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Abstrakta

Plicní resekce u poranění plic
Vrastyák J., Melichar V.
Úrazová nemocnice v Brně

V převážné většině torakotomií indikovaných pro poranění plic 
se jedná o menší výkony, jako je sutura nebo malá klínovitá nebo 
tangenciální resekce. Větší resekce – lobektomie, bilobektomie nebo 
pneumonektomie jsou poměrně vzácné, i když s nárůstem tupých 
poranění hrudníku přibývá i těchto indikací. Velké studie z posled-
ních 10 let uvádějí 7,4 % resp. 1,04 % torakotomií, a z toho 1,3 % 
resp. 7,9 % plicních resekcí. Penetrující poranění plic představují 

v našich podmínkách mizivé procento indikací k velkým plicním 
resekcím. Z indikačního hlediska a s přihlédnutím k technickým 
podmínkám a výsledkům je vhodné tyto výkony dělit na akutní 
a odložené. Autoři prezentují a hodnotí sestavu 15 úrazových pa-
cientů, u kterých byla v době od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2006 prove-
dena velká plicní resekce.

Chirurgická léčba nestabilních poranění 
skeletu hrudníku – stále diskutované téma
Špidlen V., Vodička J.
Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Úvod: 
Chirurgicky aktivní přístup k léčení komplikovaných poranění 

skeletu hrudníku, jehož podstatou je jeho nestabilita se všemi nega-
tivními důsledky pro nemocného – to je stále diskutované a mnohdy 
kontroverzní téma mezi hrudními chirurgy a traumatology.

Cíl práce: 
Na základě desetiletých zkušeností s metalickou osteosyntézou 

nestabilních poranění skeletu hrudníku retrospektivně analyzovat 
skupinu nemocných, kteří byli takto léčeni a kteří z operační sta-
bilizace profitovali.

Materiál a metodika: 
Od prosince roku 1997 do konce roku 2006 bylo ve Fakultní 

nemocnici v Plzni léčeno 1 599 osob s různými typy poranění ske-
letu hrudníku. Z toho operační stabilizací bylo léčeno celkem 42 
zraněných – 37 mužů a 5 žen v průměrném věku 50,7 roku. Z výše 
uvedeného celkového počtu traumatizovaných nemocných toto 
představovalo 2,6 %. V případě blokových resp. sériových zlome-
nin (1 037) jde zhruba o 4,0 %. V souboru nemocných převládala 
polytraumata a sdružená poranění, méně bylo nemocných se zá-

važným monotraumatem hrudníku. Dominujícím mechanismem 
vzniku úrazu byly v 75 % dopravní nehody.

Výsledky: 
28 zraněných bylo indikováno k operaci přímo pro nestabilitu 

hrudní stěny, u 9 osob předcházela torakotomie s ošetřením nitro-
hrudního poranění. Operační stabilizace byla v průměru prováděna 
3,5 dne od vzniku úrazu a následná umělá plicní ventilace zpravidla 
nepřesáhla jeden týden. K metalické fixaci byly v průměru použity 
4 dlahy, v jednom případě nebylo možné roztříštěný skelet rekon-
struovat dlahami, a tak byl vzniklý defekt uzavřen plošným implan-
tátem. V souboru zemřeli dva nemocní (4,7 %) – 86letý muž na 
komplikující oboustrannou bronchopneumonii a 61letý polymor-
bidní muž, který byl přijat po pěti týdnech po neošetřeném úrazu 
hrudní stěny s blokovou zlomeninou žeber typu „flail chest“ v těžké 
dechové nedostatečnosti. Po komplikovaném průběhu zemřel po 8 
týdnech rovněž na oboustrannou bronchopneumonii. 

Závěr: 
Desetileté zkušenosti autorů s metalickou fixací nestabilní 

hrudní stěny lze hodnotit jako pozitivní. Při individuálním přístupu 
ke každému nemocnému, zhodnocení klinického nálezu a indikač-
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Abstrakta

ních kritérií i dalších aspektů, lze dospět ke správné indikaci ope-
race, která bude pro nemocného přínosem. V řadě porovnávaných 
ukazatelů jako je např. míra komplikací, mortalita, doba UPV, délka 
rekonvalescence, finanční náklady apod., přináší metalická fixace 
hrudního koše jednoznačně pozitivnější výsledky než klasická tzv. 
vnitřní pneumatická dlaha.

Indikaci k operační stabilizaci doporučujeme u následujících 
stavů:
� nestabilita hrudní stěny s přítomností nebo hrozící dechovou nedo-

statečností, pokud je nestabilita hlavní či jedinou indikací UPV;
� nestabilní hrudník nebo dislokované sériové zlomeniny žeber 

s přítomným nebo hrozícím nitrohrudním poraněním;
� rozsáhlá otevřená poranění skeletu hrudníku;
� závažná deformita hrudníku;
� nestabilní dislokované a tříštivé zlomeniny sterna, izolované 

nebo v kombinaci se zlomeninami žeber;

� dechová nedostatečnost na podkladě nestability hrudníku i přes 
UPV;

� dechová nedostatečnost na podkladě nestability hrudníku při 
odpojení UPV.

Literatura:

Ahmed, Z., Mohyuddin, Z. Management of flail chest injury: internal fixation ver-
sus endotracheal intubation and ventilation. J Thorac Cardiovasc Surg 110, 6: 1676–
1680, 1995.

Bianchi, M., Cataldi, M. Closed thoracic trauma. Considerations on surgical treatment 
of flail chest. Minerva Chir 55, 12: 861–868, 2000.

Habal, P., Šimek, J., Štětina, M., Novotný, J. Časná chirurgická stabilizace hrudníku. 
Rozhl Chir 81, 4: 167–169, 2002.

Lukáč, L., Pleva, L., Mayzlík, J., Jahoda, J. Nestabilní hrudník a jeho terapie. Úraz 
Chir 5, 3: 1–6, 1997.

Vodička, J., Šafránek, J., Špidlen, V., Veselý, V., Ferda, J., Louda, J. Die Rekonstruktion 
eines zertrummerten Brustskeletts mithilfe des Implantate HI-TEX PARP NT. Unfall-
chirurg 110, 3: 255–258, 2007.

Spontánní pneumotorax – aktuální pohled 
na diagnostiku a léčbu
Vodička J., Špidlen V.
Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Úvod: 
Problematika diagnostiky a léčby spontánního pneumotoraxu 

(SPNO) je opakovaně diskutována řadou autorů a toto téma ne-
chybí prakticky na žádném pneumologickém či chirurgickém se-
tkání. Přesto dosud nepanuje jak mezi domácí, tak mezi zahraniční 
odbornou veřejností jednoznačná shoda na konkrétním, všeobecně 
akceptovaném diagnosticko-terapeutickém postupu, a ani ji zřejmě 
nelze v blízké budoucnosti očekávat.

Cíl práce: 
Na základě retrospektivní analýzy třináctiletého souboru ne-

mocných léčených na pracovišti autorů pro spontánní pneumoto-
rax optimalizovat diagnostický a léčebný algoritmus tohoto one-
mocnění.

Materiál a metodika: 
V letech 1994 –2006 bylo na chirurgické klinice Fakultní ne-

mocnice v Plzni ošetřeno celkem 286 nemocných s některým z typů 
spontánního pneumotoraxu; 7 mladých mužů bylo elektivně ope-
rováno pro prokázanou plicní patologii predisponující ke vzniku 

SPNO, přičemž šest z nich již prodělalo alespoň jednu příhodu 
plicního kolapsu. V souboru bylo 233 mužů (79,5 %) a 60 žen 
(20,5 %), tj. poměr obou pohlaví činil 4:1 ve prospěch mužů. Prů-
měrný věk léčených se pohyboval kolem 40,2 roku, nejmladším byl 
13letý chlapec, nejstarším 89letý muž. Mírně převažovaly epizody 
pravostranného plicního kolapsu (60,5 %), současný bilaterální 
pneumotorax postihl 7 osob (2,4 %). Parciální SPNO jen mírně 
převyšovaly totální, paradoxně nebyl zaznamenán žádný pneumo-
torax, jenž by splňoval kritéria ventilového typu. V 96 případech 
přišli nemocní již s recidivou plicního kolapsu (33,6 %), druho-
stranný výskyt po předchozí epizodě SPNO byl zastižen u 14 ne-
mocných (4,9 %). Sekundárních spontánních pneumotoraxů bylo 
98 (34,3 %), primárních 185 (64,6 %). 

Výsledky: 
Jako první krok bylo v léčbě spontánního pneumotoraxu zvo-

leno u 149 nemocných (52,1 %) videotorakoskopické (VTS) ošet-
ření, u 127 pacientů (44,4 %) drenáž pleurální dutiny, šestkrát 
(2,1 %) byl SPNO řešen cestou torakotomie a čtyřikrát (1,4 %) 
bylo postupováno zcela konzervativně. Při videotorakoskopic-
kém ošetření SPNO dominovala kombinace klínovité resekce plí-
ce s pleuroabrazí (92 případů – 59,0 %), příčina plicního kolapsu 
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Abstrakta

byla odhalena u více než 70 % operovaných. V 95,9 % klínovitých 
resekátů nalezl patolog změny zodpovědné za vznik pneumotora-
xu. Komplikace se vyskytly u 77 léčených (26,3 %), byly i příčinou 
66 reoperací u 58 nemocných (19,8 %). K plnému rozvinutí plíce 
došlo u 235 nemocných (80,2 %), menší reziduální plicní kolaps 
přetrvával u 51 pacientů (17,4 %), nevyžadoval však již chirurgic-
ký zásah. Sedm nemocných v souboru zemřelo (2,4 %). Průměrná 
doba trvání pleurální drenáže byla 6 dní, celková doba hospitali-
zace přesáhla jen o málo 10 dnů. K recidivě pneumotoraxu došlo 
v 31 případech (10,6 %), nejvíce bylo rekurencí po prvotní léčbě 
samotnou drenáží pleurální dutiny – 25 (19,7 %), po videotorako-
skopických operacích jen 3,2 %.

Závěr: 
Na základě vlastních zkušeností, resp. analýzy třináctiletého 

souboru nemocných se SPNO, si autoři dovolují formulovat tyto 
následující závěry a doporučení:
� spontánní pneumotorax je především chirurgické onemocnění, 

a proto i jeho léčba patří do rukou chirurga;
� základní metodou léčby první epizody SPNO zůstává až na vý-

jimky i nadále drenáž pleurální dutiny ve spojení s aktivním 
odsávacím systémem;

� recidivy plicního kolapsu je nutné řešit operační revizí, která 
by měla být, pokud nejsou kontraindikace, provedena miniin-
vazivním přístupem;

� za nejspolehlivější při videotorakoskopickém ošetření SPNO 
se považuje kombinace výkonu na plíci a pohrudnici;

� při zákroku na plíci je nejvhodnější metodou atypická (klíno-
vitá, limitovaná) resekce pomocí endostapleru, která by měla 
být provedena nejen jako terapeutická v případě nalezení pa-

tologických změn, ale i jen jako diagnostická (plicní biopsie), 
nejsou-li tyto změny makroskopicky patrné;

� mezi pleurodézami přináší nejlepší výsledky mechanické me-
tody, ze kterých je optimálním postupem pleuroabraze v kom-
binaci s apikální parciální pleurektomií;

� videotorakoskopický přístup je možné s úspěchem aplikovat 
jak u dětských pacientů, tak i u seniorů;

� punkci pleurální dutiny lze akceptovat jako urgentní výkon v pří-
padě tenzní formy SPNO, u které je metodou první volby;

� k diagnostice vyvolávající příčiny spontánního pneumotoraxu 
je nejvhodnější CT vyšetření plic, které by mělo být provede-
no nejpozději po skončení léčby u každého nemocného s tímto 
onemocněním;

� při průkazu k spontánnímu pneumotoraxu predisponující plic-
ní patologie je vhodné a zcela oprávněné provést jako prevenci 
recidivy onemocnění elektivní miniinvazivní zákrok na plíci, 
resp. parietální pleuře s odstraněním této patologie.
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Úvod:
S rozvojem miniinvazivních operačních postupů dochází zá-

konitě k jejich rozšíření a využití ve všech podoborech chirurgie. 
V těch případech, kdy lze z medicínského hlediska považovat za-
řazení tohoto postupu za vhodné, praxe a dosažené výsledky jed-
noznačně potvrdily výhodu miniinvazivní chirurgie. Tato metoda 
dokonce definitivně vytlačila některé klasické postupy, v jiných 
případech je může alternovat. Postupně se změnil i postoj kon-
zervativní části chirurgů a gastroenterologů k těmto zákrokům 
v oblasti jícnu. Pokud je tato metoda použita racionálně, potom 
usnadní a zpřehlední chirurgovi výkon a nemocnému přinese pro-
fit. Za jednu z takovýchto oblasti považujeme také oblast jícnu 
a esofagokardiálního přechodu.

Metody:
Miniinvazivní výkony v oblasti horní části GIT lze rozdělit z po-

hledu přístupu:
� výkony na jícnu

� prováděné endoluminálně (či endoluminálně navigované)
� VTS (VATS) – videotroakoskopicky či vidoasistovanou to-

rakoskopií
� transhiatálně laparoskopicky  

� výkony v ezofagokardiálním přechodu (ezofageální hiátus 
a gastroezofageální junkce)
� prováděné povětšinou transhiatálně laparoskopickou cestou 
� výjimečně VTS (VATS)

� výkony na žaludku
� prováděné laparoskopicky (s modifikací transgastrického 

výkonu)

Z pohledu etiologie jde o výkony pro benigní či maligní one-
mocnění. Benigní onemocnění obsahuje širší škálu výkonů. 

U divertiklů záleží na jejich lokalizaci. Při operaci krčního Zen-
kerova divertiklu je alternativou klasického výkonu transluminální 
provedení divertikuloezofagostomie se současným ošetřením hor-
ního jícnového svěrače (Achkar 2004; Ayav et al. 2005; Neoral et 
al. 2000). U hrudních divertiklů je metodou volby torakoskopické 
ošetření s využitím endoluminální asistence. U epifrenálních di-
vertiklů je alternativní metodou zlatého standardu, spočívajícího 
v odstranění divertiklu a provedené myotomii dolního jícnového 
svěrače z levostranné torakotomie, transhiatální laproskopická di-
vertikulektomie s myotomii, nebo torakoskopická či torakoskopicky 
asistované odstranění divertiklu s myotomii (Fernando et al. 2006; 
Tedesco et al. 2005; Gockel et al. 2005; Neoral et al. 2002).

U benigních tumorů ve stěně jícnu, pokud nejde o gigantické 
tumory, je metodou volby torakoskopické odstranění. Opět lze 

s výhodou využít endoskopické navigace. Při benigních tumorech 
uložených v distální partii jícnu lze zvážit transhiatální laparosko-
pický výkon.

U abscesů ve stěně jícnu lze postupovat endoluminálně nebo 
torakoskopicky či transhiatálně laparoskopicky.

Nejčetnější skupinou pacientů, kteří profitují z výhod miniinva-
zivní chirurgie jsou nemocní s GERD. Laparoskopická hiatoplasti-
ka a fundoplikace našla obrovského rozšíření a zatím jí nevytlačily 
ani stále se objevující endoskopické metody léčby. Z těchto me-
tod se sluší zmínit tři, které se v poslední době nejčastěji objevu-
jí v literatuře a to je endoskopicky založený endoluminální steh, 
radiofrekvenční metoda ošetření a injektáž GEJ biokompatibilním 
polymerem. Při referencích o laparoskopických fundoplikacích 
je diskutována technika konstrukce manžety – zejména zda kon-
struovat kompletní 360 st. manžetu, či některé inkompletní mo-
difikace. Méně diskutabilní je již potřebné uvolnění jícnu a fundu 
žaludku, které se ustálily na standardu vycházejícího z principů 
Nissenovy operace. 

U achalazie jícnu také miniinvazivní přístup vytlačil klasickou 
operační metodu, přitom princip operace, tedy ezofagokardiomyo-
tomie většinou doplněná o antirefluxní plastiku, zůstal zachován. 
V případě achalazie IV. stupně pokud je indikována ezofagektomie 
lze využít transhiatální laparoskopické asistence při exstirpaci.

Endoskopické metody zahrnující dilatace či aplikaci botuloto-
xinu zdá se nenaplnily původní očekávání a nenacházejí výrazné-
ho rozšíření.

U maligních tumorů jícnu našla miniinvazivní chirurgie své mís-
to při náhradě Oringerovy metody (exstirpace jícnu „na slepo“). 
Mnohem výhodnější je využití transhiatální laparopskopické asis-
tence exstirpace jícnu (Neoral et al. 2004). Exstirpace jícnu z tora-
kotomie je alternována videotorakoskopickým výkonem. V posled-
ní době se miniinvazivní přístupy objevovaly také při hodnocení 
Sentinelových uzlin. 

