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Abstrakta

Chronická obstrukční plicní nemoc  
na podkladě deficitu alfa-1 antitrypsinu
P. Filipová, J. Chlumský
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Alfa-1 antitrypsin (AAT) je inhibitorem proteáz, jehož 
sérová koncentrace se pohybuje mezi 120–200 mg/dl. Jeho 
hlavním úkolem je inhibovat neutrofilní elastázu, enzym, 
který degraduje elastin, bazální membránu a další součásti 
extracelulární matrix. AAT patří mezi serinové inhibitory 
proteáz a je syntetizován v hepatocytech. Varianta Z molekuly 
AAT, nejčastěji spojená s plicním postižením, je charakteri-
zována normální tvorbou a velmi sníženou sekrecí AAT do 
cirkulace (cca 15%). 85 % syntetizovaného AAT je blokováno 
díky polymeraci enzymů v hepatocytech, v jejichž cytoplazmě 
jsou patrny obrovské inkluze. Isoelektrickými testy (isoelectric 
focusing) bylo dosud identifikováno kolem 100 genetických 
variant AAT. Normální fenotyp je PI*MM, který se vyskytuje 
v 94–96 % kavkazské populace.

Panacinární plicní emfyzém je nejčastějším klinickým 
korelátem a nejčastější příčinou úmrtí u pacientů s AAT defi-
citem. Druhou nejčastější komplikací je postižení jater, které 
se obvykle v dětství projevuje cholestázou se spontánním ústu-
pem v období dospívání. V posledních letech však bylo proká-
záno, že cirhóza jater a karcinom jater se vyskytuje u 30–40 % 
dospělých s defektem AAT nad 50 let věku (ATS/ERS 2003).

Celosvětově existuje značná variabilita prevalence AAT 
deficitu. Normální fenotyp PI alel (PI*MM) se vyskytuje 
v 94–96 % kavkazské populace, přičemž heterozygotů (PI*MZ) 
je přibližně 2–3 %. Z epidemiologických studií vyplývá, že se 
prevalence fenotypu PI*ZZ mezi Evropskými zeměmi značně 
liší a pohybuje se od 0,4 (Polsko) do 1,7 % (Belgie). Pro Českou 
republiku žádná studie neexistuje. Výskyt AAT deficitu mezi 
pacienty s CHOPN je značně variabilní a pro PI*ZZ se pohy-
buje mezi 1–4,5 %, výskyt heterozygotů PI*MZ může dosaho-
vat až 17,8 % (ATS/ERS 2003).

Diagnostika deficitu AAT je velmi nedostatečná. Pátrat 
po ní by se mělo zejména u pacientů s CHOPN s převahou 
emfyzému mladších 65 let, u těch s absencí expozice riziko-
vým faktorům a s predilekcí emfyzematických změn v dolních 
plicních lalocích, hepatopatií nejasné etiologie a samozřejmě 
u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou výše uvedených 
onemocnění. Z  uvedeného je patrné, že odhadovaný počet 
nemocných v ČR by se měl pohybovat kolem 400–500 osob, 
zatímco skutečný počet diagnostikovaných a registrovaných 
pacientů je přibližně desetkrát menší.

Od 80. let minulého století je k  dispozici suplementační 
léčba deficitu AAT, která byla schválena jen na základě regis-
trových a nerandomizovaných studií. Ty vesměs u pacientů 
s  CHOPN na podkladě deficitu AAT prokázaly mírné zpo-
malení rychlosti poklesu plicních funkcí (Seersholm et al. 
1997; Wencker et al. 1998) a snížení mortality (AATDR 1998). 
Zaváděním nových preparátů AAT na trh vznikla potřeba 

ověření efektu této léčby a proto byla provedena celá řada 
randomizovaných, placebem kontrolovaných studií, které 
nedokázaly potvrdit výše uvedené cíle, ale prokázaly zpoma-
lení úbytku denzity plicní tkáně. V některých zemích je tento 
efekt považován za nedostatečný, a tudíž není suplementační 
léčba pro jejich pacienty dostupná. Nutno podotknout, že 
dávky suplementační terapie se zaměřují na dosažení určitých 
plazmatických hladin, aniž bychom věděli, jaké koncentrace 
se dociluje v plicní tkáni. Některé studie však prokázaly sní-
žení frekvencí exacerbací, a to nejen u pacientů s  deficitem 
AAT. Navíc se v  posledních letech zkouší inhalační podání 
AAT a látky zabraňující polymeraci (a tudíž depozici) defekt-
ního AAT v hepatocytech. Závěry z těchto studií nejsou ještě 
dostupné, navíc potenciálně půjde o velmi drahou léčbu.

Program suplementace AAT je v ČR stále zajišťován díky 
specifickému léčebnému programu MZ, protože žádný pre-
parát není dosud v ČR řádně registrován. Do léčebného pro-
gramu suplementace AAT jsou zařazeni pacienti s potvrzenou 
diagnózou CHOPN II.–IV. stadia dle GOLD, kteří mají gene-
tickým vyšetřením potvrzen defekt AAT, jeho nízkou sérovou 
koncentraci (pod 30 mg/dl), FEV1 v rozmezí 35–60 % normy 
a absenci nikotinismu. Frekvence podávání se pohybuje v roz-
mezí 1 až 2 týdny, neboť bylo prokázáno, že ještě dvoutýdenní 
interval je schopen u většiny pacientů udržet plazmatickou 
hladinu AAT nad 50 mg/dl (Soy et al. 2006).

Pacienti jsou kontrolováni v pravidelných intervalech se 
zaměřením na sledování dynamiky plicních funkcí, tolerance 
fyzické zátěže a denzity plicní tkáně. Pacienti podstupují stan-
dardní funkční vyšetření (spirometrie, bodypletysmografie, 
měření transferfaktoru plic pro oxid uhelnatý), spiroergometrii 
a CT vyšetření hrudníku. Podle těchto parametrů je sledována 
rychlost progrese onemocnění a hodnocena efektivita léčby.

Suplementace je v současnosti podávána 10 pacientům, 
2 pacienti jsou zařazeni do mezinárodní multicentrické stu-
die RAPID, neléčeno je 15 pacientů, 5 pacientů je transplanto-
váno nebo na čekací listině k transplantaci plic.

V ČR je dosud jediné centrum pro pacienty s CHOPN na 
podkladě deficitu AAT a to na Pneumologické klinice 1. LF 
UK a Thomaerovy nemocnice (kontakt: jan.chlumsky@ftn.cz).

Současný stav databáze pacientů  
s prokázaným deficitem AAT

celkový počet PiZZ   41
CHOPN k indikaci   11
CHOPN pod limitem   14
CHOPN nad limitem   6
bez postižení plicních funkcí  10
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Churg-Straussové syndrom
M. Žurková, V. Kolek, V. Loštáková
Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc

Úvod
Churg-Straussové syndrom (CSS), také nazýván aler-

gická granulomatóza a angiitida, je multisystémové onemoc-
nění charakterizované astmatem, hypereozinofilií, nekrotizu-
jící vaskulitidou, extravaskulárními granulomy a tkáňovou 
eozinofílií.

Jedná se o velmi vzácné onemocnění, jehož incidence se 
odhaduje na 2,4/1  000 000. Prevalence CSS je 1,3/100 000. 
Postihuje převážně dospělé, nejčastěji mezi 40–50 lety, lehce 
vyšší výskyt je u mužského pohlaví. CSS je vzácná u dětí 
a  adolescentů, pokud se objeví v  této věkové skupině, má 
více agresivní charakter s postižením srdce a kardiovaskulár-
ního systému. Onemocnění typicky probíhá ve třech fázích. 
První je charakterizována alergickými projevy, jmenovitě 
alergickou rinitidou s nosními polypy a bronchiálním ast-
matem. Astmatické projevy se nemusí lišit od běžného ast-
matu, ale objevují se atypicky ve vyšším věku. Nekrotické léze 
v  oblasti horních dýchacích cest jsou neobvyklé. Ve druhé 
fázi se objevuje eozinofilie v  krvi a ve tkáních s  eozinofil-
ními plicními infiltráty, tyto mohou vymizet spontánně nebo 
při léčbě kortikoidy, bývají také popisovány plicní nodulace, 
které nemají tendenci k rozpadu. Pleurální výpotek se obje-
vuje v jedné třetině případů a má charakter exsudátu s vyso-
kým počtem eozinofilů. V oblasti zažívacího traktu se může 
onemocnění manifestovat eozinofilní gastroenteritidou. Třetí 
fáze je stadiem systémové vaskulitidy a je charakterizována 
celkovými projevy: únavností, horečkou, ztrátou hmotnosti, 
bolestmi kloubů, svalstva a  projevy poškození jednotlivých 
orgánů. Nespecifickým laboratorním nálezem bývá vysoká 
sedimentace, vysoká hladina IgE, anemie a pozitivní revma-
toidní faktor. Typickým laboratorním nálezem je eozinofilie 

v  diferenciálním obraze přesahující 1,5x109. Vysoký počet 
eozinofilů je prokazatelný i v tekutině získané bronchoalveo-
lární laváží. Z autoprotilátek jsou charakteristickým nálezem 
ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) protilátky 
proti cytoplasmě neutrofilů, které se vyskytují u 55– 67 % pří-
padů. Většinou se jedná o p-ANCA (perinukleární protilátky 
proti myeloperoxidáze), méně často o typ c-ANCA (cyto-
plasmatické protilátky proti proteináze 3) (Bečvář et al. 1994).

Histopatologický obraz je výrazně závislý na stadiu cho-
roby, kdy se přistoupí k biopsii a zároveň může být významně 
ovlivněn předchozí terapií, zejména kortikoidy. V  případě 
floridních lézí nacházíme typicky astmatické změny na 
bronších s  infiltrací stěny početnými eozinofilními granu-
locyty, v  parenchymu jsou známky eozinofilní pneumonie 
s poměrně častými granulomatózními formacemi. V alveo-
lech je typická triáda zahrnující výplň alveolů početnými 
eozinofilními granulocyty, četnými makrofágy a atypic-
kými aktivovanými pneumocyty II. typu. Charakteristickým 
postižením je nekrotizující vaskulitida malých a středních 
cév, granulomy a infiltrace tkání eozinofily. Granulomy 
mívají většinou 1 mm v  průměru i více, jejich centrum je 
složeno z eozinofilů a obklopeno radiálně uloženými mak-
rofágy a epiteloidními buňkami. V zánětlivém stadiu nachá-
zíme v granulomech zmnožené polymorfonukleáry a lym-
focyty, ty však mizí ve fázi hojení (Pekárek et al. 2000). 
Přítomné granulomatózní formace mají typické ohraničení 
centrální nekrotické zóny palisádou histiocytů s  příměsí 
obrovskobuněčných mnohojaderných elementů. V  cen-
trální nekróze kromě vitálních eozinofilních granulomů 
nacházíme eozinofilní nekrotický tkáňový detritus, léze 
bývá některými autory označována jako alergický granulom 

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

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

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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a je pro histopatologický obraz syndromu Churg-Straussové 
velmi typická (Vašáková et al. 2011).

Na skiagram hrudníku mohou být oboustranné, mnoho-
četné někdy migrující infiltráty, vzácně s tvorbou dutin a s ple-
urálním výpotkem. Občas je skiagram hrudníku normální, 
přestože na HRCT jsou již charakteristické změny.

Na HRCT plic se vyskytují ložiska opacit mléčného 
skla nebo kondenzace parenchymu. Objevují se ztluštění 
interlobulárních sept, nodulace a ztluštění stěn bronchů. 
Charakteristickým nálezem jsou rozšířené tepny s  nepravi-
delnými a hvězdicovitými tvary. Tyto změny jsou podmíněny 
eozinofilní infiltrací přilehlých lymfatických cév. Diferenciální 
diagnostiku radiologického obrazu představuje eozinofilní 
pneumonie a Wegenerova granulomatóza. Obecně lze léčbu 
ANCA pozitivních vaskulitid rozdělit na léčbu indukční, 
jejímž cílem je navodit remisi onemocnění a léčbu udržo-
vací, jejímž cílem je remisi udržet, respektive předejít vzniku 
relapsů onemocnění (Jayne 2003). Relapsy onemocnění se 
někdy rozdělují na velké s poškozením plic (např. plicní 
hemoragie, či infiltrace) nebo ledvin (zhoršení renálních 
funkcí) a na relapsy malé charakterizované např. jen teplotou, 
vzestupem CRP, zvýšením titrů ANCA, nebo kožními změ-
nami. Velké relapsy jsou zpravidla léčeny léky používanými 
v indukční léčbě, zatímco malé relapsy mohou být léčeny jen 
zvýšením dávek léků, které jsou používány v léčbě udržovací 
(Tesař 1991). Základem léčby je podávání kortikosteroidů 
obvykle v  dávce prednison 0,5–1,5 mg/kg/den, po měsíci 
podávání jsou tyto vysoké dávky postupně snižovány tak, že 
na konci třetího měsíce léčby pacienti neužívají více než 20 mg 
prednisonu na den. U pacientů s multiorgánovým postižením 
a s  nepříznivými prognostickými faktory lze využít intrave-
nózní podání vysokých dávek kortikosteroidů (methylpredni-
solon 15 mg/kg/den po dobu tří dnů) a následně přechodem 
na p.o. kortikosteroidy (prednison 40–60 mg/den). Někteří 
autoři doporučují rutinní použití cyklofosfamidu u všech 
pacientů s Churg-Straussové syndromem.

Při srovnání postavení cyklofosfamidu v  léčbě ostat-
ních nekrotizujících vaskulitid není benefit jeho podávání 
u Churg-Straussové syndromu, zvláště při vědomí toxicity, 
tak jednoznačný a je spíše indikován u kortikorezistentních 
forem onemocnění se závažným multiorgánovým postiže-
ním (Lanham et Churg 1991). Cyklofosfamid lze podat buď 
kontinuálně perorálně (vstupní dávka 2 mg/kg) nebo pulzně 
intravenózně 10 mg/kg v čtyřtýdenních intervalech po dobu 
3–6 měsíců. Pulzní podání cyklofosfamidu by mělo být 
méně toxické (s menším rizikem rozvoje leukopenie, nižším 

výskytem infekcí), ale není jasné, zda je srovnatelně účinné 
jako kontinuální perorální režim (Haubitz et al. 1998). V udr-
žovací léčbě se pokračuje v podávání kortikosteroidů v dávce 
prednison 5–10 mg/den a cyklofosfamid bývá nahrazen méně 
toxickým azathioprinem (2 mg/kg/den) (Tesař 2005). V udr-
žovací léčbě mohou být použita i jiná imunosupresiva: met-
hotrexát, mykofenolát mofetil či cyklosporin A. V  případě 
onemocnění s multiorgánovým postižením refrakterního na 
kombinovanou léčbu se jako efektní ukázalo podání vyso-
kodávkovaných imunoglobulinů, nebo interferonu α. Podle 
jednotlivých kazuistických sdělení byla s  úspěchem použita 
anti- TNFα terapie, konkrétně infliximab a etanercept v léčbě 
refrakterních forem onemocnění. Rituximab (anti-CD20) 
podaný u nemocných s  refrakterní nebo relabující formou 
ANCA pozitivních vaskulitid navodil remisi u 14 z 15 nemoc-
ných. Anti-IgE terapie preparátem omalizumab má pro-apop-
totický efekt na eozinofily. U nemocných s hypereozinofilním 
syndromem je možno podat anti-IL5 protilátku mepolizu-
mab. Příležitostně je užívána plasmaferéza.

Závěr
Před zavedením kortikoidů do terapie ANCA umírala 

polovina pacientů do tří měsíců od prvních projevů vasku-
litidy a pět let přežívalo méně než 5 % pacientů. Neléčená 
ANCA pozitivní vaskulitida je tedy onemocnění smrtelné, 
svou prognózou srovnatelné s hematologickými malignitami. 
V  současnosti pět let přežívá díky kombinované léčbě více 
než 75 % nemocných. Nejčastější příčinou smrti v akutní fázi 
onemocnění je infarkt myokardu nebo srdeční selhání. Výskyt 
pozdních relapsů nemoci je možný, ale není tak častý jako 
u jiných vaskulitid.
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Intersticiální plicní procesy a postižení 
bronchiolů
M. Šterclová, M. Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

Bronchiolitida vzniká následkem poškození epitelu bron-
chiolů. Následné hojení může být provázeno nadměrnou pro-
liferací granulační tkáně ve stěně nebo v  lumen bronchiolů. 
Postižení bronchiolů může doprovázet celou řadu interstici-
álních plicních procesů (IPP), idiopatickými počínaje a systé-
movými chorobami pojiva konče. U jakých IPP můžeme bron-
chiolitidu očekávat? Jakým způsobem ji rozpoznat? Má tento 
nález nějaký dopad na další léčbu a prognózu nemocného?

Klinická klasifikace bronchiolitid potenciálně sdružených 
s intersticiálními plicními procesy
1. Neasociované s jinou chorobou:

•	 respirační bronchiolitida sdružená s  intersticiální 
plicní nemocí (RB-ILD);

•	 kryptogenní organizující pneumonie (COP) (idiopa-
tická bronchiolitis obliterans organizující pneumonie 
– BOOP);

•	 plicní histiocytóza z Langerhansových buněk;
•	 idiopatická plicní fibróza (IPF);
•	 chronická eozinofilní pneumonie (CEP);
•	 sarkoidóza;
•	 bronchiolocentrická intersticiální pneumonie.

2. Asociované s primárně mimoplicní chorobou:
•	 systémové choroby pojiva: revmatoidní artritida, 

Sjögrenův syndrom, systémový lupus erythematodes, 
polymyositida, dermatomyositida;

•	 nespecifické střevní záněty.
3. Známé etiologie:

•	 inhalace minerálních prachů (azbest, uhlí, oxidy hli-
níku a železa, křemík);

•	 inhalace toxických látek (oxidy dusíku, zplodiny 
hoření, oxid siřičitý, čpavek, chlór, fosgen, ozón atd.);

•	 exogenní alergická alveolitida (EAA);
•	 polékové poškození (penicilamin, busulfan, zlato, cefa-

losporiny, sulfasalazin, amiodaron, sulindak atd.).

Klinické příznaky bronchiolitidy se neliší od příznaků pro-
vázejících intersticiální plicní procesy. Suverénní zobrazovací 
metodou detekující patologie v oblasti bronchiolů je počíta-
čová tomografie s  vysokou rozlišovací schopností (HRCT). 
K přímým známkám poškození bronchiolů patří zesílení stěny 
bronchiolů, rozšíření bronchiolu nebo výplň bronchiolu pato-
logickým materiálem, kompatibilním HRCT obrazem jsou 
centrilobulární opacity nebo obraz „tree in bud“. Nepřímou 
HRCT známkou postižení bronchiolů jsou subsegmentální 
atelektázy a air trapping (obraz mozaikové perfuze). Při posti-
žení bronchiolů je air trapping patrný i v exspiriu. Postižení 
bronchiolů při RB-ILD a EAA může nabývat HRCT obrazu 
mlhovitých opacit či konsolidací. „Obraz tlačenky“ (head 

cheese pattern) zahrnuje kombinaci výše uvedených HRCT 
nálezů.

