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Chronická obstrukční plicní nemoc na podkladě deficitu alfa-1 antitrypsinu
Jan Chlumský
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Systémová sklerodermie – přehled problematiky se zaměřením na plicní postižení
Jan Anton, Martina Vašáková
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Biologická a nebiologická léčba intersticiálních plicních procesů
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Vladimíra Lošťáková1, Vítězslav Kolek1, Monika Žurková1, Eva Kriegová2, Tomáš Tichý3
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Emílie Kopecká, Ivana Hricíková, Martina Vašáková 
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Neuroendokrinní nádory plic
Markéta Černovská 
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Mediastinitida – život ohrožující onemocnění – týmová spolupráce
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Biodegradabilní tracheální stent, nová léčebná modalita
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Chronická obstrukční plicní nemoc na podkladě deficitu 
alfa-1 antitrypsinu

Jan Chlumský
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Alfa-1 antitrypsin (AAT) je inhibitorem proteáz, jehož 
sérová koncentrace se pohybuje mezi 1,2–2,0 g/l. Jeho hlav-
ním úkolem je inhibovat neutrofilní elastázu, enzym, který 
degraduje elastin, bazální membránu a  další součásti extra-
celulární matrix. AAT patří mezi serinové inhibitory pro-
teáz 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 díky poly-
meraci blokováno 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 deficitem. Druhou nejčastější komplikací je 
postižení jater, které se obvykle v dětství projevuje cholestázou 
se spontánním ústupem v  období dospívání. V  posledních 
letech však bylo prokázáno, že cirhóza jater a karcinom jater 
se vyskytuje u 30–40 % dospělých s defektem AAT nad 50 let 
věku (ATS 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, je vyšší na severovýchodě a pohybuje se od 0,0 (Island) do 
4,5 % (Litva). Pro Českou republiku žádná studie neexistuje. 
Výskyt AAT deficitu mezi pacienty s CHOPN je značně varia-
bilní a pro PI*ZZ se pohybuje mezi 1–4,5 %, výskyt heterozy-
gotů PI*MZ může dosahovat až 17,8 %.

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  výše uvedeného je patrné, že odhadovaný 
počet nemocných v ČR by se měl pohybovat kolem 400–500 
osob, zatímco skutečný počet diagnostikovaných a registro-
vaných pacientů je přibližně 10x 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 (AADR 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 zpo-
malení úbytku denzity plicní tkáně (obr. č. 1). V některých 
zemích je tento efekt považován za nedostatečný, a  tudíž 
není suplementační léčba pro jejich pacienty dostupná. 
Některé studie však prokázaly snížení frekvencí exacerbací, 
a to nejen u pacientů s deficitem AAT. Navíc se v posledních 
letech zkouší inhalační podání AAT a látky zabraňující poly-
meraci (a  tudíž depozici) defektního AAT v hepatocytech. 
Závěry z těchto studií nejsou ještě dostupné, navíc potenci-
álně 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 potvrze-
nou diagnózou CHOPN II.–IV. stadia dle GOLD, kteří mají 
genetickým vyšetřením potvrzený defekt AAT, jeho nízkou 
sérovou koncentraci (pod 30 mg/dl), FEV1 v rozmezí 35 % až 
60 % normy a absenci nikotinismu. Frekvence podávání se 
pohybuje v rozmezí 1–2 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), spiroergome-
trii a CT vyšetření hrudníku. Podle těchto parametrů je sle-
dována rychlost progrese onemocnění a hodnocena efektivita 
léčby.

Suplementace je v  současnosti podávána 16 pacientům, 
v přednášce jsou podány výsledky efektu augmentační terapie 
na změny fyziologických i radiologických parametrů.

V ČR je dosud jediné centrum pro pacienty s CHOPN na 
podkladě deficitu AAT a to: Pneumologická klinika 1. LF UK 
a TN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4; kontakt na pracoviště: 
jan.chlumsky@ftn.cz

Tab. č. 1: Současný stav databáze pacientů s  prokázaným 
deficitem AAT:
Současný stav databáze pacientů s prokázaným deficitem AAT
celkový počet PI*ZZ 52

CHOPN k indikaci 24

CHOPN pod limitem 12

CHOPN nad limitem 7

bez postižení plicních funkcí 12
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Systémová sklerodermie – přehled problematiky se 
zaměřením na plicní postižení

Jan Anton, Martina Vašáková
Pneumologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha

Systémová sklerodermie je systémové onemocnění, jehož 
podstatou je akumulace pojivové tkáně v  kůži a  vnitřních 
orgánech způsobující strukturální a  funkční abnormality. 
Etiologie onemocnění je neznámá. Charakterizuje jej cévní 
poškození, aktivace imunitního systému a  excesivní syntéza 
a depozice extracelulární matrix.

Vrchol incidence je mezi 35–65 lety s predominancí u žen 
ve středním a pozdním fertilním věku. Incidence je odhado-
vána 19/milión, prevalence 19–75/100 000 obyvatel. Zvýšená 
incidence bývá pozorována u pacientů s rodinnou anamnézou 
autoimunitních onemocnění. Genetické asociace jsou špatně 
definované a  korelují více se specifickými autoprotilátkami 
než s projevy onemocnění. Na vzniku onemocnění se patrně 
podílejí vlivy vnějšího prostředí.

Podstatou patogeneze je excesivní akumulace extracelu-
lární matrix (kolagenu) aktivovanými fibroblasty nebo myo-
fibroblasty s  následným jizvením a  ztrátou funkce postiženého 
orgánu. Dochází k produkci autoprotilátek včetně antiendoteliál-
ních a kolagenázy IV. typu s následným cytotoxickým postižením 
a apoptózou buněk cévního endotelu a poškozením bazální mem-
brány. V  patogenezi se uplatňují chromozomální abnormality. 
Předpokládá se úloha infekčních agens (CMV, Parvovirus B19).

V roce 1980 byla publikována ARA kritéria pro klasifikaci 
systémové sklerodermie, jejich použití v klinické praxi je však 
omezené, protože je nesplňují někteří pacienti s  limitovanou 
formou. V roce 2004 publikoval Oleg Nadaškevič ABCDCREST 
kritéria, která jsou pro klinickou praxi vhodnější. Za jistou dia-
gnózu se zde považuje pozitivita tří a více kritérií.

Spektrum manifestace sklerodermie je široké. Difuzní skle-
rodermii charakterizuje kožní postižení symetrické proximální 

i  distální, postiženy jsou končetiny, obličej, trup, často jsou 
postiženy plíce (fibróza), ledviny (renovaskulární hypertenzní 
krize), GIT, srdce. Z autoprotilátek nejčastěji detekujeme anti-
topoizomerázy. Limitovanou sklerodermii charakterizuje kožní 
postižení symetrické distálně od loktů a kolen, postiženy jsou 
končetiny a obličej, bývá přítomno postižení GIT, plicní arte-
riální hypertenze, někdy biliární cirhóza. Toto postižení se též 
označuje jako CREST syndrom (C – Calcinosis, R – Raynaudův 
fenomén, E – porucha motility ezofagu, S – Sklerodaktylie, T 
– Teleangiektazie). Typické jsou zde anticentromerové auto-
protilátky. Sklerodermie sine scleroderma je onemocnění bez 
postižení kůže s  výjimkou obličeje, ale s  charakteristickými 
změnami na vnitřních orgánech, cévními projevy a laborator-
ními odchylkami. Jako překryvný syndrom se označuje sys-řekryvný syndrom se označuje sys- sys-
témová sklerodermie splňující zároveň kritéria systémového 
lupus erytematodes, revmatoidní artritidy nebo polymyozitidy. 
U nediferencovaného onemocnění pojivové tkáně pozorujeme 
Raynaudův fenomén s  klinickými nebo laboratorními změ-
nami systémové sklerodermie. Bývají pozitivní anticentrome-
rové autoprotilátky, vaskulární změny při kapilaroskopickém 
vyšetření, často otok prstů a ischemické defekty.

Z laboratorních ukazatelů pozorujeme zvýšení FW, poly-
klonální hypergamaglobulinemii, až ve 25 procentech bývá 
pozitivní revmatoidní faktor. Vysoce specifické jsou poziti-
vity autoprotilátek ANA a ENA antitopoizomerázové (Scl-70) 
a anticentromerové.

Orgánová postižení u  sklerodermie jsou rozmanitá. 
Kromě plic bývá nejčastěji přítomno postižení GIT, srdeční, 
postižení ledvin, sicca syndrom, hypothyroidismus a u mužů 
impotence.

Obr. č. 1: Distribuce denzity plicní tkáně (fialová barva 
označuje denzitu nižší než 950 HU)
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Abstrakta

Raynaud Maurice (1834–1881) – francouzský lékař. Vystudoval lékařství na uni-
verzitě v  Paříži, pracoval jak na univerzitě, tak i  v  řadě významných nemocnic – 
Hôtel Dieu, Charité, Laboisière. Jedním z  jeho zájmů byla i  historie medicíny. 
Fenomén, který dnes nese jeho jméno, popsal již ve své doktorské dizertaci.

(zdroj informací: archiv redakce)

Plicní postižení bylo ve studiích pozorováno u  18–40  % 
případů dle vyšetřovací metody, přibližně u  20  % pacientů 
u  limitované formy a  až u  80  % pacientů s  difuzní formou 
(z nich zhruba 16 % má závažnou formu plicního postižení). 
Histologický vzor postižení nejčastěji odpovídá NSIP (77,5 %) 
méně často UIP (11  %). Plicní postižení je nejčastější příči-
nou smrti u  pacientů se systémovou sklerodermií, proto by 
mělo být funkční vyšetření plic v  průběhu prvních 4  let od 
prezentace prováděno co nejčastěji. Prognóza je zde lepší než 
v  případě IPF (82–91  % pětileté přežití), nepredikuje ji his-
tologický vzor, ale horší prognózu má iniciální snížení FVC 
a DLCO . HRCT má malou specificitu, avšak umožňuje spolu 
s funkčními vyšetřeními zachytit časná stadia plicního posti-
žení. Prognostická hodnota BAL je nejistá. Plicní hypertenze 
byla pozorována cca u 10 % pacientů.

V  léčbě obecně se využívají blokátory kalciových kanálů 
(nifedipin, diltiazem) k  ovlivnění Raynaudova fenoménu 
a k léčbě plicní hypertenze. U plicní arteriální hypertenze též 
prostacyklin, antagonisté endotelinových receptorů a  PDE5 
inhibitory. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu 
jsou lékem první volby u pacientů s arteriální hypertenzí jako 
prevence hypertenzní krize. Je nutná důsledná léčba GERD.

Léčba plicního postižení je nesnadná. Toxicita léčby je 
velká, efekt malý, proto potenciální riziko nesmí převážit pří-
nos léčby. Je nutné indikace posuzovat případ od případu. 
Imunosupresivní léčba by měla být zahájena u pacientů sym-
ptomatických, s porušenými nebo klesajícími plicními funk-
cemi, s  prokázaným aktivním onemocněním a  v  nepřítom-
nosti kontraindikací. Aktivitu onemocnění posuzujeme dle 
stadia – za časné stadium se považuje období 12 až 24 měsíců 
od diagnózy, poté jsou již většinou zafixovány ireverzibilní fib-
rotické změny, a dle plicních funkcí – pokles plicních funkcí 
signalizuje aktivní onemocnění. Nepotvrdila se korelace mezi 

rozsahem GGO na HRCT hrudníku a alveolárním zánětem. 
Podle recentních studií BAL nepredikuje prognózu ani odpo-
věď na léčbu.

Lékem první volby je u  plicního postižení intravenózní 
cyklofosfamid v dávce 600 mg/m2 á 4 týdny s nízkou dávkou 
prednisonu (10  mg/den). Po půl roce hodnotíme výsledky 
funkčního vyšetření a  HRCT, pokud dochází ke zlepšování, 
pokračujeme do 1 roku, pokud je stav stejný nebo se zhoršuje, 
léčbu vysazujeme. Po dobu léčby cyklofosfamidem je nutná 
profylaxe pneumocystové pneumonie trimetoprim-sulfame-
toxazolem. Alternativou je podávání azathioprinu 2,5 mg/kg/
den maximálně 150 mg/den, tato léčba má však menší účin-
nost. U  mykofenolát mofetilu byly výsledky studií sporné. 
Experimentálně v  rámci studií byla zkoušena lymfoablace 
s  autologní transplantací kostní dřeně, imantinib, tadalafil 
či rituximab. Indikace pacientů se systémovou sklerodermií 
k transplantaci plic je vzhledem k relativně časté přítomnosti 
závažné plicní hypertenze a nekontrolovanému postižení dal-
ších orgánových systémů svízelná. Doporučená indikační kri-
téria pacientů se systémovou sklerodermií k plicní transplan-
taci jsou: 1. závažná plicní fibróza (FVC a  DLCO <40  %) 
neodpovídající na léčbu; 2. absence závažné PH (střední 
PAP <45  mmHg); 3. clearance kreatininu nad 50  ml/min; 
4. absence závažného kožního postižení (významné kožní 
ztluštění);5. absence závažné dysmotility jícnu a  aspirací; 6. 
absence většího perikardiálního výpotku; 7. absence signifi-
kantních poruch srdečního vedení (symptomatická bradykar-
die, síňová a  komorová tachykardie); 8. absence závažného 
postižení tenkého střeva, gastroparézy, postižení kolorekta 
a rekta (pseudoobstrukce, divertikulitida, perforace).

Literatura
Bečvář, R. Současný pohled na diagnostiku a  léčbu systémové sklerodermie 
a Sjögrenova syndromu. Medicína pro praxi 5, 3: 109–112, 2008.
Shitrit, D., Amital, A., Peled, N. et al. Lung transplantation in patients with sclero-
derma: case series, review of the literature, and criteria for transplantation. Clin 
Transplant 23, 2: 178–183, 2009.
Varga, J. Prognosis and treatment of interstitial lung disease in systemic sclerosis (scle-
roderma). UpToDate, 2012.

Biologická a nebiologická léčba intersticiálních plicních 
procesů

Martina Šterclová, Martina Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod
Intersticiální plicní procesy zahrnují široké spektrum 

chorob s více či méně známou etiologií, které jsou provázeny 
variabilním zánětlivým a  fibrotickým postižením plicního 
parenchymu. V  léčbě těchto chorob jsou používány imu-
nomodulační látky chemického původu s  protizánětlivým 

a  imunosupresivním působením, v  poslední době ale i  tzv. 
biologická léčiva. Zatímco klasická imunosupresiva lze klasi-
fikovat dle mechanismu jejich působení, u biologik je s ohle-
dem na jejich různorodé účinky výhodnější dělení dle chorob, 
u kterých byla testována a doporučena.