Výsledky:
V případě divertikulostomie u Zenkerova divertiklu je bezpro-

střední hojení dobré, ale není dosaženo tak ideálního výsledku jako 
při klasické divertikulektomii a myotomii.

V případě torakoskopické operace divertiklů středního jícnu lze 
považovat postup za metodu volby a výsledky, aR již bezprostřední 
či dlouhodobé, jsou velmi dobré. V případě transhiatální laparo-
skopické resekce epifrenálního divertiklu jsou naopak dlouhodobé 
výsledky srovnatelné s klasickým způsobem operování. 

V případě transhiatální laparoskopické resekce epifrenální-
ho divertiklu jsou dlouhodobé výsledky srovnatelné s klasickým 
způsobem operování. Problémem však může být bezprostřední 
hojení.

Miniinvazivní chirurgie jícnu
Neoral Č.
I. chirurgická klinika, FN a LF UP v Olomouci
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Miniinvazivní řešení komplikací
v jícnové chirurgii
Adamčík L., Duda M., Czudek S., Škrovina M., Čech B., 
Bezděk R., Merenda M.
Chirurgické, radiodiagnostické, anesteziologicko-resuscitační a interní oddělení Onkologického centra J. G. Mendela 
a Nemocnice Nový Jičín

Miniinvazivní odstranění (k tomuto způsobu léčby vhodných) 
benigních tumorů jícnu a žaludku považujeme za metodu volby 
a bezprostřední výsledky včetně následné morbidity i dlouhodobé 
výsledky jsou velmi dobré.

Laparoskopické operace v oblasti ezofagokardiálního přechodu 
zaznamenaly v miniinvazivní operativě po boku operací žlučníku 
snad největší boom. Díky své šetrnosti a přehlednosti zcela vytlačily 
klasické způsoby operace a dosahují mnohem lepší bezprostřední 
i dlouhodobější výsledky. Alternativní metody transluminální tak 
snad nacházejí uplatnění pouze u pacientů, u kterých operační vý-
kon znamená vysoké riziko.

Transhiatální laparoskopická exstirpace jícnu má v době ne-
oadjuvantní konkomitantní radiochemoterapie pro karcinom jícnu 
své nezastupitelné místo v portfoliu výkonů. Tam, kde to lokali-
zace tumoru umožňuje, nahradila jinak vynucený dvoudutinový 
výkon, který pacienty mnohem více zatěžuje. Proti exstirpaci jíc-
nu bez torakotomie se stala bezpečnější metodou navíc díky pře-
hlednosti splňující i kriteria radikality se zachováním D2 lymfa-
denektomie.

Závěr:
Miniinvazivní postupy výrazně ovlivnily i chirurgii jícnu a ža-

ludku. Setkáváme a budeme se s nimi setkávat stále častěji. Tam, 

kde je lze označit za metodu volby, pacienti plně profitují ze všech 
jejich známých výhod. Díky relativní šetrnosti k organismu někdy 
umožní vůbec samotné provedení chirurgického výkonu. Jindy se 
rutinně řadí k invazivním vyšetřovacím metodám, které mohou 
napomoci ke stanovení stadia onemocnění a tím rozhodně přispět 
ke stanovení strategie další léčby.

Literatura:

Achkar, E. Esophageal diverticula. In: Castell, D. O., Richter, J. E. (eds.) The Esophagus. 
4th ed. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2004. (p. 325–339)

Ayav, A., Bresler, L., Brunaud, L., Boissel, P. Transcervical video-assisted resection of 
Zenker’s diverticulum. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 15, 6: 620–623, 2005.

Fernando, H. C., Luketich, J. D., Samphire, J. et al. Minimally invasive operation for 
esophageal diverticula. Ann Thorac Surg 80, 6: 2076–2080, 2005. 

Gockel, I., Eckardt, V. F., Junginger, T. Epiphrenic diverticulum: possible causes and 
surgical therapy. Chirurg 76, 8: 777–782, 2005.

Neoral, Č., Aujeský, R., Bohanes, T. et al. Laparoscopic transhiatal resection of epi-
phrenic diverticulum. Dis Esophagus 15, 4: 323–325, 2002.     

Neoral, Č., Aujeský, R., Bohanes, T. et al. Zenkerův divertikl – možnosti transorálního 
endoskopického řešení u rizikových nemocných, Min Ter V, 1: 18–20, 2000.

Neoral, Č., Aujeský, R., Král, V. et al. Naše zkušenosti s transhiatální laparoskopickou 
ezofagektomií. Slovenský chirurg 3, 3: 9–11, 2004.

Tedesco, P., Fisichella, P. M., Way, L. W., Patti, M. G. Cause and treatment of epiphre-
nic diverticula. Am J Surg 190, 6: 891–894, 2005.

Miniinvazivní metody nalézají uplatnění ve všech oblastech 
chirurgie a hrudní operace v tom nejsou výjimkou. V kazuistickém 
sdělení ukazujeme na možnost takového řešení u jedné z nejzávaž-
nějších komplikací v jícnové chirurgii, kterou je intratorakální de-
hiscence esofagogastrické anastomózy po náhradě jícnu.

V období posledního roku (srpen 2006 až červenec 2007) jsme 
provedli na chirurgickém oddělení v Novém Jičíně 15 resekcí a ná-
hrad jícnu a jen u jednoho operovaného jsme založili nitrohrudní 
anastomózu v pravém hemitoraxu. 

Jednalo se o 59letého muže, který byl v uplynulých sedmi le-
tech léčen pro karcinom hrtanu a plic. V roce 2000 byla provedena 
horní plicní lobektomie vlevo a v roce 2002 laryngektomie s ná-
slednou onkologickou léčbou včetně aktinoterapie. K nám byl pa-
cient odeslán počátkem roku 2006 bez známek recidivy nádorové-

ho onemocnění pro polykací obtíže, jejichž příčinou byla fibrózní 
striktura středního jícnu s prestenotickou dilatací ezofagu. Dilatace 
a pokusy o zavedení stentu nevedly ke zlepšení těžké dysfagie, kte-
rá nemocnému velmi zhoršovala kvalitu života a proto se rozhodl 
pro chirurgické řešení, přestože si byl vědom, že půjde o náročný 
výkon spojený s vyšším operačním rizikem. 

Vzhledem k předchozí laryngektomii a založené tracheotomii 
s jizevnatými změnami na krku jsme nepovažovali za možné zalo-
žit krční anastomózu. Tubulizaci žaludku a pyloromyotomii jsme 
provedli z horní střední laparotomie a z pravostranné torakotomie 
jsme izolovali jícen nad strikturu, která byla ve výši bifurkace tra-
chey. V mediastinu byly těžké fibrózní změny, stejně jako ve stěně 
jícnu, který byl nad zúžením dilatován se ztluštěnou prosáklou stě-
nou. Jícen jsme částečně resekovali a pomocí kruhového stapleru 
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založili anastomózu mezi jícnem a tubulizovaným žaludkem trans-
ponovaným do hrudníku. I když se založení spojky jevilo technic-
ky bezproblémové, měli jsme vzhledem k těžkým postradiačním 
změnám v operačním poli obavy o její hojení. Hrudník byl cíleně 
drénován a do jícnu zavedena dvojcestná odsávací a výživná sonda 
jejíž konec zasahoval až do duodena. 

Od třetího pooperačního dne se objevily známky počínající 
mediastinitidy (teplota, tachykardie). Pasáží jícnu jsme si ověři-
li únik kontrastní látky nevelkou dehiscencí do mediastina. Stav 
jsme se rozhodli řešit okamžitě obdukovaným jícnovým stentem, 
po jehož zavedení k dalšímu úniku kontrastní látky mimo jícen již 
nedocházelo. Nemocný byl od operace na řízené ventilaci, později 
na podpůrné ventilaci, která mohla být zrušena po jednom měsíci. 
Po tuto dobu byl rovněž na kombinované enterální a parenterální 

výživě, byla podávána antibiotika a opakovaně byla za CT kontroly 
předrénována pravá pohrudniční dutina.

Postupně došlo k úpravě celkového stavu nemocného i lokální-
mu nálezu a stent mohl být po 4 týdnech od zavedení odstraněn. 
Rozhodující skutečností při úspěšné léčbě této komplikace byla 
těsná spolupráce chirurga, rentgenologa, endoskopisty a týmu an-
esteziologicko-resuscitačního oddělení.

Závěrem si dovolíme vzpomenout slavného jícnového chirur-
ga prof. Ronalda Belseyho z Bristolu, se kterým jsme po dlouhá 
léta udržovali přátelské i odborné kontakty. V osmdesátých le-
tech minulého století na otázku – jak by postupoval, kdyby měl 
u svého pacienta intratorakální dehiscenci anastomózy – odpo-
věděl: „Zavolal bych kněze…“ Naštěstí se naše možnosti od těch 
let značně změnily.

Resekcia trachey
Haruštiak S., Benej R., Janík M., Krajč T., Žernovický F.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a FNsP Bratislava, Slovensko

S rastúcimi úspechmi intenzívnej medicíny rastie i počet kom-
plikácií dlhodobej umelej ventilácie. Medzi takéto komplikácie 
nesporne patria i benígne stenózy trachey. V našej prednáške sa 
zameriame na niektoré dôležité detaily tracheálnej resekcie a re-
konštrukcie.

Dominantnou liečebnou modalitou tracheálnych stenóz je 
resekcia trachey. Jej technika sa neustále vyvíjala a v súčasnosti 
možno považovaR niektoré jej zásady za štandardné (Hájek et al. 
2000; Pafko et al. 2001). Ide predovšetkým o spôsob mobilizácie 
trachey a použité šijacie materiály, kde jednoznačne prevládajú 
vstrebatecné monofilamentné materiály uzlené navonok. Taktiež 
vysokofrekvenčná dýzová ventilácia zaujala svoje nenahraditecné 
postavenie. 

Najčastejšia a technicky najjednoduchšia je resekcia stredné-
ho úseku trachey, kde za optimálnych podmienok možno reseko-
vaR i viac ako 50 % dĺžky trachey. Najpohodlnejší, hoci nie estetic-
ky optimálny prístup k trachee, je pozdĺžny rez na krku v strednej 
čiare. Tracheu možno najpohodlnejšie separovaR elektrokoagulač-
ným nožom, pričom sa treba prísne držaR chrupkovej steny tra-
chey. Vyhneme sa tak obávanému poranenie n. laryngicus recur-
rens. Separujeme len chrupkovú časR trachey v nutnom rozsahu. 
U väčšiny pokročilých stenóz trachey je stenotický úsek zjavný už 
počas preparácie. Ak sú pochybnosti, býva to u čerstvých hyper-
granulačných stenóz, možno si stenotický úsek vymedziR pomocou 
zapichnutých ihiel endoskopicky. Následne mobilizujeme prednú 
stenu trachey prstom zavedeným až po bifurkáciu trachey. Pri mo-
bilizácii prednej steny sa vyhýbame poraneniu bočného cievneho 
zásobenia trachey. Ak máme dostatočne definovanú dolnú hrani-

cu stenózy, hneQ priečnou incíziou otvárame tracheu a zavádzame 
do distálneho úseku cievku vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie. 
Incíziu trachey predlžujeme na kompletnú discíziu. Nasleduje opa-
trná separácia pars membranacea trachey od steny ezofagu až po 
hornú hranicu stenózy. Ostrým rezom resekujeme stenotický úsek 
trachey. Dôkladne dbáme na to, aby ponechané úseky trachey boli 
zdravé, kompletne zbavené granulácií. Okrajové granulácie sú naj-
častejšou príčinou restenózy. Prvé stehy (3/0) tracheálnej sutúry 
zakladáme od stredu pars membranacea tak, aby sa dali uzliR von. 
Postupne zakladáme stehy po celom obvode trachey a ponechávame 
ich na peánoch, ktoré nastokujeme postupne na jeden peán z kaž-
dej strany. Dávame pokyn anestéze, aby premostila defekt trachey 
orotracheálnou kanylou a súčasne flektovala krk pacienta, aby sa 
dosiahol kontakt resekovaných koncov trachey bez prílišného na-
pätia. Po dosiahnutí kontaktu tracheálnych úsekov začíname uz-
liR najskôr prednú chrupkovú stenu trachey, ktorá najlepšie znáša 
primerané napätie na sutúru. Posledné uzly na pars membranacea 
uzlíme len za pomoci hmatu. 

Oveca zložitejšia a dramatickejšia býva resekcia trachey pri sub-
glotických stenózach. Subglotický úsek je jediným úsekom horných 
dýchacích ciest, ktorý má tuhú stenu v celej cirkumferencii. Začia-
tok operácie je prakticky rovnaký, len separácia pars membranacea 
končí pri dolnom okraji prstienkovej chrupky. Aby sme sa presved-
čili o rozsahu stenózy, je účelné excidovaR ostrým rezom proxi-
málny úsek trachey tesne pri dolnom okraji prstienkovej chrupky. 
Ak zistíme, že stenóza pokračuje proximálnejšie, šikmo zrežeme 
oblúk prstienkovej chrupky. Ak ani týmto výkonom nedosiahne-
me dostatočný zdravý lumen trachey, natupo oddecujeme zhrub-
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nutú sliznicu subglotického úseku trachey od platničky prstienko-
vej chrupky proximálnym smerom. Hornou hranicou pri separácii 
zhrubnutej sliznice sú hlasivkové väzy, ktoré musíme rešpektovaR 
a separáciu skončiR v primeranej vzdialenosti od hlasiviek. Popísaný 
výkon sa vecmi obtiažne vykonáva pri uzatvorenom laryngu. Preto, 
ak je nutná vysoká separácia subglotickej sliznice, neváhame vyko-
naR laryngofisuru – otvoríR larynx v strednej línii – prerušiR štítnu 
chrupku. Pri otvorenom laryngu možno presným ostrým rezom od-
deliR subglotickú sliznicu v relatívne zdravom úseku. Ostáva nám 
potom obnažená chrupka platničky prstienkovej chrupky. Na pre-
krytie takto vzniknutého defektu subglotickej sliznice použijeme 
jazykovite upravenú pars membranacea distálneho úseku trachey. 
Sliznicu k sliznici šijeme jemnými separátnymi stehami zo vstre-
batecného materiálu (4/0) uzleného dovnútra. Problém však môže 
nastaR, ak je nutné resekovaR značný úsek trachey. Sutúra sliznice 
by potom bola pod veckým napätím, mohla by sa trhaR a vznikali 
by Qalšie defekty. Preto je účelné najprv zozadu fixovaR par mem-
branacea distálneho úseku trachey stehami zakotvenými do dolné-
ho okraja platničky prstienkovej chrupky a uzlenými navonok. Ak 
by aj pri tomto manévre bolo vecké napätie na pars membranacea, 
je potrebné naložiR odcahčujúce stehy aj na rozhranie pars mem-
branacea a chrupkových oblúkov distálneho úseku trachey a za-
kotviR ich do zbytkov oblúka prstienkovej chrupky a až potom vy-
konaR jemnú sutúru sliznice v subglotickon úseku. Rekonštrukčný 
výkon sa potom dokončí stehami naloženými na chrupkovú časR 
distálneho úseku trachey a štítnu chrupku. Takto rekonštruovaný 
larynx býva nestabílny, preto podca Pearsonovho návrhu dlahuje-
me rekonštruovaný úsek silikónovou T-kanylou zavedenou až nad 
hlasivky (Pearson et al. 2002).

Resekcia trachey v dolnej tretine býva najmenej častá. Vyža-
duje si náročný transtorakálny prístup, najlepšie vysokou poste-
rolaterálnou torakotómiou. Technika separácie trachey je odlišná 
od predchádzajúcich spôsobov, lebo pristupujeme k trachee od 
pars membranacea. Zostáva však zásada čo najmenej separovaR 
tracheu zo strany pars membranacea a z laterálnych strán. Tra-
cheu mobilizujeme len z jej prednej strany. Popísané sú rôzne 
spôsoby mobilizácie pcúcneho koreňa, ale nikdy sme ich v našej 
praxi neboli nútení použiR. Podca našich skúsenosti je aj menej 
efektívna vysokofrekvenčná dýzová ventilácia pri ventilácii len 
kontralaterálnych pcúc. Preto v tejto situácii musíme maR vždy 
pripravený by-pass dýchania – dýchanie z rany do kotralaterálne-
ho hlavného bronchu. Princíp tracheálnej sutúry ostáva nezme-
nený – separátne stehy z monofilamentného vstrebatecného ma-
teriálu uzlené navonok. 

V pooperačnej starostlivosti je vecmi dôležité čo najskôr ex-
tubovaR pacienta. Stagnácia sekrétov, alebo tlak balónika orotra-
cheálnej kanyly v oblasti tracheálnej sutúry sú nebezpečné. Pri 
rozsiahlych resekciách trachey sa snažíme redukovaR napätie na 
tracheálnu sutúru núteným predklonom hlavy – stehmi fixujeme 
bradu k hrudníku na 5 – 7 dní. Vypadá to na pohcad drasticky, ale 
pacienti to napodiv dobre znášajú.

