
STUDIA
PNEUMOLOGICA
ET PHTHISEOLOGICA

81                     2
d u b e n                                  2 0 2 1

ISSN 1213-810X
Indexed in EMBASE /Excerpta Medica

Časopis 
České pneumologické a ftizeologické společnosti
a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej
spoločnosti

Vydává 
Česká pneumologická a ftizeologická společnost

plíce obálka 0221 zmenšení 3 mm_plíce obálka 2014  08.06.21  15:58  Stránka 1



STudIA
PneuMOLOGICA

eT PHTHISeOLOGICA

Redakční rada 

Šéfredaktor: Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Členové:
Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Prof. MUDr. Peter Krištůfek, CSc.

Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
Doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D.

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.

Doc. MUDr. Vladimír Pohanka, CSc.
Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

MUDr. Milan Sova, Ph.D.
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA 
Vydavatel: TRIOS, s. r. o., Zakouřilova 142, 149 00 Praha 4

Vydává Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Jazykový a technický redaktor: 
Mgr. Sabina Janovicová, DiS.

Vychází šestkrát ročně. Předplatné na rok 300,– Kč/12,– €
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 786

Sazba: Silva, s. r. o., Táborská 31, 140 00 Praha 4
Tisk: GRAFOTECHNA Plus, s. r. o., Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13-Stodůlky

Objednávky předplatného přijímá redakce časopisu
Studia pneumologica et phthiseologica, Zakouřilova 142, 149 00 Praha 4

RUKOPISY ZASÍLEJTE NA ADRESU REDAKCE
NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ

ISSn 1213-810X
ČÍSLO 2

duben 2021
ROČnÍK 81

plíce 0221 _plíce 2014  09.06.21  16:08  Stránka 1



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 .  2 ,  s .  5 0

50

Obsah

V. Koblížek: Úvodník  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
V. Šnorek: CHOPN u rezidentů domovů pro seniory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
P. Horová, K. Neumannová: Vliv posturálně dechového tréninku na mimojícnové projevy 

gastroezofageálního refluxu u pacientky s asthma bronchiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
P. Pobeha, J. Hack, P. Joppa: Experimentálne využitie CPAP prístroja na núdzovú „High flow“ respiračnú podporu  . . . . . . . 64
M. Šterclová: Exogenní alergická alveolitida – doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
M. Štefániková, P. Kubáň, Z. Chovancová, J. Skřičková, M. Doubková: Cytokiny v kondenzátu vydechovaného 

vzduchu u asthma bronchiale a idiopatické plicní fibrózy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
L. Fila, D. Rakita, M. Marel: Zamyšlení nad některými statistikami pandemie SARS-CoV-2: 

středoevropská perspektiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
I. Solovič: Primár doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. – sedemdesiatročný  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
M. Marel: Vzpomínka na prof. R. W. Lighta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
D. Magula, P. Kabaivanov: In memoriam – Primár MUDr. František Dvořák (1933–2021)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Contents

V. Koblížek: Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
V. Šnorek: COPD in nursing home residents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
P. Horová, K. Neumannová: Effect of combination of postural and respiratory training on extraesophageal 

symptoms of gastroesophageal reflux disease in a patient with bronchial asthma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
P. Pobeha, J. Hack, P. Joppa: Experimental use of a CPAP device for emergency high-flow nasal oxygen therapy  . . . . . . . . . 64
M. Šterclová: Extrinsic allergic alveolitis – guidelines for diagnosis, treatment and follow-up  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
M. Štefániková, P. Kubáň, Z. Chovancová, J. Skřičková, M. Doubková: Cytokines in exhaled breath condensate 

in bronchial asthma and idiopathic pulmonary fibrosis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
L. Fila, D. Rakita, M. Marel: Zamyšlení nad některými statistikami pandemie SARS-CoV-2: 

středoevropská perspektiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
I. Solovič: Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. celebrates his 70th birthday  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
M. Marel: Remembering Prof. R. W. Light  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
D. Magula, P. Kabaivanov: Remembering MUDr. František Dvořák (1933–2021)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

plíce 0221 _plíce 2014  09.06.21  16:08  Stránka 2



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 .  2 ,  s .  5 1

51

v posledních několika měsících jsme zažili dlouho-
trvající noční můru. Pandemie onemocnění covid-19
se přes naši republiku převalila v několika na sebe
navazujících vlnách. Každý z nás se setkal s fatální-
mi konci u našich pacientů, kamarádů či příbuz -
ných. Nyní se potýkáme s velkou vakcinační výzvou.
Čelíme ne zcela plynulé dodávce vakcín a neustále
se měnícím vakcinačním koncepcím, vzdorujeme
mnoha dezinformacím o škodlivosti očkování, sna-
žíme se vyznat v mnoha odborných či jen odborně
se tvářících informacích. Podobně tomu bylo a je
i u našich slovenských sousedů. Situace s výsky-
tem nových případů se ve střední Evropě poněkud
zlepšuje, nicméně stále ještě bojujeme s akutními
případy. Co nás teď zaměstnává asi nejvíce, je pak
péče o post-covid pacienty s polymorfními klinický-
mi obtížemi a s negativními důsledky akutní fáze
onemocnění. Jedním z prvních článků o této pro -
blematice je publikace hradecké skupiny, týkající
se heterogenity post-covidového postižení pacientů
z Královehradeckého kraje [1]. Problematice pan-
demie ve středoevropském regionu se současně
věnuje nový článek našich motolských kolegů uve-
dený v tomto čísle [2].

Ne vše po covidu je post-covid. Do ordinací i na
ne-covidová lůžková oddělení jsou znovu přijímáni
pacienti s bronchiálními obstrukcemi, s postižením
plicního intersticia a s respiračním selháváním.
Problematikou rehabilitačního léčebného přístupu
k astmatické pacientce s extraezofageálními proje-
vy gastroezofageálního refluxu se originálně zabý-
vá nový článek olomouckých kolegyň [3]. 

Využití domácí neinvazivní ventilační podpory
u hypoxemicko-hyperkapnických pacientů s chro-
nickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) je věno-
vána část nového pozičního dokumentu ČPFS ČLS
JEP, publikovaná v prosinci 2020 [4]. Experimen-
tální neinvazivní ventilační léčbě respiračně selhá-
vajících pacientů je věnován rovněž originální člá-
nek košické výzkumné skupiny [5]. 

CHOPN je chorobou mnoha tváří. Kromě již zmí-
něného pozičního dokumentu, byl tomuto onemoc-
nění věnován i dubnový článek české výzkumné
skupiny, zaměřený na posouzení prognózy pacien-
tů během prospektivního multicentrického sledo-
vání bezmála osmi set nemocných. Protože toto
onemocnění postihuje zejména osoby staršího vě-
ku, bude jistě zajímavé pročíst si nové sdělení z již-
ních Čech, věnované specifickému tématu CHOPN
v domovech pro seniory. 

V České republice se nemalá skupina plicních
lékařů systematicky věnuje problematice intersti-
ciálních onemocnění. V poslední době bylo členy
této skupiny publikováno několik zaznamenání-
hodných publikací. Na prvním místě stojí za zmín-

ku práce validující prognostické faktory u idiopatic-
ké plicní fibrózy (IPF) na datech z mezinárodního
IPF registru EMPIRE. Další, zcela čerstvá práce
(vyšla doslova před několika málo dny) se týká dia-
gnostiky idiopatických intersticiálních pneumonií.
Ani náš časopis vám v této oblasti dnes nezůstane
nic dlužen. Prvním článkem je nové doporučení
ČPFS ČLS JEP věnované diagnostice a léčbě exo-
genní alergické alveolitidy, druhým pak čistě expe-
rimentální práce analyzující kondenzát vydecho-
vaného vzduchu u pacientů s IPF a bronchiálním
astmatem. 

Závěrem mi dovolte osobní přání. Mějte se co
nejlépe, buďte zdraví a nepřestávejte být zvědaví
na nové odborné informace, které naleznete nyní
i v budoucnu v našem tradičním časopise. 

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph. D. 
Plicní klinika, FN HK a LF HK UK 
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CHOPN u rezidentů domovů pro seniory

V. Šnorek

Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České Budějovice, a. s.

ÚVOD

Opakovaně je prokazováno, že prevalence chro-
nické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se zvyšu-
je s věkem pacientů. Např. podle National Center
for Health Statistics [1] kulminovala ve Spojených
státech v letech 1998–2009 prevalence CHOPN
ve věkové skupině 65–84 let. Onemocnění dýcha-
cího ústrojí (chronická onemocnění dolních dýcha-
cích cest a pneumonie) byla v roce 2016 v zemích
Evropské unie třetí nejčastější příčinou úmrtí za
ischemickou chorobou srdeční a cerebrovaskulár-
ními nemocemi, u osob 65+ za ischemickými nemo-
cemi srdce na místě druhém [2]. Reálná data mor-
bidity a mortality v České republice nyní zkoumá
Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN
[3]. Senioři jsou populace nejen s vysokým výsky-
tem CHOPN, ale i komorbidit, zároveň často s ome-
zenou možností navštívit lékaře. Zvláštní skupinou
seniorů jsou rezidenti domovů důchodců, pro je-
jich osamocenost a častý pocit bezvýchodnosti se
u nich výrazněji projevuje bludný kruh: samota –
deprese – omezení pohybu maskující dušnost –
ztráta sociálních vazeb – samota … Nasazení účin-
né léčby pomáhá tento bludný kruh přerušit.

CÍLE PRÁCE

1. Zjistit stav léčby CHOPN u skupiny obyvatel do-
movů pro seniory.

2. Zjistit účinek nasazení řádné léčby v podmín-
kách jejich specifického věku i sociálního pro-
středí.

3. Zjistit eventuální specifické odlišnosti v diagno-
stice, sledování a léčbě těchto seniorů proti běž-
né populaci pacientů s CHOPN.

MATERIÁL A METODIKA

Péči o seniory v domovech sociální péče jsme
uvedli vystoupením na semináři příslušných prak-
tických lékařů (PL), kteří pak vyšetření jednotli-
vých pacientů indikovali. Zařazeni byli pacienti ze
6 domovů pro seniory, zřizovaných Krajským úřa-
dem Jihočeského kraje a městem České Budějovi-
ce. Vyšetření pacientů jsme prováděli v ordinacích
PL, umístěných v jednotlivých zařízeních. V práci
uvádíme pouze skupinu pacientů vyšetřených pro
předpokládanou CHOPN, do sledování byli pak za-
řazeni pouze pacienti s prokázanou CHOPN, neku-

SUMMAR Y

COPD in nursing home residents
In a group of 67 nursing home residents with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), treatment was ini -

tiated according to current recommendations. Over four and a half years, three cases of exacerbation, two hospital
admissions for exacerbations and no deaths from COPD have been noted. The results confirm the effectiveness of
adequate therapy in this high-risk group of patients.

Keywords: COPD, nursing homes, COPD treatment

SOUHRN
U skupiny 67 pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), rezidentů domovů pro seniory, byla za-

vedena léčba podle platných doporučení. Během čtyř a půl roku jsme zaznamenali výskyt tří exacerbací, dvě hos-
pitalizace pro exacerbaci a žádné úmrtí pro diagnózu CHOPN. Výsledky potvrzují účelnost řádné léčby u této vy-
soce rizikové skupiny pacientů.

Klíčová slova: CHOPN, domovy pro seniory, léčba CHOPN 
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řáci a ex-kuřáci. Pacienti byli vyšetřeni standard-
ně anamnézou a fyzikálně, dále spirometrií a pulz-
ní oxymetrií. Pro spirometrii byl použit přenosný
přístroj SpiroScout Ganshorn a pulzní oxymetry,
běžně používané na plicním oddělení nemocnice.
Léčba byla zahajována podle kritérií Global Initiati-
ve for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD, 4)
a doporučených postupů České pneumologické a fti-
zeologické společnosti (ČPFS) pro postup u stabilní
CHOPN a její exacerbace [5,6]. U seniorů, kteří ne-
byli schopni správně absolvovat spirometrii, jsme
zahajovali léčbu podle anamnézy, zřetelných klinic-
kých příznaků a klinického vyšetření. Správnost in-
halace léků jsme kontrolovali. Poučení, předvedení
a praktický zácvik probíhaly za přítomnosti oše-
třující sestry. Pacienti byli kontrolováni v tříměsíč-
ních intervalech, v případě potřeby častěji. 

VÝSLEDKY A DISKUZE

• Z celkového počtu 128 seniorů vyšetřených pro
podezření na CHOPN byla CHOPN potvrzena
u 67 (52 %) z nich. Poměr muži/ženy u pacientů
s CHOPN byl 20/47 (30 : 70 %). Věkové rozlože-
ní pacientů při vstupním vyšetření viz graf 1.
Průměrný věk mužů byl 80,5 roku, medián 82 let,
průměrný věk žen 86 let, medián 89 let. Pacien-
tů ve věku 75 let a více bylo 82 %. Věk pacientů
byl zřetelně vyšší než průměr 62,8 let v běžné
populaci ambulantního pneumologa, jak popi-
suje Tauchman [7], a 65,3 roku v práci Musila
[8]. Pacientů s fenotypem častých exacerbátorů
bylo 8 %, fenotyp překryvu CHOPN s astmatem
8 %.

• Provedení spirometrie je úhelným kamenem dia-
gnostiky CHOPN. Z celkového počtu 97 vyšetře-
ných pacientů byla úspěšnost 83,5 %. Úspěšnost
nebyla závislá na věku pacienta ani na stupni

obstrukce, hlavní příčinou neúspěchu byla ne-
možnost pacienta dýchat podle instrukcí. Nej-
starší vyšetřená pacientka ve věku 96 let a řada
dalších jen o málo mladších zvládly spirometrii
výborně. O úspěšnosti 74,7 % (71/95) u seniorů
ve věku nad 70 let referují Hardie et al. [9]. Hlav-
ním důvodem neúspěchu v jejich souboru byly
medicínské kontraindikace, kašel během výko-
nu, nemožnost dýchat podle instrukcí a nespeci-
fikované přání nepokračovat, obvykle po prvním
manévru. Šlo o skupinu zdravých, asymptoma-
tických seniorů, nekuřáků a uvedený údaj byl
jen částí jinak rozsáhlé studie. 

• Vstupní medikace: U 42 ze 67 (63 %) pacientů
bylo při převzetí do péče nutné terapii zcela změ-
nit, protože dosavadní medikace byla nevyhovu-
jící nebo nebyla žádná. Nejčastější medikací byly
tablety aminophyllinu a krátkodobě působící in-
halační léky v různé kombinaci.

• V léčbě jsme se snažili vyhnout situaci, kterou
popisují Vytrisalová a kol. [10], kdy 88 % z 546
pacientů užívalo kombinaci dvou nebo více in-
halátorů. Pacientům jsme nasazovali pomůcky
vždy jen jednoho druhu, a pokud to bylo možné,
kombinaci léků v jediném inhalátoru.

• Schopnost nádechu jsme předem ověřovali ná-
cvikovými pomůckami, vydávajícími při úspěš-
ném nádechu zvuk. Nejvíce chyb jsme zjistili při
použití aerosolových dávkovačů (Metered-Dose
Inhalers, MDI), u nichž již při první instruktáži
byla úspěšnost výjimečná, po třech měsících
pak z našich pacientů všech pět kroků inhalace
MDI [10] nezvládl nikdo. Proto jsme po počáteč-
ních zkušenostech předepisovali MDI vždy s ná-
stavcem. Chybné použití MDI zvyšující se s vě-
kem pacienta popisují také Giraud a Roche [11].
Ve věkové skupině 15–30 let to bylo 61 %, 30–60
let 70,0 %, 60–75 let 77,2 % a nad 75 let 85,9 %.
Nebyl rozdíl mezi muži a ženami.

• Exacerbaci CHOPN jsme v naší skupině zazna-
menali třikrát. Příčiny vzniku exacerbací: u jedné
pacientky došlo ke zhoršení v průběhu chřipky –
odmítala očkování, druhá pacientka přestala sta-
čit na inhalaci práškové formy a po přechodu na
aerosolový dávkovač + nástavec se její stav zlep-
šil, u třetí se nepodařilo příčinu zjistit.

• Zaznamenali jsme dvě hospitalizace pro exacer-
baci CHOPN. Podle Health Statistics Centre
Queensland Health [12] byla exacerbace CHOPN
v letech 2007/2008 v Queenslandu na druhém
místě v počtu preventabilních hospitalizací za
komplikacemi diabetu, a to v počtu přijetí i lůž-
kodnů. Nyweide et al. [13] zjistili, že z 3 276 635
hospitalizací pacientů nad 65 let 12,6 % bylo po-
tenciálně preventabilních. CHOPN jako příčina
preventabilních hospitalizací pacientů nad 65 let
byla na čtvrtém místě s podílem 12,5 % za měst -
navým selháním (25 %), bakteriálními pneumo-
niemi (22,7 %) a močovými infekcemi (14,9 %)
z 414 198 posuzovaných. Walshová et al. [14]
zjistili pět nejčastějších příčin hospitalizací rezi-

Graf 1: Věkové rozložení seniorů při vstupním vyše-
tření
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dentů domovů důchodců, které byly potenciálně
odvratitelné: pneumonie, městnavá srdeční sla-
bost, močové infekce, dehydratace a CHOPN/
astma. Těchto pět příčin způsobilo celkem 78 %
potenciálně odvratitelných hospitalizací. Práce
zahrnuje retrospektivní posouzení asi milionu
hospitalizací seniorů, z nichž potenciálně odvra-
titelných bylo 382 846 (39 %). 

• Celkem 18 pacientů během sledovaného období
zemřelo. Příčiny úmrtí jsou uvedeny v tabulce 1.
Nebylo žádné úmrtí pro exacerbaci CHOPN.

• Diagnózy zjištěné u pacientů, kteří byli posláni
k vyšetření pro diagnózu CHOPN, a ta nebyla
naším vyšetřením potvrzena, jsou uvedeny v ta-
bulce 2. Celkem 18 nepotvrzených diagnóz bylo
stanoveno v nemocnicích mimo plicní oddělení,
bez použití funkčního vyšetření, u 10 pacientů
jsme dokonce nezjistili žádné plicní příznaky. 

ZÁVĚRY

1. Výskyt CHOPN ve zkoumané skupině byl nad-
hodnocen, diagnózu stanovují lékaři různých
odborných zaměření bez použití spirometrie. Ze
skupiny pacientů indikovaných k vyšetření ja-
ko suspekce CHOPN jsme CHOPN potvrdili jen
u 52 % (67 ze 128) seniorů, léčbu dlouhodobě
působícími léky mělo pouze 37 % (25 ze 67)
z nich.

2. Snížení počtu exacerbací a frekvence hospi-
talizací jsou jedněmi z hlavních cílů léčby
CHOPN a jsou měřítkem efektivity ambu-
lantní péče o pacienty s CHOPN. Během čtyř
a půl roku jsme u skupiny 67 seniorů zazname-
nali pouze tři exacerbace, dvě hospitalizace pro
exacerbaci a žádné úmrtí pro dg. CHOPN, což
podle našeho názoru lze považovat za dobrý
efekt řádně nasazené léčby. Jediné úmrtí pro
pneumonii bylo pneumonií terminální u poly-
morbidního osmdesátiletého seniora v imuno-
supresi.

3. Odlišnosti vyšetření seniorů byly dány stavem
kognitivních a psychických funkcí a přítomný-
mi komorbiditami. Výsledek vyšetření, zejména
spirometrie, nelze předvídat, samotný vysoký
věk nehraje v úspěšnosti vyšetření roli. Techni-
ku nádechu léků je třeba kontrolovat. S postu-
pujícím věkem se snižuje schopnost nádechu
práškových forem, u některých pacientů je nut-
né časem přejít od práškových k aerosolovým
formám pomůcek. Koordinace ruka – nádech
při aplikaci MDI je u seniorů větším problémem
než v běžné populaci, proto se nám jeví účelné
aplikovat u nich aerosoly vždy přes nástavec.
Domovy pro seniory mají výhodu v přítomnosti
zdravotních sester, které podle našich zkuše-
ností na inhalace dobře dohlížejí. Důsledně je

u seniorů třeba pátrat po glaukomu s úzkým
úhlem a hypertrofii prostaty a při použití beta2
agonistů je účelné vzít v úvahu jejich selektivitu
k beta2 receptorům. Více než u běžné populace
je účelné dbát o to, aby senioři měli jen jeden
druh inhalačních pomůcek, ještě lépe jen jednu
pomůcku, a to s dávkováním jednou denně.

Jako tělesný pohyb pro seniory v domovech dů-
chodců je vhodné zařadit chůzi, pro kterou jsme do-
poručovali hůlky pro nordic walking – nejlépe jako
dárek od příbuzných. 

Tabulka 1: Příčiny úmrtí seniorů

Městnavá srdeční slabost 4

Zlomenina krčku femoru – komplikace 3

Pneumonie při imunosupresi1 1

Iktus 2

Těžká plicní hypertenze 1

Urosepse 1

Generalizace nádoru 1

„Svíčka zhasla“2 4

Nelze zjistit 1

Celkem 18

1 Šlo o pacienta ve věku 80 let v imunosupresi pro
léčbu pemfigoidu, zemřel na terminální pneumonii.

2 Čtyři pacientky zemřely v klidu na lůžku, bez zjevné
příčiny.

Tabulka 2: Diagnózy pacientů, u nichž nebyla
CHOPN potvrzena

Akutní a prostá chronická bronchitida 13

Onemocnění horních cest dýchacích 3

Městnavá srdeční slabost 4

Obezita 3

Restrikční plicní onemocnění 2

Anémie 1

Gastro-ezofageální reflux 1

Imobilita – zahlenění 1

Projevy Alzheimerovy nemoci 5

Nesprávná diagnóza z lůžkových 
oddělení nemocnic1 18

Bez plicních příznaků 10

Celkem 61

1Nikoliv pneumologických
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LIMITACE SDĚLENÍ

1. Z etických důvodů nebylo možné vytvořit kon-
trolní skupinu seniorů jen sledovaných bez in-
dikované léčby.

2. V práci nejsou hodnoceny komorbidity vyšetře-
ných pacientů.

3. Nemožnost měření FEV1/VC max <À dolní limit
normy (DLL) použitým přenosným spirometrem.

Práce je součástí programu péče o seniory České
maltézské pomoci České Budějovice, zřizované Vel-
kopřevorstvím Maltézského řádu v Praze. Autor je
rytířem řádu.
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Vliv posturálně dechového tréninku 
na mimojícnové projevy gastroezofageálního refluxu

u pacientky s asthma bronchiale

P. Horová, K. Neumannová

Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

SUMMAR Y

Effect of combination of postural and respiratory training on extraesophageal symptoms of gastroesopha-
geal reflux disease in a patient with bronchial asthma

Although gastroesophageal reflux disease (GERD) most often manifests itself with esophageal symptoms, it may
also be associated with respiratory diseases, with patients showing symptoms such as chronic cough, hoarseness
or dry throat. Pharmacological and non-pharmacological approaches are applied in the treatment of both condi-
tions. Non-pharmacological treatment consists of lifestyle modifications and rehabilitation therapy. However, pre-
vious studies on rehabilitation therapy reported its effect on the two conditions separately. Therefore, this case
report aims to describe the effect of rehabilitation therapy on the incidence and severity of symptoms in a 24-year-
old female diagnosed with GERD and bronchial asthma. The patient underwent eight therapeutic sessions lasting
30 minutes at weekly intervals. The sessions focused on training of the respiratory muscles, performed not only
in an upright sitting position but also in different postural positions, including the use of balance devices. The re-
habilitation therapy led to subjective and objective improvements. The patient already experienced a reduction in
the incidence of cough during activities of daily living during her therapy; later, her cough disappeared even during
physically-demanding activities. Objectively, her respiratory muscles strength and pulmonary function tests im-
proved. This case report shows the effectiveness of rehabilitation therapy and the results may be used for further
studies assessing the effect of this type of treatment in GERD associated with other lung diseases.

