o zařazení na
WL a dále je s ním prodiskutováno potransplan-
tační období. Aktivním čekatelem se stává až ná-
sledující den po splnění administrativních povin-
ností s Koordinačním střediskem transplantací. Po
zařazení na WL dobíhá očkování dle očkovacího
schématu pro pacienty před transplantací [10,12]. 

U pacientů se zjištěnou latentní TBC (LTBI) je po-
stupováno dle doporučených postupů, a to ideálně
podávání preventivní chemoterapie isoniazidem po
dobu 9 měsíců. Alternativou je 4 měsíční podávání
rifampicinu nebo 3 měsíční podávání isoniazidu
s rifampicinem. Nutné jsou alespoň jednoměsíční

Obrázek 1: Kožní zygomykóza (Absidia) u pacienta
po plicní transplantaci

Obrázek 2: Stav po kombinované terapii (posakona-
zol + plasticko-chirurgický zákrok)
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kontroly jaterních testů a podávání preventivní
dávky pyridoxinu v případě léčby isoniazidem [13].

Nemocní zařazení na WL zůstávají v péči svého
ambulantního pneumologa a jednou za 3 měsíce
absolvují supervizní kontroly v transplantační am-
bulanci Pneumologické kliniky FN Motol. Při kaž-
dé kontrole je posuzováno základní plicní onemoc-
nění a jeho progrese, funkční stav pacienta a jeho
vývoj, dále nově vzniklé komorbidity a změny psy-
chosociálního statusu. Pokud jsou zjištěny nově
vzniklé kontraindikace, jsou podniknuty kroky k vy-
řazení z WL nebo dočasné deaktivaci. Nemocní jsou
na WL vedení ve 3 kategoriích, a to v režimu T
(běžný elektivní čekatel), UT (urgentní čekatel) a NT
(dočasně inaktivní, aktuálně netransplantabilní).
Aktualizace předtransplantačních vyšetření má
probíhat minimálně jednou ročně, zahrnuje paletu
vyšetření jako před zařazením na WL [9,10,12]. 

Ideálním příjemcem je takový nemocný, který má
pokročilé izolované plicní onemocnění, bez dalších
přidružených orgánových či systémových onemoc-
nění, mladšího věku, s dobrým rehabilitačním po-
tenciálem, dobrým socioekonomickým statusem,
nekomplikovanými osobnostními rysy, ideálním
BMI. Ovšem málokterý kandidát je „ideálem“. 

Ideální dárce je mladší jedinec, nejlépe pod 55
let věku s normálním skiagrafickým a CT nálezem,
bez hnisavého endobronchiálního nálezu během
bronchoskopie, s negativním mikrobiologickým ná-
lezem z dýchacích cest, bez úrazu hrudníku, aspi-
race či septického stavu, bez anamnézy plicního
onemocnění nebo torakochirurgických operací,
nejlépe nekuřák, event. méně jak 20 balíčkoroků
a s parciálním tlakem kyslíku > 40 kPa při 100%
frakci kyslíku a PEEP 5 cm H2O. Akceptovatelných
je pouze 15–25 % dárců. Kdokoliv, koho akceptu-
jeme, mimo výše uvedená kritéria, spadá do kate-
gorie marginální dárce nebo marginální příjemce
[9]. 

KRITÉRIA INDIKACÍ A KONTRAINDIKACÍ

Kritéria indikací a kontraindikací vycházejí z do-
poručených postupů („guidelines“), které jsou vy-
tvářeny odborníky na mezinárodní úrovni. Tato
doporučení bývají vydávána přibližně jednou za
deset let Mezinárodní společností pro transplanta-
ci srdce a plic (ISHLT). Poslední aktualizace je z ro-
ku 2015, čímž byly aktualizovány verze z roku
1998 a 2006. Důraz je kladen na včasné referová-
ní transplantačním centrům, a to hlavně u pacien-
tů s plicní fibrózou. Novinkou je možnost bridge-
ování k LuTx pomocí ECMO (extra korporální
membránová oxygenace), zejména u mladých ne-
mocných, bez multiorgánových postižení a s dob-
rým rehabilitačním potenciálem. Obezita s BMI
nad 35 kg/m2 je nyní absolutní kontraindikací,
stejně jako nemocní se špatným rehabilitačním
potenciálem, dříve se jednalo o relativní kontrain-

dikace. Naopak došlo k přesunům z absolutních
kontraindikací do relativních u nemocných s viro-
vou hepatitidou B, C nebo u nemocných nakaže-

Graf 2: Původce infekce – bakterie

Graf 3: Původce infekce – mykózy

Graf 4: Původce infekce – virové
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ných virem HIV. Transplantabilní jsou takoví ne-
mocní, jejichž virová nálož je minimální, užívají
antivirotickou terapii a mají dobrou adherenci
a compliance k léčbě. Nadále diskutovanými ob-
lastmi indikací jsou lepi dický karcinom plic, skle-
rodermie, sdružené transplantace apod. [14,15].

Indikační kritéria dělíme na obecná a specifická,
adjustovaná nozologickým jednotkám. Kontrain -
dikace dělíme na absolutní a relativní. Podrobné
charakteristiky jednotlivých indikací a kontraindi-
kací přesahují obsah tohoto sdělení. 

VÝSLEDKY

Zařazování pacientů na čekací listinu na Kli-
nice plicních nemocí a TBC v Olomouci

V období od ledna roku 2015 do prosince roku
2020 bylo z našeho olomouckého pracoviště zařa-
zeno na WL celkem 27 pacientů. Jednalo se o ne-
mocné, kteří byli na našem pracovišti sledováni
a léčeni pro některé z chronických plicních one-
mocnění, které dospělo do fáze, kdy LuTx byla je-
dinou šancí na delší a kvalitnější život. Patnáct pa-
cientů bylo zařazeno pro IPP (3 IPF, 4 NSIP, 5 EAA,
1 polékové postižení, 2 CPFE), sedm pro CF, dva
pro CHOPN, jeden pro bronchiektázie, jeden pro
kombinované onemocnění (alveolární lipoproteinó-
za s plicní hypertenzí) a jeden pro IPAH (idiopatic-
ká plicní arteriální hypertenze). Po standardním
předtransplantačním přešetření byli referováni na
indikačním LuTx semináři ve FN Motol a posléze
zařazení na WL. Průměrná doba strávená na WL
do transplantace nebo úmrtí u našich nemocných
představovala 285 dní (nejkratší doba 33 dnů, nej-

delší doba 1 027 dnů). Dvacet dva nemocných z na-
šeho souboru bylo úspěšně odtransplantováno,
dva čekatelé zemřeli, jedna pacientka zůstává na-
dále aktivní, dva čekatelé byli vyřazeni z WL pro
nově vzniklé kontraindikace. Sedm nemocných by-
lo z důvodu progrese onemocnění překategorizová-
no do režimu – urgentní čekatel. Patnáct nemoc-
ných bylo závislých na DDOT (dlouhodobá domácí
oxygenoterapie). Mimo výše zmiňovaný soubor dal-
ších 15 pacientů podstoupilo sérii předtransplan-
tačních vyšetřeních na naší klinice, posléze byli
konzultováni s lékaři FN Motol. Jedenáct z nich na
WL nebylo akceptováno pro přítomnost absolut-
ních či relativních kontraindikací. Nejčastější pří-
činou odmítnutí k zařazení na WL byla obezita,
mezi další příčiny patřilo např. špatné sociální zá-
zemí nebo nutnost dořešení infekčních fokusů. Čty-
ři nemocní jsou vedeni jako budoucí možní kandi-
dáti k zařazení na WL k LuTx. 

Potransplantační péče na Klinice plicních ne-
mocí a TBC v Olomouci

Od 3. 10. 2016 do prosince roku 2020 bylo na
Plicní klinice FN Olomouc vedeno v Centru péče
o pacienty po transplantaci plic celkem 70 pacien-
tů. Náš soubor představuje 45 mužů a 25 žen. Ak-
tuálně je dispenzarizováno 55 pacientů, 15 pa -
cientů již zemřelo. Příčinou smrti byly nejčastěji
infekce, dále plicní embolie, plicní karcinom, akut-
ní rejekce, multiorgánové selhání nebo kombinace
více příčin. Na onemocnění covid-19 a jejich kom -
plikace zemřeli 4 pacienti. Časový interval nemoc-
ných od LuTx do předání do našeho centra byl
v rozmezí 1 měsíce až 17 let. Průměrný věk v době
LuTx činil 49 let, medián 51,5 let, nejpočetnější

Obrázek 3, 4: HRCT obraz nemocné s ACR stupně A4, s přechodem do ARDS. V plicním parenchymu bilat.
jsou splývající areály obrazu „mléčného skla“ a rozšířené intersticium. Přítomny denzní konsolidace, zejm.
dorzálně subpleurálně. Patrné rozšíření interlobií a peribronchiální pruhy. Odpovídá obrazu ARDS. 
(Zdroj: IMPAX, Radiologická klinika FNOL)
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skupinou transplantovaných je skupina aktuálně
ve věkové kategorii nad 60 let. Indikacemi k LuTx
byla v 18 případech CHOPN, 31 nemocných s IPP
(nejčastěji IPF, NSIP, EAA, dále UIP v rámci revma-
toidní artritis, polékové IPP a další), 14 pacientů
s CF a 7 jednotek s menším zastoupením, často
v rámci vzácných onemocnění (LAM, IPAH, alveo -
lární lipoproteinóza apod.). Oboustrannou plicní
transplantaci podstoupilo 61 pacientů, z toho je-
den podstoupil kombinovanou transplantaci srd-
ce-plíce, 9 pacientů podstoupilo jednostrannou
plicní transplantaci – jednalo se o pacienty ve vyš-
ší věkové kategorii s diagnózou plicní fibrózy.

Komplikace
Komplikace plicních transplantací dělíme podle

rychlosti vzniku na akutní, subakutní a chronic-
ké. Další dělení je podle příčiny na infekce, rejekce,
nádory, neinfekční plicní komplikace a mimoplicní
komplikace. Komplikace můžeme dále diferenco-
vat podle doby od transplantace, a to na časné
a pozdní, přesněji ještě na komplikace vzniknuvší
perioperačně, do 30 dní, od 30 dní do 1 roku a po
1 roce. Značná část komplikací je důsledkem dlou-
hodobé imunosupresivní terapie [16,17]. 

Standardně se provádí protokolární broncho -
skopie s transbronchiální biopsií v 1., 3., 6. a 12.
měsíci od LuTx, dále pak mimo protokol biopsie
in dikační, v případě radiologického, funkčního
a klinického podezření na probíhající rejekci či ji-
nou závažnou patologii. Celkově jsme provedli 117
bronchoskopií (85 protokolárních, 32 indikač-
ních). Při bronchoskopickém vyšetření vyšetřuje-
me endobronchiální nález (popis anastomóz), dále
BALT (bronchoalveolární lavážní tekutinu) mikro-
biologicky, biochemicky (žlučové kyseliny) a cyto-
logicky. V našem souboru BALT bylo 79 vzorků
bez alveolitidy, dále byly popsány různorodé alve-
olitidy (neutrofilní 18, lymfocytární 16, eozinofilní
5), některé alveolitidy byly smíšené (např. lymfocy -
tárně-eozinofilní apod). U pacientů indikovaných
k odběru plicní tkáně k histomorfologickému vyše-
tření jsme dominantně preferovali kryobioptickou
transbronchiální biopsií (94×) před konvenční
klíšťkovou transbronchiální biopsií (9×). Kompli-
kace výkonů byly minimální – u tří pacientů po 
výkonu došlo k iatrogennímu pneumotoraxu, ve
třinácti případech bylo komplikací krvácení po vý-
konu, zvládnuto konzervativně lokálním ošetřením
a hemostyptiky. Nezaznamenali jsme vyšší riziko-
vost kryoTBB před klíšťkovou TBB, na našem pra-
covišti preferujeme metodu kryoTBB, zejména
z důvodu odběru většího vzorku k následnému mi-
kromorfologickému vyšetření, a tedy větší výtěž-
nosti vyšetření. 

Ve 22 případech byly pozitivní mikrobiologické
kultivační nálezy (Pseudomonas aeruginosa 8×
a Aspergillus spp. 4×, mezi další patogeny patřily
např. Mycobacterium avium, MRSA, Burkholderia
multivorans atd.). Jedná se o mikroorganismy, kte-
ré mají vztah k prognóze plicního štěpu s event.

potenciací rozvoje CLAD (chronic lung allograft
dysfunction). 

Celkově mikromorfologicky bylo vyšetřeno 103
případů. V 55 případech byl nález bez průkazu
 rejekce, ve 44 případech byla popsána rejekce –
akutní celulární rejekce nabývající hodnot od A1-
A4/B1-2 (35× A1, 7× A2, žádná A3, 1× A4), v jed-
nom případě byla potvrzená rejekce chronická, pro
jejíž stanovení je potřebný záchyt bronchiolu. Mi-
mo rejekce byly popsány i některé nečekané nále-
zy – např. sarkoidóza, silikóza, alveolární kostní
metaplazie, karcinom. Ve 3 případech byl histolo-
gický preparát nehodnotitelný. 