Literatúra:

Hájek, M., Drábková, J., Haruštiak, S. et al. Kritická onemocnění průdušnice a jejich 
léčení. Praha: Grada, 2000. 

Pafko, P., Haruštiak, S. et al. Praktická chirurgie trachey. Praha: Galén, 2001. 

Pearson, F. G., Deslauriers, J., Ginsberg, R. J. et al. Thoracic Surgery. New York: Chur-
chill Livingstone, 2002.

Mamma – topografická součást stěny hrudní
Retková L.,Vrabcová A., Hoferka P.
Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze

Nejčastějším nádorovým onemocněním žen v ČR je karcinom 
prsu. Vzhledem k topografické sounáležitosti si dovolujeme tuto 
problematiku prezentovat na setkáni hrudních chirurgů. Ve svém 
sdělení chceme přehledně upozornit na diagnosticko-terapeutické 
postupy u nádorového onemocnění prsů.

Diagnostický postup:
1.  Anamnéza 
� rodinný výskyt, příbuzní první linie, rizikové faktory
� gynekologická anamnéza: počet těhotenství – po 30. roce věku, 

menarche, menopauza – věk, výskyt BRCA
2.  Klinické vyšetření: asymetrie, kožní afekce, pomerančová kůže, 

sekrece 

3.  Mammografické vyšetření – MASC (45–69 r.)
4.  Sonografické vyšetření
5.  MR
6.  Vyšetření k určení stagingu (scintigrafie skeletu, sonografie ja-

ter, CT, RTG plic, laboratorní vyšetření)

U pacientek s patologickým nálezem rozlišujeme podle charak-
teru léze následující postupy:
� benigní léze – nemocnou dispenzarizujeme a dle klinického 

vývoje indikujeme exstirpaci
� maligní léze – jsou indikovány k dokončení stagingu. Další po-

stup, jak diagnostický, tak terapeutický, je výsledkem konsen-
zu skupiny onkolog, chirurg, patolog, radiodiagnostik. A pře-
devším pacientky.
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Abstrakta

Terapeutický postup:
Podle stadia onemocnění pak určujeme terapeutický postup. 

Stadia I, II jsou indikací k primární chirurgické intervenci a u sta-
dií III a IV je primární terapie onkologická.

Důležitým aspektem v předoperační rozvaze je zjištění, zda je 
léze palpovatelná nebo nehmatná. I když ne vždy platí, že v časném 
stadiu je léze nepalpovatelná (velikost ložiska a lokalizace v objem-
ném prsu jsou faktory ovlivňující palpační dostupnost léze).

U lézí nepalpovatelných máme dobře vypracovaný postup zna-
čení ložiska před chirurgickou intervencí. Možnosti značení:
� sonograficky – značení pigmentem do okolí ložiska
� stereotakticky – lokalizačním drátkem při Mg vyšetření
� radionuklidem – (metoda ROLL) radiačně navigovaná chirur-

gická detekce
Značení radionuklidem využíváme zejména v případech, kdy je 

indikována jako součást výkonu na prsní žláze detekce a exstirpace 
sentinelové uzliny (SLN).

Metody značení a detekce nehmatných lézí lze kombinovat ke 
snížení chyby zásahu, při co nejpřesnějším zaměření a nejšetrněj-
šímu přístupu k pacientce.

V případě léčby chirurgické je v současnosti snaha upřednost-
ňovat prs zachovávající výkony před radikálními operacemi prs-
ní žlázy.

Možnosti záchovných výkonů na prsní žláze:
� tumorektomie (lumpektomie) – lem zdravé tkáně jen několik mm
� tylektomie – odstranění tumoru se zdravou tkání až k pekto-

rální fascii
� segmentektomie – odstranění tumoru i s příslušným duktem 

a okolní zdravou tkání

� kvadrantektomie – celý kvadrant prsu (i s kožním lemem)
radikální operace:

� modifikovaná radikální mastektomie (zachování facie)
� radikální mastektomie (až k prsnímu svalu)
� subkutánní mastektomie – kůži šetřící výkon s nebo bez pone-

chání areolomammilárního komplexu
Nedílnou součástí prs šetřících výkonů na prsu je následná 

onkologická dispenzarizace a terapie. Kromě chemoterapie je pra-
videlně aplikována aktinoterapie prakticky po všech prs zachová-
vajících operacích. Pro usnadnění zaměření lůžka po maligním 
ložisku implantujeme do stěn dutiny 3–4 titan svorky k aplikaci 
cílené aktinoterapie.

Součástí všech terapeutických operačních výkonů je odstranění 
spádových lymfatických uzlin:
� radikální lymfadenektomie je indikována u nádorů velikosti 

nad 5 cm (T3-4), u multifokálních nádorů a v případě pozitiv-
ního histologického nálezu SLN;

� sentinelová uzlina (SLN) je indikována u tumorů velikosti 
do 5 cm (T1,2) v případě sonograficky nesuspektního vyšetře-
ní spádových uzlin.

Literatura:

Abrahamová, J., Povýšil, C., Horák, J. Atlas nádorů prsu. Praha: Grada, 2000.
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Abstrakta

Můžeme předpovědět u nemocných po 
transplantaci plic (LTx) výskyt chronické 
rejekce podle parametrů oxidačního stresu?
Musil J.1, Davidová R.1, Valentová-Bartáková L.1,
Pafko P.2, Lischke R.2, Šimonek J.2, Chládek J.3, Malý M.4

1Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2III. Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha, 
3Ústav farmakologie LF UK, Hradec Králové, 4SZÚ, Praha

Obliterující bronchiolitida (OB) je projevem chronické rejek-
ce transplantované plíce. Jedná se o subepiteliální fibrózu, která 
vede k částečné nebo úplné obliteraci membranózních a respirač-
ních bronchiolů. BO a její klinický korelát – syndrom obliterující 
bronchiolitidy (BOS) postihuje až 50 – 60 % transplantovaných, 
kteří přežijí 5 let. U většiny nemocných je BOS progredujícím 
procesem, který jen málo odpovídá na intenzivní imunosupre-
sivní léčbu a který je příčinou více než 30 % úmrtí po 3 letech od 
transplantace. Klinické příznaky často chybí a BOS se tak projeví 
jen snižováním FEV1. Diagnóza BOS je založena na hodnotě FEV1 
a FEF25-75%, podle kterých se též dělí do pěti kategorií.

Cílem naší studie bylo zjistit, zda můžeme předpovědět vznik 
BOS u nemocných po transplantaci plic na základě některých pa-
rametrů oxidačního stresu. 

Soubor tvoří 35 nemocných. Důvodem k transplantaci bylo 
u 10 nemocných CHOPN (7 mužů, 3 ženy), u 16 IPF (8 mužů, 

8 žen) a u 9 CF (3 muži, 6 žen). Koncentrace nitritů (NO2), ni-
trátů (NO3) a pH byly měřeny v kondenzátu vydechovaného 
vzduchu (KVV). KVV byl odebírán v tříměsíčních intervalech po 
dobu 1,5 roku. Nitrity a nitráty byly stanoveny ionexovou chro-
matografií, pH bylo měřeno přímo pomocí pH-metru. Závislosti 
mezi zkoumanými veličinami byly hodnoceny na základě kore-
lačních koeficientů získaných pomocí vícerozměrného zobecně-
ného lineárního modelu. Skupiny byly charakterizovány vážený-
mi průměry.

Statisticky významné korelace byly zjištěny mezi NO2 a FVC 
(r= 0,65, p<0,001); NO2 a FEV1 (r= 0,61, p<0,001); pH a FEF25-75%
(r= 0,37, p= 0,003).

Výsledky naší studie ukázaly, že pokles NO2 i pH mohou před-
povídat vznik BOS. 

Podporováno grantem: IGA MZ ČR 1A/8699-3.

Indikace k hrudním výkonům z pohledu 
pneumologa
Vašáková M.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Indikace k hrudním operacím lze rozdělit do několika skupin. 
Pneumologové obvykle dělí indikace podle etiologie onemocnění, 
které je indikováno k zákroku chirurga a nikoli z pohledu typu hrud-
ního výkonu. Proto i mé sdělení je členěno tímto způsobem.

Indikace k hrudním výkonům z důvodů válečných a neváleč-

ných traumat hrudníku ponechám stranou jakožto typickou ne-
pneumologickou indikaci a budu se věnovat indikacím převážně 
pneumologickým.

Zásadně lze operace hrudníku rozdělit na diagnostické a te-
rapeutické.
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Abstrakta

Indikace terapeutické:
Spontánní pneumotorax je jednou z indikací akutních, nee-

lektivních. Při prvních manifestacích pneumotoraxu se obvykle 
obejdeme bez intervence hrudního chirurga, nicméně v některých 
případech je nutné pacienta k chirurgické revizi indikovat, a to 
při perzistujícím úniku vzduchu při účinné hrudní drenáži nebo 
syndromu lapené plíce při inveterovaném pneumotoraxu, kdy při 
hrudní drenáži dochází k tzv. hypotenznímu pneumotoraxu a plíce 
se nerozvíjí. Recidiva pneumotoraxu na téže straně je pak již jas-
nou indikací k pneumochirurgickému zákroku, pokud je pacient 
zákroku schopen. 

Iatrogenní pneumotorax indikujeme k chirurgickému řešení 
zřídka, a to při neúspěchu hrudní drenáže.

Akutní hemoptýza je málo častou indikací k hrudně-chirurgic-
ké intervenci a zahrnuje stavy, kdy nelze krvácení zastavit medika-
mentózně (hemostyptika), fyzikálně (chlad), endoskopicky nebo 
endovaskulární intervencí za radiologické kontroly (coiling při CT 
angiografii). Navíc v případě urgentního hrudního operačního vý-
konu pro akutní krvácení při neznalosti přesné lokalizace krvácení 
hrozí vynucený neadekvátně rozsáhlý resekční zákrok, a tak i proto 
bychom měli zvážit tuto indikaci precizně.

Hrudní empyém a méně často neempyémové fluidothoraxy jsou 
indikací k operaci hrudníku při neúspěchu hrudní drenáže a fibri-
nolytik a perzistující pleuroparenchymatózní píštěli nebo volném 
pleurálním prostoru a nemožností účinné reexpanze plíce při vyčer-
pání konzervativního léčebného postupu. Někdy je indikací k ope-
raci přetrvávající empyém po pneumonektomii, často s píštělí, kdy 
je obvykle nutná rozsáhlá torakoplastika s myoplastikou.

Zánětlivé netuberkulózní procesy plicní jsou indikovány k ošet-
ření plicním chirurgem též nepříliš často. Obvykle v případech roz-
sáhlých abscesů či devastací plicní tkáně. 

Tuberkulózní záněty jsou indikací k chirurgické intervenci pou-
ze v případě komplikovaných průběhů, jako je například specifický 
hrudní empyém s píštělí, či v případě ložiskových tuberkulózních 
lézí způsobených rezistentními kmeny mykobakterií. Relativně čas-
tější indikací je mykotické postižení plic, obvykle mycetom v pre-
formované dutině v plíci. 

Bronchiektázie jsou vhodnou indikací k operaci pouze v přípa-
dě lokalizovaného postižení plicní tkáně.

K indikacím při vrozených vadách plic patří cysty v oblasti plic 
nebo mezihrudí, obvykle však pouze komplikované, plicní sekves-
trace a arteriovenózní malformace.

Z historického hlediska je relativně novou indikací pro zákrok 
hrudního chirurga chronická obstrukční choroba plicní s emfyzémem, 
a to buQ forma s bulózním emfyzémem, kdy obvykle indikujeme 
bulektomie, a forma difúzní, kdy zvažujeme provedení tzv. volumre-
dukční operace plicní. Nicméně o efektivitě těchto výkonů a jejich 
významu pro další osud pacienta se stále spekuluje.

Nejčastější terapeutickou operační indikací v pneumologii 
jsou resekce pro nádory, a to bohužel často zhoubné. K opera-
ci indikujeme jednak nádory plic, ale i nádory mezihrudí (štít-
né žlázy, thymu, cysty, neurogenní nádory aj.) a nádory hrudní 
stěny, zřídka nádory bronchu řešené bronchotomií v případě be-
nigních procesů. V případě bronchogenního karcinomu je zvá-
žení prospěšnosti operace pro pacienta plně na indikujícím pne-
umologovi – onkologovi. Je nutné opravdu bedlivě posoudit, kdy 
pacient bude mít s ohledem na stádium nádoru profit z opera-
ce a kdy je lepší zvolit léčbu onkologickou či symptomatickou. 
Zvláštní oblast indikací k plicní resekci pro nádory je indikace 
pacienta k plicní metastazektomii, kdy je třeba zvážit rozsah po-
stižení a typ primárního nádoru.

Primární nádory pleury nejsou často bohužel chirurgicky ře-
šitelné, extrapleurální pneumonektomie jako radikální výkon pro 
tento typ nádorů je obvykle technicky nemožná, nebo pro pacienta 
neúnosná a je spojena s vysokou perioperační mortalitou.

Stenózy trachey jsou indikací pro operační řešení v případě 
technické schůdnosti zákroku (délka stenózy), únosnosti pro pa-
cienta a neindikovanosti jiného způsobu řešení stenózy (desobli-
terační endoskopické výkony a aplikace stentů).

Indikace diagnostické:
Nejčastější diagnostickou indikací jsou videothorakoskopic-

ké plicní biopsie pro intersticiální plicní procesy nejasné etiologie 
a videothorakoskopie pro nejasné pleurální procesy. 

Někdy indikujeme k diagnostickému zákroku i pacienty s uz-
linovými procesy v mezihrudí, a to obvykle v případě, kdy uzliny 
nejsou akcesibilní bronchoskopickými technikami nebo nestačí-
-li odběr z uzliny na cytologii a musí být vzorek pro histologické 
zpracování, jako v případě podezření na lymfom.

Ve zřídkavých případech jsme nuceni indikovat k chirurgické-
mu endoskopickému a transthorakálnímu punkčnímu ověření nedo-
stupné inoperabilní plicní nádory nebo periferní plicní léze nejas-
ného původu, kde je ale zákrok při limitovaném počtu benigních 
lézí často i zákrokem terapeutickým.

Závěrem lze říci, že bez operativy se případě řady plicních ne-
mocí neobejdeme, nicméně je třeba indikovat pacienty vždy s roz-
vahou, neboR chybou je v indikovaných případech neoperovat, ale 
i v neindikovaných případech operovat. Důležité je i zvážení únos-
nosti hrudní operace pro pacienta z pohledu přidružených chorob 
a funkčního stavu plic.

Literatura:

Bolliger, C. T., Perruchoud, A. P. Functional evaluation of tle lung resection candidate. 
Eur Respir J 11, 1: 198–212, 1998.

Polák, E. et al. Indikace v pneumochirurgii. Praha: Státní zdravotnické nakladatel-
ství, 1959.
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Abstrakta

Mediastinoskopie – diagnostická metoda 
stále ještě živá, žádaná a potřebná
Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Doležel J., Veselý M.
I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny v Brně

Mediastinoskopie je rutinní invazivní chirurgická vyšetřovací 
metoda mediastina. I dnes v době moderních zobrazovacích me-
tod (CT, PET, NMR, PET-CT) je nadále zlatým standardem v diag-
nostice lymfadenopatie horního mediastina. Tato diagnostická 
metoda je předně využívána k exaktnímu stanovení N stagingu 
plicního karcinomu. Mediastinoskopie je využívána též k diagnos-
tice patologických procesů horního mediastina jak zánětlivé tak 
mimoplicní nádorové etiologie. Z mimoplicních malignit je častou 
diagnózou mediastinální lymfom či metastatická lymfadenopatie 
rozličné etiologie (Grawitzův tumor, karcinom prsu, karcinom jíc-
nu, inestinální adenokarcinom…). Z benigních příčin mediastinální 
lymfadenopatie je mimo zánětlivou etiologii diagnostikovaná čas-
to sarkoidóza. Mediastinoskopie je vždy v případě patologického 
nálezu spojena s biopsií pro účely histologického rozboru. Exakt-
ní N staging plicního karcinomu má zásadní význam pro léčebný 
postup i prognózu onemocnění. Nejinak tomu je i u lymfomů, kde 
přesná imunofenotypizace je základem pro stanovení konkrétního 
léčebného postupu. 