3
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Abstrakta

Klasická nízkomolekulární léčiva (syntetické léky):
1. Glukokortikoidy: pozitivně regulují transkripci 

proteinů tlumících zánětlivou reakci (lipokortin), 
tlumí syntézu prozánětlivých působků.  
Využití: idiopatické intersticiální pneumonie vyjma 
IPF, intersticiální plicní procesy známé etiologie – 
zejména někteří nemocní s exogenní alergickou alveo-
litidou, polékovým postižením, plicní manifestace sys-
témových chorob pojiva, sarkoidóza.

2. Látky blokující proliferaci lymfocytů:
 • cyklofosfamid (alkylační látka, kovalentně se váže 

na nukleofilní centra DNA, snižuje počet a funkci 
T a B lymfocytů);

 • methotrexát (blokuje enzym dihydrofolátreduk-
tázu a tím redukci kyseliny listové, syntézu kyseliny 
thymidylové a syntézu nukleových kyselin, snižuje 
tvorbu protilátek, působení IL-1, IL-5 a  indukuje 
Th2 imunitní odpověď);

 • azathioprin (blokuje syntézu purinů, cytotoxický 
především pro T a  B lymfocyty proliferující po 
antigenní stimulaci);

 • mykofenolát mofetilu (blokuje syntézu guanosinu, 
zasahuje pravděpodobně do pozdějších prolife-
rativních a  diferenciačních pochodů, snižuje pro-
dukci protilátek i buněčné imunitní reakce).

Využití: v  kombinaci s  glukokortikoidy, umožňují 
snížit jejich dávku. Methotrexát – sarkoidóza, systé-hotrexát – sarkoidóza, systé-
mové choroby pojiva s  plicním postižením; azathio-
prin – dtto, dále idiopatické intersticiální pneumonie; 
mykofenolát mofetilu – systémové choroby pojiva 
s plicním postižením refrakterní léčbě.

3. Látky blokující aktivaci T a  B lymfocytů: cyklospo-
rin A  (váže se na cytoplazmatický imunofilin cyklo-
filin, blokuje kalcineurin – blok transkripčních fak-
torů v  jádrech T a  B lymfocytů), takrolimus (váže se 
na cytoplazmatický imunofilin FKBP a blokuje kalci-
neurin), sirolimus (rapamycin, váže se na FKBP-12 , 
reaguje s mTOR – mammalian target of rapamycin – 
regulace transkripce proteinů v buňce).  
Využití: v  léčbě intersticiálních plicních procesů 
se v  literatuře objevuje spíše výjimečně, obvykle 
u  nemocných s  plicním postižením při systémových 
chorobách pojiva. Sirolimus může být zvažován 
i u pacientů s těžkým plicním postižením na podkladě 
lymfangioleiomyomatózy.

4. Nezařazené látky (např. thalidomid nebo pentoxifilin) 
– používány spíše historicky u nemocných s idiopatic-
kou plicní fibrózou, thalidomid lze zvážit k symptoma-
tické léčbě kašle u nemocných s touto diagnózou.

Biologická léčba je vnímána jako léčba ovlivňující regu-
lační mechanismy v  buňce na různých úrovních. V  šir-
ším slova smyslu lze za biologickou léčbu považovat nejen 
rekombinantní připravené proteiny (proteinová či peptidová 
léčiva připravená expresí genů vnesených do hostitelského 

organismu, ale i využití kmenových buněk, xenotransplantace 
nebo genovou terapii.

Možnost využití biologické léčby u nemocných s intersti-
ciálními plicními procesy:

1. Idiopatická plicní fibróza: pirfenidon – antifibrotický, 
protizánětlivý a antioxidační účinek – inhibuje syntézu 
kolagenu stimulovanou TGF-beta, snižuje produkci 
extracelulární matrix fibroblasty a blokuje proliferační 
účinek PDGF na fibroblasty.    
Další zkoumané látky, zatím použité je v  rámci kli-
nických studií: nintedanib – tyrosinkinázový inhibi-
tor (VEGF, FGFR, PDGF), anti IL-13 – lebrikizumab, 
anti CCL2, anti TGF beta (STX-100), anti-LOXL2 
– simtulizumab.

2. Intersticiální plicní procesy u  nemocných se  
systémovými chorobami pojiva:   
rituximab – anti CD20, vede k depleci pre-B a zralých 
B lymfocytů.    
Využití: u nemocných s IPP při sklerodermii, pokud je 
refrakterní k léčbě cyklofosfamidem.   
infliximab (anti TNF alfa, chimérická protilátka vážící 
se na membránový i  rozpustný TNF alfa), tocilizu-
mab (anti IL-6 receptor, váže se na transmembráno-
vou i solubilní formu receptoru pro IL-6).  
Využití: plicní postižení u nemocných s  revmatoidní 
artritidou refrakterní k jiné imunosupresní léčbě.

3. Sarkoidóza: infliximab – nemocní s  plicním posti-
žením, FVC <70  %, retikulonodulární stíny na skia-
gramu hrudníku, mimoplicní postižení – lupus pernio, 
neurosarkoidóza, postižení srdce.

Závěr
Navzdory tomu, že efekt klasických imunosupresiv u řady 

pacientů s  intersticiálními plicními procesy není velký, pou-
žití biologické léčby není zatím příliš rozšířeno. Důvodem 
může být jak incidence těchto procesů, tak i cena dostupných 
preparátů.

www.geum.org/pneumo
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Abstrakta

Akutní intersticiální plicní procesy (IPP) představují širo-
kou skupinu plicních nemocí s akutním, většinou život ohro-
žujícím průběhem s  respirační nedostatečností a  s  častou 
nutností intenzivní či resuscitační péče. Vzhledem ke kritic-
kému stavu nemocného nemáme obvykle ani dostatek času 
ani neomezené spektrum vyšetřovacích možností a  musíme 
se rozhodovat o  léčebném postupu často pouze na základě 
znalosti klinického, laboratorního, radiologického a broncho-
skopického nálezu. Výraznou pomoc představuje kromě ana-
mnestických údajů i imunitní stav nemocného, CT s vysokou 
rozlišovací schopností (HRCT) hrudníku a bronchoalveolární 
laváž (BAL).

Etiologie akutních IPP je různorodá od infekčního 
původu, přes polékové a  postradiační poškození, poškození 
inhalací organických a  anorganických látek, plicní postižení 
v rámci systémových nemocí pojiva a vaskulitid až po idiopa-
tické akutní IPP, či akutně exacerbované idiopatické chronické 
IPP. Idiopatické akutní IPP označujeme také akutní intersti-
ciální pneumonie (AIP), jejichž histopatologickým korelá-
tem je akutní difúzní alveolární poškození (DAD). Někdy 
je nazývána AIP idiopatickým syndromem dechové tísně 
dospělých (ARDS). Obraz akutních IPP může imitovat i kar-
diální a  nekardiální plicní edém, nádorová lymfangiopatie 
a metastázy nádorů či difúzní primární plicní nádory.

Anamnéza
V rámci diagnostiky se zaměřujeme nejprve na anamnézu, 

kde se pídíme po známkách a  symptomech infekce plic 
a  dýchacích cest, hledáme v  anamnéze systémové nemoci 
pojiva a vaskulitidy (případně jejich známky – postižení nosu, 
uší, kůže, kloubů). Důležité jsou údaje o předchozím plicním 
onemocnění, zvláště fibrotizujícícím (idiopatická plicní fib-
róza, nespecifická intersticiální pneumonie, plicní postižení 
u systémových nemocí pojiva, exogenní alergické alveolitidy), 
o  ischemické chorobě srdeční či srdečních vadách, onemoc-
nění ledvin a o maligních nádorech plicních i mimoplicních. 
Významný je i  údaj o  primární či sekundární poruše imu-
nity (deficity humorální či buněčné imunity vrozené, či zís-
kané, chronické konsumptivní nemoci, diabetes mellitus, HIV 
infekce) a o předchozí léčbě (imunosupresiva, pneumotoxické 
léky – např. amiodaron, methotrexát, sulfasalazin, biologická 
léčba) včetně léčby fyzikální (radioterapie). Významný je údaj 
o  vykašlávání krve či nejasné anemizaci bez ztrát zažívacím 
traktem, který může svědčit pro difúzní alveolární hemorhagii 
(DAH).

Vyšetření
V  laboratorní diagnostice se zaměřujeme na parametry 

zánětu a  sepse, na krevní obraz (anemie ze ztrát, eozinofi-
lie, lymfopenie), funkce jater a  ledvin, močový nález a mar-
kery srdečního selhání, na laboratorní autoimunitní syndrom 
(minimálně autoprotilátky proti cytoplasmě neutrofilů – 
ANCA, proti bazální membráně glomerulů – ABM, antinuk-
leární – ANA a proti nukleosomům a extrahovatelným nukle-
árním antigenům, cirkulující imunokomplexy, komplement). 
Zároveň si všímáme i parametrů buněčné imunity (primární 
či sekundární snížení či deplece CD4 T lymfocytů) a parame-
trů humorální imunity (imunoglobuliny), jejichž změny by 
podporovaly spíše diagnózu plicní infekce u  imunokompro-
mitovaných nemocných. Samozřejmostí je vyšetření sputa, 
výtěr krku a  nosu, moči a  hemokultury na mikrobiologické 
vyšetření včetně mykologického a  mykobakteriologického. 
U  imunokompromitovaných nemocných často využíváme 
i  diagnostiku molekulární, a  to z  krve či bronchoalveolární 
lavážní tekutiny (BALTe). Bronchoalveolární laváž indiku-
jeme u všech nemocných s akutním IPP nejasného původu, 
určité omezení představuje ale respirační insuficience, kdy 
musíme počítat s tím, že BAL může pacienta zhoršit natolik, 
že budeme muset přikročit k intubaci a umělé plicní ventilaci. 
Při vyšetření BAL zvláště při podezření na DAH je zásadní 
makroskopické porovnání vzhledu porcí BALTe následně po 
sobě jdoucích (progresivní hemoragické zbarvení porcí při 
DAH). BALTe posíláme kromě mikrobiologického vyšetření 
i na cytologické, případně cytoblok na imunocytochemii. Při 
bronchoskopickém vyšetření odebíráme i částečky bronchio-
lární a  přilehlé plicní tkáně, a  to metodou transbronchiální 
biopsie na histologické a cytologické vyšetření. Z radiologic-
kých vyšetření je zcela zásadní HRCT hrudníku, které dokáže 
do jisté míry odlišit, zda se jedná o  obraz alveolární výplně 
(AIP, plicní edém, alveolární proteinóza, DAH, pneumocys-
tová pneumonie, ARDS…) či o  diseminaci nodulů (akutní 
EAA, nádory, miliární tuberkulóza…), případně infiltráty 
a konsolidace (infekční pneumonie, organizující se pneumo-
nie…), nebo obraz alveolární výplně na pozadí bronchiektázií 
a fibrózních změn (akutní exacerbace chronických fibrotizu-
jících IPP). Chirurgické, videotorakoskopické, plicní biopsie 
ve většině případů pacienti schopni nejsou a  přikračujeme 
k ní v ojedinělých případech. Renální biopsii obvykle volíme 
při podezření na vaskulitidy, zejména ANCA asociované.

Diagnózu tedy stanovujeme na základě anamnézy, stavu 
imunokompetence, přítomnosti či nepřítomnosti známek 
infekce, na základě radiologického nálezu a  bronchoskopic-
kých nálezů.

Akutní intersticiální plicní procesy. Úskalí diferenciální 
diagnostiky a léčby

Martina Vašáková, Martina Šterclová, Luděk Stehlík, Peter Palúch
Pneumologické klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha4
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Abstrakta

Léčba
O  léčbě se musíme zpravidla rozhodnout velmi rychle, 

neboť stav pacienta nedovoluje časovou prodlevu v  léčbě. Při 
podezření na infekce v imunokompromitovaném terénu volíme 
kombinaci antibiotik pokrývající celé spektrum běžných i opor-
tunních patogenů (bakterie, atypické patogeny, plísně včetně 
pneumocysty, případně dle radiologického nálezu, epidemio-
logické anamnézy a nedostatečné odpovědi antituberkulotika), 
snažíme se korigovat imunodeficit dodávkou imunoglobulinů, 
případně podáním transfer faktoru, je-li dostupný. V případě 
podezření na vaskulitidy a  systémové nemoci pojiva s  obra-
zem plicního postižení charakteru AIP či DAH volíme kom-
binovanou imunosupresivní léčbu s  cyklofosfamidem, někdy 
při významné pozitivitě autoprotilátek plazmaferézu. Někdy se 
musíme rozhodovat pro léčbu kombinovanou – antimikrobi-
ální léky, imunosupresiva (kortikoidy) a případně imunoglobu-
liny, je-li obraz nejednoznačný. Samozřejmá je podpora vitál-
ních funkcí. Vyvíjí-li se obraz ARDS snažíme se volit režimy 
umělé ventilace, které by dále nezraňovaly málo poddajnou 
plicní tkáň. V situaci, kdy je jasné, že jde o akutní exacerbaci 
chronických fibrotizujících plicních procesů, neindikujeme 

invazivní umělou plicní ventilaci, pokud se nejedná o  paci-
enta, který je již zařazen na čekací listinu transplantace plic. 
Extrakorporální membránovou oxygenaci indikujeme pouze 
v případě potenciálního reverzibilního akutního IPP.

Závěr
Akutní IPP jsou širokou skupinou velice závažných plicních 

nemocí obvykle vyžadujících rychlý klinický úsudek, včasné 
nasazení léčby, intenzivní či resuscitační péči a  mezioborovou 
spolupráci. Pouze tento postup umožní těmto často kriticky 
nemocným přežít a  neutržit ireverzibilní chronické orgánové 
selhání. Zároveň je rozumné neeskalovat léčbu u  nemocných 
s akutními IPP na podkladě akutní exacerbace chronických fibro-
tizujících IPP či u nemocných s difusními plicními malignitami.

Literatura
Bouros, D., Nicholson, A. C., Polychondropoulos, V., du Bois, R. M. Acute interstitial 
pneumonia. Eur Respir J 15, 2: 412–418, 2000.
Kaarteenaho, R., Kinnula, V. L. Diffuse alveolar damage: a common phenomenon in 
progressive interstitial lung disorders. Pulm Med 2013:531302 (Epub 2010 Nov 2).
Vašáková, M., Polák, J., Matěj, R. Intersticiální plicní procesy. Praha: Maxdorf, 2011.