Histologická klasifikace rozeznává celulární bronchioli-
tidu, bronchiolitidu se zánětlivými polypy (nebo intraluminál-
ními polypy), konstriktivní bronchiolitidu, peribronchiolární 
fibrózu a bronchiolární metaplázii. V případě intersticiálních 
plicních procesů sdružených s  bronchiolitidou je postižení 
průdušinek sdruženo s  různým stupněm fibrotických/zánět-
livých změn v plicním parenchymu.

Postižení bronchiolů má dopad na léčbu a prognózu 
nemocných zahrnutých v druhé skupině (tj. postižení bron-
chiolů asociované s primárně mimoplicní chorobou). U řady 
pacientů se systémovými chorobami pojiva a plicním posti-
žením nemají změny v  plíci uniformní obraz (můžeme se 
setkat s  kombinacemi postižení intersticia, bronchiolů či 
alveolů). U  nemocných s  revmatoidní artritidou má průkaz 
bronchiolitidy prognostický význam. Pětileté přežití nemoc-
ných s  revmatoidní artritidou a bronchiolitidou bylo podle 
studie Tsuchiya et al. 88,9%, desetileté přežití však pouze 
47,4%. Pro porovnání desetileté přežití nemocných s revma-
toidní artritidou a nespecifickou intersticiální pneumonií je 
93,8%. Bronchiolitida u nemocných s  revmatoidní atritidou 
vede často k  respiračnímu selhání (akutnímu ale i chronic-
kému s nutností dlouhodobé domácí oxygenoterapie). V léčbě 
nemocných s  revmatoidní atritidou sdruženou s postižením 
bronchiolů je doporučována kombinace inhalačních bron-
chodilatans, inhalačních a systémových kortikosteroidů. 
Léčbu druhé linie představují makrolidy, pulzní intravenózní 
léčba cyklofosfamidem, etanercept s metotrexátem.

Postižení bronchiolů je diferenciálně diagnostickým pro-
blémem pacientů s revmatoidní artritidou léčených preparáty 
zlata.

U nemocných s  primárním Sjögrenovým syndromem 
a  plicním postižením včetně bronchiolitidy jsou doporučo-
vána léčebná schémata zahrnující azathioprin.

Závěr
Zatímco u RB-ILD či plicní histiocytózy z Langerhansových 

buněk dominuje postižení bronchiolů, u IPF, CEP či COP pře-
vládá spíše postižení plicního parenchymu. U nemocných se 
systémovými chorobami pojiva, především revmatoidní art-
ritidou, se můžeme setkat s  postižením intersticia, alveolů 
i bronchiolů, bronchiolitida ovlivňuje prognózu i léčbu. 
V  důsledku expozice inhalačním noxám (minerální prachy, 
toxické či organické látky) může dojít k izolovanému postižení 
bronchiolů či k rozvoji BOOP, po zamezení další expozice je 
léčba symptomatická a řídí se klinickými příznaky. Poškození 
bronchiolů polékové etiologie bývá také sdruženo s obrazem 
BOOP.
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Vývoj funkčních parametrů u pacientů s CHOPN
L. Heribanová, J. Chlumský
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Nejvíce sledovaným parametrem u pacientů s chronickou 
obstrukční plicní nemocí (CHOPN) je usilovně vydechnutý 
objem za 1 sekundu (FEV1), který je používán ke stanovení 
diagnózy, určení stadia onemocnění, hodnocení efektu léčby 
a je i důležitým prognostickým faktorem. K hodnocení tole-
rance fyzické zátěže je ale citlivý méně. Naopak transfer fak-
tor (TLCO) a transfer koeficient (KCO), které jsou u pacientů 
s CHOPN obvykle také sníženy, významně korelují s tolerancí 
fyzické zátěže a tím i kvalitou života nemocných.

Cílem této práce bylo zhodnocení vývoje ventilačních 
parametrů u námi sledovaných pacientů s CHOPN a přispění 
k optimalizaci provádění funkčního vyšetření včetně difuzní 
kapacity plic v rámci pravidelných kontrol.

Retrospektivní průzkum byl prováděn u 46 pacientů dlou-
hodobě sledovaných a léčených pro CHOPN v  Ambulanci 
bronchiální obstrukce Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN, 
kteří byli v  době hodnocení naživu. Nebyli zařazeni paci-
enti po plicní resekci. Hodnocena byla funkční vyšetření plic 
provedená mimo exacerbaci CHOPN a mimo dobu hospitali-
zace z jakéhokoli důvodu.

Základní charakteristiky pacientů jsou uvedeny níže 
v tabulce č. 1.

Tab. č. 1: Charakteristiky pacientů
počet pacientů (muži/ženy) 46 (32/14)

věk (roky) 63,7±0,5

BMI (kg/m2) 26,7 ±5,4

kuřáci/exkuřáci 7 /33 (průměrná doba nekouření 12,5±6,9)

CHOPN IV. st. 14 (30,4 %)

CHOPN III. st. 27 (58,7 %)

CHOPN II. st. 2 (4,3 %)

CHOPN I. st. 3 (6,5 %)

doba sledování (měsíce) 57,7±9,0

V době ukončení sledování bylo 35 pacientů (76 %) léčeno 
fixní kombinací inhalačních kortikosteroidů a inhalačních 
beta2-agonistů s dlouhodobým účinkem, 30 pacientů (65 %) 
tiotropiem, 14 pacientů (30 %) užívalo teofylin, inhalačními 
beta2-agonisty s  dlouhodobým účinkem (LABA) 9 pacientů 
(19,5 %), inhalačními kortikosteroidy (IKS) 6 pacientů (13 %) 
a 5 pacientů (11 %) bylo v době ukončení sledování na dlou-
hodobé domácí oxygenoterapii (DDOT).

Hodnoceno bylo v průměru 8±1,9 spirometrických nálezů 
u každého pacienta. Z  funkčních parametrů byla sledována 
postbronchodilatační hodnota FEV1, inspirační vitální kapa-
cita (IVC), reziduální objem (RV) a totální plicní kapacita 
(TLC).

Tab. č. 2: Vstupní hodnoty vyšetření
Vstupní postFEV1 (% normy) 45,6±11,6

Vstupní TLCO (mmol/kPa/min) 4,9±1,97

Vstupní TLCO (% normy) 54,6±19,8

Vstupní KCO (mmol/kPa/min/l) 1,02±0,36

Vstupní KCO (% normy) 70,6±24,8

Vstupní RV/TLC (% normy) 56,3±9,7

Hlavními sledovanými parametry byl roční pokles post-
bronchodilatační hodnoty FEV1, IVC, TLCO a KCO. Byla zjiš-
těna roční deklinace IVC 31±0,12 ml, roční deklinace FEV1 
43±3,7 ml. Během sledování došlo k poklesu KCO za jeden rok 
o 0,02±0,02 mmol/kPa/min/l, vztaženo na procenta ze vstupní 
absolutní hodnoty KCO činil průměrný roční pokles 1,8 %. 
U hodnoty TLCO byla zjištěna roční deklinace 0,087±0,204 
mmol/kPa/min, tedy s velkým rozptylem zjištěných hodnot.

1. verze
Při analýze údajů byli pacienti rozděleni do čtyř skupin 

podle průměrného ročního poklesu KCO v procentech vstupní 
hodnoty KCO. Nejvíce pacientů – 17 (37 %) bylo ve skupině, ve 
které došlo k poklesu o 2 až 4,9 % absolutní vstupní hodnoty 
KCO za rok, ve skupině s  nejrychlejším poklesem KCO (o 5 a 
více % absolutní vstupní hodnoty KCO za rok) bylo pacientů 
7 (15 %). Porovnávání charakteristik pacientů v jednotlivých 
skupinách nebylo vzhledem k poměrně malým počtům pro-
váděno. Vývoj absolutní hodnoty KCO u všech skupin je zná-
zorněn v uvedených grafech.

K  monitorování transfer koeficientu se zdá být u našich 
pacientů léčených pro CHOPN dostačující toto vyšetření pro-
vádět jednou ročně, lze uvažovat i o delším intervalu, samo-
zřejmě nedojde-li ke změně klinického stavu pacienta.

2. verze
Při analýze údajů byli pacienti rozděleni do dvou sku-

pin podle průměrného ročního poklesu KCO v  procentech 



Abstrakta

8 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL              Suplementum 1/2012

absolutní vstupní hodnoty KCO. Ve skupině, ve které došlo 
k poklesu o více než 5 % absolutní vstupní hodnoty KCO za rok, 
bylo 7 pacientů (15 %), ve druhé skupině s poklesem stejného 
parametru do 5 %, bylo 39 pacientů (85 %).

Tab. č. 3: Základní charakteristiky obou skupin sledova-
ných pacientů

pokles KCO nad 5 %/rok pokles KCO pod 5%/rok

počet (muži/ženy) 7 (7/0) 39 (25/14) 

průměrný věk 71,6±9,09 63,7±10,4

kuřáci/exkuřáci ¼ 6/29 

BMI (kg/m2) 26,7±4,7 26,7±5,7

Tab. č. 4: Léčba indikovaná sledovaným pacientům dle 
skupin

IKS 1 5

LABA 2 7

IKS/LABA 5 30

tiotropium 6 35

teofylin 7 23

DDOT 1 4

Průměrná vstupní hodnota postFEV1 byla ve skupině 
pacientů s  větším poklesem KCO nižší v  absolutní hodnotě 
(1,21±0,18 vs. 1,42±0,5) i v procentech normy (42,3±8,0 % 
vs. 46,2±12,4 %), průměrná roční deklinace FEV1 byla u paci-
entů s  poklesem KCO nad 5 % absolutní vstupní hodnoty za 
rok 53±5,2 ml, u skupiny pacientů s  pomalejším poklesem 
KCO 40±4,7 ml.

Graf č. 5 znázorňuje časový vývoj průměrného poklesu 
KCO v procentech absolutní vstupní hodnoty KCO ve skupině 
pacientů s poklesem KCO nad 5 % za rok.

K  monitorování transfer koeficientu se zdá být u našich 
pacientů léčených pro CHOPN dostačující toto vyšetření pro-
vádět jednou ročně, lze uvažovat i o delším intervalu, samo-
zřejmě nedojde-li ke změně klinického stavu pacienta.
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Graf. č. 5: Průměrné hodnoty KCO (pokles za rok o 5 a více %)
Pozn.: směrodatná odchylka pro vstupní hodnotu ± 0,23, v 1. roce ± 0,20, v 2. 
roce ± 0,13, ve 3. roce ± 0,23, ve 4. roce ± 0,26.
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Graf č. 4: Absolutní hodnoty KCO (pokles o 5 % a více)
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Graf č. 2: Absolutní hodnoty KCO (pokles 0–1,9 %)
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Izolované plicní postižení při systémové 
vaskulitidě – kazuistika
P. Paluch, M. Šterclová, M. Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Obr. č. 1:  Skiagram hrudníku: bilaterální mnohočetný 
ložiskový proces u pacienta s plicním postižením v rámci 
Wegenerovy granulomatózy
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Obr. č. 2: CT vyšetření v době diagnózy: uzlovité léze, některé 
s rozpadovými dutinami
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76letý muž s anamnézou ischemické choroby srdeční, po 
prodělaném infarktu myokardu (STEMI) v  roce 2000, léčen 
dále pro diabetes mellitus 2. typu a arteriální hypertenzi, 
vyhledal ordinaci praktického lékaře pro asi dva týdny trva-
jící infekt dýchacích cest, kašel s expektorací, rýmu, subfebri-
lie a delší dobu trvající celkovou nevýkonnost a únavu (listo-
pad 2011). Ordinována byla antibiotická léčba Augmentinem. 
Potíže pacienta se však stupňovaly, teploty byly na úrovni 
febrilie. Bylo provedeno komplexní vyšetření včetně skia-
gramu hrudníku (obr. č. 1), které prokázalo rozsáhlý bilate-
rální ložiskový proces plic a laboratorní vyšetření s  elevací 
zánětlivých parametrů a lehkou anemii.

Pacient byl přijat k hospitalizaci na spádové plicní oddě-
lení. Doplněno bylo CT vyšetření (obr. č. 2) s nálezem mno-
hočetných uzlových lézí s  ostrými nepravidelnými kontu-
rami, některé s  rozpadovými dutinami s  tlustými stěnami. 
CT nález v  kombinaci s  klinickým obrazem a laborator-
ními vyšetřeními byl považován za abscedující pneumonii. 
Hemokultury byly negativní. Léčen byl empiricky sérií anti-
biotik (Neloren, Gentamicin, Fluconazol). Radiologický nález 
však nevykazoval regresi a stav pacienta se nelepšil. Vzhledem 
k  této skutečnosti byl pacient přeložen na kliniku kardiolo-
gie za účelem vyloučení infekční endokarditidy jako příčiny 
rentgenologického nálezu (septické emboly). Dalšími vyšet-
řeními včetně transezofageální echokardiografie byla tato 
alternativa vyloučena. Doplněno bylo CT vyšetření břicha, 

prakticky s  normálním nálezem. Následovalo bronchosko-
pické vyšetření. Endobronchiálně   zjištěna jenom zánětlivá 
sekrece v bronších. Kultivační a mykologické vyšetření aspi-
rátu bylo negativní včetně PCR metodiky na atypické agens 
(Mycoplasma, Chlamydie, Pneumocystis, Legionella). V bron-
choalveolární laváži byla převaha alveolárních makrofágů 
a  polymorfonukleárů a jenom nevýznamná příměs erytro-
cytů. I přes další antibiotickou terapii (Fortum, Klacid), která 
pokračovala za hospitalizace na kardiologické klinice, došlo 
k mírné progresi změn na skiagramu hrudníku.

Vzhledem k  průběhu onemocnění (v  úvodu rhini-
tis, protrahovaný kašel, subfebrilie až febrilie) a vzhledem 
k  charakteru CT nálezu byla vyslovena suspekce na mož-
nost plicního projevu Wegenerovy granulomatózy (WG). 
Tato diagnóza byla podpořena imunologickým vyšetřením 
s pozitivními protilátkami c-ANCA (antineutrophil cytoplas-
mic antibodies) proteináze-3 (PR3). I přes normální renální 
funkce a normální mikroskopický nález v moči byla u paci-
enta indikována biopsie ledviny k  vyloučení eventuálního 
renálního postižení, která však zachytila jenom zdravou tkáň. 
Pacient byl přeložen na naši kliniku, zopakováno bylo bron-
choskopické vyšetření s transbronchiální biopsií (TBB), která 
byla diagnosticky nepřínosná. Doplněno bylo ORL vyšetření 
s  normálním nálezem v  ORL oblasti. Opakovaně potvrzena 
významně vyšší hodnota c-ANCA protilátek.

U pacienta vzhledem k  stavu, věku a komorbiditám pří-
padná chirurgická plicní biopsie nepřicházela v  úvahu. 
Vzhledem k tomu jsme diagnózu uzavřeli na základě klinic-
kého obrazu, radiologického nálezu a pozitivity c-ANCA jako 
orgánově limitovanou formu WG a zahájili kombinovanou 
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Obr. č. 3: Skiagram hrudníku: významná regrese změn po terapii
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imunosupresivní léčbu (metylprednison + cyklofosfamid), do 
terapie byl přidán Cotrimoxazol. Po prvním pulzu cyklofosfa-
midu a týdenní terapii kortikoidy došlo k výraznému zlepšení 
stavu a radiologické regresi nálezu. Stav se zlepšil natolik, že 
pacient byl do týdne schopen propuštění do ambulantní péče. 
Následně u nás během krátkých hospitalizací absolvoval další 
pulzy cyklofosfamidu. Pacient je bez obtíží, onemocnění je 
zatím bez relapsu (obr. č. 3).

Wegenerova granulomatóza patří do skupiny takzvaných 
ANCA pozitivních vaskulitid spolu se syndromem Churg-
Straussové a mikroskopickou polyangiitídou. Pro WG je 
typická pozitivita ANCA s  antigenní specificitou proti pro-
teináze 3 (cANCA), ale v méně než 10 % mohou být u WG 
naopak pozitivní protilátky proti myeloperoxidáze (pANCA). 
Klinický obraz WG je velice variabilní.  Jedná se o systémo-
vou vaskulitidu a klinický obraz závisí na predominanci posti-
žení určitého systému (postižení horních dýchacích cest, oti-
tidy, mastoiditidy, postižení velkých dýchacích cest, postižení 
ledvin – glomerulonefritida, nebo plicní postižení s  difuzní 
alveolární hemoragií). Postižení ledvin a alveolární hemora-
gie u pacientů s WG mají horší prognózu.

Prostřednictvím této kazuistiky bychom chtěli poukázat 
na záludnost klinických projevů WG v časné systémové formě, 
kdy jedinou klinickou manifestací bylo relativně pokročilé 
postižení plic, a to v době, kdy nebyly přítomny klinické pro-
jevy renálních komplikací a rovněž nebylo prokázáno typické 
postižení horních a dolních dýchacích cest.

Při diferenciální diagnostice obdobného CT nálezu, bez 
přítomnosti dalších příznaků a nálezů typických pro vaskuli-
tidu je nezbytné myslet i na vzácnou diagnózu WG.
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Funkce plic u kojenců a batolat po operaci 
vrozené brániční hernie
J. Šulc1, P. Kuklová2, M. Rygl2, J. Zikán1, P. Pohunek1
1Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Dětská chirurgická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Studií posuzujících funkční plicní parametry v útlém věku 
po korekci vrozené brániční hernie (CDH) je minimum (Dotta 
et al. 2007; Koumbourlis et al. 2006; Roehr et al. 2009; Valfré 
et al. 2011). Cílem práce bylo posoudit funkci plic pomocí 
metod funkčního vyšetření plic u nespolupracujících dětí 
(infant pulmonary function testing, IPFT) u skupiny kojenců 
a batolat po úspěšné operaci vrozené brániční hernie (CDH).

Testovali jsme 30 kojenců a batolat (ve věku 1,32±0,54 
let, medián 1,07 roku) po operaci CDH. U 4/30 dětí byla 
provedena operace za použití Goretexové záplaty (GORE), 
u (jiných) 4/30 dětí bylo pro perzistující plicní hypertenzi 
(PH) nutno terapeuticky použít oxid dusnatý (INO). Porodní 
hmotnost byla 3,04±0,54 kg (průměr±směrodatná odchylka); 
délka těla po porodu 38,5±1,8 cm. V době měření byla jejich 
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tělesná hmotnost 9,76±1,25 kg (z-score -0,777), tělesná délka 
78,8±6,7 cm (z-score bylo -0,024). Žádné dítě nemělo v době 
vyšetření známky respiračního infektu. Byly použity následu-
jící metody IPFT:

1. pediatrická celotělová pletyzmografie (měřili jsme 
funkční reziduální kapacitu, FRCp a specifickou efek-
tivní proudovou rezistenci dýchacích cest, sReff);

2. analýza klidového dechového vzoru (poměr času dosa-
žení maximálního klidového výdechového průtoku 
k celkové době výdechu, tPTEF/tE);

3. baby resistance/compliance (specifická compliance 
respiračního systému, Crs/kg);

4. rychlá torako-abdominální komprese (maximální 
výdechový průtok na objemové hladině klidového 
výdechu, V´maxFRC). Děti byly vyšetřeny přístro-
jem MS BabyBody (VIASYS). Použili jsme standardní 
vyšetřovací protokoly (Hammer et Eber 2005) a pří-
slušné referenční hodnoty (Hülskamp et al. 2003; Hoo 
et al. 2002).