Možnost přístupu do předního mediastina za účelem biopsie 
předně pro mediastinální lymfadenopatii byla pospána již Harke-
nem v roce 1954. Preparace horního mediastina následovala po 
skalenové biopsii, respektive po odstranění tukového tělesa této 
lokality. Vlastní techniku krční suprasternální mediastinoskopie 
rozpracoval a zavedl do medicínské praxe Carlensem v roce 1959. 
Indikací k provedení mediastinoskopie byla následně tehdy i me-
diastinoskopická tymektomie. Díky zavedení metody mediastino-
skopie významně pokles počet probatorních torakotomií za účelem 
chirurgické léčby primárního plicního karcimonu. Mediastinosko-
pie byla v Evropě hojně užívána, v USA byla šířeji zavedena později 
Pearsonovou zásluhou v 60. letech minulého století. Po přechodné 
době mírného opomíjení metody při přeceňování schopnosti CT 
vyšetření se tato vyšetřovací metoda opětovně zcela oprávněně 
znovu dostala do popředí zájmu hrudních chirurgů. K této rene-
sanci přispěl též rozvoj videotechniky a konstrukce videomedia-
stinoskopu, který umožňuje bezpečnější vizualizci a takto i pre-
paraci a bio psii v anatomicky zrádném mediastinu. V roce 1965 
Specht provedl mediastinoskopicky vyšetření lymfadenopatie až 
po bránici. V roce 1987 Ginsberg zavedl do praxe tzv. extenzivní 
mediastinoskopii umožňující vyšetření lymfatických uzlin i v aor-
tálním okně a uzlin ventrálně od vzestupné aorty (zavedením tu-
busu do tunelu vytvořeného mezi a. innominata a levou a. carotis, 
respektive v. innominata l. sin., mediastinoskop je zaváděn vent-
rálněji od aorty). Oblast aortálního okna byla do té doby vyšetřo-
vána z parasternální levostranné mediastinotomie (Chamberlain 
1966) či torakoskopicky. Metodu parasternální mediastinotomie je 

možno s ohledem na bezpečnost metody doporučit, a to následně 
i s využitím mediastinoskopu. Princip přístupu spočívá v subperi-
ostální resekci chrupavčité části II. nebo III. žebra parasternálně 
vlevo s individuální ligaturou a. a v. mammaria a odsunutím pleu-
ry laterálně. V roce 1977 popsal Arom subxiphoideální přístup do 
mediastina. V roce 2002 byla rozpracována a prezentována VAM-
LA – video-assisted mediastinoscopic lymphadenectomy (Hürtgen 
2002). Jedná se o kompletní oboustrannou mediastinální lymfade-
nektomii stanic 2, 4, 7, 8 – UICC. TEMLA – transcervical extended 
mediastinal lymphadenectomy (Kuzdzal 2004) je lymfadenektomie 
stanic 1, 2, 3A 3P, 4, 5, 6, 7, 8. Důvodem pro zavedení těchto technik 
byla snaha eliminovat falešně negativní výsledky mediastinoskopie 
(mikrometastázy). Negativní prediktivita hodnota těchto metod 
je 0,95–1,0. Metody ještě nejsou zcela všeobecně přijaty, je nutno 
ověřit efekt na větších souborech pacientů. Nejčastěji a rutinně je 
však používána tzv. „klasická“ krční mediastinoskopie.

Technika provedení krční mediastinoskopie: mírná hyperexten-
ze krční páteře, takto je docíleno otevření prostoru mezi sternem 
a tracheou, možnost lepší komprese a. anonyma. Hyperextenze 
musí být přiměřená, tak aby nedošlo k možné mozkové ischemii 
u rizikových pacientů okluzí aa. vertebrales. Následuje incize cca 
4 cm dlouhá, 1 cm nad spojnicí sternálních konců klíčků, rozhr-
nutí krčních svalů ve vertikální rovině (lze i příčně rozetnout krát-
ké krční svaly), nadzvednutí či přetětí istmu štítnice. Zásadní je 
příčná incize pretracheální fascie, digitální tunelizace jak pre- tak 
i paratracheálního prostoru. Následuje zavedení mediastinoskopu. 
Před vložením mediastinoskopu je doporučováno namazat medi-
astinoskop gelem, výhodou je též nadzvednutí a. innominata me-
diastinálním hákem. 

Mediastinoskopie je i přes anatomickou oblast vyšetření me-
todou bezpečnou. Mortalita je raritní (Specht 0,15 %, Luke 0 %…) 
Rizika poranění struktur mediastina jsou však nezanedbatelná. 
Předně se jedná o nebezpečné krvácení z poranění v. azygos, kte-
rá může být zaměněna za lymfatickou uzlinu, či poranění pravé 
a. pulmonalis. Může dojít k poranění n. reccurens, jícnu, trachey, 
hlavních bronchů či ductus thoracicus. Další možnou komplika-
cí je vznik pneumothoraxu. Raritní je zavlečení infekce či maligní 
metastatický rozsev. Před každou biopsií je vždy vhodné provést 
aspirační zkoušku bioptované tkáně. Za přínosné, jak z hlediska 
snížení rizika poranění mediastinálních struktur, tak vhodnosti 
výběru bioptované tkáně, se zdá peroperační využití ultrazvuku. 
V naší sestavě vyšetření nemáme žádné úmrtí pacienta, při v pořadí 
druhé mediastinoskopii došlo k jediné dosavadní vážnější kompli-
kaci a to poranění a. innominata. Krvácení bylo ošetřeno suturou 
arterie z modifikovaného Lexerova přístupu. Dvakrát jsme zazna-
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menali minimální nevýznamný infekt kolární krční incize zasahu-
jící jen povrchně do podkoží. 

Postavení mediastinoskopie v určení N-stadia, tedy staging 
a restaging NSCLC. Dne 30. 8. 2006 přijal koncil ESTS následující 
doporučení – ESTS guidelines for preoperative lymph node staging 
for non-small cell lung cancer (De Leyn et al. 2007): mediastino-
skopie je nadále standardem v diagnostice uzlin horního media-
stina. Nemusí být provedena u periferních tumorů T1,2 s negativ-
ním PET. U centrálních tumorů s PET N1 a s pomalým sycením 
primárního tumoru, LU většími jak 16 mm na CT, je VMS indi-
kovaná. Pozitivní PET nález vždy histologicky verifikovat (TBNA, 
EBUS-FNA i EEUS-FNA) mají specificitu vysokou, ale negativní 
výsledek má nízkou predikci, je tedy indikována invazivní diagnos-
tika. Před VMS je vhodné provést PET-CT. Při pozitivní PET i FNA 
není nutná VMS. VMS je významná pro posouzení extrakapsulární 
invaze a vícečetného postižení mediastinálních LU. 

V diagnostice N-stagingu NSCLC má CT stále hlavní úlohu. 
Nové CT přístroje mají vysokou rozlišovací schopnost, nezbyt-
né je vždy kontrastní vyšetření. Klinická relevance je ale nízká, 
i malé LU mohou být metastaticky postiženy a to až ve 20 %, ob-
jemné uzliny mohou být benigní. Dnes dle velikosti je hodno-
cena lymfatická uzlina za podezřelou tehdy, jestliže její rozměr 
v krátké ose přesahuje 1 cm. Ze zhodnocení dat však vyplývá, 
že CT senzitivita je 57 %, specificita 82 %. Přes vysokou pozitiv-
ní prediktivní hodnotu PET (79 %) je indikováno histologické 
ověření metastaticky postižené LU. PET vyšetření je v cca 10 % 
falešně negativní, ověřené N2 postižení po provedené lymfade-
nektomii. Aktuální rozlišovací schopnost PET je u ložiska o ve-
likosti minimálně cca 5–6 mm. Platí úmluva o užívání mapy LU 
dle Mountain-Dresslera.

Nutnost histologického stanovení N-stadia je dnes jednoznač-
ná. Pacienti s N3 postižením neprofitují z chirurgické léčby stran 
přežívání. Pacient s N2 nemocí mají větší přežívání po multinoda-
litní terapii než jen po samostatné chirurgické léčbě či radioterapii. 
Jestliže není možná chirurgická kompletní resekce, je preferována 
či doporučována nechirurgická multimodalitní terapie. U stádia 
plicního karcinomu IIIa–N2 se dle provedených randomizovaných 
studií zdá, že není signifikantní rozdíl v přežívání u tohoto stádia 
při chemoterapii a chemoterapii s následnou chirurgickou léčbou 
(Albain 2005; Rush 2005). Je ale delší „progressing-free“ interval 
a nižší lokoregionální recidiva po chirurgické léčbě. Byl prokázán 
benefit neoadjuvantní indukční terapie u pacientů s N2 chorobou 
před chirurgickou léčbou. Byla vypracována i doporučení pro re-

staging N2 nemoci. Vhodná je též histologická verifikace. Reme-
diastinoskopie je možná. Technika je stejná, není rozdíl v morbidi-
tě. Potíže jsou s fibrózou a postindukčním zajizvením mediastina. 
Výtěžnost remediastinoskopie je menší, proto je vhodné volit i ji-
né „neinvazivní“ způsoby biopsie. Mnoho pracovišR remediastino-
skopii neprovádí.

Kontraindikace mediastinoskopie jsou shodné s pravidly všeo-
becné chirurgie, specifickou kontraindikací je krční tracheostomie 
po laryngektomii a extrémní kyfóza.

K diskusi je kontraindikace při syndromu horní duté žíly. Z li-
teratury i vlastní zkušenosti víme, že včasná diagnostika a zahá-
jení, dle provedené biopsie, cílené onkoterapie přináší zpravidla 
promptní zmenšení masy tumoru s ústupem útlaku mediastinál-
ních struktur, včetně trachey, i za cenu přechodné nutnosti po-
operační dlouhodobější intubace či ventilační podpory. Předešlá 
sternotomie ani radioterapie nejsou kontraindikací k výkonu.

(Video)mediastinoskopie je i dnes nadále velmi potřebná 
a nezastupitelná invazivní chirurgická vyšetřovací metoda me-
diastina.
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sensitivity (%) specificity (%) NPV (%) PPV (%) prevalence (%)

CT 57 82 83 56 28

PET 84 89 93 79 32

Blind TBNA 76 96 71 100 70

EEUS-FNA 88 91 77 98 69

Mediastinoscopy 81 100 91 100 37

Tabulka:
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Problematika rozšířených plicních resekcí
Klein J., Král V., Neoral Č., Bohanes T., Szkorupa M., Kolek V., 
Koutná J.
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Při svém růstu mohou plicní nádory infiltrovat kteroukoli okol-
ní tkáň či strukturu. Operace takových nádorů však nejsou bez ri-
zika, proto je nanejvýš nutná přísná selekce nemocných a takové 
operace jsou nabízeny nemocným s největší šancí na trvalý nebo 
alespoň dlouhodobý úspěch. V rámci předoperační rozvahy musí 
být s maximální možnou jistotou vyloučeny vzdálené metastázy. 
Maligní mediastinální lymfadenopatie je obecně kontraindikací 
operace, nicméně moderní protokoly indukční terapie v určitém 
procentu dosahují parciální nebo úplnou remisi v primárním ná-
doru a (nebo) v uzlinách. V takové situaci je indikován restaging 
a případně i operace. 

Z chirurgického pohledu lze indikace rozšířených resekcí roz-
dělit podle klasifikace TNM. Parametru T3 odpovídá infiltrace 
struktur, které nemají vitální význam, a jejichž funkce nemusí být 
bezpodmínečně nahrazena. Sem řadíme infiltraci hrudní stěny, 
bránice, infiltraci vyjmenovaných mediastinálních struktur (me-
diastinální pleura, perikard, n. phrenicus, v. azygos, vlastní plicní 
tepna). Dále sem patří infiltrace hlavního bronchu méně než 2 cm 
od kariny a infiltrace struktur kupuly pleurální při Pancoastově 
tumoru (plexus brachialis, proximální žebra, subklaviální cévní 
svazek, krční sympatikus). 

T4 nádory dělí Grunewald (2000) na potenciálně resekabilní 
(infiltrace horní duté žíly, kariny, dolní části průdušnice, levé před-
síně) – T4(1) a na definitivně neresekabilní – (infiltrace jícnu, ob-
ratlů, maligní pleurální či perikardiální výpotek) – T4(2).

Operace nádorů T3
Resekce hrudní stěny
Úkolem chirurga je kompletní resekce plíce s nádorem v blo-

ku s infiltrovanou hrudní stěnou. Exploraci hrudníku je výhodné 
provést z torakotomie dostatečně vzdálené od předpokládané pe-
netrace do stěny tak, aby tento řez mohl být použit jako kraniální 
nebo kaudální hranice resekce hrudní stěny. V otázce, co reseko-
vat jako první, platí pravidlo: po ověření operability plíce resekovat 
hrudní stěnu, poté odstranit příslušnou část plíce, následně provést 
lymfadenektomii uzlin plicního hilu a mediastina a celou operaci 
dokončit odpovídající rekonstrukcí defektu hrudní stěny. Rozsah 
resekce hrudní stěny pro infiltrující karcinom by neměl být menší 
než 3 žebra (jedno neinfiltrované žebro nad a jedno pod tumorem). 
Odpovídající defekt hrudní stěny dovoluje jakýkoli rozsah systema-
tické lymfadenektomie od samplingu až po mediastinální lymfade-
nektomii. Vlastní plicní resekce by měla rozsahem odpovídat sta-
novené indikační rozvaze. Vzhledem k tomu, že nádory prorůstající 
do hrudní stěny jsou uloženy periferně, bývá dostačujícím výkonem 
lobektomie (bilobektomie). Pneumonektomie přichází v úvahu 

při nádorech přerůstajících interlobium nebo při lymfadenopatii 
intrapulmonálních či mediastinálních uzlin. Moderní způsoby re-
konstrukce hrudní stěny doznaly podstatných změn v souvislosti 
s nabídkou materiálů použitelných ke krytí defektu vzniklého od-
straněním více žeber spolu s měkkými tkáněmi. Na menší defek-
ty se dříve používala dura mater, fascia lata, perikard, kůže, které 
byly vyztužené autologními žebry nebo železnými dráty. Později 
byly vyvinuty syntetické, dobře snášené materiály (Marlex, Dakron, 
Prolen, ePTFE), které se implantují ve formě sítěk. Ty jsou dodnes 
hojně používány buQ samostatně v jedné nebo ve dvou vrstvách, či 
vyztužené polymetylmetakrylátem či kostním cementem. 

Resekce bránice
Infiltrace bránice operabilním plicním karcinomem je vzácná, 

protože symptomatologie je minimální, zcela nespecifická a pře-
doperační neinvazivní diagnostika bývá v tomto ohledu zcela ne-
spolehlivá. Navíc je velmi nepříznivou okolností, protože boha-
té juxtadiafragmatické mízní a venózní cévy dovolují lymfogenní 
a vaskulární diseminaci mimo hrudník. Vlastní resekce bránice není 
složitá záležitost. Infiltrována bývá především brániční kupula. Po-
stižený úsek lze snadno cirkulárně excidovat s dostatečným bez-
pečnostním lemem, za minimum se považují 2 cm. Pokud nevznikl 
rozsáhlý defekt, bývá uskutečnitelná přímá sutura. Není vhodné 
snažit se o excizi dovolující direktní suturu za každou cenu, zhor-
šuje to přežívání. Při rozsáhlejším prorůstání a široké excizi je zá-
plata síRkou nezbytná. V poslední době je preferován ePTFE, ale 
i nejjednodušší monofilamentní síRka zcela dostačuje. Pokud je to 
možné, jsou šetřeny hlavní větve bráničního nervu. Pětileté přežití 
se pohybuje okolo 15 %. 

Resekce perikardu
Předoperačně zjištěný perikardiální výpotek je třeba vyšetřit 

cytologicky, pozitivita nálezu kontraindikuje chirurgický výkon. 
Peroperačně musí být infiltrace perikardu nádorem posouzena jak 
zvenčí, tak otevřením perikardu. Infiltrace srdečních oddílů snad 
vyjma levé předsíně je opět kontraindikací radikální operace. Exci-
zi je třeba provést s určitým bezpečnostním lemem. Jeho rozsah se 
stanoví s ohledem na anatomii osrdečníku a srdce. Rozvaha se řídí 
makroskopickým i mikroskopickým nálezem v resekční linii. Peri-
kard bývá obvykle infiltrován centrálními nádory v místě odstupu 
či ústí jednotlivých cévních kmenů. Detailní znalost anatomie pe-
rikardu dovoluje provést i radikální plicní resekce extraperikardi-
álně neproveditelné, aR už s resekcí perikardu nebo bez ní. Defekt 
perikardu se neuzavírá vodotěsně, aby nevznikla tamponáda. Při 
nedostatečném uzávěru hrozí herniace srdce do prázdného hemi-
thoraxu, zejména po pravostranné pneumonektomii. Je to obvykle 
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smrtící komplikace. K dispozici pro krytí defektu je řada materiálů 
a forem, většinou stačí prolenová síRka. Tam, kde by protéza byla 
v kontaktu s koronárními cévami, je vhodnější neporézní mate riál 
(ePTFE záplata).

