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PRÍHOVOR EDITORA

V januári sa slovenskí gastroenterológovia stretli v nád-
hernom prostredí Vysokých Tatier už 18. raz na svojom 
tradičnom podujatí Gastrofórum. Okrem lyžovania, pre-
chádzok zimnou prírodou a večerných zábavných podujatí 
venovali pozornosť hlavne ochoreniam pankreasu. Hoci 
pankreas je veľmi malý orgán, o jeho význame pre ľudský 
organizmus nemožno pochybovať. Dôkazom toho bol aj 
počet prednášok, ktoré sa venovali ochoreniam pankreasu, 
bolo ich 53. Väčšina z nich mala vysokú úroveň a je na ško-
du veci, že z podujatia nevznikol žiaden zborník, abstrakt, 
ktorý by umožnil vracať sa k zaujímavým a často aj k no-
vým poznatkom, a tým si ich lepšie fixovať pre použitie 
v každodennej praxi.

Zhodou okolností sa redakčná rada časopisu Gastro-
enterológia pre prax rozhodla, že v roku 2013 bude jedno 
číslo venované ochoreniam pankreasu, pričom voľba edi-
tora tejto témy padla na mňa.

Keďže ochoreniam pankreasu sa venoval v januári 
tohto roku XVIII. ročník Gastrofóra, rozhodol som sa, 
že požiadam popredných slovenských a českých odborní-
kov, aby svoje prednášky spracovali aj písomne. Na moju 
výzvu reagovali všetci oslovení a ich články vám prináša 
druhé číslo nášho časopisu, ktoré sa vám práve dostalo 
do rúk. Pochopiteľne, ide iba o vybrané témy, aj keď by 
som bol rád, keby boli publikované aj mnohé ďalšie otáz-
ky, ktorým sa prednášajúci venovali, žiaľ, rozsah časopisu 
to nedovoľuje.

Milí čitatelia, vážené kolegyne a kolegovia,
články, ktoré vám ponúkame v tomto čísle Gastroente-

rológie pre prax, sú zamerané predovšetkým na súčasný 
stav etiopatogenézy (vrátane genetiky, kde došlo k niekto-
rým novým objavom), diagnostiky a liečby chronickej pan-
kreatitídy, s ktorou sa vo svojich ambulanciách určite nie 
zriedka stretávate. Viaceré články sú venované tiež nádoro-
vým ochoreniam pankreasu. Je všeobecne známe, že najmä 
adenokarcinóm, ktorý nie je až taký vzácny, sa napriek 
významným pokrokom v zobrazovacích a ďalších vyšetro-
vacích metódach diagnostikuje neskoro s následnou takmer 
100 % úmrtnosťou. Jeden článok je venovaný aj akútnej 
pankreatitíde, s ktorou sa síce gastroenterológovia v ambu-
lanciách stretávajú menej často, ale o to častejšie sú s ňou 
konfrontovaní v nemocniciach.

Veľmi zaujímavé na Gastrofóre boli dva bloky s názvom 
Pankreas a asociované ochorenia. Stručný súhrn poznat-
kov, ktoré odzneli v týchto blokoch, podáva článok Choro-
by ovplyvňujúce pankreas. Domnievam sa, že ide o veľmi 
zaujímavú problematiku, ktorá našej pozornosti niekedy 
čiastočne uniká.

Vážení čitatelia,
dúfam, že vás články, s ktorými prichádzame v druhom 

čísle časopisu Gastroenterológia pre prax, zaujmú, oboha-
tia vaše poznatky o ochoreniach pankreasu a okrem toho 
vyvolajú vo vás pekné spomienky na čas strávený vo Vyso-
kých Tatrách v januári tohto roku.

prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
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AKÚTNA PANKREATITÍDA V SÚČASNOSTI

Ladislav Kužela

Akútna pankreatitída stále zostáva chorobou charakterizovanou signifikantnou morbiditou a mortalitou. Diagnóza sa predpo-
kladá väčšinou na základe kompatibilného klinického obrazu, ako je bolesť brucha, nauzea a vracanie. Klinické podozrenie 
na akútnu pankreatitídu je podporené nálezom elevácie amyláz a/alebo lipáz. Najlepšie diagnózu akútnej pankreatitídy potvr-
dia zobrazovacie vyšetrenia, pričom počítačová tomografia dokáže potvrdiť diagnózu, vylúčiť iné diagnózy, určiť závažnosť 
a identifikovať komplikácie.
Kľúčové slová: akútna pankreatitída, diagnóza, terapia

ACUTE PANCREATITIS AT PRESENT
Acute pancreatitis still remains a disease characterized by significant morbidity and mortality. The diagnosis is usually suspect-
ed on the basis of compatible clinical features including abdominal pain, nausea and vomiting. The clinical suspicion of acute 
pancreatitis is supported by finding of elevations in serum amylase and/or lipase levels. The diagnosis of acute pancreatitis is best 
confirmed by imaging tests, particularly by computed tomography that can confirm the diagnosis, exclude alternative diagnoses, 
determine severity and identify complications.
Key words: acute pancreatitis, diagnosis, therapy

Gastroenterol. prax 2013; 12 (2): 63-67

Úvod
Akútna pankreatitída (AP) je akútny zápalový proces 

pankreasu, ktorý môže mať rôzne klinické formy – od ľah-
kej až po ťažkú s multiorgánovým zlyhaním. Spôsobená 
je predčasnou aktiváciou tráviacich enzýmov vnútri acinár-
nej bunky a môže rôznou variabilitou postihnúť samotnú 
žľazu, ako aj okolité tkanivá a iné orgány. AP napriek po-
krokom dosiahnutým počas posledných rokov stále ostáva 
chorobou charakterizovanou signifikantnou morbiditou 
a mortalitou, pričom v posledných rokoch bol zaznamenaný 
mierny nárast ročnej incidencie(1).

Etiológia
Príčiny AP sú uvedené v tabuľke 1. Biliárna pankreati-

tída je synonymom pre pankreatitídu spôsobenú cholelitiá-
zou. Vzniká následkom pasáže konkrementu z cholecysty 
cez ductus cysticus do ductus hepatocholedochus, kde 
v jeho distálnej časti môže spôsobiť obturáciu biliárneho 
alebo pankreatického vývodu, pričom obštrukcia pankrea-
tického vývodu je považovaná za spúšťač biliárnej pankrea-
titídy. Incidencia je najvyššia u pacientov s drobnorozme-
rovou cholelitiázou a mikrolitiázou, pretože tieto konkre-
menty sa môžu ľahšie dostať zo žlčníka a následne prejsť 
ductus cysticus. Alkoholová pankreatitída má incidenciu 
u ťažkých pijanov alkoholu 2-3 % ročne, čo svedčí o tom, že 
existujú aj environmentálne a genetické faktory, ovplyvňu-
júce vývin AP v tejto populácii. Idiopatická pankreatitída 
sa môže vyskytovať v 10 % až 30 %. V mnohých prípadoch 
však nejde o pravú idiopatickú AP, keďže u niektorých 
pacientov možno predsa dokázať mikrolitiázu, respektíve 
dysfunkciu Oddiho sfinktera alebo pôsobenie liekov. Vro-
dené formy sú spojené s mutáciou CFTR alely (asi 10 % pa-
cientov) alebo mutáciou génu PTSI. Lieková pankreatitída 
vyžaduje starostlivú anamnézu u všetkých pacientov s AP 

nejasnej etiológie. Je zodpovedná asi za 7 % AP. Lieky zod-
povedné za vznik AP sú uvedené v tabuľke 2. Iatrogénna 
pankreatitída vzniká najčastejšie po endoskopickej retro-
grádnej cholangiopankreatikografii (ERCP) s opisovanou 
incidenciou 3,47 %. Pre uvedené sa odporúča starostlivý 

Biliárna
cholelitiáza, mikrolitiáza, sludge
Alkohol
Anatomické odchýlky
pancreas divisum, choledochálna cysta, duplikatúra duodéna, santorinokéla, 
divertikul duodéna
Mechanická obštrukcia toku pankreatických štiav
ampulárna: benígne alebo malígne tumory, striktúra alebo dysfunkcia Oddiho 
sfinktera
duktálna: konkrementy, striktúry, masa (vrátane tumorov), hlien 
(napr. intraduktálna duktálna papilárna mucinózna neoplázia), parazity (Ascaris)
Metabolická
hyperkalciémia, hypertriglyceridémia
Lieky
Toxíny
Trauma
tupá alebo penetrujúca, inštrumentálna (ERCP, biopsia z pankreasu)
Ischémia
hypotenzia, arteritída, embólia
Hypotermia
Infekcie
vírusové (parotitída, Coxsackie A, HIV)
Jed
pavúk, jedovatá jašterica
Autoimunitná
s/alebo bez prítomného autoimunitného ochorenia (sicca syndróm, 
primárna sklerotizujúca cholangitída, autoimunitná hepatitída, celiakia)
Genetická
familiárna, sporadická
Idiopatická

Tabuľka 1. Príčiny akútnej pankreatitídy (podľa 1)
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výber pacienta na toto vyšetrenie a použitie minimálne 
traumatických endoskopických techník. Infekčná pankrea-
titída je zriedkavá a najčastejšie býva spôsobená toxoplaz-
mou, kryptosporídiami a askariózou. Hypertriglyceridémia 
a hyperkalciémia môžu taktiež spôsobiť vznik AP. V prí-
pade nejasnej etiológie pankreatitídy sa preto odporúča 
realizovať odber krvi na stranovenie hladiny triglyceridov 
až po odznení ataku AP(2).

Patogenéza
Nové náhľady, ktoré sa vynorili v patogenéze pankrea-

titídy, si vyžiadali celkovú zmenu v jej porozumení. Vý-
skum úlohy intraacinárnej patologickej aktivácie trypsi-
nogénu ukázal, že tento patogenetický krok vedie ku sko-
rému poškodeniu pankreasu, ale lokálny zápal a morbídna 
systémová zápalová odpoveď pri AP napredujú nezávisle 
a sú hnané skorou aktiváciou ciest zápalu(3).

Klinický obraz
Podozrenie na diagnózu AP vzniká už na základe kli-

nického obrazu u pacientov s bolesťou brucha, nauzeou 
a vracaním. U 40-70 % pacientov bolesť vyžaruje do chrbta. 
Svoje maximum dosiahne asi 30 až 60 minút od vzniku 
a môže pretrvávať dni až týždne. Samozrejme, nie každý 
pacient musí mať bolesť, na druhej strane bolesť nie vždy 
donúti pacienta navštíviť lekára alebo sa AP môže prezento-
vať mimoorgánovými prejavmi (môžu viesť až k multiorgá-
novému zlyhaniu). V retrospektívnych súboroch s fatálnym 
priebehom preto bola až u 30-40 % stanovená diagnóza AP 
na pitve(4).

Diagnostika
Klinické podozrenie na AP treba potvrdiť eleváciou 

hladín amyláz a/alebo lipáz v krvnom sére, pričom v kli-
nickej praxi sa častejšie stanovuje hladina amyláz. Vo všeo-
becnosti sa na stanovenie diagnózy AP ako najpresnejšie 
pokladá 3-násobné (a viac) zvýšenie amyláz nad normu. 
Pankreas je však zodpovedný len asi za 40 % z celkových 
amyláz v krvnom sére (zvyšok je tvorený slinnými žľaza-
mi). Elevácia celkových amyláz preto nie je špecifická pre 
AP a je vždy potrebné vylúčiť aj iné ochorenia. Senzitivita 
stanovenia sérových amyláz sa pohybuje v prospektívnych 
sledovaniach od 45 % do 85 % a špecifita od 91 % do 99 %. 
Nevýhodou stanovenia amyláz v sére je, že nemusia byť 
vôbec zvýšené (v závislosti od časovania odberu v korelácii 
s prvými príznakmi ľahkej AP alebo u pacientov s akútnou 
exacerbáciou alkoholovej chronickej pankreatitídy, ako aj 

u niektorých pacientov s výraznou hypertriglyceridémiou). 
Amylázy môžu byť taktiež falošne zvýšené pri rôznych 
chorobách, ako je napríklad renálna insuficiencia, a makro-
amylazémii (tabuľka 3). Keďže vyšetrenie lipáz v sére má 
vyššiu špecifitu, malo by byť toto vyšetrenie preferovaným 
testom. Elevácia sérových lipáz je viac špecifická v porov-
naní so stanovením amyláz v diagnostike AP, pretože lipá-
zy nemajú iný signifikantný zdroj miesta tvorby ako pan-
kreas. Špecifita stanovenia lipáz je vyššia aj pre skutočnosť, 
že dokážu pretrvávať elevované v sére dlhšie ako amylázy. 
V súčasnosti nie je dostatok dát podporujúcich súčasný 
odber amyláz a lipáz v sére s cieľom zvýšiť diagnostickú 
presnosť. Často sa v klinickej praxi používa napriek už sta-
novenej diagnóze AP denná kontrola amyláz alebo lipáz. 
V prípade stanovenia diagnózy AP je však takéto denné 
monitorovanie hladín či už amyláz alebo lipáz bezcenné, 
lebo nedokáže určiť klinický progres ani stanoviť prognózu 
ochorenia(5).

Nie úplne presvedčivá senzitivita tak sérových amyláz, 
ako aj lipáz ako diagnostických testov ukázala, že tieto 
môžu byť používané hlavne s cieľom podporiť podozre-
nie na diagnózu AP, ale definitívne a bezpečne ju zaručiť 
nemôžu (hlavne ak hladiny nie sú dostatočne elevované). 
V sére aj v moči preto v súčasnosti možno stanoviť veľké 
množstvo iných pankreatických enzýmov. Dáta z klinic-
kých štúdií ukázali, že stanovenie pankreatickej izoamylá-
zy, fosfolipázy A2, elastázy 1, anionického trypsinogénu 
(trypsinogén-2) je veľmi presné v diagnostike AP, v rutin-
nej klinickej praxi sa však žiadny zo spomínaných enzýmov 
neosvedčil(6).

Transabdominálna ultrasonografia (US) nie je pre prí-
lišnú plynatosť v črevách u časti pacientov s AP schopná 
zobraziť celý pankreas. Nedokáže ani presne zobraziť ne-
krózy v pankrease alebo presne stanoviť závažnosť pankrea-

Druh Lieky

Antibiotiká tetracyklín, sulfonamidy, pentamidín, 
didanozín, metronidazol

Antikonvulzíva kyselina valproová
Diuretiká furosemid, tiazidy
Imunosupresíva azatioprin, 6-merkaptopurín
Nesteroidové antiflogistiká sulindak, saliciláty
Antiproliferatíva tamoxifen, L-asparagináza
Iné estrogény

Tabuľka 2. Lieky s preukázaným vplyvom na vznik akútnej pankreatitídy (podľa 11)

Amylázy Lipázy
Akútna pankreatitída Akútna pankreatitída

Choroby, ktoré sa môžu podobať akútnej pankreatitíde
- Pseudocysta pankreasu - Pseudocysta pankreasu
- Chronická pankreatitída - Chronická pankreatitída
- Karcinóm pankreasu - Karcinóm pankreasu
- Ochorenia žlčových ciest (cholecysti-
tída, cholangitída, choledocholitiáza)

- Ochorenia žlčových ciest (cholecysti-
tída, cholangitída, choledocholitiáza)

- Obštrukcia čreva, pseudoobštrukcia, 
 ischémia alebo perforácia

- Obštrukcia čreva, pseudoobštrukcia, 
 ischémia alebo perforácia

- Akútna apendicitída - Akútna apendicitída
- Mimomaternicové tehotenstvo

Iné ochorenia
- Obličkové zlyhanie - Obličkové zlyhanie
- Parotitída
- Makroamylazémia
- Ovariálna cysta
- Karcinóm pľúc
- Diabetická ketoacidóza
- Infekcia HIV
- Trauma hlavy s intrakraniálnym 
 krvácaním

Tabuľka 3. Príčiny elevácie hladín amyláz a lipáz v krvnom sére (podľa 2)
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tického zápalu a priľahlých štruktúr. Základnou úlohou US 
je najmä rozpoznať u pacientov s AP prítomnosť choleli-
tiázy a dilatáciu žlčových ciest. Senzitivita US v detekcii 
cholelitiázy u pacientov s AP sa opisuje okolo 70 %. Niektoré 
štúdie ukázali zvýšenie senzitivity v detekcii cholelitiázy, 
ak sa US opakovala po odznení AP(7).

Úloha počítačovej tomografie (CT) je v potvrdení a vo 
vylúčení diagnózy AP, tiež v určení jej závažnosti, ako aj 
v identifikácii komplikácií. Ukázalo sa však, že 15-30 % pa-
cientov s ľahkou AP môže mať normálny CT nález. Zlepše-
ná presnosť sa docielila až pri použití multidetektorového 
CT. Za účelom potvrdenia prítomnosti nekrózy pankreasu 
sa preto odporúča použitie kontrastnej látky. Keďže nekró-
za býva plne zobraziteľná až po 3-dňovom priebehu AP, 
„príliš skoré“ CT môže nedostatočne ohodnotiť závažnosť 
zápalu. V literatúre boli takisto publikované správy o tom, 
že podanie kontrastnej látky môže spôsobiť zhoršenie 
mikrocirkulácie, tým pádom aj potenciálne ohroziť šírenie 
nekrotického tkaniva, a tým zhoršiť samotný priebeh AP. 
To sa však dokázalo iba na niektorých zvieracích mode-
loch. Randomizovaná štúdia nežiaduce účinky CT s po-
daním kontrastnej látky v zmysle zhoršenia priebehu AP 
u ľudí nepotvrdila(8).

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou (s podaním ga-
dolínia) sa ukázalo rovnako presné v porovnaní s CT ako 
v diagnostike AP, tak aj v stagingu závažnosti ochorenia(9).

Určenie závažnosti
Pravdepodobnejšie najdôležitejším krokom pred urče-

ním čo najsprávnejšieho manažmentu pacienta je určenie 
závažnosti AP. Asi 15-20 % pacientov s AP má ťažkú for-
mu, ktorá má v porovnaní s ľahkou AP zvýšenú mortalitu 
(celkovo ide o 2-3 % pacientov s AP), predĺžený priebeh 
ochorenia a v prípade, že sa vytvoria parenchýmové ne-
krózy, hrozí riziko ich infekcie, s následným možným mul-
tiorgánovým zlyhaním. Pre klinika je preto veľmi dôležité 
čo najskôr získať informáciu o tom, či má pacient ťažkú for-
mu AP, pretože môže rýchlejšie začať intenzívnejší manaž-
ment (preloženie na oddelenie intenzívnej starostlivosti, 
dostatočná náhrada tekutín, úprava metabolických abnor-
malít ...). Do dnešného dňa bolo vytvorených veľa skórova-
cích systémov (APACHE II, Ransonove kritériá, glasgow-
ské kritériá...) s cieľom pomôcť predvídať prognózu AP. 
Činitele určujúce závažnosť AP sú podľa navrhovaných 
kritérií rôzne. Väčšinou zahrnujú vek, komorbiditu, vitálne 
znaky, výdaj moču, body mass index (obezita je rizikový 
marker pre ťažkú AP), klinický nález na bruchu a výsledky 
zobrazovacích, ako aj laboratórnych vyšetrení (napríklad 
saturácia kyslíka, počet leukocytov a trombocytov, hema-
tokrit, hladiny C-reaktívneho proteínu, urey a kreatinínu). 
Dodnes neexistuje dostatočne senzitívny a špecifický test 
alebo skórovací systém za účelom skorého rozpoznania ťaž-
kej AP, a teda ani určenia prognózy pacienta. V Európe sa 
v rámci stanovenia závažnosti AP najbežnejšie z laboratór-
nych vyšetrení používa stanovenie C-reaktívneho proteínu 
48 hodín od začiatku AP (hladina > 150 mg/l) a vyšetrenie 
hematokritu (> 44 % pri prijatí). Keďže je pankreatická ne-

króza hlavný negatívny prognostický faktor AP, Balthazar 
a spol. vytvorili CT skórovací systém AP (tabuľka 2). Prí-
tomnosť orgánového zlyhania (šok, pľúcna insuficiencia, 
renálne zlyhanie, krvácanie do gastrointestinálneho traktu) 
je taktiež marker svedčiaci o ťažkej AP(10).