Velikost FRCp činila 126,5±36,9 % normy, hodnota sReff 
byla 109,9±58,9 % n. Specifická hodnota Crs 14,1±2,3 ml/kPa/
kg (76,1±20,1 % n). Ukazatel V´maxFRC dosahoval hodnot 
111,6±43,6 ml/s (z-score -2,387); hodnota tPTEF/tE činila 
22,2±8,5 %. Při sledování vlivu GORE a INO jsme zjistili, že 
děti po operaci s využitím goretexové záplaty mají ve věku 1,07 
roku (medián) významně vyšší hodnotu FRCp (165,7±51,9 
ml versus 120,4±31,2 ml u dětí bez GORE; p<002). Podobně 
děti, které byly v pooperačním období léčeny oxidem dusna-
tým, mají v  době testování významně vyšší hodnotu FRCp 
(183,1±52,6 ml versus 117,8±25,7 ml; p<0,0005).

Kojenci a batolata po operaci CDH mají normální těles-
nou délku, mají však zároveň mírně nižší tělesnou hmotnost. 
Neprokázali jsme restriktivní poruchu funkce plic. Děti nemají 
obstrukce větších (centrálních), intratorakálně lokalizovaných 
dýchacích cest. Prokázali jsme však obstrukci menších (peri-
ferních) dýchacích cest. Zvýšená hodnota FRCp je pravděpo-
dobně obrazem mírného stupně sekundární plicní hyperin-
flace. Byla prokázána mírně snížená poddajnost (compliance). 
Použití goretexové záplaty představuje pro vznik plicní hype-
rinflace určité riziko. Zavedení nových metod IPFT v prvním 
roce života po operaci CDH prokázalo význam tohoto vyšet-
ření pro další vývoj takto postižených dětí.
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Méně obvyklý případ „holubářské plíce“
V. Lošťáková1, V. Kolek1, M. Šterclová2, M. Žurková1, T. Tichý3
1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP, Olomouc
2Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
3Ústav patologie, FN Olomouc

Úvod
Hypersenzitivní pneumonie (HP) tvoří skupinu intersti-

ciálních plicních procesů, které jsou vyvolány opakovanou 
expozicí inhalačnímu antigenu u predisponovaných osob. 
Vyvolávajícími antigeny bývají zpravidla části bakterií, hub, 
proteinů, chemické sloučeniny aj. Přestože neexistuje jed-
notná klasifikace těchto onemocnění, je alespoň rámcově 
možné rozdělit HP do jednotlivých skupin podle typu anti-
genu. Tak např. „farmářská plíce“ je vyvolána termofilními 
aktinomycetami (Micropolyspora faeni, Thermoactinomyces 
vulgaris), příčinou „sladovnická plíce“ je Aspergillus fumi-
gatus nebo Aspergillus clavatus a podobně je tomu u dalších 
podskupin (např. „plíce pracovníků s  detergenty“, „plíce při 
klimatizaci“, „plíce zpracovatelů dřeva, korku, hub, sýrů“ nebo 
„holubářské plíce“).

Ačkoliv chybí epidemiologická data, je patrné z dosavad-
ních publikací, že „plíce chovatelů holubů“ je v našich zemích 
poměrně častou HP, dokonce častější než „farmářská plíce“. 
Rovněž v některých zemích jsou nejfrekventovanějšími anti-
geny právě ptačí proteiny (z trusu, peří a krevních bílkovin), 
které způsobují tento typ HP. Klinický průběh je determino-
ván intenzitou a frekvencí expozice vůči danému antigenu, 
avšak zároveň i genetickou vnímavostí jedince. Důležitým 
rizikovým faktorem je kouření. Onemocnění se prezentuje 
akutní, subakutní nebo chronickou formou. Při určení dia-
gnózy je důležité využít anamnestické údaje (především kon-
takt s  ptactvem a holuby) a laboratorní metody (vyšetření 
specifických sérových imunoglobulinů G). Definitivní dia-
gnóza je však zpravidla podpořena typickými radiologickými 
nálezy a výsledkem histologie. Funkční vyšetření prokáže 
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Obr. č. 1: Histologie z TBB – granulomatózní zánět
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Obr. č. 2: CT s vysokou rozlišovací schopností (EAA)
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snížení difúzní kapacity plic a restrikci, někdy bývá přítomna 
i obstrukční ventilační porucha, zvláště pokud jsou známky 
emfyzému nebo anamnéza nikotinismu. Prognóza onemoc-
nění, především těch, která jsou zjištěna v chronické fázi při 
kontinuálním působení antigenu a histologickém obrazu typu 
„běžné intersticiální pneumonie“ (UIP), bývá výrazně horší 
a pokud nedojde k eliminaci antigenu, vede k úmrtí pacienta. 
Léčba spočívá především v eliminaci vyvolávajícího antigenu 
a v podávání kortikoidů.

Kazuistika
Autoři prezentují případ 33leté ženy, lékařky, která byla 

vyšetřována pro dlouhodobý kašel s expektorací bílého sputa, 
subfebrilie, narůstající dechové potíže a únavu. Příznaky se 
zhoršovaly v pracovní době při pobytu na inspekčním pokoji 
v podkroví, na jehož římse pravidelně sedávali holubi a byl 
zde masivně přítomen jejich trus. Zatímco vstupní skiagram 
hrudníku byl negativní, byla při funkčním vyšetření plic pro-
kázána lehká restrikce (vitální kapacita – VC 2,80; 73 %, cel-
ková plicní kapacita – TLC 3,96; 72 %) a těžké snížení difúzní 
plicní kapacity (DLCO) 38 %. Byla doplněna počítačová tomo-
grafie s vysokou rozlišovací schopností (HRCT plic), kde byla 
popsána mnohočetná nodulace a opacity mléčného skla v cen-
trilobulární distribuci. Změny byly rozloženy difúzně v obou 
plicních křídlech. Nebyly popsány zvětšené uzliny. Následně 
byla indikována bronchoskopie s  bronchoalveolární laváží 
(BAL) a transbronchiální biopsií (TBB). Na základě provede-
ných výsledků byla stanovena diagnóza HP. Pro onemocnění 
svědčil klinický průběh, anamnestické údaje (zhoršení potíží 
v práci, holubi na okenní římse), radiologické změny, výsledky 
BAL včetně imunologického rozboru a vyloučení jiné např. 
infekční etiologie a především histologický průkaz granulo-
matózního zánětu ve stěně bronchu a v peribronchiální plicní 
tkáni. Jako vyvolávající antigeny byly označeny ptačí pro-
teiny, tj. pozitivita IgG (157 mgA/l) ve směsi peří – andulka, 
kanárek, papoušek, pěnkava, a pozitivita IgG (105,0 mgA/l) 
ve směsi peří, trusu a séra holubů. Onemocnění bylo zjištěno 
v subakutní fázi. Byla zahájena terapie kortikoidy (prednison 
v dávce 40 mg s postupným snižováním o 5 mg v intervalu 
14  dní) a eliminována přítomnost ptačích antigenů, neboť 
pacientka změnila místo pracoviště. Postupně došlo k ústupu 
klinických potíží, normalizaci radiologických změn a zlepšení 
funkčních parametrů, až na hraniční hodnoty DLCO (79 %).

Závěr
Předkládaná kazuistika potvrzuje, že je nutné v případě 

jinak nevysvětlitelných dechových potíží a kašle velice pečlivě 
odebírat anamnézu a pomýšlet i na intersticiální plicní one-
mocnění včetně HP.

Literatura
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Abstrakta

Co přinese nový Indikační seznam pro 
lázeňskou péči?
V. Trenčiansky
Dětská léčebna Vesna, Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.

Od července 2011, kdy byla ustanovena komise minis-
terstva zdravotnictví (MZ) pro tvorbu indikačního seznamu, 
je vytvářen nový Indikační seznam s cílem omezit léčebnou 
péči v lázeňských zařízeních a ušetřit 500 milionů Kč. Podle 
údajů svazu léčebných lázní došlo vlivem revizní činnosti již 
v roce 2011 k poklesu objemu finančních prostředků na lázeň-
skou péči asi o 750 milionů Kč. Celkový dopad na lázeňskou 
léčbu může být až 1,25 miliard Kč v roce 2012, tedy přiblíží 
se 50 % nákladů na lázeňskou léčbu, které vydávají zdravotní 
pojišťovny.

Obecná ustanovení
1. Základní délka léčebného pobytu u dospělých je stano-

vena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní.
2. Je-li lázeňská léčebně-rehabilitační péče poskyt-

nuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravot-
nického zařízení u vyznačených indikací podle kon-
krétního stavu pacienta navrhnout její prodloužení. 
Prodloužení, i jeho délka podléhají souhlasu revizního 
lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

3. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé 
osoby při sebeobsluze, je přijetí nemocného, zpravi-
dla s průvodcem, možné po předchozím dojednání 
s vedoucím lékařem zdravotnického zařízení a násled-
ném schválení revizním lékařem příslušné zdravotní 
pojišťovny. Toto se netýká nevidomých a dětí do šesti 
let věku.

Indikační seznam pro dospělé
Základním omezením je stanovení ošetřovací doby na 

21 dní u všech indikací a tam kde je možné prodloužení, je 
nutné vyžádat souhlas revizního lékaře příslušné zdravotní 
pojišťovny (ZP).

U indikací skupiny XXV dochází ke zpřísnění posou-
zení a opakovaná léčba po operacích není možná (včetně 

transplantace plic), je vyloučena chronická bronchitida 
z  lázeňské léčby a recidivující záněty dolních dýchacích cest 
jen u uznané nemoci z povolání. U bronchiálního astmatu je 
možná lázeňská léčba až po 6 měsíců trvající kortikoterapii.

Dochází také k  rozšíření možných lázeňských míst na 
Janské Lázně, Klášterec nad Ohří a a Lázně Lipová.

Vše pod gescí pneumologické společnosti. Je otázkou 
koho budou léčit nová lázeňská místa při tak přísné restrikci.

Indikační seznam pro děti
Základním omezením je stanovení ošetřovací doby na 

28 dní u všech indikací a tam, kde je možné prodloužení, je 
nutné vyžádat souhlas revizního lékaře příslušné ZP.

U indikací XXV je situace ještě horší. Každoročně dochází 
k poklesu léčených dětí na indikace XXV (rok 2001 6 429 dětí, 
rok 2010 3 730 dětí, tj. pokles o 42 %, při nárůstu akutních 
respiračních infektů u dětí).

Vyřazena byla skupina XXV/1 recidivující katary horních 
cest dýchacích a ponechána jen recidivující otitida, která je 
dobře řešitelná ORL výkonem. Vyřazena je také skupina XXV/
II alergické rýmy, XXV/4 sinobronchitis a sinusitis recidivans.

Důležité také je, že opakovanou léčbu není možné u dětí 
prodloužit. Vše pod údajnou gescí pneumologické společnosti.

Obdobná situace je i v  ostatních indikačních skupinách. 
Dochází k výrazné restrikci indikace a naopak k výraznému 
rozšíření počtu léčebných míst (např. u indikace VI/5 CMP 
z původních 4 na 16 lázeňských míst).

Závěr
Nový indikační seznam přinese výrazné rozptýlení zdra-

votnických služeb v lázeňství, nikoliv specializaci a centrali-
zaci. Povede k postupnému zániku řady tradičních lázeňských 
míst. Bude znamenat výrazné zhoršení přístupu k rehabilitaci 
pacientů především s nejtěžším postižením u indikací VI, VII, 
XXVI a XXVII.

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

4x ročně + příležitostné přílohy (suplementa)

formát A4, barevný, 48—60 stran

roční předplatné 200 Kč (8 € na Slovensku)
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Význam transbronchiální biopsie v diagnostice 
ložiskových a difuzních plicních procesů
L. Stehlík, Š. Lefnerová, P. Žáčková, M. Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Transbronchiální biopsie (TBB) je dnes rutinní diagnos-
tickou metodou sloužící k  morfologické verifikaci difuzních 
a ložiskových plicních procesů. Poprvé byla provedena v roce 
1965 Andersonem za použití rigidního bronchoskopu. V roce 
1974 publikovali Levin a kolektiv první zkušenosti s TBB při 
flexibilní bronchoskopii. Principem metody je zavedení odbě-
rového instrumentária (bioptických kleští) do periferních 
dýchacích cest, které již nejsou endoskopicky vizualizovány. 
Po proniknutí stěnou malých bronchů jsou pak získávány 
vzorky plicního parenchymu. TBB je v porovnání s chirurgic-
kou plicní biopsií spojena s nižší morbiditou a mortalitou.

Indikacemi k TBB jsou nádorová onemocnění, interstici-
ální plicní procesy, plicní infekce a stavy po transplantaci plic. 
Z  pohledu radiologického pak máme před sebou úkol veri-
fikovat ložiskový nebo difuzní plicní proces. Vyvstávají tak 
rozdíly v technice odběrů, výhodě ve využití metod navigace 
instrumentária a můžeme očekávat i různou diagnostickou 
výtěžnost.

V  diagnostice ložiskových i difuzních plicních procesů 
volíme místo odběru na základě předchozího prostudování 
radiologických nálezů. Úspěšnost stoupá, pokud je ložiskový 
proces větší než 2 cm, je-li na CT identifikován bronchus 
komunikující s ložiskem a pochopitelně s počtem odebraných 
biopsií. Kontrola polohy bioptického instrumentária může být 
v současnosti prováděna několika metodami: skiaskopií, navi-
gací počítačovou tomografií (CT), elektromagnetickou navi-
gací nebo endobronchiálním ultrazvukem. Výtěžnost je bez 
ohledu na použitou metodu vždy ovlivněna velikostí léze. Bez 
použití navigace lze očekávat u ložiskových procesů diagnos-
tickou výtěžnost kolem 30 %, TBB pod skiaskopickou kontro-
lou dosahuje senzitivity 52–74 %, navigace endobronchiálním 
ultrazvukem zvyšuje výtěžnost vyšetření nad 60 %. Použitím 
CT navigace bylo Hautmannem a kol. dosaženo v  diagnos-
tice solitárních plicních nodulů o průměrné velikosti 23 mm 
a vzdálených 6 mm od parietální pleury výtěžnosti 73 %. Při 
TBB pro ložiskové procesy je doporučováno odebrání mini-
málního množství 7 až 8 biopsií.

U difuzních plicních procesů je TBB úspěšná zejména 
v  diagnostice sarkoidózy. Zde se senzitivita pohybuje mezi 
50–85 % a nejvyšší je ve stadiích s  radiologicky průkazným 
postižením plicního parenchymu. Metoda má významné 
postavení v  diagnostice karcinomatózní lymfangiopatie, kde 
byla zaznamenána výtěžnost až 66 %, plicní alveolární pro-
teinózy, histiocytózy z Langerhansových buněk, eozinofilních 
pneumonií, lipoidní pneumonie a Wegenerovy granuloma-
tózy. Vzhledem k  malé velikosti získaného vzorku nebývá 
TBB úspěšná v diagnostice heterogenně postiženého plicního 
parenchymu, jak je tomu u intersticiální pneumonie obvyklého 
typu. TBB je dále prováděna jako součást diagnostického pro-
cesu v případech plicních infekcí u imunokompromitovaných 
pacientů. Ačkoli stejného úspěchu v záchytu infekčního agens 
může být ve většině případů dosaženo použitím bronchoal-
veolární laváže, je nutné zdůraznit přínos TBB ve vyloučení 
neinfekčního plicního postižení. TBB zvyšuje diagnostickou 
výtěžnost bronchoskopie u pacientů s pneumonií vyvolanou 
Pneumocystis jiroveci. Na rozdíl od ložiskových plicních pro-
cesů, kdy skiaskopie a ostatní navigační metody zvyšují sen-
zitivitu vyšetření, u difuzních plicních procesů tento benefit 
pozorován nebyl. Provádění TBB bez skiaskopické kontroly 
nebylo spojeno se signifikantně větším výskytem pneumoto-
raxů. Minimální počet biopsií k dosažení optimální výtěžnosti 
je u difuzních plicních procesů 4 až 6. K odběrům jsou, je-li to 

Tab. č. 1: Transbronchiální biopsie v Thomayerově nemoc-
nici v letech 2008 až 2011

indikace vyšetřeno 
pacientů

ověřeno 
pacientů

výtěžnost/
senzitivita*

ložiskový proces 474 167 34,6 %

bronchogenní karcinom 302 142 47,0 %*

sarkoidóza 147 79 60,8 %*

ostatní intersticiální plicní procesy 299 32 12,4 %*

plicní infekce 130 25/13** 19,2% / 10,0 %**

astma 147 42 45,6 %*

** histopatologický průkaz infekčního agens, nebo konkrétní dg.

Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen v Berlíně, syn lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Berlíně. Procestoval Blízký východ, 
jako lékař působil v polní ambulanci během prusko-francouzské války. V roce 1871 mu zajistil R. Virchow místo prosektora v patologické anatomii na univerzitě ve Freiburgu, kde 
se nakazil TBC, na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval nález specifických buněk v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž epidermis a popsal „neuronům 
podobné větvené kožní buňky“. 

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

Jírovec Otto (1907–1972) – český parazitolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde poté působil jako asistent. Za 2. světové války vedl laboratoř parazitologie 
Státního zdravotního ústavu, po válce se vrátil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde byl v roce 1948 jmenován mimořádným profesorem. V 50. letech vedl katedru zoologie, později 
řídil Zoologický ústav UK. Věnoval se především studiu parazitických prvoků, stál u založení Protozoologické sekce České parazitologické společnosti. Spolu s doc. M. Vaňkem 
objevil původce intersticiální pneumonie kojenců – Pneumocystis carinii (dnes P. jiroveci).

(zdroj informací: archiv redakce)
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Abstrakta
při konkrétním radiologickém postižení možné, upřednost-
ňovány dolní laloky, kde je menší pravděpodobnost porušení 
interlobární viscerální pleury.

Lze užít různých typů bioptických kleští, většinou jsou 
používány oválné kleště s hladkými nebo zoubkatými bran-
žemi. Snaha o získání větších vzorků tkáně použitím kleští 
větších než standardních rozměrů se nesetkala s větším úspě-
chem. Nepatrně větší instrumentárium obvykle není schopné 
získat významně větší vzorky, blokuje zcela kanál broncho-
skopu a zabraňuje tak účinnému odsávání, navíc se zvyšuje 
riziko krvácení. Teprve v roce 2008 Casoni a kol. publikoval 
výsledky práce s velkými bioptickými kleštěmi, původně urče-
nými pro gastroenterology, kdy TBB byly odebírány v pod-
mínkách rigidní bronchoskopie a byla zaznamenána vyšší 
diagnostická výtěžnost u difuzních infiltrativních plicních 
procesů.

Hlavními komplikacemi TBB jsou pneumotorax a krvá-
cení. Pneumotorax vzniká u 1–6 % pacientů podstupujících 
TBB. Ve studii s 350 pacienty bylo prokázáno, že rutinní pro-
vádění skiagramu hrudníku po každé bronchoskopii s  TBB 
nemá opodstatnění. Rozsah pneumotoraxu koreluje s  tíží 
symptomů a pouze symptomatičtí nemocní mají být rent-
genováni. Frekvence použití hrudní drenáže je částečně 
závislá na lokálních zvyklostech v  terapii. Závažné krvácení 
bylo pozorováno u 2–9 % pacientů. Krvácení je hlavní pře-
kážkou ve snaze odebrat co největší počet vzorků nebo co 
největší vzorky. Nejčastěji používanou metodou k  řešení 
procedurálního krvácení je tamponáda krvácejícího segmen-
tárního bronchu endoskopem doplněná o odsávání, čímž je 
zabráněno kontaminaci ostatních dýchacích cest. Aplikují se 

ledový fyziologický roztok, vazoaktivní látky a hemostyptika. 
Vzácnými komplikacemi jsou pneumomediastinum a pod-
kožní emfyzém.