Praktické zkušenosti s léčbou přípravkem Esbriet 
u pacientky s idiopatickou plicní fibrózou – kazuistika

Vladimíra Lošťáková1, Vítězslav Kolek1, Monika Žurková1, Eva Kriegová2,  
Tomáš Tichý3

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc
2Imunologická laboratoř, Ústav imunologie, FN Olomouc
3Ústav patologie, FN Olomouc

Autoři prezentují případ 59leté ženy, dříve pracující jako 
dělnice, dlouhodobé kuřačky, která nebyla v  minulosti váž-
něji nemocna, až na embolizaci, kterou prodělala v souvislosti 
s gynekologickou operací. V říjnu 2012 byla odeslána ze spá-
dové plicní ambulance k vyšetření s podezřením na intersti-
ciální plicní proces. Klinické potíže byly nevýrazné, domino-
vala jen mírná ponámahová dušnost. Při fyzikálním vyšetření 
však byly naznačeny paličkovité prsty a poslechově byl na pli-
cích přítomný krepitus. Radiologicky byly difúzně převážně 
subpleurálně patrné fibrózní proužky a  retikulární opacity, 
bazálně byl obraz voštinovité plíce s  trakčními bronchiektá-
ziemi (HRCTA  3, HRCTI  1). Funkční vyšetření prokázalo 
středně těžké snížení transferfaktoru a lehké snížení transfer-
koeficientu, základní parametry byly v normě.

Byla provedena řada vyšetření včetně bronchoskopie s laváží 
a transbronchiální biopsií (TBB). Endobronchiální nález byl až 
na zahlenění a překrvení sliznice negativní. Cytologicky byla 
zjištěna neutrofilní (15 %) a eozinofilní (4 %) alveolitida, lym-
focyty byly jen hraniční (12 %). Kultivační nález byl negativní 
včetně průkazu mykobakterií. Histologicky z TBB byl popsán 
obraz obvyklé intersticiální pneumonie (UIP). Systémové 

onemocnění pojiva bylo vyloučeno. Vzhledem ke klinickým 
obtížím, fyzikálnímu vyšetření, výsledkům funkčního vyšet-
ření plic, radiologickému a  histologickému obrazu UIP byla 
stanovena diagnóza idiopatické plicní fibrózy (IPF).

V prosinci 2012 byla zahájena terapie NAC v denní dávce 
1 800 mg. Od února 2013 byl nasazen pirfenidon. Pacientka 
dobrala vyzvednutá balení, ale na kontrolu se již nedostavila. 
Jejími argumenty bylo, že je naprosto bez obtíží a přes opako-
vaná vysvětlení nakonec léčbu pirfenidonem ukončila. Dále 
užívala jen NAC. Podobně tomu bylo i  s dechovou rehabili-
tací, kterou nedokončila.

Při plánovaném kontrolním vyšetření však došlo ke zhor-
šení parametrů difúze. Pacientka po poradě s dcerou zásadně 
změnila strategii a  s  léčbou souhlasila. Revizní lékař schválil 
úhradu pirfenidonu, takže léčba mohla být znovu započata. 
V současné době pacientka spolupracuje, dokončila dechovou 
rehabilitaci, léky snáší dobře, radiologicky nedochází k  pro-
gresi změn, funkční parametry zůstávají beze změny. Prognózu 
určí teprve vývoj onemocnění a odezva na stávající terapii.

Grantová podpora: IGA MZ ČR NT11117 a IGA_LF_2014_020.

Tomáš TichýTomáš TichýTomáš TichýTomáš Tichý
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Abstrakta

Úvod
Sarkoidóza je multiorgánové granulomatózní onemocnění 

neznámé etiologie, které obvykle postihuje jedince mladšího 
a  středního věku, častěji ženy. Projevuje se nejčastěji nitro-
hrudním postižením s  bilaterální hilovou lymfadenopatií a/
nebo plicními infiltráty. Z mimoplicních postižení jsou nejčas-
tější oční a kožní léze, mohou být postiženy také játra, slezina, 
lymfatické uzliny, slinné žlázy, srdce, nervový systém, svaly 
a kosti, vzácněji i jiné orgány. Sarkoidóza dělohy představuje 
extrémně vzácnou lokalizaci, bývá popisována v 1 % případů, 
poprvé byla zmíněna v roce 1933 Garlandem a Thompsonem.

Může se manifestovat poruchami menstruačního cyklu, 
menoragií, metroragií, postmenopauzálním krvácením, cer-
vikálními erozemi, endometriálními polypoidními lézemi 
a rekurentní serometrou. Ojediněle byl zaznamenán i asym-
ptomatický průběh. Diagnostika je na podkladě histologic-
kého vyšetření při hysterektomii, polypektomii či endomet-
riální kyretáži. Asymptomatické nemocné jsou bez terapie, 
při symptomech jsou podávány systémové kortikoidy s dob-
rým efektem. Další velmi vzácnou lokalizaci představuje  sar-
koidóza vaječníků a vejcovodů, poprvé popsána v roce 1968 
Winslowem a Funkhouserem. Symptomy mohou být nespeci-
fické jako teploty, únava, slabost, bolesti břicha, poruchy men-
struačního cyklu, dyspareunie či infertilita. Současně mohou 
být přítomny známky imitující ovariální tumor jako zvětšení 
ovarií, ztráta váhy, obstrukční uropatie, intraperitoneální 

masy, ascites ve spojitosti se ztluštěním omenta a peritoneál-
ními nodulárními depozity. Diagnostika je na podkladě his-
tologické verifikace. Sarkoidóza vulvy a  pochvy je extrémně 
raritní a byly popsány jen sporadické případy.

Metodika
Prezentace kazuistické sdělení dokumentující danou 

problematiku.

Výsledky
62letá nemocná s  prokázanou sarkoidózou dělohy (viz 

obr. č. 1) při hysterektomii pro suspektní myom byla přijata 
k vyloučení plicního postižení sarkoidózou. Vstupní skiagram 
hrudníku a HRCT plic byl bez patologie. Doplněna broncho-
skopie s  laváží a  transbronchiální biopsií, kdy histologicky 
prokázány epiteloidní granulomy (viz obr. č. 2), cytologicky 
hraniční lymfocytární alveolitida, IRI 2,4, sIL-2R lehce zvý-
šené, dle skiagramu rukou v  epifýzách metakarpů a  článků 
prstů ojediněle přítomno pseudocystické projasnění, oční 
vyšetření bez patologického nálezu. Pro nález epiteloidních 
granulomů v jinak morfologicky nezměněném plicním paren-
chymu nález uzavřen jako generalizovaná sarkoidóza a nasa-
zeny kortikoidy v  úvodní dávce 40  mg prednisonu denně 
s postupnou detrakcí. Kontrolní odběry v normě. Biomarkery 
negativní. Skiagram hrudníku bez patologie. Léčba byla hod-
nocena jako efektivní.

Sarkoidóza ženských reprodukčních orgánů – vzácná 
lokalizace mimoplicního postižení

Monika Žurková1, Marie Turková2, Eva Kriegová3, Tomáš Tichý4,  
Vladimíra Loštáková1, Vítězslav Kolek1

1Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc
2Gynekologicko-porodnická klinika, FN Olomouc
3Imunologická laboratoř, Ústav imunologie, FN Olomouc
4Ústav patologie, FN Olomouc

Obr. č. 1: Sarkoidní granulom – děloha Obr. č. 2: Sarkoidní granulom – plíce
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Abstrakta

Závěr
Plicní i mimoplicní  postižení mohou být klinicky němá. 

Plicní postižení   může být přítomno i  při negativním   CT 
(HRCT) hrudníku, což lze ověřit biopsií. Mimoplicní posti-
žení lze ověřit zobrazovacími metodami  a biopsií.

Podpora grantem IGA MZ ČR NT/11117-6.
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Multirezistentní tuberkulóza v České republice
Emílie Kopecká, Ivana Hricíková, Martina Vašáková

Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Tuberkulóza je bez nadsázky onemocnění staré jako lidstvo 
samo. Třetina obyvatel planety je tuberkulózou infikovaná. Toto 
onemocnění ročně postihne bezmála 9 milionů lidí na světě 
a asi 1,3 miliónů lidí na onemocnění v průběhu roku zemře.

Vývoj antituberkulotik ve 40. až 70. letech minulého sto-
letí proměnil kdysi vražedný „bílý mor“ ve vyléčitelnou nemoc. 
Od éry antibiotik, nad léčbou tuberkulózy visí mrak rezistence 
vůči působení léků. Multirezistentní tuberkulóza (MDR TB) je 
definována jako onemocnění vyvolané kmenem Mycobaterium 
tuberculosis rezistentním minimálně na kombinaci antituberku-
lotik isoniazid a  rifampicin. Rezistence u  nově zjištěných one-
mocnění – primární se týká kmenů M. tuberculosis vylučovaných 
nově diagnostikovanými pacienty, kteří nikdy nebyli léčení anti-
tuberkulotiky, nebo jejichž léčba trvala méně než měsíc. Jedná 
se o rezistenci vzniklou v důsledku zvýšeného podílu primárně 
rezistentních mutant M.  tuberculosis, nebo o  rezistenci přene-
senou od zdroje. Rezistence u pacientů v minulosti léčených – 
sekundární, se týká nemocných v minulosti léčených antituber-
kulotiky. Jedná se o odolnost navozenou v průběhu neúspěšné 
terapie. Nejčastěji nesprávně stanoveným léčebným režimem 
(monoterapie, nízké dávky podávaných léků, krátký léčebný 
režim) nebo je důsledkem přerušení léčby neukázněným pacien-
tem. Jako extenzivní léková rezistence –XDR TB je označováno 
onemocnění, kdy vyvolavatel je kromě multirezistence necitlivý 
na flurochinolonové antibiotikum a  současně na jedno ze tří 
parenterálních antibiotik (capreomycin, kanamycin nebo amika-
cin). Totální léková rezistence – TDR TB je onemocnění, kdy je 
M. tuberculosis rezistentní na antituberkulotika I. a II. řady, zde 
jsou léčebné možnosti velmi omezené (kurativní pneumotorax). 
Jistým příslibem v léčbě tuberkulózy včetně MDR TB jsou nové 
preparáty – bedaquilin (již schválený) a delamanid.

Česká republika patří mezi země s  nízkou incidencí one-
mocnění. Nadále ale zůstává kritická situace v oblastech s vyso-
kou prevalencí onemocnění – subsaharská Afrika, Asie, země 
bývalého Sovětského svazu. Světová zdravotní organizace 
(WHO) chce infekci tuberkulózou do roku 2050 vymýtit. I proto 

aktualizuje léčebné režimy i  doporučovaná laboratorní vyšet-
ření. WHO vypracovala nová doporučení pro děti i dospělé pro 
léčbu multirezistentní tuberkulózy. MDR TB ročně onemocní 
300 000 lidí. Reakcí na zvyšující se počet pacientů s MDR TB 
ve světě a  zvýšenou migraci obyvatel zemí s  vysokou pre-
valencí tuberkulózy bylo v  roce 2007 zprovoznění Jednotky 
pro léčbu multirezistentní tuberkulózy pro Českou republiku 
v Thomayerově nemocnici v Praze. Terapie zde probíhá podle 
aktuálních doporučení WHO. Zásadou léčby MDR TB je izo-
lace a plně kontrolovaná terapie v iniciální i pokračovací fázi, 
která by měla probíhat ve specializovaných centrech. Léčba 
probíhá na základě zjištěné citlivosti kmene minimálně čtyř-
kombinací citlivých léků. Zásadní význam má také vyhledávání 
kontaktů a zábrana šíření nemoci. V diagnostice je žádoucí širší 
použití molekulárně genetických metod k  rychlému zjištění 
rezistence na rifampicin a nidrazid. Léčebný režim pro pacienta 
s MDR TB by měl být složen z těchto léků: pyrazinamid (PZA) 
+ fluorochinolon + i.m.  preparát (kanamycin, capreomycin, 
amikacin) + etionamid/protionamid + cykloserin + paraami-
nosalicylová kyselina (PAS), viz tabulka č. 1.

Tabulka č. 1: Léky podávané v léčbě MDR TB
skupina 1
perorální preparáty 1. linie pyrazinamid, ethambutol, rifabutin

skupina 2
parenterální preparáty

kanamycin, amikacin, capreomycin, 
streptomycin

skupina 3
fluorochinolony levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin

skupina 4
perorální bakteriostatické prepa-
ráty 2. linie

para-aminosalicylová kyselina, cyklose-
rin, terizidone, etionamid, protionamide

skupina 5
preparáty s ne zcela jasným účin-
kem v léčbě MDR

clofazimine, linezolid, ampicilin/cla-
vulanát, thiacetazon, imipenem/cila-
statin, isoniazid ve vysokých dávkách, 
claritromycin

Nové preparáty účinkující jak na tuberkulózu, tak i na multirezistentní kmeny 
M. tuberculosis – bedaquilin (již schválený) a delamanid.

Emílie Kopecká, Ivana Hricíková, Martina Vašáková
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Abstrakta

Na našem pracovišti dodržujeme tyto zásady a doporučení 
WHO, léčebný režim je složený z 5 citlivých preparátů, jeden 
z nich je parenterální. Doba hospitalizace pacienta je minimálně 
6 měsíců (po dobu aplikace parenterálního preparátu). Pacient 
je propuštěn do ambulantní péče po dosažení kultivační nega-
tivity sputa (3 po sobě následující sputa), poté je doporučena 
léčba ještě 20 měsíců. Podáváme čtyřkombinaci léků. Pacienta 

po ukončení terapie MDR TB sledujeme ještě 5  let (skiagram 
hrudníku, bakteriologické vyšetření, klinický stav).

Multirezistentní tuberkulóza je celosvětový problém. 
V  České republice zatím situace není alarmující. V  minu-
lém roce bylo onemocnění nově diagnostikováno u jednoho 
pacienta. Po dobu existence Jednotky pro léčbu MDR  TB 
v  Thomayerově nemocnici v  Praze bylo léčeno 42 pacientů 
s multirezistentní tuberkulózou. Šedesát procent pacientů byli 
cizinci (Ukrajina, Rusko, Vietnam, Mongolsko, Slovensko). 
Primárně rezistentním kmenem bylo infikováno 28  paci-
entů, sekundárně rezistentních bylo 14  osob. Průměrný věk 
nemocných mužů u  30  pacientů byl 40  let, věkový průměr 
nemocných žen u 12 pacientek byl 35 let. Průměrná doba hos-
pitalizace všech pacientů byla bezmála 8 měsíců, délka bakte-
riologické pozitivity přetrvávala 3,3  měsíce. Nejčastěji (30x) 
byla zaznamenána rezistence na čtyři ze základních antituber-
kulotik. Jeden pacient v souboru byl HIV pozitivní, léčili jsme 
7 recidiv onemocnění, XDR TB zatím v České republice dia-
gnostikovaná nebyla. Ze souboru 42 pacientů bylo vyléčených 
39, nyní u dvou pacientů léčba pokračuje, jeden pacient léčbu 
přerušil.