Určenie etiológie
Presné určenie etiológie umožní vybrať najvhodnejšiu 

terapiu individuálnemu pacientovi. Napriek pokrokom do-
siahnutým v zobrazovacích laboratórnych vyšetrovacích 
modalitách stále ostáva asi 10-15 % príčin AP neobjasne-
ných. Diagnózu najčastejšie sa vyskytujúcej biliárnej AP 
(35-40 %) možno predpokladať, ak sú zistené abnormálne 
výsledky tzv. pečeňových testov v čase ataku (najcitlivejšia 
je elevácia ALT > 3-násobok normy, ale vo všeobecnosti pri 
každej signifikantnej abnormalite pečeňových testov u pa-
cienta s AP treba myslieť na biliárnu etiológiu) a US vyšet-
renie nájde cholelitiázu alebo dilatáciu žlčových ciest. Keď-
že drobnorozmerová cholelitiáza a mikrolitiáza nemusia 
byť vizualizované pri US vyšetrení, potrebné je v takomto 
prípade realizovať vyšetrenie endoskopickou ultrasonogra-
fiou (EUS). Alkoholovú pankreatitídu nedokáže s istotou 
vylúčiť v súčasnosti žiadna metóda, preto je vhodné reali-
zovať aj pohovor s príbuznými. U pacientov bez choleliti-
ázy, s anamnézou cholecystektómie a negatívnym abúzom 
alkoholu treba vylúčiť anatomické abnormality predispo-
nujúce na vznik AP (pankreas divisum, choledochálna 
cysta). Ako najvhodnejšia neinvazívna modalita detegu-
júca tieto abnormality sa ukázala magnetická rezonančná 
cholangiopankreatikografia. Keďže atak AP sa môže vyvi-
núť aj u pacienta s karcinómom pankreasu, je dôležité pát-
rať po ňom u pacientov s recidivujúcou AP nejasnej etio-
lógie, vo veku viac ako 40 rokov a najmä ak súčasne chudne 
alebo má prítomný novovzniknutý diabetes mellitus. Medzi 
metabolické abnormality predisponujúce na vznik AP pat-
rí hyperkalciémia (väčšinou na podklade hyperparatyre-
oidizmu) a hypertriglyceridémia (hladiny > 1000 mg/dl). 
Samotná AP môže tiež spôsobiť eleváciu triglyceridov, 
pričom hladiny sú niekoľkonásobne nižšie ako 1000 mg/dl 
a klesnú po odznení ataku AP. V súčasnosti je známych 
viac ako 300 liekov spojených s možným vyvolaním ataku 
AP, pričom v rámci liekov najčastejšie predpisovaných gas-
troenterológom treba myslieť na skutočnosť, že azatioprin 
(používaný často u pacientov s nešpecifickými črevnými 
zápalmi) môže takisto vyvolať AP. Zriedkavo je vyvoláva-
teľom AP genetická príčina, ktorú možno odhaliť špecific-
kými testmi zisťujúcimi najčastejšie mutácie (kationický 
trypsinogén, CFTR, SPINK-1)(11).

Terapia
Väčšina pacientov s AP má ľahkú formu, ktorá môže 

byť liečená konzervatívne a vylieči sa v priebehu 3 až 7 dní 
od začatia terapie. Liečba spočíva v podávaní dostačujú-
ceho množstva a zároveň náhrady tekutín, v manažmente 
bolesti a podľa potreby aj v podávaní kyslíka a antiemetík 
a v monitorovaní vitálnych známok (s cieľom promptne 
rozpoznať vznikajúcu orgánovú dysfunkciu). Pacientov 
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s ťažkou AP treba prijať na oddelenie intenzívnej sta-
rostlivosti. Najdôležitejšou hemodynamickou poruchou, 
ktorá môže viesť k hypovolémii a následnej hypoperfúzii 
orgánov je sekvestrácia tekutín do tretieho priestoru. Ag-
resívna náhrada tekutín (úvodná infúzia 500 až 1000 ml 
kryštaloidov za hodinu) je spojená so signifikantne niž-
ším zlyhaním orgánov v porovnaní s neagresívnym prí-
stupom. V záujme zabránenia objemového preťažovania 
a poruchy elektrolytov je potrebné starostlivo monitorovať 
rehydratáciu, kardiovaskulárne, renálne a respiračné funk-
cie (najmä u starších a polymorbídnych pacientov). Použi-
tie koloidov sa odporúča u pacientov s hematokritom pod 
25 % a s hladinami sérového albumínu menej ako 20 g/l. 
Parenterálne podávanie analgetík sa vyžaduje väčšinou 
za účelom dosiahnutia adekvátnej kontroly bolesti. Použi-
tie kyslíka sa odporúča v prvých 24-48 h, s cieľom udržať 
saturáciu kyslíka nad 95 %. I keď sa odporúča zastaviť stra-
vovanie per os, a tým potlačiť exokrinnú funkciu pankrea-
su a zabrániť ďalšej autodigescii pankreatických enzýmov, 
ukázalo sa, že ak je črevo v „pokoji“, dochádza k zvýšeniu 
infekčných komplikácií pre bakteriálne prerastanie s ná-
sledným prechodom baktérií a toxínov stenou tenkého 
čreva. Pre uvedené je v súčasnosti odklon od totálnej 
parenterálnej výživy. Keďže klinický priebeh ľahkej AP je 
väčšinou nekomplikovaný, pacienti nepotrebujú nutričnú 
podporu a nízkotukovú diétu možno začať o 3 až 5 dní. 
Potrebné je vyhnúť sa hladovaniu dlhšiemu ako 7 dní, u pa-
cientov s ťažkou AP sa odporúča enterálna výživa (najčas-
tejšie cestou nazojejunálnej sondy). Vo väčšine prípadov 
sa podávajú štandardné nutričné preparáty. V rámci me-
dikamentóznej liečby bola odskúšaná celá škála liekov 
s nie úplne jasným pozitívnym efektom u väčšiny z nich 
(tabuľka 4). Pre uvedené sa očakáva, že až ďalší výskum 
objaví novú cestu v interaktívnej patofyziológii AP, a tým 
prispeje k adekvátnemu manažmentu pacienta. Infikovaná 
nekróza pankreasu je neskorá komplikácia vznikajúca väč-
šinou 3 až 5 týždňov od začiatku AP. Celková mortalita 
pri sterilných nekrózach sa udáva okolo 10 % a pri infiko-
vaných 25 %. V súčasnosti je jasné, že antibiotiká nemajú 
úlohu v liečbe ľahkej AP. Napriek dosiahnutým pokrokom 
však profylaktické použitie antibiotík pri ťažkej AP ostáva 
nejasné. Existujú dôkazy na to, že antibiotická profylaxia 

môže mať ochranný účinok proti vzniku nepankreatických 
infekcií, nie sú však dôkazy na redukciu mortality, infiko-
vanej nekrózy a potreby chirurgického riešenia. Výsledky 
viacerých randomizovaných štúdií a metaanalýz podporu-
jú použitie skorej (do 24 h) endoskopickej retrográdnej cho-
langiopankreatikografie (ERCP) u pacientov s ťažkou bili-
árnou AP. Posledná metaanalýza však neukázala prospech 
ERCP u pacientov s ťažkou biliárnou AP bez cholangi-
tídy. Cholecystektómia sa stala štandardným riešením 
u pacientov s AP a cholecystolitiázou. Jej skoré použitie sa 
odporúča u pacientov s ľahkou AP. U pacientov s ťažkou 
AP sa operácia odporúča s odstupom 4 až 6 týždňov od 
prepustenia z nemocnice. Ak sa žlčník chirurgicky neod-
stráni, recidíva AP je možná až u 2/3 pacientov. Kým steril-
né nekrózy sa v súčasnosti riešia konzervatívne, infikované 
nekrózy (hlavne u klinicky nestabilných pacientov) mož-
no riešiť chirurgicky 3 až 4 týždne od nástupu symptómov. 
Cieľom nekrosektómie (v súčasnosti sa preferujú minimál-
ne invazívne chirurgické výkony) je redukovať vylučovanie 
mediátorov zápalu odstránením celého nekrotického tkani-
va. Počas posledných rokov sa začala čoraz viac používať 
technika endoskopickej nekrosektómie pod kontrolou 
ERCP alebo EUS(12).

Záver
Keďže veľa chorôb môže svojím klinickým obrazom 

pripomínať AP a môžu byť dokonca spojené s eleváciou 
amyláz v sére, je v diagnostike potrebné kombinovať klinic-
ký obraz, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia s cieľom 
určiť čo najrýchlejšie správnu diagnózu a prognózu (najne-
skôr do 48 hodín od prijatia pacienta do nemocnice), aby 
mohol byť začatý čo najadekvátnejší manažment pacienta, 
keďže tento vyžaduje multimodálny a interdisciplinárny 
prístup.

Zoznam skratiek
AP – akútna pankreatitída
CT – počítačová tomografia 
ERCP – endoskopická retrográdna 
    cholangiopankreatikografia
EUS – endoskopická ultrasonografia
US – transabdominálna ultrasonografia

Liek Mechanizmus účinku Výsledky klinických štúdií
Somatostatín Inhibícia sekrécie pankreasu Bez priaznivého účinku
Oktreotid Inhibícia sekrécie pankreasu Bez priaznivého účinku
Antioxidanty Redukcia kyslíkových voľných radikálov Nie sú k dispozícii dostačujúce dáta
Oxid dusný Zlepšenie mikrocirkulácie Nie sú k dispozícii dostačujúce dáta
Gabexát mesilát Inhibítor proteáz Možná redukcia komplikácií a zlepšenie mortality
Kortikosteroidy Protizápalový účinok Nie sú k dispozícii dostačujúce dáta
Interleukín-10 Protizápalový účinok Nie sú k dispozícii dostačujúce dáta
Interleukín-8 Protizápalový účinok Nie sú k dispozícii dostačujúce dáta
Protilátky proti faktoru nekrotizujúcemu tumor Protizápalový účinok Bez priaznivého účinku
Protilátky proti intravaskulárnym adhéznym molekulám Protizápalový účinok Nie sú k dispozícii dostačujúce dáta
Lexipafant Faktor aktivujúci doštičky Bez priaznivého účinku
Faktor stimulujúci granulocyty kolony Zníženie translokácie baktérií Nie sú k dispozícii dostačujúce dáta

Tabuľka 4. Prehľad liekov testovaných na experimentálnych modeloch a v klinických štúdiách pri liečbe AP (podľa 11)
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SOUČASNÉ POHLEDY NA ETIOPATOGENEZU CHRONICKÉ PANKREATITIDY

Petr Dítě, Ivo Novotný, Bohuslav Kianička, Pavel Klvaňa, Hana Nechutová, 
Martina Bojková, Arnošt Martínek, Arpád Bodai, Miroslav Souček

Naše současné poznatky o etiologických faktorech dokumentuje klasifikace nemoci, označená jako TIGARO. Kromě „klasic-
kých“ faktorů toxonutritivních jsou významným faktorem vlivy genetické, autoimunitní a stavy indukující obstrukci pankreatic-
kého vývodu. Je známo, že ne více než 10 % alkoholiků onemocní chronickou pankreatitidou, z čehož logická potřeba koexis-
tence dalších rizikových faktorů pro indukci fibrotických změn žlázy, např. kombinace abusu alkoholu a kouření. Samostatným 
faktorem indukujícim chronickou pankreatitidu je přítomnost genu PRSS pro kationický trypsinogen, známého jako kauzální 
gen hereditární pankreatitidy. Ostatní geny, spojené se vznikem chronické pankreatitidy, t. j. CFTR mutace a SPINK1 gen 
samostatně nevyvolají onemocnění, ale např. s alkoholem jsou faktory významnými. V posledních letech byl prokázán i vztah 
těchto genů k tropické formě chronické pankreatitidy. Etiopatogeneze autoimunitní pankreatitidy není přesně známa, charakte-
ristickým nálezem je pozitivita imunoglobulinu G4 v krevním séru i v tkáni pankreatu. Autoimunitní forma pankreatitidy však 
není homogenním stavem, vše výše řečené platí pro 1. typ nemoci, který je nejčastější. U druhého typu onemocnění není IgG4 
zvýšeno, histologicky jsou nálezy však prakticky shodné, s výjimkou přítomnosti nebo nepřítomnosti granulárních endoteliálních 
lézí (EGL). Terapie autoimunitní formy je založena na podávání steroidů a při neúspěchu imunosupresiv. Etiopatogeneze chro-
nické pankreatitidy je evidentně multifaktoriální s odlišnostmi stran klinického průběhu i terapie. I přes všechny nové poznatky 
o etiopatogenezi nemoci lze konstatovat, že stále umíme chronickou pankreatitidu především léčit, nikoliv však vyléčit.
Klíčová slova: chronická pankreatitida, TIGARO klasifikace, alkohol, genetika, autoimunita, obstrukce vývodu

PRESENT OVERVIEW OF AETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF CHRONIC PANCREATITIS
Our present knowledge on aetiological factors is documented by a disease classification called TIGARO. Besides “classical” 
toxonutritive factors, important factors are genetic and autoimmune influence and condition indicating pancreatic duct ob-
struction. It is known that no more than 10 % of alcoholics will suffer from chronic pancreatitis, out of which is logical a neces-
sity of coexistence of other risk factors for induction of fibrotic gland changes, e.g. combination of alcohol abuse and smoking. 
An independent factor inducing chronic pancreatitis is the presence of PRSS gene, pro cationic trypsinogen, known as a causal 
gene of hereditary pancreatitis. Other genes related to origination of chronic pancreatitis, i.e. CFTR mutation and SPINK1 
gene do not evoke the disease, but e.g. with alcohol these factors are crucial. In the recent years also a relation between these 
genes to a tropic form of chronic pancreatitis was proved. Aetiopathogenesis of autoimmune pancreatitis is not exactly known, 
a characteristic finding is a positivity of immunoglobulin G4 in blood serum and also in pancreatic tissues. But an autoimmune 
form of pancreatitis is not a homogeneous condition; everything above mentioned is valid for 1st type of the disease, which 
is the most common. In the second type of the disease IgG4 is not increased, but histologically the findings are virtually equal, 
with the exception of presence or non-presence of granular endothelial lesions (EGL). The therapy of the autoimmune form was 
based on administration of steroids and at failure of immunosupressives. Aetiopathogenesis of chronic pancreatitis is appar-
ently multifactorial with differences concerning a clinical course and therapy. Despite of all new knowledge about aetiopatho-
genesis of the disease it is possible to state that we are only able to treat chronic pancreatitis but not to cure it.
Key words: chronic pancreatitis, TIGARO classification, alcohol, genetics, outlet obstruction
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Chronická pankreatitida (CHP) je progresivní zánětlivé 
onemocnění, které je charakterizováno postupnou ireverzi-
bilní náhradou funkčního parenchymu vazivem za vzniku 
exokrinní a terminálně endokrinní pankreatickou nedo-
statečností. Proces je chronický a změny se vyvíjí po řadu 
let. V průmyslově vyspělých státech Evropy se často etio-
logie chronické pankreatitidy rozděluje do tří kategorií – 
alkoholická, idiopatická a „ostatní.“ Nepochybným pokro-
kem v pohledu na etiopatogenezu chronické pankreatitidy 
je klasifikace chronické pankreatitidy TIGARO(1), která 
prezentuje současné znalosti možných rizikových etiolo-
gických faktorů onemocnění.

Alkohol patří mezi dominantní rizikové faktory chro-
nické pankreatitidy především v průmyslově vyspělých stá-

Toxo-metabolické faktory
• alkohol, kouření, hyperlipidémie, hyperkalcémie, chronické selhání ledvin, 
 léky, např. fenacetin
Idiopatická forma
• forma mladistvých, forma s pozdním začátkem, tropická forma
Genetrické faktory
• PRSS 1 gen pro kationincký trypsinogen (autozomálně dominantní)
• CFTR mutace – SPINK1 mutace (autozomálně recesivní)
• PRRS 2 a PRSS3 gen
Autoimunitní forma
Chronická akutně recidivující forma
Obstruktivní

Tabulka 1. TIGARO klasifikace rizikových etiologických faktorů chronické pan-
kreatitidy
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tech. Již v r. 1978 Durbec a Sarles(2) jednoznačně prokázali 
vztah mezi vznikem chronické pankreatitidy a množstvím 
vypitého alkoholu. Obvykle je uváděna doba pravidelného 
příjmu alkoholu 5 let. Japonská studie u dlouhodobých pi-
jáků alkoholu prokázala, že při přijmu alkoholu větším než 
100 g alkoholu denně, stoupá riziko vzniku chronické pan-
kreatitidy, oproti nepijákům, asi 11-krát(3,4). Je ovšem velmi 
obtížně určit tzv. minimální množství alkoholu, které již 
indukuje vznik chronické pankreatitidy. Opakovaně bylo 
poukázáno na skutečnost, že tolerance alkoholu u žen 
oproti mužům je menší t. j. menší množství alkoholu pro 
ženy je toxičtější než je tomu u mužů. Ve francouzské studii 
byl vztah mezi alkoholem a chronickou pankreatitidou na-
lezen v 83,6 %, u 65,7 % denní příjem u těchto nemocných 
činil 40-120 g a 32,2 % nemocných udávalo denní příjem al-
koholu vyšší než 120 g, 9,3 % nemocných udávalo pravidel-
né pití alkoholu po dobu 10 let, 52,6 % osob bylo pravidel-
nými pijáky alkoholu v rozmezí 10-20 let a více než 20 let 
alkohol pravidelně popíjelo 38,1 %(5). Kromě gramáže alko-
holu má význam na vznik chronické pankreatitidy věk, kdy 
nemocný začal pít. Zdá se, že pravidelné pití v mladším 
věku, má větší význam než celkové množství požitého al-
koholu(3).

Zatímco parenterálně podaný alkohol vede k vzestupu 
sekrece obsahu bikarbonátů v pankreatickém sekretu i pan-
kreatických proteinů, chronické podávání alkoholu u lidí je 
provázeno vzestupem bazální sekrece pankreatických en-
zymů, zvyšuje se viskozita pankreatického sekretu, a to 
i díky vyššímu obsahu pankreatických proteinů, dochází 
ke zvýšení aktivace trypsinogenu na trypsin, zaznamenán 
byl pokles sekrece pankreatických bikarbonátů a redukce 
pankreatické mikrocirkulace. Z klinického pohledu je dů-
ležité zdůraznit, že od počátku pití alkoholu k objevení 
se pankreatických symptomů je dlouhé latetní období, vět-
šinou trvající od 5 let do 10 let (graf 1).