Na Pneumologické klinice 1. LF UK a Thomayerovy 
nemocnice provedli lékaři v  letech 2008 až 2011 transbron-
chiální biopsii bez skiaskopické kontroly u 1 197 paci-
entů. Výsledek TBB byl rozhodující pro stanovení diagnózy 
u 318 z nich (26,6 %). Nejvyšší senzitivita byla u sarkoidózy 
(60,8 %). U nemocných s bronchogenním karcinomem doká-
zala TBB ověřit toto onemocnění u téměř poloviny případů. 
Došlo ke vzniku 18 pneumotoraxů (1,5 %), z nichž 16 si vyžá-
dalo hrudní drenáž. Větší krvácení proběhlo u 7 pacientů 
(0,6 %) a bylo vždy úspěšně zvládnuto v průběhu bronchosko-
pie. Nebylo zaznamenáno úmrtí ani jiná závažná komplikace. 
Ač se uvedená výtěžnost vyšetření nemusí zdát vysoká, autoři 
doporučují široké používání TBB, neboť je velmi bezpečná 
a umožní nemalému počtu pacientů vyhnout se chirurgické 
plicní biopsii.

Literatura
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Stenózy velkých dýchacích cest a jejich možná 
řešení endoskopickou cestou – spolupráce 
s hrudními chirurgy
M. Vašáková, Š. Lefnerová, L. Stehlík, V. Hytych, J. Chlumský
Centrum pneumologie a pneumochirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
Pneumologická klinika, 1. LF UK, Praha

Úvod
Stenózy velkých dýchacích cest často představují významný 

terapeutický problém, který je předmětem mnohdy multidis-
ciplinárního přístupu, pneumologického, torakochirurgického 
a otorhinolaryngologického. V  našem sdělení jsme se zamě-
řili na endoskopické možnosti řešení stenóz velkých dýchacích 
cest a poukázali na některé netradiční možnosti řešení stenóz.

Dělení stenóz velkých dýchacích cest
Stenózy velkých dýchacích cest lze v zásadě dělit na benigní 

a maligní.

Mezi benigní stenózy patří:
•	 tracheální stenózy blanité a jizevnaté (většinou postin-

tubační či posttracheotomické);
•	 stenózy zánětlivé (infekce, vaskulitidy – Wegenerova 

granulomatóza);
•	 stenózy z funkčních poruch trachey (hyperdynamický 

kolaps);
•	 stenózy tracheomalatické způsobené vnitřní kompresí 

(postintubační);
•	 stenózy způsobené zevní kompresí (uzliny, štítná žláza 

– struma, cévní prstence).
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Mezi maligní stenózy patří:
•	 stenózy endoluminální (primární bronchogenní karci-

nom, adenoidně cystický karcinom, metastázy);
•	 stenózy extramurální (extramurální tlak nádoru či 

nádorově postižených uzlin);
•	 stenózy smíšené.

Metody řešení stenóz:
•	 stenóza blanitá: incize a případné ošetření laserem, 

silikonový stent, extrakce s  odstupem, při restenóze 
zvážit chirurgické řešení;

•	 stenóza jizevnatá či kombinovaná: pokud je pacient 
schopen chirurgické resekce stenózy a technicky je 
zákrok proveditelný, je tato metodou volby, pokud ne, 
pak dilatace stenózy v  kombinaci s  incizí, ošetřením 
laserem a aplikací stentu, s odstupem opět zvážit chi-
rurgické řešení;

•	 zánětlivé stenózy: jedná se hlavně o léze velkých dýcha-
cích cest při Wegenerově granulomatóze, méně při 
infekčních procesech, primárně léčba kauzální – imu-
nosuprese, antibiotika, po zhojení dilatace, případně 
lokální aplikace steroidů a mitomycinu C, silikonový 
stent;

•	 hyperdynamický kolaps trachey: pokud je možné chi-
rurgické řešení (tracheoplastika pars membranacea), 
pak je metodou volby, jinak silikonový stent, perio-
dické sledování efektu léčby a znovuzvážení chirurgic-
kého řešení;

•	 zevní komprese benigní: při cévních anomáliích meto-
dou volby chirurgické řešení, jinak silikonový stent;

•	 maligní endoluminální stenózy: endoluminální 
resekce – mechanická + laser, pokud chirurgicky rese-
kabilní a pacient schopen operace, pak operace, jinak 
radioterapie, chemoterapie;

•	 maligní extraluminální stenózy: metodou volby stent 
(silikonový, metalický, hybridní), následně radiotera-
pie, chemoterapie, odstranění stentu?;

•	 smíšené nádorové stenózy: endoluminální resekce – 
mechanická + laser, stent (silikonový, metalický, hyb-
ridní) – radioterapie, chemoterapie, odstranění stentu?

Kombinované terapeutické přístupy a léčebné 
plány

V mnoha případech kombinujeme několik terapeutických 
přístupů. V případě úplných obliterací trachey nad tracheos-
tomatem, které jsme viděli jako následek postracheotomické 

stenózy a malacie, často nebývá primárně chirurgické řešení 
vhodné. Vhodné je začít endoluminální resekcí oblitero-
vaného úseku a dilatací průsvitu trachey s  použitím různě 
širokých rigidních tubusů, abychom obnovili lumen trachey, 
pokud lze, pak zavedeme stent. Většinou pak po zhojení tra-
chey znovu hodnotíme situaci a volíme resekci reziduálního 
zúženého úseku s malatickou chrupavkou.

V  případě benigních stenóz je aplikace stentů dočasná 
a je možné je po čase extrahovat. Zřídka je toto možné u 
maligních stenóz, které se následně po aplikaci stentu podaří 
úspěšně dovést do remise onkologickou léčbou. U nás jsme 
takto po dvou letech extrahovali stent, který byl aplikován 
pro stenózu trachey a levého hlavního bronchu prorůstáním 
karcinomu jícnu. Pacient byl po zavedení Y-stentu léčen che-
moradioterapií s dosažením remise nádoru a stent jsme proto 
mohli po dvou letech odstranit s dobrým efektem, s udržením 
patentního lumen velkých dýchacích cest.

Velký problém představují malatické a hyperkinetické 
dynamické difúzní stenózy trachey a hlavních bronchů, kdy 
musíme obvykle volit Y-stent jako dlouhodobé řešení, někdy 
v  kombinaci s  tracheostomií zajištěnou kanylou. Pacient 
pak může mít dočasně kombinaci stentu a tracheostomické 
kanyly, vyžaduje-li umělou plicní ventilaci s delším odvyká-
ním, jako v případě našeho pacienta po operaci arteria lusoria 
s  následným kolapsem trachey na podkladě malacie a tlaku 
hematomu v mediastinu.

Méně častým řešením jsou T-tubusy (Montgomery), které 
umožňují stentáž trachey a udržení tracheostomatu. Toto 
řešení je vhodné u nemocných s  předpokládanou špatnou 
toaletou dýchacích cest po zavedení stentu. Pokud jsou tito 
nemocní ohroženi epizodami ventilační insuficience vyža-
dujícími umělou plicní ventilaci, či pokud opakovaně aspi-
rují, je možné zvolit T-tubus s balonkem v lumen kraniálního 
raménka. T-tubusy jsou zaváděny vždy hrudním chirurgem za 
asistence bronchoskopisty.

Endotracheální a endobronchiální desobturace a implan-
tace stentů provádíme vždy v celkové anestézii. U nás ve všech 
případech volíme intubaci rigidním bronchoskopickým tubu-
sem s tryskovou ventilací po dobu výkonu.

Péče o stent a kontroly stentu
Zavedením stentu ale úloha pneumologa-bronchologa 

nekončí. Je třeba dbát o dobrou toaletu dýchacích cest, neboť 
nemocní mívají obtíže s  vykašláváním sekretů přes různě 
dlouhé úseky stentu. Proto nemocné vybavujeme inhalátorem 
a edukujeme je o nutnosti opakovaných pravidelných inhalací. 
Medikamentózně k  prevenci edému a nadměrné zánětlivé 
reakce na koncích stentu podáváme escin (Aescin) a inhalační 
kortikoidy. Stent bronchoskopicky kontrolujeme a čistíme.

Komplikace stentů
Komplikace stentů jsou relativně časté a musíme na ně 

myslet již při zavádění stentu. Pokud zvolíme neadekvátně 
malou velikost zevního průměru stentu, je velmi pravděpo-
dobné, že se stent dislokuje. Pokud aplikujeme Y-stent s pří-
liš dlouhým raménkem pro pravý hlavní bronchus, překry-
jeme ústí horního bronchu s  následnými komplikacemi ve 

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

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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smyslu atelektázy a zánětů. Poměrně časté jsou zánětlivé gra-
nulace v místě okrajů stentů způsobené iritací sliznice. Fatální 
komplikací může být obturace stentu naschlým sekretem při 
špatné péči o stent hlavně ze strany pacienta. Drátěné stenty 
mají více komplikací než silikonové a pokud možno je nepo-
užíváme. Kromě výrazné granulační reakce a obturace lumen 
velkých dýchacích cest mohou způsobit velkým radiálním tla-
kem i nekrózu stěny trachey či bronchu s provalením se do 
velké cévy a s následným vykrvácením pacienta.

Perspektivy v typech stentů
Jistou perspektivní alternativou by mohly být biodegrada-

bilní stenty, které se po určité době v průduškách samy roz-
padají, tudíž není nutná jejich extrakce. Nicméně tyto stenty 
jsou zatím registrovány pouze pro použití v bronších a nikoli 
v  trachee, což jejich užití limituje hlavně na stenózy v místě 
sutur bronchu po transplantaci plic. Plánujeme proto studii 
s jejich užitím v trachee, abychom zhodnotili jejich efektivitu 
i pro použití v průdušnici.

Závěr
Řešení stenóz velkých dýchacích cest je předmětem spo-

lupráce bronchoskopisty s chirurgem a zkušeným anestezio-
logem a provádí se na pracovištích s bronchoskopickými sály 
vybavenými i pro výkony v celkové anestézii se zázemím jed-
notky intenzivní péče a hrudní chirurgie. Vyžaduje vyškole-
ného bronchoskopistu schopného řešit endoluminální kom-
plikace zákroku a kreativně plánovat u pacienta kombinovaný 
endoskopicko-chirurgický algoritmus léčby, aby v  případě 
benigních stenóz byla pokud možno výsledkem patentní tra-
chea bez stenózy a bez stentu a v  případě maligních stenóz 
dostatečné zajištění dýchacích cest, aby se pacient neudusil.
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Poranění trachey endotracheální intubací – 
význam bronchoskopie, dilema chirurgické 
léčby
J. Šafránek1, J. Klečka1, I. Chytra2, P. Altmann2, F. Brůha3
1Chirurgická klinika, FN Plzeň
2Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Plzeň
3Klinika TRN, FN Plzeň

Úvod
Iatrogenní ruptura trachey je vzácná komplikace tra-

cheální intubace, či punkční dilatační tracheostomie. 
Odhadovaná incidence je 1 z 20 000 intubací, častěji v  pří-
padě neodkladné intubace. Typickým časným symptomem je 
rozvoj podkožního emfyzému krku. Ostatní příznaky násle-
dují a vyplývají především z  progrese dušnosti a bakteriální 
kontaminace mediastina. Diagnózu, vedle symptomů, dopl-
ňuje CT nález a definitivním potvrzením je bronchoskopické 
vyšetření. Veškeré doporučené léčebné postupy se opírají jen 
o zkušenosti z  jednotlivých referovaných případů či malých 
souborů. Není jednota v zásadní otázce, zda vždy indikovat 
neodkladnou chirurgickou revizi, nebo zda je možné volit 
i postup konzervativní.

Pacienti a metody
Za pět let (2007–2011) jsme na Chirurgické a  Ane-

steziologicko-resuscitační klinice naší nemocnice řešili dva 
případy intubačního poranění trachey.

Výsledky
Operační řešení 23leté pacientky. 18 hodin po poranění 

trachey jsme přistoupili k  operační revizi. Z  pravostranné 
posterolaterální torakotomie, selektivní ventilací pouze levé 
plíce, byla přerušena v. azygos. Byl patrný mediastinální emfy-
zém, po protětí mediastina a částečné rotaci trachey byla potvr-
zena asi 35 mm dlouhá ruptura pars membranacea. Rychle 
došlo k poklesu saturace nemocné, ruptura byla dočasně kom-
primována a následně ošetřena jednotlivými stehy. Byl pone-
chán jeden hrudní drén vpravo. Pacientka byla extubována 
2. pooperační den. Již v den operace i den následující bylo pro-
vedeno bronchoskopické vyšetření a odsátí zbytků zateklé krve 
a hlenu především z dolních plicních laloků. Po extubaci bylo 
následné kontrolní, resp. sanační bronchoskopické vyšetření 
opakováno ještě čtyřikrát. Od operace byla pacientka léčena 
ATB trojkombinací: penicilin, gentamicin, metronidazol. 
Nemocná byla 26. pooperační den propuštěna do domácího 
ošetřování. Po půl roce již byla obnovena kontinuita tračníku, 
do současné doby (5 let od poranění trachey) prodělala bez 
komplikací dva spontánní porody, zdravých dětí.

Konzervativní postup u 79leté pacientky. V  následují-
cích hodinách po stanovení diagnózy poranění trachey nedo-
šlo k  progresi krčního podkožního emfyzému ani rozvoji 
pneumotoraxu, trvala však výrazná klidová dušnost. Bylo 

pokračováno v neinvazivní ventilaci a komplexní léčbě respi-
rační insuficience s podáním bronchodilatancií (beta2-sym-
patomimetika, parasympatolytika, metylxantiny), kortikoidů 
a mukolytik. Profylakticky byla podána antibiotika (amoxici-
lin + klavulanát). Po 24 hodinách byla pacientka již bez ven-
tilační podpory, schopna spontánní ventilace s oxygenoterapií 
polomaskou při průtoku kyslíku 8 l/min. Třetí den od pora-
nění byla předána do péče plicní kliniky, kde byla po týdnu 
propuštěna do domácího ošetřování. Sedmý den od poranění 
provedena kontrolní bronchoskopie se závěrem: atrofická tra-
cheobronchitida, jizva po ruptuře pars membranacea trachey 
v distální části, zasahující až nad karinu. Nemocná byla pře-
dána zpět do ambulantní péče pneumologa s  doporučením 
kombinované bronchodilatační léčby (teofylin, anticholi-
nergikum a dlouhodobě působící beta2-mimetikum). Měsíc 
od poranění byla provedena další kontrolní bronchoskopie 
s  nálezem atrofické tracheobronchitidy s hypotonickou dys-
kinézou a jizvou po zhojené ruptuře; nebyl již patrný prolaps 
distální membranózní části do mediastina.

Diskuse
Za nejčastější mechanické důvody intubačního poranění 

trachey jsou považovány: opakované, „nešetrné“ pokusy 
o  intubaci, nezkušenost lékaře, nesprávné použití vodiče, 
užité velké tracheální rourky, rychlá inflace či přefouknutí 
balónku rourky (následná tlaková nekróza či akutní ruptura), 
špatná pozice konce rourky či manipulace při nafouknutém 
balónku. Za anatomické příčiny se považují: dislokace trachey 
mediastinálním procesem či vrozeně, oslabení membranózní 
části při opakovaných zánětech (CHOPN), či dispozičně u žen 
a starých osob. Mechanické příčiny v našich případech splňuje 
spíše případ mladší ženy, anatomické důvody spíše případ 
druhý. Na souvislost mezi poraněním a inflací balonku trache-
ální rourky lze usuzovat i dle nejčastější délky lacerace (3 cm) 
odpovídající rozměru nafouklého balonku. Zpoždění klinic-
kých známek ruptury je vysvětlováno po poranění membra-
nózní části trachey kompresí okolní adventicie, až následně 
její rupturou a progresí vzduchu dále mediastinem, resp. 
pleurálně.

Optimálním operačním přístupem k nejčastějšímu pora-
nění, membranózní části trachey, je pravostranná torakoto-
mie. Při selektivní ventilaci levé plíce umožňuje po částečné 
mobilizaci a rotaci trachey dostatečný přístup k její dorzální, 
membranózní části. Transcervikální přístup a sternotomie 
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Foley Frederic Eugene Basil (1891–1966) – americký urolog. Bakalářský titul získal 
při studiu jazyků na Yale, v roce 1918 pak lékařský titul na John Hopkins School of 
Medicine. Specializaci získal v urologii a v tomto oboru pracoval v Bostonu, později 
jako vedoucí urologie v Anker Hospital. Katetr, jež dnes nese jeho jméno, prezento-
val v roce 1935 v rámci American Urologist Society a publikoval v roce 1937. Přesto 
patent k tomuto katetru získal Paul Raich ze společnosti Davol Rubber. Konstrukce 
katetru se do dnešní doby v zásadě nezměnila. Popsal i první umělé svěrače močové 
trubice a věnoval se postupům pyeloplastiky. 

(zdroj informací: archiv redakce)

mají nevýhody právě v obtížnosti nejčastěji poraněné dorzální 
strany trachey, kdy je nutné přerušit laterální cévní zásobení 
trachey, oslabit tím její krevní zásobení a revidovat laryngeální 
nervy. Při operační léčbě je nutné umístění balonku tracheální 
rourky proximálně od místa léze, jako tomu bylo i v našem, 
operačním případě.

Ke konzervativnímu postupu lze indikovat malé léze pars 
membranacea, s  nevýraznou symptomatologií, malým pod-
kožním emfyzémem. Postup je podmíněn okamžitou dostup-
ností CT, bronchoskopie a hrudní chirurgie. Málo často je 
možné (defekt bývá v distální části trachey) lézi „podintubo-
vat“, umístěním balonku rourky pod místo defektu, spíše hrozí 
riziko dalšího roztržení. Lépe je se při konzervativním způ-
sobu obejít bez intubace neinvazivním ventilačním režimem, 
jak tomu bylo i v našem případě. Konzervativní postup je pří-
pustný, jen pokud nedochází k rozvoji mediastinitidy, progresi 
podkožního emfyzému, či v neakceptovatelně vysokém riziku 

operace pro špatný celkový stav. V každém případě musí být 
vyloučena ruptura jícnu jako příčina mediastinitidy, která má 
významně horší prognózu. Jinak řečeno, za přípustná krité-
ria konzervativního postupu jsou považovány stabilní vitální 
funkce, jistota, že se nejedná o poranění jícnu, bezproblé-
mová ventilace pokud je potřeba, neprogredující podkožní či 
mediastinální emfyzém a pacient bez zn. sepse. Je též důležitá 
délky ruptury, její maximální délky se uvádí 3 resp. 4 cm.

Literatura
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nous tracheal rupture. Ann Thorac Surg 77, 2: 406–409, 2004.
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Chronický hrudní empyém či fluidotorax 
v ambulantní péči – praktické poznámky
J. Král
Oddělení hrudní chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Navzdory obrovskému pokroku v  medicíně se stále 
vyskytují a vyskytovat budou stavy, jejichž vyřešení je krajně 
obtížné nebo nemožné. Takto postižení pacienti byli odsou-
zeni k mnohaměsíčnímu až mnohaletému pobytu v nemoc-
nici a život jim tudíž příliš radosti nepřinášel.