Ve světě je zaznamenán nárůst pacientů s multirezistentní 
tuberkulózou, v ČR je stav setrvalý. Abychom mohli multire-
zistentní tuberkulózu úspěšně léčit, je třeba respektovat výše 
uvedená doporučení a  terapeutické postupy. Jednotka pro 
léčbu multirezistentní tuberkulózy v Thomayerově nemocnici 
v Praze je spádem pro celou ČR a splňuje nejvyšší hygienická 
a technologická kritéria pro izolaci a léčbu těchto pacientů.

Literatura
Vašáková, M. et al. Moderní farmakoterpie v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013.
WHO Global Tuberculosis Report 2013.

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku pacienta s MDR TB

Karcinom plic – stadium IIIa – pohled chirurga
Robert Lischke, Jan Šimonek, Jiří Pozniak, Jan Kolařík, Jan Schützner, Pavel Pafko

III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha

Cílem je předložit koncept chirurgické péče o  pacienty 
s  bronchogenním karcinomem ve stadiu IIIa a  ve sdělení 
budou diskutována tato témata:
•	 Definice stadia III nemalobuněčného karcinomu plic ve 

vztahu k chirurgické léčbě
•	 Chirurgická diagnostika v  rámci stagingu – význam 

mediastinoskopie
•	 Multimodální léčba stadia III
•	 Indukční terapie a kdy indikovat operaci
•	 Chirurgická diagnostika v  rámci restagingu – význam 

remediastinoskopie

•	 Posouzení operability
•	 Chirurgie lokálně pokročilého karcinomu plic 

– T4N0-1M0
•	 Kdo by měl tyto pacienty operovat a kde?
•	 Jaký by měl být proveden operační výkon?

Věříme, že diskuse na tato témata mohou zlepšit kvalitu 
péče o pacienty s karcinomem plic a zvýšit operabilitu karci-
nomu plic v ČR.
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Abstrakta

Neuroendokrinní nádory plic
Markéta Černovská

Pneumologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha

a  radiosenzitivitou, jedinou kurativní metodou je radikální 
chirurgický výkon. Operace je tedy indikována u všech lokali-
zovaných operabilních karcinoidů. Z onkologického hlediska 
se doporučuje nejméně lobektomie a  systémová mediasti-
nální lymfadenektomie. Adjuvantní léčba není po radikálním 
výkonu indikována. V rámci paliativní léčby nebo u pacientů 
kontraindikovaných k operaci můžeme zvážit u endobronchi-
álně rostoucích nádorů desobliteraci laserem. Ostatní léčebné 
modality jako podávání analog somatostatinů, chemoterapie, 
radioterapie jsou paliativní s  cílem zmírnit příznaky paci-
enta a  zlepšit kvalitu jeho života. Malobuněčný a  velkobu-
něčný neuroendokrinní karcinom patří mezi chemosenzitivní 
a  radiosenzitivní nádory. Základem léčby je systémová che-
moterapie i u limitovaného stadia onemocnění, kde předpo-
kládáme přítomnost vzdálených metastáz již v době diagnózy. 
Léčebná odpověď na chemoterapie je až u  80–90  % paci-
entů. Ve většině případů je však efekt chemoterapie dočasný 
a dochází k  relapsu onemocnění. Radioterapie je nezbytnou 
součástí léčby, ať už je indikována se záměrem radikálním, 
paliativním nebo profylaktickým. Chirurgická léčba má ome-
zený význam vzhledem k  časné generalizaci onemocnění 
u většiny pacientů.

Prognóza NET je odlišná dle typu nádoru a jeho pokroči-
losti. Velmi dobrá je u karcinoidů po radikální resekci nádoru, 
kdy 5 let přežívá 90 % pacientů a špatná je u malobuněčného 
karcinomu, kde i přes léčbu 2 roky přežívá méně než 2 % paci-
entů s pokročilým stadiem nemoci, u limitovaného stadia pře-
žívá 2 roky zhruba 40 % léčených pacientů.

Neuroendokrinní tumory (NET; neuroendocrine tumors) 
představují heterogenní skupinu poměrně vzácných nádorů 
s  rozdílným biologickým chováním a  prognózou. Od běž-
ných epitelových nádorů se liší histogenetickým půvo-
dem, mikroskopickým obrazem a  biologickým chováním. 
Charakteristickou vlastností NET je endokrinní diferenci-
ace nádorových buněk. NET vznikají v  solidních orgánech 
(hypofýza, štítná žláza, plíce, nadledviny…) nebo v buňkách 
difúzního neuroendokrinního systému. NET se vyskytují 
sporadicky nebo v  rámci dědičných syndromů mnohočetné 
endokrinní neoplázie (MEN 1 a MEN 2).

Plicní neuroendokrinní nádory se vyskytují nejčastěji 
a tvoří 60 % všech NET. Druhou nejčastější lokalizací je gas-
trointestinální trakt, thymus, urogenitální systém a  kůže. 
Spektrum NET respiračního systému je poměrně široké. 
Zahrnuje na jedné straně typický a atypický karcinoid s příz-
nivým biologickým chováním a na druhé straně vysoce agre-
sivní nádory jako je velkobuněčný neuroendokrinní karcinom 
a malobuněčný karcinom. Sporadicky se setkáváme i s jinými 
nádory, které vykazují neuroendokrinní znaky (pulmonální 
blastom, desmoplastický kulatobuněčný tumor, paragangliom 
a další). Základem pro definitivní diagnózu NET je správná 
histologická diagnóza, cytologie není většinou dostačující 
ke stanovení diagnózy NET, zejména u karcinoidu. Pro kla-
sifikaci plicních NET používáme mezinárodní klasifikaci 
pro plicní nádory. Od ledna 2011 byla v  ČR zavedena nová 
(sedmá) klasifikace TNM.

Léčba plicních NET je odlišná u  jednotlivých typů 
nádorů. Karcinoid je tumor s  nízkou chemosenzitivitou 
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Za téměř desetileté období, od dubna 2004 do prosince 2013, 
bylo v Thomayerově nemocnici na pracovišti hrudní chirurgie 
provedeno 614 plicních resekcí pro bronchogenní karcinom. 
V  tomto souboru bylo 72 pacientů, kteří podstoupili operace 
pro některý typ neuroendokrinního plicního nádoru. 69 paci-
entů bylo operováno s kurativním záměrem a u tří pacientů byl 
proveden diagnostický výkon, při kterém byla zjištěna difúzní 
idiopatická pulmonální hyperplazie neuroendokrinních buněk.

Z  celkového počtu 72  pacientů bylo 24  mužů s  průměr-
ným věkem 59  let (rozmezí 20–75  let) a  48  žen s  průměr-
ným věkem 60 let (rozmezí 34–77  let). Jiná plicní malignita 
nebyla v předchorobí zjištěna a karcinoidový syndrom ani jiný 
paraneoplastický syndrom se nevyskytl u  žádného nemoc-
ného. V souboru bylo nalezeno 40 typických karcinoidů, 11 
atypických, 15 velkobuněčných neuroendokrinních karci-
nomů a pět malobuněčných karcinomů. U šesti pacientů byla 
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diagnostikována difuzní neuroendokrinní buněčná hyperpla-
zie. Tři nemocní podstoupili plicní  biopsii pro mnohočetná 
ložiska a  DIPNECH byla stanovena jako konečná diagnóza. 
U dalších tří pacientů byla neuroendokrinní hyperplazie nale-
zena v okolí primárního tumoru, dvakrát společně s typickým 
karcinoidem a jednou spolu s LCNEC.

Celkem bylo provedeno 75 operací a  bylo odstraněno 
71 nádorů (u  dvou pacientek byly odstraněny vždy dva 
nádory) a 3 pacienti podstoupili celkem 4 diagnostické ope-
race (jedna pacientka opakovanou biopsii v  rozmezí pěti 
let). Všechny radikální operace byly doplněny mediastinální 
lymfadenektomií.

Ve skupině karcinoidů bylo provedeno u  49 pacientů 51 
resekcí doplněných mediastinální lymfadenektomií. Žen bylo 
36 a poměr k mužům činil 2,7:1. Žádný pacient nezemřel do 
30 dnů po operaci. Pooperační morbidita byla 14,3 %.

Ze skupiny typických karcinoidů zemřel za sledované 
období pouze jeden pacient – 74 měsíců po operaci bez 
známek recidivy. Celkové pětileté přežití činí 100  %. Mezi 
pacienty s  atypickým karcinoidem jedna pacientka zemřela 

tragicky bez známek recidivy onemocnění 82 měsíců po ope-
raci. V jednom případě byla zaznamenána systémová recidiva 
s metastatickým postižením ledvin.

Patnáct pacientů podstoupilo resekční výkon pro LCNEC. 
Poměr mužů a  žen činil 2:1. Pooperační mortalita byla 0  % 
a pooperační komplikace se vyskytly u pěti pacientů (celkově 
33,3 %). Průměrná doba sledování byla 24 měsíců (rozmezí 
2–73 měsíců). Celkové roční a  pětileté přežití činilo 68,8  % 
resp. 25,5 %.

Za celé sledované období jsme provedli radikální výkon 
u  pěti pacientů s  malobuněčným karcinomem. U  žádného 
nebyla stanovena morfologická diagnóza předoperačně. Tři 
pacienti zemřeli po 8, 14 a 23 měsících. Jedna pacientka žije 21 
měsíců po operaci s celkovou recidivou onemocnění, její DFI 
byl 12 měsíců. Bez známek onemocnění žije 54letá pacientka, 
která byla primárně operována ve stadiu IIa, s následnou adju-
vantní chemoterapií – 6 cyklů cisplatina + etoposid. Pacientka 
je sledována 91 měsíců bez známek recidivy onemocnění.

Podrobný rozbor souboru bude proveden v ústním sdělení.
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Cirkulující nádorové buňky (CTCs) hrají při šíření nádoru 
hematogenní cestou klíčovou roli. Jejich vlastnosti jim umožňují 
invadovat extracelulární matrix a migrovat do vzdálených loka-
lizací, kde zakládají metastázy. Zvýšené množství CTCs, ať už 
na začátku léčby nebo kdykoli během léčby je ukazatelem horší 
prognózy onemocnění. Zvýšená hladina CTCs během léčby, bez 
ohledu na radiografické hodnocení (PET, CT), nakonec pouka-
zuje na nedostatečnost léčby. Podobně, snížený počet CTCs, a to 
zejména v průběhu léčby je příznivým ukazatelem délky přežití, 
jakož i odpovědi na účinnou terapii.

Obecně počet a  výskyt CTCs přímo nesouvisí s  velikostí 
nádoru, ale je ukazatelem zvýšené nemocnosti, která je známkou 
zvýšené morbidity s ovlivněním mortality. CTCs také odráží bio-
logii tumorů, stejně jako aspekty „hostitelského“ prostředí, např. 
u pacientů se zvýšeným počtem CTCs je zvýšené riziko vzniku 
tromboembolické nemoci. Studie exprese genů a  srovnání 
genové exprese buněk primárního tumoru, CTCs a metastatic-
kých buněk – mohou významně pomoci v identifikaci markerů 
invazivity a  chemorezistence. Takto získané poznatky můžou 
potenciálně napomáhat v optimalizaci chemoterapeutické léčby, 
zejména kombinováním jednotlivých účinných látek dle potřeby 
a aktuálních vlastností CTCs. CTCs tak můžeme považovat za 
„liquid“ biopsii, která je šetrná k pacientovi a poskytuje infor-
mace o tumoru v reálném čase, kdykoliv a opakovaně.

Prezentujeme průběžné výsledky studie CTCs u NSCLC. 
Do studie bylo zaraženo 110 pacientů s  diagnostikovaným 
NSCLC. Pro analýzu CTCs bylo odebráno 8 ml periferní krve. 
CTCs byly separovány pomocí filtrační metody založené na 
velikosti nádorových buněk v krvi (tzv. „size-based“ exclusion 
method), která umožňuje separaci životaschopných CTCs 
vhodných k  in vitro kultivaci. U  vybraných pacientů byla 
v průběhu operace odebrána rovně část primárního tumoru 
pro porovnání genové exprese markerů chemorezistence pri-
márního nádoru a CTCs.

CTCs byly detekovány u 64 % pacientů. U 70 % pacientů 
byla zahájena úspěšná kultivace CTCs in vitro za účelem zís-
kání většího množství materiálu pro další molekulární analýzy.

Heterogenita genové exprese mezi primárním tumo-
rem a CTCs bude vyhodnocena v korelaci s klinickými daty, 
zejména s přežíváním bez progrese (PFS) a celkovým přežívá-
ním (OS).

Očekáváme, že na základě vlastností CTCs budeme 
v  budoucnu pacienty stratifikovat pro jednotlivé typy léčby 
tak, abychom minimalizovali její nepříznivé účinky a zvýšili 
její aktuální efektivitu.
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Incidence pleurálních výpotků v  České republice je při-
bližně 500/100 000 a diferenciální diagnostika jejich etiologie 
je velmi široká.

Pleurální výpotky můžeme v  principu rozdělit do dvou 
základních skupin, na transudáty a exsudáty. Samostatnou sku-
pinou je hemothorax, hemoragický výpotek podmíněný krvá-
cením do pleurální dutiny, chylothorax podmíněný průnikem 
chylu do pleurální dutiny a  pseudochylothorax, chyliformní 
výpotek vznikající na podkladě dlouhodobě perzistujících 
nedostatečně léčených pleurálních výpotků různé etiologie.

Transudáty vznikají na podkladě dysbalance mezi intraka-
pilárním hydrostatickým a onkotickým tlakem, pleura sama je 
intaktní. Nejčastější příčinou je srdeční selhání, jaterní cirhóza 
a nefrotický syndrom, méně častou příčinou může být atelaktáza 
plicní, konstriktivní perikarditida, peritoneální dialýza, ipsila-
terální obstrukční uropatie a  Meigsův syndrom. Transudát je 
makroskopicky čirý výpotek, který je charakterizován určitými 
biochemickými parametry: pH>7,3, nízký obsah celkové bílko-
viny – méně než 30 g/l, případně poměr bílkoviny sérum/výpo-
tek <0,5. Koncentrace glukózy koreluje s hodnotami v séru, hla-
dina laktátdehydrogenázy (LDH) je nízká.

Vznik exsudátu může mít celou řadu příčin. Pro zjedno-
dušení můžeme pleurální výpotky charakteru exsudátu rozdě-
lit na infekční netuberkulózní podmíněné průnikem infekce 
do pleurální dutiny při zánětech okolních tkání (plíce, subfre-
nium, ORL oblast, osteomyelitida), infekční tuberkulózní a na 
neinfekční. Neinfekční exsudáty vznikají v souvislosti s nádo-
rovým onemocněním (maligní a paramaligní), systémovými 
onemocněními, pankreatitidou, embolizací a  invazivními 
výkony na srdci a perikardu. Vzácnou příčinou neinfekčního 
exsudátu může být sarkoidóza a  myxedém. Biochemicky je 
exsudát charakterizován vyšším obsahem bílkoviny, poměr 
bílkoviny sérum/výpotek >0,5. Hodnoty pH, glukózy a LDH 
pak závisí na tom, zda se jedná o  zánětlivý či nezánětlivý 
výpotek. Pro infekci pleurálního prostoru je typický pokles 
pH a koncentrace glukózy a vzestup LDH.