Kouření je považováno rovněž za jeden z nejvýznam-
nějších rizikových faktorů vzniku chronické pankreatitidy. 
Již studie Yena a spol. z r. 1982 poprvé prokázalo efekt kou-
ření na vznik chronické pankreatitidy(6). Následné studie 
toto pozorování podpořily(7,8), bohužel však stále chybí stu-
die prospektivní a randomizovaná. Kouření prokazatelně 
urychluje rozvoj fibrózních změn pankreatu od lehčí formy 
do pokročilé formy nemoci(8) a naopak, jestliže nemocný 
přestane kouřit, pak je rozvoj morfologických změn pozvol-
nější. Lze předpokládat, že kouření prostřednictvím tkáňo-

vé ischemie vede k indukci fibrogeneze, mj. aktivací hvěz-
dicovitých buněk.

Idiopatická forma chronické pankreatitidy je v podsta-
tě diagnózou, založenou na identifikace morfologických 
změn chronické pankreatitidy, bez možnosti přesného ur-
čení etiologického faktoru. Dle nedávných statistik byl 
výskyt idiopatické formy udáván až v 30 % všech forem 
chronické pankreatitidy(9), v současnosti, především díky 
novým diagnostickým možnostem, kdy byla nalezena for-
ma pankreatitidy autoimunitní a genetické, je nyní před-
poklad nálezu idiopatické formy u cca 3-9 % všech chronic-
kých pankreatitid(10).

Klinicky idiopatická forma pankreatitidy probíhá jako 
forma časná, postihující osoby mladé s věkovým medianem 
20 let a forma pozdní, projevující se osob po 50 letech věku 
– median 56 let(9). Zajímavá data nalezl Di Magno a spol., 
který u 66 osob porovnával některé klinické údaje u osob 
s idiopatickou pankreatitidou časnou, pozdní a s alkoho-
lickou formou pankreatitidy. Časná forma se proti pozdní 
formě projevuje častějším příznakem bolesti, pozdějším, 
od vzniku symptomů, výskytem exokrinní a endokrinní 
pankreatické nedostatečnosti (tabulka 2).

Genetická forma chronické pankreatitidy je formou he-
terogenní. Tři základní genetické mutace ve vztahu k chro-
nické pankreatitidy byly popsány. PRRS1 gen pro kationic-
ký trypsinogen je příčiným faktorem vzniku hereditární 
pankreatitidy. Mutace R122H byla prvou prokázanou mu-
tací genu PRSS1 u osob s hereditární pankreatitidou(11). 
V současnosti byly prokázány tři tzv. funkční geny-gen pro 
kationický trypsinogen-PRSS1, gen pro anionický trypsi-
nogen PRSS2 a gen pro mesotrypsinogen PRSS3, který 
se zdá být mj. možným prediktorem pro pankreatickou in-
vazi a tvorbu pankreatických metastáz(12). Všechny 3 geny 
se skládají z 5 axonů. Trypsinogeny jsou syntetizovány 
v pankreatických acinech jako pretrypsinogeny v ribozo-
mech a dále transportovány do endoplasmatického reti-
kula. Trypsinogen je zde formován a dále transportován 
do Golgiho komplexu, kde je uchováván v sekrečních gra-
nulích. Trypsinogen je látkou enzymaticky neaktivní, takže 
za fyziologických poměrů neatakuje intrapankreatickou 
tkáň. Teprve vstupem pankreatického sekretu do duodena 
je trypsinogen aktivován enteropetidázami na trypsin. 
Trypsin se stává spouštěčem kaskády, v níž řada dalších 
pankreatických proenzymů je trypsinem aktivována na en-
zymy aktivní, např. proelastáza na elastázu, prokarboxy-
peptidáza a karboxypeptidázu, profosfolipáza na fosfolipá-
zu a podobně(13).

Tabulka 2. „Čistá“ idiopatická chronická pankreatitida (Di Magno, 2002)

Častá ICP Pozdní ICP ACP
Bolest (v době stanovení dg) 96 % 54 % 77 %

Intenzita bolesti – vyšší u časté formy než u ostatních forem (p = 0,001)
Pankreatické kalcifikace u ICP vznikají později než u ACP

Exokrinní insuficience 
(od vzniku symptomů)

26,3 roku 19,9 roku 13,1 roku

Endokrinní nedostatečnost 27,5 roku 11,9 roku 19,8 roku

Pití alko-
holu

Histologické
změny

Symptomy

Diagnóza

Latentní stadium 1-20 let

Graf 1. Vývojová stadia od počátku pití alkoholu k diagnóze chronické pankre-
atitidy
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Existuje řada mechanizmů, které za patologických sta-
vů aktivují intrapankreatický trypsinogen(14), např. reflux 
žluči do pankreatického vývodu, pankreatický lysozomální 
katepsin B, nebo zánětlivé elementy v pankreatickém par-
enchymu. Kalcium inhibuje degradaci aktivovaného trypsi-
nu. CASR-calcium sensing receptor se zásadním způsobem 
podílí na homeostáze kalcia pankreatických acinů a gen 
CASR je jedním z potenciálních faktorů při vzniku chro-
nické pankreatitidy. Velice malé množství trypsinogenu 
může být za fyziologického stavu aktivováno intrapankre-
aticky. Obranou roli v autoaktivaci trypsinogenu mají mu-
tace genů, kdy SPINK 1 dokáže inhibovat více než 20 % 
trypsinové aktivity a CFTR mutace degraduje jak trypsino-
gen, tak trypsin. Protektivní roli má i PRSS2.

V souvislosti s těmito údaji si lze představit hereditární 
pankreatitidu jako onemocnění, kde v pankreatu dochází 
k opakovaným „mikro akutním pankreatitidám“, které se 
hojí vazivem a žláza se tak přestavuje do morfologického 
obrazu chronické pankreatitidy(15). Osoby s hereditární 
pankreatitidou vyžadují trvalou dispenzarizaci, protože 
vznik pankreatického karcinomu u osob starších 70 let je 
více než 70 x vyšší než u zdravé populace. Hereditární pan-
kreatitida je významnou prekancerózou(16).

Autoimunitní forma chronické pankreatitidy (AIP) byla 
poprvé identifikována v r. 1995 Yoshidou(17). Avšak prvá 
zmínka o možnosti vztahu autoimunity a chronické pan-
kreatitidy byla zveřejněna v kasuistickém sdělení již v r. 
1961 Sarlesem a spol.(18).

Autoimunitní forma pankreatitidy postihuje častěji mu-
že než ženy (2,85 : 1) a její frekvence stoupá od 45 let vě-
ku(19). Klinicky se AIP prezentuje často jako prvým přízna-
kem bezbolestným obstrukčním ikterem, různě intenzivní 
břišní bolestí a poklesem tělesné váhy, jindy je subj. přízna-
kem pouze tzv. břišní dyskomfort. Změny morfologie žlázy 
jsou rozloženy vzácněji difúzně, častěji se jedná o změny 
fokální a lokalizace v hlavě pankreatu, společně s klinic-
kou symptomatologií, je často velmi obtížně diferenciálně 
diagnosticky odlišitelná od nádoru hlavy pankreatu(20-22). 
Autoimunitní pankreatitida se klinicky i histomorfologicky 
projevuje ve dvou formách, třetí forma není zatím přesně 
definována(23,24). Prvá forma je označena jako lymfoplasma-
tická sklerotizující pankreatitida (LPSP), druhá forma jako 
non-alkoholická forma destruující duktální systém, anebo 
jako idiopatická centroduktální forma (IDCP). Význam-
ným rozlišovacím kritériem je přítomnost endoteliálních 
granulárních lézí (EGL). Jejich přítomnost je typická pro 
2. formu AIP, zatímco u prvého typu EGL nejsou identifi-
kovatelné(25). Klinickými iniciálními symptomy nejsou obě 
formy rozdílné, avšak prvý typ se vyskytuje u starších osob 
s převahou mužů, abundantní je i infiltrace IgG4 pozitiv-
ními buňkami(26), u druhého typu AIP je infiltrace IgG4 
buněk sporadická. 1. typ je spojen se současným výskytem 
dalších IgG4 pozitivních onemocnění (IgG4 cholangitida, 
Mikuliczův syndrom, IgG4 nefritida a podobně), ale prak-
ticky nikdy se nejedná o spojení s idiopatickými střevními 
záněty, což je typické u 2. Typu AIP(27). V diagnostice pře-
važují metody morfologické-CT, MRI, MRCP, endosono-

grafie, biopsie pankreatu není důležitá jen z pohledu dife-
renciální diagnostiky, ale je zásadní i pro diagnózu 2. typu 
AIP. Hlavními histopatologickými nálezy jsou periduktál-
ní lymfoplasmatická infltrace s pozitivitou IgG4, obliteru-
jící venulitidy a fibrotizace pankreatického parenchymu. 
V terapii AIP jsou prvou volbou kortikosteroidy, při selhá-
ní steroidů je podáván azathioprin, pozitivní odpověď na 
podání steroidů je jedním z kriterií správné diagnózy(28).

Stále ne zcela jasná je patogeneze nemoci. Zajímavou 
je hypotéza mechanizmu, obsahujícího fázi indukce a fázi 
progrese nemoci. V iniciální fázi nemoci regulační T-buňky 
(Tregs) a Th1 lymfocyty aktivují prozánětlivé cytokiny, 
roli mohou hrát tzv. self-antigeny (karboanhydráza II, 
alfa-fodrin, antilaktoferin). Chronické stádium a rozvoj 
onemocnění je svázán opět s T lymfocytární reakcí a vý-
znamnou roli mají specifické aminokyseliny II. třídy.

Obstruktivní pankreatitida je charakterizována stenó-
zou hlavního pankreatického vývodu, počínaje jeho vyús-
těním na Vaterově papile a dilatací vývodu za stenózou. 
Příčinou jsou vazivové striktury pankreatického vývodu, 
stenotické procesy Vaterovy papily, nádorová postižení se 
stenózou pankreatického vývodu, intraduktální kaménky 
nebo obsah vazkého mucinu v pankreatickém vývodu. 
Pankreatický vývod muže být utlačen cystoidem, vývojové 
anomálie, jako pancreas annulare a pancreas divisum jsou 
rovněž etiologickým faktorem.

Zvláštní formou chronické pankreatitidy je tzv. „Groove 
pancreatitis“ (29). Příčinou je ektopická pankreatická tkáň 
v duodenální stěně, kdy porucha odtoku pankreatického se-
kretu, většinou s následnou rupturou vývodu, vede k induk-
ci zánětlivých změn v okolní tkáni, s následnou fibrotiza-
cií. V resekátu jsou v duodenální stěně nacházeny až 2,0 cm 
velké dutiny, sousedící s okolní zdravou pankreatickou 
tkání. Zajímavé jsou příznaky klinické-nausea, zvracení, 
bolest břicha a obstrukce žaludečního ústí do duodena.

Tropická pankreatitidy histomorfologicky je velmi po-
dobná alkoholické formě, avšak bez indukce změn alko-
holem. Diagnostikována je především u dospělé populace 
a nejčastějšími příznaky jsou bolest, diabetes mellitus 
a hubnutí. V posledních letech je tato choroba spojována 
s vysokou pozitivitou mutací CFTR a SPINK1(30-32).
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Graf 2. Model vzniku CHP (Rosendhal et al, 2006)
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V současné době nové poznatky o etiopatogenezi chro-
nické pankreatitidy jsou umožněny využitím řady velmi 
senzitivních metod histomorfologických, imunologických, 
histochemických, genetických a molekulárně biologických. 
Díky tomu lze očekávat, že i naše terapie bude v blízké 
budoucnosti terapií více kauzální a především že budeme 
diagnostikovat co nejčasnější stádia nemoci. Pak přestane 

platit, že v naprosté většině případů umíme chronickou 
pankreatitidu „pouze“ léčit, ale ne vyléčit.
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ÚLOHA GÉNOVÝCH MUTÁCIÍ V PATOGENÉZE CHRONICKEJ 
PANKREATITÍDY

Marian Bátovský

Chronická pankreatitída je definovaná ako pretrvávajúci zápalový proces, ktorý ústi do nezvratných morfologických zmien 
s poškodením exokrinnej a endokrinnej funkcie podžalúdkovej žľazy. Genetické štúdie hereditárnej, familiárnej, idiopatickej 
a tropickej chronickej pankreatitídy už dávnejšie viedli k odhaleniu troch základných génov, ktorých mutácie sú pevne spä-
té s touto diagnózou – PRSS 1, SPINK 1 a CFTR. Relatívnymi novinkami sú v tomto smere mutácie génov CTRC, CASR 
a PRSS 2. Okrem toho však boli identifikované aj mutácie, ktoré majú protektívny význam pri vzniku chronickej pankreatitídy. 
Medzi ne patria dve mutácie génu PRSS 1, ďalej jedna mutácia génu PRSS 2, ktoré majú charakter „straty funkcie“ a jedna 
mutácia génu SPINK 1 typu mutácie meniacej zmysel kodónu (missense mutation). Tieto, ako aj ďalšie nové nálezy podporujú 
hypotézu vzniku chronickej pankreatitídy cestou autoagresie, ktorú začína predčasne aktivovaný trypsín spúšťajúci kaskádu 
pankreatických digestívnych enzýmov.
Kľúčové slová: katiónový trypsín, aniónový trypsín, CFTR, SPINK 1, chymotrypsín C, mutácie, chronická pankreatitída

THE ROLE OF GENETIC MUTATIONS IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC PANCREATITIS
Chronic pancreatitis is a persistent inflammation of the pancreas which results in irreversible morphological changes and the 
impairment of both exocrine and endocrine functions. Genetic studies of hereditary, familial, idiopathic, and tropical forms 
of chronic pancreatitis have led to the identification of firmly established susceptibility of genes namely PRSS 1, SPINK 1 
and CFTR. Relatively newly found disease-causing mutations are mutations of CTRC, CASR and PRSS 2 genes. Two clear 
loss-of-function mutations in PRSS 1, a missense mutation of SPINK 1 gene and an experimentally demonstrated loss-of-
function variant in PRSS 2 protect against chronic pancreatitis. The last findings provided strong support for the hypothesis 
that chronic pancreatitis is an autodigestive disease in which prematurely activated trypsin within the pancreas was thought 
to play a pivotal role in triggering of the activation cascade of all pancreatic digestive enzymes.
Key words: cationic trypsinogen, anionic trypsinogen, CFTR, SPINK 1, chymotrypsin C, mutation, chronic pancreatitis
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Úvod
Viacerí gastroenterológovia si iste spomenú na časy, keď 

sa etiológia chronickej pankreatitídy (CHP) príliš zjedno-
dušene rozdeľovala na etylickú (60-70 % prípadov podľa 
publikovaných štúdií) a na nonetylickú (20-40 % zvyšných 
pacientov). Odvtedy sa však veľa zmenilo. Napr. štúdia 
North American Pancreatitis Study – 2, do ktorej bolo 
v r. 2000-2006 zaradených 539 pacientov s chronickou 
pankreatitídou a 695 kontrolných osôb z 20 amerických 
referenčných centier, prekvapivo ukázala, že alkoholová 
etiológia sa potvrdila iba u 44,5 % pacientov s CHP. Pa-
cienti s idiopatickou (28,6 %) a nealkoholovou (26,9 %) 
etiológiou CHP spolu vytvorili väčšiu skupinu pacientov, 
než sa očakávalo. Nealkoholová etiológia bola približne 
rovnako zastúpená obštrukčnými, genetickými a inými 
faktormi. Alkohol bol dvakrát častejšie označený za etiolo-
gický činiteľ CHP u mužov než u žien. Pri nealkoholovej 
etiológii bol pomer pohlaví presne opačný a pri idiopatic-
kej CHP dosiahol hodnotu 1,5 : 1 v prospech žien. Medzi 
pacientmi s idiopatickou CHP bolo 1,2-krát viac fajčiarov 
než v kontrolnej skupine(1). Identifikácia fajčenia ako nezá-
vislého rizikového činiteľa vzniku CHP a najmä rozozna-
nie genetických faktorov podieľajúcich sa na vzniku tohto 
ochorenia spochybnili uvedené percentuálne delenie alko-
holovej a nealkoholovej etiológie CHP. Nové provokatívne 
genetické štúdie viedli k zmene koncepcie chápania chro-

nickej pankreatitídy, ktorej genéza sa v súčasnosti považu-
je za multifaktoriálnu. Okrem genetiky sa na jej vzniku po-
dieľajú vývojové, štrukturálne a environmentálne činitele. 
Chronická pankreatitída nevzniká iba pôsobením jedného 
z rizikových faktorov, ale väčšinou ich kombináciou, a to 
buď kombináciou viacerých génových mutácií, alebo epis-
tatickou interakciou týchto mutácií so stresormi vonkajšie-
ho prostredia(2-4).

Čo bolo doteraz známe o genetike chronickej pankreatitídy
Pre potreby svojho výskumu genetici etiologicky rozde-

lili CHP do štyroch subtypov: na hereditárnu, idiopatickú, 
alkoholovú a tropickú. Genetické mutácie sa podieľajú na 
signifikantnej časti prípadov vzniku CHP.

Hereditárna pankreatitída je zriedkavou príčinou CHP 
a jej prevalencia sa v západnej populácii odhaduje na 0,3/
100 000. S hereditárnou CHP dobre koreluje gén PRSS 1, 
ktorý kóduje katiónový trypsinogén. Génový polymorfiz-
mus PRSS 1 sa vyskytuje na dlhom ramienku 7. chromozó-
mu. Dedičnosť je autozomálne dominantná s inkomplet-
nou penetranciou – ochorenie sa klinicky manifestuje asi 
u 80 % nosičov tejto mutácie. Od roku 1996 bolo zistených 
vyše 30 mutácií, z ktorých sa najčastejšie vyskytujú mutácie 
R122H, N29 a A16V. Prvé príznaky ochorenia sa objavujú 
v detstve, väčšinou pred 10. rokom veku života. Hlavnými 
symptómami sú bolesti a akútna pankreatitída. Prvé kalci-
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fikácie, ako aj ďalšie morfologické zmeny charakteristic-
ké pre CHP bývajú diagnostikované vo veku 22-25 rokov. 
Exokrinná pankreatická insuficiencia sa objavuje u 34 % 
pacientov vo veku 29 rokov a endokrinná nedostatočnosť 
pankreasu nasleduje u 26 % pacientov vo veku 38 rokov. 
Kumulatívne riziko vzniku karcinómu pankreasu vo veku 
50, 60 a 75 rokov sa postupne zvyšuje z 10 % cez 18,3 % až 
na 53,5 %. Anamnestický údaj prítomnosti ochorenia naj-
menej u dvoch prvostupňových alebo u troch druhostup-
ňových príbuzných v najmenej dvoch generáciách stačí na 
stanovenie diagnózy(5). Mutácie génu PRSS 1 sa však našli 
nielen u pacientov s hereditárnou alebo familiárnou pan-
kreatitídou, ale aj u pacientov s idiopatickou CHP(6).