Další sledovanou komplikací jsou infekce. Celko-
vě jsme zaznamenali 237 infekčních komplikací,
některé byly kombinované (např. infekce dýcha-
cích cest + uroinfekt apod.). Nutnost hospitalizace
si vyžádalo 128 případů, hospitalizace probíhaly
nejčastěji na olomouckém pracovišti, v některých
případech i ve FN Motol či ve spádových nemoc -
nicích. Řada infekčních komplikací byla vyřešena
ambulantní formou. Příznaky a průběh byly ne-
zřídka mitigované, plíživé nebo naopak fulminant-
ní. Průměrná doba hospitalizace se pohybovala
kolem 14,5 dne. Z původců infektu bylo v 128 pří-
padech (47 %) identifikováno bakteriální agens,
v 52 virové (19 %), v 31 mykotické (12 %). V 60 pří-
padech (22 %) nebyl původce nákazy mikrobiolo-
gickými metodami zjištěn. Dle typů onemocnění
jsme nejčastěji léčili respirační infekty (horních
i dolních dýchacích cest), dále pak uroinfekty, kož-
ní infekce, septické stavy a infekce gastrointesti-
nálního traktu (graf 1).

Z bakteriálních agens byla nejpočetněji zastou-
pena Pseudomonas aeruginosa, dále pak celá řada
nozokomiálních kmenů produkujících širokospekt-
ré betalaktamázy (ESBL+). Z virových infekcí jsme
nejčastěji zaznamenali CMV infekci, pod klinickým
obrazem systémové CMV infekce nebo orgánově
specifické infekce (např. CMV colitis, pneumonitis
apod.). Z dalších častých virových onemocnění
zmiňme onemocnění covid-19, způsobené virem
SARS-CoV-2 (celkem 13 případů), léčba probíhala
za hospitalizace nebo ambulantně v kooperaci s FN
Motol, s podáváním antivirotik (remdesivir nebo
favipiravir), 4 z pacientů podlehli samotnému one-
mocnění covid-19 nebo jeho komplikacím. Mezi
další původce virových nákaz patřily RS viry, viry
chřipky a dále virová agens imunosuprimovaných –
varicella zoster virus (VZV), BK virus apod. Nej -
častějšími původci mykotických onemocnění byly
Aspergillus spp. a Candida spp., z méně častých
původců se jednalo o zygomycety (např. Absidia,
Alternaria) nebo kryptokoky. Plísňová a kvasinko-
vá onemocnění se projevovala formou respiračních
onemocnění (aspergilomy, respirační infekty), sy-
stémovými onemocněními nebo kožními lézemi.
Zaznamenali jsme i vzácný výskyt kandidového em-
pyému. Onemocnění typické pro imunosuprimo-
vané pacienty – Pneumocystis jirovecii (carinii) – se
vyskytlo pouze 1×. Takto nízký výskyt pneumocys-
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tové pneumonie je díky důsledné a účinné chemo-
profylaxi (perorální kotrimoxazol nebo inhalační
pentamidin). Typy bakteriálních, virových a myko-
tických původců onemocnění v našem souboru
(graf 2, 3, 4).

Z neinfekčních plicních komplikací jsme ve dvou
případech řešili stenózy průduškového stromu
a u několika pacientů pleurální syndrom. 

Z mimoplicních komplikací, velmi často spoje-
ných s nežádoucími účinky imunosupresivní léč-
by, vzpomeňme kardiovaskulární komplikace
 (ischemická choroba srdeční, hypertenzní nemoc,
srdeční arytmie), metabolické komplikace (dia -
betes mellitus, hyperlipidemie, hypoproteinemie,
malnutrice, osteoporóza/osteopenie), nefrologické
komplikace (léky indukovaná nefropatie), neurolo-
gické komplikace (encefalopatie, neuropatie), no-
votvary. Prevalence nejčastějších komplikací u pa-
cientů našeho souboru je uvedena na grafu 5. 

DISKUZE

Transplantační centrum v Motole patří mezi vy-
soce objemová transplantační centra na světové
úrovni. Byly stanoveny strategické cíle Transplan-
tačního centra FN Motol pro saturaci potřeb naší
země, kdy je odhadovaná potřeba asi 50 trans-
plantací ročně. Klíčová je včasná indikace k LuTx,
zvláště u pacientů s plicní fibrózou. Mezi další
strategické cíle patří snížení mortality na čekací
listině, zvyšování dlouhodobého přežívání po LuTx,
management dárcovství, aktivní vyhledávání dár-
ců, implementace a zlepšování některých technik,
například ex-vivo perfuze a rekondice štěpu. Na
jedné straně stojí množství lidí na čekací listině,
na druhé straně je nedostatek dárců a akceptova-
telných orgánů. Výhodou naší legislativy je tzv.
princip předpokládaného dárcovství [19]. Ke zvý-
šení množství darovaných orgánů je nutná konti-
nuální edukace zdravotníků, zejména anesteziolo-
gů, o dárce je nutná agresivní intenzivistická péče.
Informovanost veřejnosti je neméně důležitá. Dal-
šími možnostmi jsou operační úprava plic (např.
jeden lalok do malého hrudníku, rekonstrukce po-
škozené plíce apod.). Možností, jak navýšit počet
LuTx, je využití marginálních dárců pro nerizikové
příjemce. Výzvou k navýšení štěpů se stává meto-

da ex-vivo perfuze a rekondice plic nebo trans-
plantace od tzv. DCD, tedy dárců s nebijícím srd-
cem [20,21]. Péče o pacienty po transplantaci je
velmi náročná po všech stránkách. Mytologicky vy-
jádřeno pacient proplouvá mezi nástrahami Scylly
na jedné straně (rejekce) a Charybdy na straně
druhé (komplikace imunosuprese – infekce, nádo-
ry). U pacientů po transplantaci plic musíme řešit
nejen běžné komorbidity a komplikace, ale také
řadu ne zcela běžně se vyskytujících komplikací,
jako jsou vzácné infekce a nádory, které se v běžné
populaci nevyskytují. 

Od října 2016 do prosince 2020 bylo do olo-
mouckého centra postupně předáno 70 pacientů
po LuTx. Péče je zajišťována v souladu s vypraco-
vanými standardy, v případě potřeby jsme v kon-
zultačním spojení s lékaři motolského transplan-
tačního centra. Naše ambulantní poradna funguje
5 dní v týdnu, je zajišťována 5 lékaři, 2 sestrami
a psychologem, konzultace pacientů a akutní vy-
šetření je samozřejmě možné kdykoliv v režimu
24/7 lékaři naší kliniky, vždy je k dispozici ales-
poň jeden lékař z centra na telefonu. K hospita -
lizaci jsme schopni přijmout pacienta nonstop,
včetně víkendů a svátků, vyžaduje-li to zdravotní
stav nemocného. Příjem nemocných bývá jak plá-
novaný (např. plánovaná protokolární bronchosko-
pie, příprava před kolonoskopií apod.), tak neplá-
nový (akutní zhoršení stavu, infekční komplikace,
rejekce, kardiální a renální selhávání, metabolické
poruchy, poruchy vědomí apod.). Během ambu-
lantních kontrol a hospitalizací úzce spolupracuje-
me s ostatními konziliáři fakultní nemocnice. Na
naší klinice vznikl Klub pacientů po transplantaci
plic, který je součástí ČOPN (Český občanský spo-
lek proti plicním nemocem), dále je rozvíjen tzv.
bodyguarding (poskytnutí setkání, rad a vedení
pacienta před zařazením na WL pacientem po
transplantaci plic). Pacienti jsou aktivně i pasivně
zapojování do dění na klinice, účastní se různých
seminářů, kongresů, dále jsou zařazováni do vý-
zkumné činnosti [18]. 

Kromě klinické praxe u pacientů s LuTx se také
rozvíjí vědecká spolupráce na identifikaci biomar-
kerů komplikací, s ústavem imunologie LF UP
v Olomouci. Studujeme celkovou buněčnost a po-
čet CD68+ makrofágů u plicních biopsií po LuTx,
sledujeme vztah k akutní celulární rejekci a chro-
nické dysfunkci štěpu. Dále studujeme cytokiny
a subpopulace imunitních buněk v periferní krvi
u nemocných s rejekčními a infekčními komplika-
cemi po transplantaci plic. 

Mezinárodní společnost pro transplantaci srdce
a plic (ISHLT) je největší organizací sdružující trans-
plantační centra zejména evropská a severoame-
rická, zaujímá přibližně 80 % celosvětové trans-
plantační aktivity. Aktuálně shromažďuje data
kolem 70 000 transplantovaných pacientů, každý
rok přibývá přes 4 000–5 000 nových transplan -
tovaných. Dřívější medián dožití 5 let se navýšil na
6,7 roku, v případě přežití prvního roku po plicní

Graf 5: Mimoplicní komplikace
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transplantaci má pacient průměrnou šanci dožití
8,9 roku. Horší výsledky dožívání mají jednostran-
né transplantace (4,6 roku) a retransplantace (3,4
roku). Lepší výsledky dožívání mají nemocní s obou-
strannou plicní transplantaci (7,8 let) a diagnózou
CF (9,9 let) [22,23]. 

Doba strávená čekáním na vhodný orgán a úmrt -
nost na WL se různí dle medicínské a legislativní vy-
spělosti jednotlivých států. Na našem WL byla prů-
měrná doba čekání 285 dní, tato doba byla mírně
vyšší než průměrných 270 dní. Dva čekatelé zemře-
li, což představovalo 7,4% úmrtnost, tedy nižší než
průměrně udávanou 10–20%. Ve Spojených státech
amerických je průměrná doba čekání na plíce kolem
200 dní, s přibližnou 15% úmrtností na WL [24].

Z dat publikovaných ISHLT z období od 1995 až
2016 vyplývá, že indikací k plicní transplantaci
byla nejčetněji CHOPN (36 %, z toho 5 % deficit al-
fa-1 antitrypsinu), v 30 % se jednalo o intersticiál-
ní plicní procesy (IPP, majoritně IPF 25 %). Třetí
nejčastější diagnózou byla CF (18 %). Mezi další
diagnózy patřila plicní arteriální hypertenze (4,4 %).
Dalších 6,9 % patřilo ostatním indikacím (retrans -
plantace, vzácné diagnózy apod.) [22]. 

V našem souboru čekatelů na plíce převažovaly
IPP (55,6 %), mezi další diagnózy patřila CF (25,9 %),
CHOPN (7,4 %), IPAH (3,4 %), ostatní (7,4 %). Nad-
průměrně byli zastoupeni pacienti s IPP, podprů-
měrně pacienti s CHOPN. V souboru transplanto-
vaných pacientů bylo 44 % IPP, 26 % CHOPN, 20 %
CF, 10 % další. Nepoměr mezi IPP a CHOPN byl
zde již méně zřetelný. 

Původci infekčních komplikací, morbidita ani
mortalita na infekční komplikace se nijak zásadně
v naší skupině nelišila od publikovaných dat, kde
mezi nejčastější bakteriální původce patřila Pseu-
domonas aeruginosa a další gramnegativní tyčky,
z virových agens byl nejčastěji zastoupen cytomega-
lovirus, z mykotických agens Aspergillus spp. [25].
Co se týče onemocnění covid-19, pak v naší sku -
pině bylo 13 nemocných pozitivních, 4 pacienti
 zemřeli (úmrtnost 31 %). Multicentrická studie
transplantovaných pacientů referovala 21% mor-
talitu během prvních 28 dnů onemocnění covid-19
[26]. Onemocnění způsobené virem SARS-CoV-2
představuje u transplantovaných pacientů význam-
né riziko mortality a morbidity.

Co se týče akutních rejekcí, pak jejich výskyt
v našem souboru nebyl mimo běžně referované
meze. Prevalence výskytu ACR do jednoho roku od
transplantace je mezi 50–90 % [23,27]. V našem
souboru jsme zaznamenali ACR v 69 % do jednoho
roku od transplantace, 31 % odtransplantovaných
do jednoho roku bylo bez rejekční události. Akutní
humorální rejekci jsme nezaznamenali ani jednu.
Chronickou rejekci jsme do konce roku 2020 za-
znamenali bronchoskopicky pouze jednou. U ně-
kolika dalších pacientů je tato diagnóza vedena
per exclusionem dle výsledků funkčních vyšetření
a HRCT nálezu. Nízká míra chronické rejekce v na-
šem souboru je pravděpodobně ovlivněna větším

zastoupením pacientů, kteří ještě neměli čas do té-
to diagnózy „dospět“. V následujících letech oče -
káváme narůstající trend i u našich pacientů této
limitující diagnózy delšího přežívání. Nejčastější
podtyp chronické rejekce BOS (bronchiolitis obli-
terans) se vyskytuje v 8,5 %, 41 %, 67 % v roce 1,
5 a 10 od transplantace [22]. 

Nejčastějšími malignitami po plicní transplanta-
ci (kromě kožních tumorů) jsou bronchogenní kar -
cinom (26 %), lymfom (20 %) a další. Incidence
 výskytu maligního onemocnění (kromě kožních
nádorů) je 1,4 %, 4,6 %, a 7,9 % v 1, 3, a 5 letech
od transplantace [28]. Kožní nádory se z malignit
vyskytují nejčastěji – až v 31 % a 47 % v 5 a 10 le-
tech od transplantace [29]. V průběhu 5 let od
transplantace je onkologické onemocnění přibližně
v 17 % příčinou smrti [22,26]. V našem souboru
jsme zaznamenali celkem 7 pacientů s nádorovým
onemocněním (4× Ca kůže, 1× Ca plic, 1× Ca jícnu,
1× lymfom).