Keywords: cough, respiratory muscle strength, breathing devices, balance devices

SOUHRN
Gastroezofageální reflux se nejčastěji projevuje ezofageálními příznaky, ale může se objevovat i v kombinaci

s onemocněním dýchacích cest, a vykazovat tak projevy extraezofageální, mezi které patří například chronický ka-
šel, chrapot či sucho v krku. V léčbě obou onemocnění se uplatňují jak přístupy farmakologické, tak nefarmako-
logické v podobě režimových opatření a rehabilitační léčby. Studie zaměřené na rehabilitační léčbu však popisují
její efekt u každého onemocnění zvlášť. Cílem této kazuistiky je proto popsat efekt rehabilitační léčby na výskyt
a tíži symptomů u pacientky (24 let), u které byla diagnostikována onemocnění GERD a počínající asthma bron-
chiale. Pacientka absolvovala 8 terapií v délce trvání 30 minut s frekvencí jednou týdně. Jednotlivé terapie byly
zaměřené na trénink dýchacích svalů, který byl prováděn nejen ve vzpřímeném sedu, ale postupně i v posturálně
náročných pozicích, včetně využití labilních pomůcek. Rehabilitační léčba vedla k subjektivnímu i objektivnímu
zlepšení. Pacientka zaznamenala snížení výskytu kašle při běžných denních aktivitách již v průběhu terapie, poz-
ději došlo k jeho vymizení i při fyzicky náročných aktivitách. Objektivně došlo ke zvýšení síly dýchacích svalů
a ventilačních parametrů. Výsledky této kazuistiky poukazují na účinnost rehabilitační léčby a mohly by být pod-
kladem pro další studie, zkoumající vliv tohoto typu léčby u onemocnění GERD s přidruženým plicním onemoc-
něním.

Klíčová slova: kašel, síla dýchacích svalů, dechové trenažéry, labilní pomůcky
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ÚVOD 

Refluxní choroba jícnu (GERD) je jedno z nejčas-
tějších gastrointestinálních onemocnění, u které-
ho dochází k poškození sliznice jícnu patologickým
gastroezofageálním refluxem. U pacientů se může
projevovat ezofageální nebo extraezofageální symp-
tomatikou. Za hlavní příčinu GERD je považována
porucha antirefluxní bariéry, která je tvořena dol-
ním jícnovým svěračem, frenoezofageálním vazem
a krurální částí bránice. Pokles v napětí jedné z kom-
ponent způsobuje oslabení této bariéry, a dochází
tím k proniknutí žaludečního obsahu zpět do jícnu
[1–2]. Hlavními ezofageálními projevy GERD je pá-
lení žáhy a regurgitace [3]. Extraezofageální symp-
tomatika souvisí s průnikem žaludečního obsahu
nad úroveň horního jícnového svěrače. Nejčastěji
pacienti uvádějí sucho a bolest v krku, chronický
kašel a rýmu. Tyto příznaky jsou způsobeny po-
drážděním hltanu a horních dýchacích cest, kdy
kyselý obsah žaludku způsobuje zvýšenou bron-
chiální aktivitu, mikroaspiraci a zánět dýchacích
cest [4]. Mendelson popisuje u pacientů s aspirací
žaludečního obsahu tzv. asthma-like syndrome
spojený se sípáním [5]. U pacientů, kteří mají sou-
časně gastroezofageální reflux a onemocnění dý-
chacích cest, jako jsou např. asthma bronchiale 
či chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
může docházet vlivem GERD ke zhoršení příznaků
[6–8]. I asthma bronchiale může negativně působit
na GERD, a to vlivem zvyšování torakoabdominál-
ního gradientu při rozvoji bronchiální obstrukce
[9]. Vztah mezi CHOPN a GERD je nejasný. Ve stu-
dii Mokhlesi a kolektiv byl i přesto zaznamenán
výraznější výskyt příznaků refluxního onemocnění
u pacientů s CHOPN v porovnání s kontrolní skupi-
nou bez příznaků onemocnění dýchacích cest [10].

Pokud se u pacientů vyskytuje současně asthma
bronchiale a GERD, je u nich nezbytná mezioboro-

vá a komplexní léčba. Je důležité, aby obě onemoc-
nění byla optimálně zaléčena a byly kombinovány
jak farmakologické, tak nefarmakologické postupy
[4,11,12]. Léčba pacientů by měla být vždy doplně-
na i o úpravu životního stylu a režimová opatření
[13–15]. U asthma bronchiale je důležité, aby bylo
pod dobrou kontrolou. Základem je protizánětlivá
léčba a léčba cílená na snížení bronchospasmu
[11–12]. U pacientů s GERD se užívají zejména lé-
ky snižující kyselost refluxátu [14,16]. Další mož-
ností v rámci komplexního přístupu k řešení obtíží
pacienta s GERD je rehabilitační léčba, která na-
bízí přístup posturálně-respirační či viscero-fas -
ciální. Posturálně-respirační přístup může pomoci
snižovat projevy právě u pacientů s GERD a one-
mocněním dýchacích cest [17]. Respirační fyziote-
rapie je zaměřena u těchto pacientů zejména na
podporu dechového vzoru, rozvíjení hrudníku,
kontrolu kašle a aktivaci dýchacích svalů [15,17,
18]. Trénink dýchacích svalů má vliv nejen na sní-
žení výskytu a intenzity dechových obtíží, ale tré-
nink nádechových svalů navíc ovlivňuje i tonus
bránice, a tím i napětí v oblasti dolního jícnového
svěrače. Role krurální části bránice v prevenci ga-
stroezofageálního refluxu vyplývá z tlakových gra -
dientů vznikajících mezi jícnem a žaludkem. Během
odpočinku, polykání, dýchání a činností zvyšují-
cích intraabdominální tlak dochází k nerovnováze
ve prospěch žaludečního gradientu, a tím zvyšující
se tendenci gastroezofageálního refluxu. Opačný
tlak bránice je proto rozhodujícím faktorem v pre-
venci gastroezofageálního refluxu. Nesmíme opo-
menout ani důležitou aktivitu bránice v koordinaci
s výdechovými svaly během výdechu. Studie, které
se zabývaly ovlivněním svalového tonu bránice po-
mocí tréninku nádechových svalů, prokázaly jeho
vliv na zvýšení tlaku v oblasti dolního jícnového
svěrače, což vedlo ke snížení výskytu symptomů
a zlepšení kvality života pacientů s GERD [19–22]. 

Tabulka 1: Kineziologický nález

Vstup Výstup

dechový vzor brániční typ dýchání v klidu, brániční typ dýchání 
horní hrudní typ dýchání v klidu i při zátěži
s elevací ramenních pletenců 
při zátěži

držení trupu kyfotické držení trupu napřímené držení trupu 
s protrakcí ramen i hlavy 
a předsunutým držením hlavy

hluboký stabilizační insuficience HSSP (test trojflexe, vyvážená svalová aktivita
systém páteře (HSSP) brániční test dle prof. Koláře), břišních svalů, optimální

syndrom přesýpacích hodin, zapojení HSSP v testu  
zvýšené napětí m. rectus trojflexe i bráničním testu
abdominis

reflexní změny m. trapezius, mm. scaleni, m. trapezius
charakteru trigger point bránice, m. rectus abdominis,

m. quadratus lumborum
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V současné době však není u všech nemocných,
kteří mají kombinaci těchto onemocnění, doporu-
čována rehabilitační léčba, přestože může napo-
moci zmírnit či zcela eliminovat projevy obou one-
mocnění. Jedním z důvodů může být to, že není
dostatek studií, které by sledovaly efekt rehabili-
tační léčby u kombinace těchto onemocnění, neboť
většina studií je zaměřena na sledování rehabili-
tační léčby zvlášť u pacientů s asthma bronchiale
a zvlášť u pacientů s GERD [19–25]. Proto je cílem
této kazuistiky popsat efekt rehabilitační léčby na
tíži a výskyt symptomů pacientky, u které byla
diagnostikována obě tato onemocnění. 

KAZUISTIKA

Pacientka, studentka ve věku 24 let, nekuřačka,
vytrvalostní běžkyně (orientační běh), navštívila
v květnu 2018 z důvodu celkové únavy, poklesu
nálad a dávivého kašle univerzitního obvodního lé-
kaře. Na základě krevních testů bylo u pacientky lé-
kařem zjištěno nedostatečné množství železa a za-
počata suplementace lékem Maltofer. Protože došlo
ke snížení únavy i projevům kašle, pacientka po
dalších příčinách svých problémů nepátrala. Bě-
hem podzimu 2018 došlo k opětovnému zhoršení
dávivého kašle, který pacientku začal ovlivňovat
během náročnějších denních i sportovních aktivit
a ve stravovacích návycích. Pacientka začala po-
stupně ubývat na váze, klesala její výkonnost, cíti-
la se unavená a z důvodu častého výskytu nepří-
jemného kašle se vyhýbala větší společnosti lidí.
Tíže jejích symptomů postupně výrazně ovlivňova-
la její běžné denní činnosti i fungování ve společ-
nosti, čímž docházelo ke snižování kvality jejího ži-
vota.

Pacientka byla v listopadu 2018 na základě dopo-
ručení obvodního lékaře vyšetřena otorinolaryngo-
logem, který u pacientky diagnostikoval chronickou
rhinitidu a GERD s extraezofageálními projevy. Dá-
le byla u pacientky alergologem v témže měsíci na
podkladě provedených vyšetření stanovena dia-
gnóza asthma bronchiale a předepsána farmakolo-
gická léčbu (flutiform, ventolin a pantoprazole). Pa-
cientka se zajímala o možnost rehabilitační léčby,
ta však nebyla alergologem doporučena. Proto pa-
cientka zažádala o možnost konzultace tohoto typu
léčby u lékaře atestovaného v rehabilitační a fyzi-
kální medicíně, který pacientce na základě vyše-
tření indikoval v prosinci 2018 měkké a mobilizační
techniky a individuální léčebnou tělesnou výchovu
s cílem posturálně dechové aktivace bránice. Re-
habilitační léčba byla zahájena v lednu 2019.

Na začátku rehabilitační léčby pacientka podstou-
pila celkové kineziologické vyšetření (tabulka 1), spi-
rometrické vyšetření a vyšetření funkce dýchacích
svalů. Většina hodnot ventilačních parametrů byla
fyziologická, pouze vrcholový výdechový průtok byl
snížen na 82 % náležité hodnoty normy. Síla náde-
chových i výdechových svalů byla nižší, než je sta-

novená hodnota normy této pacientky. Maximální
nádechový ústní tlak dosahoval 83,7 % náležité
hodnoty normy. Obdobný nález byl zjištěn i pro ma-
ximální výdechový ústní tlak, jehož hodnota byla
82,4 % náležité hodnoty normy. Hodnota okluzního
ústního tlaku byla lehce zvýšena. V rámci anam-
nézy a vstupní edukace byla s pacientkou probrá-
na režimová i dietní opatření a byl zhodnocen sub-
jektivní přínos předchozí léčby. Režimová opatření
byla zaměřena na minimalizaci pozic spojených s ky-

Obrázek 1: Stoj na jedné dolní končetině na balanční
podložce (archiv autorky, 2020) – obrázek vlevo

Obrázek 2: Nákrok na balanční podložku (archiv au -
torky, 2020) – obrázek vpravo

Obrázek 3: Šikmý sed (archiv autorky, 2020)
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fotickým držením trupu, s pacientkou byla probrána
škola zad pro podporu vzpřímeného držení těla bě-
hem statických i dynamických činností. Dále byla
konzultována dietní opatření, zejména vysledování
potravin a nápojů, které by mohly zhoršovat pro-
jevy GERD. Před zahájením rehabilitační léčby byl
s pacientkou stanoven cíl terapie. Uvedla, že by by-
la ráda, kdyby došlo ke snížení výskytu nepříjem-
ného kašle a mohla se vrátit k pohybovým aktivi-
tám. Z pohledu terapeuta bylo hlavním cílem léčby
zvýšit sílu dýchacích svalů a zlepšit funkci bránice
v dechové i stabilizační funkci.

REHABILITAČNÍ LÉČBA

Rehabilitační léčba byla u pacientky zaměřena
na podporu správného dechového vzoru, ošetření
měkkých tkání hrudníku (protažení hrudních fas-
cií, ošetření reflexních změn v bránici presurou,
ošetření mezižeberních svalů) a odstranění reflex-
ních změn v oblasti břišních svalů pomocí postizo-
metrické relaxace, úpravu pohybových stereotypů
a zvýšení síly dýchacích svalů s využitím decho-
vých trenažérů (Threshold IMT a Threshold PEP).
Celkově pacientka absolvovala 8 terapeutických
jednotek v délce trvání 30 minut, jednou týdně. Na
začátku terapie byly hodnoty odporu nastaveny na
21 cm H2O u pomůcky Threshold IMT a 20 cm H2O
u pomůcky Threshold PEP. Společně se zvyšová-
ním hodnot odporu byla zvyšována náročnost jed-
notlivých pozic, ve kterých byl trénink dýchacích
svalů prováděn. Vzhledem ke sportovnímu zamě-
ření pacientky a k porušené statické i dynamické
funkci pravé dolní končetiny, způsobené předcho-
zím zraněním v oblasti hlezenního kloubu (distorze:
6/2016 a 11/2017), byl trénink dýchacích svalů
spojený také se senzomotorickou stimulací s cílem
zlepšení vzpřímeného držení těla pacientky ve sta-
tických i dynamických pozicích. Posturálně dechový
trénink byl prováděn v různých pozicích i s využitím

labilních pomůcek (propriofoot, airex podložka, over-
ball, gymball, labilní čočka). Samostatně pacientka
prováděla cvičení dvakrát denně, a to v sérii 3× 10
nádechů a 3× 10 výdechů, které cvičila v jednotli-
vých naučených pozicích (obrázek 1, 2, 3). Postup-
né zvyšování náročnosti cvičení popisuje tabulka 2.

VÝSLEDKY

Rehabilitační léčba a režimová opatření vedly k ob-
jektivnímu i subjektivnímu zlepšení. Již po 4. te -
rapii pacientka popisovala snížení výskytu kašle
během dne a návrat k pravidelným stravovacím ná-
vykům. Vypozorovala, že jí výskyt kašle zhoršují sy-
cené nápoje, káva a kynuté pečivo. V následujícím
období se proto snažila tyto potraviny eliminovat,
co nejvíce to bylo možné. Sycené nápoje i kynuté
pečivo eliminovala zcela. Kávu pacientka nadále
konzumuje, nicméně vypozorovala, že při dodržo-
vání režimových opatření, pravidelného domácího
cvičení a kontroly vzpřímeného držení těla ji již ne-
dráždí jako před zahájením terapie. I tak se však
pacientka snažila o snížení příjmu na jednu kávu
denně. Po absolvování rehabilitace došlo k výrazné-
mu snížení kašle jak v klidu, tak i při fyzicky nároč-
ných aktivitách, což vedlo u pacientky ke zlepšení
tolerance zátěže a v rámci sportovního tréninku
k nárůstu výkonnosti. Pacientka se vrátila k dří-
vějším pohybovým aktivitám (orientační běh, cy -
klistika, jóga) a přestala se vyhýbat společnosti
s větším počtem lidí. Objektivně bylo zaznamená-
no zvýšení síly nádechových a výdechových svalů
a zlepšení jejich funkce, což svědčí pro zlepšení
ekonomiky práce dýchacích svalů. Dále došlo i ke
zvýšení vitální kapacity a vrcholového výdechové-
ho průtoku (tabulka 3). Pacientka během terapie
postupně snižovala dávkování farmakologické léč-
by GERD, při ukončení došlo k jejímu úplnému
vysazení. Pacientka nadále pokračuje v domácím
rehabilitačním programu, který provádí dle nauče-

Tabulka 2: Podrobný průběh terapie

1. terapie • nácvik bráničního dýchání
• dechový trénink pomocí dechových trenažérů ve vzpřímeném sedu

2. terapie • dechový trénink ve stoji na 1 dolní končetině s oporou

3. terapie • dechový trénink v šikmém sedu
• dechový trénink vleže na zádech s dolními končetinami na gymballu

4. terapie • dechový trénink ve stoji v nákroku na overballu a labilní čočce
• dechový trénink v kleku na čtyřech

5. terapie • dechový trénink ve stoji na 1 dolní končetině bez opory
• dechový trénink vsedě na gymballu

6. terapie • dechový trénink ve stoji na 1 dolní končetině na labilní pomůcce (airex podložka)
• dechový trénink ve stoji na 1 dolní končetině bez zrakové kontroly

7. terapie • dechový trénink vleže na zádech s flektovanými dolními končetinami bez opory

8. terapie • dechový trénink ve stoji na 1 dolní končetině na labilní pomůcce (propriofoot)
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né autosestavy každý den 15 minut. Jednotlivé pří-
znaky se objevují pouze při porušení dietních opa-
tření, a to jen v mírné intenzitě.

DISKUZE 

Z výsledků této kazuistiky vyplývá, že komplexní
léčba může vést ke snížení symptomů GERD i ast-
matu, což vedlo ke zlepšení kvality života pacient-
ky. I když gastroezofageální reflux je velmi častý
zdravotní problém, postihující především trávicí sy-
stém, tak v případě extraezofageální formy, může
mít GERD projevy i v dýchacím systému. Navíc se
mohou nežádoucí projevy v oblasti dýchacího sy-
stému ještě více projevit u pacientů, kteří se záro-
veň léčí i pro onemocnění postihující dýchací cesty,
jako je např. asthma bronchiale či chronická ob-
strukční plicní nemoc [13,16]. GERD bývá nejčas-
těji řešený farmakologickými prostředky v kombi-
naci s dietními a režimovými opatřeními [14]. Proto
by měla být v dnešní době snaha ověřit účinnost
i nefarmakologických přístupů léčby tohoto one-
mocnění s cílem omezení či snížení dlouhodobého
užívání léků. Jednou z možností léčby, jejíž účinek
by bylo vhodné ověřit dle postupů medicíny zalo-
žené na důkazech, je i rehabilitační léčba, zahrnu-
jící respirační fyzioterapii, zaměřenou na ovlivnění
napětí v oblasti dolního jícnového svěrače pomocí
cíleného tréninku nádechových svalů.

Systematický přehled Casale et al. [19] shrnuje
výsledky dosud provedených studií, které se zamě-
řují na ovlivnění bránice u pacientů s GERD. Ve
studii Eherer et al. [27] byl u pacientů aplikován
trénink bráničního dýchání ve třech polohách (sed,
stoj, leh), který je využíván profesionálními zpěvá-
ky a pro účely studie byl modifikován fyziotera-
peutem. U pacientů, kteří podstoupili tuto terapii,
došlo ke zvýšení pH, tedy snížení kyselosti v oblas-
ti jícnu, a ke zlepšení kvality života. Další možností
ovlivnění bránice je trénink nádechových svalů po-
mocí dechového trenažéru Threshold IMT, který ve
svých studiích použili Carvalho de Miranda Cha-
ves et al. [21] a Nobre de Souza et al. [20]. Tyto stu-
die prokázaly vliv tréninku nádechových svalů na
zvýšení tlaku v oblasti dolního jícnového svěrače
a snížení výskytu symptomů, pálení žáhy a regur-
gitace.

V naší kazuistické studii byla použita shodná
délka a frekvence terapeutického programu jako
ve studii Carvalho de Miranda Chaves [21]. U pa-
cientky v předložené kazuistice bylo na základě vý-
razného posílení nádechových svalů a dodržování
režimových a dietních opatření dosaženo snížení
výskytu symptomů a zlepšení kvality života již
v průběhu terapie. Efekt léčby u naší pacientky je
shodný s výsledky dostupných studií u nemoc-
ných s GERD. Nicméně jsme v dostupné literatuře
nenašly studii, která by sledovala efekt této terapie
u nemocných, kteří se léčí pro GERD v kombinaci
s asthma bronchiale tak, jak je popsán v této ka-

zuistice. Tato kazuistika tak může být podkladem
pro další studie, které by efektivitu tohoto typu
léčby potvrdily u většího množství pacientů. Nedo-
statkem této kazuistiky je nepřítomnost objektiv-
ních hodnocení jako pH-metrie, bronchoskopie
a gastroskopie, která by prokázala vliv respirační
fyzioterapie na tkáňové změny v oblasti jícnu a dý-
chacích cest, nicméně k těmto vyšetřením nebyla
pacientka ošetřujícími lékaři odeslána.