Mutácie génu SPINK 1 (Serine Protease Inhibitor Ka-
zal 1) sú síce tiež spojené s diagnózou idiopatickej CHP, ale 
tieto mutácie vedú skôr k ovplyvneniu priebehu CHP, ako 
k jej vzniku. Produkty oboch týchto génov pôsobia za nor-
málnych okolností na úrovni trypsínovej dráhy, kde doká-
žu zamedziť pôsobeniu predčasne aktivovaného trypsínu. 
Predčasná aktivácia trypsínu, ku ktorej v malom množstve 
dochádza aj u zdravého človeka, vedie totiž k samonatrá-
veniu pankreatického tkaniva a k vzniku CHP. Tomuto ne-
želanému procesu zabraňujú práve produkty génov PRSS 1 
a SPINK 1, zatiaľ čo patologická mutácia týchto génov vedie 
k spusteniu procesu pankreatickej autodigescie ústiaceho 
až do vzniku CHP.

Pri hľadaní ďalších tzv. kandidátskych génov zodpo-
vedných za vznik CHP boli molekulárni biológovia menej 
úspešní, ak sa odchýlili od trypsínovej dráhy. Našiel sa iba 
1 takýto gén, a to gén CFTR (Cystic Fibrosis Transmem-
brane Regulator), ktorého mutácie sa vyskytujú u pacien-
tov s cystickou fibrózou(7). Okrem toho sú mutácie génov 
CFTR a SPINK 1 spájané asi u 50 % pacientov s tropickou 
pankreatitídou(8). A navyše mutácie génu CFTR sa zistili 
4-6-krát častejšie aj u pacientov s idiopatickou CHP(9). Gén 
CFTR je exprimovaný v duktálnych a centroacinárnych 
bunkách pankreasu, zatiaľ čo väčšina zvyšných génov je 
priamo v acinárnych bunkách. Jeho hlavnou úlohou je dilú-
cia a alkalizácia acinárneho sekrétu bohatého na proteíny, 
ktorý by sa inak formoval do zátok poškodzujúcich tkanivo 
pankreasu.

Tieto 3 genetické mutácie – PRSS 1, SPINK 1 a CFTR – sú 
najstaršími známymi mutáciami, ktoré sú pevne spojené 
s diagnózou CHP.

Čo je nové v genetike chronickej pankreatitídy
1. Relatívne novým etiologickým poznatkom v patogéze 

CHP je odhalenie mutácií génov chymotrypsínu C (CTRC), 
génu označovaného ako calcium sensing receptor (CASR) 
a génu anionického trypsínu (PRSS 2), ktoré však majú 
menší význam než spomínané mutácie troch najznámejších 
génov PRSS 1, SPINK 1 a CFTR. Zatiaľ čo mutácie génu 
PRSS 1 sú typu „získanej funkcie“ (gain-of-function), mutá-
cie génov SPINK 1, CFTR, CASR a CTRC, sú typmi „stratenej 
funkcie“ (loss-of-function). Získanie funkcie podmieňuje 
vznik CHP aktiváciou prematúrneho trypsinogénu, ktorý 
aktivuje trypsín. Naopak, strata funkcie zasa vedie k vzniku 

CHP znížením sekrécie inhibítora tejto aktivácie. Strata 
funkcie génu CTRC sa spája aj s tropickou kalcifikujúcou 
pankreatitídou najmä u pacientov v ázijsko-pacifickom re-
gióne (14,1 %)(10,11).

Gén CTRC tiež ochraňuje pankreatické tkanivo pred 
pôsobením prematúrne aktivovaného trypsínu. Jeho kal-
kulovaná masa dosahuje 28,6 kilodaltonu. Mutácie, ktoré 
oslabujú aktivitu alebo sekréciu tohto génu, mierne zvyšujú 
riziko vzniku CHP. Modelové situácie vysvetľujúce vznik 
CHP pôsobením mutácií tohto génu sa opierajú o: a) zní-
ženie degradácie trypsinogénu alebo trypsínu; b) zníženie 
aktivácie karboxipeptidázy A a c) indukciu stresu endo-
plazmatického retikula. Mutácia A73T indukuje apoptózu 
acinárnych buniek. Najčastejšími mutáciami sú varianty 
R254W a K247_R254del. Frekvencia týchto variantov do-
sahuje v populácii pacientov s idiopatickou pankreatitídou 
výskyt 2,1 %, u pacientov s chronickou alkoholovou pan-
kreatitídou 0,6 - 2,9 % a u pacientov s hyperparatyreoidiz-
mom 6,5 %(6,12,13).

2. Ďalším kľúčovým nálezom je vzťah medzi pancreas 
divisum a mutáciami génu CFTR. Súčasné stanovenie diag-
nózy pancreas divisum a mutácie génu CFTR má aj prog-
nostický klinický význam, pretože môže u postihnutého 
pacienta predikovať vznik CHP(3).

3. Na chromozóme X bol nájdený modifikujúci gén 
CHP. Odkrytie tohto génu a jeho mutácií poskytuje vysvet-
lenie skutočnosti, prečo väčšinu pacientov s alkoholovou 
CHP tvoria muži(13).

4. V súčasnosti sa predpokladá existencia nových génov, 
ktorých mutácie by mohli priaznivo ovplyvniť rezistenciu 
proti vzniku CHP. Prítomnosť týchto mutácií by mala mať 
protektívny význam. Ukazuje sa, že jednou z takýchto 
mutácií by mohla byť aj mutácia G191R génu PRSS 2. Ako 
bolo uvedené v 1. bode, iné mutácie tohto génu sa, naopak, 
spájajú s mierne zvýšeným rizikom vzniku CHP. Variant 
G191R vedie k rýchlej autodegradácii aniónového trypsí-
nu. Taktiež mutácia Q68R génu SPINK 1 vedie k zvýšeniu 
pankreatického sekrečného inhibítora, ktorý je účinným 
ochranným mechanizmom pred predčasne aktivovaným 
trypsínom(4,6,13).

5. Enzým karboxiesterlipáza katalyzuje syntézu esterov 
etylmastných kyselín (FAEE). Polymorfizmus génu kódu-
júceho tento enzým zvyšuje riziko vzniku alkoholovej pan-
kreatitídy (OR 4,2, CI 1,2 - 15,5) (cit. podľa 6).

6. Renínovo-angiotenzínový systém je cirkulujúci hormo-
nálny systém, ktorý sa podieľa na regulácii krvného tlaku 
a elektrolytov. Lokálne sa tvoriaci angiotenzín II sa za fyzi-
ologických i patologických okolností podieľa na mnohých 
procesoch v rôznych orgánoch, medzi inými aj v pankrease. 
Aktivácia reaktívneho oxigenačného systému (ROS), ako 
napr. nikotínamid-adenín-dinukleotid-fosfátovej oxidázy, 
zvyšuje expresiu prozápalových a profibrogénnych génov 
a im zodpovedajúcich proteínových produktov. Genetické 
alterácie vyplývajúce z narušenej epigenetickej kontroly 
pankreatického renínovo-angiotenzínového systému sú po-
dozrivé z prispievania k vzniku CHP. A skutočne, recentná 
štúdia porovnávajúca 55 pacientov s CHP a 45 pacientov 
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s karcinómom pankreasu so 128 zdravými dobrovoľníkmi 
našla polymorfizmy typu inzercia/delécia v géne enzýmu 
konvertujúceho angiotenzín u homozygotov so spomína-
nými pankreatopatiami. Ale aj naopak, blokátory ROS 
by potenciálne mohli hrať úlohu v liečbe CHP a najmä jej 
komplikácií(14,15).

7. Zatiaľ neboli opísané žiadne klinicky významné mu-
tácie génu kódujúceho mezotrypsinogén (PRSS 3)(9).

Genetická diagnostika chronickej pankreatitídy a jej klinic-
ký význam

Na genetické testovanie prítomnosti mutácií génu 
PRSS 1 sú indikovaní pacienti s podozrením na hereditár-
nu pankreatitídu, ktorá sa manifestuje v detskom veku epi-
zódami akútnej pankreatitídy. Ďalšími vhodnými adeptmi 
sú pacienti s tzv. idiopatickou CHP s dvoma alebo s via-
cerými epizódami akútnej pankreatitídy po vylúčení zná-
mej príčiny. Výskyt pankreatitídy u pokrvného príbuzného 
je ďalším podnetom na genetické testovanie mutácií génu 
PRSS 1. Poslednou indikačnou skupinou sú deti do 16 ro-
kov po ataku akútnej idiopatickej pankreatitídy.

Mutácie génu SPINK 1 sú považované za modifikujúce, 
nie kauzálne pre vznik CHP, keďže ovplyvňujú iba závaž-
nosť CHP, prípadne vek jej klinickej manifestácie. Testova-
nie na mutácie tohto génu je preto indikované iba v prípade 
atypického priebehu ochorenia.

Na genetické vyšetrenie za účelom odhalenia prítomnos-
ti mutácií génu CFTR sú vhodní pacienti s CHP, u ktorých 
sa táto diagnóza spája s cystickou fibrózou. Okrem zvýšenej 
koncentrácie chloridov v pote bývajú prítomné pľúcne prí-
znaky, pankreatická insuficiencia alebo morfologické zna-
ky rozvinutej fibrózy pankreasu. Ďalšou indikáciou tohto 
vyšetrenia je novorodenecká hypertrypsinogenémia(16-18).

Mutácie génov PRSS 1 a SPINK 1 sa v súčasnosti vyšet-
rujú na genetickom pracovisku II. detskej fakultnej nemoc-
nice v Bratislave, kam možno odoslať vzorky na genetické 
testovanie. Mutácie génu CFTR sa vyšetrujú na viacerých 
pracoviskách na Slovensku.

Uvedené molekulárnobiologické poznatky zatiaľ nemajú 
jednoznačný terapeutický dosah(19).

Záver
Koncepciu akútnej pankreatitídy ako dôsledok pankre-

atickej autodigescie tráviacimi enzýmami vlastného pan-
kreasu predstavil Chiari už r. 1896. Na potvrdenie hypoté-
zy autodigescie pri CHP bolo treba čakať presne ďalších 
100 rokov, keď boli r. 1996 objavené mutácie génu PRSS 1 
asociované s hereditárnou pankreatitídou. Význam muto-
vaného trypsínu pri vzniku tohto ochorenia bol výzvou na 
hľadanie ďalších molekúl, ktoré chránia zdravý pankreas 
pred zvýšením trypsínovej aktivity. Gén SPINK 1 síce ob-
javil Kazal už r. 1946, ale význam jeho mutácií pri vzniku 
chronickej pankreatitídy u detí, v rodinách pacientov 
s CHP, pri tropickej pankreatitíde a napokon v menšej mie-
re i u alkoholikov sa potvrdil oveľa neskôr. Gén SPINK 1 
sa objavuje ako proteín akútnej fázy až počas zápalu pan-
kreasu a jeho neporušená činnosť skôr chráni pred reku-
rentnými atakmi pankreatitídy ako pred jej prvým atakom. 
A napokon gén CFTR je regulačným aniónovým kanálom, 
cez ktorý sa z pankreatického duktu „vyplachuje“ pankrea-
tická šťava bohatá na bikarbonáty. Mutácie tohto génu vedú 
k cystickej fibróze, ktorá často postihuje i pankreas. Za ob-
javom týchto základných genetických mutácií nasledovali 
ďalšie, takže v súčasnosti možno konštatovať, že asi 30 % 
pacientov s chronickou pankreatitídou má prítomnú niek-
torú z mutácií génov CHP. Genetika CHP pomáha osvetliť 
patogenézu tohto ochorenia, zlepšuje odhad jeho preva-
lencie, priebeh a prognózy. Tvorí bázu pre vývoj kauzálnej 
liečby, pre odlíšenie karcinómu pankreasu, ale aj pre plá-
novanie rodiny(20).
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LIEČBA MALNUTRÍCIE PRI CHRONICKEJ PANKREATITÍDE

Mária Voleková

Chronická pankreatitída sa prejavuje deštrukciou parenchýmu pankreasu so stimuláciou fibrogenézy, s klinickou manifestáciou 
exosekrečnej a endokrinnej insuficiencie a rozvojom malnutrície. Obzvlášť závažný priebeh má geneticky podmienená chronic-
ká pankreatitída zapríčinená mutáciami v géne CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). Dominantnými 
príznakmi sú steatorea s poruchou digescie tukov a pankreatická bolesť. Podmienkou účinnej liečby je abstinencia alkoholu 
a dostatočná substitúcia pankreatických enzýmov. Uprednostňujú sa multienzýmové prípravky, v ktorých sú enzýmy uskladnené 
v acidorezistentných mikropeletách obalených želatínou, ktoré sa premiešajú s potravou. Uprednostňuje sa dávkovanie enzýmov 
podľa obsahu tukov v jedle. Pri neúčinnej liečbe sa odporúča výmena rastlinných a živočíšnych tukov za MCT olej alebo poly-
mérne diéty s obsahom MCT alebo oligopeptidické diéty, ktorých živiny sa vstrebávajú bez potreby digescie. Pri malnutrícii, 
po zlyhaní prirodzenej alebo enterálnej výživy je indikovaná domáca parenterálna výživa.
Kľúčové slová: chronická pankreatitída, malnutrícia, substitúcia pankreatických enzýmov

TREATMENT OF MALNUTRITION IN CHRONIC PACREATITIS
Chronic pancreatitis includes a destruction the pancreatic tissue and stimulation of pancreatic fibrogenesis and thus it can 
lead to exocrine and endocrine pancreatic insufficiency resulting in malnutrition. Very serious form of chronic pancreatitis 
is hereditary pancreatitis caused by CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) gene mutation. The main 
symptoms of chronic pancreatitis are impaired digestion of fats with steatorrhoea and pancreatic pain. Abstaining from alcohol 
and pancreatic enzyme substitution are the key elements of management of chronic pancreatitis. Preferred form of pancreatic 
enzyme substitution is multienzyme formulas stored in acidoresistant micropelets covered by gelatine. The dose of enzymes 
should reflect the total fat intake. If the treatment is ineffective, we recommend to use MCT oil or oligopeptide diets which do 
not require digestion, instead of regular plant and animal fats. After natural or enteral nutrition fail to improve malnutrition, 
home parenteral nutrition is indicated.
Key words: chronic pancreatitis, malnutrition, pancreatic enzyme substitution
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Úvod
Chronická pankreatitída je chronický zápalový proces 

s progredujúcou deštrukciou parenchýmu, s vývojom exo-
sekrečnej a endokrinnej insuficiencie. Fibrogenéza je hlav-
nou patogenetickou črtou ochorenia. Deštrukcia parenchý-
mu vedie k insuficiencii výdaja pankreatických enzýmov 
a bikarbonátu(1). Exosekrečná insuficiencia sa klinicky pre-
javuje poruchou trávenia tukov, cukrov a bielkovín, pričom 
včasnou a dominantnou poruchou je maldigescia a malab-
sorpcia tukov.

Poškodenie Langerhansových ostrovčekov vedie k pokle-
su výdaja inzulínu, glukagónu, PP a somatostatínu. 40-60 % 
alkoholických chronických pankreatitíd v pokročilom štá-
diu je spojených s manifestáciou diabetu. Pankreatický 
diabetes je labilný, pri hypoglykémii chýba glukagónová od-
poveď, nevyskytuje sa ketoacidóza(2). Nedostatočná tvorba 
PP a somatostatínu je spojená s dysreguláciou homeostázy 
glukózy, žalúdočnej sekrécie a motility žlčníka. Obštrukcia 
vetiev pankreatického vývodu, neuroinflamačné zmeny, ne-
krózy so pseudocystami sú príčinou pankreatickej bolesti.

Malnutrícia
Tretina pacientov s chronickou pankreatitídou trpí mal-

nutríciou, ktorá má viac vyvolávajúcich príčin a učinkujú-
cich patogenetických mechanizmov. Je výsledkom nedo-
statočného prívodu živín, porúch trávenia a vstrebávania, 
zvýšených strát a zvýšených metabolických požiadaviek.

Nedostatočný prívod živín je spôsobený poklesom príjmu 
pre bolesť, zlou životosprávou pri chronickom alkoholizme, 
nechutenstvom a intoleranciou jedla pre poruchy trávenia.

Maldigescia a malabsorpcia sprevádzajú pokročilé štá-
dium exosekrečnej insuficiencie pri zániku viac ako 90 % 
funkčného parenchýmu, ale znížený výdaj enzýmov priamo 
spôsobuje i alkohol. Pokles výdaja bikarbonátov pankrea-
tickou šťavou vedie k poklesu pH v duodéne s predčasnou 
inaktiváciou pankreatických enzýmov. Mení sa ekosystém 
GIT, s kolonizáciou tenkého čreva baktériami, ktoré inak-
tivujú enzýmy, menia priepustnosť mukózy, vyvolávajú zá-
pal sprevádzaný hnačkami. Baktérie spôsobujú dekonjugá-
ciu žlčových kyselín, s následnou poruchou formácie micel 
a malabsorpciou tukov. Strata štruktúrnej integrity buniek 
mukózy spôsobenej baktériami vedie k vzniku enteropatie 
strácajúcej proteíny, straty bielkovín spôsobuje i zvýšená 
spotreba bielkovín baktériami(3).

Zvýšené metabolické požiadavky sú dôsledkom perma-
nentného oxidačného stresu a prebiehajúcej zápalovej reak-
cie. Pri cystickej fibróze generalizované metabolické defek-
ty pri poruche transportu Cl sú sprevádzané excesívnym 
katabolizmom.

Exosekrečná insuficiencia sa prejavuje insuficientnou 
sekréciou enzýmov pri bazálnom i postprandiálnom vylu-
čovaní pankreatickej šťavy do duodéna, s poruchou tráve-
nia a vstrebávania tukov, cukrov a bielkovín, so sekundár-
nymi deficitnými syndrómami, s poruchami permeability 
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tenkého čreva, motility a ďalšími poruchami. V klinickom 
obraze dominuje porucha trávenia a vstrebávania tukov(4).

Steatorea je definovaná ako strata tukov stolicou viac 
ako 6 g denne. Symptomatická steatorea sa objavuje pri 
stratách > 15 g/deň. Vzniká pri deficite výdaja lipázy pan-
kreatickou šťavou, pri inaktivácii lipázy v duodéne pri 
zmene pH alebo účinkom baktérií. Je sprevádzaná progre-
dujúcou stratou hmotnosti, deficitom vitamínov D, E, K, 
A, B

12
, Ca a Fe, s poruchou reabsorpcie žlčových kyselín, 

s poklesom antioxidačnej kapacity(5).
Malnutríciu zhoršuje pankreatický diabetes, ktorý je 

už vo včasnom štádiu komplikovaný poruchou výdaja glu-
kagónu, s prejavmi generalizovanej poruchy homeostázy 
glukózy.

Liečba malnutrície
Podmienkou je úplná abstinencia. Základom liečby je 

substitúcia pankreatických enzýmov v kombinácii s kvalit-
nou vysokokalorickou diétou bohatou na proteíny, s prívo-
dom tukov v dávke 1 g/kg/deň(6). Podstatou účinnej substi-
túcie je dodanie dostatočného množstva aktívnej lipázy do 
duodéna a proximálneho jejuna v správnom čase, paralelne 
s gastrickým vyprázdňovaním.

Najčastejšími príčinami neúspešnej liečby je nevhodná 
diéta, podhodnotená substitučná dávka a nevhodná forma 
podávaných enzýmov.