Chronickou renální insuficienci má v pěti letech
po transplantaci přibližně 68 % nemocných, dle
reportu ISHLT má sníženou glomerulární filtraci
pod 30 mL/min/1,73 m2 kolem 15 % nemocných
v 5 letech od transplantace, v 10 letech od trans-
plantace je to již 25 % [22,30,31]. Tíže renálního
selhání je asociována s vyšší morbiditou a morta-
litou. V našem souboru má nebo mělo nějakou tíži
chronické renální insuficience prevalenčně 93 %
nemocných, z toho nejčastěji tíže 3 dle KDIGO (30
až 60 mL/min/1,73 m2) celkem 65 %, stupeň 4 
a 5 dle KDIGO jsme zaznamenali u 4 nemocných
(5,7 %).

Také diabetes mellitus patří mezi časté komor -
bidity, prevalence po 3, 12 a 24 měsících je 47 %,
44 % a 40 %, kolem 10–20 % pacientů má někte-
rou formu prediabetu. Tzv. NODAT diabetes melli-
tus (nově vzniklý DM po transplantaci) je popi -
sován u 24–32 % pacientů do jednoho roku po
transplantaci [32]. V našem souboru má některou
formu diabetu prevalenčně 51% pacientů.

Mezi další komplikace patří anémie, obezita, ga-
stroezofageální refluxní nemoc, komplikace kar -
diální, neurologické, psychiatrické a celá řada dal-
ších, přesahující rámec sdělení.

ZÁVĚR

Transplantační medicína plic má v naší zemi vy-
sokou a stoupající úroveň. Základními předpoklady
jsou správná indikace k LuTx, kvalitní transplan-
tační a potransplantační péče, včasná diagnostika
a terapie komplikací, které jdou ruku v ruce se
zlepšováním přežívání a snižováním tíže již vzni -
klých komplikací. Odměnou za tuto náročnou kom-
plexní činnost je dobrá kvalita života a dlouhodobé
přežívání osob po LuTx, které by dříve zemřely do
několika měsíců/let na progredující chronické
plicní onemocnění. Tito nemocní se často vracejí
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do normálního, téměř plnohodnotného života, ne-
zřídka i do pracovního procesu. 

Grantová podpora: LF UP_2021_01
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SOUHRN

Nárůst prelavence setrvalé hypertenze u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe mezi lety 2009 a 2019
Úvod: Obstrukční spánková apnoe (OSA) je jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů pro vznik arteriální hy-

pertenze. Maskovaná a maskovaná nekontrolovaná hypertenze (MH/MUCH) mají u pacientů s OSA vysokou pre-
valenci. Je také významným rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních nemocí. Data o prevalenci setrvalé
a MH/MUCH u pacientů s OSA mohou být důležitá ke stanovení optimálního algorytmu jejich sledování a léčby.
Cílem této studie bylo určení prevalence různých typů arteriální hypertenze u pacientů s OSA a jejich srovnání
po 10 letech. 

Material a metody: V rámci studie bylo celkem vyšetřeno 237 pacientů – 154 v roce 2009 a 83 v roce 2019.
U všech pacientů byla provedena noční monitorace spánku, antropometrie a měření krevního tlaku pomocí 24-
hodinového ambulantního měření (ABPM). 

Výsledky: Nízká prevalence setrvalé normotenze byla nalezena v obou kontrolních bodech studie (18,8 % v 2009
a 18,1 % v 2019). Prevalence setrvalé hypertenze (28,6 % vs. 44,6 %; p = 0,013) a MH/MUCH (52,6 % vs. 37,3 %;
p = 0,025) vykazovala signifikantní vývoj směrem k vyšší prevalenci setrvalé hypertenze. Trend ve změně prevalence
MH/MUCH byl statisticky signifikantní i po adjustaci na věk, apnoe-hypopnoe index a desaturační index (ODI).

Závěr: Tato prospektivní studie odhalila posun v prevalenci MH/MUCH směrem k častějšímu výskytu setrvalé
hypertenze u pacientů s OSA. Byla jasně prokázána potřeba pravidelného sledování pacientů s OSA, včetně opa-
kovaného měření krevního tlaku pomocí ABPM za účelem snížení kardiovaskulárního rizika. 

Klíčová slova: obstrukční spánková apnoe, maskovaná hypertenze, maskovaná nekontrolovaná hypertenze  

SUMMAR Y
Introduction: Obstructive sleep apnea (OSA) is one of the most important risk factors of arterial hypertension.

Masked and masked uncontrolled hypertension (MH/MUCH) are highly prevalent in patients with OSA and they
represent an important risk factor for cardiovascular diseases; there is a need to provide current data regarding
the prevalence of sustained hypertension and MH/MUCH in OSA patients. The aim of this study was to assess
the prevalence of different types of arterial hypertension in OSA patients and to compare them during a 10-year
period.

Material and Methods: A total of 237 patients were enrolled in the study (154 in 2009 and 83 in 2019). A sleep
study was performed on patients, with anthropometric and blood pressure measurements being taken together
with 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). 

Results: A low level of sustained normotension was found at both time points (18.8 % in 2009 and 18.1 % in
2019) and so were significant differences in the prevalence of sustained hypertension (28.6 % vs 44.6 %, p = 0.013)
and MH/MUCH (52.6 % vs 37.3 %, p = 0.025), representing a significant shift from MH/MUCH towards sustained
hypertension. The trend was still apparent even after adjusting for age, the apnea-hypopnea index and oxygen de-
saturation index.

Conclusion: This prospective study found a shift from MH/MUCH towards sustained hypertension in patients
with OSA between 2009 and 2019. The level of sustained normotension among OSA patients was very low and si-
milar in both groups (18%). A need to further follow OSA patients closely and to regularly perform ABPM to reduce
the cardiovascular risk is clearly shown.

Keywords: obstructive sleep apnea, masked hypertension, masked uncontrolled hypertension
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INTRODUCTION 

Obstructive sleep apnoea (OSA) is one of the most
important causes of secondary arterial hyperten -
sion [1,2]. 

Over the last few decades, new types of arterial
hypertension have been established alongside the
classical definition: sustained normotension, susta-
ined hypertension, masked hypertension (MH) and
masked uncontrolled hypertension (MUCH) [3]. MH
is reserved for patients not being treated with an-
tihypertensives and MUCH for those who have hy-
pertension despite treatment. In clinical practice,
these two groups are usually merged as MH/MUCH.

The prevalence of MH/MUCH among patients
with OSA is estimated to be 30–60 % [4,5].

MH/MUCH represent a clinically significant
problem as it is a well-defined risk factor for car-
diovascular disorders. According to meta-analysis
Thakkar et al. [6] patients with MH/MUCH were
2.09 times more likely to suffer adverse cardiovas-
cular and/or cerebrovascular events compared to
patients with sustained normotension. 

The general awareness about MH/MUCH among
physicians is rising, as well as the number of pu-
blished papers describing different aspects of this
phenomenon. For illustration, the PubMed data-
base currently contains more than 2000 papers
regarding MH/MUCH [7].

The primary goal of our treatment is to achieve
sustained normotension in the highest possible
percentage of patients, especially those with OSA,
and thus it is important to know current prevalen-
ce of different kinds of arterial hypertension. 

Available data regarding prevalence of different
kinds of arterial hypertension in OSA patients are
almost a decade old [4,5] and may not reflect the
current situation. The current epidemiologic situ-
ation of arterial hypertension in OSA patients, as
with every chronic disease, is important so resour-
ces can be reallocated, as necessary.

The aim of this study was to assess current pre-
valence of MH/MUCH in OSA patients and to com-
pare it with the results from 2009.

MATERIAL AND METHODS 

This study was designed as a cross sectional
study assessing the prevalence of normotension,
sustained hypertension and MH/MUCH in OSA
patients. The secondary aim was to compare this
prevalence with data from 2009.

Patients were initially referred to the sleep labo-
ratory because of suspected OSA. A sleep study
was performed during the night after an initial
evaluation (involving anthropometric measure-
ments and Epworth Sleepiness Scale question -
naire) using a Porti 7 device (F+G, Germany). The
sleep study was then analyzed and rescored by
a sleep laboratory technician according to current

guidelines from the American Academy of Sleep Me-
dicine (AASM) polysomnography scoring manual [8].

Consecutive patients that fulfilled all inclusion
and no exclusion criteria were then enrolled in this
study.

Inclusion criteria
• Age: 18–80 years.
• Apnoea- hypopnoea index (AHI) > 5.
• Signed informed consent.

Exclusion criteria:
• Central sleep apnoea.
• Chronic obstructive pulmonary disease.
• Bronchial asthma.
• Interstitial lung disease.
• Craniofacial abnormalities.
• Neuromuscular disease.
• Chronic heart failure.
• History of cancer.
• Inflammatory or autoimmune diseases.

Group size at time point
• 2009: 154 patients (138 male).
• 2019: 83 patients (73 male).

Blood pressure measurement
Blood pressure was measured the day after the

sleep study (2nd day of study).

Office blood pressure measurement: 
The patients were seated comfortably in a quiet

environment for 5 minutes prior to taking blood
pressure measurements. The office blood pressure
was measured using validated manual sphygmo-
manometer three times at 5-minute intervals by
experienced staff involved with the study, an ave-
rage of the last two measurements were later used
in the analysis.

24-hour ambulatory blood pressure measurement
(ABPM):

BTL ABPM device, Czech Republic was used.
Mea surements were performed at the following in-
tervals: 15 minutes during daytime and 30 minu-
tes during night. 70% of valid measurements were
needed to fulfil reproducibility criteria.

Definition of hypertension categories
The following blood pressure levels were conside-

red as normal values:

Office blood pressure < 140/90 mmHg
ABPM
• 24 hours <130/80 mm Hg.
• Daytime <135/85 mmHg.
• Night-time <120/70 mmHg.

MH/MUCH was defined according to the current
European Society of Cardiology, and European So-
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ciety of Hypertension guidelines on arterial hyper-
tension management [3] as an office blood pressu-
re < 140/90 mmHg and elevated blood pressure in
any ABPM interval.

Ethical approval
All procedures performed in studies involving

human participants were in accordance with the
ethical standards of the institutional and/or na -
tional research committee and with the 1964 Hel-
sinki declaration and its later amendments or com-
parable ethical standards. 

This study was approved by the University Ho -
spital and Faculty of Medicine and Dentistry,

Palacky University Olomouc Ethics Committee as
number EK FNOL 76/08.

Informed consent
Informed consent was obtained from all indivi-

dual participants included in the study. 

Statistical analysis
SPSS software version 15.0 (SPSS Inc., Chicago,

USA) was used for the statistical analysis. For
each statistical test, a significance level of 0.05
was used. A chi-square test was used for compari-
son of prevalence of masked and sustained hyper-
tension in the year 2009 and 2019. Mann-Whitney
U test was used for comparison of quantitative va-
riables. The binary logistic regression analysis was

used to adjust for age, AHI, and oxygen-desatura-
tion index (ODI)

RESULTS

The prevalence of different kinds of arterial hy-
pertension is presented in Table 1 and Graph 1.
A significant shift from MH/MUCH to sustained
arterial hypertension was found (p = 0.013).

Basic clinical parameters are presented in Tab-
le 2. Statistically significant differences in neck
(p < 0.0001), waist (p = 0.016) and hip (0.009) cir-
cumference were found.

Sleep study parameters of both groups are pre-
sented in Table 3. A significant shift towards ligh-
ter OSA from 2009 to 2019 was observed; this is
shown by a decrease in AHI (56.1 vs 42.0; p = 0.001),
percentage of sleep < 90% SpO2 (t90) (29.3 vs 7.5;
p < 0.0001) and oxygen-desaturation index (ODI).

Significant differences between the year 2009
and 2019 have been found in age, AHI and ODI
(table 3). Therefore, logistic regression analysis was
performed, the dependent variable was the year of
examination (2009 or 2019) which was adjusted to
age, AHI, and ODI. The adjusted odds-ratio for
masked hypertension was 0.925 (CI 0.872–0.981,
p = 0.009) and 1.084 (CI 1.022–1.150, p = 0.007) for
sustained hypertension. The diagnostic rate of mas-
ked hypertension was significantly lower in 2009.

Table 1: Prevalence of sustained normotension and arterial hypertension; data are presented as the per-
centage and number of patients; p values represent results of chi-square test

2009 Prevalence 2019 Prevalence

Percentage (%) Number Percentage (%) Number

Normotension 18.8 29 18.1 15 0.886

Masked hypertension 52.6 81 37.3 31 0.025

Sustained hypertension 28.6 44 44.6 37 0.013

Parameter P value

Table 2: Basic clinical parameters; data are presented as a mean ± SD or a median (min-max); p values re-
present result of Student’s t test/Mann-Whitney U test

Parameter 2009 2019 p value

Height (cm) 175.3 ± 8.0 176.3 ± 7.8 0.372

Weight (cm) 108.5 (62–185) 103.0 (64–164) 0.165

Neck circumference (cm) 45.4 ± 3.9 42.6 ± 3.2 < 0.0001

Waist circumference (cm) 117.0 (94–167) 115.0 (77–150) 0.016

Hip circumference (cm) 116.0 (95–155) 113.0 (92–139) 0.009

Waist/Hip ratio 1.026 ± 0.074 1.008 ± 0.068 0.257

Epworth sleepiness scale 10.5 ± 5.2 8.9 ± 4.7 0.019

plíce 0621_plíce 2014  11.01.22  12:56  Stránka 15



240

Contrary to this, the diagnostic rate of sustained
hypertension was significantly higher in 2009. 