Operace nádorů T4
Resekce obratlů
Postižení obratlů plicním karcinomem je považováno obec-

ně za kontraindikaci operace. Grunewald sice řadí takové nádory 
mezi T4(2), tedy definitivně neresekabilní, přesto je sám autorem 
sdělení o totální vertebrektomii a hemivertebrektomii. Ve světové 
literatuře se vyskytuje několik prací referujících o takových opera-
cích, nicméně dlouhodobé výsledky nejsou uspokojivé a podporují 
obecný názor na velmi zdrženlivý přístup. Za dodržení přísné se-
lekce je však možné provádět i takové výkony. Postižení spinálního 
kanálu je však zjevnou kontraindikací operace a nálezy vyžadující 
náhradu celého obratle lze také obhájit jen stěží, třebaže moder-
ní neurochirurgické a ortopedické instrumentárium tento výkon 
podstatně zjednodušilo. Metodika částečné vertebrektomie byla 
propracována několika autory. Jde zejména o jednodušší operace 
ve smyslu tangenciální resekce obratlových těl. Složitější operace 
jako hemivertebrektomie vyžadují speciální materiál a instrumen-
tárium k udržení stability páteře. Většina kombinovaných operací 
plic a páteře byla popsána u nádorů Pancoastova typu. Běžný roz-
sah operace s resekcí transverzálních výběžků byl rozšířen na těla 
obratlů, jejich oblouky a kloubní výběžky. Byly popsány také opera-
ce kaudálnějších hrudních obratlů, dlouhodobé výsledky jsou však 
horší než neuspokojivé. Určité zlepšení přežívání zejména u api-
kálních lézí přinesla indukční radioterapie či radiochemoterapie. 
Kombinované postupy mají své místo také v adjuvantním režimu, 
zejména při sporném nálezu v resekční linii. 

Resekce aorty
Infiltrace aorty představuje obligátní kontraindikaci resekce. 

Současné maligní postižení mediastinálních uzlin a široká inva-
ze do mediastina usnadňují rozhodnutí o inoperabilitě. Pokud by 
však infiltrace aorty byla jedinou překážkou v odstranění tumoru 
bez potvrzených uzlinových metastáz a bez prokázané generali-
zace, je resekce aorty sice hraničním, ale přípustným výkonem. 
Plicní karcinomy infiltrují vlevo descendentní aortu, nádory levé-
ho hlavního bronchu oblouk v oblasti Botallova ligamenta. Podle 
hloubky invaze a velikosti postiženého obvodu aorty lze infiltraci 
řešit subadventiciální disekcí, částečnou resekcí stěny se záplatou 
nebo tubulární resekcí postiženého úseku aorty. Při subadventi-
ciální disekci nádoru se odstraňuje aortální adventicie infiltrovaná 
tumorem „en bloc“ s nádorem. Takový postup však nezaručuje R0 
resekci, proto je i procento časných lokálních recidiv vysoké. Oba 
další způsoby operace, tj. parciální resekce stěny aorty se záplatou 
i tubulární resekce segmentu aorty s rekonstrukcí protézou, jsou 
spojeny s rizikem ischemického poškození míchy a parenchyma-
tózních orgánů (ledvin) pod místem operace. V elektivní chirur-
gii a zejména v hraniční indikaci je žádoucí zabezpečení perfúze 
tkání distálně od rekonstrukce. Japonští autoři preferují dočasný 
by-pass distálně od místa resekce, Klepetko (1999) preferuje mi-
motělní oběh. K založení dočasného aorto-aortálního by-passu je 
možno použít cévní by-pass protézou, aortálními kanylami nebo 

Gottův shunt. Mimotělní oběh je bezpečnější a méně stresující pro 
chirurga, ale náročný na technické vybavení. 

Resekce horní duté žíly
Horní dutá žíla (vena cava superior – VCS) je infiltrována poměr-

ně často nádory v pravém tracheobronchiálním úhlu. Zpravidla se 
jedná o direktní invazi tumoru, méně často o penetraci extrakap-
sulárně rostoucích lymfatických metastáz v dolních, horních nebo 
předních paratracheálních uzlinách. Postižení VCS menšího rozsahu 
lze obvykle řešit bez totální okluze horní duté žíly – na nástěnné 
svorce direktní suturou nebo záplatou z perikardu či ePTFE. Další 
možností je tangenciální naložení cévního stapleru. Úplná okluze 
svorkou naloženou na do té doby průchodnou cévu vede k poměrně 
vážným změnám hemodynamiky v oblasti hlavy a krku a narušení 
intrakraniální cirkulace. Nitrolební tlak může stoupnout nad bez-
pečnou mez a vyvolat ireverzibilní mozkový edém. Intracerebrální 
venostáza hrozí tichým uzávěrem kdekoliv. Nicméně precizní balan-
ce tekutin, miniheparinizace před výkonem a další dávka 0,5 mg   / g 
heparinu před naložením svorky minimalizují uvedená rizika. Po-
užití vnitřního shuntu proto není pokládáno za nezbytné, není 
obecně indikováno. Za nejjednodušší a nejobvyklejší rekonstrukci 
se považuje náhrada kmene VCS interpozicí mezi proximální a dis-
tální pahýl, distální anastomóza může být naložena až na předsí-
ni. Další alternativou je rekonstrukce pouze jedné brachiocefalic-
ké žíly, jinou možností může být náhrada VCS dvěma protézami 
mezi brachiocefalické žíly a předsíň. Obvykle stačí diametr protézy 
14 mm při náhradě kmene horní duté žíly a 10 –12 mm při spoj-
ce s brachiocefalickou žílou. Protéza s prstenci zaručuje odolnost 
proti kompresi v mediastinu. 

Karinální resekce
Kompletní (R0) resekce bifurkace průdušnice pro karcinom není 

častou operací, protože trachea je obtížně nahraditelný orgán. Mož-
nosti uvolnění průdušnice jsou limitovány uložením v hrudníku, 
poměrně pevnou fixací jak proximálně tak distálně a segmentálním 
charakterem cévního zásobení. Proto se za maximum délky resek-
ce v hrudním úseku považují 4 cm. Při větší resekci by provedená 
anastomóza byla pod enormním tahem s odpovídajícím rizikem de-
hiscence sutury. V této oblasti jako nikde jinde musí občas chirurg 
balancovat mezi R0 resekcí a limitem rozsahu resekce, jsa si vědom, 
že nekompletní resekce nemocného spíše poškodí. Je třeba mít na 
paměti, že každý typ chirurgie má své neresekabilní případy.

Rozeznáváme 3 základní typy karinálních resekcí: 
1. karinální pneumonektomii, pod kterou rozumíme odstranění 

plicního křídla a bifurkace průdušnice spolu s tumorem, a ana-
stomózu mezi průdušnicí a hlavní průduškou ponechané plíce;

2. karinální lobektomii, pod kterou rozumíme odstranění horní-
ho laloku plíce s hlavní průduškou a bifurkací. Anastomózo-
vány jsou trachea a kontralaterální hlavní bronchus a do takto 
rekonstruovaných dýchacích cest je implantován bronchus po-
nechaného laloku stejné strany;

3. limitovanou (vlastní) karinální resekci, která šetří obě plíce. 
Spojené hlavní průdušky jsou anastomózovány s pahýlem prů-
dušnice.
Nezbytným předpokladem úspěchu karinální resekce je pečlivá 

selekce nemocných a zejména přesný staging. Nemocní s media-
stinální lymfadenopatií (N2 či N3) mají minimální šanci na dlou-
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hodobé přežití, i když moderní kombinované léčebné režimy ne-
patrně zlepšily jejich vyhlídky.

Resekce levé předsíně
Prorůstání centrálních nádorů plíce do levé předsíně podél 

plicních žil není vzácné. Limitované resekce lze uskutečnit vcelku 
jednoduše na svorce tangenciálně naložené na síň. Vpravo lze do-
datečný prostor pro naložení svorky získat prostřižením mezokar-
diálního závěsu mezi dolní plicní žílou a dolní dutou žílou a roz-
preparováním mezisíňového septa. Vlevo nelze podobný manévr 
uplatnit. Při komedonovitém růstu nádoru do předsíně je použití 
mimotělního oběhu pravidlem. 
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Společné operace srdce a plic
Habal P., Šimek J.
Kardiochirurgická klinika, LF UK a FN v Hradci Králové

První úspěšnou resekci plic provedl již v roce 1933 Graham 
(Graham et al. 1984). Resekční léčba rakoviny plic má v Hradci 
Králové dlouhou historii, první anatomickou resekci zde provedl 
v roce 1948 Procházka. Přes pokroky v chemoterapii a radioterapii 
je prognóza přežití v pětiletém sledování nemocných stále nejvyš-
ší po radikální plicní resekci. Snahou chirurga je proto nabídnout 
léčbu co nejširšímu spektru nemocných. 

Nádorové onemocnění plic má některé společné rizikové fak-
tory s onemocněním srdce, proto přibývá pacientů s postižením 
obou systémů. Již Fingerland v 70. letech prokázal přímou závis-
lost kouření a počtu vykouřených cigaret na vzniku rakoviny plic 
a to tak, že po vykouření více než 500 000 kusů vzroste riziko plic-
ní rakoviny až 25krát (Fingerland 1973).

Na Kardiochirurgické klinice LF UK a FN v Hradci Králové 
jsme od ledna 2001 do prosince 2006 operovali celkem 653 ne-
mocných s nádorovým onemocněním plic. Z nich 23 (3,5 %) mělo 
současně některou srdeční chorobu. Pacienty jsme rozdělili do 
4 skupin. V první skupině byly 2 ženy, které po provedené plicní 
resekci podstoupily za 36 a 38 měsíců náhradu aortální chlopně. 
Prioritu v obou případech dostaly plicní operace, i když srdeční 
onemocnění bylo u obou žen diagnostikováno v rámci předope-
rační přípravy, ale nebyla splněna kardiologická kriteria k náhradě 
chlopní. Druhou skupinu tvořilo 8 nemocných postižených ische-
mickou chorobou srdeční. U všech nemocných bylo plicní onemoc-
nění před revaskularizační operací známo, ale pro závažný nález na 
koronárním řečišti se nejprve přistoupilo k operaci srdce a poté, 
v intervalu 2–10 měsíců, k plicní resekci. Podotýkáme také, že tato 
skupina byla tvořena nemocnými v začátcích naší společné chirur-
gické léčby. Právě z obav o možné srdeční komplikace po plicní re-
sekci jsme zvolili tuto variantu. Ukázalo se, že dlouhý interval od 
jednotlivých operací nebyl výhodou pro nemocného, protože do-

šlo k progresi nádorového bujení a u všech nemocných k posunu 
v postižení lymfatického systému (odlišný předoperační staging 
a staging histologický). Dlouhý interval mezi operacemi byl způ-
soben hlavně obtížným přesvědčováním nemocných k tomu, aby 
po jedné závažné operaci nastoupili včas k další těžké operaci. Re-
vaskularizace myokardu byla u části nemocných provedena za uži-
tí mimotělního oběhu, část byla operována bez něho. Třetí skupi-
nu tvořilo 12 nemocných, které jsme operovali současně. Nejprve 
z mediální sternotomie plicní výkon, následně pak v 10 případech 
byla provedena revaskularizační operace a ve 2 případech náhra-
da mitrální chlopně. Ve čtvrté skupině byl muž, narozený v roce 
1934, na jehož kazuistice ukazujeme diagnostický a terapeutický 
postup společné operace. Prvními symptomy u něho byla narůsta-
jící dušnost a při diferenciální diagnostice, kdy byla na spirálním 
CT vyloučena plicní embolizace, se zjistil nádor, který prorůstal le-
vostrannou dolní plicní žilou do levé srdeční síně a částečně uza-
víral ústí mitrální chlopně.

Závěr 
Možnosti chirurgického přístupu při kombinovaném onemoc-

nění srdce-plíce jsou různé. Z pohledu profitu nemocného se jeví 
nejlepší, i když pro chirurga jistě ne nejpohodlnější, přístup mediál-
ní sternotomií (Byrne et al. 2004; Danton et al. 1998; Dyszkiewicz 
et al. 2004). Operační přístup mediální sternotomií k provedení 
plicní resekce je ulehčen zapojením přístroje pro mimotělní oběh. 
Potom lze dobře manipulovat se zastaveným srdcem a ulehčit si tak 
přístup k plicnímu hilu, ovšem za cenu neúměrného prodloužení 
doby srdeční zástavy a celkové délky mimotělního oběhu se všemi 
možnými neblahými důsledky, které může přinést (Lonsky 2004). 
Tento postup uvádíme pouze k ucelení přehledu operačních mož-
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ností a lze ho snad užít jen ve zcela výjimečných případech, větši-
nou při nenadálých plicních komplikacích během srdeční operace. 
Vlastní ojedinělé zkušenosti s tímto postupem máme při kompli-
kaci Trendelenburgovy operace masivní plicní embolií v mimotěl-
ním oběhu nebo při poranění plicní artérie pravého dolního plicní-
ho laloku zavedeným Swann-Ganzovým katétrem během operace 
– náhrady mitrální chlopně. V obou případech jsme museli přerušit 
srdeční výkon a provést příslušnou lobektomii v celkové heparini-
zaci pro život ohrožující krvácení do plicního parenchymu s ma-
sivní hemoptýzou intubační rourkou.

Naopak plicní resekce cestou mediální sternotomie před cel-
kovou heparinizací a před spuštěním přístroje pro mimotělní oběh 
je možná, ale rozhodně obtížnější, než klasickým torakotomickým 
přístupem. Asi nejobtížněji se provádí levostranná dolní lobekto-
mie u nemocných s hypertrofií levé srdeční komory hlavně při ná-
hradách chlopní u pokročilých srdečních vad. Jinou možností je 
provést v jedné anestézii nejprve z příslušné posterolaterální to-
rakotomie plicní resekci a poté pokračovat ze sternotomie srdeční 
operací buQ za použití mimotělního oběhu, nebo bez něho. Pro-
vádění současných operací srdce a plic kombinací dvou rozdílných 
přístupů (mediální sternotomie a posterolaterální torakotomie, 
či příčná torakotomie s otevřením obou pleurálních dutin) se ne-
zdá být přínosná především pro výrazně větší pooperační dyskom-
fort nemocného. V poslední době přináší dobré výsledky možnost 
hybridních zákroků nejprve perkutánní transluminální koronární 
angioplastika se zavedením stentu a následně pak plicní operace 
klasickou cestou. Ale i tady je třeba uvažovat s časovou prodlevou 
po PTCA pro nutnost antiagregační léčby.

Náš malý soubor poukazuje na možnou cestu dalšího vývoje 
v chirurgické léčbě společného onemocnění kardiopulmonálního 

systému. Literární zkušenosti nejsou zatím příliš bohaté (Byrne et 
al. 2004; Danton et al. 1998; Dyszkiewicz et al. 2004; Köksal et al. 
2002). Zdá se, že simultánní operace přinášejí medicínská pozitiva 
v tom, že se v jedné anestézii léčí oba systémy a eliminuje se ne-
blahý vliv mimotělního oběhu na imunitní systém (Colman 1990; 
Gadaleta et al. 1994; Lonsky 2004). Současně prováděné výkony 
nepřinášejí zvýšené pooperační komplikace a operace v jedné době 
přináší i ekonomický efekt. 
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Radikální mediastinální lymfadenektomie 
v chirurgické léčbě nemalobuněčného BCa
Hytych V., Vernerová A., HoražQovský P., Konopa Z.
Chirurgická klinika 1. Lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Karcinom je nejčastějším nádorem plic. Z celosvětového hle-
diska je jedním z nejčastějších nádorů vůbec. Incidence plicního 
karcinomu je v ČR 95/100 000 mužů a 26/100 000 žen. Ročně je 
diagnostikováno více než 6 000 nových onemocnění a stejný počet 
nemocných umírá (Musil et al. 2005). V USA bylo v roce 2005 zjiš-
těno 174 470 nových případů plicní rakoviny a 162 460 nemocných 
zemřelo (Herbst et al. 2006; U. S. NIHICI 2006).

V etiologii se uplatňuje především kouření cigaret (Musil et al. 
2005; Herbst et al. 2006; U. S. NIHICI 2006), méně pak doutníků 
či dýmky. Vykouření celkového počtu 180 000 cigaret zvyšuje rizi-
ko vzniku karcinomu plic 20krát. 

Pro léčbu je nezbytné stanovení histologické klasifikace nádoru 
(typing), stupeň malignity (grading) a určení rozsahu maligního 
procesu (staging) (Musil et al. 2005; U. S. NIHICI 2006; Čapov et 
al. 2000; Černý et al. 1993). 

Maligní epitelové nádory plic tvoří 9 podjednotek: malobuněč-
ný karcinom, dlaždicobuněčný karcinom, adenokarcinom, velkobu-
něčný karcinom, adenoskvamózní karcinom, pleomorfní karcinom, 
neuroendokrinní karcinom (dříve karcinoid), karcinom typu buněk 
slinných žláz a neklasifikovaný karcinom (U. S. NIHICI 2006).