Kromě posouzení biochemických parametrů výpotku má 
být získaný sekret standardně odeslán na cytologické a mikro-
biologické vyšetření, případně na imunohistochemické vyšet-
ření a  na průtokovou cytometrii. Diferenciální diagnostika 
však kromě vyšetření samotného pleurálního výpotku vyža-
duje komplexní přešetření. Velmi důležitá je podrobná ana-
mnéza osobních anamnestických údajů a  anamnéza součas-
ného onemocnění. Běžná laboratorní vyšetření (krevní obraz 
s diferenciálním rozpočtem, zánětlivé parametry, biochemie, 
koagulace, nutriční parametry) rozšiřujeme dále dle předpo-
kládané etiologie (vyšetření imunity, autoprotilátek, nádo-
rových markerů). Důležité je pečlivé zhodnocení dostupné 
radiologické dokumentace a  případně doplnění dalších pří-
strojových vyšetření (ultrasonografie hrudníku, břicha, 

echokardiografické vyšetření, počítačová tomografie, venti-
lačně perfuzní plicní scintigrafie). Podrobně si musíme všímat 
i chronické medikace, kterou nemocný užívá.

Základními symptomy, které jsou typické pro přítomnost 
pleurálního výpotku, jsou dušnost, bolest a kašel. Celkový kli-
nický obraz však závisí na primárním onemocnění, které je 
příčinou tvorby pleurálního výpotku a také na rozsahu pleu-
rálních změn a rychlosti tvorby výpotku.

Přes četná onemocnění, která mohou vyvolat tvorbu flui-
dothoraxu, nepředstavuje u naprosté většiny nemocných sta-
novení základní diagnózy zásadní problém. V  ojedinělých 
případech však může být určení diagnózy, resp. vyvolávající 
příčiny obtížné. Příčiny mohou být různé:

1. nebyla provedena všechna potřebná vyšetření;
2. výsledky vyšetření nebyly správně interpretovány;
3. klinický obraz onemocnění a jeho průběh je modifiko-

ván jiným nasedajícím onemocněním, např. při sekun-
dární infekci již přítomného, ale dosud nediagnostiko-
vaného maligního fluidothoraxu, odpovídá klinický 
obraz probíhajícímu zánětu.

4. navzdory komplexnímu přešetření zůstává etiologie 
fluidothoraxu neobjasněna, výsledky provedených 
vyšetření jsou negativní. V tom případě je indikováno 
chirurgické ověření cestou videothorakoskopie s bio-
psií pleury.

V  případě, že etiologie zůstává neobjasněna, hodno-
tíme výpotek jako idiopatický. Pokud fluidothorax perzistuje 
a nemocný není schopen chirurgického ověření, jsou indiko-
vány evakuační punkce, případně chronická hrudní drenáž 
a s časovým odstupem kontrolní přešetření. V některých pří-
padech může časem dojít ke spontánní regresi výpotku, aniž 
by se podařilo vyvolávající příčinu stanovit, nebo vlivem pro-
grese základního onemocnění provedená kontrolní vyšetření 
diagnózu objasní.

Základem terapie je vždy léčba vyvolávající příčiny tvorby 
fluidothoraxu. Samotný pleurální výpotek lze pak v závislosti 
na předpokládaném průběhu řešit evakuačními punkcemi, 
hrudní drenáží, případně chirurgickou cestou.

Kazuistiky
Nesprávné zhodnocení anamnestických údajů, 
klinického průběhu a laboratorních parametrů

90letá psychicky dobře komponovaná nemocná, hyper-
tonička, kardiačka a  diabetička, s  anamnézou šest měsíců 
recidivujícího levostranného fluidothoraxu byla přijata po 
provedené pleuroskopii s  diagnózou chronického hrudního 
empyému. Dle podrobné anamnézy byla však základním 
symptomem progredující dušnost, nemocná nikdy neměla 

1212



16 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL        SUPL 1/2014

Abstrakta

příznaky zánětu, cítila se pouze unavená. Dle dokumentace 
byly před překladem na naše pracoviště ve výpotku četnější 
neutrofilní leukocyty, pleuroskopicky byla v  pleurální dutině 
patrná jemná septa, přetrvávaly vysoké odpady drénem. Při 
přijetí byla nemocná afebrilní, pleurální výpotek byl makro-
skopicky čirý, biochemicky charakteru nezánětlivého exsudátu 
s hodnotou glukózy korelující se sérem a s jen lehce zvýšenou 
hodnotou LDH. Na skiagramu hrudníku nebyly patrny změny 
odpovídající zánětu v plicním parenchymu. CRP bylo zvýšené 
(86  mg/l), v  krevním obraze byla patrná mírná leukocytóza 
(11,6 109/l) ale v diferenciálním rozpočtu byly v absolutní pře-
vaze zastoupeny lymfocyty – 66 %. Byla provedena průtoková 
cytometrie pleurálního výpotku, která potvrdila přítomnost 
monoklonální patologické populace B  lymfocytů. Doplňující 
vyšetření potvrdila diagnózu chronické lymfatické leukemie 
typu B a nemocná byla s chronickou hrudní drenáží svedenou 
do sběrného sáčku předána do péče hematologické ambulance. 
Z hlediska pleurálního výpotku byla dále sledována v ambu-
lanci pleurálních komplikací na naší klinice (obr. č. 1).

Modifikace zánětem dýchacích cest
78letý nemocný, kardiak, hypertonik s anamnézou léčené 

revmatoidní artritidy (RA) byl v ambulanci vyšetřen pro pro-
duktivní kašel s  purulentní expektorací, subfebrilní teploty, 
námahovou dušnost a  bolesti na hrudi. Zánětlivé parame-
try byly nízké, radiologicky byl nález hodnocen jako drobná 
pravostranná pleuropneumonie v  terénu levostranné kardi-
ální insuficience. Nemocný byl necíleně přeléčen antibiotiky. 
Subjektivně udával zlepšení stavu, ustoupily teploty, kašel 
a  bolesti, přetrvávala námahová dušnost. Radiologicky však 

byla patrná progrese pravostranného pleurálního zastření. 
Byla provedena probatorní hrudní punkce, při které bylo eva-
kuováno 700  ml světle hnědého, mírně zkaleného sekretu, 
biochemicky charakteru nezánětlivého exsudátu, cytologicky 
málo buněčné vzorky s relativně vyšším zastoupením lymfo-
cytů. Výpotek byl rovněž odeslán na mikrobiologická vyšet-
ření, imunohistochemii a  průtokovou cytometrii, výsledky 
provedených vyšetření byly negativní. Nemocný byl kom-
plexně přešetřen, nebyla potvrzena embolizace, kardiální 
etiologie, tuberkulóza ani nádorová etiologie výpotku. Dle 
imunologického vyšetření byl nemocný imunokompetentní, 
autoprotilátky byly negativní. V  mezidobí byly opakovaně 
prováděny evakuační punkce pro progresi fluidothoraxu 
a námahovou dušnost.

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku bez zánětlivých změn v plic-
ním parenchymu, výpotek evakuován drenáží

Obr. č. 2: Nález hodnocen jako pravostranná 
pleuropneumonie

Obr. č. 3: Progrese pleurálních změn po ukončení ATB 
léčby
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Zvažována byla souvislost s  léčenou RA, onemocnění 
však bylo léčbou dobře kontrolováno, nemocný byl bez obtíží, 
objektivně s negativním nálezem, protilátky anti RF (revma-
toidní faktor) a anti CCP (cyklický citrulinový protein) byly 
negativní. Revmatoidní artritida byla dlouhodobě léčena 
kombinací prednisonu a methotrexátu (MTX). Vyslovili jsme 
podezření na možné polékové postižení methotrexátem.

Na naši žádost byla léčba MTX ukončena. Záhy se 
u  nemocného objevily bolesti a  otoky kloubů, pleurální 
výpotek se však přestal doplňovat, ustoupila námahová duš-
nost. Radiologicky došlo k  parciální, ale výrazné regresi 
pleurálních změn, nyní dlouhodobě perzistuje drobné 
pleurální zastření při bazi spíše již charakteru plastic-
kých pleurálních změn. Revmatology byla zahájena bio-
logická léčba s  dobrým subjektivním i  klinickým efektem  
(obr. č. 2–4).

Neobvyklá příčina fluidothoraxu
34letá nemocná s  karcinomem levé mammy po neoad-

juvantní chemoterapii, s  následnou parciální resekcí levé 
mammy s exenterací axily, t.č. s probíhající biologickou léč-
bou, byla odeslána k  vyšetření pravostranného fluidotho-
raxu. Nález byl zjištěn náhodně v rámci vyšetření počítačovou 
tomografií (CT), které bylo indikováno před plánovanou adju-
vantní radioterapií. Vyšetření bylo provedeno pouze nativně. 
Přibližně pět měsíců měla nemocná zavedený portkatetr.

Na cílený dotaz nemocná udala postupně progredující 
námahovou dušnost, která ji však výrazněji neobtěžuje, při-
čítala ji nadváze. Nemocná byla afebrilní, objektivně v  dob-
rém celkovém stavu, kardiálně kompenzovaná, respiračně 
suficientní, laboratorní parametry v  normě. Na skiagramu 
hrudníku bylo patrno rozsáhlé pleurální zastření středního 
a  dolního plicního pole vpravo. Vzhledem ke klinické sym-
ptomatologii jsme na prvním místě zvažovali především sou-
vislost výpotku se základním onemocněním, byť byl výpotek 

lokalizován kontralaterálně. Byla provedena hrudní punkce, 
při které bylo evakuováno 1 000 ml světle žlutého, čirého výpo-
tku, biochemicky charakteru nezánětlivého exsudátu, cytolo-
gicky lymfomesoteliálního typu, nádorové elementy nebyly 
zastiženy ani při imunohistochemickém vyšetření. Nemocná 
intenzivně rehabilitovala. S odstupem po punkci se však výpo-
tek znovu doplnil, evakuováno bylo 1  300  ml sekretu iden-
tického charakteru. Vzhledem k  tomu, že etiologie výpotku 

Obr. č. 4: Regrese pleurálních změn po vysazení 
methotrexátu

Obr. č. 5: Objemný pravostranný fluidothorax nejasné 
etiologie

Obr. č. 6: Parciální regrese fluidothoraxu po evakuační 
hrudní punkci
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Abstrakta

zůstávala nejasná, bylo naplánováno komplexní přešetření 
a  dle výsledků případně i  diagnostická videothorakoskopie. 
Ventilačně perfuzní plicní scintigrafií byla vyloučena embo-
lizace. Bylo provedeno nové CT vyšetření hrudníku s  apli-
kací kontrastní látky, které prokázalo, že je portkatetr zaveden 
mimo cévní systém do pleurální dutiny. Bez komplikací byla 
provedena jeho extrakce. Chirurgy doporučovanou hrudní 
drenáž nemocná odmítla.

Při následné kontrole v  ambulanci pleurálních kompli-
kací byla patrna částečná spontánní regrese fluidothoraxu, 

punkčně bylo evakuováno již jen 400 ml sekretu. Při dalších 
kontrolách byla patrná další spontánní regrese fluidothoraxu 
(obr. č. 5–7).

Závěr
Stanovení vyvolávající příčiny fluidothoraxu je základ-

ním předpokladem kauzální terapie. Přestože je diferenci-
ální diagnostika pleurálních výpotků velmi obšírná, nepřed-
stavuje u  většiny nemocných stanovení diagnózy zásadní 
problém. Vždy však vyžaduje komplexní přešetření, protože 
primární příčina může být modifikována souběhem s  jiným 
onemocněním.

U  nemocných, u  kterých se nepodařilo diagnózu jedno-
značně stanovit, je indikováno ověření chirurgickou cestou. 
Pokud je diagnostický chirurgický výkon kontraindikován, je 
možná pouze symptomatická léčba. Kontrolní přešetření pro-
vedené s  časovým odstupem může vlivem progrese základ-
ního onemocnění vyvolávající příčinu fluidothoraxu objasnit.

Léčba pleurálního výpotku musí být komplexní a v  řadě 
případů vyžaduje mezioborovou spolupráci.

Literatura
Carvahlo, P. Transudative Pleural Effusions In Pleural Disease. New York: Marcel 
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Obr. č. 7: Spontánní parciální regrese fluidothoraxu po 
extrakci portkatetru

Meigs Joe Vincent (1892–1963) – americký gynekolog. Většinu svého profesního 
působení spojil s univerzitou v Harvardu (profesor gynekologie) a s Massachusetts 
General Hospital. Patřil mezi zakládající členy Society of Pelvic Surgeons, byl prezi-
dentem Americké asociace gynekologie a porodnictví a držitelem řady odborných 
ocenění. Publikoval více než 150 odborných publikací. Nebyl první, kdo popsal M. 
syndrom, ale zasloužil se o připoutání pozornosti odborné veřejnosti k tomuto syn-
dromu. Jeho jménem jej pojmenovali Rhodes a Terrel v roce 1937. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Sarkomy, poměrně vzácné nádory mesenchymu, vzni-
kají maligní transformací ze všech typů pojivové tkáně. 
Zahrnují až 40 morfologických jednotek a až 80 různých 
podtypů, z nichž nejčastěji se vyskytují liposarkom, fibrosar-
kom, maligní fibrózní histiocytom, leiomyosarkom (s vari-
antou GIST), rabdomyosarkom, synoviální sarkom, maligní 
schwannom, angiosarkomy, epiteloidní sarkom a nediferen-
cované sarkomy.

Sarkomy hrudníku nejsou zahrnuty pod samostatně defi-
novanou skupinu, jsou řazeny do skupiny sarkomů měk-
kých tkání, zahrnujících končetiny, hlavu, krk a trup. Četnost 
výskytu v ČR je cca 250 případů/rok, každoročně pak na toto 
onemocnění umírá 100–130 nemocných. Predilekční lokali-
zace na těle není, na trupu, potažmo tedy na hrudníku je to 
pak asi 30 % všech sarkomů.
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Sarkomy hrudní stěny
Marek Szkorupa¹, Tomáš Bohanes¹, Josef Chudáček¹, Čestmír Neoral¹, Bohumil 
Zálešák²

¹I. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc
²Oddělení plastické chirurgie, LF UP a FN Olomouc
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Vyznačují se v závislosti na typu expanzivním ale i infil-
trujícím růstem (fibrosarkom, epiteloidní sarkom, maligní fib-
rózní histiocytom), metastazují převážně hematogenně.