DISCUSSION 

This study provides us current data regarding
the prevalence of MH/MUCH and sustained hy-
pertension in OSA patients.

The most clinically important result is the low
prevalence of sustained normotension (18%) which
did not change over the 10-year period. In other
words, there is no trend towards a better diagnosis
and treatment of arterial hypertension in patients
with OSA.

This is in contrary with the supposed higher
physician awareness about MH/MUCH (and arte-

rial hypertension in general) in OSA patients, but
as was recently published, the general awareness
about arterial hypertension is rising, but not the
percentage of patients with target blood pressure
levels [9].

When analysing about 80 % of those with susta-
ined hypertension or MH/MUCH, a significant
shift from MH/MUCH in 2009 to sustained hyper-
tension in 2019 was found. The reason for such
a shift is not clear and should be investigated in
future studies.

The OSA patients in both time points differ sig-
nificantly in several parameters. In the 2019
group, significantly lower OSA parameters were
found (mainly apnoea-hypopnoea index and per-
centage of sleep < 90% SpO2). This could be expla-
ined by an increase in referring physician aware-
ness about OSA per se. In the past years only
patients with more severe OSA were usually refer-
red for sleep studies; these were usually patients
with a higher level of daytime symptoms. This hy-
pothesis was confirmed in this study by a signifi-
cantly higher Epworth Sleepiness scale score in
2009. 

Also, the 2019 group had significantly lower ne-
ck, hip and waist circumferences which are known
risk factors for OSA and some of these measures
are a part of different screening tools like the
STOP-BANG questionnaire [10].

Considering possible consequences of untreated
arterial hypertension (increased cardiovascular
risk [11,12]), there is a need to continually commu-
nicate the importance of ABPM in OSA patients,
mainly towards the general practitioners commu-
nity.

The strength of this study is it�s longitudinal
character and according to available literature this
is the first study comparing the prevalence of
MH/MUCH and sustained hypertension during
a 10-year period.

This study also has several limitations. The most
important is the local character, as this study was
designed as unicentric. We cannot say for sure that
in other centres or even countries the situation may
differ. On the other side, the prevalence of arterial
hypertension is quite similar among different high-
income countries [13], so there is no reason to sup-
pose a difference in prevalence of MH/MUCH.

The other limitation is a relatively small sample
size.

CONCLUSION

This prospective study has provided current da-
ta regarding MH/MUCH (37.3 %) and sustained
hypertension (44.6 %) prevalence in OSA patients.
There was also found a shift from MH/MUCH to-
ward sustained hypertension in patients with ob-
structive sleep apnoea between the years 2009
and 2019. The level of sustained normotension

Graph 1: Prevalence of normotension and arterial
hypertension

Table 3: Year 2009 and 2019: comparison of age,
apnoea-hypopnea index (AHI) and oxygen-desatu-
ration index (ODI) 

Mann-
Whitney 

Year 2009 2019 U test p

Age Mean 53.1 50.3
SD 10.1 10.8
Median 54.5 51.0 0.046
Minimum 21.0 26.0
Maximum 76.0 73.0

AHI Mean 57.0 44.9
SD 23.7 27.2
Median 56.2 42.0 0.001
Minimum 6.4 5.2
Maximum 114.3 103.0

ODI Mean 57.5 51.2
SD 24.2 28.7
Median 60.6 46.0 0.031
Minimum 0.0 11.2
Maximum 118.4 139.0

Sustained
normotension

MH/MUCH Sustained
hypertension
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p = 0.886

p = 0.025

p = 0.013
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among OSA patients was very low and similar in
both groups (18 %).

A need to further follow OSA patients closely and
to regularly perform ABPM to reduce the cardi-
ovascular risk is clearly shown.
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Antibiotická léčba u onemocnění covid-19
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SUMMAR Y

Antibiotic care in COVID-19
COVID-19 disease has become a far-reaching medical and social topic worldwide during last two years. The glo-

bal pandemic, hitting the world in several waves, has led to an immense scientific effort, with a great volume of
knowledge accumulated over a very short period of time. At present, we have several vaccines available with high
efficiency. As we have no direct antiviral agent at our disposal, the therapeutic strategy mainly aims at avoiding
the severe form of COVID-19 and its complications, where antibiotics play a role too. Hence, this article presents
a concise overview of up-to-date opinions on the role of antibiotics in COVID-19 treatment.

Keywords: COVID-19, pandemic, antibiotics, pneumonia, C-reactive protein, procalcitonin

SOUHRN
Onemocnění covid-19 se stalo dominantním medicínským i celospolečenským tématem posledních dvou let.

Pandemie, která v několika vlnách zasáhla celý svět, vedla k obrovskému vědeckému úsilí a akumulaci velkého
množství poznatků ve velmi krátké době. V současné době máme tak k dispozici již několik vakcín s deklarovanou
vysokou účinností. Vzhledem k absenci účinné cílené antivirové léčby je veškerá léčebná snaha cílena na zabrá-
nění rozvoji těžké formy onemocnění a prevenci komplikací, součástí této strategie je i podávání antibiotik. Tento
článek přináší shrnutí současného pohledu na jejich racionální indikaci. 

Klíčová slova: covid-19, pandemie, antibiotika, pneumonie, C-reaktivní protein, prokalcitonin

ÚVOD

Onemocnění covid-19 (Corona VIrus Disease-19),
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 (Se-
vere Acute Respiratory Syndrome-COronaVirus-2),
se stalo od prosince 2019 hlavním tématem nejen
v medicíně. První pozitivně testovaný pacient v ČR
se objevil v březnu 2020, v současnosti (duben 2021)
byla infekce prokázána u více jak 800 000 obyva-
tel [1], celosvětově pak postihla téměř 90 milionů
(údaje ze začátku ledna 2021) [2]. Přestože pande-
mie trvá téměř dva roky, stále nemáme k dispozici
cílenou antivirovou léčbu. Základem terapie záva-
žnějších forem onemocnění zůstává oxygenoterapie
s různým typem ventilační podpory, v indikova-
ných případech pak kortikoidy [3]. Účinnost rem-
desiviru, do kterého byly zpočátku vkládány velké
naděje, se ukázala jako sporná, z praktického po-
hledu je limitujícím faktorem nutnost nasazení do
7 dní od začátku symptomů, což diskvalifikuje řadu

hospitalizovaných pacientů (WHO navíc nově tento
lék nedoporučuje podávat) [4]. V literatuře se se-
tkáme rovněž s plejádou „starých známých“ léků,
které byly u pacientů s covid-19 zkoušeny, např.
isoprinosin [5], erdostein [6], ambroxol [7], v sou-
časné době ale nejsou součástí vytvořených a dyna-
micky aktualizovaných doporučených postupů.

Antibiotika a jejich indikace u nemocných s co-
vid-19 zůstávají stále poněkud kontroverzním té-
matem. V době, kdy došlo poprvé k epidemickému
výskytu onemocnění v Číně a posléze Itálii, se vy-
cházelo z předpokladu založeného na zkušenos-
tech s epidemií influenzy z 20. století, kdy bakte -
riální koinfekce představovala hlavní příčinu
morbidity a mortality nemocných [8]. Analogicky
se tedy předpokládalo, že rutinní nasazení anti -
biotik u těžkého průběhu covid-19 je plně indiko-
váno a může zabránit řadě úmrtí. Cílem tohoto
sdělení je stručně popsat současný pohled na tuto
otázku.

S t u d .  P n e u m o l .  P h t h i s e o l . ,  8 1 ,  2 0 2 1 ,  č .  6 ,  s .  2 4 2 – 2 4 5
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ANTIBIOTIKA A COVID-19

Prvním antibiotikem, které bylo v souvislosti s no-
vým koronavirem zmiňováno, se stal azithromycin.
Byl vyvinut v bývalé Jugoslávii v 80. letech minu-
lého století, v USA je dostupný na trhu od roku
1991. Jedná se o širokospektré makrolidové anti-
biotikum s výbornou tkáňovou distribucí, mini-
mem nežádoucích účinků (nižší riziko elongace
QTc ve srovnání s erytromycinem a klarithromyci-
nem) a interakcí, komfortním dávkovacím sché-
matem a nízkou cenou. Unikátní vlastností azi-
thromycinu je jeho in vitro a/nebo in vivo účinnost
proti některým virům (Zika, Ebola, RSV, H1N1,
enteroviry, rhinoviry, nově SARS-CoV-2). Vedle pří-
mého antivirového efektu vykazuje i imunomodu-
lační účinky (snižuje/reguluje koncentraci celé řa-
dy interleukinů – IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12,
IFN-α), čímž může zabránit rozvoji cytokinové bou-
ře, která je etiologickým podkladem rozvoje těžké
formy onemocnění covid-19 [9]. V kombinaci s kla-
sickým bakteriálním účinkem vyznívá tedy azithro-
mycin jako téměř dokonalý lék s duálním antiviro-
vým i antibakteriálním účinkem. V průběhu první
poloviny roku 2020 bylo publikováno několik ob-
servačních studií, které prokázaly účinnost léčby
azithromycinem, podávaným samostatně nebo
v kombinaci s hydroxychlorochinem ve smyslu sní-
žení hospitalizační mortality [10], jednalo se nic-
méně o retrospektivní práce s mnoha metodolo -
gickými nedostatky, ke konci roku se objevily
robustnější práce, které podávání azithromycinu
vyjma jasné antimikrobiální indikace nedoporuču-
jí [11]. Velkou reklamu této terapii zajistil bývalý
americký pre zident Donald Trump, který ji pod-
stoupil v říjnu 2020 za rozsáhlé mediální pozor-
nosti. V současné době již není podávání azithro-
mycinu ani hydroxychlorochinu v léčbě covid-19
doporučováno [3].

RACIONÁLNÍ INDIKACE ATB U COVID-19

Po dlouhé době se setkáváme s epidemií zcela
nového onemocnění, pro které nemáme k dispozici
dostatečně silná data ve smyslu jednoznačného
doporučení léčebného postupu, ani účinnou léčbu
jako takovou. V ČR neexistují dostupná obecně zá-
vazná guidelines pro léčbu covid-19 infekce, dílčí
doporučení jsou k dispozici v rámci jednotlivých
odborných společností, řada nemocnic pak má se-
stavena neoficiální doporučení pro svá covid oddě-
lení. 

Správná indikace antibiotik u nemocných s in-
fekcí covid-19 je klíčová. Hot spotem pandemie
v období jara 2020 byly především vyspělé země
(USA, Evropa), ve kterých panuje vysoká antibio -
tická rezistence, proto existují oprávněné obavy
z nárůstu této problematiky v rámci masového
nadužívání antibiotik. 

V dané souvislosti byla publikována řada prací,
zabývajících se přítomností bakteriální superin-
fekce u hospitalizovaných nemocných s covid-19.
Ve 38 nemocnicích amerického státu Michigan
 byla u celkem 1 705 pacientů, přijatých v rozmezí
od března do června 2020, nasazena antibiotika
vstupně u 55,6 %, přičemž bakteriální superinfek-
ce byla prokázána pouze u 3,5 % [12]. Ještě větší
soubor pacientů (3 338) zkoumala metaanalýza 24
čínských studií s podobným výsledkem, při přijetí
byla bakteriální infekce prokázána rovněž u 3,5 %
nemocných, sekundární pak u 14,3 %, celkově
pak u 6,9 % pacientů, ATB byla přesto podávána
u 71,9 % [13].

Je tedy zajímavým faktem, že procento pacientů,
vyžadujících podání antibiotik, je u nemocných
s covid-19 zřejmě relativně nízké a ostře kontras-
tuje s vysokou incidencí bakteriální pneumonie
u pacientů s těžkým průběhem influenzy. Samo-
zřejmě toto tvrzení zatím není podpořeno robustní-
mi daty z randomizovaných studií.

Proč jsou tedy, alespoň na základě aktuálně do-
stupných dat, ATB indikována tak často? 
• V klinické praxi je odlišení virové a bakteriální

pneumonie velmi obtížné, CT plic (Computed To-
mography) nelze provádět paušálně u všech ne-
mocných při přijetí.