Lipáza učinkuje iba v prítomnosti tukov, preto nie je 
vhodná diéta s ich restrikciou. Aktivita lipázy v potrave 
s vysokým obsahom tukov zabezpečí 20 % resorpciu, kým 
pri nízkotučnej diéte je resorpcia asi 5 %, okrem toho zní-
žený obsah tukov vedie k malabsorpcii D, E, K, A. Výber 
multienzýmového prípravku a čas podania musí garanto-
vať, že do duodéna sa dostane účinná lipáza premiešaná 
s potravou. Najvýhodnejšie sú želatínové tobolky, v kto-
rých sú enzýmy uložené v acidorezistentných mikropele-
tách. Želatína sa v žalúdku rozpustí, mikropelety sa pre-
miešajú so žalúdočným obsahom a po dosiahnutí duodéna 
sa z mikropeliet uvoľnia enzýmy. Účinnosť enzýmov zni-
žuje kyslé pH v tenkom čreve, keď kyslý chýmus zo žalúd-
ka nie je neutralizovaný pankreatickými bikarbonátmi. 
Zlepšenie účinnosti dosiahneme podávaním inhibítorov 
protónovej pumpy.

Menej výhodné sú tobolky s enzýmami v prášku, ktoré 
sú chránené acidorezistentným obalom. Veľkosť tobolky 
spôsobuje spomalenie ich pasáže cez pylorus oproti chýmu, 
ktorý sa ocitne v duodéne bez enzýmov.

Indikáciou substitúcie pankreatických enzýmov je ste-
atorea > 15 g/deň, substitúcia by nemala byť paušálna(7). 
Väčšina gastroenterologických pracovísk odporúča dávko-
vanie s kontrolou účinnosti vyjadrenej poklesom steatorey. 
Kvantitatívne stanovenie fekálneho tuku je u nás nedostup-
né. Aj keby metodika bola dostupná, úprava dávkovania 
enzýmov by mohla byť iba empirická. V skutočnosti sú 
paušálne predpisované dávky nedostatočné(7). Účelnejšie 
sa javí dávkovanie enzýmov podľa obsahu tuku v potrave. 
1 g tukov potrebuje na digesciu 4000 Ph.Eur.U lipázy, den-
ný výdaj u zdravého jedinca je 400 000 Ph.Eur.U. Pacient 
by mal sledovať obsah tuku v jedlách podobne ako diabetik 
sleduje sacharidové jednotky a mal by mať prehľad o obsa-
hu lipáz v 1 tobolke jednotlivých prípravkov.

Multienzýmové prípravky sa odlišujú obsahom lipázy, 
čo sa musí zohľadniť v dávkovaní, z čoho vyplýva, že napr. 
pri konzumácii stravy s denným prívodom 60 g tukov sa pri 
použití rôznych multienzýmových prípravkov musí dávka 
prispôsobiť obsahu lipázy, čo dokumentujú tabuľky 1 a 2.

Väčšina pacientov nemá prehľad o obsahu tuku v jedlách 
a nepozná mechanizmus účinku pankreatických enzýmov 
ani rozdiely medzi jednotlivými prípravkami. Najčastejšou 
chybou, ktorej sa dopúšťajú pacienti, je užitie prípravku 
s pankreatickými enzýmami, až keď po najedení pociťujú 
ťažobu. Tabuľka 3 názorne dokumentuje dávkovanie mul-
tienzýmových prípravkov podľa obsahu tuku v menu.

Účinnosť substitúcie pankreatických enzýmov závisí od 
aktivity proteáz v lúmene čreva, ktoré degradujú substitu-
ované enzýmy, preto klinický výskum je zameraný na skú-
manie vlastností enzýmov získaných z baktérií a rastlín 
odolnejších proti proteolytickej degradácii, s prolongova-
nou účinnosťou. Pri exosekrečnej insuficiencii pankrea-
su sa odporúča suplementácia vit. D 800 UI/deň, kalcium 
500 mg/deň a podávanie inhibítorov protónovej pumpy. Veľ-
mi dôležitý je pitný režim. Dehydratácia zvyšuje oxidačný 

Prípravok Obsah lipázy v 1 tobolke Digescia tukov v g
KREON 10 000 Ph.Eur.U 2,5 g
KREON 25 000 Ph.Eur.U 6 g
PANGROL 20 000 Ph.Eur.U 5 g
PANCREOLAN FORTE 6000 Ph.Eur.U 1,5 g
PANZYNORM FORTE 20 000 Ph.Eur.U 5 g

Tabuľka 1. Prehľad multienzýmových prípravkov podľa obsahu lipázy v tobolke

Prípravok Obsah lipázy v 1 tobolke Počet toboliek
KREON 10 000 Ph.Eur.U 24
KREON 25 000 Ph.Eur.U 10
PANGROL 20 000 Ph.Eur.U 12
PANCREOLAN FORTE 6000 Ph.Eur.U 40
PANZYNORM FORTE 20 000 Ph.Eur.U 12

Tabuľka 2. Dávky prípravkov na zabezpečenie digescie 60 g tukov

menu g tuku kreon
10 000

kreon
25 000 pangrol pancreolan panzynorm

100 g chlieb 1,6
50 g šunka 7
Spolu 8,6 4 2 2 6 2

100 g bábovka 11,3 5 2 3 8 3

200 g polievka 3
100 g kuracia 
pečeň 2

100 g ryža 0,3
Spolu 5,3 2 1 1 4 1

100 g hydinové 
párky 13,5

100 g chlieb 1,6
horčica 1,2
Spolu 16,3 7 3 3 11 3

100 g čipsy 35 14 6 7 23 7

Tabuľka 3. Dávkovanie multienzýmových prípravkov podľa obsahu tuku v menu
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stres, ktorý potenciuje pankreatickú deštrukciu a zhoršuje 
vstrebávanie živín.

Účinnosť liečby
Pri účinnej liečbe sa zastaví chudnutie, vymiznú prí-

znaky deficitu vitamínov v tukoch rozpustných, zlepší sa 
resorpcia ŽK, vymiznú hnačky a vymizne alebo sa zníži 
steatorea. Nedostatočná terapeutická odpoveď si vyžadu-
je:
• kontrolu životosprávy
• kontrolu diétnych postupov
• kontrolu výberu a dávkovania enzýmov
• kontrolu ekológie GIT
• kontrolu stavu ochorenia

Účinnosť liečby znižujú nevhodné diétne postupy a po-
rušenie abstinencie. Vláknina v diéte znižuje účinnosť 
enzýmov a zhoršuje vstrebávanie nutrientov. Chybný výber 
multienzýmového prípravku, nedostatočná dávka a ne-
vhodné načasovanie podávania zhoršujú očakávané účin-
ky liečby. Bakteriálna kolonizácia tenkého čreva zhoršuje 
účinnosť enzýmov, vyvoláva zmenu priepustnosti tenkého 
čreva. Dehydratácia zhoršuje vstrebávanie, zvyšuje oxidač-
ný stres a urýchľuje deštrukciu pankreasu. Progresia ocho-
renia prehlbuje exosekrečnú insuficienciu.

Ďalšie možnosti liečby
Pri pretrvávaní masívnej steatorey z diéty vylúčime 

rastlinné a živočíšne tuky obsahujúce LCT (triacylglycero-
ly s MK s dlhým reťazcom) a nahradíme ich MCT olejom 
(triacylglyceroly s MK so stredne dlhým reťazcom), ktoré 
k vstrebávaniu nepotrebujú pankreatickú lipázu. Pri ťažkej 
malnutrícii môžeme nahradiť prirodzenú výživu enterál-
nymi diétami obohatenými o MCT alebo použijeme oligo-
peptidické diéty, ktoré okrem MCT obsahujú proteíny hyd-
rolyzované na dipeptidy a tripeptidy, cukry sú rozložené 
na oligosacharidy. Diéty na vstrebanie nevyžadujú pankre-
atické enzýmy.

Po vyčerpaní diétnych postupov v prirodzenej výžive 
a v enterálnej výžive indikujeme podpornú alebo komplet-
nú domácu parenterálnu výživu(8,9). Asi 15 % pacientov po-
trebuje nutričnú podporu, 5 % malnutričných pacientov s po-
kročilou chronickou exosekrečnou insuficienciou pankreasu 
vyžaduje kompletnú oligomérnu enterálnu výživu a u 1 % pa-
cientov je indikovaná kompletná parenterálna výživa. Inten-
zívna enterálna alebo parenterálna nutričná podpora je in-
dikovaná v príprave na operačný výkon, pri progredujúcom 
chudnutí s poklesom fyzickej kondície(10). Enterálnu výživu 

zabezpečuje gastroenterológ, domácu parenterálnu výživu 
(DPV) zabezpečujú strediská pre DPV.

Tenké črevo sa vyznačuje veľmi intenzívnym metabo-
lizmom a pri nekorigovanej malnutrícii dochádza k atrofii 
sliznice, s defektnou regeneráciou, s poklesom ATP depen-
dentných transportných systémov zabezpečujúcich transce-
lulárny transport živín z luminálneho obsahu do portálne-
ho obehu. Liečba malnutrície by mala byť indikovaná včas. 
Oneskorená liečba je limitovaná zníženou transportnou 
kapacitou atrofického čreva, ktorá zhoršuje toleranciu lumi-
nálnej výživy a môže viesť k indikácii parenterálnej výživy, 
ktorou sa musí zabezpečiť obnova mukózy tenkého čreva 
s obnovou kapacity transportných funkcií.

Ťažká malnutrícia, zle ovplyvniteľná substitúciou pan-
kreatických enzýmov, sa vyskytuje pri cystickej fibróze, kde 
príčinou nie je iba exosekrečná insuficiencia pankreasu, 
ale generalizovaná porucha metabolizmu a recidivujúce 
infekcie, ktoré udržiavajú stresový metabolizmus s vystup-
ňovanými požiadavkami.

Malnutrícia sa ťažko koriguje pri chronickej pankrea-
tickej bolesti, pre ktorú pacient obmedzuje príjem potravy. 
Odstránenie alebo aspoň zmiernenie bolesti si vyžaduje 
náročnú chirurgickú intervenciu, na ktorú musí byť pacient 
nutrične pripravený.

Závery
Malnutrícia je častou komplikáciou chronickej pankre-

atitídy. Predpokladom účinnej liečby malnutrície je absti-
nencia, dostatočná substitúcia pankreatických enzýmov, 
vhodná diéta a liečba bolesti. Na udržanie aktivity lipázy 
sa vyžaduje prítomnosť triacylglycerolov, preto restrikcia 
tukov nie je žiaduca. Pred paušálnymi schémami užívania 
multienzýmových prípravkov uprednostňuje sa dávkovanie 
podľa obsahu tukov v jedle. Ak steatorea pretrváva i pri 
substitúcii pankreatických enzýmov, je potrebné z diéty 
eliminovať rastlinné a živočíšne tuky a nahradiť ich MCT 
olejom. Pri pretrvávaní malnutrície je vhodná podporná 
alebo kompletná enterálna výživa s výberom polymérnej 
diéty s obsahom MCT alebo oligopeptidickej diéty, v ktorej 
živiny sú hydrolyzované na jednoduché molekuly, ktoré sa 
ľahko vstrebávajú i bez digescie. Ťažká malnutrícia pri zly-
haní účinnej liečby prirodzenou alebo enterálnou výživou 
je indikáciou pre domácu parenterálnu výživu.
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ENDOSKOPICKÁ LIEČBA CHRONICKEJ PANKREATITÍDY

ŠTANDARDY EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI PRE GASTROINTESTINÁLNU 
ENDOSKOPIU. KLINICKÉ GUIDELINE

Anton Vavrečka

Popri konzervatívnej liečbe chronickej pankreatitídy sa v súčasnosti v indikovaných prípadoch uplatňuje aj endoskopická lieč-
ba. Efekt endoskopickej liečby závisí do značnej miery od jej správnej indikácie, od dostatočnej erudície endoskopického tímu 
a od dobrého technického vybavenia pracoviska. V tejto súvislosti skupina expertov Európskej spoločnosti pre gastrointestinál-
nu endoskopiu publikovala v roku 2012 guideline endoskopickej liečby chronickej pankreatitídy. Cieľom predkladaného článku 
je podrobnejšie oboznámiť slovenskú gastroenterologickú verejnosť s publikovanými odporúčaniami, aby mohli slovenskí gas-
troenterológovia významným spôsobom prispievať k správnej liečbe pacientov s chronickou pankreatitídou.
Kľúčové slová: chronická pankreatitída, endoskopická liečba, štandardy

ENDOSCOPIC TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS
EUROPEAN SOCIETY FOR GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY STANDARDS. CLINICAL GUIDLINES
Beside the conservative treatment of chronic pancreatitis, endoscopic treatment is also used in indicated cases. The 
effect of endoscopic therapy largely depends on its proper indication, experience of the endoscopic team and on the good 
technical equipment at the workplace. The group of experts of the European Society for Gastrointestinal Endoscopy 
published guidelines of endoscopic treatment of chronic pancreatitis in 2012. The goal of the submitted article is to make 
the Slovak gastroentorological public familiar with the published recommendations and guidelines, and to make the Slovak 
gastroenterologists substantially contribute to the correct treatment of chronic pancreatitis.
Key words: chronic pancreatitis, endoscopic therapy, standards

Gastroenterol. prax 2013; 12 (2): 78-80

Úvod
Chronická pankreatitída (CP) je charakterizovaná prog-

resívnym zápalom pankreasu, ktorý vedie k deštrukcii pa-
renchýmu a duktov a k fibróze(1). Ide o závažné ochorenie 
s odhadovanou prevalenciou 4-5 %(2). Chronicita CP a časté 
akútne exacerbácie signifikantne znižujú kvalitu života(3).

Zápal pankreatického tkaniva sa manifestuje najčastej-
šie abdominálnou bolesťou, steatoreou a diabetom (exo-
krinná a endokrinná insuficiencia).

Liečba spočíva v diéte, abstinencii a aplikácii medika-
mentov (analgetiká, pankreatické extrakty, inzulín). Ak je 
táto konzervatívna liečba neúčinná, prichádzajú do úvahy 
invazívne postupy: endoskopické a/alebo chirurgické(4,5).

Nové poznatky v patogenéze v kombinácii s technolo-
gickými pokrokmi viedli k zvýšenému uplatneniu endo-
skopie v liečbe CP(6,7).

Viacerí experti sa domnievajú, že endoskopická liečba 
má ako metóda prvej línie veľký význam predovšetkým 
u pacientov, ktorí sú nevhodní na chirurgickú liečbu, pri 
zlyhaní medikamentóznej liečby(8).

Napriek množstvu publikácií s problematikou liečeb-
ných metód doteraz neboli vytvorené štandardné terapeu-
tické liečebné postupy pri CP vzhľadom na absenciu jedno-
značných dôkazov (evidence base medicine)(9).

Uvedená skutočnosť viedla Európsku spoločnosť pre 
gastrointestinálnu endoskopiu (European Society of Gas-

trointestinal Endoscopy – ESGE) k vypracovaniu klinic-
kých guidelines pre endoskopickú liečbu CP. Guidelines 
boli publikované v roku 2012 a na ich tvorbe sa zúčastnilo 
15 popredných odborníkov v danej problematike.

Na vypracovanie guidelines bol použitý systémový pre-
hľad literatúry, ktorý umožnil odpovedať na explicitné 
kľúčové otázky na úrovni dôkazov, čo slúžilo na určenie 
stupňa odporúčaní od A až po D(10). Jednotlivé stupne od-
porúčaní sa pritom odvíjajú od dôkazov, ktoré boli podané 
veľkými randomizovanými štúdiami alebo systémovými 
prehľadmi (odpor. A), kohortovými štúdiami (odpor. B), 
kontrolovanými štúdiami prípadov (case series) (odpor. C) 
a kazuistikami (odpor. D) (11).

Prehľad štandardných postupov pri endoskopickej liečbe CP 
odporúčaných ESGE(10).

1. Počiatočný work up a voľba liečby
1.1. Pre plánovanie liečby CP, ESGE odporúča vyko-

nať počítačovú tomografiu (CT) (odpor. stupňa C). Pri 
špecifických situáciách (napr. suspektné varianty pankre-
atických vývodov, striktúry hepatocholedochu, plánovaná 
drenáž postnekrotických pankreatických tekutinových ko-
lekcií) je potrebné kombinovať CT s ostatnými zobrazova-
cími metódami (MR, MRCP, EUS) (dôkaz stupňa B).
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1.2. U pacientov, u ktorých boli zistené v pankrease lo-
žiská (masy) a striktúry hlavného pankreatického vývodu 
alebo hepatocholedochu v súvislosti s CP, je nutné vykonať 
všetky potrebné vyšetrenia na vylúčenie možného karcinó-
mu pankreasu (odpor. stupňa A).

1.3. ESGE odporúča endoskopickú liečbu ako liečbu 
prvej línie pri bolestivej nekomplikovanej CP. Klinický vý-
sledok je potrebné hodnotiť po 6-8 týždňoch. Ak výsledok 
nie je uspokojivý, treba zvážiť chirurgické možnosti liečby 
po konzultácii s tímom ďalších odborníkov (endoskopisti, 
chirurgovia, rádiológovia) (odpor. stupňa B).

2. Liečba pankreatických konkrementov 
Pre liečbu pacientov s nekomplikovanou bolestivou 

formou CP s rádioopaknými konkrementmi väčšími ako 
5 mm, ktoré obturujú d. pancreaticus maior, ESGE odpo-
rúča liečbu extrakorporálnymi šokovými vlnami (ESWL) 
ako prvý krok, s následným okamžitým endoskopickým 
odstránením fragmentov. Na pracoviskách s dostatočnými 
skúsenosťami s ESWL je vhodné uprednostniť samostat-
nú ESWL bez systematickej kombinácie s ERCP (odpor. 
stupňa B). Endoskopické pokusy o extrakciu rádioopak-
ných kameňov bez predchádzajúcej litotrypsie prichádza-
jú do úvahy iba pri konkrementoch menších ako 5 mm, 
ktoré sú málopočetné a sú lokalizované v hlave alebo tele 
pankreasu. Intraduktálnu litotrypsiu sa odporúča vykonať 
iba vtedy, ak zlyhá ESWL (odpor. stupňa D).

3. Liečba striktúr ductus pancreticus maior (DPM)
3.1. ESGE odporúča liečiť dominantné striktúry DPM 

zavedením jedného plastikového 10 F stentu s plánovaním 
výmeny počas jedného roka u asymptomatických pacien-
tov, aby sa zabránilo komplikáciám spôsobeným obliterá-
ciou dlho zavedeného stentu (odpor. stupňa C). Simultán-
ne zavedenie viacerých stentov sa odporúča častejšie ako 
doteraz, najmä u pacientov, u ktorých striktúra pretrváva aj 
po 12 mesiacoch stentovania jedným plastikovým stentom. 
Okrem toho je potrebné každého pacienta prediskutovať 
s multidisciplinárnym tímom a rozhodnúť ďalší pre pacien-
ta najvýhodnejší postup (či zavedenie viacerých stentov ale-
bo chirurgický zákrok) (odpor. stupňa D).