Hlavním cílem terapie bylo zvýšit sílu nádecho-
vých svalů a podpořit optimální aktivaci bránice
v rámci dechového vzoru, spojenou zejména s late-
rolaterálním rozvíjením žeber v oblasti dolní třeti-
ny hrudního koše během nádechu. Proto byl na
začátku terapie nejprve zařazen nácvik a následný
trénink samostatného bráničního dýchání bez od-
poru, bez použití dechových trenažérů. Dle našeho
názoru je zařazení bráničního dýchání bez odporu
důležitým prvkem, a to z důvodu podpory decho-
vého vzoru a dostatečného rozvíjení hrudníku. Te-
prve potom, až je dechový vzor optimalizován, tak
je vhodné přidat také trénink dýchacích svalů pro-
ti odporu. V klinické praxi se ukazuje, že v případě
špatného dechového vzoru, kdy převládá horní
hrudní dýchání, dochází k přetěžování krční páte-
ře, a proto nedosahujeme očekávaných výsledků
terapie, neboť se nemůže bránice optimálně za -
pojit jak v dechové, tak posturální funkci [27]. Pro
podporu dechové a posturální funkce bránice je ne-
zbytné trénink dýchacích svalů neprovádět pouze
v pozici vsedě, ale zařadit i různé posturálně ná-
ročnější situace, jako je např. stoj, stoj na labilních
pomůckách či dynamické cvičení v kombinaci s dý-
cháním proti odporu. Vhodné pozice pro posturál-
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Tabulka 3: Spirometrické vyšetření a funkce 
dýchacích svalů – vstupní a výstupní hodnoty

Parametr Vstup Výstup

VC 112 % NH 118 % NH

FEV1 105 % NH 106 % NH

FEV1/FVC 98 % NH 100 % NH

PEF 82 % NH 90 % NH

PImax 83,7 % NH 144,5 % NH

PEmax 82,4 % NH 140 % NH

P0.1 0,2 kPa 0,16 kPa

TTmus 0,14 0,06

Vysvětlivky: 
VC – vitální kapacita, FEV1 – usilovně vydechnutý
objem za 1 s, FEV1/FVC –Tiffeneauův index, PEF –
vrcholový výdechový průtok, PImax – maximální náde-
chový ústní tlak, PEmax – maximální výdechový ústní
tlak, P0.1 – okluzní ústní tlak, TTmus – tlakově-časový
index nádechových svalů, NH – náležitá hodnota
normy 
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ně dechový trénink je však nezbytné vždy indivi-
duálně vybrat pro každého pacienta a přizpůsobit
je jak věku pacienta, tak jeho aktuálnímu zdra -
votnímu stavu. Dále je důležité pro vhodný výběr
cvičebních pozic i zhodnocení všech ostatních ko-
morbidit. Studií, ve kterých se používaly různé po-
zice pro posturálně dechový trénink, není však do-
statek. Jednou ze studií, která využívala trénink
v různých pozicích, je studie autorů Eherer et al.
[28]. Tato studie popisuje provádění bráničního
dýchání v různých pozicích (sed, stoj, leh). Vzhle-
dem k vícečetné funkci bránice (dechová, postu-
rální, sfinkterová) byl trénink nádechových svalů
v naší kazuistice prováděn i v posturálně nároč-
ných polohách s využitím labilních pomůcek. To
dle našeho názoru může mít vliv na úroveň zapo-
jení bránice při fyzicky náročných aktivitách, a tím
i na snížení výskytu symptomů během posturálně
náročnějších situací v průběhu denních aktivit pa-
cientů, což bylo klíčové i pro aktivity naší pacient-
ky. První dva měsíce, kdy pacientka podstupovala
pouze farmakologickou léčbu, nebylo zaznamená-
no žádné subjektivní zlepšení. Po zahájení rehabi-
litační léčby bylo subjektivní zlepšení vnímáno již
po čtvrté terapii. Na celkové zlepšení, kterého bylo
dosaženo po absolvování terapie, mohla mít vliv
jak samotná terapie, tak i úroveň pohybové akti -
vity, která se vlivem snižování symptomů začala
během terapie zvyšovat. Nelze však opomenout ani
vliv režimových opatření a dietních změn, kdy pa-
cientka přestala konzumovat sycené nápoje a ome-
zila příjem kávy i kynutého pečiva.

Z uvedené kazuistiky je patrné, že se jedná o ku-
mulativní efekt, způsobený kombinací různých pří-
stupů zařazených do komplexní léčby. Nejsme tak
schopny říci, co mělo největší účinek na snížení
symptomů a zlepšení sledovaných parametrů. Nic-
méně v běžné praxi v rámci individualizovaného
přístupu k léčbě je žádoucí kombinovat jednotlivé
prvky léčby tak, jak je to pro konkrétního pacienta
žádoucí. Při zahájení terapie je vhodné vždy zařa-
dit edukaci, zahrnující režimová i dietní opatření
a následně provádět individualizovanou léčbu na
podkladě výsledků vyšetření a dle cíle terapie, kte-
rý stanovujeme dohromady s pacientem. 

ZÁVĚR 

Včasné zahájení komplexní léčby zaměřené na
zlepšení dechové a stabilizační funkce bránice mů-
že mít vliv i na zlepšení její sfinkterové funkce, což
se může u pacientů projevit snížením symptomů
obou onemocnění – GERD i asthma brochniale. Pro
potvrzení těchto výsledků je však nutné provedení
rozsáhlejší studie u pacientů, kteří mají kombinaci
těchto onemocnění.

Práce byla podpořena projektem Univerzity Palac-
kého v Olomouci IGA_FTK_2020_018.
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SUMMAR Y

Experimental use of a CPAP device for emergency high-flow nasal oxygen therapy
High-flow nasal oxygen (HFNO) therapy is a type of respiratory support used for effective treatment of hypoxemic

respiratory failure. The principle of the treatment is nasal inhalation of high air flow mixed with oxygen which is
heated and humidified. During the current COVID-19 pandemic, a great demand for HFNO therapy has resulted
in an acute shortage of devices from standard suppliers. The article documents an experimental approach using
available resources, with a common CPAP device serving as an emergency HFNO system.

Keywords: High-flow nasal oxygen therapy, respiratory support, CPAP device

SÚHRN
Vysoko prietoková nazálna oxygenoterapia (HFNO) je forma respiračnej podpory, ktorá je využívaná na efektívnu

liečbu hypoxemickej respiračnej insuficiencie. Princípom liečby je inhalácia vysokých prietokov vzduchu zmie -
šaného s kyslíkom, ktorý je ohriaty a zvlhčený. V súčasnosti počas pandémie ochorenia covid-19 je pre vysoký 
záujem o HFNO liečbu akútny nedostatok prístrojov od štandardných dodávateľov. Prezentovaná práca dokumen-
tuje experimentálnu liečbu vytvorenú z dostupných zdrojov a pomocou bežného CPAP prístroja, využiteľnú ako
núdzové HFNO.

Kľúčové slová: Vysoko prietoková nazálna oxygenoterapia, respiračná podpora, prístroj CPAP

ÚVOD 

Vysoko prietoková nazálna oxygenoterapia (High
flow nasal oxygen therapy – HFNO), tiež nazývaná
High-flow nasal cannula (HFNC) je forma respirač-
nej podpory (respiratory support) využívaná pomer-
ne často na JIS a anesteziologických pracoviskách.
Liečba spočíva v inhalácii vysokých prietokov vzdu-
chu zmiešaného s kyslíkom, ktorý je ohriaty a zvlh-
čený. Tento vysoký prietok vzduchu pri zabezpeče-
ní dobrej pozície a veľkosti nosovej kanyly vedie
k vytvoreniu určitého PEEP (positive end-expirato-
ry pressure), resp. CPAP (continuous positive air-
way pressure) v dýchacích cestách, recruitmentu
alveolov, uľahčeniu inspíria, zníženiu dychovej prá-
ce, úprave torakoabdominálnej asynchrónie a spo-

maleniu dychovej frekvencie. Vysoký prietok vzdu-
chu vymýva mŕtvy priestor a zlepšuje oxygenáciu.
Ohriaty a zvlhčený vzduch zlepšuje mukociliárnu
clearance a zvyšuje komfort pacienta oproti štan-
dardnej kyslíkovej terapii na vysokých prietokoch
[1]. Liečba sa s úspechom a obľubou využíva pri
„de novo“ hypoxemickom respiračnom zlyhávaní
vrátane pneumónií, kde dokáže oddialiť intubáciu
a znížiť mortalitu [2,3]. Široké spektrum využitia
dopĺňajú aj príklady použitia pri kardiogénnom
edéme pľúc [4]. Naviac existujú aj práce poukazu -
júce na účinnosť tejto liečby aj pri hyperkapnickej
respiračnej insuficiencii [5]. V súčasnosti počas
pandémie ochorenia covid-19 je HFNO vzhľadom
na všeobecný nedostatok umelých pľúcnych ventilá-
cií vysoko žiadanou liečbou. Pozitívne efekty HFNO
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boli preukázané aj pri pneumóniách spôsobených
SARS-COV-2 s odporúčaním, že táto liečba je efek-
tívna a bezpečná [6,7]. Samozrejme je dôležitý ne-
pretržitý monitoring pacienta a zabezpečenie ne-
odkladnej intubácie v prípade zlyhania HFNO [7].
Dopyt po tejto liečbe však aktuálne tiež významne
presahuje jej dostupnosť, či už z dôvodu ceny prí -
strojov, dosahujúcej hodnotu okolo 4 000–5 000
Euro, alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity vý-
robcov. Alternatívou liečby respiračnej insuficien-
cie je aj použitie CPAP, resp. neinvazívnej pretlako-
vej ventilácie (NIPV) s oxygenoterapiou. Táto CPAP/
NIPV liečba nie je vždy tolerovaná pacientami pre
nespoluprácu (napr. pre intoleranciu tvárovej mas-
ky) a tiež vyžaduje personál s určitou expertízou
v NIPV. Podkladom tejto práce bola myšlienka za-
bezpečiť liečbu HFNO z dostupných zdrojov, ktorá
by bola okamžite realizovateľná na pracoviskách
využívajúcich CPAP prístroje. 

Cieľ experimentu 
• Vyskúšať, či je možné využiť bežne dostupný

CPAP prístroj určený na domácu liečbu porúch
dýchania v spánku zároveň ako High flow nasal
oxygen therapy (HFNO) pre pacientov s ochore-
ním covid-19 a hypoxemickou respiračnou insu-
ficienciou. 

• Odmerať technické parametre pri použití CPAP
v nastaveniach potrebných na HFNO liečbu
a overiť spôsobilosť CPAP prístroja na takéto po-
užitie. Zároveň bol realizovaný klinický test na
zdravom dobrovoľníkovi (bez covid-19 pneumó-
nie) na overenie tolerancie liečby. 

MATERIÁL A METODIKA 

Prístroj
Použitý bol bežne dostupný CPAP prístroj (Pris -

ma 20, Löwenstein medical, Hamburg, Nemecko)
s jednoduchým nevyhrievaným hadicovým systé-
mom (single tube/hose), na ktorý sme nasadili no-
sovú kanylu Oxi plus (Lowenstein medical, Ham-
burg, Nemecko) veľkosť 3, čo zodpovedá približne
bežnej veľkosti „M“ u iných prístrojov (napr. Air-
vo2, Fisher-Paykel, Nový Zéland). V druhej fáze bol
namiesto jednoduchej hadice použitý vyhrievaný

hadicový okruh (Prisma Hybernite, Löwenstein me-
dical, Hamburg, Nemecko).

Prietok vzduchu (HFNO)
Nakoľko na rozdiel od štandardných HFNO prí -

strojov sa v CPAP nenastavuje prietok vzduchu,
ale tlak CPAP (hPa/cmH20), bolo potrebné na 
klinické použitie CPAP zistiť a odmerať prietok
vzduchu v hadicovom systéme pri jednotlivých na-
stavených CPAP tlakoch. Prietoky vzduchu v hadi-
covom systéme boli odmerané pomocou technické-
ho merača prietoku (Certifier FA, TSI, USA). Takto
sme zistili aký CPAP tlak zodpovedá hodnote po -
žadovaného prietoku vzduchu (tabuľka 1). Limit
pre nastavený tlak CPAP je v použitom prístroji
20 cmH2O. Zistené prietoky sme porovnali s údaj-
mi z literatúry, kde boli podobné ciele zisťované [8].
Hodnoty prietokov sme zaokrúhlili k najbližšej
hodnote s cieľom vytvoriť tabuľku tlakov a prieto-
kov slúžiacu potenciálnym užívateľom metodiky.
Zároveň sme ich overili aj na ventilačnom prístroji
na domácu ventiláciu (Ventilogic LS, Löwenstein
medical, Hamburg, Nemecko) zobrazujúcom aktu-
álny prietok vzduchu v reálnom čase pri nastave-
nom tlaku vzduchu. 

Inspiračná frakcia kyslíka (FiO2)
Pri HFNO liečbe sa dosahované FiO2 mení v zá-

vislosti od nastaveného prietoku v prístroji (prie -
tok vzduchu) a od prietokov (množstva) kyslíka 

Tabuľka 1: Ekvivalentné hodnoty CPAP tlaku
a dosiahnutého prietoku (flow) 

CPAP tlak Prietok vzduchu 
(cmH2O = hPa) (l/min)

4 20

6 25

8 30

11 35

14 40

16 45

20 50

Tabuľka 2: Výsledná inspiračná frakcia kyslíka (FiO2) v závislosti od tlaku CPAP a prietoku dodávaného
kyslíka 

Prietok CPAP 0 l kyslíka 5 l kyslíka 10 l kyslíka 15 l kyslíka

Flow 30 l 8 21 % 34,7 % 49,8 % 70,3 %

Flow 35 l 11 21 % 32,8 % 45,2 % 62,1 %

Flow 40 l 14 21 % 31,8 % 43,4 % 56,1 %

Flow 45 l 16 21 % 31,5 % 41,4 % 54,6 %

Flow 50 l 20 21 % 30,2 % 39,5 % 50,1 %
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pridaného do hadicového systému cez kyslíkovú
spojku. Nakoľko HFNO prístroje majú väčšinou
(nie vždy) kyslíkový senzor a možnosť merania
FiO2 a CPAP prístroj nie, bolo cieľom vypracovať
tabuľku s dosiahnutými (odmeranými) FiO2 pri
jednotlivých prietokoch (CPAP tlakoch) vzduchu
a prietokoch kyslíka. Preto sme pomocou prístroja
GOX 100 (Greisinger electronic GmbH, Nemecko)
zmerali výslednú frakciu kyslíka pri najčastejšie

využívaných kombináciách prietokov. Frakcia kys-
líka bola meraná medzi hadicou a kanylou. Kali-
brácia kyslíkového senzora bola podľa pokynov vý-
robcu realizovaná pri 21 % (vzduch v miestnosti)
a pri 100 % frakcii kyslíka dodaného z centrálneho
rozvodu. Ako zdroj kyslíka bol použitý štandardne
využívaný centrálny rozvod a bežne dostupný re-
dukčný ventil s prietokom limitovaným na 15 l/min
(viď tabuľku 2.). Zistené hodnoty FiO2 boli tiež po-
rovnané s literárnymi údajmi [7] ako aj údajmi vý-
robcov HFNO (Löwenstein medical). 

Teplota inspirovaného vzduchu
HFNO prístroje využívajú na liečbu inhaláciu

ohriateho a zvlhčeného vzduchu, preto sme realizo-
vali meranie teploty na výstupe z nosovej kanyly.
Teplota bola odmeraná na začiatku, po polhodine
a hodine liečby najprv na štadardnom hadicovom
okruhu a následne s použitím vyhrievanej hadice
(Prisma Hybernite, Löwenstein medical, Hamburg,
Nemecko). Využitý bol certifikovaný tester teploty
(Výrobca: UNI-Trend Group, model UT50C). 

Zvlhčovanie inspirovaného vzduchu
Štandardné HFNO prístroje využívajú na túto

lieč bu špeciálne prispôsobený zvlhčovač. Bežne
dostupné CPAP prístroje majú opciu zvlhčovania
inspirovaného vzduchu. V experimente bola overe-
ná spotreba destilovanej vody, a teda efektivita od-
parovania a zvlhčovania pri nastavenom najvyš-
šom stupni na CPAP prístroji (Prisma 20 A – na
stupni 7). Zvlhčovanie bolo klinicky overené s po-
užitím jednoduchého nevyhrievaného hadicového
systému a následne s vyhrievaným hadicovým okru-
hom (Prisma Hybernite, Löwenstein medical, Ham-
burg, Nemecko), kde bola zároveň porovnaná kon-
denzácia zvyškovej pary v hadici a nosovej kanyle.
Liečba CPAP so zvlhčovaním bola zároveň klinicky
porovnaná s využitím ventilátora Ventilogic LS bez
zvlhčovania.

Klinické overenie CPAP-HFNO terapie
Experimentálna CPAP-HFNO liečba bola klinicky

overená na zdravom dobrovoľníkovi (autorovi expe-
rimentu). Bola overená tolerancia prietokov vzdu-
chu, dosahovanej teploty zmesi plynov ako aj efek-
tivita zvlhčovania. 

VÝSLEDKY 

Prietok vzduchu (HFNO)
Prietoky vzduchu odmerané pri experimente

zodpovedali presne údajom v literatúre a boli záro-
veň overené aj na prístroji Ventilogic LS. Zistené
ekvivalenty CPAP tlaku a požadovaného prietoku
vzduchu na HFNO sú zhrnuté v tabuľke 1. V praxi
na dosiahnutie prietoku napr. 40 litrov/min. je po-
trebné nastaviť CPAP 14 cmH2O.

Obrázok 1: Zostava dýchacieho okruhu spolu s kys-
líkovým portom a meracím prístrojom

Obrázok 2: Prietokomer O2 (limit 15 l O2/min)
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Inspiračná frakcia kyslíka (FIO2)
Na základe realizácie meraní bola vypracovaná

tabuľka s dosiahnutými (odmeranými) FiO2 pri naj-
častejšie využívaných prietokoch (CPAP tlakoch)
vzduchu a rôznych prietokoch kyslíka. Údaje boli
porovnané s literatúrou a údajmi od výrobcov HFNO
(Löwenstein medical) a boli v rámci štandardnej
odchýlky merania. Pri experimente sme pozoro -
vali, že pri navyšovaní prietokov vzduchu (CPAP
tlaku) dochádza k väčšiemu riedeniu kyslíka a ná-
slednému poklesu FIO2. V prípade stabilného CPAP
tlaku a nutnosti zvýšenia FiO2 bolo potrebné zvy-
šovať (regulovať) prietok kyslíka (tabuľka 2). 

Teplota inspirovaného vzduchu, zvlhčovanie,
klinické overenie

Meranie teploty na výstupe z nosovej kanyly uká-
zalo pri nevyhrievanom hadicovom okruhu na za-
čiatku prevádzky izbovú teplotu 21 ˚C, po pol ho-
dine 23 ˚C a po 1 hodine prevádzky 27 ˚C. Pri
využití vyhrievaného hadicového okruhu boli tep-
loty nasledovné: na začiatku 21 ˚C, po pol hodine
25 ˚C a po 1 hodine prevádzky 31,5 ˚C. 

Zvlhčovanie ako podmienka tolerancie bolo vyso-
ko účinné, spotreba vody v zvlhčovači dosahovala
pri CPAP 500 ml za 7,5 hodiny, rovnako pri oboch
hadicových systémoch. Ako nevýhoda nevyhrieva-
nej hadice sa ukázala kondenzácia vody v hadici
po niekoľkých hodinách prevádzky, čo vyžadovalo
občasné odpojenie a vyliatie kondenzátu. Využitie
systému s vyhrievanou hadicou problém úplne od-
stránilo. 

Klinické overenie liečby na zdravom probandovi
bolo porovnané s použitím nosovej kanyly a venti-
látora bez (externého) zvlhčovania Ventilogic LS.
Pri uvedenom prístroji bola liečba vysokými prie -
tokmi nepríjemná a vzduch subjektívne chladný.
Naopak pri experimentálnej liečbe s CPAP a zvlh-
čovaním bol po dosiahnutí požadovanej teploty po
1 hodine liečby dostatočný komfort, HFNO liečba
bola subjektívne príjemnejšia, tolerovateľná na
všetkých vyššie uvedených prietokoch vzduchu.
Komfort liečby sa výrazne zvýšil s využitím vyhri-
evaného hadicového systému a dosiahnutím vy-
ššej teploty inspirovaného vzduchu, zároveň bez
nežiadúcej kondenzácie pary v hadici. 

DISKUSIA

Experiment využitia CPAP prístroja mal za cieľ
otestovať možnosť zabezpečenia HFNO liečby na
pracoviskách, kde nie je táto liečba dostupná ak-
tuálne predovšetkým z dôvodov výrobných a dodá-
vateľských kapacít renomovaných výrobcov. Také-
to využitie CPAP považujeme za núdzové riešenie
a nie je odporúčané ako ekvivalentná náhrada cer-
tifikovaných HFNO prístrojov. Pandémia covid-19
ale prináša množstvo precedensov, ako napríklad
výrobu núdzových ventilačných prístrojov na umelú

pľúcnu ventiláciu [9]. Vo vyššie uvedených výsled-
koch sme preukázali, že CPAP prístroj je schopný
zabezpečiť konštantný žiadaný prietok vzduchu no-
sovou kanylou, a vytvorili sme tabuľku ekvivalent-
ných hodnôt CPAP tlakov a dosiahnutých prieto-
kov vzduchu. Zároveň sme vypracovali tabuľku

Obrázok 3: Nastavenie tlaku v CPAP prístroji

Obrázok 4: Aplikácia vysoko prietokovej kyslíkovej
terapie pomocou CPAP prístroja a nosovej kanyly
HFNO
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hodnôt FiO2 určenú pre klinických pracovníkov na
lepšiu orientáciu sa v aktuálnych hodnotách in-
spiračnej frakcie kyslíka, závislej od hodnôt prieto-
kov vzduchu a kyslíka. Limitácia experimentu je
využitie redukčného ventilu. V čase realizácie expe-
rimentu sme mali k dispozícii prietokomer s prie -
tokom 15 litrov kyslíka za minútu, čo bolo aj limi-
tom inspiračnej frakcie. V prípade ak by sme mali
k dispozícii prietokomer s vyšším prietokom (až do
70 litrov – napr. model Debson – Technologie me-
dicale, Francúzsko), bolo by možné dosiahnuť vyš-
ší podiel kyslíka (FiO2). Limitom liečby a dosiah-
nutej FiO2 je len prietok kyslíka a jeho kapacita
(centrálny rozvod). 

Dosiahnutá teplota inspirovaného vzduchu je pri
použití jednoduchej nevyhrievanej hadice nižšia

ako pri štandardnej HFNO liečbe (napr. Fisher-
Paykel Airvo 2, alebo Prisma Vent 50C), kde je naj-
častejšie používaná teplota 31 ˚C s možnosťou na-
stavenia teploty do 37 ˚C (vyššie pacienti často
nemusia tolerovať). Taktiež nábeh nárastu teploty
je pomalší, oproti štandardne 30 minútam pri Air-
vo 2 je to v našom prípade až 1 hodina. Využitie
vyhrievaného hadicového systému, ktorý je pri na-
mi použitom CPAP prístroji komerčne dostupný,
tento nedostatok úplne odstránil. 