• Současně zde hraje roli obvykle závažný stav pa-
cienta spojený s desaturací, dále pak přetíženost
jak personálu, tak kapacity lůžkového fondu, což
vytváří velký tlak na časový rámec poskytované

NÁVRH RACIONÁLNÍHO POSTUPU PRO INDIKACI
ATB u covid-19 (volně podle Coronavirus Disease
2019 (covid-19) Treatment Guidelines. National
 Institutes of Health, dostupné online na https://
www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/)

Rizikový pacient
(imunosuprese, Tx, CHT, HIV,

imunodeficit, sepse, JIP)

sputum kultivačně
hemokultury

antigen Str. pneumoniae
a Leg. pneumophila

lobární infiltrát
na RTG SP

CRP > 100 mg/l,
PCT > 0,5 µg/l

pozitivní mikrobiální
nález

ATB nepodávatdenní reevaluace stavu, 
časné vysazení ATB

ATB terapie dle pokynů
ČPFS (CAP, HAP, PIIH)

ANO

ANO

NE

NE
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péče, přijímajícími lékaři mohou vzhledem k per-
sonálnímu deficitu být i specialisté z jiných obo-
rů, bez reálné odborné zkušenosti s diagnosti-
kou a léčbou pneumonie.

JAK TEDY V PRAXI POSTUPOVAT?

Vzhledem k nedostatku evidence-based dat pro
indikaci ATB terapie u nemocných s covid-19 exis-
tuje pouze omezený počet publikovaných národ-
ních doporučení, která se k tomuto tématu vyja-
dřují většinou velmi opatrně. 

Guidelines pro covid-19 publikovaná americkým
NIH (National Institute of Health, update 17. 12.
2020) konstatují, že není k dispozici dostatek dů-
kazů pro empirické podávání širokospektrých ATB
u pacientů se středně těžkým a těžkým průběhem
onemocnění při absenci jiné indikace. Zároveň zmi-
ňují, že v případě nasazení ATB je třeba pravidelně
jejich indikaci a přínos přehodnocovat, aby se mi-
nimalizovaly nežádoucí účinky této léčby. Dále je
uvedeno, že neexistují spolehlivé odhady incidence
a prevalence bakteriálních kopatogenů, někteří od-
borníci se přiklánějí k podávání širokospektrých
ATB u nemocných se střední až těžkou hypoxemií,
jiní indikují tuto léčbu pouze ve specifických si -
tuacích (přítomnost lobárního infiltrátu na skia-
gramu hrudníku, leukocytóza, elevace LDH, mikro-
biální nález, šok) [3]. 

Nizozemská doporučení Dutch Working Party on
Antibiotic Policy vychází z analýzy a zpracování do-
stupných dat, mají charakter „good clinical prac -
tice“ a zabývají se doporučením pro ATB léčbu
u hospitalizovaných nemocných se středně těžkým
a těžkým průběhem. ATB terapie by lékařem obec-
ně měla být zvažována u pacientů s klinickým po-
dezřením na bakteriální superinfekci, podpořeným
radiologickým nálezem a zvýšenou hladinou infla-
matorních markerů, konzistentních s bakteriálním
infektem. V rámci restriktivního přístupu k indika-
ci této léčby doporučují u všech pacientů vyvinout
maximální úsilí k verifikaci případné bakteriální
superinfekce – vstupní odběr sputa na kultivaci
hemokultury a stanovení přítomnosti streptokoko-
vého antigenu v moči. Při negativitě těchto nálezů
je třeba ATB léčbu nejpozději do 48 hodin ukončit.
Rizikem neindikovaného podávání ATB je nejen ná-
růst mikrobiální rezistence v populaci, ale přede-
vším pozdější rozvoj komplikací ve smyslu nozoko-
miální pneumonie. Empirická ATB léčba je dále
vhodná u imunokompromitovaných nemocných,
explicitně je uvedena skupina nemocných léčených
chemoterapií, pacientů po orgánové transplantaci,
s imunodeficitem, neoptimálně kontrolovaným HIV/
AIDS a trvale užívajících imunosupresivní léčbu.
Nakonec je zmíněna skupina kriticky nemocných
hospitalizovaných pro septický stav na intenziv-
ním lůžku. Stran původců bakteriální pneumonie
u covid-19 je nejčastěji reportována stejná flóra

 jako u klasické CAP, proto i konkrétní výběr an -
tibiotika by měl být založen na národních dopo -
ručeních pro léčbu CAP. Výjimkou je malý výskyt
pneumonií, způsobených atypickými patogeny, do-
poručen je pouze odběr moči na legionellový anti-
gen [14].

PARAMETRY ZÁNĚTU A TÍŽE ONEMOCNĚNÍ
COVID-19

V praxi rutinně řešenou otázkou je přínos labo-
ratorních parametrů zánětu v rozhodování o tera-
peutické strategii u konkrétního nemocného. Do-
savadní práce prokázaly, že těžký průběh covid-19
je asociován s leukocytózou, neutrofilií a lymfope-
nií. Celkový počet monocytů a eozinofilů rovněž ne-
gativně koreluje s tíží onemocnění, naproti tomu
bazofily v tomto smyslu nemají přínos [15]. V něko-
lika studiích byla prokázána souvislost mezi vstup-
ní hodnotou C-reaktivního proteinu (CRP) a rozsa-
hem největšího plicního infiltrátu na CT [16], resp.
tíží onemocnění [17]. V práci Wanga byl těžký prů-
běh onemocnění asociován se vstupní hodnotou
CRP 105 ± 12,73 mg/l. Prokalcitonin (PCT) jako
tradiční marker používaný k odlišení virové a bak -
teriální infekce byl u pacientů s covid-19 rovněž
podroben zkoumání. V čínské studii Ru et al. byla
ve skupině pacientů s mírným průběhem vstupní
hodnota PCT 0,05 ± 0,05 µg/l, ve skupině se střed-
ně těžkým průběhem 4× vyšší (0,23 ± 0,26 µg/l)
a ve skupině s těžkým průběhem pak až 8× vyšší
(0,44 ± 0,55 µg/l) [18]. Nárůst hodnoty PCT v prů-
běhu onemocnění byl spojený s horší prognózou,
opačná dynamika byla logicky pozorována u pa -
cientů směřujících k uzdravení.

ZÁVĚR

Na základě výše uvedeného se jako racionální
postup tedy jeví nasazení ATB u rizikových pacien-
tů s časným odběrem biologického materiálu (he-
mokultury, sputum, streptokokový, event. i legio -
nellový antigen v moči). Laboratorní parametry
zánětu ve smyslu vstupních hodnot i dynamiky
mohou predikovat těžký průběh onemocnění. Kon-
krétní ATB volíme dle národního doporučení pro
léčbu komunitní pneumonie. Denně je nutno po-
soudit aktuální stav pacienta a při absenci jasné
indikace pokračování ATB léčby, resp. absenci prů-
kazu bakteriální superinfekce, tuto bez prodlení
ukončit, přičemž největší váhu má ve finále zhod-
nocení stavu lékařem a jeho rozvaha. Případnou
nozokomiální infekci (např. nozokomiální pneumo-
nii) léčíme podle platných doporučení. U pacientů
s chronickými respiračními onemocněními může
být vodítkem pro iniciální volbu ATB dostupný před-
chozí známý kultivační nález sputa.

244

plíce 0621_plíce 2014  11.01.22  12:56  Stránka 20



245

LITERATURA

1. Aktuální informace o covid-19 – Oficiální informační por-
tál Ministerstva zdravotnictví České republiky. Available:
https://koronavirus.mzcr.cz/.

2. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard | WHO
Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Available:
https://covid19.who.int/. 

3. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Di -
sease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National
Institutes of Health. Available: https://www.covid19treat-
mentguidelines.nih.gov/.

4. WHO Solidarity Trial Consortium et al. Repurposed Anti-
viral Drugs for COVID-19 – Interim WHO Solidarity Trial
Results. N Engl J Med 2021; 384:497–511. 

5. Beran J, et al. Inosine pranobex significantly decreased
the case-fatality rate among PCR positive elderly with
SARS-CoV-2 at three nursing homes in the Czech Repu-
blic. Pathogens 2020; 9(12):1–10.

6. Santus P, et al. “Changes in quality of life and dyspnoea
after hospitalization in covid-19 patients discharged at ho-
me,” Multidiscip Respir Med 2020; 15(1):713.

7. Olaleye OA, Kaur M, Onyenaka CC. Ambroxol Hydrochlo-
ride Inhibits the Interaction between Severe Acute Re -
spiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein’s Re -
ceptor Binding Domain and Recombinant. bioRxiv 2020;
pp 713–313. 

8. Morens DM, Taubenberger JK, Fauci AS. Predominant Ro-
le of Bacterial Pneumonia as a Cause of Death in Pande-
mic Influenza: Implications for Pandemic Influenza Prepa-
redness. J Infect Dis 2008; 198(7):962–970. 

9. Bleyzac N, Goutelle S, Bourguignon L, Tod M. Azithromy-
cin for COVID-19: More Than Just an Antimicrobial? Cli-
nical Drug Investigation 2020; 40(8):683–686.

10. Gautret P, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as
a treatment of COVID-19: results of an open-label non-
randomized clinical trial. Int. J. Antimicrob. Agents 2020;
56(1):105949.

11. Furtado RHM, et al. Azithromycin in addition to standard
of care versus standard of care alone in the treatment of
patients admitted to the hospital with severe COVID-19 in
Brazil (COALITION II): a randomised clinical trial. Lancet
2020; 396(10256):959–967. 

12. Vaughn VM, et al. Empiric Antibacterial Therapy and
Community-onset Bacterial Coinfection in Patients Hospi-

talized With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):
A Multi-hospital Cohort Study. Clin Infect Dis 2021;
72(10):e533–e541.

13. Langford BJ, et al. Bacterial co-infection and secondary
infection in patients with COVID-19: a living rapid review
and meta-analysis. Clinical Microbiology and Infection
2020; 26(12):1622–1629.

14. Sieswerda E, et al. Recommendations for antibacterial
therapy in adults with COVID-19 – an evidence based gui -
deline. Clinical Microbiology and Infection 2021; 27(1):
61–66.

15. Anurag A, Jha PK, Kumar A. Differential white blood cell
count in the COVID-19: A cross-sectional study of 148 pa-
tients. Diabetes Metab. Syndr Clin Res Rev 2020; 14(6):
2099–2102.

16. Wang L. C-reactive protein levels in the early stage of 
COVID-19. Med Mal Infect 2020; 50(4):332–334.

17. Matsumoto H, et al. Association between C-reactive pro-
tein levels at hospital admission and long-term mortality
in patients with acute decompensated heart failure. Heart
Vessels 2019; 34(12):1961–1968.

18. Hu r, Han C, Pei S, Yin M, Chen X. Procalcitonin levels in
COVID-19 patients. Int J Antimicrob Agents 2020; 56(2):
106051. 

Došlo: 14. 1. 2021 Adresa: 
MUDr. Ondřej Zela

Plicní oddělení, 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Elišky Krásnohorské 321
738 01 Frýdek-Místek

Česká republika
e-mail: ondrej.zela@gmail.com

plíce 0621_plíce 2014  11.01.22  12:56  Stránka 21



Pohledy pneumocytologa 2: 
Nádory exofyticky rostoucí, viditelné 

bronchoskopem 
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SUMMAR Y

Pulmonary cytopathologist’s perspectives 2: Exophytic tumors seen with bronchoscopy
A retrospective analysis of 149 examined patients, 92 males and 57 females, was performed to find out whether

in bronchoscopy of clearly exophytic tumors, mere histology sample collection is a sufficient diagnostic procedure.
Bronchoscopy was performed under general or local anesthesia. First, biopsy forceps were used to collect histo-
logy samples and only then brush specimens were obtained for cytology and cell block cytology. Thus, in case of
major bleeding, histological findings are particularly valuable. As the sensitivity of histology was only 87.16 %, it
seems reasonable to collect specimens for cytology and cell block cytology in addition to histology samples. In the
study, rapid on-site evaluation did not increase the sensitivity of detection of exophytic tumors. Low proportions
of adenocarcinomas (16 % in males and 38 % in females) may be explained by centrally located tumors in the
sample of patients.

Keywords: exophytic bronchial tumors, bronchoscopy, histology, cytology

SOUHRN
V retrospektivní analýze souboru 149 vyšetřených pacientů, 92 mužů a 57 žen, jsme hledali odpověď na otázku,

zda při bronchoskopickém vyšetření jednoznačně exofyticky rostoucích nádorů je odběr vzorků pouze na histologii
dostatečným diagnostickým postupem. Bronchoskopické vyšetření jsme prováděli v celkové nebo lokální anestezii.
Odebírali jsme klíšťkami vzorky pro histologii, a teprve poté odběr kartáčkem pro cytologii a cytoblok, v případě
většího krvácení si tak ceníme zejména histologického průkazu nádoru. Senzitivita histologického vyšetření byla
pouze 87,16 %, proto se jako účelné jeví kromě odběrů k histologii provádět i odběry pro cytologii a cytoblok. RO-
SE (rapid on-site evaluation) v případě exofyticky rostoucích nádorů v našem souboru nezvyšovalo senzitivitu vy-
šetření. Malý podíl adenokarcinomu – 16 % u mužů a 38 % u žen – je dán zřejmě centrálním uložením nádorů ve
zkoumaném souboru.