3.2. Použitie nepovlečeného samoexpandibilného stentu 
pri striktúrach DPM nie je indikované (odpor. stupňa D). 
Dočasne zavedenie kompletne povlečeného kovového sten-
tu sa ukazuje ako sľubné, ale zatiaľ by sa malo vykonávať 
iba v rámci štúdií so súhlasom etickej komisie zariadenia 
(odpor. stupňa C).

3.3. Endosonografický prístup do žlčových ciest a dre-
náž DPM je potrebné indikovať opatrne u vybratých pa-
cientov a vykonávať v terciárnych centrách s dostatočným 
vybavením a skúsenosťami (odpor. stupňa D).

4. Endoskopická (EUS) blokáda plexus celiacus
Odporúča sa iba ako liečba druhej línie u pacientov 

s bolestivou formou CP. EUS blokáda sa preferuje pred 
perkutánnou blokádou (odpor. stupňa C).

5. Pankreatické pseudocysty 
5.1. ESGE odporúča endoskopickú liečbu ako liečbu 

prvej línie pri nekomplikovaných chronických pankreatic-
kých pseudocystách, ktoré sú indikované na drenáž a sú 
v endoskopickom dosahu (odpor. stupňa A).

5.2. Ak je indikovaná transmurálna drenáž a nie je prí-
tomné vyklenutie do lúmenu, je potrebné vykonať drenáž 
pod EUS kontrolou (odpor. stupňa A). Pri menších kolek-
ciách, ktoré komunikujú s DPM v hlave a tele, je vhodné 
skúsiť najprv transpapilárnu drenáž. Cystoduodenostómia 
sa preferuje pred cystogastrostómiou, ak sú obidva výkony 
rovnako vhodné.

5.3. Pre transmurálnu drenáž odporúča ESGE použiť 
dva „double pigtail“ plastikové stenty (odpor. stupňa D). 
Stenty nesmú byť odstránené pred rezolúciou cysty po-
tvrdenej zobrazovacími metódami a súčasne nie skôr ako 
2 mesiace od zavedenia (odpor. stupňa B). Pri portálnej hy-
pertenzii musí byť transmurálna drenáž vykonaná zásad-
ne pod EUS kontrolou. Ak sa nájde v pseudocyste pseudo-
aneuryzma, musí byť pred drenážou vykonaná artériová 
embolizácia (odpor. stupňa D).

5.4. Indikáciou pre transmurálnu drenáž je aj komplet-
ná ruptúra DPM, ak sa ju nepodarí premostiť transpapilár-
ne plastikovým stentom. Transmurálne zavedený stent tre-
ba ponechať dovtedy, kým prerušený pankreatický chvost 
secernuje pankreatickú šťavu (typicky 1 rok) (odpor. stup-
ňa D).

Pred drenážami pseudocýst ESGE odporúča antibiotic-
kú profylaxiu (odpor. stupňa D).

6. Biliárne striktúry spôsobené chronickou pankreatitídou
6.1. Indikácia endoskopickej liečby. ESGE odporúča lie-

čiť biliárne striktúry vyvolané chronickou pankreatitídou 
v prípadoch:

ak sú symptomatické, pri sekundárnej biliárnej cirhóze, 
žlčových konkrementoch, progresii striktúry, pri asympto-
matickom zvýšení sérovej alkalickej fosfatázy nad 2- alebo 
3-násobok normy a/alebo ak je bilirubín séra zvýšený dlh-
šie ako jeden mesiac (odpor. stupňa A).

6.2. Endoskopická alebo chirurgická liečba?
Voľba medzi endoskopickou a chirurgickou liečbou 

závisí od skúseností jednotlivých pracovísk, prítomnosti 
lokálnych alebo systémových komorbidít (napr. portálny 
kavernóm, cirhóza) a predpokladanej kompliancie pacien-
ta s opakovanými endoskopickými výkonmi (odpor. stup-
ňa D).

6.3. Ak sa zvolí endoskopická liečba, je potrebné zaviesť 
viacej plastikových stentov (side to side) na 1 rok s ich pra-
videlnou výmenou (odpor. stupňa A).

6.4. Vzhľadom na možnosť fatálnych septických kompli-
kácií je nutné zaviesť systém predvolávania pacientov, ktorí 
sami neprídu na plánovanú výmenu stentov. V prípadoch, 
že dôjde k relapsu striktúry po extrakcii stentov, ktoré boli 
extrahované rok po zavedení stentu, je potrebné zvážiť ďal-
šie možnosti po konzultácii s multidiciplinárnym tímom 
(chirurgické riešenie, prípadne pokračovanie v endoskopic-
kej liečbe) (odpor. stupňa D).
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7. Endoskopická liečba chronickej pankreatitídy u detí
ESGE odporúča endoskopickú liečbu ako liečbu prvej 

línie u detí nad 8 rokov pri rovnakých podmienkach ako 
u dospelých (odpor. stupňa C).

Záver
Guidelines endoskopických liečebných postupov pri 

CP, tak ako ich vypracovali experti ESGE, je potrebné po-
važovať za návod, ako postupovať u pacientov s bolestivou 
formou CP, u ktorých nie je dostatočne efektívna konzer-

vatívna liečba, a pritom navyše nie sú vhodnými kandidát-
mi na chirurgický zákrok. V Slovenskej republike však, bo-
hužiaľ, ich kompletnému uplatňovaniu bude brániť zrejme 
nedostatočné technické vybavenie pracovísk.
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SÚČASNÉ MOŽNOSTI CHIRURGIE V LIEČBE CHRONICKEJ PANKREATITÍDY

Juraj Bober, Jana Kaťuchová

Chronická pankreatitída je definovaná ako progredujúci zápalový proces postihujúci podžalúdkovú žľazu, spôsobujúci postupnú 
deštrukciu jej parenchýmu s fibróznou prestavbou a následnou exokrinnou a endokrinnou insuficienciou – pankreatogenným 
diabetom spôsobeným väzivovou devastáciou Langerhansových ostrovčekov. Najčastejšou príčinou chronickej pankreatitídy 
je užívanie alkoholu v kombinácii s nikotínom. V klinickom obraze dominujú pretrvávajúce alebo opakujúce sa bolestivé ataky. 
Kritériom úspešnosti liečby chronickej pankreatitídy je ústup bolesti a zlepšenie kvality života. Súčasné možnosti chirurgickej 
liečby chronickej pankreatitídy sú v realizácii derivačných výkonov na pankrease a taktiež resekčných výkonov alebo kombiná-
ciou oboch. Operačné výkony pre chronickú pankreatitídu majú nízke percento pooperačných komplikácií a pomerne dobré 
dlhodobé výsledky, ktoré sú však závislé aj od dodržiavania správnej životosprávy zo strany operovaných. Pretrvávajúca konzu-
mácia alkoholu a analgetík má za následok zhoršenie výsledkov a následne situáciu podobnú ako pred operáciou. Chronická 
pankreatitída má aj výrazné sociálno-ekonomické dôsledky. Spôsobené sú pretrvávaním bolesti, častými hospitalizáciami, 
dlhodobou práceneschopnosťou a predčasným odchodom do dôchodku chorých v strednom veku života. 
Kľúčové slová: chronická pankreatitída, chirurgická liečba

PRESENT POSSIBILITIES OF SURGERY IN TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS
Chronic pancreatitis is characterized as a progressive inflammatory process of pancreas that causes progressive destruction 
of its parenchyma and fibrosis, with subsequent endocrine and exocrine insufficiency, diabetes caused by devastation of Lang-
erhans islets. The most frequent cause of chronic pancreatitis is alcohol in combination with nicotine. The clinical picture is 
dominated by persistent or recurrent painful attacks. The criterion for successful treatment of chronic pancreatitis is the relief 
of pain and improved quality of life. Current options for surgical treatment of chronic pancreatitis are drainage procedures, 
pancreatic resections and combination of both. Surgical procedures for chronic pancreatitis have a low rate of postoperative 
complications and relatively good long-term results, but they are dependent also on the healthy life style of patients themselves. 
The continued consumption of alcohol and drugs has resulted in worse outcomes, sometimes in the complete failure of therapy, 
and subsequently in condition similar to that one before surgery. Chronic pancreatitis has significant socio-economic conse-
quences. They are caused by persistence of pain, as well as frequent hospitalization, long-term sicknessabsence and premature 
retirement predominantly in middle age patients.
Key words: chronic pancreatitis, surgical treatment
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Úvod
Skúsenosti posledných troch desaťročí s resekčnými 

výkonmi pankreasu a poznatky patofyziológie chronickej 
pankreatitídy dovoľujú vykonávať resekcie pankreasu pre 
chronickú pankreatitídu v čoraz väčšom množstve, pričom 
dochádza postupne k ústupu od klasickej Whipplovej ope-
rácie v prospech zachovávajúcich operácií, ako je resekcia 
hlavy pankreasu zachovávajúca duodénum a duodenohe-
mipankreatektómia zachovávajúca pylorus. Resekčné vý-
kony na pankrease sa vykonávajú zvyčajne pre bolesť alebo 
podozrenie na malignitu(1-3).

V súčasnosti indikáciou na operačné resekčné výkony 
na pankrease je najmä chronická pankreatitída a nádory 
pankreasu. Vzťah medzi chronickou pankreatitídou a kar-
cinómom pankreasu je pomerne úzky, niekedy je veľmi 
ťažké až nemožné predoperačne odlíšiť tieto dve jednotky. 
Duodenohemipankreatektómia pri ťažkej forme chronic-
kej pankreatitídy spojenej s bolesťou je bezpečná metóda 
liečby s dobrými pooperačnými výsledkami, aj čo sa týka 
sledovania dlhodobých metabolických zmien(3,4).

Definícia
Chronická pankreatitída sa definuje ako chronická ire-

verzibilná deštrukcia exokrinného a endokrinného tkaniva 
pankreasu, pričom definícia bola vytvorená v roku 1963 
v Marseille. Všetky ďalšie klasifikácie vychádzajú z jej zá-
kladu. Sarles definoval dve formy chronickej pankreatitídy 
ako chronickú pankreatitídu a chronickú recidivujúcu pan-
kreatitídu. V roku 1983 bola vytvorená Cambridgeská kla-
sifikácia, ktorá rozdelila chronickú pankreatitídu na chro-
nickú pankreatitídu, chronickú obštrukčnú pankreatitídu 
a chronickú kalcifikujúcu pankreatitídu(5). V roku 1984 
vznikla revidovaná Marseillská klasifikácia, ktorá rozde-
ľuje chronickú pankreatitídu na chronickú pankreatitídu 
s fokálnymi nekrózami, chronickú pankreatitídu spojenú 
so segmentálnou alebo s difúznou fibrózou a chronickú 
pankreatitídu s kameňmi alebo bez nich. Štyri roky po re-
vízii v Marseille bola klasifikácia rozdelená a definícia do-
plnená, nazývaná Marseillsko-rímska klasifikácia. Prijatá 
bola nová možnosť prechodu akútneho ataku pankreatitídy 
do chronickej formy, ak počas akútneho ataku dochádza 
k poškodeniu pankreatického vývodu. Klasifikácia chro-
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nickej pankreatitídy bola rozšírená nad rámec obštrukč-
nej formy. Obštrukčná forma chronickej pankreatitídy, 
chronická kalcifikujúca pankreatitída (pričom kalcifiká-
ty nemusia byť prítomné od začiatku, ale môžu vznikať 
neskôr) a chronická inflamatórna pankreatitída so stratou 
exokrinného sekrečného tkaniva a jeho náhrada tuhým vä-
zivovým tkanivom infiltrovaným mononukleármi. Všetky 
tieto tri formy majú pravdepodobne vždy inú špecifickú 
príčinu(5,6).

Etiológia
Z etiologického hľadiska sa chronická pankreatitída roz-

deľuje klasifikáciou TIGAR-O, ktorá zaznamenáva chronic-
kú pankreatitídu ako T – toxicko-nutritívnu, I – idiopatickú 
formu, G – geneticky podmienenú formu, A – autoimunitnú 
formu, R – recidivujúcu akútne chronickú pankreatitídu 
a O – obštrukčnú formu(4,7).

Etiológia väčšiny pacientov s chronickou kalcifikujúcou 
formou chronickej pankreatitídy je alkoholizmus. Práve 
konzumácia alkoholu je hlavnou príčinou chronickej pan-
kreatitídy v západných krajinách udávaná až 70-90 %(8), 
po ktorej nasleduje prítomnosť žlčových kameňov a autoi-
munitné alebo individuálne genetické predispozície. Vysoký 
kalorický príjem bielkovín a tukov, nedostatok vitamínov 
a stopových prvkov a najmä fajčenie boli opísané ako ďal-
šie rizikové faktory vzniku chronickej pankreatitídy(9).

V Spojených štátoch je ročne zaznamenaných osem no-
vých pacientov na 100 000 obyvateľov, pričom prevalencia 
je udávaná 26,4 na 100 000 obyvateľov(10). Výskyt ochorenia 
u pacientov vrcholí medzi 35. a 55. rokom života, častejšie 
sú postihnutí muži(8).

Pri chronickej pankreatitíde dochádza postupne k mal-
digescii lipázou a proteázou, avšak tá sa manifestuje len 
v prípade adekvátneho príjmu tukov a bielkovín. Viacerí 
pacienti totiž pre prítomnú bolesť postupne obmedzujú prí-
jem potravy. Exokrinná insuficiencia nie je reverzibilná, 
a preto je aj po chirurgických drenážnych výkonoch nutné 
substitučné užívanie pankreatických enzýmov na liečbu 
maldigescie(11). Diabetes mellitus sa zvyčajne objavuje ne-
skôr ako exokrinná insuficiencia. Ak fibrózna prestavba 
žľazy dosiahne väčšinu lalôčikov, poškodí sa mikrocirkulá-
cia v Langerhansových ostrovčekoch a prejaví sa diabetes. 
Dobre liečený diabetes mellitus vzniknutý na podklade 
chronickej pankreatitídy nepostihuje ostatné orgány (ob-
ličky, artérie, oči) ako klasický diabetes mellitus(5).

Klinický obraz
Chronická pankreatitída sa zvyčajne prejavuje ako 

chronická bolesť, malnutrícia, úbytok na váhe a diabetes 
mellitus. Diagnostické metódy zahŕňajú sonografiu, endo-
sonografiu, ERCP, CT, MR a MRCP vyšetrenie. Odhalia 
kalcifikáciu žľazy, cystické lézie, zmenený pankreatický 
vývod v zmysle dilatácie, ale aj stenóz, prípadne tumoróz-
ny útvar vzniknutý chronickým zápalom.

Komplikácie chronickej pankreatitídy sa prejavujú ako 
žltačka v dôsledku biliárnej obštrukcie, vred gastroduodé-
na, krvácanie z gastrointestinálneho traktu najčastejšie 

pri trombóze lienálnej vény, gastrointestinálna obštrukcia 
najčastejšie v oblasti duodéna, vytvorenie abscesu alebo 
pseudocysty, ascites alebo pleurálny výpotok, pankreatická 
fistula, hypovitaminóza (A, D, E, K) a kostné zmeny v dô-
sledku porúch metabolizmu kalcia.

Pridružené ochorenia sa vyskytujú najmä v závislosti od 
etiológie chronickej pankreatitídy, kam patrí alkoholizmus, 
ochorenia žlčových ciest, nádorové obštrukčné ochorenia 
najmä v oblasti hlavy pankreasu(5).

K pridruženým ochoreniam patrí aj cholelitiáza, primár-
na sklerotizujúca cholangitída a cirhóza pečene(6).

Liečba
Liečba chronickej pankreatitídy je spočiatku konzerva-

tívna, pri jej neúspechu a pri pridružených komplikáciách 
je nutná chirurgická liečba. Ku konzervatívnej liečbe patrí 
predovšetkým substitúcia exokrinnej funkcie pankreasu 
prípravkami pankreatických enzýmov, takisto ako aj sub-
stitúcia vitamínov rozpustných v tukoch A, D, E, K. Liečba 
zameraná na tlmenie bolestí spočíva v podávaní analgetík, 
spazmolytík, prípadne perkutánna alkoholizácia celiakál-
neho plexu. Pacienti musia dodržiavať šetriacu diétu s ob-
medzením tukov, kofeínu a strukovín. V prípade poškode-
nia endokrinnej funkcie pankreasu (porucha glukózovej 
tolerancie alebo diabetus mellitus) liečba zahŕňa perorálne 
antidiabetiká alebo inzulín.

Chirurgickú liečbu je potrebné zvážiť u pacientov po zly-
haní konzervatívnej a endoskopickej liečby. Najčastejšou 
indikáciou chirurgickej liečby je neutíchajúca bolesť.

Ďalšími indikáciami chirurgického výkonu sú kompli-
kácie týkajúce sa susedných orgánov, pseudocysty, najmä ak 
sú prítomné patologické zmeny v pankreatickom vývode, 
vnútorné pankreatické fistuly nereagujúce na konzervatívnu 
liečbu a intervenčné endoskopické procedúry. Dôležitou 
súčasťou indikácií chirurgickej liečby chronickej pankre-
atitídy je neschopnosť vylúčiť nádor pankreasu. V situácii 
chronickej pankreatitídy s podozrením na malignitu resekč-
né výkony majú byť realizované v zhode s onkologickými 
princípmi(12).

Pomerne málo údajov bolo publikovaných o vhodnom 
načasovaní operácie pri chronickom zápale pankreasu. Ne-
alon a kol. zistili postupné progresívne funkčné poškode-
nie tkaniva pankreasu pri dlhodobom odkladaní operačnej 
liečby. Autori dospeli k záveru, že operácie pre chronickú 
pankreatitídu musia byť vykonané ešte predtým, ako je 
žľaza funkčne a morfologicky nevratne poškodená(13). Ihse 
a kol., potvrdzujú, že je veľmi prínosné plánovať u pacien-
tov s chronickou obštrukčnou pankreatitídou chirurgickú 
liečbu čím skôr, ešte pred poškodením nutričného a meta-
bolického stavu pacientov(14).

Typy operačných procedúr pri chronickej pankreatitíde
Chirurgická liečba chronickej pankreatitídy musí byť 

účinnou liečbou základného ochorenia. Hlavným krité-
riom úspešnosti akejkoľvek liečby, najmä chirurgickej, pri 
chronickej pankreatitíde je zlepšenie kvality života a do-
siahnutie ústupu bolesti alebo aspoň podstatné zníženie 
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bolesti. Operácia by mala vyústiť do dekompresie hlavné-
ho pankreatického vývodu a vyriešiť komplikácie týkajúce 
sa okolitých orgánov. Okrem toho intervencie by mali byť 
bezpečné, priniesť očakávaný výsledok, spojené s nízkou 
pooperačnou morbiditou a mortalitou. Okrem ústupu bo-
lestí a zlepšenia kvality života by mal optimálny operačný 
postup zabezpečiť nízku recidívu ťažkostí a zachovať ma-
ximálne endokrinné a exokrinné funkcie pankreasu(15).

Drenážne výkony
Prvú drenáž pankreatického vývodu vykonali Coffey 

a Link jednoduchým otvorením pankreatického vývodu. 
Neskôr Duval a Zollinger nezávisle od seba opísali dekom-
presiu hlavného pankreatického vývodu po resekcii chvosta 
pankreasu retrográdnym spojením pankreatického vývodu 
s tenkým črevom. Puestow a Gillesby predstavili modifiká-
ciu vrátane dekompresie hlavného pankreatického vývodu 
s resekciou chvosta pankreasu, so splenektómiou a s po-
zdĺžnou laterolaterálnou pankreatikojejunostómiou (ob-
rázok 1). V roku 1960 Partington a Rochelle publikovali 
pozdĺžnu pankreatikojejunostómiu bez resekcie chvosta 
pankreasu so zachovaním sleziny(6) (obrázok 2).

