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Co se může skrývat 
za recidivující 
flegmónou ruky

J. Novák

V roce  2014  jsem  prováděl  interní  konzilium 
u tehdy 59leté pacientky z chirurgického oddělení 
pro  recidivující  flegmónu  levé  ruky.  Doposud  se 
jednalo  již  o 3.  zánět  v identické  lokalitě.  Průběh 
a reakce  na  léčbu  velmi  torpidní.  Zánětlivý  infil-
trát  vznikl  údajně  po  odběru  kapilární  krve  při 
kontrole glykémie glukometrem. Vždy byla nutná 
incize a revize prostorů šlach s evakuací serózního, 
případně  hnisavého  obsahu.  Laboratorně  patrný 
vzestup  zánětlivých  markerů  (CRP,  leukocytóza 
s posunem doleva). 
Z osobních údajů přítomen diabetes mellitus 2. typu 
na intenzifikovaném inzulinovém režimu (inzulino-
vá analoga), hypertenzní nemoc, chronická bron-
chitida  při  nikotinismu.  Dalším  velmi  důležitým 
údajem  bylo  absolvování  chemoterapie  v roce 
2006 pro non-Hodkingský B lymfom primárně ze 
žaludeční  sliznice,  jenž  diagnostikován  z odběru 
hlubokého  5  cm  dlouhého  antrálního  vředu  při 
gastroskopickém vyšetření, jež bylo prováděno pro 
bolesti  v epigastriu.  Pacientka  podstoupila  che-
moterapii  (cyklofosfamid, adriamycin, vinblastin) 
v kombinaci s  kortikoidy. 
Z dalších anamnestických údajů alergie nepřítomna, 
z medikace  inzulinová  analoga  a ACE  inhibitor, 
kuřačka,  gynekologické  a mammografické  kon-
troly  pravidelné,  bez  nálezu.  Rodinná  anamnéza 
bez zátěže. 
Fyzikální vyšetření až na  flegmonu  levé  ruky bez 
nálezu. 
Doplněny  imunologické  laboratorní  testy.  Kom-
plement bez konzumpce (C3 1,30 g/l, C4 0,35 g/l), 
cirkulující imunokomplexy nezvýšené (2), orgánově 
specifické a nespecifické autoprotilátky (revmatoid-
ní faktor, anti CCP, ANA screening, ENA imunblott 
– anti-Sm-B, anti-Sm-D, anti-RNP-70k, anti-RNP-A, 
anti-RNP-C, anti-SS-A/Ro52, anti-SS-A/Ro60, anti-
SS-B/La, anti-Cenp-B, anti-Topo/Scl70, Anti-Jo-1, 
anti-Ribosom-P, anti-histony; c-ANCA , p-ANCA 
)  negativní.  Průtoková  cytometrie  periferních 
imunocytů  s normálním  zastoupením  relativního 
počtu  lymfocytů  (23 %),  CD3+  70 %  (60-80 %), 
CD3+/CD4+  43 %  (34-55 %),  CD3+/CD8+  24 % 
(8-35 %), CD 19+ 17 % (8-18 %), CD56+/16+ 7 % 
(4-20 %), aktivované CD3+ 4 % (1-5 %),  absolutní 