V našem oboru patří do této kategorie především maligní 
fluidotoraxy, chronické hrudní empyémy a recidivující 
výpotky.

Příčinou maligních fluidotoraxů je nejčastěji karcinóza 
pleury nebo vlastní inoperabilní karcinom plíce.

Chronický hrudní empyém může mít rovněž pří-
činu v  rozpadajícím se inoperabilním nádoru, může jít ale 
i o empyém para- nebo metapneumonický. Další variantou je 
empyém, indukovaný při nádorově zánětlivé afekci v dutině 
břišní.

Nemaligní fluidotoraxy jsou většinou původu kardi-
álního, uremického, nebo jsou rovněž indukovány procesy 
nitrobřišními.

Prvním krokem v řešení všech těchto stavů je samozřejmě 
co nejpřesnější diagnóza. Zde využíváme prakticky všechny 
v  současnosti dostupné metody. Patří sem RTG, CT, sono-
grafie, PET CT, bronchoskopie, mediastinoskopie, punkční 
biopsie jehlou MAGNUM na slepo nebo pod CT kontrolou, 
videotorakoskopie a velmi vzácně i torakotomie.

Terapeutický postup se léta nemění. Zahrnuje punkci, 
drenáž, operační revizi videotorakoskopií či torakotomií 
s  následným výkonem podle příslušné diagnózy a nálezu. 
Je-li plíce schopná reexpanze, lze provést pudráž talkem, nej-
lépe cestou videotorakoskopie, vzácněji hrudním drénem. 
Chronické hrudní empyémy s  pachypleurální reakcí se řeší 

pleurektomií a dekortikací, v akutnější fázi debridací visce-
rální pleury s odstraněním fibrinových náletů.

Tato léčba však nemusí být vždy použitelná. Plíce není 
schopna reexpanze, pleurektomii a dekortikaci pacient pro 
komorbidity neunese, karcinom a karcinóza jsou inoperabilní 
a pacient je v chronickém kardiálním selhávání nebo renální 
insuficienci. V takovém případě je jedinou možností chro-
nická hrudní drenáž, která donedávna znamenala velmi dlou-
hodobý pobyt v nemocnici.

Díky dnešním moderním materiálům však mohou i tito 
nemocní trávit život v kruhu svých blízkých a v ambulantní 
péči svých praktických lékařů nebo pneumologů. Většinou 
nejde o složitou péči, ale při nedodržení některých zásad 
může být pacient vážně ohrožen. Dovolím si proto prezento-
vat několik poznatků, ke kterým jsme dospěli a jež je nutné 
u těchto nemocných sledovat především:
1. Chronická hrudní drenáž klasickým plastikovým drénem 

Portex nebo Vygon:
•	 průchodnost drénu;
•	 spolehlivost stehové fixace;
•	 sledování výdeje do močového sáčku, na který je drén 

po způsobu spádové drenáže napojen;
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Obr. č. 1: Levostranný multilokulární hrudní empyém 
s  bronchopleurální a pleurokutánní píštělí, patrný parci-
ální pneumotorax levé plíce
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•	 nutnost nastřižení horního růžku sáčku při současném 
úniku vzduchu – sáček má zpětný ventil, PNO nehrozí;

•	 připomenutí pacientovi, že obsah je třeba vypouštět 
nejprve do dezinfekce, teprve poté do odpadu;

•	 prasklý nebo znečištěný sáček nutno vyměnit – větši-
nou má pacient náhradní.

2. Chronická drenáž Folleyovým katetrem (cévkou):
•	 stejně, ale odpadá nutnost stehové fixace.

3. Chronická drenáž zkráceným hrudním drénem, zajiště-
ným špendlíkem a suturou + squib:
•	 stejně, při větším výdeji lze přes squib napojit na 

sběrný močový sáček.

4. Chronická hrudní drenáž, zajištěná jen defektem po hrud-
ním drénu:
•	 do squibu vystřiženého na příslušnou velikost defektu;
•	 do obvazu, krytého Tegadermem.

5. Chronická hrudní drenáž, zajištěná marsupializací (fenes-
trací) hrudníku – dnes spíš vzácně:
•	 sprchovat, pak překrýt obvazem;
•	 chránit okolí před macerací.

V závěru zdánlivě triviálního sdělení bych rád připomněl 
slova bývalého kolegy, dr. Herejka: „Velkých věcí si povšimne 
každý, pro detaily pacienta ztratíme“. 

Pleurostomie – léčebná modalita chronického 
hrudního empyému (kazuistika)
P. Žáčková1, M. Vašáková1, V. Hytych2
1Pneumologická klinika, 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
2Oddělení hrudní chirurgie, Chirurgická klinika, 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

Pleurostomii lze definovat jako vyústění pohrudniční 
dutiny do volného prostoru spojené s resekcí jednoho či více 
žeber. Z různých modifikací se nejčastěji používá postup dle 
Eloessera, který spočívá v zasunutí kožního laloku do otvoru 
po resekci žeber a jeho fixaci.

Pleurostomie umožňuje rychlou detoxikaci nemoc-
ného a  sanaci pleurální dutiny přímým lokálním ošetřením. 
Metoda je indikovaná u nemocných, u kterých hrudní dre-
náž a lokální aplikace fibrinolytik nevedla k rezoluci hrudního 
empyému, a jejich aktuální stav, přidružené komorbidity nebo 
lokální nález znemožňují torakotomii a provedení dekorti-
kace a pleurektomie.

Kazuistika
Jedná se o 74letého, výrazně obézního polymorbidního 

pacienta, hypertonika, kardiaka, po proběhlé cévní pří-
hodě mozkové s  levostrannou symptomatologií, pro diabe-
tes léčeného inzulínem. V  dubnu 2009 byl nemocnému ze 
sternotomie proveden trojnásobný aortokoronární bypass. 
Pooperační průběh byl komplikován rozvojem levostranného 
postperikardiotomického fluidotoraxu, který byl řadu měsíců 
ambulantně punktován. Pro trvale se doplňující výpotek byl 
nemocný následně v  dubnu 2010 indikován k  operačnímu 
řešení. Byla provedena levostranná torakotomie, dekortikace 
a pleurektomie a nemocný byl dimitován do ambulantní péče. 
S odstupem tří týdnů byl pacient přijat na naši kliniku s obra-
zem multilokulárního hrudního empyému s  bronchopleu-
rální a pleurokutánní píštělí (obr. č. 1).

Při přijetí si nemocný stěžoval na dušnost, únavnost 
a bolesti v levém hemitoraxu, byl febrilní, s vysokými zánět-
livými parametry, v okolí torakotomické jizvy byla patrná 
objemná, zarudlá, fluktuující, palpačně bolestivá rezistence. 
Po přijetí byla provedena hrudní drenáž, byl evakuován výpo-
tek charakteru empyému a z podkoží punkčně evakuován 

sekret identického charakteru. Při komplexní terapii (kombi-
novaná antibiotická léčba, pravidelné laváže pleurální dutiny, 
intrapleurální aplikace antibiotik, rehabilitace) došlo ke zho-
jení hrudní stěny, normalizaci zánětlivých parametrů, byla 
patrná výrazná regrese radiologického nálezu. Po poklesu 
dopadů pomocí drénu, kdy sekret byl již prakticky čirý, byla 
provedena exdrenáž a nemocný byl v dobrém klinickém stavu 
propuštěn do ambulantní péče.

Při ambulantních kontrolách se nemocný cítil dobře, byl 
afebrilní, s nízkými zánětlivými parametry, radiologický nález 
byl stacionární. S odstupem šesti týdnů se však v místě torako-
tomické jizvy opět objevila rezistence, punkčně byl evakuován 
purulentní sekret. Vzhledem k tomu, že nemocný byl bez kli-
nických známek aktivního zánětu a nález na skiagramu hrud-
níku bez progrese, byla ambulantně zahájena antibiotická 
léčba dle citlivosti. Dále byl nemocný bez obtíží, při kontro-
lách byla hrudní stěna klidná, radiologický nález stacionární.
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Obr. č. 4: Postupně se zmenšující pleurostomická dutina; 
dochází ke zmenšení vstupu i samotného pleurostomického 
prostoru.
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Obr. č. 5: Zadopřední skiagam hrudníku (současný nález)
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S  odstupem dalšího měsíce však pacient udával progresi 
dušnosti, intermitentně měl febrilie, opět se objevila rezistence 
v  hrudní stěně a tentokrát i progrese radiologického nálezu 
s  patrnou hladinkou svědčící pro recidivu bronchopleurální 
píštěle. Nemocný byl hospitalizován a znovu cíleně zadréno-
ván. Při komplexní terapii došlo ke zlepšení klinického stavu, 
poklesu zánětlivých parametrů, radiologický nález vykazoval 
regresi, přetrvávala však drobná, ale stále zkalená sekrece dré-
nem, intermitentně byl přítomen únik vzduchu. Nemocný byl 
dimitován do ambulantní péče s chronickou hrudní drenáží.

Po dvou měsících ustal únik vzduchu, sekrece drénem byla 
stopová, čirá, byla proto provedena exdrenáž. Řadu měsíců 
byl nemocný bez obtíží, bez známek recidivy onemocnění. 
Po sedmi měsících byl radiologický nález stacionární, opět 
se však objevila rezistence v  hrudní stěně a následně došlo 
ke spontánnímu provalení hnisu vzniklou pleurokutánní píš-
tělí. Nemocný byl znovu hospitalizován, byla provedena fis-
tulografie (obr. č. 2) s patrným objemným depem kontrastní 
látky v podkoží a drobným depem v pleurální dutině. Nález 
již nebyl ovlivnitelný hrudní drenáží, nemocný byl indikován 
k  provedení pleurostomie, při které byla provedena resekce 
dvou žeber (obr. č. 3).

Pooperační průběh byl bez komplikací, k dalšímu ošetření 
byl nemocný přeložen na naši kliniku. Za sterilních kautel byly 
denně prováděny převazy objemné pleurostomické dutiny.

Po čtrnácti dnech byl celkový stav nemocného uspokojivý. 
Pacient byl propuštěn do ambulantní péče, afebrilní, respi-
račně suficientní, kardiálně kompenzován, s  nízkými zánět-
livými parametry, uspokojivě kompenzovaným diabetem 
a s nastavenou analgetickou léčbou.

Od té doby je pleurostomie denně ošetřována cestou spá-
dového homecare a intermitentně je nemocný kontrolován 

Obr. č. 2: Fistulografie s patrným objemným depem kon-
trastní látky v podkoží a s drobným depem v pleurální 
dutině
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Obr. č. 3: Objemná pleurostomická dutina
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Obr. č. 1: Levostranný pneumotorax na rentgenovém 
snímku plic
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Reexpanzní edém plíce po drenáži 
dlouhotrvajícího spontánního pneumotoraxu
D. Myšíková, J. Šimonek, A. Stolz, R. Lischke
III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod
Reexpanzní plicní edém (RPE) je vzácná, ale potenci-

álně letální komplikace hrudní drenáže pro pneumotorax. 
Morbidita a mortalita RPE je vysoká, až 20 % případů končí 
smrtí (Mahfood et al. 1988), proto si zasluhuje naši pozornost. 
Uvádíme kazuistiku ipsilaterálního levostranného edému po 
zavedení hrudního drénu u 42letého muže se spontánním 
pneumotoraxem. Můžeme předpokládat trvání pneumoto-
raxu až tři týdny (od první prezentace dušnosti a bolesti na 
hrudi). Hlavní roli v patofyziologii reexpanzního edému hraje 
poškození endotelu, které je následováno zvýšenou endote-
liální permeabilitou během ischemicko-reperfuzního pora-
nění plíce (Sivrikoz et al. 2002). Léčba RPE je podpůrná dle 
individuálního stavu pacienta, závažnější případy respirač-
ního selhání většinou vyžadují umělou plicní ventilaci (UPV) 
v kombinaci s diuretiky a kortikosteroidy (Iqbal et al. 2000).

Kazuistika
42letý muž byl odeslán od praktického lékaře se snímkem 

plic, který byl zhotoven předchozí den, zobrazoval kompletní 
levostranný pneumotorax s přesunem mediastina na pravou 
stranu (známka počínajícího tenzního pneumotoraxu; obr. č. 1).

Pacient datoval počátek obtíží před třemi týdny, kdy začal 
být náhle dušný po probuzení a cítil bolest na hrudi. V den 
počátku obtíží byl vyšetřen na pohotovosti, pro suspektní 
infekt horních cest dýchacích byla nasazena antibiotika 
a  antitusika. Pro přetrvávající kašel indikoval po třech týd-
nech praktický lékař výše zmíněný snímek hrudníku a až 
následující den odeslal pacienta k  ošetření na chirurgickou 

ambulanci. Při přijetí udával pacient dušnost při mírné 
námaze, klidově byl eupnoický a negoval bolest na hrudi. 
Fyzikální vyšetření odhalilo  vymizelé dýchání vlevo, tachy-
kardii 125/ min. Leukocytóza 12 tis./ml byla jediným pato-
logickým laboratorním nálezem, ostatní laboratorní hodnoty 
byly v mezích normy. Pacient byl indikován k hrudní drenáži. 

v  ambulanci naší kliniky. V  průběhu deseti měsíců dochází 
postupně k  výraznému zmenšení pleurostomické dutiny 
(obr. č. 4) i k regresi radiologického nálezu (obr. č. 5), celkový 
stav nemocného je uspokojivý. Nadále je však nutné pravi-
delné lokální ošetřování pleurální dutiny. Případné provedení 
torakoplastiky, která by vedla k definitivnímu uzávěru pleu-
rostomie, nepovažujeme vzhledem k  závažným komorbidi-
tám za schůdné.

Závěr
Chronický hrudní empyém je závažné a často obtížně léči-

telné onemocnění, zvláště pokud je onemocnění kompliko-
váno přítomností bronchopleurální, případně pleurokutánní 
píštěle. Neléčený chronický empyém je příčinou septického 
stavu, který nemocného ohrožuje na životě. Operační výkon – 
optimálně dekortikace z torakotomického přístupu, případně 

doplněná o resekční plicní výkon, může být u nemocného 
kontraindikován pro přítomné komorbidity, celkový stav 
nebo lokální charakter nálezu. U některých těchto nemocných 
je možné pouze provedení pleurostomie. Jedná se o výkon 
umožňující evakuaci hnisu, detoxikaci a sanaci empyémové 
dutiny přímým zevním ošetřením. Je to však výkon mutilu-
jící, výrazně prodlužující morbiditu. U některých nemocných 
se jedná o výkon definitivní, vyžadující dlouhodobé a někdy 
i doživotní pravidelné lokální ošetření.
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Hrudní drén byl zaveden ve střední axilární čáře ve 4. mezi-
žebří, při otevření pleurální dutiny byl patrný únik vzduchu. 
Vzhledem k dušnosti a dráždivému kašli při reexpanzi plíce 
po zavedení hrudního drénu nebylo použito aktivní sání 
a drén byl ponechán na spád. Oproti očekávání se po drenáži 
během následujících dvou hodin stav pacienta postupně zhor-
šoval. Progredovala tachykardie až na 120/min, tachypnoe  
23 dechů/min, saturace klesala na 83 % přes suplementaci kys-
líku FiO2 0,6 CPAP maskou, pacient byl normotenzní, posle-
chově vlevo inspirační chrůpky, dýchání oslabené, drén odvedl 
150 ml serózní tekutiny. Byl proveden snímek hrudníku s nále-
zem homogenního zastření levého hemitoraxu, dále krevní 
plyny pO2 59 mmHg, pCO2 36 mmHg, pO2/FiO2 index 98 
mmHg. Pacient byl pro progresi akutního respiračního selhání 
zaintubován a stabilizován na mechanické ventilaci P-SIMV 
s PEEP 12 mmHg a vysokým FiO2 (0,7). CT vyšetření plic pro-
vedené po stabilizaci ukázalo difuzní konsolidaci plicní tkáně 
vpravo s bronchogramem a bulou (66x49 mm) lokalizovanou 
v dolním laloku (obr. č. 2). Byla provedena bronchoskopie, při 
které bylo odsáváno velké množství edematózní tekutiny z levé 

plíce. Pacient byl polohován na levý bok. Oxygenace se rychle 
zlepšovala při mechanické ventilaci, ale bylo třeba udržovat 
hlubokou analgosedaci, neboť každá interference s ventiláto-
rem vedla k  rychlé desaturaci. Byla nutná oběhová podpora 
ionotropiky 5 dní (Noradrenalin do dávky 0,3 µg/kg/min) 
a podpůrná léčba kortikosteroidy (Hydrocortison 100 mg/
den), diuretiky (Furosemid kontinuálně dle aktuální diurézy), 
dále antibiotiky pro výraznou vstupní leukocytózu 33 tis./ml 
(Augmentin 3x1,2 g/den + Ciprofloxacin 2x600 mg/den), pro-
fylaktická léčba nizkomolekulárními hepariny (LMWH) jako 
prevence plicní embolie (Fraxiparin 2x0,6 ml/den). Kontrolní 
RTG vyšetření plic vždy se  vzdušnější plící. Pacienta bylo 
možné extubovat čtvrtý pooperační den, nadále byl po 2 dny 
zajištěn CPAP maskou. Sedmý pooperační den po kontrolním 
snímku plic, který ukázal kompletní regresi plicního edému, 
byl odstraněn hrudní drén a pacient byl za dva dny propuš-
těn do domácího léčení. Kontrolní CT vyšetření dva měsíce 
po propuštění ukázalo zcela rozvinutou levou plíci, bez zná-
mek plicního edému se stabilní bulou v levém dolním laloku. 
Pacientovi byla doporučena elektivní bulektomie.

Závěr
V  případě tohoto pacienta byly s  největší pravděpodob-

ností podceněny nebo přehlédnuty první příznaky rozví-
jejícího se pneumotoraxu, což vedlo ke  špatné diagnóze na 
počátku a oddálení odpovídající léčby. Pacient si stěžoval na 
dušnost a byl léčen antibiotiky po tři týdny, teprve poté byl 
proveden snímek hrudníku, který odhalil kompletní kolaps 
levé plíce. Vážný stav pacienta byl pravděpodobně následkem 
většího ischemicko-reperfuzního poranění po dlouhodobém 
kolapsu plicního křídla. Akutní respirační selhání si pak vyžá-
dalo agresivnější léčbu k udržení vitálních funkcí.

Literatura
Iqbal, M., Multz, A. S., Rossoff, L. J. et al. Reexpansion pulmonary edema after VATS 
successfully treated with continuous positive airway pressure. Ann Thorac Surg 70, 2: 
669–671, 2000.
Mahfood, S., Hix, W. R., Aaron, B. L. et al. Reexpansion pulmonary edema. Ann 
Thorac Surg 45, 3: 340–345, 1988.
Sivrikoz, M. C., Tuncozgur, B., Cekmen, M. et al. The role of tissue reperfusion in the 
reexpansion injury of the lungs. Euro J Cardiotorac Surg 22, 5: 721–727, 2002.

Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního 
rozvoje výzkumné organizace 00064203 (FN MOTOL).

Obr. č. 2: Difuzní konsolidace plicní tkáně vpravo na CT 
vyšetření plic
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Obě metody slouží v  intervenční bronchologii k  zástavě 
krvácení, k  léčbě jizevnatých stenóz a k rekanalizaci velkých 
dýchacích cest obturovaných endobronchiálně rostoucími 
benigními nebo maligními nádory.