Základom efektívnej liečby HFNO je dostatočné
zvlhčovanie zmesi plynov. Pri bežných HFNO prí-
strojoch sa pohybuje spotreba vody (500 ml Aqua
pro injectione) v závislosti od prietokov a teploty od
6 do 10 hodín. V našom prípade došlo k odpareniu
500 ml destilovanej vody za 7,5 hodiny. Intenzita
zvlhčovania je teda dostatočná. Pri využití jedno-
duchej nevyhrievanej hadice bol pozorovaný prob-
lém kondenzácie pary, čo znižovalo komfort liečby,
ale využitie dostupného vyhrievaného hadicového
systému problém úplne odstránilo. Vyhrievané ha-
dicové systémy ale nemá každý dostupný CPAP
prístroj. Novšie aktuálne modely, napr. Prisma 20 A,
Prisma SOFT, alebo Dream Station (Philips Respi-
ronics, Murrisville, USA) uvedeným systémom dis-
ponujú. Výhody a možné limitácie využitia liečby
sumarizuje tabuľka 3. Experimentálna liečba pre-
zentovaná v tejto práci v čase publikovania nebola
overená na pacientskom súbore. Nakoľko liečba
CPAP s využitím nosovej, alebo tvárovej masky
(prípadne helmy) je jednou z modalít liečby hy -
poxemickej respiračnej insuficiencie u pacientov
s ochorením covid-19, je možno túto liečbu využiť
ako alternatívne riešenie u pacientov netolerujú -
cich masku. 

ZÁVER 

V našom experimente sme potvrdili, že bežne do-
stupný CPAP prístroj je možné využiť ako núdzovú
liečbu vysokoprietokovou nazálnou oxygenotera -
piou (HFNO) za dosiahnutia požadovaných tech-
nických parametrov liečby a komfortu. Táto práca
je zároveň výzvou pre klinických pracovníkov na

Obrázok 5: Zapojenie vyhrievaného hadicového sy-
stému Prisma Hybernite

Tabuľka 3: Výhody a limitácie využitia CPAP ako núdzovej HFNO

Výhody

• Dostupnosť prístrojov CPAP
(spánkové laboratória, JIS (JIP)

• Lacná prevádzka (nepotrebuje infúznu Aqua
pro injectione ani jednorazové hadicové sety)

• Postačuje destilovaná voda

• Možnosť zabezpečenie ekvivalentných prietokov, 
zvlhčenia ako pri iných HFNO

Nevýhody

• Nižšia teplota vdychovaného vzduchu
pri nevyhrievanom hadicovom okruhu

• Kondenzácia pary/vody v hadici
pri neohrievanej hadici- ale možnosť využiť 
vyhrievaný okruh

• Limitom je nedostupnosť prietokomerov
kyslíka nad 15 litrov/min (pri HFNO potreba 
do 40–50 litrov)
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jej využitie v praxi na liečbu pacientov s ochorením
covid-19 a realizáciu klinických štúdií. 
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Exogenní alergická alveolitida –
doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování

M. Šterclová1,2

1Pneumologická klinika, 2. LF a FN Motol; 2Pneumologická klinika, 1. LF a Thomayerova nemocnice

SUMMAR Y

Extrinsic allergic alveolitis – guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extrinsic allergic alveolitis (EAA) is probably more common in the population than idiopathic pulmonary fibro-

sis; until recently, however, there were no guidelines for its diagnosis. The presented new Czech guidelines reflect
the latest advances in EAA diagnosis and treatment. Although the main role in the diagnosis continues to be
played by a properly taken history and high-resolution computed tomography, a comprehensive examination in-
cluding bronchoscopy with bronchoalveolar lavage is needed. It is necessary to distinguish between fibrotic and
nonfibrotic EAA, mainly for prognostic and therapeutic reasons. Besides lifestyle measures and, if necessary, im-
munosuppressive therapy, antifibrotic agents have recently been introduced into the treatment of fibrotic forms.

Keywords: extrinsic allergic alveolitis, guidelines, HRCT, antifibrotic therapy

SOUHRN
Exogenní alergické alveolitidy (EAA) jsou v populaci pravděpodobně častější než idiopatická plicní fibróza, na -

vzdory tomu pro ně donedávna neexistoval jednotný diagnostický doporučený postup. Předkládaný nový český do-
poručený postup reflektuje novinky na poli diagnostiky a léčby EAA. Hlavní úlohu v diagnostice hraje nadále kva-
litně odebraná anamnéza, počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopností (HRCT), nutné je ale nemocného
vždy vyšetřit komplexně, včetně bronchoskopie s bronchoalveolární laváží. Klíčové je rozdělení EAA na fibrotické
a nefibrotické, a to zejména z prognostických a léčebných důvodů. V terapii progredujících fibrotických forem se
kromě režimových opatření a případně imunosupresní léčby uplatňují nově také antifibrotika.

Klíčová slova: exogenní alergická alveolitida, doporučený postup, HRCT, antifibrotická léčba

DEFINICE ONEMOCNĚNÍ A ÚVOD

Exogenní alergické alveolitidy (hypersenzitivní pneu-
monitidy, EAA) zahrnují skupinu intersticiálních
plicních procesů, vyvolaných opakovanou expozicí
inhalačnímu antigenu u predisponovaných osob.
Možných vyvolávajících antigenů je celá řada, mů-
že se jednat o části bakterií (např. termofilní akti-
nomycety – farmářská plíce, Mycobacterium avium
intracellulare – hot-tub lung), hub (např. Tricho-
sporon cutaneum – EAA letního typu popisovaná
v Japonsku), proteinů (plíce chovatelů ptáků) či
o chemické sloučeniny (např. metylen difenyl diiso-
kyanát – isokyanátová plíce) [1]. Jako kryptogenní
EAA označujeme případy onemocnění, u kterých
se nepodaří identifikovat zdroj vyvolávajícího anti-
genu. Onemocnění je v české populaci pravděpodob-

ně častější než idiopatická plicní fibróza (IPF), epi-
demiologická data však chybějí. Podle britských
dat může být prevalence EAA až 20 případů/100 000
obyvatel [2]. Kompletní doporučený postup, včetně
všech příloh je pro zájemce k dispozici na interne-
tových stránkách České pneumoftizeologické spo-
lečnosti, v sekci „doporučené postupy“ [3].

KLASIFIKACE (tabulka 1)

Historických snah o klasifikaci EAA bylo několik,
základem byla klasifikace podle klinických přízna-
ků, se kterými nemocný přichází k lékaři. Součas-
ná úroveň poznání vedla ke změně přístupu k hod-
nocení EAA – zohledněna by měla být především
přítomnost známek fibrotizace plicní tkáně, proto-
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že představuje pro nemocného důležitý aspekt ve
volbě terapie a paralelně je prognostickým ukazate-
lem [5]. Z hlediska dalšího léčebného přístupu k ne-
mocným je nezbytné specifikovat, zda onemocnění
v čase progreduje (tabulka 2).

DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA 

1. Anamnéza a příznaky – anamnestický údaj o mož-
né expozici inhalačnímu antigenu v pracovním
prostředí, v rámci koníčků pacienta, v domác-
nosti je jedním z hlavních střípků v mozaice
diagnózy EAA. Odběr anamnestických dat do-
poručujeme při návštěvách pacienta opakovat,
nemocného je třeba upozornit na možnou sou-
vislost mezi expozicí inhalačnímu antigenu a stá-
vajícím onemocněním. U nefibrotických forem do-
minují celkové příznaky včetně febrilií, pocení,
myalgií a bolesti hlavy, námahová dušnost a zhor-
šení příznaků po kontaktu s inhalačním antige-
nem. U fibrotických forem, pokud je nemocný
trvale exponován inhalačnímu antigenu, může
chybět anamnestický údaj o zhoršení dušnosti
po kontaktu s inhalačním antigenem. U vybra-
ných nemocných může pomoci dotazník zamě-
řený na možnou expozici – takto získané informa-
ce mohou lékaře i pacienta upozornit na možný
zdroj, kterému by jinak pacient nepřikládal vý-
znam a který by takto mohl být opominut.

2. Bronchoalveolární laváž (BAL) – je nutné si uvě-
domit, že zatímco vyšší procentuální zastoupení
lymfocytů v tekutině získané bronchoalveolární
laváží (BALTe) u nemocného s anamnézou ex-
pozice organickému inhalačnímu antigenu zvy-
šuje pravděpodobnost diagnózy EAA, normální
hodnoty tuto diagnózu nevylučují. Doplnit dia-
gnostický postup o BAL je doporučeno přede-
vším u nemocných s nefibrotickou formou one-
mocnění, kde v diferenciální diagnostice mohou
hrát úlohu procesy s diametrálně odlišnou léč-
bou, včetně infekcí nebo imunopatologických
stavů. Vhodný je ale i u forem fibrotických, pro-
tože výsledek může ukázat na možný exogenní
původ fibrózy.

3. Počítačová tomografie s vysokou rozlišovací
schopností (HRCT) hrudníku – nefibrotické for-
my: opacity mléčného skla, mozaiková perfuze,
spíše v horních lalocích, centrilobulární a peri-
bronchiální noduly do průměru 5 mm, organi-
zující se pneumonie (OP). HRCT nález lze po-
psat jako typický pro EAA a kompatibilní s EAA
(obrázek 1). 
• Fibrotické formy: mohou perzistovat centrilo-

bulární a peribronchiální noduly, ale není
podmínkou. Retikulonodulace, voština, může
být v kombinaci s air-trappingem a emfyzé-
mem či s výše popsanými noduly. Voština a re-
tikulonodulace mohou dominovat bazálně, ob-

Tabulka 1: Klasifikace exogenních alergických alveolitid 

Nefibrotická EAA Fibrotická EAA

Průběh Většinou reverzibilní Může být částečně reverzibilní
onemocnění Možná úprava ad integrum Riziko progrese

Příznaky se objevují v časové 
souvislosti s expozicí (často 
při expozici v zaměstnání)

Radiologický Postižení horních a středních laloků Postižení horních a středních
obraz Dominují mlhovité opacity, laloků, báze relativně ušetřeny

centrilobulární noduly, mozaiková Dominuje fibróza,
perfuze, air-trapping, peribronchovaskulární fibróza, 
výjimečně konsolidace mozaiková perfuze, air-trapping, 

mohou být centrilobulární noduly

Histopatologický Obraz zánětlivý/buněčný Obraz fibrózy
obraz Lymfoplazmocytární/mononukleární Podobný obvyklé intersticiální

infiltráty pneumonii
Peribronchiálně vázané Podobný nespecifické 
lymfocytární infiltráty intersticiální pneumonii
Vágně formované granulomy Peribronchiální fibróza
Mnohojaderné obrovské buňky Nespecifická a neklasifikovatelná
Nespecifická intersticiální pneumonie fibróza

Možná kombinace se zánětlivým 
postižením jako u akutní formy
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vykle ale bývají spíše v horních lalocích. HRCT
nález lze popsat jako typický pro EAA, kom-
patibilní s EAA a nevylučující EAA (obrázek 2,
obrázek 3).

4. Histologie – nefibrotické formy: alveolitida s in-
traalveolárními exsudáty, neostře ohraničené
nenekrotizující granulomy, bronchiolitida. His-
tologický nález lze popsat jako typický pro EAA,
pravděpodobná EAA a nevylučující EAA.
• Fibrotické formy: neostře ohraničené nene-

krotizující granulomy, zesílení interalveolár-
ních sept, centrilobulární fibróza, nespecific-
ká intersticiální pneumonie (NSIP), plicní
fibróza obvyklého typu (UIP). Histologický ob-
raz lze popsat jako typický pro EAA, pravdě-
podobná EAA a nevylučující EAA.

Transbronchiální biopsie má u nemocných s ne-
fibrotickými formami onemocnění omezenou vý-
těžnost, dle některých studií jsou zhruba v polo-
vině případů odebrané vzorky nediagnostické [6].
V diferenciální diagnostice nefibrotických EAA
je ale spíše doporučena. U fibrotických forem
EAA je transbronchiální biopsie spíše nepřínos-
ná a je nezbytně nutné posoudit individuálně,
zda potenciální přínos procedury převyšuje rizi-
ka s ní spojená. U nemocných s pochybnostmi
o diagnóze lze zvážit kryobiopsii nebo chirurgic-
kou plicní biopsii [7]. Kryobiopsii volíme zejmé-
na u starších nemocných s fibrotizující složkou
plicního postižení a nižšími plicními funkcemi,
respektujeme riziko rozvoje akutní exacerbace
onemocnění v souvislosti s chirurgickou plicní
biopsií stejně tak, jako je tomu u nemocných
s IPF. Poměr rizika a přínosu plicní biopsie hod-
notíme u každého pacienta individuálně, dle
celkového stavu, komorbidit, plicních funkcí,

rozsahu a charakteru postižení a v neposlední
řadě s ohledem na pacientovy preference.

5. Laboratorní vyšetření – u pacientů s nejas-
ným zdrojem expozice (navzdory opakovanému
odběru anamnézy) lze diagnózu podpořit vyše-
třením sérových precipitinů či specifických sé-
rových imunoglobulinů G (IgG), je však nutno
mít na paměti omezenost spektra vyšetřitelných
protilátek a absenci referenčního rozmezí pro
zdravou populaci. Naše zkušenosti ukázaly, že
vysoké koncentrace těchto imunoglobulinů mo-
hou pomoci identifikovat vyvolávající agens [8].
U nemocných s profesním postižením je dopo-
ručeno EAACI (European Academy for Aller -
gology and Clinical Immunology) provést sběr
suspektního materiálu přímo v pracovním pro-
středí pacienta (např. prach usazený na osob-
ních ochranných pomůckách nebo s využitím
osobních sběrných systémů). Antigenní extrak-
ty mohou sloužit buď přímo ke stanovení spe-
cifických IgG, nebo v inhibičních testech [9]. 

6. Provokační testy – dalším literárním diagnostic-
kým kritériem je pozitivita provokačních testů,
které lze realizovat jako inhalační nebo kožní.
V České republice tyto testy pro diagnostické
účely prováděny nejsou, a to ani na pracoviš-
tích nemocí z povolání [10]. Španělští autoři
mají dobré zkušenosti s inhalačními provokač-
ními testy, senzitivita inhalačního provokačního
testu je dle dostupných literárních údajů 73 %,
specificita 84 % [11]. EAACI doporučuje zvážit
provedení inhalačního provokačního testu ze-
jména u nemocných se suspektním profesním
postižením, pokud byly vyčerpány všechny os -
tatní diagnostické metody, nebo pokud se ne-

Tabulka 2: Definice progredujícího fenotypu fibrotické EAA [4]

Hodnocené
parametry

Relativní O alespoň 10 % ve srovnání O alespoň 5 % ve srovnání
pokles FVC s předchozí hodnotou, navzdory s předchozí hodnotou, navzdory

stávajícímu individualizovanému stávajícímu individualizovanému
léčebnému postupu léčebnému postupu

Další nálezy Nejsou potřeba Současné zhoršování respiračních 
symptomů a/nebo zvětšování 
rozsahu fibrotického postižení plic

Interval Hodnoceno kdykoliv během Hodnoceno kdykoliv během posledních
hodnocení posledních 24 měsíců před 24 měsíců před zahájením léčby

zahájením léčby antifibrotiky antifibrotiky

FVC – usilovná vitální kapacita 

Fibrotická EAA
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daří stanovit zdroj inhalačního antigenu, pří-
padně v případech, kdy předpokládaný antigen
nebyl v minulosti popsán jako možný vyvolava-
tel EAA [9]. Alternativou může být test se zame-
zením další expozice vyvolávajícímu antigenu
alespoň po dobu 14 dnů, s kontrolou plicních
funkcí a počtu leukocytů v periferní krvi. U ne-
mocných s chronickou EAA má tento přístup
poměrně nízkou senzitivitu (51 %), potenciálně
využitelný je u nemocných s profesní expozicí
[12].

7. Pracovní lékařství – pokud má lékař na zákla-
dě anamnestických údajů pacienta podezření,
že k expozici dochází v pracovním prostředí,
měl by nemocného odeslat na příslušné odděle-
ní nemocí z povolání. Zde je nutno bedlivě uvá-
žit rozsah postižení, věk pacienta a míru rizika,
že nemoc v příčinné souvislosti s relevantní ex-
pozicí vznikla, a dle toho navrhnout nápravná
opatření.

SHRNUTÍ DIAGNOSTICKÝCH DOPORUČENÍ

Je nutné si uvědomit, že diagnóza EAA vzniká na
základě syntézy výsledků komplexního vyšetření
(tabulka 3). U řady nemocných s jednoznačnou
anamnézou expozice inhalačnímu antigenu není
nutno přistupovat k chirurgické plicní biopsii.
U části nemocných lze diagnózu podpořit i na zá-
kladě provedení transbronchiální biopsie nebo
kryobiopsie, které mohou u nemocných s aktivní-
mi formami onemocnění zachytit výše popsané
granulomy. Nejobtížnější je stanovení diagnózy
u nemocných s fibrotickými formami onemocnění.

Literární údaje ukazují, že až u 50 % nemocných
se nepodaří zdroj inhalačního antigenu vypátrat,
a to zejména v případech, dochází-li k expozici
v domácnosti nemocného [13] . Pro tyto případy
byl navržen termín kryptogenní EAA [14]. Je nutné
zdůraznit, že pátrání po možné expozici inhalač-
ním antigenům by mělo být skutečně důsledné
a opakované, identifikace zdroje expozice a zame-
zení dalšímu kontaktu zlepšuje prognózu nemoc-
ných s EAA. 

Stejně jako pro pacienty s IPF i pro nemocné
s EAA platí, že diagnóza by měla být stanovena na
podkladě multidisciplinárního přístupu. Zejména
nemocní s fibrotickým plicním postižením (HRCT
obrazem, jehož součástí jsou retikulace a/nebo voš-
tina) by měli být konzultováni v Centru pro inter-
sticiální plicní procesy, které možnost multidisci-
plinárního přístupu má. 

Ne u všech pacientů lze diagnózu EAA stanovit
s jistotou. U některých nemocných odpovídá kli-
nický obraz, ale chybí anamnéza expozice inhalač-
nímu antigenu, u části nemocných není možné
z různých důvodů provést bronchoskopii s bron-
choalveolární laváží, a ne všichni pacienti mohou/
chtějí podstoupit jakoukoliv plicní biopsii.

Důležitou úlohu hraje HRCT vyšetření. Pokud jsou
změny na HRCT typické pro EAA, lze diagnózu EAA
stanovit s vysokou mírou jistoty, stejně tak v pří-
padě typického histologického obrazu je míra jisto-
ty diagnózy EAA vysoká.

Jistota/nejistota týkající se diagnózy EAA se ak-
tuálně nepromítá do léčebných doporučení a ob-
zvlášť u nemocných s fenotypem progredujícího fi-
brotického plicního postižení nemá vyjádření se
k míře diagnostické jistoty při indikaci další léčby
žádný význam.

Obrázek 1: HRCT nález u nemocné s nefibrotickou
exogenní alergickou alveolitidou

Žena, 45 let, celoživotní nekuřačka. Pracuje v závodě
zpracovávajícím vlnu, doma péřové lůžkoviny. Opako-
vaně teploty a dušnost po kontaktu s péřovým polštá-
řem. Šipka ukazuje neostře ohraničené centrilobulární
noduly.

Obrázek 2: HRCT nález u nemocné, nevylučující fi-
brotickou exogenní alergickou alveolitidu

Žena, 74 let, celoživotní nekuřačka. Zdroj expozice ne-
jasný. Černá šipka ukazuje oblast air-trappingu, bílá
šipka trakční bronchiektázii.
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LÉČBA EAA

V první řadě je třeba nemocnému vysvětlit pod-
statu jeho onemocnění a motivovat pacienta ke
spolupráci při léčbě. Pokud lze identifikovat vyvo-
lávající inhalační antigen, měl by být odstraněn
z životního prostředí pacienta. Nemocný by měl
být poučen, že při dalším styku s vyvolávajícím an-
tigenem dojde velmi pravděpodobně k relapsu one-
mocnění a ke zhoršení plicních funkcí. Někdy je
nezbytné zamezit kontaktu s celou skupinou anti-
genů (holubářská plíce, péřové lůžkoviny apod.).

U nemocných zejména s nefibrotickou formou one-
mocnění, chybí-li jakékoliv známky jizevnatého po-
stižení na HRCT hrudníku, nepřináší systémová
kortikoterapie výraznější benefit, pokud jako kon-
trolní skupinu použijeme taktéž pacienty, kteří za-
mezili další inhalační expozici vyvolávajícímu anti-
genu [15].

U pacientů s výraznými příznaky nebo výrazným
poklesem plicních funkcí při aktivním onemocnění
lze doporučit systémovou kortikoterapii v dávce
0,5 mg prednisonu na kg hmotnosti. Po stabilizaci
stavu pacienta je vhodné dávku snižovat, nicméně
v literatuře není dostupná žádná práce zabývající
se rychlostí, jakou by měly být kortikosteroidy de-
trahovány, a dobou, po kterou by měly být podá-
vány. Některé práce doporučují systémovou korti-
koterapii nepodávat déle než 4 týdny [16]. 

U nemocných s oběma formami onemocnění, po-
kud samotné zamezení expozice nevedlo ke kom-
pletní rezoluci změn, lze zvážit dlouhodobou léčbu

systémovými kortikosteroidy nebo kombinovanou
imunosupresní léčbu. Nejsou zatím k dispozici prá-
ce, které by jednoznačně prokazovaly, jaká imuno-
supresiva pro případnou kombinovanou léčbu vo-
lit a u kterých nemocných ji indikovat. U pacientů
bez lymfocytózy v BALTe a s voštinou na HRCT
hrudníku nemusí přinést systémová kortikotera-
pie pro pacienta žádný benefit [17]. Výsledky stu-
die PANTHER u nemocných s idiopatickou plicní
fibrózou do jisté míry zpochybňují i užití kombino-
vané imunosupresní léčby u vybraných nemoc-
ných [18].

Nejčastěji používaným lékem je pravděpodobně
azathioprin a mykofenolát mofetil. U nemocných
léčených kombinovanou imunosupresní léčbou za-
hrnující buď kombinaci prednison + azathioprin,
nebo prednison + mykofenolát mofetil bylo v po-
rovnání s nemocnými léčenými monoterapií pred-
nisonem prokázáno signifikantní snížení nežádou-
cích účinků spojených s léčbou, a to o 54 % pro
azathioprin a 66 % pro mykofenolát mofetil. Léčba
mykofenolátem měla nejen příznivější bezpečnost-
ní profil a byla pacienty lépe tolerována, umožnila
ale také snížit dávku prednisonu, aniž by bylo sní-
žení provázeno poklesem usilovné vitální kapacity
[19]. Kombinovaná léčba s mykofenolátem mofe -
tilu také vede k signifikantnímu vzestupu transfer
faktoru v porovnání s nemocnými léčenými azathio-
prinem [20].