Klíčová slova: exofyticky rostoucí nádory bronchů, bronchoskopie, histologie, cytologie

ÚVOD

Při pohledu na exofyticky rostoucí nádor v bron-
choskopu se naskýtá myšlenka, že při dostateč-
ném počtu odběrů (5×?) na histologii je zaručena
pozitivita nálezu. Zřejmě i proto je literatura, za -
bývající se tímto tématem, nečetná. Cílem práce je
tento předpoklad ověřit, či vyvrátit, případně určit,
jakých odběrových metod je účelné použít pro co
nejvyšší úspěšnost bronchoskopického vyšetření.
V případě existence takových vyšetření, kde se ne-

podaří nádor prokázat histologicky, je nutné mít
k dispozici další výsledky, ze kterých lze vyšetřit
stále se rozšiřující soubor prediktivních markerů,
tj. výsledek cytologie doplněný odběrem na cyto-
blok. 

MATERIÁL A METODIKA

Centrálně uložené nádory se mohou prezentovat
jako exofyticky rostoucí, jako uložené submukóz-

S t u d .  P n e u m o l .  P h t h i s e o l . ,  8 1 ,  2 0 2 1 ,  č .  6 ,  s .  2 4 6 – 2 4 9
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ně nebo jako zúžení bronchu extramurální kom-
presí. Do naší studie jsme pro jednoznačnost zařa-
dili striktně jen exofyticky rostoucí tumory (obr. 1).
V době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 jsme na Plic-
ním oddělení Nemocnice Č. Budějovice provedli
celkem 149 bronchoskopíí s nálezem v broncho-
skopu viditelného exofyticky rostoucího maligního
nádoru. Z toho v celkové anestezii 107 (72 %), v lo-
kální 42 (28 %). Převažující počet vyšetření v cel-
kové anestezii je dán historií pracoviště, včetně 
desítek let zavedené pravidelné přítomnosti anes-
teziologa při bronchoskopiích. Vyšetření v celkové
anestezii bylo zahájeno intubací tracheoskopem
Storz, vlastní vyšetření bylo provedeno přístrojem
Olympus EVIS EXERA III a videobronchoskopy
HDTV. Při lokální anestezii byl po topickém znecit-
livění zaveden orální cestou flexibilní bronchoskop.
Použité bronchoskopické instrumentárium bylo od
firmy Olympus a bylo vždy jednorázové. Během vy-
šetření bylo sledováno EKG a měřen krevní tlak,
kyslík byl při celkové anestezii podáván tryskovým
ventilátorem Paravent firmy Elmet, s. r. o., při míst-
ní anestezii kyslíkovými brýlemi. Při vyšetření byly
vždy provedeny odběry na histologii, cytologii a cy-
toblok, a to v tomto pořadí. Prioritně byly odebrány
vzorky klíšťkami na histologii, ty jsme vložili do
10% neutrálního formaldehydu, po skončení byly
odeslány na patologii. Z místa odběru jsme pak
provedli odběry kartáčkem. Pokud jsme do výkonu
zařadili ROSE (Rapid on-site Evaluation, rychlé
vyšetření na místě) cytologických nátěrů, jedno
z prvních sklíček jsme obarvili setem Diff-Quik
Dade Behring Inc. Deerfield, IL, USA, ostatní sklíč-
ka byla v naší laboratoři obarvena podle Giemsy-
Romanowského a hodnocena pneumocytologem.
Koncovou část kartáčku jsme odštípli a vložili do
odběrové nádobky s roztokem 10% neutrálního
formaldehydu pro zpracování do cytobloku a spolu
se vzorky na histologii dopravili na patologii.

Z celkem 149 vyšetřených pacientů bylo mužů 92
ve věku 46–84 let (medián 69 let) a žen bylo 57 ve
věku 44–81 let (medián 67 let) – viz graf 1. Poměr
muži/ženy byl 1,6/1.

VÝSLEDKY

Zastoupení jednotlivých forem plicního karcino-
mu: Muži viz graf 2, ženy viz graf 3.

Podíl jednotlivých typů nádorů, rozdíl mezi mu-
ži a ženami: statistické hodnocení:

• K posouzení statistické významnosti byl použit χ2

test.
• Podíl adenokarcinomu u mužů a žen se liší sta-

tisticky významně, p = 0,003.
• Podíl dlaždicobuněčného karcinomu u mužů a žen

se neliší, p = 0,020.
• Podíl malobuněčného karcinomu u mužů a žen

se neliší, p = 0,842.

Závěr: Z forem bronchogenního karcinomu se
podíl zastoupení u mužů a žen statisticky význam-
ně liší pouze u adenokarcinomu.

ROSE

Rychlé vyšetření jsme použili 63×, nepoužili 86×,
rozdělení bylo dáno možností cytologa být příto -
men na sále. Diagnóza byla stanovena u všech vy-
šetření, ROSE tedy nezvyšovalo senzitivitu vyše-
tření u exofyticky rostoucích nádorů.
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Obrázek 1: Exofyticky rostoucí nádor, pohled v bron-
choskopu

Graf 1: věkové rozložení pacientů (absolutní počty)
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Cytologe, cytoblok, histologie:
Výsledky pozitivity z jednotlivých vyšetření jsou

zobrazeny v tabulce 1 a vypočtená senzitivita v ta-
bulce 2. Celkem 12× byl pozitivní nález jen v cyto-
logii, 1× pouze v cytobloku a 4× pouze v histologii.

DISKUZE

V tomto článku popisujeme naše zkušenosti s mi-
kromorfologickou diagnostikou exofyticky rostou-
cích endobronchiálních nádorů. Nesplnil se před-
poklad, že výsledek excize, odebrané pod přímým
pohledem na nádor, bude vždy pozitivní, senzitivita
pouhé histologie byla v našem souboru 87,16 %.
V připravovaném článku „Pohledy 4“ uvedeme nic-
méně stavy, kdy i v této situaci má ROSE význam.
Podobnou senzitivitu jako my udává Govert a kol.
[1]. Při vyšetření 177 bronchoskopicky viditelných
nádorů mělo senzitivitu histologie 80,8, odběru
kar táčkem 48,0, výplachu 42,9. Nižší senzitivita
proti naší skupině může být dána tím, že do studie
zahrnuli i tumory prezentující se submukózně ex -
tramurálním zúžením bronchů. Při odběru na hi -
stologii provedli vždy 3–5 odběrů klíšťkami. Při po-

užití kombinace excize + kartáček a excize +
 výplach měli senzitivitu shodně 84,8, při použití
všech tří metod 85,3. Protože přidání cytologic-
kých vzorků získaných odběrem kartáčkem a vý-
plachem zvýšilo v jejich souboru senziti vitu cel-
kem málo, přesto signifikantně, doporučují autoři
k provádění excize pro histologii přidat odběr kar-
táčkem a výplachem. Karahalli a kol. [2] do své
skupiny 98 pacientů zařadili nádory exofyticky
rostoucí, submukózní a infiltrativní. U všech pro-
vedli klíšťkový odběr na histologii, odběr kartáč-
kem a výplachem. U některých pacientů provedli
transbronchiální odběr jehlou (TBNA). Histologie
samotná měla senzitivitu 82,7, přidání odběru
kartáčkem ji zvýšilo na 88,8 %. Přidání výplachu
již bylo bez efektu. TBNA zvýšila senzitivitu o další
1 %. Jones a kol. [3] posuzovali výsledky vyšetření
593 tumorů viditelných v bronchoskopu jako exo-
fytické (47 %) a submukózní nebo ulcerativní léze
bronchiální stěny (53 %). Do studie zařadili 514
z nich, u kterých provedli všechna tři vyšetření –
klíšťkovou biopsii, odběr kartáčkem a výplachem.
Při použití všech tří popisují senzitivitu 89,3 %,
pro exofytické byla senzitivita 95 %, u submukóz-
ních 86 %. Výsledek histologie samotné byl pozi-

Tabulka 1: Výsledky vyšetření jednotlivými metodami

Pozitivní Negativní Neprovedeno Upřesněno (NSCLC)

Cytoblok 61 83 5

Cytologie 133 2 14

Histologie 129 19 1

Histologie + cytoblok + cytologie 149 0 0

Nálezy NSCLC v cytologii, které byly přesněji určeny cytoblokem nebo histologií. 

Graf 2: Histologické/cytologické zastoupení – muži Graf 3: Histologické/cytologické zastoupení – ženy
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tivní v 71,6 %, přidání odběru kartáčkem zvýšilo
senzitivitu o 15,6 %, přidání výplachu o 9,7 %.
Autoři vyšetří ročně průměrně 108 nádorů bron-
choskopicky viditelných. Podle jejich propočtů při-
dání cytologie může zabránit opakování bron -
choskopie asi u 19 pacientů ročně. Optimálním
počtem excizí se zabýval Gellert se spolupracovní-
ky [4] ve studii zahrnující 215 případů viditelného
nádoru. Zjišťovali vztah mezi počtem odběrů klíšť-
kami a procentem získání alespoň jednoho histo-
logicky pozitivního vzorku. Při jediném odběru by-
la senzitivita 65,2 %, s počtem odběrů procento
úspěšnosti stoupá, při pěti odběrech je 96%, při
šesti a sedmi odběrech 100%. Uzavírá, že odběrů
má být nejméně pět. Hou se spolupracovníky [5]
zkoumali výhodnost časové posloupností odběru
klíšťkami a kartáčkem. Součástí zkoumaného
souboru bylo 203 pacientů s exofytickým typem
nádoru. Podle výsledků odběr klíšťkami a kartáč-
kem zvyšuje výtěžnost vyšetření s tím, že výtěžnost
odběru kartáčkem provedeného před excizí byla
59 % (59/100), po excizi 31 % (32/103). Výsledek
je statisticky významný, vadou práce je částečná
nepřesnost dat. Autoři sami citují článek, kde vý-
sledek je opačný. V naší praxi provedeme nejprve
klíšťkové odběry k histologii, v případě většího kr-
vácení je lépe mít přednostně vzorek na histologii,
pak odběry kartáčkem z místa po excizích.

ZÁVĚR

Prezentujeme naše zkušenosti s jednotlivými ty-
py odběrů a způsobem zpracování při diagnostice
bronchoskopicky zřetelně exofyticky rostoucích ná-
dorů. Podíl zastoupených mužů a žen byl 1,6, stej-
ný jako v naší práci „Pohledy pneumocytologa 1:
Periferní nálezy mimo dohled bronchoskopu. Jako
účelné se ukázalo provedení všech tří základních
odběrů: excize k histologii, kartáčkem pro cytologii
a kartáčkem pro zhotovení cytobloku. V dostupné
literatuře je s jednou výjimkou senzitivita pouhé

histologie 71,6–82,7 %, v našem souboru bron -
choskopicky viditelných karcinomů byla 86,6 %,
současně pozitivní výsledek samotné cytologie byl
98,6 %. Tato čísla mohou na různých pracovištích
kolísat. Příčinou neúspěchu histologického průka-
zu byl nejčastěji odběr nediagnostického, např. ne-
krotického vzorku, poškození vzorku během odbě-
ru a odběr nesprávným umístěním kleští, zejména
při větším krvácení, nebo nedostatečným otevře-
ním kleští v malém bronchu. Senzitivita odběrů
k histologii pouhých 86,6 % u zřetelně viditelných
nádorů může být překvapující, proto se jeví i zde
jako účelné provést také cytologii s doplněním vy-
šetření na cytoblok – toto uspořádání umožňuje
doplnit celý rozsah prediktivních markerů i při ne-
gativní histologii [6,7,8].
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Tabulka 2: Senzitivita jednotlivých metod

Typ testu Senzitivita (%)

Cytoblok 0,4236 (42,36 %)

Cytologie 0,9853 (98,53 %)

Histologie 0,8716 (87,16 %)

Specificita jednotlivých metod: z podstaty nálezů je
100 %.
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Nové možnosti terapie nintedanibem 
u nemocných s plicním postižením v rámci 

systémové sklerodermie

M. Žurková1, P. Jakubec1, V. Lošťáková1, F. Čtvrtlík2, E. Kriegová3, 
P. Horák4, M. Skácelová4, M. Žurek4

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP, Olomouc; 
2Radiologická klinika, FN a LF UP, Olomouc; 3Ústav imunologie, FN a LF UP, Olomouc; 

4III. interní klinika nefrologická-endokrinologická-revmatologická, FN a LF UP, Olomouc

SUMMAR Y

New options for nintedanib therapy of patients with lung involvement in systemic scleroderma
Systemic scleroderma (SSc) is a generalized connective tissue disease of unclear origin that manifests as fibrosis

and sclerosis of the skin, blood vessel walls, and parenchyma of visceral organs. It more often affects women at
a young and middle age. Pulmonary involvement takes the form of an interstitial process or pulmonary hyperten-
sion. The recent SENSCIS trial has shown that the antifibrotic drug nintedanib, a tyrosine kinase inhibitor, offers
new hope for SSc patients with lung involvement. The trial found that in patients with SSc, nintedanib slowed the
progression of interstitial lung disease, as documented by a lower annual forced vital capacity decline by 44 %
compared to placebo. The effect of nintedanib on cutaneous fibrosis (modified Rodnan Skin Score) and quality of
life (St. George’s Respiratory Questionnaire) has not been demonstrated. The adverse event profile of nintedanib
observed in the trial was similar to that seen in patients with idiopathic pulmonary fibrosis; gastrointestinal ad-
verse events, including diarrhea, were more common with nintedanib than with placebo. We report a female SSc
patient with lung involvement in nonspecific interstitial pneumonia who met the criteria for nintedanib therapy
and was recommended for the treatment by a multidisciplinary team. Nintedanib treatment has proven beneficial
for the patient and has no side effects.