Prakticky dělíme tyto nádory na malobuněčný karcinom (SCLC) 
a nemalobuněčné karcinomy (NSCLC – dlaždicobuněčný, velkobu-
něčný a adenokarcinom).

Zařazení do jednotlivých stadií podle TNM klasifikace ovlivňu-
je nejen velikost a lokalizace tumoru, ale zejména postižení lym-
fatických uzlin. 

Mezinárodní klasifikační systém (TNM) dělí regionální lym-
fatické uzliny (N) do čtyř skupin (U. S. NIHICI 2006; Čapov et al. 
2000; Černý et al. 1993): N0  –  N3. Klasifikace regionálních lymfatic-
kých uzlin vychází z původní práce T. Narukeho z National Cancer 
Center (NCC) Tokyo v Japonsku. Japonské dělení podle Japan Lung 
Cancer Society (JLCS) převzala The American Joint Committee 
on Cancer (AJCC) a TNM Committee de la Union Internationale 
Contre le Cancer (UICC). Hranicí mezi N1 a N2 je mediastinální 
pleura. Uzliny N10 řadí do skupiny N1.

The American Thoracic Society (ATS) a The North American 
Lung Cancer Study Group (LCSG) nakonec přijaly také japonské 
dělení, ale uzliny N10 považují na ipsilaterální mediastinální uz-
liny N2. 

Postižení lymfatických uzlin je možno odhadnout na základě 
dlouhodobého statistického zpracování a zkušeností rentgenologa 
výpočetní tomografií (CT), pozitronovou emisní tomografií (PET) 
nebo kombinací obou metod (PET-CT).

Exaktní metodou je histologické vyšetření odebraných media-
stinálních uzlin cestou mediastinoskopie, videomediastinoskopie, 

parasternální mediastinotomie, torakoskopie, videotorakoskopie 
a video-asistované torakoskopie. 

Základní léčbou nemalobuněčného karcinomu plic ve stadiu 
I., II. a III. je operace. Pacienti ve stadiu III.b jsou indikováni k ne-
oadjuvantní chemoterapii a restagingu s následnou chirurgickou 
léčbou. Výjimečně operujeme nemocné ve IV. stadiu.

Minimálním chirurgickým výkonem je lobektomie, menší vý-
kony segmentální resekce, neanatomické nebo atypické resekce 
jsou zatíženy větším procentem recidiv a mají výrazně horší pro-
gnózu.

Radikální resekční výkon musí být doplněn odstraněním lym-
fatických uzlin mediastina. 

Výkony, kdy odstraňujeme mediastinální lymfatické uzliny dělí-
me na (Bernard et al. 2004; Gajra et al. 2003; Lardinois et al. 2005; 
Passlick et al. 2002; Hurtgen et al. 2005):
� sampling, odstraňujeme pouze některé zvětšené uzliny nebo 

uzliny podezřelé z metastatického postižení jen v některých 
oblastech (kompartmentech). Výběr závisí na lokalizaci pri-
márního tumoru a lymfatické drenáži plic. Lung Cancer Study 
Group doporučuje vyšetřit po jedné uzlině ze skupiny 4, 5, 7, 
10, 11, 12. K potvrzení stupně N0 postačuje nález šesti nega-
tivních uzlin.

� systematická mediastinální lymfadenektomie znamená re-
vizi všech oblastí a skupin uzlin mediastina (ipsilaterálních), 
odstranění veškerého tuku s mediastinálními uzlinami od aper-
tury hrudní po bránici, tj. N1–  N9. Ošetření přívodných a od-
vodných lymfatických cest a cév. 

� extenzivní mediastinální lymfadenektomie je extrémně ra-
dikální výkon, kdy je plicní resekce doprovázena oboustrannou 
radikální mediastinální lymfadenektomií. Jsou odstraněny uzli-
ny N1, N2 (ipsilaterální) a N3 (kontralaterální) včetně thymu. 
Přístup je volen ze sternotomie. Je však možné kombinovat 
torakotomii a sternotomii s videomediastinoskopií a videoto-
rakoskopií.
Většina chirurgických pracovišR se shoduje v tom, že by radi-

kální resekční výkon pro nemalobuněčnou plicní rakovinu měl být 
doplněn odstraněním mediastinálních lymfatických uzlin. Jen tak 
je možno exaktně stanovit staging choroby v klasifikaci TNM (Ča-
pov et al. 2000; Bernard et al. 2004; Gajra et al. 2003; Lardinois et 
al. 2005; Passlick et al. 2002; Hurtgen et al. 2005). 

V období let 2004 až 2006 bylo provedeno na Chirurgické kli-
nice 1. LF a FTNsP celkem 846 operací u 791 pacientů. Z toho bylo 
538 mužů (tj. 68,01 %) a 253 žen (tj. 31,99 %), průměrného věku 
58,28, resp. 59,78 let. Nejmladší nemocné bylo 5,1 roků a nejstar-
šímu nemocnému 83,5 let.
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Z 846 hrudních operací bylo 352 resekcí plic, 232 videotora-
koskopií (VTS) a video-asistovaných torakoskopií (VATS), 24 ex-
stirpací tumorů mediastina, 15 výkonů na jícnu a 223 ostatních 
operací (resekce hrudní stěny, resekce trachey, dekortikace, me-
diastinoskopie atd.)

K operaci jsme indikovali 263 nemocných s primárním plicním 
karcinomem, 37 pacientů s plicními metastázami různých malig-
nit, nejčastěji kolorektálního karcinomu, 57 nemocných jsme ope-
rovali pro benigní plicní nádor, 131 pro zánět a 44 pro spontánní 
pneumothorax. 

Operovali jsme 150 mužů a 62 ženy průměrného věku 64,20, 
resp. 63,66 let a provedli jsme celkem 212 kurativních resekcí pro 
nemalobuněčný bronchogenní karcinom. Z toho 139 výkonů bylo 
lobektomií, 14 bilobektomií, 54 pneumonektomií a 5 video-asis-
tovaných resekcí. U 38 nemocných jsme museli připojit 7krát re-
sekci trachey, 8krát plastiku bronchu, 5krát resekci hrudní stěny, 
5krát resekci a plastiku arteria pulmonalis, 7krát resekci bránice, 
3krát resekci vena cava superior a jícnu.

Pro epidermoidní karcinom jsme operovali 85 mužů (56,67 %) 
a 23 žen (37,10 %), pro adenokarcinom 35 mužů (23,33 %) 
a 15 žen (24,19 %), pro velkobuněčný karcinom stejně jako pro 
adenoskvamózní karcinom jsme operovali po 3 mužích (2,00 %) 
a 2 ženách (3,24 %), pro pleomorfní a smíšený karcinom jsme pro-
vedli výkony v každé skupině u 2 mužů (1,33 %) a 2, resp. 1 že-
ny, tj. u 3,24 %, resp. 1,62 %. Neuroendokrinní karcinom jsme 
diagnostikovali u 10 mužů (6,67 %) a 15 žen (24,19 %). Karci-
nom typu nádoru slinných žláz jsme nalezli u 10 mužů (6,67 %) 
a 2 žen (3,24 %).

 Standardní postup v chirurgické léčbě nemalobuněčného kar-
cinomu plic na naší klinice:

� anatomická resekce plic 
� systematická radikální mediastinální lymfadenektomie – od-

stranění ipsilaterálních uzlin mediastina.
Resekční výkon bez mediastinální lymfadenektomie považu-

jeme za paliativní.
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typ
n=41

HP SP DP HL DL

Epi
n=20

2×2 2×4 2×7 3×7 2×8
2×4 9×5 4×6

1×7 1×8
4×7 2×9

Adeno
n=12

2×2 2×3 2×4
2×5 2×7 2×8

2×7

Velko
n=3

2×3 1×4 1×7 1×5 1×5 1×6 1×7

Sl. žl.
n=4

2×3 2×4 2×7 2×8 2×9

Neuro
n=2

2×7

Tabulka: Nález pozitivních mediastinálních uzlin

(Epi = epidermoidní karcinom, Adeno = adenokarcinom, Velko = velkobuněčný karcinom, Sl. žl. = karcinom typu nádoru slinných žláz, 
Neuro = neuroendokrinní karcinom, HP = pravý horní lalok, SP = pravý střední lalok, DP = pravý dolní lalok, HL = levý horní lalok, 
DL = levý dolní lalok) 
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Využití robota v hrudní chirurgii
Čapov I., Doležel J., Jedlička V., Peštál A.
I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně
Centrum robotické chirurgie FN U sv. Anny v Brně

Miniinvazivní techniky anatomických plicních resekcí jsou na 
jedné straně zcela běžným postupem v některých centrech hrud-
ní chirurgie ve světě, na druhé straně i v těchto vyspělých zemích 
tvoří kupříkladu cca 4 % všech provedených lobektomií. Robotic-
ký systém da Vinci tento miniinvazívní postup ještě favorizuje 
u časných stádií NSCLC, poněvadž odstraňuje nedostatky video-
torakoskopie. Autoři se domnívají, že jedině centralizace a úzká 
specializace činnosti povede k ještě lepším výsledkům a to včetně 
jícnové chirurgie a chirurgie mediastina. 

Autoři předkládají první zkušenosti a výsledky roboticky asis-
tovaných plicních lobektomií. V práci je diskutováno rozmístění 
portů, pomocné minitorakotomie, poloha pacienta, pozice čtyřra-
menného těla robotického systému da Vinci a zejména technika 
lobektomie. Na našem pracovišti byly provedeny 4 roboticky asis-
tované lobektomie u dvou žen a dvou mužů (ve věku 45, 52 a 57, 
67 let). Cévy byly ligovány mechanicky pomocí robota. Pomocná 
minitorakotomie délky 5 cm byla provedena v pátém mezižebří 
posterolaterálně. Třikrát byla provedena dolní lobektomie vlevo 
a jednou vpravo. Výkon byl vždy doplněn mediastinální lymfade-
nektomií. Komplikace nebyly pozorovány ani během operace ani 
v pooperačním období. Roboticky asistovaná lobektomie je v čas-
ných stadiích bronchogenního karcinomu (Ia,Ib) bezpečnou me-
todou plicní resekce, která zajišRuje rychlejší rekonvalescenci pa-
cienta ve srovnání s otevřenou operací. 

Robotická plicní lobektomie je indikována pro periferně ulo-
žené tumory do velikosti 4 cm, tedy T1 a menší T2. V současné 
době se provádí robotická plicní lobektomie ve dvou modifika-
cích. První metoda využívá pomocné minitorakotomie již od za-
čátku operace, druhá (plně endoskopická) provádí minitorako-
tomii na konci operace pro vyjmutí resekátu (Stanbridge et al. 
2005). Předoperační rozvaha musí obsahovat vzájemnou polohu 
pacienta a pozici čtyřramenného těla robota a umístění jednotli-
vých pracovních kanálů, ale i pozici anesteziologického přístroje, 
věže s obrazovkou pro asistenci. Nejčastěji se používá poloha pa-
cienta na boku nebo poloha anterolaterální. Nejčastěji používané 
umístění těla robota respektuje zásadu, že osa středního rame-
ne používaného pro kameru směřuje na rameno pacienta a svírá 
s osou operačního stolu úhel 45 stupňů, přičemž hlava pacienta 
směřuje k tělu robota. Dále se používají polohy, kdy osa středního 
ramene robota svírá s osou operačního stolu 0 či nejméně často 
90 stupňů. Umístění pracovních kanálu je obvykle obdobné jako 
u torakoskopického přístupu. Počet portů je obvykle 4 – port pro 
kameru, dvě robotická ramena a pomocný pracovní kanál pro od-
sávání, podávání a střihání vláken event. naložení stapleru. Volba 
lokalizace pomocné minitorakotomie závisí od typu lobektomie. 
Podle našeho soudu je výhodnější, je-li minitorakotomie od po-
čátku operace. Může sloužit jako místo pro naložení stapleru či 

k rozdělení zašlé mezilalokové štěrbiny. V tomto případě je pak 
volena v pátém mezižebří posterolaterálně při dolní lobektomii 
a anterolaterálně při horní lobektomii. Pozice minitorakotomie 
i poloha portů při střední lobektomii je stejná jako při lobektomii 
horní. Technika plicní lobektomie je v zásadě stejná jako u ote-
vřené operace. Vhodné je však vždy začít preparací a rozdělením 
mezilalokové štěrbiny pro lepší manipulovatelnost s lalokem ur-
čeným k resekci. Tento krok je již možno provádět plně roboticky 
nebo s pomocí torakoskopické techniky. Následuje preparace a li-
gatura plicní žíly a ligatura tepen resekovaného laloku. Robotic-
ký systém umožňuje cévy ligovat mechanicky – tedy shodně jako 
při otevřené operaci. Možné je však přerušení cévních struktur 
rovněž staplerem. Pomocí stapleru je přerušen bronchus a tak je 
dokončena plicní lobektomie. Po vyjmutí laloku cestou pomocné 
minitorakotomie je výkon doplněn o systematickou mediastinál-
ní lymfadenektomii.

Výsledky:
Třikrát byla provedena dolní lobektomie vlevo a jednou vpravo. 

Výkon byl vždy doplněn systematickou mediastinální lymfadenek-
tomií, která jej prodloužila o 30 minut. Operační čas byl průměrně 
270 minut (180, 240, 300, 360) vč. přípravy robota k operaci. Ani 
během operace ani v pooperačním období se závažné komplikace 
nevyskytly. Menší komplikace se vyskytla jednou a to drobná vzdu-
chová netěsnost, která se spontánně uzavřela po 10 dnech. Prů-
měrná doba hospitalizace byla 7,5 dne (6, 6, 8, 10 dní). Infekční 
komplikace se v našem souboru nevyskytly. Mortalita byla nulová. 
Výhody robotického systému da Vinci – 3D zobrazení a obratné 
endoskopické nástroje umožňující rozsah pohybu připomínající 
lidské zápěstí, se osvědčily při preparaci hilových struktur. Všich-
ni pacienti měli předoperačně zavedený epidurální katetr k pero-
perační a pooperační analgezii. Při VAS 3–4 byla celková spotřeba 
analgetické směsi za první tři pooperační dny významně nižší než 
při otevřené operaci. Ani jeden pacient nedostal peroperačně ani 
pooperačně transfuzi krve.

Diskuse: 
Pozice těla robota a operačního stolu při dolní lobektomii není 

apodikticky stanovena. Proti jiným autorům (Bodner, Ashnton) 
volíme shodnou osu operačního stolu a prostředního ramena ro-
bota pro nutnost pohybu kamery nejen dorzálně, ale i ventrálně. 
Při poloze stolu a středního ramene robota v 45 stupňovém uhlu 
centrovaném na rameno pacienta se kamera při pohledu ventrál-
ně dostává výrazně z požadované osy – kamera, operované místo, 
střední rameno robota. Umístění portu pro kameru volíme do 7. 
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mezižebří raději do zadní než do střední axilární čáry pro prevenci 
kolize s žeberním obloukem či spinou ilickou pacienta. Při ma nuální 
ligatuře hilových cév používáme pojištění centrální lněné ligatury 
ještě opichovou ligaturou, která je pojistkou proti sklouznutí. Jiní 
autoři provádí dvojnásobnou ligaturu bez propichu, či používají 
vaskulární stapler. Poslední možnost považujeme za nevhodnou 
pro velkou obtížnost bezpečného naložení stapleru pro asisten-
ci, která nemá možnost 3D zobrazení. Většina autorů udává dobu 
průměrné hospitalizace 4 –5 dnů. Naše průměrná doba hospitaliza-
ce je delší, vzhledem k začátkům. Průměrný operační čas 270 min 
je obdobný jako u jiných autorů (Melfi, Morgan). Nejvýznamněj-
ším faktorem, který ovlivňuje délku operace, je zkušenost chirur-
ga. Relativní nevýhodou robotické lobektomie a robotické opera-
tivy vůbec je absence hmatového či taktilního vjemu přes nástroj 
(VATS). Nevýhoda je to jen relativní protože ztráta citu při uzlení 
a dotahování ligatur hilových cév je nahrazena perfektní vizualiza-
cí systémem 3D. Na náhradu taktilního vjemu za dokonalejší vjem 
vizuální jsme přivykli neočekávaně rychle.