Dle zkušeností našeho pracoviště je namístě kom-
binovanou imunosupresivní léčbu zvážit u nemoc-
ných s EAA, kteří mají dle HRCT hrudníku a/nebo

Tabulka 3: Diagnostická kritéria exogenní alergické alveolitidy 

Nefibrotická EAA Fibrotická EAA

Anamnéza expozice 
inhalačnímu antigenu +/– +/–

Krepitus +/– +

Transfer faktor ↓ ↓
Vyšší procentuální zastoupení 
lymfocytů v BALTe (> 20 % kuřáci, À
> 30 % nekuřáci)+ +/–

BALTe CD4/CD8 ↓ ↓/norma/↓À

Radiologický obraz (HRCT) Centrilobulární noduly, Centrilobulární noduly,
mlhovité opacity, mlhovité opacity,

mozaiková perfuze, mozaiková perfuze,
kondenzace kondenzace, zesílení 

intersticiálních sept, 
trakční bronchiektázie, 

voština, emfyzém

Histologický obraz Granulomy, OP, NSIP Granulomy, OP, NSIP, 
UIP, CPFE

BALTe – tekutina získaná bronchoalveolární laváží, HRCT – počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schop-
ností, OP – organizující pneumonie, NSIP – nespecifická intersticiální pneumonie, UIP – obvyklá intersticiální
pneumonie, CPFE – syndrom kombinace fibrózy a emfyzému
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BALTe známky aktivity onemocnění (vyšší procen-
tuální zastoupení lymfocytů v BALTe, mlhovité opa-
city, centrilobulární noduly) navzdory systémové

kortikoterapii, nebo je k udržení kontroly nad ne-
mocí nutná vyšší dávka systémově podávaných
kortikosteroidů. U nemocných netolerujících aza-

Tabulka 4: Léčebná doporučení u nemocných s EAA

Léčebné modality Nefibrotická EAA Fibrotická EAA

Systémové Indikace: symptomatický pacient; Indikace: neztišitelný kašel; lymfocytóza
kortikosteroidy výrazně snížené plicní funkce/ v BALTe; HRCT obraz zahrnující

respirační insuficience; centrilobulární noduly, mlhovité opacity,
nejasný zdroj expozice mozaikovou perfuzi, air-trapping

Dávka: iniciálně 0,5 mg/kg Dávka: při neztišitelném kašli do 20 mg 
prednisonu prednisonu v jedné denní dávce;

v ostatních případech 0,5 mg/kg

Doba léčby: postupné snižování Doba léčby: u kašle podle efektu; 
po dobu 4–6 týdnů postupné snižování dávky 

po dobu 4–6 týdnů

Imunosupresiva Indikace: nejasný zdroj Indikace: SKS v monoterapii nevedou
expozice; relaps po vysazení SKS ke kontrole onemocnění; HRCT obraz

zahrnující centrilobulární noduly,
mlhovité opacity, mozaikovou perfuzi,
air-trapping; relaps při detrakci dávky SKS

Léčba: azathioprin Léčba: azathioprin (100–150 mg/den)
(100–150 mg/den) nebo nebo mykofenolát mofetil (1–2 g/den)
mykofenolát mofetil (1–2 g/den) (při intoleranci obou leflunomid 20 mg/den)

Doba léčby: podle klinické odpovědi Doba léčby: podle klinické odpovědi

Biologická léčba Neindikována Indikace: selhání kombinované 
imunosupresní léčby; HRCT obraz 
zahrnující centrilobulární noduly, 
mlhovité opacity, mozaikovou perfuzi, 
air-trapping; relaps při detrakci dávky SKS; 
akutní exacerbace s život ohrožujícím 
průběhem

Léčba: rituximab 1000 mg D1 + D14, 
event. opakování po 6 měsících

Doba léčby: dle klinického efektu

Antifibrotika Neindikována Indikace: progredující fibrotická EAA:
- relativní pokles FVC o alespoň 10 % 
ve srovnání s předchozí hodnotou, navzdory
stávajícímu individualizovanému léčebnému
postupu
- relativní pokles FVC o alespoň 5 % 
ve srovnání s předchozí hodnotou, navzdory 
stávajícímu individualizovanému léčebnému
postupu
+ současné zhoršování respiračních 
symptomů a/nebo zvětšování rozsahu 
fibrotického postižení plic

Léčba: nintedanib 200–300 mg/den; 
pirfenidon 

Doba léčby: dle klinického efektu

Paliativní léčba Nebývá nutná DDOT dle kritérií ČPFS
Plicní rehabilitace
Nutriční poradna
Reference do transplantačního centra

HRCT – počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopností; BALTe – tekutina získaná bronchoalveolární la-
váží; SKS – systémová kortikoterapie; FVC – usilovná vitální kapacita; DDOT – dlouhodobá domácí oxygenote-
rapie; ČPFS – Česká pneumoftizeologická společnost
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thioprin, s kontraindikací léčby azathioprinem ne-
bo při progresi, dokumentované navzdory této léč-
bě, je namístě zvážit kombinaci s mykofenolátem. 

Ke stabilizaci plicních funkcí u nemocných s EAA
může vést i léčba rituximabem nebo leflunomidem
[21,22]. U nemocných s progredující fibrotickou
EAA je indikována léčba nintedanibem, jedná se
o jedinou léčebnou metodu, která prokazatelně zpo-
maluje pokles plicních funkcí u nemocných s tímto
prognosticky závažným průběhem EAA [4]. Podle
publikovaných dat pacienti s fibrotickou EAA pro-
fitují i z léčby pirfenidonem [23].

Vybraná část nemocných může profitovat z plic-
ní transplantace – v porovnání s pacienty s IPF je
u nemocných s EAA signifikantně nižší riziko akut-
ní rejekce a signifikantně lepší přežívání nemoc-
ných po plicní transplantaci [24]. U nemocných
 indikovaných k plicní transplantaci je nezbytně
nutné zamezení další expozice inhalačním antige-
nům – byla popsána rekurence onemocnění v trans-
plantované plíci.

Doporučené léčebné schéma shrnuje tabulka 4.

PROGNÓZA EAA

Jak bylo zmíněno výše, prognóza nemocných
s EAA je značně variabilní. Zatímco u nemocných
s nefibrotickou EAA může mít choroba po zameze-
ní expozice inhalačnímu antigenu průběh příznivý,
u pacientů s fibrotickou EAA vídáme v některých
případech progresi navzdory zamezení dalšímu kon-

taktu s inhalačním antigenem. Obecně je ale jed-
ním z negativních prognostických ukazatelů právě
neidentifikovaný zdroj expozice!

Identifikace markerů špatné prognózy může být
důležitá zejména u nemocných, kde připadá v úva-
hu plicní transplantace jako léčebná modalita.
U pacientů, kde byla diagnóza stanovena s pomocí
histologie, lze očekávat lepší prognózu, pokud byly
v tkáni zachyceny vágně formované granulomy
a/nebo buněčná NSIP. Naopak nedobrou prognó-
zu lze očekávat u nemocných s histologicky zachy-
cenou fibrotickou NSIP, UIP a bronchiolocentric-
kou fibrózou [25]. Prediktorem mortality je také
vizuálně stanovený rozsah retikulací, bronchiektá-
zií a voštiny [26].

SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH S EAA

Pacienti s nefibrotickou EAA by měli být sledová-
ni minimálně do dosažení kompletní remise one-
mocnění s normalizací plicních funkcí a HRCT ná-
lezu. Pokud je u pacienta s anamnézou epizody
EAA sledování ukončeno, je nezbytně nutné jej dů-
razně poučit, že při dalším kontaktu s vyvolávají-
cím agens může dojít k relapsu onemocnění, a že
při rozvoji dechových obtíží je nutné vyšetření pneu-
mologem k vyloučení plicního postižení.

Pacienti s fibrotickou EAA by měli být sledováni
pneumologem doživotně, nemocné s progredujícím
fibrotickým plicním postižením je nezbytné refero-
vat do Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiál-
ních plicních procesů. Kombinovanou imunosupre-
sivní léčbu nebo léčbu rituximabem by měl vždy
indikovat lékař se zkušeností s podáváním těchto
léků. 
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SUMMAR Y

Cytokines in exhaled breath condensate in bronchial asthma and idiopathic pulmonary fibrosis
The analysis of biological markers in exhaled breath condensate (EBC) has been suggested as a safe noninvasive

method, which is suitable for assessing airway inflammation in patients of all ages. Airway inflammation is 
the characteristic feature of numerous chronic lung diseases (chronic obstructive pulmonary disease, bronchial
asthma, cystic fibrosis, bronchopulmonary dysplasia and primary ciliary dyskinesia). This method may aid in
discriminating various inflammatory phenotypes, monitoring treatment effects and predicting exacerbations of the
disease. The aim of this article is to summarize the latest information on cytokines in EBC in patients with bron-
chial asthma and idiopathic pulmonary fibrosis obtained from selected studies. We outline the clinical significance
of selected cytokines, methodology of EBC collection, analytical approaches and possible reasons explaining why
this technique has not yet been used in clinical practice.

Keywords: cytokines, exhaled breath condensate, bronchial asthma, idiopathic pulmonary fibrosis

SOUHRN
Analýza biologických markerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) je považována za bezpečnou nein-

vazivní techniku k hodnocení zánětu v dýchacích cestách u pacientů všech věkových kategorií. Zánět v dýchacích
cestách je charakteristickým znakem řady chronických plicních onemocnění (chronické obstrukční plicní nemoci,
bronchiálního astma, cystické fibrózy, bronchopulmonální dysplazie a primární ciliární dyskineze). Tato metoda
by mohla být užitečná pro rozlišení přítomnosti zánětu, k monitorování efektu léčby a k predikci exacerbace one-
mocnění. Cílem této práce bylo podat souhrnný přehled poznatků z vybraných studií, které se věnovaly detekci
cytokinů v kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) u pacientů s bronchiálním astmatem (AB) a idiopatickou
plicní fibrózou (IPF). Popisujeme klinický význam vybraných cytokinů, metodologii odběru KVV, analytické metody
a možné důvody, proč tato metoda nebyla dosud zavedena do klinické praxe.

Klíčová slova: cytokiny, kondenzát vydechovaného vzduchu, asthma bronchiale, idiopatická plicní fibróza

ÚVOD

Stanovení zánětlivých biomarkerů v kondenzátu
vydechovaného vzduchu (KVV) je neinvazivní me-
toda, prostřednictvím které je možné hodnotit roz-
sah a druh zánětu v dýchacích cestách u pacientů
s chronickým plicním onemocněním (chronická ob-
strukční plicní nemoc, bronchiální astma, cystická
fibróza, bronchopulmonální dysplazie a primární
ciliární dyskineze) [1]. Tato metoda by mohla být
užitečná nejen k rozlišení jednotlivých fenotypů zá-
nětu a k monitorování efektu a indikace léčby, ale
i k predikci exacerbace onemocnění, což by umož-
ňovalo včasný terapeutický zásah [2]. 

Tato práce sumarizuje poznatky z vybraných stu-
dií, které se věnovaly detekci cytokinů v KVV u pa-
cientů s AB a IPF. Zaměřili jsme se na vybrané cy-
tokiny, které jsou produkovány jak pomocnými Th2
lymfocyty (IL-4, IL-5 a IL-13 a TNF-alfa), tak po-
mocnými Th1 lymfocyty (IFN-gamma). 

Existuje řada faktorů, které ovlivňují samotný
proces odběru a analýzu vzorků, což může být dů-
vodem, proč se výsledky jednotlivých výzkumných
skupin mnohdy lišily. Z roku 2017 jsou k dispozici
doporučení pro odběr vzorku a analytické metody
[3], ale dosud nebyl zaveden sjednocený metodolo-
gický postup a stanoveny referenční hodnoty pro
jednotlivé molekuly.
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V rámci diagnostiky plicních onemocnění se kro-
mě vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu
v klinické praxi používá také vyšetření samotného
vydechovaného vzduchu. Příkladem je analýza frakč-
ně exhalovaného oxidu dusnatého (FeNO). Tato me-
toda pomáhá spolehlivě rozlišit mezi eozinofilním
a neeozinofilním zánětem v dýchacích cestách [4].

KONDENZÁT VYDECHOVANÉHO VZDUCHU

KVV představuje vzorek biologického materiálu,
ve kterém můžeme identifikovat jednotlivé biomar-
kery. Obsahuje převážně vodu, kondenzující z plyn-
né fáze exhalátu, ve vodě rozpustné těkavé látky,
které jsou exhalovány a následně absorbovány do
kondenzátu vydechovaného vzduchu a rozpuštěné
částice aerosolu [5]. Ten se vytváří z tekutiny, která
pokrývá epiteliální výstelku dýchacích cest. Násled-
ně je vydechován za pomoci turbulentního proudění
vzduchu nebo při náhlém otevření respiračních
bronchiolů a alveolů, bez přítomnosti objemového
průtoku [6]. Aerosol obsahuje mimo jiné netěkavé
látky, anorganické a organické ionty, kyseliny, pro-
teiny a také cytokiny.

Sběr kondenzátu probíhá neinvazivní technikou,
která je vhodná i pro dětské pacienty a pacienty se
závažným plicním onemocněním [2]. Základním
principem všech používaných kondenzačních pří-
strojů je chlazení vydechovaného vzduchu a kon-
denzace na stěnách sběrného zařízení. Výtěžnost
kondenzace závisí na objemu vydechnutého vzdu-
chu, který projde sběrným systémem, na velikosti
povrchu, na kterém vzduch kondenzuje a na te -
plotním gradientu mezi vydechovaným vzduchem
a chladicím systémem. Zvýšit výtěžnost biomarke-
rů z KVV je možné zvětšením povrchu, na kterém
vzduch kondenzuje nebo použitím uzavřených sy-
stémů, které umožňují recirkulaci vzduchu [3]. Po-
vrchový materiál sběrného systému může význam-
ně ovlivnit koncentrace jednotlivých biomarkerů.
Mezi materiály, ze kterých je povrchový materiál
kondenzátoru vyroben, patří teflon, polypropylen,
sklo, silikon nebo hliník. Je nutné, aby byl povr-
chový materiál celého sběrného systému inertní,
nebo aby k analýze jednotlivých komponent KVV
byly používány kondenzátory s jednotným typem
povrchového materiálu [3]. Z hlediska metodologie
odběru vzorku může jednotlivé biomarkery v KVV
ovlivnit i prostředí, ve kterém je odběr proveden
(teplota, vlhkost vzduchu), způsob sběru vzorku
(denní doba odběru, trvání, objem, zředění vzorku,
kontaminace slinami), způsob, jakým je vzorek
uchováván [2]. Na rozdíl od získání vzorku pomocí
bronchoalveolární laváže nebo indukcí sputa,
u kterých může dojít k přechodné indukci zánětu,
u odběru KVV k tomuto problému nedochází [7].
Minimální množství vzorku potřebného k analýze
souvisí se způsobem jeho zpracování. Vzorky jsou
analyzovány pomocí spektrometrie, chromatogra-
fie, imunoeseje nebo kapilární elektroforézy [7,8]. 

Jednotlivé biomarkery v KVV mohou být ovlivně-
ny i věkem a pohlavím pacienta, medikací, kterou
pacient užívá, kuřáctvím, jídlem nebo nápoji, které
před vyšetřením požil [3].

Analýza KVV byla využita zejména pro látky sou-
visející s oxidačním a nitrosativním stresem: H2O2

(reaktivního oxidačního agens), 8 - isoprostan (slou-
čeniny utvářené při lipidové peroxidaci), dusitany
[9] a pH [10,11]. Dalším příkladem látek, které byly
analyzovány v KVV, jsou leukotrieny. Jedná se o pro-
dukty metabolismu kyseliny arachidonové, společ-
ně s prostaglandiny, prostacykliny a tromboxany
patří mezi základní mediátory zánětlivé reakce [12].
Hladiny těchto látek byly zkoumány u pacientů
s asthma bronchiale [13] nebo u pa cientů se se-
zónní alergickou rhinitidou, u kterých ještě nebylo
asthma bronchiale manifestováno [14], s cílem mo-
nitorovat aktivitu eozinofilního zánětu, a také ve
vztahu k neutrofilnímu zánětu u pacientů s cystic-
kou fibrózou [15]. Z hlediska možnosti rozlišení ty-
pu zánětu na základě stanovení molekul v KVV jsou
v řadě prací zkoumány zejména cytokiny, konkrét-
ně interleukiny. 

CYTOKINY V KONDENZÁTU VYDECHOVANÉ-
HO VZDUCHU

Cytokiny představují skupinu signálních proteinů,
které se významně podílejí na mechanismech imu-
nitní odpovědi organismu (proliferace a diferenciace
ur čitého typu buněk, které se účastní imunitní od -
povědi). Jsou produkovány buňkami imunitního sy-
stému, ale také dalšími buňkami. Pro cytokiny
tvořené leukocyty se používá označení interleuki-
ny. Tyto proteiny jsou základními regulátory imu-
nitního systému. Působí prostřednictvím specific-
kých receptorů na buňky imunitního systému,
nebo jsou součástí membrány buněk. Jejich půso-
bení je autokrinní, parakrinní nebo endokrinní.
Většina cytokinů je ve svých účincích pleiotropní
a působí v kaskádě. Často se cíleného efektu jejich
účinku dosahuje koordinovanou souhrou působe-
ní několika cytokinů, což se nazývá cytokinová síť
[16].

Měření cytokinů v KVV bylo nejčastěji prováděno
u bronchiálního astmatu a chronické obstrukční
plicní nemoci. Cílem bylo na základě různého za-
stoupení cytokinů v KVV rozlišit typ zánětu v dý-
chacích cestách. Vzhledem k nízké koncentraci
 cytokinů v KVV je ale jejich následná analýza ob-
tížná. Vyžaduje totiž vysokou citlivost analytické
metody, kterou je vzorek biochemicky analyzován
[17]. 

K biochemické analýze vzorků KVV je ve většině
studií použita metoda enzymové imunoanalýzy –
ELISA [10,11,18,19,20,21]. Dalšími metodami, 
které se využívají při analýze, jsou multiplexová
„částicová“ imunoesej (multiplex bead-based im-
munoassay) [22], chemiluminescence [23] nebo
průtoková cytometrie [9].
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CYTOKINY V KVV U BRONCHIÁLNÍHO AST-
MATU A JEJICH KLINICKÝ VÝZNAM

Asthma bronchiale (AB) je definováno jako chro-
nické zánětlivé onemocnění sliznice dýchacích
cest. Hlavním potvrzeným rizikovým faktorem pro
vznik alergického astmatu je atopie, tedy genetic-
ká predispozice k tvorbě specifických IgE protilá-
tek proti jinak neškodným antigenům (alergenům)
z vnějšího prostředí. Alergický zánět vzniká v dů-
sledku dysregulace imunitního systému, kdy pře-
váží Th2 buněčná odpověď. Nejprve dojde k rozvoji
přecitlivělosti na daný alergen, což je spojeno s vý-
vojem antigen specifických Th2 lymfocytů. Násled-
ně dojde k rozvoji Th2-mediovaného alergického
zánětu v dolních dýchacích cestách. Tento krok
ale neprobíhá u každého atopického jedince [24].
Vlastnosti zánětu v dýchacích cestách u alergické-
ho a nealergického astmatu jsou podobné. V obou
případech dochází k zvýšení počtu Th2 pomoc-
ných buněk, k aktivaci mastocytů a k infiltraci po-
stižených tkání eozinofily. U alergického astmatu
je zánět spuštěn exogenním alergenem, který vy-
volá systémovou alergickou reakci. U nealergické-
ho AB dochází jen k lokální syntéze IgE protilátek,
která je spuštěna buď exogenním alergenem, in-
fekčním agens nebo autoprotilátkami [25]. Celý
proces je řízen a regulován cytokiny a růstovými

faktory, které jsou produkovány zánětlivými buň-
kami, ale i komponenty tkáně dýchacích cest (fi-
broblasty, epiteliálními buňkami nebo buňkami
hladkých svalů) [24]. Postupně dochází vlivem těch-
to procesů k remodelaci plicní tkáně. Mezi cytoki-
ny produkované Th2 lymfocyty, které se podílejí
na patogenezi bronchiálního astmatu, patří zejmé-
na IL-4, IL-5, IL-9 a IL-13, dále prozánětlivé cyto-
kiny (TNF-alfa a IL-1beta), chemokiny (T-lymfocyty
exprimovány a secernovány (RANTES), eotaxin
a chemotaktický monocytární protein (MCP)-1,
růstové faktory včetně TGF-beta a epidermálního
růstového faktoru) [26].

Interleukin 4 
Interleukin 4 (IL-4) má široké spektrum biologic-

ké aktivity a hraje klíč ovou roli v rozvoji alergické-
ho zánětu. Je produkován zejména aktivovanými
Th2 buňkami, ale také mastocyty, bazofily a eozi-
nofily [27]. Indukuje izotypový přesmyk IgM imu-
noglobulinu do třídy IgE a IgG4 a expresi vaskulár-
ní adhezivní intracelulární molekuly-1 (vascular
cell adhesion molecule-1; VCAM-1) na cévním en-
dotelu, podporuje transmigraci eosinofilů přes 
endotel, produkci hlenu a diferenciaci naiv ních po-
mocných T-lymfocytů na Th2 lymfocyty, což vede
k další produkci cytokinů [28]. IL-4 se cestou ex-
prese eotaxinu a dalších zánětlivých cytokinů ve 

fibroblastech může podílet na
přestavbě dýchacích cest u chro-
nického asthma bronchiale [29]. 

IL-4 byl nejčastěji popisova-
ným cytokinem v analyzovaných
studiích. IL-4 je v KVV zvýšen
u pa cientů s alergickým i nealer-
gickým bronchiálním astmatem
oproti zdravým kontrolám [9,19,
30,31,32,33]. Práce Leunga et al.
srovnala hladiny IL-4 v KVV
u pacientů s atopií a bez atopie,
hladiny IL-4 jsou vyšší u atopiků
oproti pacientům bez atopie.
Zvýšené hladiny IL-4 byly popsá-
ny nejen v KVV, ale i v krevním
séru [34] nebo ve sputu [31].
Zvýšené hladiny IL-4 byly popsá-
ny i u pacientů s AIA syndromem
(aspirinem indukované asthma
bronchiale) [32], a u dalších one-
mocnění, atopické dermatitidy
[10] nebo nazální polypózy [32].
Podle práce Van de Kanta et al.,
která zkoumala 230 dětí před-
školního věku, byla v KVV dete-
kována vyšší hladina IL-4 u dětí,
které jevily pouze symptomy AB
(“pískání”), přičemž v době výzku-
mu neměly stanovenou diagnózu
AB [35]. Vztah tíže astmatu a hla-
din IL-4 v KVV byl popsán ve stu-
dii Chi et al., kde byla pozorována

Obrázek 1: Diferenciace pomocných Th lymfocytů a jejich funkce.
Podle Leung a Schmitt

Leung et al.: The cytokine milieu in the interplay of pathogenic Th1/ Th17 cells and
regulatory T cells in autoimmune disease. Cellular & Molecular Immunology
2010; 7:182–189 [55].