Keywords: systemic scleroderma, interstitial lung disease, nintedanib, forced vital capacity, multidisciplinary team

SOUHRN
Systémová sklerodermie (SSc) je generalizované onemocnění pojivové tkáně, nejasného původu, které se proje-

vuje fibrózou a sklerotizací kůže, stěny cév a parenchymu viscerálních orgánů. Postihuje častěji ženy v mladším
a středním věku. Plicní postižení mívá formu intersticiálního procesu nebo plicní hypertenze. Současná studie 
SENSCIS prokázala, že antifibrotický lék, inhibitor tyrozinkináz nintedanib nabízí novou naději u nemocných
s plicním postižením v rámci systémové sklerodermie. Studie SENSCIS u pacientů se SSc ukázala, že nintedanib
zpomaluje progresi intersticiálního plicního postižení, což bylo dokumentováno nižším poklesem roční míry usi-
lovné vitální kapacity (FVC) o 44 % ve srovnání s placebem. Efekt nintedanibu na kožní fibrózu, hodnocenou dle
modifikovaného kožního Rodnanova skóre (mRSS), a kvalitu života, hodnocenou dle respiračního dotazníku ne-
mocnice Svatého Jiří (SGRQ), nebyl prokázán. Profil nežádoucích účinků při léčbě nintedanibem, pozorovaný ve
studii, byl obdobný jako profil nežádoucích účinků u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou, nežádoucí účinky tý-
kající se gastrointestinálního traktu (včetně průjmů) byly častější u nintedanibu ve srovnání s placebem. Doklá-
dáme kazuistiku nemocné s plicním postižením pod obrazem nespecifické intersticiální pneumonie (NSIP) v rámci
sklerodermie, která splňovala kritéria zahájení léčby nintedanibem a byla multidisciplinárním týmem doporučena
k léčbě tímto antifibrotizačním lékem. Nemocná z léčby nintedanibem profituje a léčba nemá vedlejší účinky.

Klíčová slova: systémová sklerodermie, intersticiální plicní postižení, nintedanib, usilovná vitální kapacita, multi-
disciplinární tým

ÚVOD

Systémová sklerodermie (SSc) je vzácné chronic-
ké systémové onemocnění pojiva, postihující kůži,

pohybové ústrojí a vnitřní orgány. Název tohoto
onemocnění je odvozen z řeckých slov „scleros“
a „derma“ – tuhá kůže, a byl prvně použit Gintra-
cem v roce 1847. První zmínka o tuhé kůži, na kte-
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ré nelze vytvořit řasu, však pochází již od Hippo-
krata, asi 400 let př. n. l. SSc postihuje častěji
 ženy, začíná obvykle ve středním věku a celková
doba přežití je zkrácená – 10 let přežívá 70 % pa-
cientů [1,2,3,4,5]. Je popisováno několik forem
SSc: difuzní forma, limitovaná forma, systémová
sklerodermie sine skleroderma, překryvný syn-
drom a nediferencované onemocnění pojiva. Pře-
hled forem sklerodermie je uveden v tabulce 1.
Současná klasifikační kritéria choroby byla publi-
kována v roce 2015 [6].

Hlavním patogenetickým momentem u sklero-
dermie je dominující excesivní tvorba a depozice
kolagenu typu I. Kromě autoprotilátek proti cen-
tromerám a topoizomeráze u SSc nacházíme i sti-
mulační protilátky proti PDGFR (Platelet Derived
Growth Factor Receptor), které se podílejí na pato-
genezi nemoci. Plicní postižení je častější u nosite-
lů genotypu MHC DR3/DR52 a pacientů s poziti-
vitou protilátek proti topoizomeráze. 

Dušnost je jedním z častých klinických sympto-
mů nemocných se sklerodermií. Může být plicního
i mimoplicního původu, často je způsobena ztuh -
lostí stěny hrudníku, pleurálním nebo srdečním
postižením či myozitidou interkostálních svalů.
Funkční vyšetření je jedním ze základních vyše -
tření u nemocných s plicním postižením v rámci
sklerodermie. Difuzní kapacita pro oxid uhelnatý –
DLco (diffuse lung carbon monoxide capacity) je
nejcitlivější parametr určující stupeň závažnosti
intersticiálních plicních procesů (IPP). Vyšetření
plicní poddajnosti pomůže odlišit tuhost plicní
tkáně od tuhosti hrudní stěny [7]. Laboratorní vy-
šetření přítomnosti některých autoprotilátek může
upozornit na vyšší riziko rozvoje IPP [8,9,10], nej-
častější typy autoprotilátek jsou uvedeny v tabul-
ce 2.

FENOTYPY PLICNÍHO POSTIŽENÍ 

Nejčastějším patologickým typem postižení u SSc
je obraz nespecifické intersticiální pneumonie
(NSIP), pouze minimum pacientů má obraz běžné
intersticiální pneumonie (UIP). Může být popsán
obraz deskvamativní intersticiální pneumonie
(DIP), respirační bronchiolitidy asociované s IPP.
Někdy se vyskytuje organizující se pneumonie (OP)
či difuzní alveolární hemoragie (DAH) [7]. Vzácně
se objevuje obraz centrilobulární fibrózy, která
může mít souvislost s opakovanými aspiracemi při
gastroezofageálním refluxu [11,12,13]. 

Zobrazovacími metodami prokážeme retikulace
až retikulonodulace v plicních bázích subpleurál-
ně, cysty do 5 mm, ztluštění pleury, pleurální vý-
potek, dále mohou být přítomny kalcifikace v plic-
ním parenchymu i stěně hrudní, distorze plicní
architektury a obraz voštiny. Vyšetřením broncho-
alveolární lavážní tekutiny (BALT) prokážeme ob-
vykle smíšenou alveolitidu s převahou neutrofilů.
Zvýšené zastoupení eozinofilů často nacházíme u pa-
cientů s horší prognózou onemocnění. V případě
subklinické alveolitidy je jediným nálezem patolo-
gický rozpočet buněk v BALT. 

LÉČBA

V současné době neexistuje terapie, která by do-
kázala účinně zvrátit fibrózu plicní tkáně. V praxi
se používá cyklofosfamid v pulzním režimu 500 až
1 000 mg/m2/měsíc a kortikosteroidy do 15 mg
denně [14]. Jako alternativa slouží často mykofe-
nolát mofetil či azathioprin [15,16,17,18]. Součas-
ná doporučení European League Against Rheuma-

Tabulka 1: Formy systémové sklerodermie [1]

Forma systémové sklerodermie (SSc) Rozsah kožního a/nebo orgánového postižení

Difuzní forma SSc ztluštění kůže na obličeji, krku, trupu, proximálních 
i distálních částech končetin 

Limitovaná forma SSc ztluštění kůže na částech končetin distálně od loktů, kolen, 
postihující obličej a krk zvláštní formou CREST syndrom
(C – calcinosis, R – Raynaudův fenomén, E – porucha 
motility jícnu, S – sklerodaktylie, T – teleangiektázie) 

Systémová sklerodermie sine scleroderma pro systémovou sklerodermii charakteristické postižení 
vnitřních orgánů a cév a pozitivita autoprotilátek 
bez kožního postižení

Překryvný syndrom (overlap syndrome) splňuje kritéria pro SSc a zároveň pro systémový lupus 
erythematodes a/nebo revmatoidní artritidu a/nebo 
idiopatické myositidy

Nediferencované onem. pojiva (UCTD) klinické nebo laboratorní změny typické pro SSc 
bez orgánových projevů: Raynaudův fenomén, specifické 
autoprotilátky, abnormální kapilaroskopický nález, 
difuzní otok prstů, ischemické defekty
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tism (EULAR) pro léčbu byla publikována v roce
2017 [19]. Zmiňují pouze dvě alternativy léčby,
a to podání cyklofosfamidu či použití autologní
transplantace kmenových buněk kostní dřeně
(HSCT – haemopoietic stem cell transplantation).
Oba tyto postupy se sice opírají – dle medicíny za-
ložené na důkazech – o sílu doporučení A (dopo -
ručení se opírá o metaanalýzu randomizovaných
kontrolovaných studií – RCT), ale je třeba si uvě-
domit, že jak podání cyklofosfamidu, tak zejména
HSCT je spojeno s řadou vedlejších účinků a rizik.
Výzkum nových léčebných možností je velmi po-
třebný. U forem s významným orgánovým postiže-
ním existují údaje také o efektu rituximabu či to-
cilizumabu [6]. Tocilizumab byl recentně schválen
FDA pro léčbu intersticiálního postižení u SSc. 

Novou možností léčby nemocných s plicním po-
stižením v rámci SSc je antifibrotický lék ninteda-
nib, intracelulární inhibitor tyrosinkináz, který je
již zavedenou léčebnou modalitou v terapii idio -
patické plicní fibrózy (IPF) [20,21]. Ačkoliv IPF
a plicní postižení v rámci SSc mají jiné spouštěče,
u obou nemocí dochází k transformaci fibroblastů
do myofibroblastového fenotypu a depozici extra-
celulární matrix. Efekt a účinnost nintedanibu
u nemocných s plicním postižením v rámci SSc by-
ly nedávno hodnoceny v rámci studie SENSCIS
(Safety and Efficacy of Nintedanib in Systemic
Sclerosis), do které bylo zařazeno 576 pacientů
[22]. Studie prokázala, že léčba nintedanibem dva-
krát denně 150 mg zpomaluje progresi onemocně-
ní u SSc, což se projevilo snížením poklesu FVC.

Nintedanib 150 ml bid
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Obrázek 1: Design studie SENSCIS [22]

Tabulka 2: Autoprotilátky a jejich asociace s klinickým obrazem systémové sklerodermie [8,9,10]

Antigen Výskyt Forma SSc Asociace s klinickým obrazem

jádro (ANA) 95 % lcSSc i dcSSc

DNA topoizomeráza-I 
(SCl-70) 15–25 % dcSSc plicní fibróza, postižení srdce 

Centromery (ACA) 10–20 % lcSSc těžká ischemie prstů, plicní arteriální 
hypertenze PAH, CREST syndrom, 
kalcinóza

RNA polymeráza III 10–25 % dcSSc renální krize, třecí šelesty šlach, 
postižení srdce

U3-RNP (fibrilarin) 5–45 % lcSSc i dcSSc plicní arteriální hypertenze, 
postižení jícnu, srdce, ledvin a svalů 

Th/To RNP 5 % lcSSc plicní fibróza, vzácně renální krize, 
dysfunkce dolní části GIT

U1-RNP 5–35 % překryvný syndrom smíšené onemocnění pojiva

PM/SCl 4 % překryvný syndrom myositida, plicní fibróza, 
akroosteolýza

Legenda: dcSSc: difuzní forma SSc, lcSSc: limitovaná forma SSc
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DESIGN STUDIE SENSCIS 

Studie SENSCIS byla randomizovaná, dvojitě
 zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III,
kdy byl v jednom rameni podáván nintedanib
v dávce 150 mg 2× denně a ve druhém rameni pla-
cebo (obr. 1). Studie zůstala zaslepená do doby,
než poslední pacient ukončil 52-týdenní sledování.
Hlavní zařazovací kritéria byla: SSc s prvním ne-
Raynaudovým symptomem < 7 let do skríningu,
rozsah fibrotických změn ≥ 10 % na vysoce rozli -
šovací komputerové tomografii (HRCT), která byla
provedena v posledních 12 měsících a hodnota
FVC ≥ 40 % normálních hodnot (n. h.) a DLco 
30–89 % n. h. Hlavní vylučující kritéria byla: vý-
znamná plicní hypertenze, více než 3 digitální ul-
cerace nebo závažná digitální nekróza, vyžadující
hospitalizaci. Povolená konkomitantní terapie by-
la: prednison ≤ 10 mg/den nebo ekvivalent, stabil-
ní stav při léčbě mykofenolátem nebo methotrexá-
tem déle ≥ 6 měsíců před randomizací. Zahájení
jiné léčby během klinického hodnocení bylo povo-
leno v případě klinického zhoršení SSc, na základě
rozhodnutí investigátora. Primárním hodnoceným
parametrem byla roční míra poklesu FVC (ml/rok).
Hlavními sekundárními parametry byly absolutní
změna modifikovaného Rodnanova kožního skóre
(mRSS) [23] a změna celkového skóre – St. George
Respiratory Questionaire (SGRQ) [24]. 

Studie potvrdila přínos antifibrotické léčby pro
pacienty s plicním postižením v rámci SSc. Ninte-
danib zpomalil progresi IPP u pacientů se SSc, což
bylo potvrzeno snížením roční míry poklesu FVC
o 44 % ve srovnání s placebem (obr. 2). Nebyl pro-
kázán vliv nintedanibu na mRSS a SGRQ. Z nežá-
doucích účinků dominoval průjem, který je velmi
dobře terapeuticky ovlivnitelný. Na základě této
studie byl nintedanib registrován pro léčbu IPP
v rámci systémové sklerodermie.