Závěr:
Roboticky asistovaná lobektomie je v časných stadiích broncho-

genního karcinomu (Ia,Ib) bezpečnou metodou plicní resekce, kte-
rá zajišRuje rychlejší rekonvalescenci pacienta ve srovnání s otevře-
nou operací. Volba umístění pracovních kanálu je závislá zejména 
na uložení patologického ložiska a je velmi důležitá pro volný po-
hyb robotických ramen a kamery, který zajišRuje dobrou preparaci. 
Správná volba umístění pomocné torakotomie hraje roli nejen pro 
pomoc při nakládání stapleru při rozdělení mezilalokové štěrbiny, 
ale zejména pro možnost rychlé konverze při urgentní situaci. 
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Abstrakta

Chirurgický přínos v diagnostice plicní 
tuberkulózy
Bártů V.1, Kopecká E.1, Hytych L.2, HoražQovský P.2, Vernerová A.2, 
Koukolík F.3

1Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha
2Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha
3Oddělení patologie FTNsP, Praha

Chirurgický přístup při stanovení diagnózy tuberkulózy dý-
chacího ústrojí (TB) je v běžné praxi méně obvyklý. Přesto má své 
nezastupitelné místo v diferenciální diagnostice při jiným způso-
bem neověřených plicních ložiskových a infiltrativních lézí, při hi-
lových a mediastinálních lymfadenopatiích a fluidothoraxu nejas-
ného původu (Reichman et al. 2000). V diferenciální diagnostice 
neověřených procesů dominuje na prvním místě nádorové one-
mocnění nejčastěji maligní etiologie primární či sekundární.

Vyhodnotili jsme TB, která byla histologicky ověřena na základě 
resekčního výkonu v dvouletém období. Mezi 314 pacienty, kteří 
byli v tomto období léčeni pro TB na našem pracovišti, byla TB chi-
rurgickým a následně histologickým vyšetřením zjištěna u 20 (7 %) 
z nich. Všichni pacienti, kteří byli indikováni k resekci plic, byli 
předem vyšetřeni v rámci diferenciální diagnostiky na TB.

Rentgenologický obraz plic a ani vyšetření počítačovou to-
mografií (CT) nesvědčily jednoznačně pro tuberkulózní původ 
nálezu. Bronchoskopickým vyšetřením se nepodařilo ověřit etio-
logii patologického plicního procesu. Také opakované vyšetření 
sputa a cíleného bronchoskopického aspirátu bylo mikroskopic-
ky a MTD negativní. Kožní tuberkulinový test větší než 5 mm byl 
zjištěn u 7 nemocných. Žádný z nich TB dříve neprodělal, stej-
ně tak nebyl klinický obraz natolik přesvědčivý a rizikové fakto-
ry výrazné, aby mohla být stanovena diagnóza TB. U 3 pacientů 
byl kromě plicního nálezu přítomen ještě pleurální výpotek. Ani 
jeho cytologické, biochemické a bakteriologické vyšetření jedno-
značně neurčilo etiologii fluidothoraxu. U dalších 3 pacientů byl 
rentgenový nález a vyšetření CT velmi suspektní pro broncho-
genní karcinom. Funkční vyšetření u všech nemocných umožnilo 
resekční výkon minimálně do rozsahu lobektomie. Pacienti byli 
indikováni k chirurgickému ověření. Peroperační biopsie určila 
povahu onemocnění. V případě benigní či zánětlivé léze byl vý-
kon ukončen, v případě malignity byla indikována lobektomie či 
pneumonektomie dle operačního nálezu a únosnosti výkonu dle 
funkčního stavu pacienta..

U 20 nemocných, z nichž 3 byli cizinci, 13 mužů a 7 žen prů-
měrného věku 47 let, bylo provedeno chirurgické ověření patolo-
gického nálezu. Nikdo z nemocných nebyl před operací zajištěn 
kombinací antituberkulotik. 

U 17 pacientů byla realizována atypická resekci plic. U dvou 
byla provedena lobektomie a u jednoho pacienta pneumoektomie. 

Jednalo se nález, u kterého peroperačně nebylo možné malignitu 
jednoznačně vyloučit. U 3 pacientů s výpotkem byla provedena 
i biopsie pleury. Resekát byl následně podrobně histologicky vy-
šetřen a zároveň byla tkáň odeslána na mikroskopické a kultivační 
vyšetření k průkazu Mycobacterium tuberculosis. U čtvrtiny sou-
boru byl tento průkaz pozitivní (2× m.p.k.p., 3× m.n.k.p).

Definitivní histologické vyšetření potvrdilo u všech těchto 
nemocných specifický granulonatózní proces, buňky Langhanso-
va typu, kaseosní nekrózy. V případě fluidothoraxu byla zjištěna 
tuberkulózní produktivní pleuritida. V žádném případě nebyl de-
finitivním vyšetřením zjištěn bronchogenní karcinom či jiný ma-
ligní proces. 

Všichni pacienti se zhojili bez komplikací a ihned v poope-
račním období byla zahájena antituberkulotická léčba čtyřkom-
binací dle 1. kategorie.

Chirurgický přístup při TB má svoji úlohu především při sta-
novení mimoplicní formy tuberkulózy vč. TB pleuritidy a v re-
sekční léčbě při multirezistentní TB s lokalizovaným nálezem, 
kde chemoterapie má neuspokojivé výsledky (Gopi et al. 2007). 
V těchto případech je však zatížen velkým počtem komplikací 
a pooperační mortalitou (Shin-ichi et al. 2005; Khan et al. 1999). 
V diferenciální diagnostice blíže neověřených ložiskových a in-
filtrativních plicních procesů je třeba pomýšlet i na specifickou 
etiologii těchto nálezů. I když rentgenové a CT vyšetření je sus-
pektní z nádorového onemocnění, může být i takový nález TB. 
Současné histologické a bakteriologické vyšetření plicního rese-
kátu zvyšuje přesnost diagnózy TB. Předoperační a peroperač-
ní zajištění antituberkulotickou léčbou se ukázalo nepodstatné, 
u nikoho jsme neshledali žádné následné komplikace plynoucí 
z tohoto přístupu.
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Abstrakta

Operace pro zánětlivá onemocnění plic
Vernerová A., HoražQovský P., Konopa Z., Hytych V.
Chirurgická klinka 1. LF UK a FTNsP

V druhé polovině minulého století došlo k výrazné změně pře-
doperační přípravy, taktiky, techniky a pooperační péče v hrudní 
chirurgii. Postupně se měnilo spektrum chorob, pro které jsou 
pacienti indikováni k torakochirurgickým výkonům. Zakladatel 
hrudní chirurgie prof. Sauerbruch věnoval ve své monografii z roku 
1930 „Chirurgie der Brustorgane“ bronchogennímu karcinomu 
pouze 18 stran, ostatní část knihy se zabývala chirurgickou léč-
bou zánětlivých onemocnění plic a pleury, především tuberkulózy 
(TBC). V současné době je největším problémem v hrudní chirur-
gii léčba bronchogenního karcinomu (Bca), přesto však operace 
pro zánětlivá onemocnění, např. hrudní empyém, TBC a plicní 
mykobakteriózy mají své nezastupitelné místo v oboru.

Na našem pracovišti se pacienti se zánětlivým onemocněním 
plic indikují k výkonu jak z důvodů diagnostických (biopsie plic, 
pleury a uzlin mediastina), tak kurativních. Skupinu nemocí tvoří 
tuberkulóza, hrudní empyém, plicní absces, bronchiektázie, my-
kotická a parazitární onemocnění a granulomatózní záněty. 

Soubor I: Tuberkulóza hrála v hrudní chirurgii vždy důležitou 
roli. Tuffier provedl 1883 pro TBC kavernu první plicní resekci 
a 1910 Jacobaeus zavedl torakoskopii a pneumolýzu jako součást 
léčby tuberkulózy. Po objevení strepromycinu 1940 a dalších anti-
tuberkulotik se dostává chirurgická léčba na druhé místo. V sou-
časnosti, mimo jiné i díky rozvoji miniinvazivních operačních 
postupů (VTS, VATS), jsou indikace k operaci následující: (1) 
diagnostický výkon k potvrzení diagnózy, (2) léčba komplikací 
tuberkulózy, (3) selhání léčby (MDR-TB) a (4) přetrvávající po-
zitivita při ohraničeném radiologickém nálezu.

Od dubna 2004 do prosince 2006, tj. během 32 měsíců, jsme 
operovali 21 pacientů, u kterých byl v odstraněné tkáni zjištěn 
TBC proces. U 18 pacientů byla provedena atypická resekce plic-
ního ložiska, u dvou pacientů lobektomie a u jednoho pacienta 
pneumonektomie. Ve třech případech byla zjištěna TBC pleuriti-
da, z toho u dvou nemocných ve stadiu chronického empyému, 
kde byla provedena dekortikace. Od roku 2005 je část ložiska či 
bioptického materiálu odesílána na MTD vyšetření, které bylo 
pozitivní v 10 případech.

Soubor II: Hrudní empyém je závažné onemocnění, které 
podstatně zvyšuje mortalitu a morbiditu pacientů s infekcí dý-
chacího ústrojí. Vzniká z neléčeného nebo nesprávně léčeného 
nekomplikovaného pleurálního výpotku, který progreduje a má 
výraznou tendenci k tvorbě sept a opouzdření. Hlavní příčinou 
hrudního empyému je pneumonie, dále to jsou zánětlivá onemoc-
nění mediastina a krčních orgánů, ruptury jícnu, plicní tuberku-
lóza, infekce hrudní stěny, páteře nebo mediastinálních uzlin, 
subfrenické a parakolické abscesy, méně časté je přímé zavlečení 
infekce do pleurální dutiny nebo hematogenní rozsev při sepsi. 

Léčebná strategie u hrudního empyému zahrnuje antibiotickou 
terapii, hrudní punkci a drenáž, intrapleurální fibrinolytickou te-
rapii a chirurgické postupy, mezi něž patří videotorakoskopické, 
videotorakoskopicky asistované operace a klasické operace. Výběr 
konkrétního postupu závisí na jeho příčině, stadiu, stavu plicních 
funkcí, přítomnosti bronchopleurální píštěle a schopnosti oblite-
race empyémové dutiny. 

Od dubna 2004 do prosince 2006, tj. 33 měsíců, jsme ope-
rovali 34 nemocných, 24 mužů a 10 žen, s diagnózou hrudního 
empyému. Jednalo se o pacienty v II. a III. stadiu onemocnění dle 
dělení The American Thoracic Society. U 19 pacientů bylo pro-
vedeno videotorakoskopické ošetření komplikovaného výpotku, 
13 pacientů podstoupilo otevřenou dekortikaci, u jednoho byla 
provedena dekortikace a lobektomie a jednou jsme indikovali 
torakoplastiku s myoplastikou. Nejčastější etiologie u pacientů 
ošetřených VTS byl 8krát parapneumonický výpotek, 4krát vý-
potek nejasné etiologie (pravděpodobně po opakovaných punk-
cích), 3krát potraumatický empyém, 2krát paramaligní výpotek 
a 2krát výpotek indukovaný břišním procesem. Průměrná doba 
drenáže po operaci byla 14,3 dne, doba hospitalizace po opera-
ci byla průměrně 23,7 dní. Pozitivní kultivace byla u 4 pacientů, 
tj. v 21,1 %. Z kultivačních nálezů byla nejčastější – Pseudomonas 
aeru ginosa, Enterococcus spp. V pooperačním průběhu jsme zazna-
menali 3 případy pooperační morbidity – progrese onemocnění do 
chronického stadia s nutností otevřené dekortikace v druhé době 
a ve dvou případech rozvoj chronické sepse, která byla zvládnu-
ta bez nutnosti reoperace. V souboru jsme nezaznamenali žádný 
případ pooperačního úmrtí. 
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Abstrakta posterů

Fluidothorax po resekci plic pro nádor
Mitáš L., Vomela J., Hanke I., Ivičič J., Horváth T.
Chirurgická klinika, FN Brno

Souhrn:

Cílem práce bylo studium příčin ovlivňujících množství výde-
je při hrudní drenáži a zhodnocení průběhu drenáže u pacientů po 
plicní resekci pro malignitu. Sedmdesát sedm pacientů (55 mužů, 
22 žen) s průměrným věkem u mužů 67 let (rozpětí 34–78 let), 
u žen 63 let (rozpětí 33–78), kteří podstoupili plicní resekci s lym-
fadenektomií pro plicní malignitu v letech 2005–2006.

Délka drenáže v hodinách /množství výdeje v mililitrech u pří-
slušných resekčních výkonů – lobektomie 132/1 657, bilobekto-
mie 174/2 123, pneumonektomie 74/1 275, rozšířená pneumo-
nektomie 72/1620, segmentektomie 151/1 302, klínovitá resekce 
132/1 182. 

Výdej při hrudní drenáži je závislý na operační technice a bio-
logických faktorech. Zaměření se na chirurgické a biologické pří-
činy množství výdeje a délky hrudní drenáže může pomoci nalézt 
příklady, které mohou změnit přístup k věci. 

Klíčová slova: chirurgie, fluidothorax, karcinom plic

Summary:
Pleural effusion after lung resection due cancer
To review the backround and evidence relating to tube draina-

ge output (TDO) in patients after pulmonary resection because of 
lung cancer. Seventy seven patients (55 males, 22 females) mean 
age males 67 years (range 34–78), females 63 years (range 33–78), 
underwent open surgery lung resection and lymphadenectomy be-
cause of malignancy during 2005 –2006 yrs.

Tube insertion (hours) / tube output (ml) by relevant surgical 
intervention, respectively Lobectomy 132/1 657, Bilobectomy 174/
2 123, Pneumonectomy 74/1 275, Extented pneumonectomy 72/
1 620, Segmentectomy 151/1 302, Wedge resection 132/1 182.

TDO depends on operation technique and biological factors. 
Focus on surgical and biological causation of the tube drainage out-
put amount and insertion time can help identify examples from 
which might be the field changed.

Key words: lung cancer, pleural effusion, surgery

Úvod: 
Rozvoj poznání přináší nové výzvy i hrudní chirurgii. Cílem této 

práce je hledání aktuální odpovědi na starou otázku tekuté postin-
tervenční hrudní produkce u onkologických pacientů. V souboru 
77 pacientů po plicní resekci v letech 2005 a 2006 pro plicní ma-
lignitu byly sledovány délka hrudní drenáže, množství fluidothora-
xu, histologický nález, typ operace, délka pooperační hospitalizace 
pacienta a přidružená onemocnění.

Materiál a metody: 

Sedmdesát sedm pacientů (55 mužů, 22 žen) s průměrným vě-
kem u mužů 67 let (rozpětí 34–78 let), u žen 63 let (rozpětí 33–78), 
kteří podstoupili plicní resekci pro primární či sekundární plicní 
malignitu v letech 2005 a 2006.

Výsledky: 

typ resekce počet za roky 2005–2006

lobektomie 38

bilobektomie 9

pneumonektomie 8

rozšířená pneumonektomie 3

segmentektomie 4

atypická (klínovitá) 
resekce

15

Tabulka č. 1:

histologie počet za roky 2005–2006

spinocelulární karcinom 23

adenokarcinom 18

smíšený adeno- 
a spinocelulární karcinom

2

velkobuněčný karcinom 4

karcinoid 5

ostatní* 10

plicní metastázy** 15

Tabulka č. 2:

* karcinomy bronchoalveolární, adenoskvamózní, pleomorfní, světlobuněčný plicní, 
malobuněčný, spindle cell a folikulární lymfom

** metastázy adenokarcinomu ledvin, plic a GIT, maligního melanomu, germinálního 
tumoru varlete, duktálního karcinomu prsu, cholangiocelulárního karcinomu jater
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Abstrakta posterů

Ze statistik v tabulce č. 4 byli vyřazeni 2 pacienti s hrudním 
empyémem a s komplikovaným pooperačním průběhem. Tito pa-
cienti budou zpracováni zvlášR.

Z pooperačních komplikací se vyskytly tyto: bronchopneumonie, 
hrudní empyém a chylothorax, plicní embolizace (vše jedenkrát).

Diskuse: 
Produkci postintervenčního fluidothoraxu a tím i tekutý výdej 

z hrudních drénů ovlivňuje řada faktorů:
� Biologické: věk, rozsah nemoci, komorbidity, stav výživy a vnitř-

ního prostředí. 
� Operační technika: šetrnost při manipulaci s tkáněmi, typ a roz-

sah disekce lymfatik, typ prováděné operace. 
� Využití nových technologií: videoasistovaná a robotická chirur-

gie, harmonický skalpel, využití laseru, přípravky pro lokální 
ošetření operačního pole.

� Časový faktor.
� Kvalita ošetřovatelské péče (ve smyslu prevence nozokomiál-

ních nákaz, hlídání průchodnosti drénů, péče o drenážní sys-
tém, adekvátní sukce atd.).

� Stanovení a exaktní dodržování příslušných postupů (standar-
dů) včetně lege artis odůvodněných výjimek z nich.