Diagnostika se opírá o zobrazovací metody, z nichž nejpří-
nosnější je CT a MRI (PET CT nemusí být průkazné u dobře 
diferencovaných sarkomů s nízkým stupněm proliferace). 
Naprostou povinností v rámci diagnostiky by mělo být před-
operační histologické ověření, nejlépe biopsií silnou jehlou, 
která přináší nejen histopatologickou verifikaci typu sarkomu, 
ale také možnost stanovení gradingu jako ukazatele biologické 
agresivity nádoru a tedy i možnost cílenějšího plánování stra-
tegie léčby. Nezřídka dochází u povrchních lézí k nebezpečí 
podcenění bližší diagnostiky a záměně méně zkušeným léka-
řem za benigní lézi s následující nedostatečnou excizí s rizi-
kem časné lokální recidivy. U sarkomů hrudníku může být 
diagnostika obtížnější, a to především v určení přesné hra-
nice nádoru, jednak z důvodu přítomnosti dýchacích pohybů 
a srdeční akce, a také i z důvodu ne zcela jasně definovaných 
kompartmentů měkkých tkání hrudníku. S tím souvisí obtíž-
nější hodnocení šíření nádoru do okolí.

Stanovení taktiky léčby je dáno víceoborovou rozva-
hou, zahrnující především chirurga, onkologa a radiologa. 
Nejkurativnější léčebnou modalitou je stále chirurgická 
resekce, jak u primárních operací, tak i u recidivujících 
tumorů. Cílem resekce je dosažení maximální radikality 
odstranění nádoru spolu s rekonstrukční úvahou a respek-
továním funkčního a pokud možno i estetického pohledu. 
U  sarkomů hrudníku ji často představuje bloková resekce 
včetně žeber, sterna, klíčku nebo obratlů při možné infiltraci 
do kostí. U resekcí s nejistými hranicemi je doporučeno ozna-
čení klipy k následující radioterapii. Parametr R0 resekce je 
jeden z nejzákladnějších prognostických faktorů dlouhodo-
bého přežívání i rizika recidivy.

Radio- a chemoterapie představují v léčbě sarkomů spíše 
metody pomocné a doplňkové. Předoperační radioterapie má 
za úkol ohraničení nádoru a redukci kapilární sítě novotvo-
řených cév, pooperační je indikována u prognosticky nepří-
znivých stadií (grading 3–4, R1–2 resekce). Chemoterapie 
v  neoadjuvanci nemá ověřené výsledky, nicméně může být 
indikována u nediferencovaných primárně inoperabilních 
nádorů s vysokou proliferací. V adjuvantním režimu opět 
u prognosticky nepříznivých nádorů s užitím kombinací adri-
amycin+ifosfamid event. s přidáním etoposidu nebo gemcita-
binu s docetaxelem či nově užitím trabektedinu.

Mezi hlavní prognostické faktory přežívání se řadí veli-
kost tumoru (5 cm, nádory nad 20 cm mají až 70% metasta-
tický potenciál), grading nádoru (opět souvisí s metastatic-
kým potenciálem), lokalizace tumoru (končetinové mají lepší 
prognózu), věk (nad 60 let) a molekulárně biologické faktory 
(DNA ploidita, onkogen p53, amplifikace onkogenu c-myc).

Autoři dále předkládají kazuistiky 5 pacientů s 5 růz-
nými typy sarkomů měkkých tkání hrudníku, kteří byli léčeni 
na I. chirurgické klinice FN a LF UP Olomouc od ledna do 
března 2014 (obr. č. 1, 2).

Obr. č. 1: Chondrosarkom klíčku a sternoklavikulárního 
skloubení vlevo
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Obr. č. 2: Leiomyosarkom hrudníku vpravo, stav po neo-
adjuvantní radioterapii
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Súčasný stav hrudníkovej chirurgie na Slovensku
Roman Benej, Svetozár Haruštiak

Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava

počet kvalifikovaných lekárov. Ako dlho má trvať adekvátna prí-
prava adepta na atestáciu z hrudníkovej chirurgie? Či je schopný 
po získaní atestácie samostatne operovať aj náročnejšie výkony, 
musí posúdiť jeho primár resp. prednosta. Aká je situácia vo vše-
obecných nemocniciach? Mladý chirurg pred atestáciou zo všeo-
becnej chirurgie musí absolvovať dvojmesačnú stáž na pracovisku 
hrudníkovej chirurgie, aby vedel zvládnuť základné výkony ako 
drenáž, torakotómia so zastavením krvácania v urgentnom život 
ohrozujúcom prípade a pod. Na tomto stanovisku trváme, pretože 
prax ukazuje, že tieto znalosti nie sú vždy pravidlom. Ak pacient 
znesie odklad, je okamžite transportovaný (aj vrtuľníkom) do 
centier, s  čím sa stotožňujeme. Mimo týchto centier sa hrudní-
ková chirurgia robí len v urgentných prípadoch, elektívne hrudné 
výkony mimo centier sa na Slovensku nerealizujú. Centralizácia 
náročnejších výkonov je nevyhnutná v prípade väčších výkonov 
(resekcie trachey, chirurgia pažeráka a pod.), kladie to však veľké 
nároky na personál i na materiálne vybavenie nemocnice.

Záverom (v  súlade so závermi ESTS) možno podčiarknuť 
už spomenutú potrebu centralizácie v  koncových zariadeniach 
(i  potrebu iného finančného ohodnotenia pracoviska). Klásť 
dôraz na výchovu mladých hrudníkových chirurgov (žiaľ, na 
Slovensku je záujem o chirurgiu všeobecne malý) a ich propor-
cionálny vývoj v zmysle pomeru konvenčných a mininvazívnych 
výkonov. A po tretie, zlepšiť komunikáciu s periférnymi onko-
lógmi v zmysle „spätnej väzby“ o stave pacienta po operácii, aby 
sme vedeli presne vyhodnotiť úspešnosť našich operácií.

Práca sa zaoberá súčasnosťou hrudníkovej chirurgie na 
Slovensku. Udáva počet pracovísk, zaoberajúcich sa hrudníkovou 
chirurgiou, počet operačných výkonov a  ich spektrum každého 
z nich. Rovnako posudzuje, či je počet akreditovaných pracovísk 
adekvátny danej situácii. Koľko výkonov musí urobiť pracovisko 
ročne, aby sa mohlo považovať za akreditované? Aký je mini-
málny počet chirurgov s atestáciou z hrudníkovej chirurgie, aby 
mohli samostatne pracovať na neakreditovanom pracovisku? Na 
Slovensku v súčasnosti platí, že minimálne dvaja, v blízkej bud-
úcnosti sa počet zvýši na troch. Novovzniknutá sekcia hrudní-
kovej chirurgie pri SCHS eviduje 19 chirurgov, zaoberajúcich sa 
sústavne hrudníkovou chirurgiou, teda pracujúcich na akredito-
vanom pracovisku (niektorí ešte bez atestácie). Starší chirurgovia 
museli mať 2 atestácie zo všeobecnej chirurgie, dnes môžu mladí 
chirurgovia atestovať hneď z  hrudníkovej chirurgie bez všeo-
becnej. V  súčasnosti už je na Slovensku jeden a  zakrátko budú 
dvaja. Možno to považovať za správne nariadenie? Rovnako treba 
spomenúť meniace sa spektrum výkonov, ktoré sa jednoznačne 
nakláňa na stranu miniinvazívnej chirurgie (na našom praco-
visku tvorí viac ako tretinu všetkých výkonov a možno predpo-
kladať, že tento trend bude ďalej pokračovať). Pribúdajú nové 
miniinvazívne výkony (TEMLA, MIRPE, MMIT, endoskopické 
resekcie pľúc), náročné na edukáciu aj na drahé materiálne vyba-
venie. Mladí lekári preto začínajú operovať endoskopicky, hoci 
ešte nemajú dostatočne zvládnutú konvenčnú operatívu (rovnako 
ako v laparoskopickej chirurgii). Je preto nevyhnutná účasť skú-
seného operatéra vo funkcii asistenta, čo zase zvyšuje nároky na 

Roman Benej, Svetozár Haruštiak
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Jak objektivizovat výskyt 
komplikací po plicních resekčních výkonech?

Tomáš Bohanes, Marek Szkorupa, Josef Chudáček, Michael Dlouhý, Jan 
Hanuliak, V. Rybáková, Čestmír Neoral

I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Výskyt pooperačních komplikací je v chirurgii považován 
za jedno z kritérií efektivity léčby a kvality péče. Přesto ovšem 
dosud není jednoznačně definován optimální skórovací sys-
tém, který by dokázal výskyt těchto komplikací objektivizo-
vat a zároveň validně klasifikovat jejich závažnost, optimálně 
s prognostickým přínosem. Určitou cestu naznačil Dindo se 
spolupracovníky se svou Klasifikací chirurgických kompli-
kací z roku 2004 (Dindo et al. 2004). Modifikaci této klasifi-
kace pro hrudní chirurgii představuje Thoracic Morbidity and 
Mortality System (TM&M) z roku 2010 (Seely et al. 2010).

Autoři ve svém sdělení představují první výsledky z jejich 
retrospektivní studie, která analyzuje nemocné, u nichž byla 

provedena plicní resekce na I. chirurgické klinice LF UP a FN 
Olomouc. Dosud jsou k dispozici data z pilotní části studie od 
140 nemocných, operovaných v roce 2012. Na základě využití  
TM&M analyzují autoři výskyt komplikací, možnost jejich 
predikce a řešení.
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Divertikl trachey s dekompenzací po osmi letech 
konzervativní terapie vyžadující chirurgické řešení – 
kazuistika

Dagmar Myšíková, Jiří Pozniak, Jan Kolařík, Jan Šimonek, Alan Stolz,  
Robert Lischke

III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod a cíl sdělení
Divertikl trachey je poměrně vzácný cystický útvar krční 

a  mediastinální krajiny s  incidencí 1  % v  pitevních nále-
zech (Caversaccio et al. 1998), 2 % na CT nálezech (Goo et 
al. 1999). Ve většině případů se jedná o  lézi zcela asympto-
matickou (Polverosi et al. 2008), nejčastěji diagnostikovanou 
náhodně při CT vyšetření. V našem sdělení se zabýváme pří-
padem mladé dívky s divertiklem trachey, která byla po osmi 
letech dispenzarizace dětským pneumologem indikována 
k resekčnímu výkonu.

Kazuistika
18letá pacientka byla odeslána na naši kliniku ke zvá-

žení chirurgické léčby divertiklu trachey, dosud neprodělala 
žádnou operaci, užívala trvalou terapii pro astma bronchi-
ale a polinózu, v anamnéze bez dalších komorbidit. Divertikl 
trachey byl u  dívky diagnostikován ve věku 10 let, kdy se 
manifestoval distančně slyšitelnými pískoty při usilovnějším 
dýchání. Byla provedena bronchoskopie, CT, NMR a následně 
bronchografie, popsány byly zánětlivé změny divertiklu, kulti-
vace sputa byla negativní, přeléčena byla Augmentinem. Byla 
prokázána přecitlivělost na kočku, roztoče a traviny, ordino-
vána byla léčba inhalačními kortikoidy a perorálními antihis-
taminiky. Na této terapii se stav stabilizoval, pískoty ustoupily, 
dušnost pacientka nepociťovala.

O rok později byl divertikl trachey znovu popsán na kont-
rolním CT krku a mediastina. Pacientka byla dále zcela asym-
ptomatická na chronické terapii, 7 let byla sledována pneu-
mologem, spirometrické hodnoty byly v mezích normy. Po 8 
letech od prvozáchytu se začal divertikl znovu manifestovat 
intermitentní námahovou dušností, pískoty ve výdechu. Při 
fyzikálním vyšetření v  klidu byla pacientka bez patologic-
kého nálezu. Spirometrické vyšetření odhalilo nefixovanou 
obstrukci velkých dýchacích cest. Před zvažovanou operací 
bylo provedeno kontrolní CT vyšetření, kde byl popsán diver-
tikl trachey velikosti 14x11x8 mm, tedy nález přibližně sta-
cionární vzhledem k  poslednímu CT před 8 lety. Pro lepší 
představu lokalizace byly zhotoveny 3D rekonstrukce, kde je 
patrný vakovitý útvar vpravo laterodorsálně při kontuře tra-
chey přibližně 42 mm nad bifurkací, široce nasedající na tra-
cheu krčkem 12x7 mm. Pacientka byla indikována k resekč-
nímu výkonu.

Divertikl byl vypreparován z  pravé strany průdušnice 
a  otevřen. Ústí divertiklu bylo ošetřeno suturou a  překryto 
v  druhé vrstvě plastikou z  okrajů divertiklu, přebytek stěny 

divertiklu byl resekován. Pooperační průběh byl u pacientky 
zcela nekomplikovaný, 2. pooperační den byla propuštěna do 
domácího léčení. Resekce divertiklu vedla k úplnému odstra-
nění námahové dušnosti. Bylo možné zcela vysadit inhalační 
kortikoidy. Rok po operaci je pacientka zcela bez obtíží.

Závěr
V  případě prezentované pacientky byl divertikl trachey 

pravděpodobně získaný, vzhledem k morfologickému vzhledu 
se širokým ústím do trachey a vzhledem k histologické stavbě 
stěny divertiklu, kde nebyla prokázána přítomnost chrupavky 
a  hladké svaloviny. Na etiologii se zřejmě podílel chronický 
kašel při astma bronchiale a polinóze. Nejdříve byla pacientka 
úspěšně léčena a stabilizována na konzervativní terapii celých 

Robert Lischke
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Obr. č. 1: 3D CT rekonstrukce odhalující vakovitý útvar 
vpravo laterodorsálně při kontuře trachey přibližně 42 mm 
nad bifurkací, široce nasedající na tracheu krčkem 12x7 
mm – pohled z ventrální strany
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8 let. Po dekompenzaci s projevy námahové dušnosti, se spi-
rometrickými známkami obstrukce velkých dýchacích cest 
byla indikována k chirurgickému výkonu. Chirurgický výkon 
i následná rekonvalescence proběhly hladce. Resekce diverti-
klu vedla k úplnému odstranění námahové dušnosti. Zůstává 
otevřenou otázkou, zda divertikl trachey indikovat k operač-
nímu výkonu či léčit konzervativně. Jak je zřejmé i z případu 
naší pacientky, je nutné posuzovat každý případ individu-
álně s přihlédnutím k aktuálnímu celkovému stavu pacienta 
a závažnosti jeho obtíží.

biomarkeru thymidinkinázy (TK) u  16 pacientů (21,3  %), 
dvou solubilních cytokeratininových fragmentů tkáňového 
polypeptidického specifického antigenu (TPS) u 22 pacientů 
(29,3  %) a  tkáňového polypeptidického antigenu (TPA) u  3 
pacientů (4,0 %). Medián sledování souboru činil 27 měsíců.