KAZUISTIKA

V ambulanci pro IPP při Klinice plicních nemocí
a TBC byla vyšetřena v listopadu 2019 66letá po-
lymorbidní nemocná s plicním postižením pod ob-
razem NSIP v rámci systémové sklerodermie. Dia-
gnóza byla stanovena spádovým revmatologem
v prosinci roku 2015, na základě pozitivní kapila-
roskopie a pozitivity antinukleárních protilátek
(ANA) a Scl-70 protilátek a naplnění klasifikačních
kritérií choroby [6]. Jedná se o exkuřačku, 8 let
předtím kouřila do 10 cigaret denně po dobu 30
let.

Pacientka byla sledována od listopadu 2015 také
pro nízce diferencovaný karcinom levé axily nejas-
ného primárního origa. V březnu 2016 byla léčena
5 cykly chemoterapie docetaxel + cyklofosfamid,
1. cyklus byl komplikován febrilní neutropenií, po
každém cyklu chemoterapie se objevil paroxysmus
flutteru síní se spontánní verzí na sinusový ryt-

mus. V červnu 2016 prodělala také kurativní ra -
dioterapii na oblast levého prsu, nadklíčku a axily.
Dále se léčí s polyartrotickým a vertebrogenním al-

Obrázek 2: Roční míra poklesu FVC ml/rok [22]
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Rozdíl: 41,0 ml/rok (95 %, Cl: 2,9–79,0); p = 0,04
Snížení rizika: 44 %
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Obrázek 3: Vstupní skiagram hrudníku – plicní pa-
renchym s hrubší retikulonodulární kresbou ve
středních a dolních polích, bez infiltrace nebo zře-
telných ložisek. Vpravo zastřený vnitřní úhel, nej-
spíše díky sumaci s mediastinálním tukem. Kresba
cévní centrálně akcentovaná. Bránice hladká a její
zevní úhly volné. Srdeční stín rozšířen doleva.
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gickým syndromem, hypotyreózou a gastroezofa-
geálním refluxem. Užívá mykofenolát mofetil 2 g
denně a methylprednisolon 4 mg denně pro systé-
movou sklerodermii.

Fyzikálním vyšetřením byl zjištěn poslechově
krepitus, saturace 93 %. Výsledky funkčního vyše-
tření: FVC 1,86 l = 78,3 %, DLco 2,98 l = 43 %. Na
skiagramu hrudníku (obr. 3) byl popsán plicní pa-
renchym s hrubší retikulonodulární kresbou ve
středních a dolních polích, bez infiltrace nebo zře-
telných ložisek. Vpravo byl zastřený vnitřní úhel,
nejspíše díky sumaci s mediastinálním tukem.
Kresba cévní byla centrálně akcentovaná. Bránice
byla hladká a její zevní úhly volné. Srdeční stín byl
rozšířen doleva. Na HRCT bylo popsáno postižení
plicního intersticia s maximem v periferních par -
tiích plic, kde jsou patrné opacity mléčného skla,
retikulace a trakční bronchioloektázie, radiologem
hodnocené jako obraz nespecifické intersticiální
pneumonie NSIP (obr 4 a, b). I když nemocná ab-
solvovala radioterapii na oblast nadklíčku, levého
prsu a axily a byla léčena taxany – možnost vzniku
intersticiálního plicního postižení jako následek
radioterapie či polékového postižení zvažována ne-
byla, neboť diagnóza sklerodermie byla stanovena
dříve než onkologická diagnóza.

Případ pacientky byl diskutován multidiscipli-
nárním týmem, jehož součástí byl revmatolog, se
závěrem, že se jedná o plicní postižení v rámci SSc,
splňující kritéria léčby nintedanibem. Bylo zažádá-
no o úhradu této léčby s odvoláním na paragraf 16
a léčba byla revizním lékařem schválena. V sou-
časné době je pacientka již 3 měsíce léčena tímto
lékem. Nemocná z léčby nintedanibem profituje
a léčba nemá vedlejší účinky. V delším časovém
intervalu plánujeme vyhodnocení funkčního vyše-

tření plic, stavu kožní fibrózy (mRSS) a kvality ži-
vota (SGRQ), ve spolupráci s revmatology. 

SHRNUTÍ

Novou možností léčby nemocných s plicním po-
stižením v rámci systémové sklerodermie je nin -
tedanib v dávce 150 mg dvakrát denně. Léčba je
indikována, pokud rozsah fibrotických změn na
HRCT, které byla provedena v posledních 12 měsí-
cích, je ≥ 10 % a hodnota FVC ≥ 40 % náležitých
hodnot a DLco 30–89 % n. h. Hlavní vylučující kri-
téria jsou: významná plicní hypertenze, více než 3
digitální ulcerace nebo závažná digitální nekróza,
vyžadující hospitalizaci. Nedávná studie potvrdila,
že nintedanib zpomalí progresi IPP u pacientů se
SSc, což bylo potvrzeno zpomalením roční míry po-
klesu FVC o 44 % ve srovnání s placebem. Nebyl
prokázán vliv nintedanibu na kožní fibrózu (mRSS)
a zlepšení kvality života (SGRQ). Léčebnou indika-
ci zvažujeme vždy po projednání multidisciplinár-
ním týmem, jehož součástí je revmatolog. T. č. je
možné léčbu indikovat pouze na paragraf 16, je -
likož nemá zatím v ČR v této indikaci stanovenou
úhradu. Na kazuistice pacientky ukazujeme, že
nemocná z léčby nintedanibem profituje a léčba
nemá zatím vedlejší účinky. Delší sledování a za-
řazení více pacientů, případně vytvoření jejich ná-
rodního registru ukáže skutečný přínos antifibro-
tické léčby pro pacienty s SSc s plicním postižením
v reálném světle.

Grantová podpora: IGA LF UP_2021_15 a MZ ČR –
RVO (FNOl, 00098892)

Obrázek 4a, b: HRCT hrudníku – postižení plicního intersticia s maximem v periferních partiích plic, kde
jsou patrné opacity mléčného skla, retikulace a trakční bronchi(olo)ektázie
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Využitie CPAP prístroja na núdzovú „High flow“ 
respiračnú podporu s využitím prietokomera 

na dosiahnutie vysokej inspiračnej frakcie kyslíka

P. Pobeha1, J. Hack2, P. Joppa1

1Klinika pneumológie a ftizeológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach; 

2Katedra biomedicínskeho inžinierstva Strojníckej fakulty, Technická univerzita v Košiciach, 
Egamed, s. r. o., Piešťany

V Studia pneumologica et phthiseologica bol
v čísle 2/2021 publikovaný experiment s využitím
bežne dostupného CPAP prístroja ako núdzovo po-
užiteľnej liečby High flow nasal oxygen therapy
(HFNO) [1]. Zmyslom bolo v čase pandémie a ne -
dostatku štandardných HFNO prístrojov túto lieč-
bu zabezpečiť z dostupných zdrojov a využiť ju
predovšetkým pre pacientov s ochorením covid-19
a hypoxemickou respiračnou insuficienciou. Lieč-
ba HFNO je veľmi jednoduchá na použitie a pre-
ukázala svoju efektivitu v liečbe pacientov s covid-
19 [2,3]. Avšak ako limitáciou prezentovaného
experimentu bolo využitie bežne dostupného kys-
líkového prietokomeru s prietokom 15 litrov kys -
líka za minútu, čo bolo aj limitom dosiahnutej
 inspiračnej frakcie kyslíka (FiO2). Na základe
skúseností s liečbou pacientov s covid-19, sme sa
rozhodli experiment zopakovať, tentoraz s prieto-
komerom s možnosťou prietoku 50 litrov kyslíka
za minútu (Mediflow II, GCE Healthcare, India).
Potvrdili sme, že bežne dostupný CPAP prístroj je
možné využiť ako núdzovú liečbu vysokoprietoko-
vou nazálnou oxygenoterapiou (HFNO) za dosiah-

nutia požadovaných technických parametrov lieč-
by (prietok HFNO, zvlhčovanie, teplota) a komfor-
tu, s dosiahnutím požadovanej FiO2, potrebnej na
zabezpečenie liečby. Zároveň sme aktualizovali ta-
buľku hodnôt FiO2 (tabuľka 1) určenú pre klinic-
kých pracovníkov na lepšiu orientáciu sa v aktuál-
nych hodnotách FiO2, závislej od hodnôt prietokov
vzduchu a kyslíka, nakoľko CPAP prístroj nedispo-
nuje kyslíkovým senzorom a hodnotu FiO2 nezo -
brazuje. 
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Tabuľka 1: Výsledná inspiračná frakcia kyslíka – FiO2 v závislosti od tlaku CPAP a prietoku dodávaného
kyslíka (measured fraction of inspired oxygen – FiO2 depending on CPAP pressure and supplied oxygen
flow)

HFNO Flow (CPAP pressure) 5 L O2 10 L O2 15 L O2 20 L O2 25 L O2 35 L O2 50 L O2

30 L/min (8 h Pa) 34,7 % 49,8 % 70,3 % 76,2 % 95,3 % – –

35 L/min (11 h Pa) 32,8 % 45,2 % 62,1 % 68,3 % 84,3 % 100 % –

40 L/min (14 h Pa) 31,8 % 43,4 % 56,1 % 63,3 % 76,3 % 89,6 % –

45 L/min (16 h Pa) 31,5 % 41,4 % 54,6 % 59,8 % 72,8 % 85,3 % –

50 L/min (20 h Pa) 30,2 % 39,5 % 50,1 % 56,2 % 67,7 % 78,9 % 100 %

Poznámka: Prietoky kyslíka nad 15 litrov sú identické s prietokmi nastaviteľnými na použitom prietokomeri 
(Mediflow, GCE Healthcare, India)
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a zkratky křestních jmen autorů, plný název citované práce, event. podnázev práce
v jazyce originálu, název časopisu uznávanou zkratkou, popř. v plném znění, ročník,
rok vydání, číslo svazku a stránkový rozsah. Iniciály prvních jmen autorů a zkratky
názvu časopisu se píší bez teček, za znaky oddělujícími rok vydání, ročník a stránky
se píše čárka, středník a dělá mezera.

Příklady:
1. Gelb AF, Zamel N. Lung recoil and density dependence of maximum expiratory

flow in emphysema. Bull Eur Physiopathol respir 1981; 17: 793–798.
2. Hyatt RE, Mead J, Rodarte JR, Wilson TA. Changes in lung mechanics. Flow-volu-

me relationships. In: Macklem PT, Permutt S, Eds. The lung in transition between
health and disease. New York, Dekker, 1979; pp 73–112. 

Redakce přijímá texty podle následujících kategorií:
• Původní sdělení (Original articles): Obvykle jde o výsledky retrospektivních či

prospektivních klinických studií nebo studií laboratorních. Patří sem i metodické
práce. Při hodnocení těchto textů klade redakce důraz na vhodnost použitých
metod, správnost interpretace získaných výsledků (včetně statistického zpracová-
ní) a srozumitelnost. Počet tabulek, grafů a schémat musí být přiměřený rozsahu
a významu sdělení (obvykle nepřestoupí deset). Rozsah: 7–10 stran, maximálně
20 literárních citací.

• Přehledné články (Reviews): Podávají souborný výklad určité problematiky. Při
hodnocení se posuzuje zejména vyváženost a srozumitelnost textu, objektivita
a aktuálnost zpracování. Optimální počet citací je 25–35, minimálně třetina by
měla pocházet z doby posledních 5 let. Maximálně 15 stran textu.

• Krátká sdělení (Short communications): Jsou to zprávy z praxe, klinické i labo-
ratorní. Může se jednat o kazuistické sdělení, informace o zajímavých pozorová-
ních nebo i anotace výzkumných úkolů. Sdělení tohoto typu mají omezený rozsah
(do 6 stran normovaného textu včetně souhrnu a literatury) a procházejí jen
omezenou recenzí.

• Dopisy redakci (Letters to the editor): Znamenají polemiku na stránkách časo-
pisu. Obvykle se jedná o reakce na dříve otištěné články, podle okolností se k nim
připojuje odpověď autora původního sdělení nebo komentář redakce.

• Zprávy (Reports): U recenzí knih a společenských zpráv předpokládáme délku 1
normostrany. Zprávy ze sjezdů a konferencí se svým charakterem a redakčním
zpracováním podobají krátkým sdělením. Žádáme uceleně prezentované infor-
mace, zabývající se pokud možno jednou problematikou. Výchozími akcemi mo-
hou být monotematicky zaměřené sjezdy, ale i zajímavá sympozia nebo works-
hopy.

Etické aspekty:
Sdělení (psaný text, tabulky ani obrazová část) nesmí porušit anonymitu pacien-

ta. Neuvádějte proto v textu jména ani iniciály nemocných, nemocniční a protoko-
lová čísla apod. Pokud se jedná o výsledky klinické studie, je nutno redakci zaslat
ještě čestné prohlášení, že studie proběhla podle zásad správné klinické praxe; toto
prohlášení musí být opatřeno datem a podpisem hlavního autora. Analogické čest-
né prohlášení je třeba připojit i v případě pokusů na zvířatech. Text rukopisu nesmí
obsahovat skrytou reklamu. 

Příspěvky zasílejte na adresu:
Redakce časopisu 
Studia Pneumologica et Phthiseologica
TRIOS, s. r. o.
Zakouřilova 142, 149 00 Praha 4-Chodov
tel.: 267 912 030, fax: 267 915 563

Pokyny autorům
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