Schmitt et al.: Regulation of Human Helper T Cell Subset Differentiation by Cytoki-
nes. Curr Opin Immunol. 2015 Jun; 34:130–136 [56].
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významná korelace mezi změnami v hladinách IL-4
v KVV a zlepšením v plicních funkčních parame-
trech FEV1, PEF a FEF50 [21]. Několik studií popi-
suje korelaci mezi IL-4 v KVV nebo krevním séru
a kortikoterapií. Práce Chi et al. zkoumala vliv in-
halačních kortikoi dů na hladiny IL-4 a IL-6 v KVV
u pacientů s AB. Celkem 23 pacientům s AB pod
nedostatečnou kontrolou byl podáván inhalačně
budesonid v dávce 200 µg 2 × denně po dobu 12
týdnů. Hladina IL-4 v KVV byla redukována v 8.
týdnu po zahájení kortikoterapie a ve 12. týdnu
došlo k dalšímu snížení IL-4 v KVV [21]. V práci
Shahid et al. byla hladina IL-4 v KVV detekována
u pacientů s AB bez léčby inhalačními kortikoste-
roidy vyšší [30], zatímco Leung et al. popisoval vý-
razně vyšší hladiny u pacientů s perzistujícím ast-
hma bronchiale i přes podávání vysokých dávek
inhalačních kortikosteroidů [19].

Interleukin 5 
Interleukin 5 (IL-5) je primárním cytokinem, který

se podílí na produkci, diferenciaci, zrání a aktivaci
eozinofilů, které jsou klíčovými buňkami v patoge-
nezi alergického zánětu [36]. Je tvořen především
Th2 lymfocyty, eozinofily a mastocyty. Stimuluje
také B lymfocyty k sekreci imunoglobulinů, a to
především IgA [37]. IL-5 byl detekován v KVV u pa-
cientů s bronchiálním astmatem [33,38], jeho hla-
dina byla u těchto pacientů oproti zdravým kon-
trolám zvýšená. U pacientů s atopickým asthma
bronchiale byla hladina IL-5 v KVV výrazně vyšší
než u pacientů s neatopickým AB [38]. Korelace
mezi hladinou IL-5 v KVV a mírou kontroly nad
astmatem však nebyla prokázána [22]. 

Řada prací se věnuje detekci IL-5 v krevním séru
u pacientů s AB [39,40], ale také u jiných alergic-
kých onemocnění, atopického ekzému, kopřivky
nebo alergické rýmy [40]. V krevním séru u pa -
cientů s akutní exacerbací astmatu byla prokázá-
na zvýšená hladina IL-5 ve srovnání s asymptoma-
tickými astmatiky, ale také možná korelace mezi
zvýšenou hladinou IL-5 (a sníženou hladinou IFN-
gamma) v séru a stupněm obstrukce v dýchacích
cestách [39]. 

Interleukin 13 
Cytokin IL-13, který je tvořen převážně Th2 lym-

focyty, se fyziologicky uplatňuje v boji proti infekci
helminty, kdy stimuluje produkci hlenu v pohár-
kových buňkách. IL-13 se podílí na uvolňování pů-
sobků přitahující eozinofily a indukuje zvýšení
tvorby protilátek ve třídě IgE B lymfocyty [41].
Hraje však významnou roli také v patogenezi bron-
chiálního astmatu, protože podporuje migraci eozi-
nofilů do plicní tkáně, zvyšuje propustnost a odlu-
pování epiteliáních buněk, produkci hlenu, podílí
se na produkci inducibilní NO-syntázy (syntázy
oxidu dusnatého), přestavbě tkáně dýchacích cest
a v neposlední řadě zvyšuje její hyperreaktivitu [42].
U pacientů s AB byly v KVV detekovány zvýšené
koncentrace IL-13 v porovnání s kontrolními osoba-

mi [22,33]. Nicméně korelace mezi hladinou IL-13
v KVV a kontrolou nad astmatem prokázána neby-
la [22]. Opakovaně byla též popsána zvýšená kon-
centrace IL-13 v séru pacientů s AB [18,34,39,40].
IL-13 byl výrazně zvýšen v krevním séru u pacien-
tů s akutní exacerbací AB ve srovnání s asympto-
matickými pacienty [39] a zdá se, že jeho hladina
v krevním séru koreluje s tíží AB podle hodnoty
jednovteřinové vitální kapacity (FEV1) [34]. Nicmé-
ně koncentrace tohoto cytokinu v séru může být
zvýšená také u atopického ekzému, kopřivky nebo
alergické rýmy [40].

Tumor nekrotizující faktor alfa
Tumor nekrotizující faktor alfa (tumor necroti-

sing factor-alfa, TNF-alfa) je nejznámější cytokin
z rodiny tumor nekrotických faktorů. Jedná se
o prozánětlivý cytokin, který je uvolňován z celé
řady buněk, zejména však z aktivovaných makro-
fágů. Patří mezi reaktanty akutní fáze, endogenní
pyrogeny, aktivuje apoptózu, a tím inhibuje nádo-
rový růst, a dlouhodobá TNF signalizace může vést
k rozvoji kachexie. TNF-alfa atrahuje leukocyty do
místa zánětu a aktivuje endothelium [12]. Podílí se
také na remodelaci tkáně dýchacích cest [26]. Bylo
prokázáno, že také hladina TNF-alfa v KVV je u pa-
cientů s AB oproti kontrolním osobám zvýšená
[19,20,23,43,44] a koreluje s hladinou IL-4 [19].
TNF-alfa má také vztah k průsvitu dýchacích cest.
Byla popsána korelace hladiny TNF-alfa v KVV
s prahovou hodnotou metacholinu (nejnižší inha-
lovanou dávkou metacholinu, která vyvolá bron-
chokonstrikci při bronchoprovokačním testu) a va-
riabilitou vrcholové výdechové rychlosti (PEF) [23].
Hladina TNF-alfa jako markeru zánětu v dýcha-
cích cestách, který nebyl vyvolán chronickým one-
mocněním dýchacích cest, byla také zkoumána
například u pacientů po inhalaci salinického rozto-
ku při indukci sputa. U těchto pacientů byla popsá-
na zvýšená hladina TNF-alfa v KVV. To potvrzuje
hypotézu, že po inhalaci salinického roztoku vzni-
ká mírný zánět dýchacích cest [11]. Zvýšená hladi-
na TNF-alfa v KVV byla detekována i u zdravých
jedinců po fyzické zátěži ve srovnání se zdravými
kontrolami v klidovém režimu, což potvrdilo hypo-
tézu vzniku mírného zánětu dýchacích cestách po
zvýšené fyzické zátěži. Zvýšení hladiny TNF-alfa
u jedinců po fyzické zátěži bylo srovnatelné s hla-
dinami TNF-alfa u pacientů s AB [45]. Po intenziv-
ní kortikoterapii pacientů s AB došlo k poklesu
koncentrace TNF-alfa v KVV [44].

Interferon gamma 
IFN-gamma hraje zásadní roli v obranyschop-

nosti proti virovým, bakteriálním či protozoálním
infekcím. Jedná se o důležitý aktivátor makrofágů
a stimulant exprese MHC (major histocompatibility
complex) glykoproteinů I. třídy. Zásadní fyziologic-
ký význam IFN-gamma spočívá v jeho schopnosti
přímo inhibovat virovou replikaci a také celkově
ovlivňovat a stimulovat imunitní systém. Je produ-
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Studie Zkoumané skupiny Biomarker Výsledek Biochemická 
metoda

Kondenzátor

Brzozowska 
et al. 
2015 [43]

- 8 dětských pacientů 
 ve věku 8-17 let, 
 s těžkým/refrakterním AB 

- byla pozorována 
 variabilita v hladinách 
 cytokinů v KVV 
 mezi subjekty 
- detekované cytokiny 
 s variabilitou menší 
 než 20 % - IFN-gamma, 
 IL-2, IL-7, IL-15, IL-16, 
 monokin indukován 
 interferonem gamma, 
 TNF-alfa

- byla popsána pozitivní korelace 
 mezi FeNO a IL-2, monocyty 
 chemoatrahující protein-1, 
 PDGF-BB, TIMP-2 (tissue 
 inhibitory 
 metaloproteináza-2)

multiplexní
ELISA

EcoScreen II

Brunetti 
et al. 
2008 [10]

- 20 dětských pacientů 
 s asthma bronchiale
- 12 dětských pacientů 
 s atopickou dermatitidou
- 20 zdravých kontrol

- IFN gamma, IL-4, 
 IL-10, detekováno 
 ve všech vzorcích

- IL-4/IFN gamma poměr v KVV 
 byl významně vyšší u pacientů s AB 
 a atopickou dermatitidou oproti 
 zdravým kontrolám, snižuje se při 
 terapii IKS
- IL-10 v KVV bylo zvýšeno u dětí 
 s AB a atopickou dermatitidou, 
 jeho hladiny ale byly při terapii IKS 
 bez významných změn

ELISA TurboDECS

Carpagnano 
et al. 
2005 [11]

- 10 pacientů s AB
- 10 pacientů s CHOPN
- 7 zdravých kontrol

- IL-6 detekován ve všech 
 vzorcích 
- TNF alfa detekováno ve 
 všech vzorcích, hladiny 
 vyšší u AB a CHOPN

- IL-6 – hladiny vyšší u AB a CHOPN 
 oproti zdravým kontrolám 
- TNF-alfa – hladiny vyšší u AB 
 a CHOPN 
- IL-6, TNF-alfa hladiny v KVV byly 
 po inhalaci hypertonického 
 salinického roztoku zvýšeny (což 
 svědčí pro nízký stupeň zánětu 
 v DC, který byl indukován inhalací 
 hypertonického salinického roztoku), 
 a tedy jejich možné využití 
 v neinvazivní monitoraci
 zánětu v DC

ELISA EcoScreen

Carpagnano 
et al. 
2006 [31]

- 14 pacientů s lehkým AB 
 a přidruženým GER
- 9 pacientů s lehkým 
 no perzistentním AB
- 8 pacientů s GER
- 17 zdravých kontrol

- IL-4 detekováno ve všech 
 vzorcích
- IL-6 detekováno ve všech 
 vzorcích

- IL-4 zvýšeno u AB s/bez GER 
 (reprezentuje eozinofilní zánět)
- IL-6 zvýšeno u pacientů s GER 
 oproti pacientům s AB s/bez GER 
 (reprezentuje neutrofilní zánět)

ELISA
potvrzeno 
plynovou 
chromatografií 
s hmotnostní 
spektrometrií

EcoScreen

Carpagnano 
et al. 
2007 [32]

- 12 pacientů s AIA 
 syndromem (nazální polypy, 
 AB a intolerance aspirinu)
- 17 pacientů s mírným AB
- 12 pacientů s nazálními 
 polypy
- 11 pacientů s mírným AB 
 a nazálními polypy
- 10 zdravých kontrol

- IL-4 a IL-6 - zvýšené hladiny IL-4 a IL-6 
 v KVV byly popsány u pacientů 
 s AIA ve srovnání s pacienty 
 mírným AB, s pacienty s nazální 
 polypózou, s pacienty s mírným AB 
 + nazální polypózou a ve srovnání 
 se zdravými kontrolami

ELISA
potvrzeno 
plynovou 
chromatografií 
s hmotnostní 
spektrometrií 

Ecoscreen

Chi 
et al. 
2016 [21]

- 23 dospělých pacientů 
 s nekontrolovaným AB 

- IL-4 a IL-6 detekovány 
 ve všech vzorcích

- hladina IL-4 redukována při terapii 
 IKS
- byla pozorována významná 
 korelace mezi změnami v hladinách 
 IL-4 v KVV a zlepšením 
 v parametrech FEV1, PEF, FEF50

ELISA neuvedeno

Tabulka (část 1): Studie, které popisují detekci cytokinů IL-4, IL-5, IL-13, TNF-alfa, IFN-gamma v KVV
u pacientů s asthma bronchiale
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Studie Zkoumané skupiny Biomarker Výsledek Biochemická 
metoda

Kondenzátor

Grzela 
et al. 
2016 [44]

- 4 pacienti s exacerbací AB 
 (vzorky KVV odebrány před 
 a po intenzivní 4týdenní 
 IKS terapii)
- 6 zdravých kontrol

- IL-8 – pod hranicí 
 detekčního limitu 
- TNF-alfa – detekováno 
 ve všech vzorcích

- TNF-alfa – vyšší hladina u pacientů 
 s AB oproti kontrolám, po intenzivní 
 kortikoterapii pokles TNF-alfa

ELISA Ecoscreen

Kurowski 
et al. 
2017 [45]

- 15 profesionálních atletů
 (skupina v aktivním tréninku 
 a skupina mimo aktivní 
 trénink)
- 10 pacientů s lehkým 
 až středně těžkým AB
- 7 zdravých kontrol

- TNF-alfa
- IL-1ra 
- IL-10 byla pod hranicí 
 detekce ve všech vzorcích

- hladiny TNF-alfa v KVV byly zvýšeny 
 u atletů oproti zdravým kontrolám, 
 ale byly podobné jako u pacientů s AB
- hladina IL-1ra v KVV byla snížená 
 u atletů a pacientů s AB oproti 
 zdravým kontrolám

ELISA TurboDECCS

Leung 
et al. 
2005 [19]

- věk 7-18 let
- 16 s intermitentním AB 
- 19 s perzistentním AB 
 (s nízkou dávkou IKS 
 < 800 µg/den s vysokou 
 dávkou IKS > 800 µg/den)

- VEGF detekováno u 41 % 
 vzorků
- PDGF-AA u 78 % vzorků
- EGF u 100 % vzorků
- TNF-alfa u 100 % vzorků
- IL-4 u 83 % vzorků

- IL-4 zvýšeno u pacientů s AB oproti 
 zdravým kontrolám a výrazně zvýšeno 
 u pacientů s perzistentním AB 
 a vysokou dávkou IKS
- PDGF-AA nalezen u pacientů 
 se sníženým FEV1
- významná korelace mezi IL-4 
 a TNF-alfa

sendvičová 
ELISA

RTube

Liu 
et al. 
2012 [20]

- 9 pacientů s akutní 
 exacerbací CHOPN
- 12 pacientů s akutní 
 exacerbací AB
- 10 zdravých kontrol

- IL-8, IL-17, IL-4, TNF-alfa 
 cytokiny byly detekovány 
 ve všech vzorcích

- jen IL-8 bylo vyšší u pacientů 
 s CHOPN oproti pacientům s AB 
 v KVV i v krevním séru

ELISA skleněný 
kondenzátor

Matsunaga 
et al. 
2006 [23]

- 16 pacientů s AB (bez 
 terapie steroidy)
- 10 zdravých kontrol 
 (nekuřáků)

- IL-4, IL-8, IL-17, TNF-alfa, 
 RANTES, IFN-gamma, 
 inducibilní protein 10, 
 TGF-beta, makrofágový 
 zánětlivý protein 1 alfa 
 a 1 beta hladiny 
 signifikantně zvýšeny 
 u pacientů s AB oproti 
 zdravým nekuřákům

- hladina RANTES signifikantně 
 korelovala s průsvitem dýchacích 
 cest a s odporem v dýchacích cestách
- hladiny TNF-alfa a TGF-beta 
 signifikantně korelovaly s prahovou 
 hodnotou metacholinu a variabilitou 
 PEF

membránová 
imunoesej 
s chemi-
luminiscenční 
detekcí

EcoScreen

Robroeks 
et al. 
2007 [9]

- 64 pacientů s AB 
- 50 zdravých kontrol

- IFN-gamma, TNF-alfa 
 a IL-10 detekováno 
 v rozmezí od 6 % vzorků 
 u zdravých kontrol po 
 a 31 % vzorků u AB
- IL-2 detekováno jen 
 v 1 vzorku
- IL-5 detekováno 
 ve 2 vzorcích

- hladiny IFN-gamma a IL-4 byly 
 zvýšeny u pacientů s AB oproti 
 zdravým kontrolám
- jen IL-4 je významný pro stanovení 
 diagnózy AB
- IFN-gamma a IL-4 jsou užitečné 
 pro monitoraci kontroly nad AB

cytokiny v KVV 
měřeny 
průtokovou 
cytometrií

dvouplášťový 
kondenzátor, 
název 
neuveden

Robroeks 
et al. 
2010 [33]

- 31 dětských pacientů s AB 
 (z toho 71 % atopiků)
- 29 zdravých kontrol

- záchyt cytokinů, chemokinů 
 a adhezivních molekul 
 v KVV bylo 94–100 %, 
 (kromě CCL11 a RANTES)
- variabilita mezi jednotlivci 
 se pohybovala mezi 
 5,2 – 35 %

- u pacientů s AB byly významně 
 zvýšené hladiny IL-2, IL-4, IL-5, 
 IL-6, IL-13, IFN-gamma, CCL3, 
 MIF, RANTES, IP10, CXCL8, MCP1, 
 SICAM, sVCAM oproti zdravým 
 kontrolám

multiplexní 
ELISA

EcoScreen

Tabulka (část 2): Studie, které popisují detekci cytokinů IL-4, IL-5, IL-13, TNF-alfa, IFN-gamma v KVV
u pacientů s asthma bronchiale
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kován zejména NK (natural killer cells) buňkami,
dále Th1 pomocnými T-lymfocyty a Tc cytotoxický-
mi T-lymfocyty [46]. IFN-gamma potlačuje antige-
nem indukovanou eozinofilií a hyperresponzivitu
dýchacích cest [26].

Detekcí v KVV a klinickým významem IFN-gam-
ma u pacientů s AB se zabývá řada studií a závěry
se různí. Bylo popsáno jak snížení hladiny IFN-
gamma v KVV u dětských pacientů s AB [30], tak
i zvýšení hladiny IFN-gamma v KVV u pacientů
s AB oproti zdravým kontrolám [9,23,33]. Cytoki-
ny produkovány Th2 lymfocyty (IL-4 a IL-10) inhi-

bují vývoj Th1 odpovědi a IFN-gamma (produko-
ván Th1 lymfocyty) inhibuje vývoj Th2 imunitní
odpovědi [12]. U AB převládá Th2 mediovaná imu-
nitní odpověď, proto byl také zkoumán poměr 
IL-4/IFNgamma v KVV u pacientů s AB a kontrol-
ních osob. Bylo popsáno, že tento poměr byl větší
u pacientů s AB oproti zdravým kontrolám a sni-
žuje se při terapii inhalačními kortikosteroidy [10,
30], kdy klesá IL-4 a stoupá hladina IFN-gamma.
Sledování dynamiky hladin IFN-gamma v KVV by
tedy mohlo mít význam pro monitorování kontroly
nad onemocněním [9]. Na druhou stranu koncent-

Studie Zkoumané skupiny Biomarker Výsledek Biochemická 
metoda

Kondenzátor

Zkratky: AB asthma bronchiale, KVV kondenzát vydechovaného vzduchu, FeNo frakčně exhalovaný oxid dusnatý, IFN-gamma interferon gamma, TNF-alfa tumor 
nekrotický faktor alfa, IL interleukin, PDGF platelet derived growth factor (růstový faktor z destiček), TIMP-2 tissue inhibitory metalloproteinase 2 (inhibitor tkáňové 
metaloproteinázy 2), ELISA enzyme-linked immunosorbent assay (enzymová imunoesej), CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc, DC dýchací cesty, 
GER gastroezofageální reflux, AIA aspirinem indukované asthma, IKS inhalační kortikosteroidy, FEV1 forced expiratory volume in one second (jednovteřinový usilovný 
výdechový objem), PEF peak expiratory flow (vrcholový výdechový průtok), FEF50 forced expiratory flow 50 % (usilovný výdechový průtok v intervalu 50 %), VEGF vascular 
endothelial growth factor (růstový faktor z endotelu cév), EGF epidermal growth factor (epidermální růstový faktor), RANTES regulated on activation, normal T Cell expressed 
and secreted (regulován při aktivaci normální T buňky exprimovány a produkován), TGF-beta transforming growth factor beta (transformující růstový faktor beta), 
CCL3 chemokinový ligand 3, MIF macrophage migration inhibitory factor (faktor inhibující migraci makrofágů), IP10 interferon gamma induced protein 10 (protein 10 
indukován interferonem gamma), CXCL8 chemokinový ligand 8, MCP1 monocyte chemoattractant protein 1 (chemotaktický monocytární protein), VCAM vascular cell 
adhesion molecule-1 (vaskulární adhezivní molekula cévních buněk)

Shahid 
et al. 
2002 [30]

- věk 2–18 let
- 12 pacientů s AB bez 
 steroidů
- 9 pacientů s AB, s nízkou 
 dávkou IKS (< 600 µg/den 
 beclomethason)
- 5 pacientů s AB, s vyšší 
 dávkou IKS (> 600 µg/den 
 beclomethason)
- 11 zdravých kontrol

- IL-4 detekováno v 34 z 37 
 vzorků, vyšší hladina 
 u pacientů bez léčby steroidy
- IFN-gamma detekováno 
 ve všech vzorcích

- IL-4 - vyšší hladina u pacientů bez 
 léčby steroidy
- IFN-gamma - nízká hladina 
 u pacientů bez steroidů, vyšší 
 hladina u pacientů lečených steroidy

- pro detekci 
 IL-4 byla 
 použita ELISA
- pro detekci 
 IFN-gamma 
 byla použita 
 chemi-
 luminiscenční 
 enzymová 
 imunoesej 
 (EIA)

Ecoscreen

Turkeli 
et al. 
2015 [38]

- 37 dětských pacientů 
 s atopickým AB
- 37 dětských pacientů 
 s neatopickým AB

-  IL-5
-  IL-8

- hladina IL-5 v KVV byla zvýšena 
 u pacientů s atopickým AB ve 
 srovnání s pacienty s neatopickým AB
- u hladin IL-8 nebyly pozorovány 
 významné rozdíly

ELISA EcoScreen

Van de Kant 
et al. 
2011 [35]

230 dětí v předškolním věku:
- 47 dětí „bez pískotů“ (nikdy 
 neměly pískoty během života)
- 89 dětí „early-transient“ 
 (pískoty během prvním 3 let 
 života, žádná epizoda ve 4. 
 a 5. roce života)
- 94 dětí „persistent 
 wheezers“, (s četnými 
 epizodami pískání během 
 5 let života)

- cytokiny IL-2, IL-4, IL-8, 
 IL-10 a sICAM detekovány 
 v 96 % vzorků

- hladiny IL-2, IL-4, IL-8, IL-10 
 a sICAM byly zvýšeny u „early 
 transient wheezers“ a „persisent 
 wheezers“ oproti dětem bez pískotů
- mezi „early transient wheezers“ 
 a „persistent wheezers“ nebyly

multiplexní 
částicová 
immunoesej

uzavřený 
skleněný 
kondenzátor

Van Vliet 
et al. 
2016 [22]

- 96 dětských pacientů 
 s perzistením AB
- věk 6-18 let

- IL-1alfa, IL-5, IL-6, IL-8, 
 IL-13, IL-17, TNFalfa

- mezi hladinami cytokinů IL-1alfa, 
 IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, IL-17, 
 TNFalfa a kontrolou nad asthma 
 bronchiale nebyla nalezena korelace

multiplexová 
částicová 
průtoková 
imunoesej

kondenzátor 
z boro-
silikátového 
skla

Tabulka (část 3): Studie, které popisují detekci cytokinů IL-4, IL-5, IL-13, TNF-alfa, IFN-gamma v KVV
u pacientů s asthma bronchiale
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race IFN-gamma v séru je jen hraničně snížená
u pacientů s AB oproti zdravým kontrolám, a také
rozdíl v sérových hladinách mezi pacienty s akutní
exacerbací AB a asymptomatickými astmatiky ne-
byl signifikantní. Nicméně snížená sérová koncen -
trace INF-gamma byla asociována s významnou
obstrukcí dýchacích cest [39].