Resekčné výkony
Prvú resekciu pankreasu opísali Whipple a Kausch 

(obrázok 3) pôvodne pre liečbu zhubných nádorov hlavy 
pankreasu. Jeho modifikáciu zachovávajúcu pylorus navrh-
li Traverso a Longmire (obrázok 4) s úmyslom znížiť reflux 
žlče do žalúdka po duodenohemipankreatektómii. Hlav-
nou výhodou duodenohemipankreatektómie je kompletná 
resekcia hlavy pankreasu, čo minimalizuje riziko opätov-
ného výskytu ochorenia pochádzajúce z hlavy pankreasu. 

Obrázok 1. Terminoterminálna teleskopická pankreatojejunostómia Roux-Y 
s pozdĺžne incidovaným d. pancreaticus podľa Puestowa – Gillesbyho

Obrázok 2. Laterolaterálna pankreatojejunostómia Roux-Y (sec. PARTINGTON-
-ROCHELLE)

Obrázok 3. Rekonštrukčná fáza pri cefalickej duodenopankreatektómii podľa 
Whippleho: terminolaterálna pankreatojejunostómia, terminolaterálna chole-
dochojejunostómia, terminolaterálna gastrojejunostómia, pridaná Braunova 
anastomóza podľa Stulhofera medzi prívodným a odvodným ramenom gastro-
jejunostómie a vonkajšia drenáž jejuna pri choledochojejunostómii
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Na druhej strane nevýhodou je, že počas duodenohemi-
pankreatektómie sa odstraňujú okolité orgány (duodénum, 
duktus choledochus) a pri rekonštrukcii sa mení pôvodná 
pasáž tráviaceho traktu náhradným spôsobom. Samotný 
výkon je technicky pomerne náročný, a to resekčná aj re-
konštrukčná fáza(1).

Totálna pankreatektómia je konečné riešenie pre inak 
neovládateľné bolesti spojená s vysokou mortalitou a mor-
biditou (obrázok 5). Najčastejšou indikáciou je u pacien-
tov s komplikáciami po operácii pankreasu (pankreatická 
fistula alebo fistula z pankreatikojejunoanastomózy) a ako 

možnosť liečby nezvládnuteľnej alebo recidívnej bolesti pri 
chronickej pankreatitíde sa používala skôr v minulosti(9).

Resekcia distálnej časti pankreasu je určená na riešenie 
závažných komplikácií lokalizovaných v oblasti chvosta 
pankreasu, ako sú pseudoaneuryzmy alebo symptomatické 
pseudocysty, ktoré nemôžu byť riešené endoskopicky. Dis-
tálna hemipankreatektómia je často spojená so zvýšenou 
endokrinnou poruchou, navyše je tu pomerne časté rizi-
ko poranenia sleziny a vykonania súčasnej splenektómie. 
Vzhľadom na to, že hlava pankreasu sa nazýva aj pacemar-
ker chronickej pankreatitídy, po distálnej resekcii pankre-
asu nemusí ústupiť bolesť. Rozhodujúce patofyziologické 
mechanizmy, ako hypertenzia v pankreatickom vývode 
a proximálne stenózy vo vývode, nie sú distálnou resek-
ciou pankreasu doriešené(6,16).

V roku 1980 Beger opísal operáciu, pri ktorej bola od-
stránená hlava pankreasu, zachované bolo duodénum, 
distálna časť duktus choledochus, ako aj úzka časť ventrál-
neho pankreasu (obrázok 6). Odporúčal ju vykonávať pri 
benígnych léziách a pri chronickej pankreatitíde s maxi-
mom zmien v oblasti hlavy, najmä za účelom redukcie dl-
hodobej pankreatickej insuficiencie po klasickej duodeno-
pankreatektómii(17). Oproti klasickej Whipplovej operácii 
má resekcia hlavy podľa Begera výhodu v tom, že má niž-
šiu morbiditu a mortalitu, lepšie krátkodobé a dlhodobé 
výsledky u pacientov.

Kombinované postupy
Úpravu Begerovej operácie navrhol Frey v roku 1985 

(obrázok 7). Táto operácia je o niečo jednoduchšia, pone-
cháva zadnú časť hlavy pankreasu v mieste pankreatického 
duktu a dopĺňa longitudinálnu anastomózu s pankreatic-
kým vývodom. Na základe hypotézy, že duktálna hyper-
tenzia a perineurálna inflamácia spôsobujú bolesť, práve 
doplnenie rozsiahlej resekcie hlavy umožňuje redukovať 
bolesť, ktorá pretrvávala po drenážnych výkonoch podľa 

Obrázok 4. Rekonštrukcia po pylorus záchovnej duodenopankreatektómii 
s použitím pankreatojejunostómie (antekolický spôsob)

Obrázok 5. Rekonštrukčná fáza pri totálnej duodenopankreatektómii sa skla-
dá len z dvoch anastomóz

Obrázok 6. Schéma rekonštrukcie po duodenum záchovnej resekcii hlavy pan-
kreasu podľa Begera
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Puestowa-Gillesbyho alebo Partingtona-Rochella(12,18,19). Zá-
sadný rozdiel medzi Begerovým a Freyovým postupom je 
v kompletnom odstránení hlavy pankreasu pri Begerovej 
operácii a vykonaní pozdĺžnej pankreatikojejunoanasto-
mózy pri Freyovej operácii. Kombináciou týchto dvoch 
operácií je hamburská modifikácia, ktorá je ďalším typom 
zachovávajúcich resekcií v oblasti hlavy pankreasu. Pri 
tomto type operácie opísanej Izbickým sa vykonáva resek-
cia prednej časti hlavy pankreasu až po processus uncina-
tus a pozdĺžna pankreatikojejunoanastomóza (obrázok 8). 
Izbicki odporúča vykonávať klinovitú resekciu pankreasu 
v oblasti pankreatického vývodu v tvare písmena V tak, aby 
sa špička písmena V nachádzala pri hlavnom pankreatic-
kom vývode(20). Túto klinovitú resekciu odporúča vykoná-
vať aj v liečbe zriedkavej podskupiny chronickej pankrea-
titídy, ktorá sa vyznačuje úzkym pankreatickým vývodom 
(small-duct disease). Vykonaním pozdĺžnej, hlbokej a širo-
kej excízie ventrálnej časti pankreasu sa hlavný pankrea-
tický vývod otvorí a doplnením pozdĺžnej pankreatikoje-
junostómie s Roux-en-Y kľučkou sa zabezpečí optimálna 
drenáž pankreatickej šťavy(20).

Ďalšou modifikáciou Begerovej a Freyovej operácie je 
postup pochádzajúci z Bernu, tzv. bernská modifikácia, kde 
sa kombinujú výhody Freyovej a Begerovej operácie(21).

Autori vykonávajú resekciu prednej časti hlavy pankre-
asu ako pri Freyovej operácii, avšak bez longitudinálnej 
pankreatikojejunoanastomózy, teda výkon obmedzený len 
na hlavu pankreasu ako Begerova operácia (obrázok 9). 
Tento typ operácie odporúčajú, predovšetkým v tých prípa-
doch, ak je uvoľnenie pankreasu v oblasti krčka od hornej 
mezenterickej vény veľmi riskantné pre krvácanie z kolate-
rálnych vén, najmä v prípadoch portálnej hypertenzie(21).

Denervácia pankreasu
Algický syndróm stojí v popredí indikácií k chirurgic-

kej liečbe chronickej pankreatitídy. Ak je algický syndróm 
prítomný pri nerozšírenom pankreatickom vývode, prichá-
dza do úvahy celá paleta resekčných výkonov. Každý typ 
resekčného výkonu popri nespornom úspechu tkvejúcom 
v odstránení bolesti vo vysokom percente je však zaťažený 
aj pooperačnou morbiditou, ale aj mortalitou. Preto je cel-
kom logické úsilie zbaviť pacientov neznesiteľných bolestí 
aj inými postupmi, ku ktorým nesporne patrí celý komplex 
procedúr aj výkonov, ktoré môžeme zahrnúť pod pojem 
denervácia pankreasu.

Tieto procedúry vychádzajú z dôkladnej znalosti ana-
tomického usporiadania inervácie pankreasu. Bolestivý 
vzruch z oblasti pankreasu je vedený cez ganglion coelia-
cum a nn. splanchnici majores et minores smerom do mie-
šaných koreňov a spinálnych ganglií.

Preto pozornosť chirurgov bola už mnoho desaťročí 
obrátená práve k týmto nervovým štruktúram. Preťatím 
veľkých splanchnických nervov dochádza k vyradeniu veľ-
kej časti aferentných vlákien z útrob zo supramezokolickej 
časti peritoneálnej dutiny.

Úplná denervácia by bola možná len obojstrannou re-
sekciou splanchnických nervov, ganglion coeliacum a oboj-
stranným odstránením horných dvoch lumbálnych sympa-
tických ganglií postranného sympatického povrazca.

Perkutánna alkoholová blokáda plexus coeliacus môže 
byť vykonaná zadným prístupom v celkovej anestézii, 
event. predným prístupom za pomoci USG, event. CT bez 
celkovej anestézie. Aplikuje sa 25 ml 50 % alkoholu v úrov-
ni tela stavca L1 (obrázok 10).

Obrázok 7. Schéma rekonštrukcie po duodenum záchovnom drenážnom vý-
kone podľa Freya

Obrázok 8. Predná resekcia hlavy pankreasu a pozdĺžna resekcia v oblasti 
ductus pancreaticus v prípadoch úzkeho pankreatického vývodu podľa Izbic-
kiho(20)

Obrázok 9. Bernská modifikácia riešenia chronickej pankreatitídy v oblasti hla-
vy pankreasu: Lokálna resekcia hlavy pankreasu bez transsekcie pankreasu 
a bez laterálnej pankreatikojejunoanastomózy so zachovaním duodena(21)
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Aplikácia alkoholu v kombinácii s metylprednizoló-
nom a bupivakaínom je ešte efektívnejšia. Sú však známe 
aj bezprostredné komplikácie, ako je peritonitída, miecho-
vá lézia, cievna trombóza, event. krvácanie. Bohužiaľ, táto 
procedúra je účinná len v nízkom percente chorých, aj to 
len na niekoľko mesiacov, najviac 4 mesiace.

Operačná splanchnikektómia: Ani výsledky týchto de-
nervácií pankreasu však neuspokojili. Bolesti sa výrazne 
nezmenšili alebo sa o krátky čas po operácii vrátili. Pri 
vyhodnotení súborov viacerých štatistík o výsledkoch 
splanchnikektómií pri algickej forme CHP sa uvádza ne-
úspech u 41,4 % operovaných a ústup bolesti u 58,6 %.

O niečo lepšie, avšak tiež len dočasné, výsledky boli 
dosiahnuté po obojstrannej abdominálnej splanchnikek-
tómii transhiátovým prístupom. Podobne ako výsledky 
tzv. japonskej techniky selektívnej denervácie pankreasu, 
nenašli tieto dva operačné postupy široké uplatnenie.

Torakoskopická splanchnikektómia: Pre paliatívne po-
stupy s cieľom odstrániť bolesti pri chronickej pankrea-
titíde bolo vypracovaných a použitých väčšie množstvo 
procedúr na splanchnických nervoch a plexus coeliacus, 
tak chirurgických, ako aj nechirurgických. Abdominálne 
i hrudné prístupy sú technicky náročné a pre chorého za-
ťažujúce. Punkčné blokády sú rizikové a výsledky oboch 
sú rozpačité.

Rozvoj videoskopických techník ukázal cestu k blokáde 
splanchnickej bolesti videoskopickou splanchnikektómiou.

Operačný výkon je realizovaný buď na jednej strane 
(vľavo), alebo je vykonaná obojstranná procedúra (obrá-
zok 11).

Metóda torakoskopickej splanchnikektómie nám posky-
tuje pri nízkej morbidite nezaťažujúcu účinnú, technicky 
nenáročnú procedúru k paliatíve úporných splanchnických 
bolestí. Umožňuje dobrú viditeľnosť, bezpečný a ľahký prí-

stup k splanchnickým nervom. Tento minimálne invazív-
ny postup môže pomôcť riešiť závažný liečebný problém 
k zlepšeniu kvality života chorého. Zdá sa, že je najefek-
tívnejšia z možností ovplyvnenia nervového systému pri 
blokáde bolesti spôsobenej chronickou pankreatitídou, ale 
aj pri inoperabilných alebo neresekovateľných nádoroch 
pankreasu.

Výber vhodného operačného výkonu
Chronickú pankreatitídu lokalizovanú v oblasti hlavy, 

ktorá je indikovaná na chirurgický výkon pre pretrvávajúcu 
bolesť, zvyčajne vzniknutú pre duktálnu hypertenziu, zvý-
šenie intraparenchýmového tlaku alebo pre perineurálne 
poškodenie, je možné v prípade indikovanej operácie riešiť 
klasickou Whipplovou operáciou alebo zachovávajúcimi 
výkonmi, ako sú resekcia hlavy pankreasu zachovávajúca 
duodénum alebo duodenopankreatektómia zachovávajúca 
pylorus, ktoré prinášajú až v 80 % ústup bolestí. Ak sa vy-
skytujú pochybnosti o benígnosti ochorenia v oblasti hlavy 
pankreasu, odporúča sa vykonanie duodenohemipankrea-
tektómie, ktorá je adekvátnou liečbou chronickej pankrea-
titídy aj karcinómu pankreasu(22).

Na duodenohemipankreatektómiu zachovávajúcu py-
lorus, opísanú Traversom-Longmirom, sa zamerali v roku 
2000 Jimenez a kol. Porovnávali krátkodobé a dlhodobé 
výsledky u pacientov s chronickou pankreatitídou po kla-
sickej Whipplovej operácii a po duodenopankreatektómii 
zachovávajúcej pylorus. Zaznamenali porovnateľné výsled-
ky v pretrvávaní ústupu bolestí, nutričných testoch, percen-
tuálnom počte novovzniknutého diabetu. Pri duodenohe-
mipankreatómii zachovávajúcej pylorus bol signifikantne 
vyšší výskyt spomaleného vyprázdňovania žalúdka(23). 
V neskoršej štúdii sa uvádza, že v dlhodobom sledovaní 
neboli po duodenohemipankreatómii zachovávajúcej pylo-
rus žiadne rozdiely oproti Whipplovej operácii ani v príjme 
potravy a vo vyprázdňovaní žalúdka. Spomalené vyprázd-
ňovanie žalúdka, ktoré v súbore pacientov zaznamenali, 
nebolo dlhodobé. Duodenohemipankreatektómia zachová-
vajúca pylorus je menej radikálnym zásahom do organizmu 
pacienta, ponecháva fyziologické vyprázdňovanie žalúdka, 
preto ju v prípadoch chronickej pankreatitídy Jimenez jed-
noznačne odporúča(24). Oba typy operácií sledovali aj ďalší 
autori, pričom odporúčajú pre lepšie metabolické výsledky 
po operáciách výkon zachovávajúci pylorus(25-27).

Martin a kol. uvádzajú 90 % ústup bolestí, nízky výskyt 
diabetu po duodenopankreatektómii zachovávajúcej pylo-
rus, avšak v dlhodobom sledovaní nebol rozdiel pri porov-
naní s Whipplovou operáciou. Priberanie na hmotnosti 
a návrat k pôvodnej telesnej hmotnosti bol zaznamenaný 
skôr v skupine po výkone zachovávajúcom pylorus(28). Po-
dobné výsledky zaznamenávajú Wagner a kol., ktorí zdôraz-
ňujú jediný rozdiel medzi duodenohemipankreatektómiou 
zachovávajúcou pylorus a klasickou Whipplovou operá-
ciou, a to stav pooperačného metabolizmu pacienta, ktorý 
je v prospech operácie zachovávajúcej pylorus(27).

Pri porovnávaní Begerovej a Freyovej procedúry boli 
zaznamenané porovnateľné výsledky morbidity a mor-

Obrázok 10. Technika perkutánnej alkoholovej blokády plexus coeliacus

Obrázok 11. Poloha pacienta a umiestnenie portov pri torakoskopickej splan-
chnikektómii
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tality(29). V metaanalýze zahrnujúcej 1007 operovaných, 
publikovaných v 15 štúdiách zaznamenali autori lepšie 
výsledky v ústupe bolesti po Begerovej operácii a nižšiu 
pooperačnú morbiditu po Freyovej procedúre(30).

Po limitovanej prednej resekcii hlavy pankreasu s lon-
gitudinálnou pankreatikojejunoanastomózou opisuje Frey 
výrazný pokles bolestí, potreby užívania analgetík, signi-
fikantný nárast hmotnosti, mierne zlepšenie exokrinnej 
a endokrinnej funkcie pankreasu(31,32). Boli publikované 
dve randomizované kontrolné štúdie, ktoré porovnávajú 
Begerovu a Freyovu operáciu. Strate a kol. v súbore 74 pa-
cientov, pričom 38 operovaných bolo s resekciou pankrea-
su zachovávajúcou duodénum a 36 s limitovanou resekciou 
hlavy pankreasu a pankreatikojejunoanastomózou, sledo-
vali mortalitu, kvalitu života, bolesť, endokrinnú a exo-
krinnú funkciu pankreasu. Počas deviatich rokov nezistili 
zásadné rozdiely v týchto dvoch sledovaných skupinách, 
a preto uvádzajú, že výber typu operačnej liečby závisí od 
operatéra a jeho vlastných skúseností(18,33).

Ďalšie štyri prospektívne randomizované štúdie porov-
návajú Begerovu resekciu hlavy pankreasu zachovávajúcu 
duodénum a duodenohemipankreatektómiu zachovávajú-
cu pylorus opísanú Traversom-Longmirom. Farkas a kol. do-
speli k porovnateľným výsledkom v ústupe bolestí v oboch 
sledovaných skupinách 86 % oproti 83 %(34). Klempa a kol. 
zistili po Begerovej procedúre lepšiu endokrinnú funkciu 
pankreasu a skoršiu rekonvalescenciu oproti skupine s du-
odenohemipankreatektómiou zachovávajúcou pylorus(35). 
Müller a kol. zistili porovnateľné výsledky pri oboch ty-
poch resekcií v morbidite, mortalite a prežívaní, avšak vý-
raznejší ústup bolestí po Begerovej operácii(36). Strate a kol. 
porovnávali Freyovu procedúru s duodenohemipankrea-
tektómiou zachovávajúcou pylorus, v randomizovej štúdii 
zistili lepšie výsledky po Freyovej procedúre, avšak v dlho-
dobom sledovaní bola kvalita života a ústup bolestí porov-
nateľné v oboch skupinách(37).

Lü Wen-Ping so spoluautormi v metaanalýze porovnali 
výsledky operácií podľa Traversa-Longmira s Begerovou 
procedúrou. Zistili podobné výsledky v ústupe bolesti, mor-
talite, pooperačných funkciách pankreasu, avšak po Bege-
rovej procedúre zaznamenali lepšie dlhodobé výsledky(38). 
Begerova procedúra je v súčasnosti metódou voľby(39).