Výsledky
Všichni nemocní v  souboru podstoupili chirurgickou 

léčbu plicních metastáz, která zahrnovala 60 jednostranných 
(80,0 %) a 15 oboustranných operačních výkonů (20,0 %). Ty 
byly prováděny u 1 nemocného (1,3 %) v  jedné době a u 14 
ve dvou dobách (18,7 %). Následně bylo 5 nemocných (6,7 %) 
znovu radikálně operováno pro stejnostrannou recidivu meta-
statického postižení. Celkem tedy bylo provedeno 95 zákroků 
u  75 nemocných. Operačním přístupem byla třikrát (3,2  %) 
videotorakoskopie, v  85 případech (89,5  %) posterolaterální 
torakotomie a sedmkrát (7,4 %) transparietální RFA. Konkrétní 
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Chirurgická léčba plicních metastáz kolorektálního 
karcinomu – dvanáctileté výsledky

Josef Vodička1, Vladimír Špidlen1, Vladislav Třeška1, Jakub Fichtl1, Václav 
Šimánek1, Jarmil Šafránek1, Petr Mukenšnabl2

1Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice v Plzni
2Šiklův patologicko-anatomický ústav, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemoc-
nice v Plzni

Úvod
Plíce jsou druhým nejčastějším místem nádorové disemi-

nace, přičemž do plic metastazuje 25–30  % všech solidních 
nádorů včetně kolorektálního karcinomu (KRCA). Nicméně 
u nemalé části nemocných se postižením plic proces metasta-
zování zastaví či zbrzdí, a  právě tito pak mohou profito-
vat z  radikální metastazektomie. Chirurgická léčba plicních 
metastáz KRCA je považována, na rozdíl od ostatních léčeb-
ných modalit, za potenciálně kurativní a  je dnes všeobecně 
přijatým terapeutickým postupem. Cílem následující studie je 
retrospektivní analýza souboru nemocných operovaných pro 
plicní metastázy KRCA v dvanáctiletém období.

Materiál a metodika
V  letech 2001–2012 jsme chirurgicky léčili 75 nemoc-

ných s plicními metastázami KRCA. Soubor tvořilo 42 mužů 
(56,0 %) a 33 žen (44,0 %), medián věku byl 66 let při krajních 
hodnotách 29 a 80 let. Metachronní metastázy byly diagnos-
tikovány u 68 nemocných (90,7 %), synchronní u 7 (9,3 %). 
U 47 pacientů (62,7 %) se jednalo o solitární ložiska, u zbýva-
jících pak o vícečetná, 15 nemocných (20,0 %) mělo postižení 
oboustranné. Čtyři pacienti (5,3 %) byli operováni pro reci-
divu metastatického postižení plic. Čtrnáct pacientů (18,7 %) 
podstoupilo před plicní metastazektomií (PM) chirurgické 
řešení jaterních metastáz KRCA. Sedm nemocných v  sou-
boru (9,3  %) mělo současně diagnostikováno jak plicní, tak 
jaterní sekundární postižení, přičemž obojí bylo následně ve 
dvou dobách chirurgicky odstraněno. Medián doby od ope-
race primárního nádoru do metastazektomie byl 25 měsíců. 
Předoperační hodnota karcinoembryonálního antigenu 
(CEA) byla zvýšena u 25 pacientů (33,3 %), carbohydrate anti-
genu 19–9 (CA 19–9) u  9 pacientů (12,0  %), proliferačního 
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Graf  č. 1: Typy a počty operačních výkonů
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typy a počty operačních výkonů ukazuje graf č. 1. Anatomické 
plicní resekce zahrnovaly 4 segmentektomie, 22 lobektomií, 
1 bilobektomii a  1 pneumonektomii. Celkem bylo radikálně 
resekováno 133 metastáz, dalších 7 jsme ošetřili RFA.

Součástí 62 operací (65,3 %) byl odběr hilových a medias-
tinálních lymfatických uzlin (LU), v  36 případech formou 
samplingu, u 26 nemocných byla provedena ipsilaterální sys-
tematická mediastinální lymfadenektomie (SMLA). Šestkrát 
(9,7 % provedených odběrů) byly v odstraněných LU proká-
zány metastázy stejného histologického typu jako v plicních 
ložiscích, stejným dílem v hilových a mediastinálních LU.

Peroperační rušivou příhodu jsme neměli, pooperační 
morbidita dosáhla 8,0 % (6 pacientů). Dvakrát (2,7 %) jsme 
byli nuceni pro komplikující pneumotorax, resp. pleurální 
empyém založit drenáž příslušné pleurální dutiny. V souvis-
losti s operačním výkonem nikdo z nemocných v intervalu tři-
ceti dnů nezemřel. Průměrná doba pooperační hospitalizace 
činila 6,9 dne. Adjuvantní onkologickou léčbu podstoupilo po 
PM 51 pacientů (68,0 %).

V souboru přežívá 45 operovaných (60,0 %), medián pře-
žití je 46 měsíců. Tříleté přežití v souboru činilo 58 %, pětileté 
pak 45 % (graf č. 2). Při analýze souboru byly zjištěny tři sta-
tisticky významné faktory, které negativně ovlivňují celkové 

přežití operovaných. Pacienti s  dvěma a  více metastázami 
KRCA mají 2,7krát vyšší riziko úmrtí (graf č. 3), zvýšení TPS 
nad cut off 90 IU/l zvyšuje riziko úmrtí 5,9krát, zvýšení CA 
19–9 nad cut off 28 IU/ml zvyšuje riziko úmrtí 3,2krát.

Po PM žije bez progrese nemoci 31 pacientů (41,3  %), 
medián DFI je 24  měsíců. Bez známek recidivy či progrese 
nemoci žilo 3 roky od PM 42,5 % pacientů, 5 let pak 28,1 % 
(graf č. 4). Nemocní s dvěma a více metastázami KRCA mají 
2,3krát vyšší riziko progrese nemoci (graf č.  5), při 3 a  více 
metastázách je riziko 2,7krát vyšší. Zvýšení TPS nad cut off 
90 IU/l zvyšuje riziko progrese nemoci 3,2krát.

Závěr
Radikální PM, jakožto potenciálně kurativní metoda, 

nepochybně prodlužuje přežívání nemocných s  plicními 
metastázami KRCA. Optimálními kandidáty PM jsou paci-
enti s  malým počtem metachronních metastáz při dlouhém 
bezpříznakovém období po léčbě primárního nádoru. K ope-
raci by neměli být indikováni pacienti s  nádorovou disemi-
nací do nitrohrudních LU a  s  progresí nemoci i  přes poda-
nou onkologickou léčbu. Zásadní je dosažení R0 resekce při 
maximální snaze o šetření zdravé plicní tkáně, které umožní 
v případě recidivy onemocnění znovu operační řešení, jež je 

Graf č. 2: 

Graf č. 3: 

Graf č. 4: 
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většinově doporučováno. SMLA by měla být nedílnou sou-
částí každé plicní metastazektomie. Význam elevace TPS a CA 
19–9 před PM pro celkové přežití a DFI musí být ještě pro-
zkoumán a potvrzen dalšími studiemi.

Podpořeno Institucionálním grantem FN Plzeň číslo 96–44.
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Obr. č. 2: Pleurektomie, místo označeno šipkou, ilustrační 
snímek, pohled ze strany ventrální od 1. asistenta

Obr. č. 1: Podvaz a klip ductus thoracicus označen šipkou – 
ilustrační obrázek, pacient na levém boku, snímek pořízen 
od hlavy pacienta
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Chylothorax – kazuistika
Jan Kolařík, Dagmar Myšíková, Jiří Pozniak, Jan Šimonek, Jan Schützner,  
Robert Lischke

III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod
Chylothorax, tedy přítomnost chylu v  pleurální dutině, 

je velmi nebezpečným stavem zatíženým vysokou morbi-
ditou a  letalitou v  důsledku rychlé ztráty esenciálních ami-
nokyselin, imunoglobulinů, tuků, vitamínů a  elektrolytů 
s následnou hypovolemií, hyponatremií, acidózou, malnutricí 
a imunosupresí.

Etiologie je velmi heterogenní, od kongenitálních mal-
formací lymfatických cest, přes lymfangioleiomyomatózu 
a  postižení cest v  důsledku malignit k  nejčastějším trauma-
tickým chylothoraxům, z  nichž 80  % je iatrogenních pora-
nění při disekci v mediastinu při řadě hrudně chirurgických 
výkonů. Chylothoraxy vznikají jako komplikace chirurgie 
jícnu, plic, ale i kardiochirurgie či kanylace subklaviální žíly.

Symptomatologii vévodí dušnost, kašel a  hrudní dys-
komfort, u pooperačních chylothoraxů je hlavním projevem 
vysoký odpad do hrudního drénu i kolem jednoho litru za den 
a někdy mléčný vzhled sekrece. Diagnostika se opírá o bioche-
mickou analýzu odpadu do drénu s nálezem vysoké hladiny 
triacylglycerolů a nízké hladiny cholesterolu. Cílem diagnos-
tiky pooperačních chylothoraxů bývá i stanovení místa úniku 
chylu a  vyloučení akcesorních lymfatických cest, ve kterém 
může někdy pomoci lymfografie.

Léčba chylothoraxu se liší podle etiologie jeho vzniku. 
Konzervativní terapie se soustřeďuje na parenterální hype-
ralimentaci a  dietu s  nízkým obsahem triglyceridů s  dlou-
hým řetězcem či úplným vyřazením perorálního příjmu. 
Chirurgická léčba s  operační revizí se zaměřuje na nalezení 
zdroje úniku a jeho zaklipování, či podvaz ductus thoracicus. 
Lze doplnit o pleurodézu, případně s pleurektomií. Podle etio-
logie lze doporučit i  stanovení managementu chylothoraxu 
s  pravděpodobným agresivnějším přístupem s  časnou ope-
rační revizí u chylothoraxů po operaci jícnu či pokud množ-
ství odpadu do drénu je větší než 1,5 l/den, >100 ml/kg/den či 
>1 l/den v pěti po sobě následujících dnech (Nair et al. 2007.)

Kazuistika
39letá pacientka s  hemangiomatózou a  lymfangioma-

tózou byla přijata k  hospitalizaci ve spádové nemocnici pro 

oboustranný fluidothorax, podle biochemické analýzy výpo-
tku chylothorax. V  minulosti kouřila, v  anamnéze byla dále 
zaznamenána splenektomie pro lymfangiomatózu sleziny 

Robert Lischke
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(1997), laparoskopická marsupializace jaterního abscesu 
(2002), videothorakoskopická (VTS) evakuace chylothoraxu 
vpravo a  biopsie pleury s  nálezem chronických zánětlivých 
změn (2005) a  VTS vlevo s  exstirpací dvou lymfangiomů 
s  resekcí části linguly (2010) ve spádových centrech. Byla 
provedena biopsie lytických ložisek Th9 a pánve s diagnózou 
hemangiomů (2008). Od roku 2010 je pacientka léčena inter-
feronem bez dobré tolerance s  hypothyreózou, v  roce 2011 
prodělala tranzitorní ischemickou ataku (TIA). Přeléčena 
dvěma cykly chemoterapie v roce 2013.

Po přijetí byla pacientka přeléčena klarithromycinem 
pro zelenavou expektoraci a  byla jí zavedena hrudní drenáž 
oboustranně s  odpady přes jeden litr za den. Dále byl indi-
kován pulz kortikoidů 1 g po 3 dny a po konzultaci s plicní 
klinikou 2. LF a  FN v  Motole zavedena parenterální výživa 
a podán somatostatin. Po týdnu hospitalizace proběhla u paci-
entky tranzitorní ischemická ataka mozku, bez přetrvávajícího 
nálezu na zobrazovacích vyšetřeních. Po měsíci byla pacientka 
pro přetrvávající sekreci z pravostranného drénu jeden litr za 
den přeložena na plicní kliniku. Zde byla pacientka na totální 
parenterální výživě se substitucí albuminu, imunoglobulinů 
a  erymas, představena na multioborovém semináři plicní 
kliniky 2. LF UK a FN Motol a  indikována pro přetrvávající 
sekreci k překladu na naši kliniku a k operačnímu řešení.

V  celkové anestezii s  biluminální intubací jsme provedli 
adheziolýzu, dolní lalok usurovaný chronickými srůsty, ven-
trálně dutina chronického výpotku, dorzálně se vyklenovalo 
mediastinum s  patologicky změněnou lymfatickou sítí sub-
pleurálně bez patrné sekrece přes perorální podání smetany 

Obr. č. 3: Lymfografie, ilustrační snímek u  pacienta po 
resekci jícnu s přetrvávajícím chylothoraxem vpravo. Klipy 
po lymfadenektomii a podvazu ductus thoracicus, bez náplně 
cysterna chyli
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předoperačně. Rozhodli jsme se pro dekortikaci a  uvolnění 
celé plíce, tak aby dobře vyplnila pleurální dutinu a  dopl-
nili ji pleurektomií a pleurabrazí. Kontrola dobrého rozepětí 
plíce. Pooperační průběh komplikován rozvojem hemotho-
raxu 3. pooperační den, při revizi bez nálezu chirurgického 
zdroje, evakuovali jsme koagula, ošetřili nevelké difuzní krvá-
cení elektrokoagulací a  aplikovali tkáňové lepidlo a  fibrillar. 
Pooperační průběh se zajišťovací hospitalizací na ARO byl 
již bez komplikací. Týden po operaci byl u  pacientky zave-
den perorální příjem s opětovnou chylózní sekrecí do drénu, 
ovšem odpady byly v postupné regresi. Dva týdny po revizi 
jsme odstranili drenáž a 28. den po revizi byla pacientka pro-
puštěna domů. Při ambulantní kontrole po dalším měsíci byla 
nemocná bez známek recidivy chylothoraxu, a nadále zůstává 
ve sledování.

Diskuse
Případ pacientky s  vícečetnou lymfangiomatózou je pří-

kladem méně časté příčiny vzniku chylothoraxu. Delší trvání 
masivních odpadů do drénu pacientku zatížilo malnutricí, 
ztrátami elektrolytů, imunoglobulinů a  krevních elementů. 
Agresivnější indikace pacientů s 1–2 týdny přetrvávající vel-
kou sekrecí do hrudního drénu přes veškerou konzervativní 
terapii zlepšuje podle literárních parametrů úspěšnost léčby 
(Cho et al. 2014).

Závěr
Chylothorax je málo častým onemocněním, které vyža-

duje včasné zavedení konzervativní léčby a v některých pří-
padech i agresivní indikaci k chirurgické léčbě ve snaze mini-
malizovat ztráty chylu a  snížit morbiditu a  letalitu. Letalita 
u nesprávně léčených chylothoraxů může dosáhnout až 50 %.
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Mediastinitida – život ohrožující onemocnění – týmová 
spolupráce

Jiří Král
Oddělení hrudní chirurgie, Masarykova nemocnice o.z. v Ústí n. L., KZ, a.s.