počty v normě, imunoregulační index (1,8) v normě. 
Doposud  bez  známek  buněčné  imunodeficience 
a autoimunitního ladění. V základních biochemic-
kých  testech  renální  a jaterní  funkce bez alterace, 
v krevním obraze lehká normocytární hypochromní 
anémie.  Chemické  vyšetření  moče  bez  průkazu 
bílkoviny.  Elektroforetické  vyšetření  bílkovin  séra 
bez průkazu paraproteinu, patrno výrazné snížení 
v oblasti  gama  frakce  (3,8 %).  Doplněny  hladiny 
imunoglobulinů  s nálezem  těžké  imunoparézy  
(IgA 0,11 g/l, IgG 2,9 g/l, IgM 0,04 g/l). Přítomna 
těžká  humorální  imunodeficience,  jež  mohla  být 
projevem    primárního  CVID  (bežný  varibiální 
imunodeficit) s prvním projevem lymfomu žalud-
ku v roce 2006 nebo se mohlo jednat o sekundární 
hypogamaglobulinémii  po  chemoterapii  (i když 
nízké  hladiny  IgA  většinou  nepatří  do  skupiny 
sekundárních imunodeficiencí). 
Z doplnění epidemiologických údajů pacientka 1x 
ročně prodělávala akutní bronchitidu a zánět ved-
lejších dutin nosních.  
Každopádně  i bez  znalosti  výsledků  specifických 
protilátek při poklesu celkových IgG protilátek pod 
3  g/l  v séru  s klinickými  projevy  byla  u pacientky 
indikována substituční  imunoglobulinová  terapie, 
a to  1g  parenterálně  (i.v.)  přes  infuzní  pumpu 
denně do ústupu lokálního nálezu, zprvu aplikace 
pomalá (cca 60 minut), za  zvýšené observace. Při 
nepřítomnosti nežádoucích účinků, zkrácena délka 
podávání na 20 minut. 
S odstupem dohledáno, že pacientka kromě “klasic-
ké” chemoterapie léčena též rituximabem, což nás 
posunulo k diagnóze sekundární imunodeficience 
(deplece B lymfocytů již nepřítomna, avšak nadále 
přítomna jejich funkční porucha).
Získané imunodeficience jsou velmi časté. Mohou 
být způsobeny poškozením přirozených obranných 
mechanismů, ale i jednotlivých složek imunitního 
systému. V rozvojových zemích je nejčastější příči-
nou sekundární imunodeficience podvýživa, násled-
ně  AIDS.  V našich  podmínkách  imunosupresivní 
a cytostatická léčba včetně ozařování, metabolické 
choroby (diabetes, urémie), poruchy výživy, choroby 
zažívacího traktu, dlouhodobé redukční diety, alko-
holismus, závažná poranění (polytraumata, stavy po 
rozsáhlých operacích, popáleniny), věk (nedonošené 
děti, novorozenci, staré osoby), chronická expozice 
chemickým škodlivinám (organická rozpouštědla), 
stavy po virových infekcích. 
Sekundární protilátkové imunodeficience, tj. snížení 
koncentrace protilátek v krvi, je nejčastěji způsobe-
no ztrátou nebo poruchou syntézy. Ke snížení všech 
tříd  IgG  dochází  při  střevních  lymfangiektaziích 
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a rozsáhlých  střevních  zánětech,  k selektivnímu 
snížení IgG při ztrátách bílkovin do moči (nefrotický 
syndrom), případně při dlouhotrvajících průjmech. 
Snížení koncentrace Ig nastává při dlouhodobé imu-
nosupresivní nebo cytostatické léčbě na podkladě 
potlačení  jejich  syntézy.  Porucha  syntézy  nastává 
také při malignitách, zejména u lymfatické leukémie 
a myelomu, kdy celková koncentrace  Ig může být 
normální nebo zvýšená, ale funkční protilátky jsou 
nahrazeny monoklonálním imunoglobulinem. 
Sekundární  buněčná  imunodeficience  nastává  po 
prodělaných virových infekcích, zejména po spal-
ničkách,  zarděnkách  a dalších  lymfocytotropních 
virózách.  Nejzávažnějším  druhem  je  syndrom 
získané  imunodeficience způsobený virem HIV-1 
nebo HIV-2. Sekundární kombinované  imunode-
ficience (deficit protilátkový a buněčný) nacházíme 

u pacientů  s metabolickými  chorobami,  zejména 
pokročilá stádia diabetu mellitu a renální insufici-
ence, dále u proteinoenergetické malnutrice v kom-
binaci s dlouhodobým deficitem stopových prvků 
a vitaminů.  Zvláštním  typem  imunodeficience  je 
stav po splenektomii, kdy slezinné B lymfocyty jsou 
nutné k produkci protilátek proti polysacharidovým 
antigenům, proto je nejzávažnější komplikací odnětí 
sleziny sepse vyvolaná opouzdřenými bakteriemi. 
Sekundární  fagocytární poruchy bývají v důsledku 
imunosupresivní či cytostatické léčby, destruktivního 
působení autoprotilátek, dále u metabolických a mye-
loproliferativních onemocnění.  Sekundární poruchy 
komplementu nastávají při jeho vyčerpání nebo poruše 
proteosyntézy, v prvním případě jde o konzumpci při 
imunokomplexových chorobách nebo septických sta-
vech, v druhém případně u jaterní insuficience.