Využití laseru a elektrokauteru v intervenční bronchologii

Kompresivní stenózy naopak indikací k  použití těchto 
metod nejsou. V případě smíšeného procesu je k  ošetření 
indikována pouze endoluminální část procesu.

Indikace k léčbě laserem (elektrokauterem)

Intervenční bronchologie v podmínkách OLÚ 
Laser, elektrokauter  
– čeho lze dosáhnout
P. Bartoň
Odborný léčebný ústav Jevíčko
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Abstrakta

Činnost bronchologického pracoviště OLÚ Jevíčko: v období 1990–31. 12. 2011 bylo provedeno 15 437 výkonů. 
 
Intervenční bronchologie

11. 8. 1992–31. 8. 2011 1. 1. 2003–31. 12. 2011

Nd. YAG laser Sharplan 2100 Elektro-kauter Olympus PSD20
Počet výkonů 3 066 (ø rok 161) 356 (ø rok 40)

Počet pacientů 1 169 (ø rok 62) 204 (ø rok 20)

ø 2,6 výkonu/u 1 pacienta

non-kontaktní metoda kontaktní metoda

velké DC fragilní léze

 infiltrativní TU procesy

obtížná dostupnost pro laser

 Obě metody během 1 výkonu:          164 výkonů/117 pacientů

Prezentací několika kazuistik bychom chtěli ukázat, že i u závažných onkologických onemocnění lze intervenční bronchologií 
v kombinaci s komplexní onkologickou, případně i chirurgickou léčbou, dosáhnout významného efektu.
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Možnosti ochrany struktur plicního hilu při 
radiofrekvenční ablaci plic
V. Šimánek¹, J. Klečka¹, J. Kobr², V. Třeška¹, J. Racek³, O. Hes4,  
V. Špidlen¹, J. Vodička¹, D. Šmíd¹, J. Fichtl¹, J. Doležal¹, J. Brůha¹
¹Chirurgická klinika, FN Plzeň
²Dětská klinika, FN Plzeň
³Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň
4Šiklův patologicko-anatomický ústav, FN Plzeň

Úvod
Radiofrekvenční termální ablace plicního tumoru (RFA) 

byla poprvé provedena v roce 1983. Tato destrukční metoda 
využívá účinku střídavého proudu o frekvenci 460 kHz 
a výkonu 50 až 200 W při zavedení speciální sondy do plicního 
parenchymu. V  případě plicní tkáně je nejlepších výsledků 
dosaženo při koagulaci ložisek do 3 cm. Jako nonablaci ozna-
čujeme stav, kdy v  blízkosti velkých cév v  důsledku ochla-
zování proudem krve není dosaženo kompletní koagulační 
nekrózy tkáně. RFA považujeme za vhodnou paliativní léčeb-
nou metodu zejména při lokalizaci tumorů v oblasti plicního 
hilu. Při jejím použití však hrozí nebezpečí poškození hilo-
vých struktur tepelným účinkem RFA sondy. Je prokázáno, že 
proud krve chrání stěnu cévy a stejně tak vzduchový proud 
chrání stěnu průdušky. Pro výběr správné metody ochrany 
struktur plicního hilu jsme na experimentálním pracovišti LF 
UK Plzeň provedli v rámci grantového projektu IGA MZ ČR 
pokus na zvířecím modelu.

Metodika
Skupinu 18 prasat jsme rozdělili do 3 skupin. Ve skupině A 

byla RFA prováděna na normálně ventilované plíci při zacho-
vaném krevním průtoku. Skupině B byla RFA prováděna při 
omezení ventilace plicního křídla a skupině C při omezené 
ventilaci a průtoku krve plicním křídlem. Peroperačně byla 
posuzována kvalita plicního parenchymu s makroskopickými 
známkami poškození akutním nebo chronickým zánětlivým 

procesem. Po provedené RFA byly hodnoceny známky poško-
zení dýchacího stromu s projevy atelektázy části nebo celého 
plicního křídla. Před a po provedení RFA jsme z odebrané žilní 
krve sledovali hodnoty zánětlivých parametrů (hladina leuko-
cytů) a míry hypoxie (laktát). 14. den byla prasata usmrcena 
a provedeno histologické vyšetření plicního hilu zaměřené na 
stupeň poškození stěny průdušek, žilní a tepenné stěny.

Výsledky
U všech zkoumaných skupin došlo k  úmrtí zvířat buď 

v průběhu operačního zákroku (3 zvířata na kardiální selhání) 
nebo v  průběhu sledování (4 zvířata na respirační insufi-
cienci při pneumonii). Celkově byla pneumonie zazname-
nána u 13 zkoumaných zvířat. Ochranný účinek proudu krve 
a vzduchu byl prokázán jak makroskopicky velikostí koagu-
lační nekrózy, tak mikroskopicky poškozením průdušky a cév.

Závěr
Provedený experiment prokázal dobrý ochranný účinek 

proudu vzduchu a průtoku krve. Při omezení ventilace a prů-
toku krve dochází k zvětšení zóny nekrózy a tím účinku ter-
mální ablace. Pro klinickou praxi doporučujeme použití RFA 
na neventilované plíci čímž zároveň umožníme její provedení 
perkutánně pod CT kontrolou.

Práce byla podpořena projektem výzkumu a vývoje  
IGA MZ č. NS/9729-4.
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Mediastinální lymfadenektomie v exaktním 
stagingu bronchogenního karcinomu
V. Hytych1, P. Horažďovský1, Z. Konopa1, F. Koukolík2, V. Lánská3, 
K. Kleňha4, D. Kopecká5, V. Šnorek6, A. Tašková1, M. Vašáková7
1Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
2Oddělení patologie, Thomayerova nemocnice, Praha
3Oddělení lékařské statistiky, IKEM, Praha
4Plicní a TBC oddělení, Nemocnice Tábor a.s.
5Privátní ambulance TRN, Jindřichův Hradec
6Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České Budějovice a.s.
7Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod
Karcinom je nejčastějším nádorem plic. Jde velmi často 

o onemocnění s nepříznivou prognózou.
Pro léčbu je nezbytné stanovení histologické klasifikace 

nádoru (typing), stupeň malignity (grading) a zejména přesné 
určení rozsahu maligního procesu (staging).

Zařazení do jednotlivých stadií podle TNM klasifikace 
ovlivňuje nejen velikost a lokalizace tumoru, ale zejména 
postižení lymfatických uzlin.

Cíl práce
1. Zmapovat metastazování bronchogenního nemalobu-

něčného karcinomu do homolaterálních mediastinál-
ních uzlin.

2. Stanovit význam mediastinální lymfadenektomie pro 
staging onemocnění.

3. Stanovit význam mediastinální lymfadenektomie pro 
přežití nemocných.

Metodika
U všech nemocných byla provedena standardní syste-

matická mediastinální lymfadenektomie a byl odstraněn tuk 
s mediastinálními uzlinami na straně nádoru.

Odebraný materiál byl uložen do nádoby s 10% roztokem 
formaldehydu.

Další histologické a histochemické zpracování probíhalo 
standardním způsobem.

Soubor
Do souboru byli zařazeni pacienti operovaní od 1. 8. 2004 

do 31. 1. 2007, kteří splnili předoperační kritérium negativ-
ních mediastinálních uzlin ve stadiu onemocnění Ia až IIb 
TNM klasifikace, a u kterých bylo histologicky prokázáno 
postižení mediastinálních uzlin, peroperačně odstraněných 
systematickou mediastinální lymfadenektomií.

Jednalo se o 31 nemocných, z toho 21 mužů (67,7 %) prů-
měrného věku 65,0 let v intervalu 49–83 roků a 10 žen (32,3 %) 
průměrného věku 63,5 let v intervalu 47–78 roků.

V  rodinné anamnéze mělo 7 nemocných malignitu, tj. 
22,6 % (1x plicní karcinom – BCA).

V  osobní anamnéze mělo malignitu 5 nemocných, tj. 
16,1 %, z  toho jedenkrát BCA. Nejčastějšími komorbiditami 
byly ischemická choroba srdeční (58,1 %), chronická plicní 
obstrukční nemoc (54,8 %) a hypertenze (45,2 %).

V souboru bylo 28 kuřáků (tj. 90,3 %), kteří kouřili v prů-
měru 36,9 let (od 12 do 55 roků) a vykouřili v  průměru 
283  110 cigaret v  intervalu 43  800–730  000. Osm kuřáků 
zanechalo kouření (25,8 %) a nekouřilo v průměru 9,25 roku  
(od 1 roku do 28 let).

U čtyř nemocných jsme nalezli pracovní riziko (slévač, 
svářeč, práce s  azbestem a ve smaltovně), což představuje 
12,9 % souboru.

Nemocní zařazení do souboru měli poměrně veliký roz-
ptyl v době mezi diagnózou onemocnění a operací. Průměrná 
doba od diagnózy do operace byla 30,7 dne.

Nejčastější lokalizace nádoru byla v levém horním laloku 
(LH) – 10 nemocných, po sedmi pacientech mělo tumory 
v obou dolních lalocích (LD, PD), pět v pravém horním (PH) 
a dva ve středním laloku (PS).

Průměrná velikost nádoru byla 35,6 mm se směrodatnou 
odchylkou 13,6 mm.

Jedenáct nemocných (35,4 %) mělo podle CT vyšetření 
zvětšené a postižené hilové uzliny N1 a žádný nemocný neměl 
předoperačně diagnostikované postižení uzlin N2 a N3. Tomu 
odpovídalo i stadium onemocnění podle TNM klasifikace. 
Stadium Ia a IIa po deseti nemocných, stadium Ib osm a sta-
dium IIb tři nemocní.

Bylo provedeno 25 lobektomií a 6 pneumonektomií. 
U jedné nemocné byla levá horní lobektomie doplněna resekcí 
arteria pulmonalis pro její peroperační rupturu.

Histologicky jsme v  našem souboru prokázali dlaždico-
buněčný karcinom (16 nemocných, tj. 51,6 %), adenokarci-
nom (5 nemocných, tj. 16,1 %), bronchioalveolární karcinom, 
neuroendokrinní karcinom a velkobuněčný karcinom (po 
3  nemocných tj. 9,7 %) a adenoskvamozní karcinom u jed-
noho nemocného, tj. 3,2 %.

Celkem jsme odebrali 713 mediastinálních uzlin, v  prů-
měru 23,3 uzliny u jednoho nemocného. V 87 uzlinách byla 
prokázána metastáza, což představuje 12,2 %. Naši nemocní 
měli v průměru postiženo 2,8 uzlin.
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Pooperační komplikace jsme zaznamenali u 10 nemoc-
ných, tj. ve 32,3 %. Nejčastější byly pneumonie a atelektáza 
(u tří nemocných), pro kterou jsme pacienty opakovaně bron-
choskopicky odsávali. Jednou jsme reoperovali nemocného 
s  hemotoraxem, když zatajil užívání Anopyrinu ve strachu 
před odložením výkonu, a přiznal se až po reoperaci.

Pooperační léčení podstoupilo 16 nemocných, tj. 51,6 %. 
Všichni podstoupili chemoterapii kombinací cisplatiny 
a vinorelbinu (Navelbine). Vedlejší účinky chemoterapie jsou 
zcela běžné a prodělali je všichni nemocní, u čtyř jsme však 
zaznamenali závažnou pancytopenii.

Dvanáct nemocných podstoupilo pooperační radioterapii, 
tj. 38,7 %. V průměru absolvovali 17,5 sérií (interval 10–20). 
Běžné komplikace prodělali všichni nemocní, osm z  nich 
mělo závažné polykací obtíže a tři museli přerušit terapii při 
generalizaci onemocnění.

Pět nemocných prodělalo chemoradioterapii.
V současné době žije 11 nemocných (tj. 35,5 %), a to od 1 

649 do 2 439 dnů. Průměrné přežití v celém souboru je 1 082,7 
dne se směrodatnou odchylkou 840,6 dne. Nejčastěji zemřeli 
nemocní na generalizaci základního onemocnění nebo kom-
plikace při generalizaci. Jeden nemocný zemřel na embolii 
plicnice a jeden na difuzní peritonitidu při perforaci vředu 
duodena.

Diskuse
1. Zmapovat metastazování bronchogenního nemalo-

buněčného karcinomu do homolaterálních medias-
tinálních uzlin.
Nádory pravého horního laloku ve 47,7 % do skupiny 1 
(stanice N1–N4), do skupiny 3 (stanice N7) a ve 4,6 % 
retrográdně do skupiny 4 (stanice N8–N9).
Nádory pravého středního laloku metastazovaly ve 
100 % do skupiny 3 stanice N7.
Nádory pravého dolního laloku metastazovaly v 16,6 % do 
skupiny 1, v 77,1 % do skupiny 3 a v 6,3 % do skupiny 4.
Nádory levého horního laloku metastazovaly retro-
grádně v 17,0 % do skupiny 1, v 57,6 % do skupiny 2, 
ve 12,5 % do skupiny 3 a ve 12,9 % do skupiny 4.
Nádory levého dolního laloku metastazovaly v 15,1 % 
do skupiny 1, ve 26,7 % do skupiny 2, ve 38,1 % do sku-
piny 3 a ve 25,1 % do skupiny 4

2. Stanovit význam mediastinální lymfadenektomie 
pro staging onemocnění

 Žádný nemocný v  souboru neměl na CT zvětšené 
mediastinální uzliny. Ani u jednoho nemocného 
nebyly uzliny v příčné ose rovné nebo větší než 12 mm. 
Mediastinální uzliny byly hodnoceny jako N2 0 podle 
TNM klasifikace.

 Jestliže by byl u nemocných preferován sampling, 
nemusel by operatér odstranit v krajním případě žád-
nou uzlinu, protože na CT nebylo zvětšených uzlin.

 V tomto případě by měli nemocní nulovou šanci na sta-
novení správného stadia onemocnění podle TNM kla-
sifikace, která by byla nesprávně hodnocena Ia až IIb.

 Lung Cancer Study Group doporučuje vyšetřit po jedné 
uzlině ze skupiny v závislosti na lokalizaci primárního 

tumoru a lymfatické drenáži plic. K potvrzení stupně 
N0 postačuje podle nich nález šesti negativních uzlin.

 Jestliže by nemocní v  souboru podstoupili systema-
tický sampling, měli by asi 50–75% pravděpodobnost 
správné diagnostiky postižení mediastinálních uzlin.

 Systematická mediastinální lymfadenektomie 
s  odstraněním všech uzlin a tuku s  uzlinami umož-
nila stanovit postižení homolaterálních mediasti-
nálních uzlin a určit tak přesný staging onemocnění. 
Vzhledem k tomu, že bylo nalezeno 12,2 % pozitivních 
uzlin z celkových 713, může ponechání i jedné uzliny 
ovlivnit staging, léčení, prognózu i přežití.

3. Stanovit význam mediastinální lymfadenektomie 
pro přežití nemocných

 Jestliže je systematická mediastinální lymfadenekto-
mie rozhodující pro stanovení stadia onemocnění podle 
TNM klasifikace, potom musíme připustit i její zásadní 
význam v přežití nemocných ve stadiu IIIa.

 K ověření hypotézy je třeba zhodnotit přežití nemocných 
ve skupině, která byla dále léčena, a skupině bez léčby.

 Skupina bez léčby je ve své podstatě stejná jako kdyby 
nebyla provedena mediastinální lymfadenektomie.

 V této skupině přežilo jeden rok i dva roky 22,2 % paci-
entů, ale nikdo se nedožil tří let.

 Ve skupině léčených přežilo jeden rok stejně jako dva 
roky 72,7 %, tři roky 59,1 %, čtyři a pět let 48,5 % paci-
entů. V současnosti žije 11 nemocných.

 Systematická lymfadenektomie je zásadní pro dia-
gnózu IIIa stadia onemocnění a nasazení další terapie, 
která prodlužuje přežití, tím i lymfadenektomie pro-
dlužuje přežití nemocných ve stadiu IIIa.

Závěr
V  současné době je radikální resekce plic pro broncho-

genní karcinom definována jako resekce parenchymu dopl-
něná o disekci mízních uzlin. Lymfadenektomie je doporu-
čeným standardem pro stanovení stadia onemocnění a pro 
požadavek kompletního odstranění nádoru s  nejbližšími 
odstranitelnými metastázami karcinomu v jedné době.

Systematická mediastinální lymfadenektomie znamená 
revizi všech oblastí a skupin (ipsilaterálních) uzlin medias-
tina, odstranění veškerého tuku s  mediastinálními uzlinami 
od apertury hrudní po bránici stanic uzlin N1–N9 a ošetření 
přívodných a odvodných lymfatických cest a cév. Umožní 
stanovit postižení homolaterálních mediastinálních uzlin 
a stanovit tak přesný staging onemocnění. Ponechání i jedné 
uzliny s metastázou karcinomu může ovlivnit staging, léčení, 
prognózu i přežití.

Jestliže je systematická mediastinální lymfadenektomie 
rozhodující pro stanovení stadia onemocnění podle TNM kla-
sifikace, potom musíme připustit i její zásadní význam v pře-
žití nemocných ve stadiu IIIa.

Systematická lymfadenektomie je zásadní pro diagnózu 
IIIa stadia onemocnění a nasazení další terapie, která prodlu-
žuje přežití, tím i lymfadenektomie prodlužuje přežití nemoc-
ných ve stadiu IIIa.
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Abstrakta
Systematická mediastinální lymfadenektomie je conditio sine 
qua non chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogen-
ního karcinomu.

Literatura
Literatura u autora

Indikace k dekortikaci
J. Čermák
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha

Dekortikací se v  plicní chirurgii rozumí odstranění fib-
rinových a fibrózních náletů z  povrchu viscerální pleury. 
Nejčastější příčinou jejich vzniku je plicní zánětlivý proces 
přecházející na pleuru s tvorbou zánětlivého exsudátu boha-
tého na fibrin. Méně častou příčinou je krvácení do pleu-
rální dutiny buď jako následek traumatu či počasné krvácení 
doprovázející maligní rozsev na pleuře.

Při rozvaze o způsobu léčby řešíme dvě základní otázky:
a. zda je chirurgická intervence nutná, zda dochází 

k tvorbě kortexu a následně pak fibrotoraxu?
b. jaký zvolit způsob chirurgické intervence a její správné 

načasování?
Ad a.: při indikaci k dekortikaci se řídíme vždy klinickým 

nálezem, RTG event. ještě CT nálezem a přitom zvažujeme 
biochemické vyšetření výpotku z pleurální dutiny a též i bio-
chemické nálezy ze séra nemocného.

V klinickém vyšetření u pacienta, který již má provedenu 
hrudní drenáž, posuzujeme míru komunikace hrudního 
drénu s volnou pleurální dutinou, při retrakci plíce kortexem 
jsou patrné změny tlaku při dýchacích exkurzích, které se pře-
nášejí do drenážního systému. Při přítomnosti bronchopleu-
rální píštěle můžeme registrovat masivní únik vzduchu dré-
nem i při minimálním přetlaku v dýchacích cestách.

V  RTG obrazu vidíme při tvořícím se kortexu koncent-
rické stažení plíce k hilu s volnou dutinou a hydroaerickým 
fenoménem v případě drenáže či již bez drenáže při přítomné 
bronchopleurální píštěli. K posouzení stavu plicní tkáně nám 
nemůže postačit prostý snímek plic, plicní kresba je překryta 
nálety na pleuře, zde je jednoznačně nutné ještě CT vyšetření.