Závěr: 
Již z materiálu dvou let (2005 a 2006) vystupuje řada podnětů 

jak v reflexi, tak v perspektivě, ale pouze dostatečná šíře a hloub-
ka retrospekce může zajistit relevanci konkrétních perspektivních 
odpovědí. I zde platí: Historia magistra vitae.

kouření muži ženy

aktivní kuřáci 16 5

stop kuřáci 28 8

nekuřáci 11 9

Tabulka č. 3:

resekce délka AHS (h)*
délka spádové 
drenáže (h)*

celková délka 
drenáže (h)*

množství 
výdeje (ml)*

délka pooperační 
hospitalizace (d)*

lobektomie 71 61 132 1 657 9

bilobektomie 100 74 174 2 123 9

pneumonektomie 0 74 74 1 275 11

segmentektomie 67 84 151 1 302 10

atypická resekce 53 79 132 1 182 8

Tabulka č. 4:

* jedná se o průměrné hodnoty
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Moderní trendy v chirurgické léčbě
plicní rakoviny. Přehled
Horváth T.
Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn:

Kompletní chirurgická resekce je pokládána za metodu volby 
osob postižených I.–III.A stadiem nemalobuněčného karcinomu 
plic. Dvě různé, sbližující se metody otevřené a videoasistované 
hrudní chirurgie koexistují 15 let. Zlatým standardem je torakoto-
mie, ale udává se stále více lobárních a sublobárních videoasisto-
vaných resekcí. V tomto období jsme se dozvěděli hodně nového 
o biologických vlastnostech rakoviny plic. K chirurgickým meto-
dám přibyly léčebná mediastinoskopie a bronchoskopie. Vynořil 
se fenomén přesné, ale drahé robotické chirurgie.

Mediastinoskopie (MSC) se posunula k videomediastinoskopii 
(VMSC) a videoasistované mediastinální lymfadenektomii (VAM-
LA). Novou filozofii zrcadlí rozšířená transcervikální mediastinální 
lymfadenektomie (TEMLA). 

Autofluorescenční bronchoskopie (AFB) detekuje časné ma-
ligní i premaligní léze v centrálních dýchacích cestách a umož-
ňuje jejich fotodynamickou léčbu (PDT). Kombinace chirurgické 
a fotodynamické léčby představuje výhodu v některých případech 
synchronní plicní rakoviny lokalizované oboustranně. Velké vzru-
šení a naději budí v současnosti výsledky I-ELCAP (International 
Early Lung Cancer Project). Screening nízkodávkovou spirální po-
čítačovou tomografií startuje řešení rakoviny plic v nové oblasti 
– v časných stadiích, doprovázený posuny v kvalitě života, v přeží-
vání i v ekonomice. Přínos statinů ke snížení rizika vzniku plicní 
rakoviny zřejmě ovlivní dispenzární péči o pacienty po resekcích 
plic pro nádor. 

Klíčová slova: plicní rakovina, přehled, chirurgie, endosko-
pie, léčba

Summary:
Modern trends in the surgical treatment of the lung can-

cer. An overview
Complete surgical resection is considered the treatment of cho-

ice for individuals with stage I-IIIA NSCLC. Two distinct and ulti-
mately converging surgical ways open and video-assisted surgery 
coexist over the past 15 years. The golden standard remains still 
the thoracotomy, ever more of lobar and sublobar resections have 
been reported by video-assisted thoracic surgery (VATS). We have 
learnt a great deal about the biological properties of lung cancer in 
the period. Therapeutic bronchoscopy and mediastinoscopy were 
integrated into surgery. It was emerging the phenomenon of pre-
cise but expensive robotic surgery. 

The mediastinoscopy (MSC) has been moving to the video-
-assisted MSC and video-assisted mediastinal lymphadenectomy 
(VAMLA). New philosophy mirrors the transcervical extended me-
diastinal lymphadenectomy (TEMLA). 

Autofluorescence bronchoscopy (AFB) detects early malignant 
and premalignant lesions in the central airways making possible 
their photodynamic therapy (PDT). Combined treatment by surge-
ry and PDT represents an advantage in the cases with synchronous 
lung cancer. There is currently a lot of excitement and hope becau-
se of results of I-ELCAP (International Early Lung Cancer Project). 
Low dose spiral computer tomography (LDsCT) screening starts 
the solution of lung cancer in the new play-field of early lung can-
cer issue accompanied with moving in quality of life (QoL), sur-
vival and economy. The benefit of statins in reducing risk of lung 
cancer incidence would influence the follow-up of the patients af-
ter lung cancer surgery.

Key words: lung cancer, overview, surgery, endoscopy, treatment
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Naše první zkušenost s rigidní fixací sterna
Rezler M., Mokráček A.
Kardiocentrum – kardiochirurgie, Nemocnice České Budějovice, a. s.

Souhrn:

Autoři prezentují svoji první zkušenost s rigidní osteosyntézou 
sterna pomocí systému SternaLock použitou u 61letého pacienta 
s kompletní dehiscencí hrudní kosti, která byla diagnostikována 
osm let po aortokoronárním bypassu. 

Stručně je zmíněna metodika a technika implantace systému, 
nejčastější rizikové faktory vedoucí k pooperační nestabilitě sterna 
a výhody rigidní fixace kosti ve srovnání s nejčastěji používanou 
drátěnou cerkláží po kardiochirurgických výkonech.

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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Solitární plicní opacita operovaných
pro rakovinu prsu
Horváth T.1, 2, 3, Číhalová M.3, Horváthová1, Macková D.2, Špelda 
S.2, Mitáš L.3, Horniak I.2, Charvátová M.3, Hanke I.2, Kala A.2, 
Stratil D.3, Garajová B.3, Mannová J.3, Zimová A.3, Vomela J.3, 
Vyzula R.2, 3

1Časná diagnostika CBC, Brno
2Masarykův onkologický ústav, Brno
3Masarykova univerzita, Brno

Souhrn:

Úvod:
Solitární plicní opacita osob operovaných pro karcinom prsu 

bývá považována za metastázu. Metastazující nádor prsu je stále 
pokládán za inkurabilní onemocnění. Je tomu skutečně tak? 

Cíl:
Zjištění biologické povahy solitární plicní opacity detekované 

u nemocných operovaných pro rakovinu mléčné žlázy.
Materiál a metody: 
V souboru osob (n = 1 031) dispenzarizovaných po operaci 

karcinomu mléčné žlázy v letech 1982–2006 byla v období leden 
2002 – červen 2007 detekována při následných kontrolách solitár-
ní plicní opacita u 20 nemocných (18 žen a 2 muži). Operace plic 
byla indikována v 19 případech. 

Výsledky: 
Histologické vyšetření resekátů shledalo metastázu rakoviny 

prsu pouze u 6 osob (30 %). Další 4 léze byly benigní. Polovina 
z celkového počtu, tj. 10 osob, bylo postiženo nemalobuněčným 
nádorem plic. Plicní resekce představovala kurabilní zákrok u 16 
osob (80 %). 

Závěr: 
Solitární plicní opacitu pacientů operovaných v předchorobí pro 

nádor mléčné žlázy nelze primárně pokládat za metastázu. Do plic 
metastazující nádor mammy nemusí být inkurabilní. 

Klíčová slova: chirurgie, rakovina prsu, nemalobuněčný ná-
dor plic (NSCLC)

Summary:
Coin lesion in patients underwent breast cancer surgery
Introduction: 
Pulmonary opacity in persons after surgery because of breast 

cancer were often considered to be metastasis. Metastatic breast 
cancer is still defined as an incurable disease. Is it really right? 

Aim: 
The statement of biological properties of solitary pulmonary 

opacity detected in patients with history of breast cancer surgery.

Material and methods: 
Solitary pulmonary opacity in 20 persons (18 women and 

2 men) from the followed-up group (n = 1 031) underwent breast 
cancer surgery in the years 1982–2006 were detected since January 
2002 until June 2007. Lung surgery was indicated in 19 cases. 

Results:
Histopathological examination of the resecates found metasta-

sis of breast cancer only in 6 individuals (30 %). Further 4 lesions 
were benign. One half of the total count i. e. 10 persons were aff-
licted by non-small cell lung cancer. Pulmonary resection repre-
sented curable intervention in 16 persons (80 %).

Conclusions: 
Solitary pulmonary opacity in patiens after breast cancer surgery 

cannot be primarily considered to be metastasis. The metastasis of 
breast cancer into the lung need not necessarily be incurable.

Key words: surgery; breast cancer; non-small cell lung can-
cer (NSCLC)
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Získaná benígna tracheoezofageálna fistula 
– kazuistiky
Rindoš R.1, Havelka V.2, Piovarči D.2, Láska M.2, Harrer J.1

1Kardiochirurgická klinika, FN Hradec Králové
2Centrum hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, SR

Autori vo svojej práci stručne sumarizujú základné poznatky 
o etiológii získaných benígnych tracheoezofageálnych (TE) fistúl, 
ich diagnostike a liečbe. Súčasne prezentujú 2 prípady traumatic-
kých TE fistúl s odlišným mechanizmom vzniku, ktoré si vzhca-
dom na rozsah ochorenia a biologický stav pacientov vyžiadali aj 
čiastočne neštandardný operačný postup s vecmi dobrým klinic-
kým efektom.

Prvý prípad bol mladý muž, ktorý po páde z bicykla utrpel v júli 
2007 zlomeninu tela sterna. Pri hospitalizácii na oddelení úrazovej 
chirurgie v nemocnici krajského typu sa objavili febrílie, dysfágia 
a hemoptýza. Tracheoskopicky a následne i CT vyšetrením hrud-
níka bola diagnostikovaná vecká tracheoezofageálna fistula v dol-
nej časti trachey a pacient so známkami počínajúcej mediastinitídy 
bol 5. deň po úraze prevezený na pracovisko hrudníkovej chirurgie 
vo Vyšných Hágoch.

Pri kontrolnej predoperačnej tracheoskopii nález dvoch asi 
1,5 cm veckých TE fistúl v distálnej časti trachey s nekrotickými 
okrajmi. 

Po krátkej predoperačnej príprave u pacienta vykonaná pravo-
stranná torakotomia. Kompletná izolácia trachey a ezofagu, excízia 
nekrotických tkanív z okrajov tracheálneho a ezofageálneho otvo-
ru, excízia „mostíka“ medzi oboma otvormi v pars membranacea. 
Sutura ezofagu na hrubej sonde a trachey na orotracheálnej tube 
č. 9 s použitím goretexovej záplaty na spevnenie sutúr a izoláciu 
oboch štruktúr. Skúška tesnosti sutury trachey i ezofagu – bez ex-
traluminálneho leaku. Celý výkon bol krytý dvojkombináciou an-
tibiotík. Pooperačné obdobie bez komplikácií, endoskopické kon-
troly i kontrolná ezofagografia bez patologického nálezu, pacient 
prepustený do domáceho liečenia 10. pooperačný deň. Kontrolné 
vyšetrenia (tracheoskopia, ezofagoskopia, CT ezofagografia + CT 
hrudníka) 3 a 6 mesiacov od operácie vykázali prakticky normálny 
nález na priedušnici a ezofagu. 

Druhý prípad bol starší muž s veckou potracheostomickou tra-
cheoezofageálnou fistulou, ktorá siahala od úrovne horného okraja 
krikoidey až pod horný okraj manubria, cca 4 – 4,5 cm dlhá. Ešte 
v predoperačnom období extrahovaný obdukovaný ezofageálny 
stent (zavedený na predchádzajúcom pracovisku pacientovi ako 

prechodné riešenie) pre jeho dislokáciu a malpozíciu. Peroperačne 
pri HFJV by-passe resekcia krčnej trachey a krikoidey, vykonaná su-
tura ezofagu vo dvoch vrstvách na hrubej NG sonde + anastomó-
za konca hrudnej trachey na štítnu chrupku, pričom defekt v nej 
sme prekryli malou goretexovou záplatou a mm. sternothyroidei. 
Endoskopická kontrola na sále vykázala rovnomernú šírku lumen 
trachey bez známok fistulácie. Nutrícia počas pooperačného obdo-
bia zaistená kombináciou parenterálnej výživy (CVK) a aplikáciou 
enterálnej výživy cez PEG.

Pooperačná tracheoskopia 8. pooperačný deň – bez fistuly, bez 
stenózy tracheálneho lumen. Kontrolná ezofagografia – bez úniku 
kontrastnej látky. Pooperačné obdobie bez komplikácií, pacient pre-
ložený do spádovej nemocnice za účelom ošetrovatecskej starostli-
vosti (sociálny prípad). Kontrola 3 mesiace po operácii – normálny 
tracheoskopický a ezofagografický nález. 

Obe kazuistiky autori dopĺňajú videozáznamom s predoperač-
nými, resp. peroperačnými a pooperačnými nálezmi a Qalšími vy-
šetreniami (CT).

Záver: 
Vzhcadom na možné riziká TE fistuly autori doporučujú čo naj-

včasnejšiu exaktnú diagnostiku endoskopickým vyšetrením trachey, 
doplneným CT hrudníka a ezofagografiou. Štandardné chirurgické 
riešenie, odporúčané v literatúre, sme použili aj na našom pracovis-
ku s malou modifikáciou, ktorú vyžadovali klinické nálezy.
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Streptokináza v léčbě hrudního empyému
Žáčková P., Vašáková M.
Pneumologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Jako hrudní empyém označujeme přítomnost zánětlivého se-
kretu v pleurálním prostoru. Léčba tohoto onemocnění je často 
svízelná a dlouhodobá. Užití intrapleurální aplikace streptokinázy 
představuje jednu z možností, jak pozitivně ovlivnit průběh one-
mocnění.

Patofyziologicky probíhá vývoj hrudního empyému v několi-
ka stádiích:
1.  Nekomplikovaný parapneumonický pleurální – výpotek je pouze 

indukován zánětem plíce, samotná pleurální dutina infikována 
není. Makroskopicky je výpotek pouze lehce zkalený.

2.  Komplikovaný parapneumonický pleurální výpotek je již proje-
vem infekce pleurální dutiny. Makroskopicky je sekret zkalený, 
ale nemá purulentní charakter.

3.  Ve třetím stádiu má výpotek makroskopicky purulentní cha-
rakter.
Streptokináza je produkt látkové výměny betahemolytické-

ho streptokoka, který působí přeměnu plazminogenu na plazmin 
– fibrinolyticky účinný enzym (Kemper et al. 1999). Ve svém dů-
sledku vede intrapleurální aplikace streptokinázy k lýze fibrino-
vých sept, ke sjednocení empyémové dutiny a tím i k usnadnění 
evakuace sekretu.

V průběhu 4 let bylo na našem oddělení pro hrudní empyém 
ošetřeno celkem 412 nemocných ve věkovém rozmezí 17–91 let 
(s průměrem 62 let). V převážné většině se jednalo o muže. U 302 
nemocných se jednalo o hrudní empyém 3. stádia, u 110 nemoc-
ných bylo onemocnění ve 2. stádiu. Bronchopleurální píštěl byla 
přítomna u 88 pacientů.

Etiologicky jednoznačně převládaly výpotky parapneumonické, 
maligní a paramaligní a výpotky vzniklé jako pooperační komplikace. 
Z dalších příčin jsme zaznamenali infikovaný transsudát a hemo-
torax, embolizaci, ojediněle indukci ze subfrenia, osteomyelitidu, 
komplikaci infektu v ORL oblasti a septický stav.

Naprostá většina nemocných byla léčena cílenou hrudní drená-
ží, v některých případech byla nutná drenáž opakovaná či vícečetná. 
Streptokinázu jsme aplikovali celkem 203 nemocným, minimálně 
jedenkrát, zpravidla však opakovaně, průměrně 2–3krát. Závažnější 
komplikace jsme po intrapleurální aplikaci nezaznamenali.

Z celkového počtu nemocných léčených pro hrudní empyém 
2. stádia (110) bylo 90 pacientů vyléčeno, 8 nemocných bylo indi-
kováno k operačnímu řešení (dekortikace) a 12 pacientů zemřelo. 
Příčinou úmrtí byla u těchto nemocných v převážně většině gene-
ralizace základního maligního onemocnění. Průměrná doba dre-
náže byla 8 dnů.

Ve skupině nemocných léčených pro hrudní empyém 3. stádia 
(302) bylo vyléčeno 225 nemocných, 10 pacientů bylo indikováno 
k operačnímu řešení. Z operačních výkonu byla nejčastěji prove-
dena dekortikace, pleurektomie, v některých případech doplněná 
o resekční plicní výkon, ojediněle torakoplastika doplněná o my-
oplastiku pahýlu bronchu. U 20 nemocných u kterých bylo ope-
rační řešení kontraindikováno, přešlo onemocnění do chronické 
fáze, podařilo se však dosáhnout stabilizace stavu umožňující 
dimisi. 45 nemocných zemřelo. Sekčně verifikovanou příčinou 
úmrtí byla kromě generalizace maligního onemocnění emboliza-
ce do plicnice, kardiovaskulární onemocnění, ojediněle masivní 
hemoptýza a renální selhání. Průměrná doba drenáže byla v této 
skupině 21 dnů.

Intrapleurální aplikaci streptokinázy považujeme za účinnou 
a šetrnou metodu léčby hrudního empyému, která minimalizuje 
nutnost operačního výkonu.
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