CYTOKINY V KVV U IDIOPATICKÉ PLICNÍ FI-
BRÓZY

Idiopatická plicní fibróza je chronická progredu-
jící intersticiální pneumonie. Je výsledkem defekt-
ní epiteliálně-mezechymální interakce, která vede
k patologické proliferaci mezenchymálních buněk
a nekoordinované fibrogenezi. Epiteliální buňky
exprimují několik cytokinů a růstových faktorů,
které podporují migraci a proliferaci fibroblastů
a akumulaci extracelulární matrix [47]. Na tomto
procesu se podílí komplexní síť prozánětlivých cy-
tokinů a chemokinů. Jejich interakce způsobuje
atrakci zánětlivých buněk (monocytů/makrofágů
a lymfocytů), proliferaci fibroblastů, produkci ex -
tracelulární matrix a neoangiogenezi. Jejich přímý,
či nepřímý efekt na plicní fibroblasty je zprostřed-
kován produkcí růstového faktoru z destiček (pla-
telet derived growth factor; PDGF) [48]. Mezi nejvý-
znamnější cytokiny, které se podílejí na patogenezi,
patří IL-1. Obě jeho molekuly IL-1alfa a IL-1beta
indukují sekreci PDGF, proliferaci fibroblastů
a syntézu prokolagenu typu I a III [49]. TNF-alfa
je prozánětlivý cytokin s pleiotropním efektem. Je
produkován aktivovanými makrofágy, lymfocyty,
epiteliálními a endoteliálními buňkami. Má pod-
statnou roli v adhezi buňky k buňce, transendo -
teliální migraci a podílí se také na aktivaci che -
mokinové a cytokinové kaskády [50]. Přímo nebo
nepřímo stimuluje ostatní faktory (např. TGF-beta,
IL-1, IL-6). 

Transformující růstový faktor beta 
Transformující růstový faktor beta (transforming

growth factor beta; TGF-beta) je hlavním profibro-
tickým cytokinem, který se podílí na patologické 
fibrogenezi. Podporuje apoptózu epiteliálních bu-
něk, přeměnu epiteliálních buněk v mezenchymál-
ní, syntézu kolagenu, proliferaci fibroblastů, trans-
diferenciaci fibroblastu v myofibroblast a expresi
matrix metaloproteinázy [51]. CXC chemokiny se
podílejí na aberantní angiogenezi v důsledku po -
rušené rovnováhy mezi proangiogenními (CXCL8,
CXCL5 a CXCL12) a antiangiogenními (CXCL9,
CXCL10, CXCL11) chemokiny. Společně s TGF-be-
ta se podílejí na vychytávání cirkulujících fibrocy-
tů v plicní tkáni [48].

Přítomností cytokinů v KVV u idiopatické plicní fi-
brózy se zabývaly dvě práce [52,53]. V první z nich
byla vzájemně srovnávána hladina cytokinů a che-
mokinů v KVV mezi třemi skupinami vyšetřova-
ných subjektů. Jednalo se o pacienty s eozinofilní

pneumonií, idiopatickou plicní fibrózou a zdravé
kontrolní osoby. Vzorky KVV byly analyzovány pro-
střednictvím imunoeseje, detekováno bylo 42 cy -
tokinů, včetně výše zmíněných (IL-1alfa, IL-1beta, 
IL-4, IL-5, IL-13, TNF-alfa, IFN-gamma a TGF-beta).
Nicméně mezi třemi srovnávanými skupinami ne-
byly popsány rozdíly v hladinách jednotlivých cy-
tokinů v KVV [52]. V rámci druhé studie byla hod-
nocena hladina epiteliálních alarminů (IL-25, IL-33
a tymického stromálního lymfopoetinu TSLP) u pa-
cientů s IPF, CHOPN, AB a u zdravých kontrol.
U IPF byla detekována významně vyšší hladina 
IL-33 oproti zdravým kontrolám. Hladina IL-33
v KVV u pacientů s IPF se však výrazně nelišila od
hladin detekovaných u pacientů s CHOPN a AB.
Popsána byla významná korelace mezi hladinou
IL-33 v KVV a difuzní plicní kapacitou ve skupině
pacientů s IPF [53].

DISKUZE

I když se stanovení cytokinů v KVV u pacientů
s plicním onemocněním jeví jako velmi atraktivní
metoda, existují mnohé překážky pro její zavedení
do klinické praxe. Řada faktorů ovlivňuje samotnou
metodologii odběru a analýzu vzorku. Výzkumné
skupiny, které se zabývaly zastoupením jednotli-
vých cytokinů v KVV, zatím nedospěly ke konsenzu,
který by umožnil zavedení sjednoceného metodolo-
gického postupu nebo referenčních hodnot pro
jednotlivé molekuly. Nejslibnějším cytokinem, kte-
rý by se mohl stát biologickým markerem sledo -
vání AB, se zdá být IL-4. V KVV byl spolehlivě de-
tekován v řadě prací [10,11,21,31,32] a ve většině
případů byla jeho hladina v KVV u pacientů s AB
oproti zdravým kontrolám signifikantně zvýšená
[9,19,23,30,31,33]. Některé práce sice podtrhují
možný přínos stanovování koncentrace IL-4 v dia-
gnostice AB [9], nicméně zvýšené koncentrace to-
hoto cytokinu byly popisovány i u celé řady dalších
onemocnění, jako je atopická dermatitida [10],
CHOPN [20] nebo nazální polypózy [32]. 

Dalším zásadním problémem při stanovení hla-
diny jak cytokinů, tak i jiných proteinů v KVV, je
jejich nízká koncentrace, která bývá často na hra-
nici stanovi telnosti nejčastěji používanou metodou
ELISA. Jednotlivé kondenzační systémy mají roz-
dílnou efektivitu pro sběr cytokinů, proto je nutné
použít velmi citlivou biochemickou metodu při ná-
sledné analýze vzorku. Například ve studii Robroek-
se et al. byly cytokiny IL-10, TNF-alfa a IFN-gamma
v KVV stanoveny pomocí průtokové cytometrie
a byly detekovány jen u 2–31 % vzorků [9]. Sledo-
vané cytokiny se v KVV nepodařilo detekovat v pra-
cech Grzela et al. (IL-8) [44] nebo Kurowskeho et al.
(IL-10) [45]. Práce Stelmach et al., zkoumala hladi-
ny zánětlivých markerů v KVV, včetně IL-1ra, IL-1
beta, IL-1 alfa, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, 
IL-12, IL-13, IL-15, IL-17, TNF-alfa, IFN-gamma a ji-
né. Vzhledem k nízké koncentraci molekul v KVV
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ale nebylo možné detekovat jejich hladiny a valid-
ně je srovnat mezi zkoumanými skupinami dět-
ských pacientů s pozátěžovým AB [54]. Také v dal-
ších studiích byla jako hlavní limitace detekce
cytokinů zmíněna především jejich nízká koncent-
race v KVV i v séru [19,20]. 

ZÁVĚR

Stanovení cytokinů v KVV u pacientů s AB a IPF
zatím nepřineslo očekávaný benefit dostupné a ne-
invazivní metody k monitoraci zánětu a patogene-
tických mechanismů v dýchacích cestách. Výzvou
v této oblasti je nalézt správnou metodiku odběru,
zpracování vzorků, jejich opakovatelnost a dosta-
tečnou senzitivitu. To by mělo umožnit, i přes níz-
kou koncentraci cytokinů, stanovení jejích refe-
renčních hodnot, spolu se sledováním dynamiky
hladin cytokinů ve vztahu ke klinickému stavu pa-
cienta, monitoraci léčby. Především pacienti s IPF
nejsou vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu
schopni podstoupit diagnostická vyšetření, či vyše-
tření k zhodnocení vývoje jejich onemocnění. I pro-
to je možnost neinvazivní diagnostiky v této skupi-
ně pacientů velmi žádoucí. K zhodnocení přínosu
vyšetření cytokinů v KVV u pacientů s IPF jsou nut-
né další prospektivní studie.

ZKRATKY

KVV kondenzát vydechovaného 
vzduchu

AB asthma bronchiale
IPF idiopatická plicní fibróza
Th1 lymfocyt T helper lymfocyte; pomocný 

T lymfocyt
IL interleukin
TNF-α tumor necrosis factor alfa; 

tumor nekrotický faktor alfa
IFN-γ interferon gamma
RANTES regulated on activation, normal 

T Cell expressed and secreted; 
regulován při aktivaci normální
T buňky exprimovány
a secernovány

MCP-1 monocyte chemoattractant
protein 1;
chemotaktický monocytární protein

TGF-β transforming growth factor beta;
transformující růstový faktor beta

VCAM-1 vascular cell adhesion molecule-1;
vaskulární adhezivní 
intracelulární molekuly

FEV1 forced expiratory volume in one 
second; jednovteřinový usilovný
výdechový objem

PEF peak expiratory flow; 
vrcholový výdechový průtok

FEF50 forced expiratory flow 50 %; 
usilovný výdechový průtok 
v intervalu 50 %

PDGF platelet derived growth factor; 
růstový faktor z destiček

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc

Práce byla podpořena MZ ČR. Institucionální pod-
pora MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705) „Analýza bio-
markerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu,
bronchoalveolární tekutině a krevní plazmě u paci-
entů s vybranými plicními onemocněními ve vztahu
k prognóze“.
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Zamyšlení nad některými statistikami pandemie
SARS-CoV-2: středoevropská perspektiva

L. Fila, D. Rakita, M. Marel

Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN Motol

SUMMAR Y

Reflections on some statistics of the SARS-CoV-2 pandemic: a Central European perspective
Introduction: The aim of this work is to compare some statistical data concerning the SARS-CoV-2 pandemic

in the Czech Republic and other Central European countries.
Methods: As of 17 April 2021, data on the number of infected, deceased and vaccinated persons and the num-

ber of tests for SARS-CoV-2 were recorded from available Internet sources. They were correlated with economic,
health and social parameters.

Results: In the population of Central European countries, the proportion of infected persons ranged between
3.7 % (Germany) and 14.9 % (Czechia). The proportion of deaths among infected persons ranged between 1.2 %
(Netherlands) and 3.3 % (Hungary); in the Czech Republic, it was 1.8 %. The proportion of vaccinated persons ran-
ged between 14.1 % (Switzerland) and 32.0 % (Hungary); in the Czech Republic, it was 14.9 %. The number of
tests ranged between 261,224/1,000,000 (Slovakia) and 3,163,023/1,000,000 (Austria); in the Czech Republic, it
was 1,445,951/1,000,000). The proportion of infected persons negatively correlated with the number of hospital
beds/100,000 (p = 0.041) and the proportion of deaths negatively correlated with GDP (p = 0.007).

Conclusion: These statistics illustrate the situation regarding the SARS-CoV-2 pandemic in Central European
countries. In the Czech Republic, the proportion of deaths among infected persons was kept at low numbers despite
the highest proportion of infections in the population.

Keywords: SARS-CoV-2 pandemic, Central Europe

SOUHRN
Úvod: Cílem práce je srovnání některých statistických dat, týkajících se pandemie SARS-CoV-2 v Česku a dal-

ších zemích střední Evropy. 
Metodika: Ke dni 17. 4. 2021 byly z dostupných internetových zdrojů zaznamenány údaje týkající se počtu in-

fikovaných, zemřelých a vakcinovaných osob a počtu testů na SARS-CoV-2. Korelovány byly s ekonomickými,
zdravotními a společenskými parametry.

Výsledky: V populaci zemí střední Evropy se podíl infikovaných pohyboval mezi 3,7 % (Německo) a 14,9 % (Če-
sko). Podíl zemřelých mezi infikovanými se pohyboval v rozmezí od 1,2 % (Nizozemsko) a 3,3 % (Maďarsko), v Če-
sku činil 1,8 %. Podíl vakcinovaných se pohyboval mezi 14,1 % (Švýcarsko) a 32,0 % (Maďarsko), v Česku činil
14,9 %. Počet testů se pohyboval mezi 261 224/1 000 000 (Slovensko) a 3 163 023/1 000 000 (Rakousko), v Če-
sku činil 1 445 951/1 000 000. Podíl infikovaných negativně koreloval s počtem nemocničních lůžek/100 000
(p = 0,041) a podíl zemřelých negativně koreloval s výší HDP (p = 0,007).

Závěr: Uvedená statistická data ilustrují situaci ohledně pandemie SARS-CoV-2 v zemích střední Evropy. V Če-
sku se přes nejvyšší podíl infekce v populaci podařilo udržet podíl zemřelých mezi infikovanými na nízkých čí-
slech.

Klíčová slova: pandemie SARS-CoV-2, střední Evropa

ÚVOD 

Již více než rok čelí svět pandemii novým koro-
navirem SARS-CoV-2. Česká republika zvládla ná-
stup pandemie na jaře 2020 velmi dobře, naopak

na podzim 2020 a v zimě 2020–2021 patřila k nej-
postiženějším zemím na světě. Nabízí se zde srov-
nání počtu infikovaných a jejich mortality se sou-
sedními státy a dalšími zeměmi středoevropského
prostoru s ohledem na ekonomické, zdravotní a spo-
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lečenské ukazatele. Za pozornost stojí rovněž srov-
nání úrovně vakcinace a počtu vyšetření.

METODIKA 

Z dostupných internetových zdrojů byly v Česku,
Slovensku, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku,
Švýcarsku, Belgii a Nizozemsku zaznamenány ná-
sledující parametry: počet obyvatel, počet infikova-
ných SARS-CoV-2, počet zemřelých na covid-19,

počet osob, které obdržely alespoň jednu dávku vak-
cíny proti SARS-CoV-2 a počet provedených testů
na SARS-CoV-2. Kalkulovány byly následující pa-
rametry: podíl infikovaných na počet obyvatel, po-
díl zemřelých mezi infikovanými, podíl vakcinova-
ných na počet obyvatel a počet testů na 100 000
obyvatel. K vyhodnocení byly použity následující
parametry: hrubý domácí produkt (údaje za rok
2019) jako ekonomický ukazatel, počet akutních
nemocničních lůžek na 100 000 obyvatel (údaje za
rok 2018) a predikovaná délka života (údaje za rok

Tabulka 2: Přehled ekonomických, zdravotních a společenských ukazatelů ve vybraných středoevrop-
ských zemích

Stát HDP per capita Akutní lůžka Predikovaná délka Index percepce
(mezinárodní $) (počet na 100 000) života (roky) korupce

Česko 42 670 408 79,3 54

Slovensko 34 202 481 77,8 49

Německo 56 226 602 81,3 80

Rakousko 58 850 535 82,0 76

Polsko 34 484 473 78,0 56

Maďarsko 33 992 427 76,5 44

Švýcarsko 72 008 361 84,0 85

Belgie 59 693 497 82,1 76

Nizozemsko 54 029 267 82,2 82

Tabulka 1: Přehled počtu infikovaných, zemřelých, vakcinovaných a provedených testů na SARS-CoV-2
ve vybraných středoevropských zemích

Počet Počet Počet Počet Počet 
Stát obyvatel infikovaných zemřelých očkovaných testů

(% z populace) (% z infiko- (% z populace) (počet na
vaných) 1 000 000)

Česko 10 724 712 1 600 341 28 396 1 575 629 15 507 408
(14,9 %) (1,8 %) (14,7 %) (1 445 951)

Slovensko 5 461 737 375 336 11 043 925 101 2 486 691
(6,9 %) (2,9 %) (16,8 %) (261 224)

Německo 83 995 966 3 125 793 80 466 15 906 352 52 737 238
(3,7 %) (2,6 %) (18,9 %) (627 854)

Rakousko 9 047 032 591 347 9 870 1 658 035 28 615 969
(6,5 %) (1,7 %) (18,3 %) (3 163 023)

Polsko 37 813 758 2 675 874 61 825 6 236 689 13 503 602
(7,1 %) (2,3 %) (16,4 %) (357 108)

Maďarsko 9 640 900 746 802 24 979 3 090 994 5 096 421
(7,7 %) (3,3 %) (32,0 %) (528 625)

Švýcarsko 8 704 639 632 399 10 505 1 228 368 6 538 153
(7,3 %) (1,7 %) (14,1 %) (751 111)

Belgie 11 629 525 943 213 23 681 2 204 943 11 907 015
(8,1 %) (2,5 %) (19,0 %) (1 023 861)

Nizozemsko 17 164 888 1 395 328 16 904 2 967 777 11 292 587
(8,1 %) (1,2 %) (17,2 %) (657 889)
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2019) jako zdravotní ukazatel a index percepce ko-
rupce (údaje za rok 2020) jako společenský ukaza-
tel. Tyto parametry byly korelovány s podílem infi-
kovaných na počet obyvatel a podílem zemřelých
mezi infikovanými a na počet obyvatel. K vyhodno-
cení byl použit statistický software Statistika 13
CZ, kalkulovány byly Spearmanovy korelační ko-
eficienty a jako signifikantní byly považovány hod-
noty p < 0,05.

VÝSLEDKY 

Zjištěná data ohledně výskytu infekce SARS-CoV-2,
úmrtí infikovaných, provedených testů a vakcinace
ke dni 17. 4. 2021 jsou uvedena v tabulce 1 [1,2].

Ekonomické, zdravotní a společenské ukazatele
jsou uvedeny v tabulce 2 [3–6].

Statistickým vyhodnocením byly zjištěny násle-
dující korelace: počet akutních lůžek/100 000 oby-

vatel negativně koreloval s po -
dílem infikovaných v populaci
(rS = –0,69; p = 0,041) a výše
hrubého domácího produktu
(HDP), predikovaná délka života
a index percepce korupce nega-
tivně korelo valy s podílem ze-
mřelých v infikované populaci
(rS = –0,82, –0,78 a –0,7;
p = 0,007, 0,014 a 0,035). Zde
lze za určující považovat výši
HDP, a to vzhledem ke korelacím
HDP s predikovanou délkou ži-
vota i s indexem percepce korup-
ce (v obou případech rS = 0,95
a p < 0,0001). Grafická znázor-
nění zjištěných korelací jsou za-
chycena v grafech 1 a 2.

DISKUZE 

Podíl infikovaných SARS-CoV-
2 na počet obyvatel se ve stře-
doevropských zemích pohybuje
mezi 6,5–8,1 % se dvěma vý -
jimkami, a to Německem (3,7 %)
a Českem (14,9 %). Tento podíl
slabě negativně koreloval s poč-
tem akutních nemocničních lů-
žek na 100 000 obyvatel. Ve sdě-
lovacích prostředcích se stále
běžně udává, že Česko má v po-
rovnání s evropskými zeměmi
nadprůměrné počty nemocnič-
ních lůžek. Minimálně ve střed-
ní Evropě to však již neplatí, ze
sledovaných zemí mají pouze 
Nizozemsko a Švýcarsko méně
akutních lůžek na počet obyva-
tel než Česko. Je skutečností, že
mezi lety 1994 a 2015 došlo
v Česku k redukci počtu akut-
ních lůžek z 81 407 na 54 415,
tedy o 33,2 % [7]. Lze tedy uva-
žovat o možnosti, že „vyšší lať-
ka“ pro hospitalizaci nemocného
s covid-19 přispívá k šíření in-
fekce v populaci.

Podíl zemřelých mezi infikova-
nými SARS-CoV-2 v zemích střed-
ní Evropy kolísá mezi 1,2 % (Ni -
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Graf 2: Vztah výše hrubého domácího produktu a podílu zemřelých
mezi infikovanými SARS-CoV-2

Graf 1: Vztah počtu akutních nemocničních lůžek/100 000 obyvatel
a podílu infikovaných SARS-CoV-2
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zozemsko) a 3,3 % (Maďarsko). Česko v této sta -
tistice nedopadá navzdory nejvyššímu postižení
pandemií s 1,8 % vůbec špatně a jde o počty srov-
natelné s mnohem méně postiženými Rakouskem
a Švýcarskem (v obou případech 1,7 %). Podíl ze-
mřelých mezi infikovanými SARS-CoV-2 význam-
ně koreloval s výší HDP, a ukázal tak závislost vý-
sledků péče o nemocné s covid-19 na ekonomice.
Nutno podotknout, že obě země se srovnatelnými
výsledky mají HDP znatelně vyšší (především Švý-
carsko) a také z něj dávají podstatně více finan -
čních prostředků do resortu zdravotnictví: Rakou-
sko 10,3 % a Švýcarsko 11,9 % – oproti Česku
s pouhými 7,7 % [8]. 

Podíl očkovaných alespoň jednou dávkou vakcí-
ny se ve středoevropských zemích pohybuje mezi
14,1 % (Švýcarsko) a 19,0 % (Belgie), přičemž vý-
jimkou a rekordmanem je Maďarsko s 32,0 %, kte-
ré oproti ostatním sledovaným zemím využívá na-
víc i vakcínu Sputnik V. Česko sice není s 14,7 %
poslední, ale druhé místo od konce rozhodně není
lichotivé.

V počtu provedených testů na 1 000 000 obyva-
tel dominuje Rakousko s 3 163 023 testy (každý
Rakušan byl tedy v průměru testován již více než
třikrát), Česko je druhé s 1 445 951 testem a nej-
méně se testuje na Slovensku (261 224 testy). 

ZÁVĚR

Uvedená data se týkají Česka v období právě
končící čtvrté vlny pandemie SARS-CoV-2. Po více
než šesti měsících masivního postižení naší popu-
lace snad konečně svítá na lepší časy. Začalo se ví-
ce testovat, rozběhlo se očkování, a především se
podařilo udržet úmrtnost na hodnotách, které jsou
často nižší než v sousedních, mnohem méně posti-

žených zemích. Tento fakt je sdělovacími prostřed-
ky zcela ignorován a svědčí o tom, že naše zdravot-
nictví obstálo se ctí.