Dalším RTG obrazem, který svědčí pro tvorbu fibrinových 
a fibrózních náletů, je obraz opouzdřování většinou vícečetných 
kolekcí tzv. lokulisace. Zde je opět nutné ke komplexnímu zhod-
nocení doplnit standardní RTG vyšetření ještě komputerovou 
tomografií. Zjistíme tak přesnou lokalizaci a velikost jednotli-
vých kolekcí, kdy primárně zakládáme drén do největší z nich.

V  parametrech biochemického vyšetření exsudátu sle-
dujeme hlavně Ph, koncentraci laktát dehydrogenázy (LDH) 
a glukózy. V případě tvořícího se plicního kortexu se vždy jedná 
o exsudát a platí, že vyšší míra zánětlivých změn s sebou nese i 
větší rychlost tvorby fibrinových a posléze i fibrózních náletů.

Ad b.: nejlepší výsledky a technicky nejsnadnější je dekor-
tikace náletů fibrinu, dochází-li již k tvorbě vaziva a posléze 
i jeho vaskularizaci a retrakci, může být chirurgický výkon 
technicky krajně obtížný až nemožný.

Dekortikaci však můžeme indikovat jen za předpokladu, že 
se plicní tkáň po výkonu bezpečně rozvine a vyplní zbytkový 

pleurální prostor. Pakliže přetrvává ještě infiltrace plicní tkáně 
včetně vysokých zánětlivých parametrů v  séru, je na prvém 
místě terapie plicního zánětu. Samozřejmostí je současná 
lokální terapie hrudní drenáží.

Při rozhodování o typu operace má chirurg v  současné 
době dvě možnosti:

•	 konvenční přístup z torakotomie postero- či 
anterolaterální;

•	 videotorakoskopickou revizi a dekortikaci.

Konvenční přístup je indikován u pokročilejších stavů 
s velkým podílem fibrózního vaziva v kortexu, při přítomnosti 
bronchopleurální píštěle nebo výjimečně když není možná 
separovaná plicní ventilace.

Torakoskopický přístup je vhodný k  rozrušení fibrinóz-
ních sept a dekortikaci fibrinových náletů, při pokročilejších 
změnách spojených s  těžkými fibrózními nálety na pleuře je 
tato metoda již méně vhodná.

Při rozvaze o vhodnosti konvenční či torakoskopické dekorti-
kace je možným a vhodným vodítkem rozdělení parapneumonic-
kých výpotků podle Lighta, který rozděluje výpotky podle bioche-
mického, RTG a klinického nálezu do sedmi tříd. Torakoskopickou 
intervenci indikujeme u třídy V, tzv. komplikovaného parapneu-
monického výpotku, nezdaří-li se sjednotit pleurální dutinu a roz-
pustit fibrinové nálety lokální fibrinolýzou. V  případě třídy VI. 
tzv. prostého empyému již nepovažujeme videotorakoskopickou 
dekortikaci za metodu volby, zvláště v případech, kdy od vzniku 
výpotku uběhlo více než pět týdnů, zde již předpokládáme denzní 
fibrózní nálety, které se torakoskopicky odstraňují obtížně a dopl-
nění výkonu parietální pleurektomií je technicky také velmi sví-
zelné. U  třídy VII, komplikovaného empyému, považujeme za 
indikovanou pouze konvenční dekortikaci z torakotomie.

Závěr
Při léčbě parapneumonických kolekcí s  tvorbou plicního 

kortexu lze doporučit aktivní přístup, podmínkou je schop-
nost plicní tkáně reexpanze. Při zvažování způsobu a techniky 
dekortikace doporučujeme se řídit Lightovými kritérii vývoje 
parapneumonických výpotků.
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Chirurgie rakoviny plic ve stadiu III  
a perspektiva dlouhodobého přežití
J. Klein
Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Zlín
I. chirurgická klinika, FN a LF UP, Olomouc

Stadium III nemalobuněčné plicní rakoviny se dělí na sta-
dium IIIA, potenciálně léčitelné, a stadium IIIB, kdy lze šance 
na vyléčení hledat pouze mimo oficiální protokol.

Klasifikace:
•	 IIIA – T1N2M0 / T2N2M0 / T3N1M0 / T3N2M0 / 

T4N0M0 / T4N1M0
•	 IIIB – T1N3M0 / T2N3M0 / T3N3M0 / T4N2M0 / 

T4N3M0

Toto stadium je značně nesourodé jak z hlediska předpo-
kládané prognózy, tak v možnostech terapeutického zásahu, 
proto je výhodnější pojednat zvlášť o tumorech definovaných 
jako T3, T4, N2 event. N3.

Operace nádorů T3
Tumory definované jako T3 infiltrují ve svém růstu:
1. periferní struktury – hrudní stěnu nebo bránici;
2. mediastinální pleuru, perikard, n. phrenicus,  

n. recurrens, v. azygos, a. pulmonalis;
3. hlavní bronchus – méně než 2 cm od kariny, bez 

postižení bifurkace;
4. struktury v horní hrudní apertuře – proximální žebra, 

obratle, brachiální plexus, subklaviální cévní svazek, 
sympatikus.

Často je v  indikačních sezeních patrná obava z  indikace 
takových tumorů k resekci, přestože prognóza neoperovaných 
je až na výjimky špatná.

Pětileté přežití kompletně resekovaných bez postižení 
mediastinálních uzlin (N0, N1) je mezi 20–30 %. Pokud jsou 
postiženy mediastinální uzliny (N2, N3), nedosahuje pětileté 
přežití 10 %. V případě nekompletní resekce operovaní nepře-
žívají dva roky.

Operace nádorů T4
Nádory mohou infiltrovat kteroukoli okolní tkáň či struk-

turu. Podle Grunewalda (2000) jsou T4 nádory potenciálně rese-
kabilní (infiltrace horní duté žíly, kariny, dolní části průdušnice, 
levé předsíně) – T4 (Gallo et al. 2007), na rozdíl od definitivně 
neresekabilních – (infiltrace jícnu, obratlů, maligní pleurální 
či perikardiální výpotek) – T4 (Hanagiri et al. 2011). Poměrně 
vysoké riziko operační (až 20 %) je vysokou cenou za šanci na 
delší přežití. V případě karinálních resekcí lze dosáhnout pětile-
tého přežití ve více než 30 %. Ostatní struktury lze řešit chirur-
gicky s šancí jen nepatrně menší za předpokladu, že mediastinální 
uzliny nejsou postiženy a nejsou prokázány vzdálené metastázy.

Operace při stejnostranné mediastinální lym-
fadenopatii (N2 dle TNM)

Maligní lymfadenopatie mediastina představuje závažný 
negativní prognostický faktor. Prognóza neléčených je špatná, 
medián přežití je přibližně 7 měsíců, jednoleté přežití do 10 %, 
nikdo nepřežije 2 roky od stanovení diagnózy. Kompletní 
resekce dává šanci až na 30% přežívání v případě postižení 
pouze jedné uzliny mediastina (single node disease), při 
minimálním postižení uzlin mediastina (klinicky neprokáza-
ném, objeveném až při operaci) a při T1 primárním tumoru. 
Naproti tomu dlouhodobé výsledky operovaných, kteří mají 
radiograficky patrné uzliny (bulky disease) nebo v defini-
tivním preparátu prokázaný extrakapsulární růst metastáz, 
jsou neuspokojivé. Pětileté přežití nedosahuje 10 %, většina 
nemocných zemře do 3 let od operace na generalizaci, která 
tvoří přibližně 80 % všech recidiv.

Chirurgie při kontralaterální mediastinální 
lymfadenopatii (N3 dle TNM)

Stadium IIIB/N3 nadále platí za nechirurgické. Japonští 
autoři dokládají, že i u těchto nemocných lze dosáhnout pěti-
letého přežití po chirurgické intervenci. Jsou to však ojedinělé 
studie, které nemají obdobu v evropské ani severoamerické 
literatuře. Nicméně zavedení principu indukční terapie do kli-
nické praxe znamenalo oživení zájmu o chirurgii tohoto sta-
dia. Některé práce dokládají až více než 20% pětileté přežití u 
nemocných s biopticky ověřenou N3 lymfadenopatií léčených 
kombinací agresivní radiochemoterapie a radikální (kom-
pletní – R0) chirurgické operace, základním prediktorem 
úspěchu je down staging v uzlinách (tumoru). Údajů je však 
zatím málo na to, aby byla role chirurgie při kontralaterální 
maligní lymfadenopatii přehodnocena.

Autor referuje výsledky operací u 37 nemocných s tumo-
rem T4 operovaných v letech 2000–2009:

•	 Průměrné přežívání souboru pacientů je 45,7 měsíců 
(tj. 3 roky a 10 měsíců).

•	 Medián přežívání je 43,0 měsíců (tj. 3 roky a 7 měsíců); 
pravděpodobnost 2letého přežívání je 0,669, 95 %  
CI: 0,514–0,824.

•	 Pravděpodobnost 5letého přežívání je 0,300, 95 %  
CI: 0,137–0,463.

•	 Pravděpodobnost 10letého přežívání je 0,064, 95 %  
CI: 0,000–0,174.

•	 30denní úmrtnost 3/37 (8,1 %).
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Chirurgie jako součást multimodalitní terapie 
stadia IIIA nemalobuněčného karcinomu plic
M. Szkorupa1, T. Bohanes1, J. Klein1, Č. Neoral1, J. Chudáček1,  
V. Kolek2, I. Grygárková2
1I. chirurgická klinika, FN a LF UP, Olomouc
2Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP, Olomouc

Úvod
Bronchogenní karcinom je v  České republice na špičce 

v  incidenci i mortalitě onemocnění. Jedná se o velmi agre-
sivní onemocnění, které se odráží v  úrovni úmrtnosti, jejíž 
křivka kopíruje vývoj incidence. Radikální metodou léčby 
nemocných s  nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) 
je léčba chirurgická. Dává nemocným největší šanci na dlou-
hodobé přežívání. Je indikována u časných stadií nemoci 
I–II a u vybraných stadií nemoci IIIA s  potenciálně reseka-
bilním nádorem a bez masivního metastatického postižení 
lymfatických uzlin (spolu se systémovou chemoterapií nebo 
radioterapií).

Stadium IIIA NSCLC zaujímá nezanedbatelnou část 
z celkového počtu pacientů s NSCLC (kolem 20 %). Přitom 
medián přežívání a parametr pětiletého přežívání se pohybuje 
u stadia IIIA kolem 12 měsíců resp. 15–20 %. Limity chirurgie 
jsou u karcinomu plic prakticky definované a z tohoto důvodu 
směřuje největší snaha o zlepšení výsledků přežívání zvláště 
do oblasti systémové chemoterapie, protože naprostá většina 
nádorových relapsů je vzdálených, které koexistují pravděpo-
dobně již v době chirurgické resekce, a které nelze jinou léč-
bou ovlivnit. Od 90. let s nástupem třetí generace cytostatik 
došlo ke zlepšení odpovědi NSCLC na neoadjuvantní i adju-
vantní chemoterapii. Výhodou neoadjuvantní chemoterapie je 
její relativní bezpečnost, možnost dosažení plné dávky a nevý-
znamné ohrožení operability nádoru. Podstatnou otázkou pro 
indikaci neoadjuvantní chemoterapie je biologická rozmani-
tost NSCLC a tím i otázka senzitivity na podanou chemotera-
pii, resp. možnost predikovat efekt chemoterapie a tím i mož-
nost zlepšit přežívání u konkrétního nádoru. V současné době 

lze teoreticky k neoadjuvantní terapii indikovat nemocné, 
kteří byli podrobeni důslednému primárnímu stagingu 
a bylo diagnostikováno pokročilé stadium nemalobuněčného 
karcinomu plic do rozsahu parametrů T3 (T4 výjimečně),  
N1–N2 (s výjimkou bulky disease) a M0, a lze předpokládat, 
že neoadjuvantní terapie přispěje k operabilitě nádoru a down-
stagingu lymfatického postižení. U těchto nemocných pak 
můžeme předpokládat i benefit chirurgické resekce v  rámci 
multimodalitní terapie. Mediastinální downstaging se zde jeví 
jako velmi důležitý prognostický faktor přežívání. U pacientů 
s reziduální N2 nemocí po indukční chemoterapii a následné 
resekci se pohybuje pětileté přežívání od 0 do 15 %. V jiných 
studiích se pohybuje čtyřleté přežívání pacientů po indukční 
chemoterapii a následné resekci s pN0–N1 od 35 do 60 %.

Rozsah chirurgické resekce je dán nejenom uložením 
nádoru a lymfatickým postižením, ale také ventilačními 
parametry a celkovou kondicí pacienta. Parametr kompletní 
resekce je pak dalším významným prognostickým fakto-
rem dlouhodobého přežívání. Rozsah samotné chirurgické 
resekce je však také významným faktorem morbidity a mor-
tality nemocných po prodělané indukční chemoterapii. 
Pneumonektomie (a zvláště pravostranná) bývá zatížena vyš-
ším procentem morbidity i mortality.

Přežívání pak ovlivňuje řada rozmanitých prognostických 
faktorů, které se vztahují jednak k samotnému typu nádoru, 
TNM klasifikaci a ke konkrétnímu pacientovi. Dále se vzta-
hují k  prodělané neoadjuvantní terapii, a to především ve 
vztahu ke klinické odpovědi, terapii a downstagingu nemoci. 
K nim nutno přičíst i faktory související s chirurgickou resekcí 
včetně typu resekce, ale i nízké počty výkonů chirurgického 

•	 Vážná morbidita 8/37 (33 %).
•	 5leté přežití 10/37 (27 %) u kompletní resekce.
•	 5leté přežití 1/37 (2,7 %) u NR.

Chirurgie jako samostatná modalita má jen velmi omeze-
nou úlohu v terapii stadia III. Radioterapie jako metoda loko-
regionální také nemůže vyřešit otázku systémového selhání, 
i když může snížit počet lokálních recidiv. Pouze systémová 
léčba dává racionální předpoklad pro zlepšení prognózy 
těchto stadií plicní rakoviny, i když doposud stále není jasné, 
která kombinace a jaký časový sled jednotlivých léčebných 
modalit je nejvhodnější a jaké mají být dávky chemoterapeu-
tik, biologických preparátů nebo záření.
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Obr č. 1: Ošetření plicních tepen hemoklipy
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pracoviště a nezkušenost chirurga. Účinnost kombinované 
terapie tedy závisí na řadě aspektů, ke kterým je nutno při-
hlédnout při její indikaci a s tím souvisí i možnost individua-
lizace terapie u těchto stadií NSCLC.

Autoři hodnotí zkušenosti s multimodalitní terapií stadií 
IIIA NSCLC na svém pracovišti od roku 2000 do roku 2008.

Materiál a metody
Srovnáván je soubor pacientů stadia IIIA, kterým byl dia-

gnostikován klinickými metodami NSCLC a byli indikováni 
k  neoadjuvantní chemoterapii s následnou resekcí, se sou-
borem pacientů stadia IIIA, kteří byli diagnostikování až na 
základě histopatologického vyšetření po prodělané resekci, 
a tudíž neoadjuvantní chemoterapii neprodělali. U obou sou-
borů byly sledovány tyto parametry: pohlaví, věk nemoc-
ných, typ nádoru, u neoadjuvantní chemoterapie kombinace 
cytostatik, typ resekčního výkonu, morbidita a mortalita po 
chirurgické resekci, tří a pětileté přežívání a medián přežití 
nemocných.

Výsledky
Nebyly zjištěny rozdíly ve výskytu a počtu komplikací 

mezi oběma soubory. V  parametru mediánu přežívání a tří 
a pětiletého přežívání byly lepší výsledky v souboru pacientů 

s  neoadjuvantní chemoterapií, ale rozdíl nebyl statisticky 
významný. V  hodnocení přežívání nebyl zohledněn např. 
typ NSCLC, rozsah výkonu, komorbidity pacienta, rozsah 
mediastinálního postižení lymfatických uzlin.

Závěr
Kombinovaná léčba, zahrnující neoadjuvantní chemotera-

pii, chirurgickou resekci a adjuvantní chemoterapii může mít 
u selektivní skupiny pacientů s pokročilým stadiem IIIA N2 
NSCLC svůj přínos. Měla by mít však určitá nepodkročitelná 
kritéria indikace, zahrnující co nejpřesnější staging nemoci 
s ověřením postižených mediastinálních uzlin, indukční che-
moterapii nebo radiochemoterapii v současných používaných 
režimech. Zásadní je důsledný restaging po této terapii, s co 
nejpřesnějším stanovením eventuálního reziduálního posti-
žení uzlin, a s na to navazující přísně indikovanou chirur-
gickou resekcí, splňující kritéria R0 resekce. Kontraindikací 
resekce by mělo být, kromě obecně známých faktorů (věk, 
komorbidity, ventilační rezerva, progrese nemoci), i ověřené 
reziduální postižení uzlin. Nejdůležitějšími faktory, které 
ovlivňují další prognózu pacientů s  tímto stadiem nemoci, 
jsou resekce do rozsahu lobektomie, patologicky prokázaný 
downstaging v uzlinách a kompletní resekce.

Miniinvazivní plicní anatomické resekce
P. Hromádka1, S. Černohorský2
1Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.
2Chirurgické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha

Chirurgická léčba je základní metodou léčby časných 
stadií nemalobunečného karcinomu plic. Klasické operační 
metody a přístupy jsou dokonale zpracovány. Nejčastěji je 
v plicní operativě využíván přístup do hrudní dutiny postero-
laterální torakotomií, nebo svalyšetřící anterolaterální torako-
tomií. Tyto poskytují dokonalý přístup i přehlednost operač-
ního pole, na druhou stranu, zejména s připojenou kostotomií 

a použitím hrudního rozvěrače, zatěžují pacienta pooperační 
bolestí, omezením hybnosti hrudní stěny s následkem snížené 
compliance při dechové rehabilitaci a v  neposlední řadě je 
důležitá i imunologická odpověď organismu.

S rozvojem technologií a miniaturizací instrumentaria jde 
ruku v ruce i rozvoj miniinvazivní operativy plicních nádorů. 

Obr č. 2: Jizva po torakoskopické lobektomii (12 dnů 
od zákroku)
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Abstrakta
První diagnostická torakoskopie byla provedena již v  roce 
1910 švédským chirurgem H. C. Jacobeusem za použití cysto-
skopu. Operační postupy do dnešní doby překonaly vývoj od 
diagnostiky, přes neanatomické resekce až k nejnáročnějším 
výkonům v rozsahu odstranění plicních laloků.

Plicní resekci v rozsahu lobektomie lze provést:
1. klasickým přístupem z torakotomie
2. videoasistovaně (VATS) s  pomocnou torakotomií 

od počátku operace, dle autorů v udávané délce 5–12 
cm, většinou za  použití hrudního rozvěrače s  využi-
tím torakotomie nejen k palpační revizi dutiny hrudní, 
ale i k provedení obtížnějších fází operace – rozdělení 
štěrbiny, ošetření cévních a hilových struktur, s využi-
tím torakoskopické kamery k  lepší přehlednosti ope-
račního pole. Metoda je nesporně přínosná, ovšem 
kombinuje nevýhody vyplývající z torakotomie s pro-
dloužením operačního času. Vede se polemika, kdy se 
ještě jedná o minitorakotomii.