S akutním zánětem mezihrudí, tedy mediastinitidou, jsme 
se v  minulosti setkávali krajně vzácně. Doba se však mění 
a  tak v  posledních 10–15 letech jsme zaznamenali enormní 
výskyt počtu pacientů s  tímto bezprostředně život ohrožují-
cím stavem.

Kazuistiky
Pacient (rok narození 1961) byl dne 22. 4. 2013 pro akutní 

zvracení přijat do nemocnice v Mostě. Zavedena ATB léčba 
infiltrativního procesu na plicích, pneumomediastinum. CT 
obraz ukázal perforace distálního jícnu, bilaterální výpotky 
a mediastinitidu.

Urgentně byla provedena operace se suturou jícnu, revizí 
mediastina a  drenážemi. Reaktivní výpotek kontralaterálně 
rovněž zadrénován.

Pooperačně byl pacient hospitalizován na ARO 
Masarykovy nemocnice, zde tachyfibrilace síní, kardioverze 
amiodaronem. Kultivačně prokázána MRSA, proto přeložen 
na infekční jednotku k léčbě vankomycinem.

U pacienta byl přítomen nutriční marasmus, totální paren-
terální výživa, nově také oběhová nestabilita – dle echokardio-
grafického vyšetření přítomen objemný perikardiální výpotek 
s rozvojem tamponády – na kardiologické JIP evakuováno 700 
ml serosanquinolentního nehnisavého výpotku, pak převeden 
zpět na infekční jednotku.

Na CT kontrole prokázáno trvání defektu v jícnu s únikem 
kontrastu. Vzhledem k anatomickým poměrům nebylo zave-
dení jícnového stentu vhodné. Opět došlo k oběhové nesta-
bilitě, proto byla 10. 5. 2013 provedena levostranná retora-
kotomie, resutura jícnu, omentoplastika a bilaterální drenáž. 
Následně došlo k poklesu zánětlivých parametrů.

Při pokusu o zavedení nazojejunální výživné sondy došlo 
k zástavě, pacient byl resuscuitován, řízeně ventilován, později 
provedena tracheostomie TPV.

Dle CT byla již 3. 6. 2013 mediastinitida odléčena, přetrvá-
valy ale infiltrativní změny v plicích se záchytem pseudomo-
nády a nově progredovala dechová nedostatečnost. Aplikován 
kolistin, později ještě s  amikacinem. Kontrolní echokardio-
grafické vyšetření bylo již v pořádku a stav pacienta se stabi-
lizoval. Na polykacím aktu dne 11. 6. 2013 byl jícen zhojen, 
zahájena enterální výživa. V plně stabilizovaném stavu přelo-
žen na TRN oddělení nemocnice v Mostě.

Ambulantní kontrola na našem pracovišti dne 16. 10. 2013 
ukázala dobrý subjektivní i objektivní stav, na RTG jen rezidu-
ální plastické pleurální změny.

Pacient (rok narození 1976) měl čtyři dny bolesti v krku 
a na hrudníku vlevo, později i vpravo. Pro podezření na faryn-
gitidu dostal penicilin.

Postupně se objevila dušnost, bez zimnic nebo třesavek. 
15. 7. 2013 byl přijat na interní JIP nemocnice v Chomutově. 
V CT obraze mediastinitida a fluidopneumotorax vlevo, proto 
přeložen na naše pracoviště. Pacient byl v těžkém septickém 
šoku, provedena urgentní drenáž páchnoucího empyému 
vlevo a pacient přijat na ARIP ke stabilizaci stavu k operační 
revizi. Dle CT vyšetření ze 16. 7. 2013 a dalších ORL konzi-
lií byla zdrojem infekce levá tonzila. Provedena proto akutně 
levostranná tonzilektomie. Dále revize krku a  pravostranná 
torakotomie s  mediastinotomií a  drenáží. Zavedena řízená 
ventilace, došlo k ústupu septického šoku.

CT vyšetření z  22. 7. 2013 ukázalo vícečetné abscesy 
mediastina a  krku. Provedena revize a  drenáž retrofarynge-
álního abscesu, mediastinotomie a  levostranná torakotomie 
s drenáží vícečetných abscesů.

CT vyšetření 26. 7. 2013 konečně prokázalo regresi nálezu. 
Postupně odstraněny drény a pacient převeden na spontánní 
ventilaci. Poté přeložen na spádové pracoviště k rehabilitaci. 
Na RTG plic ze dne 13. 8. 2013 je zřejmý výsledek společného 
úsilí.

Závěr
Jak vyplývá z průběhu léčby dvou uvedených pacientů, je 

mediastinitida nesmírně závažné, život bezprostředně ohro-
žující onemocnění. Toto ohrožení se nepočítá na dny, ale na 
hodiny. Vyplývá to z obrovské resorpční schopnosti medias-
tina, kdy vstřebávání toxinů a  zaplavení organismu je fud-
royantní. Těžké sepse tedy nastupují během několika hodin 
a  život pacienta bez adekvátní léčby je ohrožen v  krátkém 
časovém údobí a mnohdy i při léčbě odpovídající.

Původ mediastinitidy je různorodý:
1. traumatický

 • tupá poranění
 • bodná poranění
 • střelná poranění
 • iatrogenní poškození (endoskopie s  odstraňová-

ním cizího tělesa v  jícnu, dilatace těžké korozivní 
nebo tumorózní stenózy apod.)

2. netraumatický
 • spontánní perforace jícnu s tumorem (vzácné)
 • spontánní perforace (ulcerace při GER či 

Boerhaaveův syndrom
3. lymfo a hematogenní infekt mediastina
4. per continuitatem z okolí, i vzdáleného, podél fasciál-

ních prostorů

Jiří Král
1919
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Diagnostika:
Zde má opět zásadní význam anamnéza, klinické vyšet-

ření s  případným průkazem podkožního emfyzému a  peč-
livým posouzením celkového stavu s  ohledem na ohrožení 
vitálních funkcí pacienta.

Dále jsou to RTG zobrazovací metody, vč. CT polykacího 
aktu, ev. metody endoskopické.

Terapie:
Komplexní s úzkou mezioborovou spoluprací. V prvé řadě 

jde o zachování vitálních funkcí pacienta. Pak je nutné stano-
vit co nejpřesněji diagnózu a  příčinu onemocnění a  co nej-
přesněji lokalizovat zánětlivý proces.

V minulosti jsme se nejčastěji setkávali s mediastinitidami 
na podkladě perforace jícnu. Ty patří k nejagresivnějším a nej-
více život ohrožujícím. Potvrzuje to i  komplikovaný průběh 
u prvního pacienta.

Daleko častější jsou nyní ale mediastinitidy, jejichž příčina 
je od hrudníku značně vzdálená. Jde tedy o komplikace ton-
zilárních a retrotonzilárních abscesů, retrofaryngeální záněty 

a  častou příčinou jsou i  zanedbaná onemocnění zubů. Sem 
patří periapikální a submandibulární abscesy, kdy se infekce 
per continuitatem šíří přes fasciální prostory kru až hluboko 
do mediastina.

Bez ohledu na primární zdroj infekce, který je samozřejmě 
třeba rovněž akutně řešit, má pro život pacienta rozhodu-
jící úlohu urgentní sanace mediastinitidy, ať už abscedující, 
nebo flegmonózní, a  to chirurgickou metodou. Abscedující 
mediastinitidy v oblasti manubria sterna lze ošetřovat z incize 
v jugulu a uvolnění prostoru po způsobu mediastinoskopie, se 
zavedením drénů. Distálnější postižení se ale musí řešit z tora-
kotomie. Při ní se provede rozsáhlá discize mediastinální ple-
ury, dle možnosti se ošetří příčina a zavedou se hrudní drény.

Skalpel sám o  sobě ale těžkou sepsi nevyřeší a  na léčbě 
pacientů se podílejí další odbornosti.

Velice si vážíme toho, že pracujeme v  nemocnici, která 
takto specializované odborníky má. Bez vzájemné spolupráce 
a dovolím si říct i přátelství, by mnoho pacientů mediastini-
tidu nepřežilo.

Biodegradabilní tracheální stent, nová léčebná modalita
Luděk Stehlík1, Martina Vašáková1, Vladislav Hytych2

1Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
2Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod a cíl
Zavedení stentu do zúžených dýchacích cest je v určitých 

situacích nenahraditelný způsob léčby. V současné době jsou 
používány zejména silikonové a metalické samoexpandibilní 
stenty. Implantace takových stentů však přináší i určitá rizika 
a nežádoucí účinky, které souvisejí s přítomností cizorodého 
materiálu, omezením mukociliárního transportu sekretů 
i vlastní konstrukcí stentů. Může docházet k dalšímu zúžení 
dýchacích cest při stagnaci sekretů a tvorbě granulací při okra-
jích stentu, u nepotažených metalických stentů uvnitř stentu. 
Může dojít k migraci stentu z místa původního zavedení. Při 
delší přítomnosti stentu může vzniknout, zejména u metalic-
kých stentů, aroze stěny trachey či hlavních bronchů s  fatál-
ními následky pro další mediastinální orgány. Z těchto důvodů 
americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nedoporu-
čil v roce 2005 použití metalických stentů při léčbě benigních 
stenóz bez pečlivého zvážení jiné alternativy. Ideální stent pro 
dýchací cesty nebyl dosud vyvinut. Použití biodegradabil-
ních materiálů, které se v organismu rozpadají na netoxické 
a snadno eliminovatelné metabolity, otevřelo v medicíně nové 
možnosti. Biodegradabilní stenty (BDS) jsou užívány jako 
mechanická podpora různých dutých orgánů, s jejich použi-
tím ve velkých dýchacích cestách jsou dosud malé zkušenosti. 
Na našem pracovišti zavádíme pacientům v rámci studie tra-
cheální stenty pletené z polydioxanonového vlákna, materiálu 
známého především jako vstřebatelná sutura. Cílem je ověřit 

jejich předpokládanou dobrou toleranci organismem, zhod-
notit terapeutickou účinnost a  získat další poznatky s  tímto 
novým typem stentů.

Materiál a metody
BDS jsou dosud implantovány do bronchů pacientům po 

transplantaci plic se stenózou v  místě anastomózy. Nejsou 
zatím registrovány pro použití v trachee. Na naší klinice pro-
bíhá intervenční studie s cílem posoudit význam těchto stentů 
při léčbě zúžení průdušnice, výzkum je podpořen grantem 
IGA MZ ČR. Pokud se naše hypotéza potvrdí, bude cesta 
k biodegradabilním stentům v oblasti trachey otevřena.

Indikací k  implantaci BDS jsou funkčně významné ste-
nózy trachey: nádorové stenózy podmíněné extramurálním 
útlakem u  nemocných, u  kterých byly vyčerpány kurativní 
možnosti, u  nemocných podstupujících zevní radiotera-
pii nebo systémovou protinádorovou léčbu, především však 
nenádorové stenózy jakékoli etiologie u  nemocných, u  kte-
rých není možná primárně chirurgická resekční léčba, nebo 
pokud tuto léčbu odmítají, a u nemocných, u kterých se oče-
kává efekt systémové protizánětlivé či antiinfekční léčby, nebo 
u kterých je chirurgická léčba možná až  s určitým časovým 
odstupem. Nutným předpokladem je podpis informovaného 
souhlasu. Kontraindikací k zavedení BDS jsou stenózy, které 
lze primárně řešit chirurgicky, tracheoezofageální a  bron-
choezofageální píštěl a gravidita. Používáme stenty vyráběné 
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firmou ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové. Stenty jsou zaváděny 
při rigidní bronchoskopii v  podmínkách celkové anestezie. 
Pacienti jsou následně periodicky sledováni. Spolupracujeme 
s  dalšími pracovišti: s  Pneumologickou klinikou 2.  LF  UK 
a FN Motol v Praze a Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy 
LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

Výsledky
Na Pneumologické klinice 1.  LF  UK a  Thomayerovy 

nemocnice byly dosud zavedeny čtyři biodegradabilní stenty 
pacientům se stenózou trachey. Prvním pacientem byl muž 
s  nádorovou stenózou podmíněnou generalizací karcinomu 
nadledviny do mediastinálních uzlin, druhý nemocný byl po 
transplantaci srdce s posttracheostomickou stenózou, pro niž 
byl zaveden silikonový stent, další pacientka měla postintu-
bační stenózu a  byla dlouhodobou nositelkou silikonového 
stentu a konečně čtvrtý pacient trpěl závažnou tracheomalácií 

při předchozí existenci a.  lusoria. Implantace biodegradabil-
ních stentů byla ve všech případech technicky snadná, stenóza 
byla aplikací stentu eliminována. U prvně zmíněného nemoc-
ného došlo třetí den po implantaci k  migraci stentu, stent 
musel být vyjmut a byl zaveden silikonový stent. Za příčinu 
neúspěchu považujeme příliš velký útlak trachey způsobený 
maligním onemocněním spolu s nedostatečným protitlakem 
stentu, který ač zajistil „reopening“ nebyl schopen zabrá-
nit dislokaci. Ve dvou následujících případech jsme požádali 
hrudního chirurga o  zajištění stentu stehem a  konzultovali 
jsme výrobce. Ten u dalších stentů zkrátil oba koncové úseky 
stentu s rozvolněnou síťovinou, aby bylo zajištěno dokonalejší 
rozvinutí těchto částí a  více bráněno migraci. Všichni paci-
enti udávali zlepšení dušnosti a výrazné snížení intenzity kašle 
a expektorace. Druhý pacient, který je zatím sledován nejdéle, 
vykašlával přibližně od 90. dne po implantaci kousky vláken 
stentu. Při kontrolní bronchoskopii byla zjištěna nerovno-
měrná degradace, odloučily se ty části, které nebyly v dokona-
lém kontaktu se sliznicí. Jednalo se o nemocného, jemuž byla 
zavedena ještě stará verze stentu, po úpravách provedených 
výrobcem očekáváme výrazné omezení tohoto jevu. K úplné 
degradaci stentu nedošlo u  tohoto nemocného ani po 120 
dnech (stav v březnu 2014). U pacientů byla dále pozorována 
lehčí iritace tracheální sliznice, její hypertrofie mezi vlákny 
stentu a  stagnace malého množství nepurulentních sekretů 
v intervenovaném úseku trachey. Nebyla zaznamenána vážná 
nežádoucí příhoda spojená s aplikací BDS.

Závěr
Polydioxanonové biodegradabilní stenty představují 

novou možnost léčby zejména nenádorových tracheálních 
stenóz. Upřesnění indikací, volba typu stentu a další aspekty 
taktiky léčby jsou cílem dalšího výzkumu.
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Obr. č. 2: Po aplikaci do trachey

Obr. č. 1: Polydioxanonový stent
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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)