Práce byla podpořena projektem MZ ČR – RVO FN
Motol 00064203.
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Primár doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. – 
sedemdesiatročný

V máji sa dožíva významného životného jubilea
primár doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. Pána primára
Majera poznáme hlavne ako aktívneho broncho -
lóga, ako predsedu SPFS SLS, ale najmä ako obe-
tavého kolegu a priateľa. Narodil sa 9. 5. 1951
v Košiciach. Lekársku fakultu UPJŠ ukončil v Ko-
šiciach roku 1975. Od 1. 6.
1978 pracoval v Odbornom lie -
čebnom ústave TaRCH Nitra –
Zobor, pracovisko Lefantovce
až do 30. 11. 1987. Od 1. 12.
1987 pôsobil ako odborný asis-
tent na Katedre tuberkulózy
a pľúcnych chorôb ILF (dnešná
SZU), kde bol zamestnaný do
31. 8. 1989. Od 1. 9. 1990 sa
stal primárom Bronchologické-
ho oddelenia Národného ústa-
vu tuberkulózy a respiračných
chorôb v Bratislave v Podunaj-
ských Biskupiciach. Od januá -
ra 2004 pracuje ako primár
Kliniky pneumológie a ftizeoló-
gie LF UK v Bratislave, ktorá
patrí pod Univerzitnú nemoc-
nicu Bratislava. Atestoval v od-
bore vnútorné choroby v roku
1980, nadstavbovú atestáciu z tuberkulózy a pľúc -
nych chorôb absolvoval v roku 1983. V roku 1994
získal vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbore
vnútorné choroby na Lekárskej fakulte UK v Bra-
tislave. V roku 1996 získal na IVZ (dnešná SZU)
v Bratislave certifikát na vykonávanie pneumo -
logickej cytopatológie. V roku 2011 habilitoval
v odbore vnútorné choroby na LF SZU. V rokoch
2006–2019 pôsobil ako predseda Slovenskej pneu-
mologickej a ftizeologickej spoločnosti (SPFS), je
členom ERS – Európskej respirologickej spoloč-

nosti, členom redakčnej rady odborných časopisov
Studia pneumologica et phthiseologica a Respiro. 

Bohatá je jeho prednášková a publikačná čin-
nosť, vydal 143 publikácií, 3 monografie, kapitoly
v 9 knižných publikáciách. Aktívne reprezentoval
Slovensko na svetových bronchologických kongre-

soch (USA, Argentína, Japon-
sko, Maďarsko). Za najvýznam-
nejšiu svoju odbornú vedeckú
prácu považuje monografiu vy-
danú na CD nosiči – Video-
bronchoskopia – multimediálny
videobronchoskopický atlas.
Prvé vydanie bolo v roku 2002,
druhé  v roku 2003. Ďalšou vý-
znamnou publikačnou aktivi-
tou bolo vydanie monografie
Majer a kol.: Choroby dýcha-
cích ciest – klinické as pekty. 

Pán primár bol a stále zostá-
va ako jeden z hlavných organi-
zátorov odborných vedeckých
podujatí SPFS SLS, ktoré orga-
nizuje nielen na národnej, ale
aj na medzinárodnej úrovni. 

Spolu so svojou manželkou,
ktorá je tiež pneumologička,

majú dvoch synov a tešia sa už 5 vnúčatám. 

Pánovi primárovi Majerovi prajem v mene celej
slovenskej pneumologickej obce veľa zdravia a ešte
veľa spokojných pacientov, ale najmä pohodu v ro-
dinnom kruhu na chalupe. 

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
v mene výboru SPFS SLS 
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Vzpomínka na prof. R. W. Lighta

Je to již moc dávno, někdy v roce 1982 mi můj
tehdejší šéf doc. Polánský, přednosta II. TRN kli -
niky v Praze Veleslavíně řekl: „Marel, budete se
 věnovat pleurálním výpotkům. Sežeňte všechny
informace o této problematice, co jsou na světě,
nastudujte je a sepište souhrnné sdělení“. Z dneš-
ního pohledu by bylo asi nej-
jednodušší vyhledat vše na
Googlu. Ale na začátku 80. let
to byl problém. Tedy vzhůru do
knihoven …. šuplíčky, kartič-
ky, a když už jste našli heslo
nebo správného autora, tak by-
la publikace vypůjčená, nebo
byla v depozitáři, obvykle kdesi
v podzemí Nemocnice Pod Petří-
nem. Přesto jsem několik prací
a kontaktů v Lékařském domě
našel. Byla to práce Uty Roseo -
vé z Kansas City o pleurálních
biopsiích parietální pleury u ne-
mocných s pleurálním výpot-
kem pomocí Abramsovy jehly.
Hned jsem jí napsal prosbu
o další „separátky“, tedy samo-
statně vydané články publiko-
vané v prestižních časopisech,
a o radu, jak tyto punkce pro-
vádí. Mně se dařilo získat kvalitní vzorek pleury
jen u cca 30–40 % biopsií. Netrvalo dlouho a došel
mi od ní dopis s jejími zkušenostmi, a hlavně na-
psala: „I recommend to contact the biggest person
in pleurology, prof. R. W. Light“. Připojila i jeho 
kalifornskou adresu, Long Beach, Veterans Admi-
nistration. Tou dobou se již rodil na naší velesla-
vínské klinice plán, jak budeme prospektivně sle-
dovat všechny nemocné s pleurálním syndromem,
budeme zkoušet nové vyšetřovací metody, již zmí-
něnou biopsii parietální pleury měli mít všichni,
stejně jako bronchoskopii, cytogenetické vyšetření
buněk ve výpotku, tumor markery, imunologické
vyšetření ve výpotku i v krvi (včetně C3, C4 frakcí
komplementu). Jako pobočnou studii jsme plánovali
provést epidemiologickou studii v okrese Beroun aj.
To vše jsem sepsal a poslal panu prof. Lightovi a po-
prosil o pomoc ve smyslu získání co nejvíce infor-
mací o daném problému. To vše jsem odeslal cca
v roce 1984 na adresu do Kalifornie jako 30letý,
zcela neznámý (a nezajímavý) zvídavý sekundář
jedné pražské kliniky. Nic moc jsem nečekal, ale
doufal. Asi po dvou měsících jsme dostali výzvu

z pošty v Josefské ulici…. „máte tu balík z Ameri-
ky“. To bylo vzrůšo!! Letěl jsem na poštu, a světe
div se, železná opona mezi Západem a Východem
zas nebyla tak nepropustná. Prostě jsem balík 
vyzvedl a nesl jako svátost domů. Doma za po -
zornosti celé rodiny jsem balík otevřel a nábožně 

vyndával jeden poklad za dru-
hým. Byly tam desítky separát-
ních prací od autorů z celého
světa, dokonce tam byly i vy-
tržené kapitoly „Pleural effu -
sion“ z různých lékařských 
interních a pneumologických
učebnic. Celé to vážilo aspoň
deset kilo. Tak to byl můj první
a významný kontakt s Richem
Lightem. Nevěřil jsem svým
očím a jen jsem děkoval Utě
Roseové z Kansasu za toto do-
poručení. Poděkoval jsem sa-
mozřejmě i panu profesorovi
do Kalifornie a připomněl, že
začínáme naší prospektivní
studii. Další roky jsem pana
profesora neobtěžoval a zařa-
zoval do studie všechny po so-
bě jdoucí pacienty s výpotky
z naší kliniky, až po čtyřech le-

tech jich bylo 171. Ale to byl již rok 1989, sameto-
vá revoluce vše otevřela a zjednodušila. Naše pro-
spektivní studie Diagnosis of Pleural Effusions:
Experience With Clinical Studies, 1986 to 1990
byla hotová, a dokonce i přeložena do angličtiny.
Neváhal jsem a připomněl se prof. Lightovi (po pěti
letech), přiložil naši práci s poněkud odvážnou vě-
tou: „Moc jste mi pomohl v začátku studie, nyní
bych Vás poprosil o pomoc po jejím ukončení. Te-
dy s pomocí ji publikovat v USA, nejlépe v CHES-
Tu.“ Pamatuji si přesně, že po odeslání jsem čekal
asi 3 měsíce na odpověď, ale nic nepřišlo. Moc
jsem nedoufal v pozitivní reakci, ale přesto jsem
napsal ještě jeden dopis do Kalifornie. Abych od-
lehčil fakt, že pan profesor na můj první dopis ne-
reagoval, jsem zařadil do svého psaní (vtipnou) vě-
tu: „První dopis k Vám asi neodrazil, neboť…. Was
lost somewhere over the Atlantic ocean…“ tak jej
posílám znovu. A udělal jsem dobře. Myslím, že
tento moment byl dosti významný pro můj další
profesní život. Za 10 dní přišla odpověď: Hello Mi-
loslav, your paper is exciting …. Jedeme s mojí no-
vou ženou Judi na výlet do Evropy, za měsíc máme
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být ve Vídni, co kdybychom u vás v Praze pobyli
pár dní?? A bylo to. V roce 1991 jsme u nás doma
přivítali vzácné hosty, vyvezli je na Karlštejn, trhali
třešně, opékali buřty a bavili se o medicíně i o svě-
tě. Pan profesor, ke kterému jsem samozřejmě
vzhlížel jako ke svatému obrázku, byl vždy velmi
pozorný, hodně se ptal a o všech informacích, kte-
ré měl od nás, hodně přemýšlel a pamatoval si je.
Měl rád červené víno a v restauraci si objednal ob-
vykle to, co jsem si objednal já, tedy např. tatar-
ských bifteků (které údajně poznal až v Praze)
jsme spořádali několik. Tak to byl začátek našeho
celoživotního přátelství, které bylo spojeno s ná-
slednými mnohými návštěvami v USA a v Česku.
Jen díky panu profesorovi vím, jak se připraví vel-
ký humr, který se nemilosrdně ponoří do jen oso-
lené vařící vody, vím, jaké je to plout na jachtě ko-
lem Queen Mary zakotvené v přístavu v Long
Beach i jak zapáchají bubliny valící se z vřídel ve
Steamboat Springs v Coloradu. Naopak pan profe-
sor díky nám ví, jak je vysoká Orlická přehrada
i jak chutná Plzeň na vyhlídkové cestě na Petříně.
Rich Light byl velmi milý a společenský člověk, ne-
zkazil žádnou legraci, rád získával všechny infor-
mace o našem životě, chválil nás za to, že za jeden
dolar v průběhu přibližně dvaceti let dostával stále
stejně velký obnos v českých korunách. Toto přá-
telství také mělo své děti v podobě tří publikací,
které jsme ve světě společně publikovali, z nichž
asi nejvýznamnější je epidemiologická studie pleu-
rálních výpotků, provedená v okrese Beroun, která
má v současnosti podle Research gate 181 citací.

Myslím, že osobních vzpomínek bylo dosti, nyní
něco faktů o R. W. Lightovi. Narodil se v USA, ve
státě Colorado, v krásném městečku Steamboat
Springs v roce 1942. Medicínu vystudoval na John
Hopkinsově Univerzitě v Baltimoru, stát Maryland.
Studium ukončil v roce 1968. Na této univerzitě
dále působil jako lékař plnící vědecké úkoly (asi
něco jako náš „doktorand“) zadané Institutem ná-
rodního zdraví USA (Special Pulmonary Research
Fellowship by National Institutes of Health) do ro-
ku1972. Tento rok byl pro něj velice významný,
neboť v rámci působení na Johns Hopkinsově uni-
veritě dokončil svoji stěžejní práci (ve 30 letech!!),
ve které byla formulována „Lightova kritéria“ k od-

lišení exsudátu od transsudátu. Tato kritéria sta-
novil na základě studia sestavy150 nemocných
s fluidotoraxem, z nichž bylo 47 transsudátů a103
exsudátů. Nově definovaná tři kritéria založená na
stanovení poměru mezi hladinou celkové bílkoviny
(více než 0,5) a LDH (více než 0,6) ve výpotku
k hladině v séru a absolutní hodnota LDH ve vý-
potku vyšší než 2/3 horní hranice normy v séru
k odlišení dvou základních typů fluidoto raxů. Tato
svá nová kritéria následně porovnal s dosud po-
užívanými kritérii (např. exsudát by měl obsahovat
více než 3 g celkové bílkoviny /l) a prokázal jejich
vyšší senzitivitu i specificitu. I dnes, po 49 letech,
jsou jeho kritéria celosvětově považována za zlatý
standard. V následujících desetiletích pan profe-
sor Light opakovaně vydával monografie s názvem
Pleural diseases, v roce 2013 vyšlo jejich 6. vydá-
ní, několik Text book of pleural diseases, publiko-
val 428 článků v nejprestižnějších časopisech svě-
ta a přednesl nespočet přednášek v 57 zemích
světa. Třikrát přednášel i v České republice, jed-
nak na 2. LF UK v Praze Motole a jednak v Lékař-
ském domě na vědecké schůzi ČPFS. Vzpomínky
na prof. Lighta mohou být pro mnohé z našich
mladších kolegů velmi inspirující. Myslím, že z vý-
še uvedeného vyplynulo, že pouze tvrdá práce, ne-
ustálé studium, cílevědomé sbírání zkušeností z kli-
nické praxe (ze sestav pacientů) a jejich následné
zpracování a obohacení o vlastní nápady mohou
přinést významné pokroky medicíny. Život profe-
sora Lighta, kromě jiného, prokázal, že mezinárod-
ní spolupráce v oblasti medicíny založená na přá-
telství a vzájemné úctě je možná a prospěšná pro
všechny zúčastněné. 

Nevím zdali, kdy, event. pokud vůbec někdy bu-
dou Lightova kritéria změněna či vyměněna za ji-
ná, ale vím jistě, že svůj účel plnila a stále plní. Je-
jich tvůrce prof. Light sice zemřel ve svém domě
v Nashvillu ve státě Tennessee 11. 5. 2021, ale mi-
nimálně ve svých kritériích bude žít dále v našich
myslích a i v srdcích těch, kdož jej měli možnost
poznat.

Milý Richi, za vše moc děkuji.

Miloslav Marel
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In memoriam 
Primár MUDr. František Dvořák

(1933–2021) 

Dňa 1. apríla 2021 nás v Nitre vo veku nedo -
žitých 88 rokov navždy opustil MUDr. František
Dvořák, lekár-pneumoftizeológ a klinický bioche-
mik, dlhoročný primár Oddelenia klinickej bioché-
mie a riaditeľ vo vtedajšom Odbornom liečebnom
ústave tuberkulózy a respirač-
ných chorôb v Nitre na Zobore.

Narodil sa 16. mája 1933
v Prahe, ale od roku 1940 žil
v Bratislave, kde absolvoval aj
Lekársku fakultu Univerzity
Komenského.

V roku 1959 po promócii na-
stúpil ako lekár na lôžkové od-
delenie tuberkulózy v Krajskej
liečebni tuberkulózy v Nitre,
terajšej Špecializovanej nemoc-
nici sv. Svorada Zobor, n. o.,
ktorá sa stala jeho celoživot-
ným pracoviskom až do odcho-
du do dôchodku. Na oddelení,
na ktorom bol aj úsek urologic-
kej tuberkulózy, pracoval pod
vedením primára MUDr. Juraja
Komára, vykonával postupne
liečebné a diagnostické výkony,
spomeňme aspoň skiaskopie,
i. v. urografie a v tom čase často využívané bron-
chografie, ale aj ďalšie. Od nástupu do liečebne bol
riaditeľom doc. MUDr. Rudolfom Krutým, CSc. us-
tanovený za ošetrujúceho lekára pre frekventantov
Rehabilitačného výcvikového strediska, ktoré ako
jediné zariadenie tohto druhu v rámci bývalého
Československa pôsobilo v ústave až do roku 1972
a prinavracalo tuberkulóznych chorých do nor-
málneho pracovného života, a tak prispievalo k ich
socializácii.

Po roku 1962 po atestácii v odbore tuberkulóza
bol pre jeho záujem o laboratórne vyšetrovacie me-
tódy, ktoré sa vykonávali pôvodne v laboratórnom
kútiku na prízemí bývalého zoborského kláštora,
poverený budovaním centrálneho biochemického
a hematologického laboratória. V rekonštruova-
ných priestoroch bývalého refektára a kuchyne po
jeho úspešnej atestácii z klinickej biochémie v ro-
ku 1967 na základe rozhodnutia Povereníctva SNR
pre zdravotníctvo vzniklo Oddelenie klinickej bio-
chémie, na ktorom pôsobil vo funkcii primára v ro-
koch 1967 až 1999.

1. marca 1985 prebral funkciu riaditeľa od svoj-
ho predchodcu doc. MUDr. Rudolfa Krutého, CSc.
V tejto funkcii plne uplatnil svoje teoretické, prak-
tické, dobré organizačné a riadiace schopnosti
a skúsenosti. Prepájal rozvoj ústavu v jeho klinic-

kej časti v nosnom medicín-
skom odbore tuberkulóza a re-
spiračné choroby s rozvojom
ďalších diagnostických zložiek
a ambulancií.

Počas jeho riaditeľskej funk-
cie vo vtedajším ústave došlo
k ďalšiemu budovaniu zdravot-
níckeho zariadenia, rekonštruk-
cii budov a infraštruktúry, vy-
budovali sa nové priestory
telocvične pre skvalitnenie re-
habilitačnej starostlivosti pre
pacientov. Významným poči-
nom bola v roku 1993 delimi-
tácia troch ambulancií tuber-
kulózy a respiračných chorôb
poliklinického oddelenia, ktoré
dovtedy sídlilo v meste Nitra
v budovách patria cich Červe-
nému krížu. Tieto ambulancie,
ktoré pribudli k jestvujúcim

ambulanciám klinickej imunológie a alergiológie
a závodným ambulanciám, boli základom pre ne-
skoršie rozširovanie ambulantnej zložky ústavu.
Funkciu riaditeľa vykonával do 30. júna 1994, ke-
dy odovzdal riaditeľské žezlo svojmu nástupcovi
MUDr. Štefanovi Petríčkovi, PhD., MPH.

MUDr. Dvořák podporoval vzdelávanie mladých
lekárov, umožňoval ich odborný rast nielen v ates-
tačnom štúdiu, ale viacerým lekárom umožnil reali-
zovať ich ambície aj vo vedecko-výskumnej oblasti.
Viacerých lekárov a sestry pripravil na neskoršie
prebratie zodpovedných funkcií primárov oddelení
alebo vedúcich sestier oddelení. Vytvoril tak veľmi
dobré personálne predpoklady pre rozvoj ústavu aj
v ďalších obdobiach.

Veľkú pozornosť venoval organizovaniu vedecko-
vzdelávacích schôdzí a krajských seminárov pre
pneumoftizeológov západného Slovenska. V teo -
retických odboroch fyziológie a patológie dýchania
organizoval pravidelne spolu s primárom MUDr. Jo-
zefom Bizom v celoštátnom česko-slovenskom, ne-
skôr celonárodnom slovenskom meradle v Nitre
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pravidelne (celkom 6-krát v štvorročných interva-
loch) lekárske podujatia – Zoborské dni fyziológie
a patológie dýchania, ktoré mali charakter kongre-
sov. 

Významná je jeho činnosť v oblasti výskumných
úloh s medzinárodným dosahom. V rokoch 1969 až
1978 bol v ústave koordinátorom veľkej, II. a III. che-
moterapeutickej štúdie kontrolovanej intermitentnej
liečby tuberkulózy pod záštitou Svetovej zdravotníc-
kej organizácie a vedením profesora W. Foxa z lon-
dýnskeho Medical Research Council – Tuberculo-
sis and Chest Diseases Research Unit. V rámci
týchto štúdií na Oddelení klinickej biochémie zavi-
edol v slovenských podmienkach jedinečné metó-
dy stanovenia inaktivácie izoniazidu a protilátok
voči rifampicínu. Ďalšou veľkou úlohou bol vý-
skum v oblasti epidemiológie nosičstva hepatitídy B
u tuberkulóznych pacientov. Bol aj spoluriešiteľom
výskumných úloh sledovania nežiaducich účinkov
antituberkulóznej liečby, kortikoterapie pri bron-
chiálnej astme. 

Z oblasti pneumológie, klinickej biochémie, fyzio -
lógie a patológie dýchania, formou posterov, publi-
kácií a inštruktážnych filmov publikoval ako prvý
autor takmer 40 prác, ďalších 60 ako spoluautor,
z nich dve desiatky prác vyšli v časopise Studia
pneumologica et phthiseologica. Okrem odborných
tém sa venoval aj spracovaniu histórie materského
zariadenia. 

Jeho priateľská a spoločenská povaha, dobrý vzťah
k spolupracovníkom boli predpokladom pre jeho
obľúbenosť a prirodzený rešpekt u každého spolu-
pracovníka v rámci nemocnice, u obyvateľov Nitry
a kolegov v rámci celého Slovenska i Česka, hlavne
však u jeho pacientov. 

V rokoch 1969–1990 bol kontinuálne členom vý-
boru Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie,
v rokoch 1977–1986 aj členom Federálneho výbo-
ru oboch spoločností klinickej biochémie, v rokoch
1990–1994 členom výboru Slovenskej pneumolo-

gickej a ftizeologickej spoločnosti a po roku 1995
dve funkčné obdobia členom výboru Slovenskej
spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. 

Za jeho odbornú prácu a aktívnu činnosť v le-
kárskych spoločnostiach bol viackrát ocenený,
spomeňme Zlatú medailu „Propter merita“ a Me-
dailu založenia Společnosti lékařsko-slowanskej
v Pešti (Guothova medaila), Slovenskej lekárskej
spoločnosti, Zlatú medailu prof. MUDr. Karola Vir-
síka, DrSc., Medailu Českej lekárskej spoločnosti
J. E. Purkyně, ako i udelenia čestných členstiev
Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, Slo-
venskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnos-
ti a Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie
dýchania SLS.

Za celoživotný prínos k rozvoju nitrianskeho
zdravotníctva mu bola v roku 2013 udelená Cena
primátora mesta Nitry. 

Vážený pán primár, vážený pán riaditeľ, 
chceme sa s Vami naposledy rozlúčiť a poďako-

vať za všetko, čo ste pre nás, ale aj pre pacientov,
ktorí to potrebovali najviac, urobili. V našich spo-
mienkach navždy zostane veľkosť Vašej osobnosti
a diela, ktorým ste prispeli k rozvoju Špecializova-
nej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o., k rozvoju
pneumológie a ftizeológie, klinickej biochémie a slo-
venského zdravotníctva vôbec, ale aj duch priateľ-
stva a spolupatričnosti ku každému z nás. 

Česť Vašej pamiatke!

MUDr. Daniel Magula, CSc.,
MUDr. Plamen Kabaivanov 
v mene vedenia nemocnice, 

všetkých terajších i bývalých zamestnancov 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada

Zobor, n. o. a priateľov 
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