3. „Plně endoskopicky“ s  využitím dnes standardních 
endoskopických nástrojů pomocí čtyř pracovních 
kanálů s extrakcí plíce na závěr operace minitorakoto-
mií – prodloužením řezu pracovního portu   – v délce 
3,5–5 cm, která je závislá pouze na velikosti tumoru 
samotného. Resekce každého plicního laloku má svá 
specifika.

4. Roboticky – obdobou endoskopického přístupu je 
provádění robotických operací (systém Da Vinci). 
V  USA robotické lobektomie v  centrech dosahují až 
10–15 % z celkově provedených lobektomií, v Evropě 
metodu popularizuje profesorka Melfi z Itálie. V České 
republice byla robotická lobektomie provedena pouze 
na jednom pracovišti (I. Chirurgická klinika FN u 
sv. Anny v Brně, prof. MUDr. Čapov, CSc.). Robotika 
a robotické nástroje přinášejí 3D zobrazení a extrémní 
manipulační schopnosti nástrojů. Součtem všech 
výhod a nevýhod, zejména ekonomické nákladnosti 
a dlouhým learning curve operatérů, zůstane v blízké 
budoucnosti tato metoda doménou omezeného počtu 
center robotické chirurgie.

Miniinvaziní anatomické plicní resekce
Miniinvazivní anatomické plicní resekce musí být racio-

nálně indikovány za splnění indikačních kritérií. Plicní pato-
logie by měla být předoperačně diagnostikována buď cestou 
bronchoskopie, nebo cílenou CT navigovanou biopsií. V pří-
padě, že to není technicky možné, lze peroperačně provést 
biopsii nebo atypickou resekci ložiska a na základě peroperač-
ního vyšetření preparátu pokračovat v další resekci. Samotná 
atypická resekce ovšem může nepříznivě ovlivnit anatomické 

poměry a znesnadnit další operaci.
K miniinvazivním výkonům jsou indikováni pacienti 

s  nemalobuněčnými tumory velikosti dle NMK T1,T2 dle 
CT nebo PET CT neprokázanou mediastinální lymfadene-
ktomií. Preferujeme lokalizace tumoru v periferii nebo plic-
ním parenchymu, hilové uložení tumoru je kontraindikací 
k  miniinvazivní operativě. Dále kontraindikací k  mininva-
zivnímu výkonu jsou: obliterace pleurální dutiny, lokalizace 
tumoru vyžadující bronchoplastickou nebo angioplastikou 
resekci, obliterace interlobií.

Anatomické segmentektomie jsou operace delikátní, vyža-
dující zkušeného operatéra a možnost pooperační palpace 
a manipulace s plicní tkání – tento typ plicní resekce je pro 
endoskopickou operativu nevhodný. Technicky endoskopicky 
lze provádět plicní resekce v  rozsahu lobektomie i pneumo-
nektomie. Pneumonektomie se dokonce jeví i jako technicky 
jednodušší, protože není nutno separovat meziblokovou štěr-
binu a identifikovat segmentální cévy a bronchy. K posouzení 
hraničních nálezů, kdy provést lobektomii a kdy pneumone-
ktomii, je nezbytné palpační vyšetření a proto se domníváme, 
že indikace k primární torakoskopické pneumonektomii má 
svá výrazná úskalí a na našem pracovišti ji neprovádíme.

Specifika endoskopické operativy plic
•	 Nemožnost palpačního vyšetření: endoskopická 

operativa postrádá možnost peroperačního palpač-
ního vyšetření, autoři se v druhé části sdělení věnují 
možnostem pooperační diagnostiky pomocí palpace 
nástrojem, endoskopickou ultrazvukovou sondou, 
barevným značením nebo lokalizací pomocí metalic-
kých částic.

•	 Ošetření cévních plicních struktur: vaskulární struk-
tury jsou ošetřeny pomocí cévních endostaplerů nebo 
použitím plastových hemoklipů (hem-o-lock). Použití 
metalických klipů na ošetření cévních struktur je kon-
traindikováno. V robotické chirurgii s využitím mani-
pulačního potenciálu nástrojů lze provést ošetření 
plicních cév podvazem nebo opichem.

•	 Mediastinální lymfadenektomie: torakoskopie 
poskytuje dokonalý přehled operačního pole, který 
umožňuje bezpečně provádět systematickou nebo lalo-
kově specifickou lymfadenektomii.

Závěr
Miniinvazivní metoda plně endoskopické torakoskopické 

lobektomie je metodu volby operačního řešení časných sta-
dií bronchogenního karcinomu – stadia MNK: IA a IB (tj. bez 
předoperačně prokázané mediastinální lymfadenopatie). 
Vyžaduje erudovaný personál, který zvládá jak klasickou tak 
torakoskopickou operativu.

Nakladatelství GEUM
informace o připravovaných publikacích
aktuální dění z redakce
novinky
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Odhad pravděpodobnosti videotorakoskopické 
identifikace chondrohamartomu plic
T. Bohanes1, M. Szkorupa1, J. Klein1, Č. Neoral1, J. Chudáček1,  
J. Zapletalová2
1I. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc
2 Ústav biofyziky, LF UP Olomouc

Úvod a cíl

Hlavní nevýhodou videotorakoskopických (VATS) výkonů 
je absence taktilního vjemu z operovaných tkání. To ztěžuje 
identifikaci patologických struktur uvnitř plicního paren-
chymu a nezřídka je nutné výkon provést videoasistovaně 
cestou minitorakotomie. Pravděpodobnost úspěšné identifi-
kace léze je obvykle odhadována podle analýzy CT snímků, 
přičemž pokud se tato identifikace jeví nepravděpodobná, 
lze využít i některou z metod označení místa léze (kotvička, 
nabarvení apod.). Jednou z typických indikací pro minimálně 
invazivní výkon je chondrohamartom plic.

Cílem práce bylo stanovit takové parametry, vztahující se 
k  tumoru, které by umožnily predikovat pravděpodobnost 
úspěšné videotorakoskopické identifikace chondrohamar-
tomu v plicním parenchymu.

Materiál a metody
Autoři prospektivně analyzovali skupinu 55 nemocných, 

operovaných pro chondrohamartom na I. chirurgické klinice 
FN v Olomouci od ledna do června 2011. Předoperačně byl 
zaznamenán z CT snímků nejdelší průměr nádoru a jeho vzdá-
lenost k pleurálnímu povrchu. Operace byla poté zahájena 

videotorakoskopicky a tumor byl lokalizován opticky či „pal-
pací” nástrojem a odstraněn. V případě neúspěchu hledání 
následovala minitorakotomie s nalezením a exstirpací tumoru 
VATS cestou.

Výsledky
Nebyly zjištěny žádné signifikantní rozdíly mezi sku-

pinami s  a bez úspěšné videotorakoskopické identifikace 
tumoru v pohlaví, věku a distribuci v plíci. Signifikantní rozdíl 
byl nalezen v mediánu velikosti tumoru (p=0,026), v hloubce 
uložení v plicním parenchymu (p<0,0001) a ve vypočítaném 
indexu „velikost/hloubka“ (p<0,0001). Hlubší analýza proká-
zala, že parametry hloubka uložení a index „velikost/hloubka“ 
představují dobré prediktory úspěšné videotorakoskopické 
identifikace chondrohamartomu, avšak parametr velikost 
není vhodným prediktorem.

Závěr
Hlavními prediktory úspěšné videotorakoskopické identi-

fikace chondrohamartomu plíce jsou hloubka uložení tumoru 
v plicním parenchymu s cut-off hodnotou ≤ 7,5 mm a index 
„velikost/hloubka“ s cut-off hodnotou ≥ 1,54. Velikost nádoru 
naproti tomu nemá prediktivní význam. 

pro odborné zdravotnické pracovníky 

kompletní, ověřené a aktuální přehledy

jednoduché a rychlé vyhledávání

všech léků, techniky, obuvi a sladidel dostupných v ČR
kontaktů a odborných akcí

dostupný kdykoliv z ordinace i z domova

přístupný ZDARMA po úvodní registraci

e-shop s publikacemi Nakladatelství GEUM

Internetová verze 
Pomocníka diabetologa

... vstupte

Začněte již dnes ve své praxi využívat jeho služeb!



3517. SETKÁNÍ NA ŠTIŘÍNĚ   ZÁMEK ŠTIŘÍN, 7. ČERVNA 2012
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Je nález předoperačního CT a/nebo MR 
vyšetření dostatečnou informací pro 
stanovení inoperability plicního karcinomu? 
(kazuistika)
R. Rindoš1, F. Rusnák2
1Chirurgická klinika, ÚVN SNP FN Ružomberok, Slovenská republika
2Oddelenie cievnej chirurgie, ÚVN SNP FN Ružomberok, Slovenská republika

Autoři uvádějí ve své přednášce případ pokročilého malig-
ního tumoru pravé plíce, který byl podle předoperačních zob-
razovacích vyšetřovacích metodik (128 CT, MRI) hodnocen 
jako inoperabilní pro propagaci tumoru do mediastina a infil-
traci cévních struktur.

Peroperační nález ukázal, že technická inoperabilita byla 
přístrojovými vyšetřeními nadhodnocena a bylo možné vyko-
nat rozšířenou radikální resekci pravého plicního křídla.

Autoři porovnávají přesnost jednotlivých metod a dokla-
dují předoperační i operační situaci nálezy zobrazovacích 
vyšetření. V závěru přednášky chtějí upozornit své indikující 
kolegy-pneumology, že i pokročilý nádor, hodnocený před-
operačně jako inoperabilní, by měl být definitivně „uznán“ 
chirurgicky neřešitelným jen zkušeným hrudním chirurgem, 
jehož přítomnost v sestavě multidisciplinárního indikačního 
konzilia by měla být samozřejmostí.

Literatura
Detterbeck, F. C., Jones, D. R., Parker Jr., L. A. Intrathoracic staging. In: Detterbeck, F. 
C. Diagnosis and Treatment of Lung Cancer. WB Saunders Company: Philadelphia, 
2001.
Edge, B. S., Byrd, R. D., Compton, C. C. et al. AJCC Cancer Staging Handbook. 
Springer 2010.

Obr. č. 1: CT hrudníku před operací

O
br

áz
ek

 z 
ar

ch
iv

u 
au

to
rů

Obr. č. 2a, 2b:  MR hrudníku před operací
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Sarkom vyplňující pravý hemitorax s 
mechanickým syndromem řešený operací  
s použitím mimotělního oběhu – kazuistika
J. Kolařík1, R. Lischke1, J. Burkert², J. Pozniak1, J. Šimonek1,  
J. Stolz1, J. Schutzner1, P. Pafko1
1III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN v Motole, Praha
2Klinika kardiochirurgie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Kazuistika
56letá aktivně sportující žena s dva měsíce progredující 

únavností, postupným zhoršováním tolerance zátěže a občas-
nými bolestmi na hrudi byla vyšetřena ve spádové nemoc-
nici. V anamnéze zhojená zlomenina pánve, u otce TBC led-
vin, bývalá kuřačka (dříve 10 cigaret denně od 20 let). Dle 
rentgenu zastínění pravého hemitoraxu (obr. č. 1), na CT 
hrudníku objemná cystická expanze v pravém hemitoraxu, 
utlačující pravou plíci, horní a dolní dutou žílu s přetlakem 
mediastina a s fluidotoraxem vpravo (obr. č. 2).

Před eventuelní paliativní onkologickou léčbou byla pro-
vedena biopsie tumoru. Odebraný histologický vzorek byl 
ke druhému čtení odeslán do Ústavu patologie a soudního 
lékařství 2. LF UK a FN v Motole. Nález zhodnocen jako blíže 
nezařazený sarkom a doporučena konzultace naší kliniky. Po 
čtyřech měsících od první návštěvy u lékaře byla pacientka 
s progredujícími projevy mechanického syndromu předsta-
vena na našem semináři a indikována neprodleně k operač-
nímu řešení. Z příčné torakotomie clamshell ve 4. mezižebří 
s přerušením sterna jsme pronikli k tumoru, který zcela vypl-
ňoval pravou pleurální dutinu a šířil se doleva. Pravá plíce 
infiltrovaná a utlačená, srdce s mediastinem dislokované 
a přetlačené zcela do levého hemitoraxu (obr. č. 3). Uvolnili 
jsme tumor radikálně od hrudní stěny, peroperační histologie 
resekční linie bez nádoru. K úplnému odstranění tumoru byla 
nezbytná pneumonektomie, která byla při přetlaku medias-
tina, nádorem infiltrovaném perikardu při pravém plicním 
hilu možná jen s použitím mimotělního oběhu. Po jeho zalo-
žení jsme uvolnili tumor včetně kompletního odstranění infil-
trovaného perikardu, dále byl tumor uvolněn od horní duté 
žíly až po větvení brachiocefalických žil. Přerušili jsme pra-
vou plicní tepnu, intraperikardiálně ošetřili staplery horní 
a dolní plicní žílu. Poté byl staplerem přerušen pravý bronchus 
a provedena lymfadenektomie a pahýl bronchu přešit vrstvou 
mediastinální pleury. Dokončili jsme odstranění tumoru jeho 
uvolněním od bránice (obr. č. 4). Již při mírné náplni srdce 
jsme pozorovali při absenci části perikardu vpravo rotaci 
srdce kolem osy s výraznou luxací do prázdné pravé pleurální 
dutiny. K zajištění správné srdeční polohy byla implantována 
prolenová síťka s nesmáčivým povrchem Physiomesh, ukot-
vená prolenovými stehy paravertebrálně vpravo a k okraji 
perikardu vlevo. Mimotělní oběh byl ukončen bez obtíží, 
srdce dobře fixováno ve střední poloze, bez známek útlaku 
síťkou. Peroperačně jsme ověřili správnou kinetiku transezo-
fageální echokardiografií, která byla bez patologického nálezu. 
Z levé pleurální dutiny vyvedeny dva hrudní drény, z pravé 
jeden. Všechny byly napojeny pod hladinu na spád. Sutura 
torakotomie s osteosyntézou sterna byla provedena drátěnými 
kličkami. Perioperační krevní ztráta dosáhla 5 500 ml.

Po výkonu byla pacientka převezena na oddělení ARO, 
první pooperační den při dobrých plicních funkcích byla 
extubována, pro neschopnost odkašlat a vyčerpání reintu-
bována. V následujících dnech došlo k vzestupu zánětlivých 

Obr. č. 1: Zastínění pravého hemitoraxu patrné na rentge-
novém snímku
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Obr. č. 2: Cystická expanze zjištěná na CT hrudníku
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Abstrakta
Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na Vysoké škole tech-
nické v Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát filozofie. Působil na uni-
verzitách ve Štrasburku, Hehenheimu, Giessenu, Würzburgu a v Mnichově. Ve své 
vědecké kariéře se věnoval experimentální fyzice. Objevil paprsky, zprvu označeny 
symbolem X později nazvané rentgenovými, které se začaly využívat v  medicíně 
a také v defektoskopii. V roce 1901 za tento objev obdržel Nobelovu cenu za fyziku.

Schwann Theodor (1810–1882) – německý fyziolog. Studoval na Univerzitě 
v Bonnu, Würzburgu a v Berlíně, stal se žákem a laboratorním asistentem Johannese 
Müllera. V  roce 1838 objevil, že rostlinné i živočišné buňky mají jádro a došel 
k názoru, že všechny živé soustavy jsou organismy z buněk. Kromě buněčné teorie je 
mu připisován objev Schwannových buněk, pepsinu, periferního nervového systému 
a organického původu kvasinek. Zavedl termín „metabolismus“. Stal se profesorem 
anatomie, fyziologie a embryologie. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 3: Pravá plíce infiltrovaná a utlačená, srdce s medias-
tinem dislokované a přetlačené zcela do levého hemitoraxu
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Obr. č. 4: Odstraněný sarkom
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parametrů, kultivačně z dýchacích cest byla zjištěna Klebsiella 
oxytoca (léčena antibiotiky dle citlivosti). Současně došlo 
k  rozvoji průjmů s pozitivním nálezem toxinu Clostridium 
difficile, přeléčen metronidazolem (Entizol). Postupně se nor-
malizovaly zánětlivé parametry, byly odstraněny hrudní drény, 
obnovení svalové síly umožnilo snižování ventilační podpory.

Šestý pooperační den byla provedena opětovná extubace. 
Osmý den byla pacientka přeložena na JIP III. chirurgické 
kliniky, kde byla postupně odstraňována invaze. Jedenáctý 
den zavedena drenáž levostranného fluidotoraxu pod CT. 
Docházelo k postupnému ústupu hypoproteinemie s otoky. 
Třicátý druhý den byla pacientka přeložena na plicní kliniku 
FN v Motole k další rehabilitaci a provedení oxygenoterapeu-
tického testu. Pacientka splňuje dle výsledku podmínky ČPFS 
k indikaci domácí oxygenoterapie (průtok 3 l/min), proto byla 
zaslána žádost reviznímu lékaři. Čtyřicátý den byla pacientka 
přeložena do spádového rehabilitačního zařízení. Dle defini-
tivní histologie a imunoprofilu se jedná o high grade sarkom 
typu maligního nádoru z pochvy periferního nervu (MPNST). 
V resekátu 17 lymfatických uzlin, všechny jsou bez nádorové 
infiltrace. V imunohistochemii silná pozitivita S-100, částečná 
pozitivita CD57, aktin SM, CD99 a bcl-2. Dle onkologického 
zhodnocení předána do onkologické péče spádového centra, 
indikace k adjuvantní chemoterapii sporná.

Diskuse
Neurogenní tumory mediastina zaujímají většinou loka-

lizaci v zadním mediastinu. Nejčastějším typem jsou asym-
ptomatické benigní schwannomy vhodné k chirurgické léčbě 
s velmi dobrou prognózou. Tyto tumory mohou vycházet 
z  myelinové pochvy kteréhokoli nervu, hlavového, perifer-
ního či míšního kořene. Raritně byl popsán endobronchiální 
původ (Dutta et al. 2011). Sarkomy typu maligního nádoru 
z pochvy periferního nervu (MPNST) jsou poměrně vzácné 
a mají špatnou prognózu. Chirurgická resekce zlepšuje přežití 
pacientů s mediastinálním sarkomem (Paquette et al. 2010). 
Častá progrese a vysoká mortalita vyžaduje vývoj účinné adju-
vantní onkologické léčby.

Kazuistika představuje mladou pacientku s maligní vari-
antou neurogenního tumoru a možnou poměrně snadnou 
diagnózou s pomocí zobrazovacích metod. Včasná konzultace 
specialisty v centru hrudní chirurgie mohla uspíšit operaci 
a usnadnit její průběh.

Operace takto rozsáhlého tumoru ve stadiu progredujícího 
mechanického syndromu klade vysoké nároky jak na opera-
téra, tak na přístrojové vybavení a multioborovou spolupráci 
operujícího pracoviště. Mimořádně obtížná preparace v plic-
ním hilu při tumorem infiltrovaném perikardu byla usnad-
něna zkušeností operatéra s operativou plicních cév v rámci 
programu plicních transplantací. Výhodná je na našem pra-
covišti stálá dostupnost kardiochirurga, mimotělního oběhu 
ve vedlejší místnosti v rámci centrálních operačních sálů, 
dostupnost spondylochirurga v případě potřeby, peroperační 
histologie, endoskopie, jícnové echokardiografie a návaznost 
na další specialisty ve FN v Motole.
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