Pri sledovaní kvality života a ústupu bolestí u väčšiny 
pacientov dochádza pooperačne k zlepšeniu stavu až 
v 90 % pacientov. Pôvodne lepšia kvalita života dosiahnutá 
u zachovávajúcich výkonoch (Beger, Frey, Hamburg, Bern) 
je v dlhodobom sledovaní porovnateľná s duodenohemi-
pankreatektómiou zachovávajúcou pylorus. Hlavnou sna-
hou pri všetkých výkonoch by malo byť odstrániť zápalom 
zmenenú hlavu pankreasu, nazývanú tiež pacemarker chro-
nickej pankreatitídy, a uvoľniť tlak na hlavný pankreatický 
vývod(40). Jednoduché drenážne výkony (pankreatikojeju-
noanastomózy) bez resekcií by sa mali vykonávať len v prí-
padoch, ak nie je prítomný zápal v oblasti hlavy pankrea-
su a samotný pankreatický vývod je dilatovaný na 7 mm 
a viac(41).

Záver
Chronická pankreatitída je ochorenie najčastejšie spô-

sobené nadmernou konzumáciou alkoholu a nikotínu. 
Zvyčajne je charakterizované zápalovým procesom nachá-
dzajúcim sa v hlave pankreasu. Hlavným kritériom úspeš-
nosti akejkoľvek liečby, či už operačnej, alebo endoskopic-
kej, je dosiahnuť ústup bolestí a zlepšenie kvality života. 
Operačné výkony na pankrease sú technicky pomerne 
náročné a spojené s komplikáciami ohrozujúcimi život, 
preto by mali byť ponechané do špecializovaných centier, 
aby sa minimalizovala miera mortality a morbidity.

Výsledky dlhodobých sledovaní pacientov po chirurgic-
kých procedúrach napovedajú, že treba uprednostňovať 
operačné výkony šetriace orgány (zachovávajúce pylorus 
a šetriace duodénum).
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CHOROBY OVPLYVŇUJÚCE PANKREAS

Božena Pekárková, Milan Hlísta

O akútnej a chronickej pankreatitíde aj o karcinóme pankreasu existuje veľa literatúry. Menej často sa však spomína pankreas 
v súvislosti s ostatnými ochoreniami. Medicínsky pokrok viedol k odhaleniu mnohých neznámych súvislostí, ktorých poznanie 
vedie k novým pohľadom na možné poškodenie pankreasu.
Kľúčové slová: choroby pankreasu, vzťah k iným ochoreniam

DISEASES INFLUENCING THE PANCREAS
There have been many literature sources about acute and chronic pancreatitis and pancreatic cancer. However, the pancreas 
has been mentioned less often in relation to other diseases. Medical progress has led to the discovery of many unknown con-
nections, knowledge of which leads to a new view on the potential damage to the pancreas.
Key words: pancreatic disease, relationship to other disease

Gastroenterol. prax 2013; 12 (2): 89-90

Diabetes mellitus
U diabetikov sú okrem známych chorobných zmien 

v endokrinnej časti pankreasu výrazné patologické zme-
ny aj v exokrinnom pankrease. V porovnaní so zdravými 
jedincami je pankreas diabetikov menší, čo je spôsobené 
hlavne involúciou exokrinného tkaniva. Atrofia je výraz-
nejšia pri diabete mellite 1. typu v porovnaní s diabetom 
mellitom 2. typu. Nie je jasné, či morfologická alterácia sú-
visí s trvaním diabetu, alebo vekom pacienta v čase jeho 
vzniku. Histologické zmeny sú viac opisované pri diabe-
te mellite 1. typu, kde je súčasne opisovaná pankreatická 
fibróza, tuková infiltrácia a intra- a periinzulárne zápalové 
infiltráty. Morfologické zmeny vedú k postihnutiu bikarbo-
nátovej a enzýmovej sekrécie. Pátrania po pankreatickej in-
suficiencii u týchto pacientov vyšli veľmi rozdielne a kolíšu 
v rozmedzí od 15 do 73 %(4). Patofyziologický mechaniz-
mus exokrinnej pankreatickej insuficiencie pri diabete mel-
lite nie je úplne objasnený. Porucha acinárno-ostrovčekovej 
interakcie s nerovnováhou stimulačných a inhibičných hor-
mónov je pravdepodobne jednou z najväčších príčin pan-
kreatickej exokrinnej dysfunkcie. Ďalšie patomechanizmy 
zahŕňajú pankreatickú fibrózu cez angiopatiu, autoimu-
nitný mechanizmus, autonómnu neuropatiu a alterované 
uvoľňovanie gastrointestinálnych regulatórnych mediáto-
rov(4). Mierna a stredná pankreatická insuficiencia neve-
die k steatorei, čo môže zapríčiniť prehliadnutie ochorenia 
pankreasu. V skutočnosti títo pacienti často trpia širokým 
množstvom abdominálnych ťažkostí, ktoré vedú k zhorše-
niu kvality ich života. Niektoré z týchto ťažkostí, napr. bo-
lesť a hnačky, môžu ustúpiť pri enzýmovej suplementácii.

Helicobacter pylori
Infekcia Helicobacter pylori je často dávaná do súvislos-

ti s rôznymi extragastrickými ochoreniami. Keďže je zná-
me vzájomné pôsobenie žalúdka, duodéna a pankreasu, je 
pravdepodobné, že infekcia Helicobacter pylori ovplyvňu-
je fyziologické zmeny pankreasu(6). Škodlivá aktivita Heli-

cobacter pylori na žalúdkovú sliznicu vedie k excesívnemu 
uvoľňovaniu agresívnych faktorov, ako je amoniak, lipopo-
lysacharidy, aktivácia leukocytov a uvoľnenie proinflama-
tórnych cytokínov. Každý z týchto faktorov môže modifi-
kovať pankreatickú fyziológiu a vplývať na klinický priebeh 
choroby exokrinného pankreasu. Niektoré druhy heliko-
baktera boli zistené v žlči a tkanive žlčníka pri chronickej 
pankreatitíde(5). Preto sa stále diskutuje, či niektoré z tzv. 
idiopatických pankreatitíd nemôžu byť spôsobené infektom 
Helicobacter pylori. Možná úloha infekcie Helicobacter py-
lori pri vzniku akútnej pankreatitídy a karcinómu pankrea-
su nebola doteraz skúmaná.

Nešpecifické črevné zápaly (Inflammatory Bowel Diseases, 
IBD)

Ulcerózna kolitída, Crohnova choroba a indeterminova-
ná kolitída sú významnou skupinou ochorení, ktoré ovplyv-
ňujú pankreas. IBD sú sprevádzané v 25-40 % prípadov 
extraintestinálnymi manifestáciami. Medzi nimi sú defino-
vané aj hepatopankreatobiliárne manifestácie, ku ktorým 
radíme primárnu sklerotizujúcu cholangitídu, pankreatití-
du a cholelitiázu(1). IBD majú zvýšený výskyt akútnej i chro-
nickej pankreatitídy, pričom klinicky je pankreatitída evi-
dentná len asi v 2 % prípadov(2). Incidencia autoimunitnej 
pankreatitídy (AIP) pri IBD je asi 1,2-1,5. Pri IBD sa vysky-
tuje najmä autoimunitná pankreatitída typu 2 (AIP typu 2) 
častejšie pri ulceróznej kolitíde ako pri Crohnovej chorobe. 
AIP typu 2 je vzácna v Japonsku, častejšia je v západnej Eu-
rópe a v USA. S Crohnovou chorobou je raritne asociovaná 
aj granulomatózna pankreatitída. AIP typu 2 postihuje pa-
cientov do veku 50 rokov, rovnako mužské i ženské pohla-
vie. Pri vyšetrení krvného séra nezistíme zvýšenú hladinu 
imunoglobulínu G a jeho subtypu IgG4, čo je jeden z dife-
renciálne diagnostických znakov oproti AIP typu 1, ktorá je 
ochorením pankreasu asociovaným s IgG4 autoimunitnými 
ochoreniami. V súčasnosti nemáme žiadne relevantné špe-
cifické sérologické vyšetrenie pre diagnostiku AIP typu 2. 
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Okrem zobrazovacích metód, ako je USG, CT, MRI, MR-
CP, resp. ERCP, endosonografia pankreasu s elastografiou, 
ktoré slúžia na vylúčenie nádorového ochorenia pankreasu, 
ostáva dnes zlatým štandardom diagnostiky AIP typu 2 his-
tologické vyšetrenie prostredníctvom „core needle biopsy“ 
(punkčnej biopsie) s mikroskopickým nálezom granulocy-
tových epiteliálnych lézií duktálneho a acinárneho systému 
pankreasu(3). AIP typu 2 zvládneme podávaním systémo-
vých kortikosteroidov. Relapsy AIP typu 2 sú vzácne(3).

Systémové ochorenia spojiva a reumatologické choroby
Pri Sjögrenovom syndróme ide o autoimunitnú endo-

krinopatiu, ktorá postihuje slinné žľazy, ale môže postih-
núť aj ostatné časti tráviaceho traktu. Známymi prejavmi 
pri nedostatočnej salivácii sú xerostómia, dysfágia, dys-
pepsia pri atrofickej gastritíde, primárna biliárna cirhó-
za. Pri diferenciácii klinických prejavov treba myslieť aj na 
to, že súčasne môže byť postihnutý pankreas, i keď ocho-
renie väčšinou nevedie ku klinickej manifestnej pankrea-
tickej insuficiencii. Identické postihnutie pankreasu bolo 
opisované pri reumatoidnej artritíde, sklerodermii a systé-
movom lupus erythematosus. Pri polymyozitíde a dermato-
myozitíde sa karcinóm pankreasu vyskytuje častejšie ako 
v inej populácii.

Celiakia
Je veľa referencií o extraintestinálnych postihnutiach 

pri celiakii. Pankreatické zmeny spôsobené celiakiou za-
hŕňajú exokrinnú aj endokrinnú pankreatickú zložku.

Endokrinné zmeny: Toto spojenie je okrem iného dané 
aj spoločným HLA lokusom DR3 v nadviazanosti na ne-
rovnováhu DQ2, preto je potrebné u každého diabetika 1. 
typu pátrať aj po celiakii(8).

Exokrinné zmeny: Odhaduje sa, že 20 % celiatikov má 
porušenú pankreatickú funkciu. Práce udávajú pankreatic-
kú exokrinnú insuficienciu u 15-40 % neliečených celiati-
kov. Toto percento je závislé od použitých diagnostických 
metód, ale aj od štádia ochorenia.

Príčinou defektných pankreatických funkcií môžu byť 
3 faktory:

Prvým je porušené uvoľňovanie pankreatických stimu-
lačných hormónov na chorom proximálnom úseku tenkého 
čreva.

Druhým je redukcia prekurzorov pankreatických enzý-
mov, pretože u pacientov je ako dôsledok zníženého vstrebá-
vania črevom sekundárne znížená hladina aminokyselín.

Tretím faktorom je proteínová malnutrícia, ktorá mô-
že viesť k štrukturálnym zmenám pankreasu vrátane pan-
kreatickej fibrózy, čoho dôsledkom je pankreatická insufi-
ciencia(7).

Pri celiakii boli na pankrease dokumentované aj závaž-
né zmeny, ako pankreatické kalcifikácie, najčastejšie spo-
jené s chronickým perzistujúcim zápalom, aký býva opiso-
vaný pri nadmernej konzumácii alkoholu. Množstvo iných 
ochorení bolo spojených s celiakou. Patria sem pankreatic-
ké mucinózne adenómy, pankreatické a ampulárne karci-
nómy. Celiakia bola v týchto prípadoch diagnostikovaná 
väčšinou až po pankreatoduodenektómii, keďže operačný 
zákrok viedol k demaskovaniu choroby. Celiakia je spájaná 
s chronickou kalcifikujúcou pankreatitídou pri pancreas 
divisum a s makroamylazémiou(7).

Ďalšie ochorenia ovplyvňujúce pankreas:
Patria sem stavy po niektorých operáciách tráviaceho 

traktu (napríklad po resekcii žalúdka a čreva). Ďalším je 
Zollingerov-Ellisonov syndróm, niektoré cievne ochorenia 
(napríklad Kawasakiho syndróm). Existuje celá plejáda in-
fekčných ochorení, ktorých súčasťou je ochorenie pankre-
asu (napríklad parotitída, giardiáza, coxackie viróza, TBC, 
infekcia mykoplazmou pneumónie a ďalšie). Niektoré ma-
lignity, najmä myelómy a lymfómy, tiež spôsobujú poško-
denie pankreasu.

Záver
Široký medicínsky rozhľad je nevyhnutný nielen na 

správne stanovenie diagnózy, ale aj pre poznanie súvislos-
tí jednotlivých ochorení, čo vedie k ich komplexnému rie-
šeniu. Pri diferenciálnej diagnostike ochorení si treba uve-
domiť, že celiakia, diabetes mellitus, nešpecifické črevné 
zápaly, infekcia Helicobacter pylori, systémové ochorenia 
spojiva, infekčné, ale aj iné ochorenia môžu spôsobovať 
poškodenie pankreasu.
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VČASNÁ DIAGNOSTIKA PANKREATICKÉHO DUKTÁLNEHO 
ADENOKARCINÓMU?

Peter Mlkvý

Napriek diagnostickým a terapeutickým pokrokom prognóza karcinómu pankreasu zostáva prakticky 20 rokov nemenná. 
Neskorá diagnostika je hlavnou príčinou veľmi nízkeho 5-ročného prežívania do 2 %. V úsilí diagnózy možného včasného 
štádia karcinómu pozorujeme (hlavne v poslednej dekáde) výrazný progres vo výskume nových efektívnych biomarkerov, ako 
aj diagnostických metód. Bohužiaľ, klinická prax zostáva nezmenená. V súčasnosti jediný systematický spôsob zachytenia 
karcinómu pankreasu vo včasnom štádiu je stratifikácia pacientov s hereditárnymi faktormi a s familiárnym karcinómom 
pankreasu s intenzívnym sledovaním najrizikovejšej skupiny. Úzka spolupráca s genetickými pracoviskami predstavuje condi-
tio sine qua non. Sporadická forma adenokarcinómu pankreasu nie je v súčasnosti indikovaná pre skríningové vyšetrenia.
Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, zlá prognóza, vysokoriziková skupina

EARLY DIAGNOSTICS OF PANCREATIC DUCTAL ADENOCARCINOMA?
Despite the diagnostic and therapeutic progress, the prognosis of pancreatic cancer has remained unchanged for last 20 years. 
Late diagnostics is the main reason of very low 5 year survival which is only in up to 2.0 % of patients. In the diagnostic effort 
of possible pancreatic cancer in an early stage (mainly in the last decade) we are observing a significant progress in research 
of new efficient biomarkers and diagnostic methods as well. But clinical practise remains unchanged. Nowadays, the stratifica-
tion of high risk patients with hereditary syndromes and familial pancreatic cancer represents the only systematic way how to 
diagnose an early stage of pancreatic cancer. Close cooperation with genetic departments is currently conditio sine qua non. 
At present time, sporadic form of pancreatic adenocarcinoma is not indicated for screening examinations.
Key words: pancreatic cancer, bad prognosis, high risk group

Gastroenterol. prax 2013; 12 (2): 91-95

Úvod
Zhubné nádory pankreasu (až na malé výnimky ide 

o adenokarcinómy) sú známe svojou zlou, prakticky 20 ro-
kov sa nemeniacou prognózou, pričom 5-ročné prežívanie 
predstavuje len 0,4 - 2,0 %. Prognózu tohto ochorenia umoc-
ňuje fakt, že počet novozistených ochorení ročne – 3,4 % 
zo všetkých onkologických ochorení – sa nachádza celosve-
tovo na 13. mieste, avšak počet zomretých na uvedenú diag-
nózu predstavuje 8. miesto. V čase diagnózy je prítomný 
u 20-35 % pacientov pokročilý lokálne neresekabilný kar-
cinóm a 50 % pacientov má dokonca už prítomné metasta-
tické postihnutie. Len 10 % karcinómov je limitovaných na 
pankreas, pričom hlavným limitujúcim faktorom je infil-
trácia ciev. Resekovateľný karcinóm je diagnostikovaný 
len u 15-20 % pacientov, pričom len u 15-20 % z tohto počtu 
je možná kuratívna resekcia. Dôležitosť diagnostiky vo 
včasnom štádiu umocňuje fakt, že päťročné prežívanie pri 
veľkosti nádoru do 20 mm a s negatívnymi lymfatickými 
uzlinami sa zvyšuje na 30 %(1).

Klasifikácia
Medzi tumory pankreasu patria všetky benígne a ma-

lígne pankreatické lézie vychádzajúce buď z matrixu 
(parenchýmu a duktálneho systému), resp. zriedkavejšie 
zo spojivového tkaniva. Podľa pôvodu ich rozdeľujeme 
na exokrinné a endokrinné. Adenokarcinóm tvorí až 95 % 
nádorov pankreasu, pričom duktálny je asi 9-krát častejší 
ako acinárny a s vyše 80 % predstavuje najčastejšiu formu 

exokrinného karcinómu a taktiež typickú formu karcinó-
mu pankreasu. Ďalej nasleduje ampulárny a papilárny kar-
cinóm a zvyšných 5 % predstavujú raritné a endokrinné 
malignity ako cystadenokarcinóm, malígny intraduktálny 
papilárny mucinózny tumor (IPMT) sarkóm, malígny lym-
fóm...(2) (tabuľka 1).

Tumory vychádzajúce z duktálnych buniek
Duktálne adenokarcinómy
Vysokodiferencovaný adenokarcinóm
Nízkodiferencovaný adenokarcinóm
Hlienotvorný (signet ring cell) adenokarcinóm
Anaplastický adenokarcinóm
Adenoskvamózny adenokarcinóm

Ampulárne a papilárne karcinómy
Mucinózny cystadenóm (cystadenokarcinóm)
Veľkobunkový adenokarcinóm s osteoklastickými bunkami

Karcinómy vychádzajúce z acinárnych buniek
Solídne cystický karcinóm
Karcinóm z acinárnych buniek
Acinárny cystadenokarcinóm

Tumory z nejasnou histogenézou
Pankreatoblastóm
Pleiomorfný malobunkový karcinóm

Solídne cystický alebo papilárne cystický adenokarcinóm
Nonepiteliálne tumory
Primárny pankreatický lymfóm

Tabuľka 1. Malígne nádory pankreasu
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Duktálny adenokarcinóm
V princípe možno dať do súvisu sekvenciu postupných 

geneticko-morfologických zmien pri vzniku karcinómu 
pankreasu so vznikom kolorektálneho karcinómu (tzv. Vo-
gelsteinova teória). V súčasnosti už nie sú žiadne pochyb-
nosti v pankreatoduktálnej morfológii v kritériách pan-
kreaticko-intraepiteliálnej neoplázie (Pan IN), rozdelenej 
do 4 štádií – Pan IN-1A, Pan IN-1B, Pan IN-2, Pan IN-3, 
a PDAC – zahŕňajúci zmeny od hyperplázií cez dyspláziu 
až po malígne zvrhnutie (PDAC – pankreatický duktálny 
karcinóm). Pri Pan IN-A sú typické hyperplastické zmeny, 
pri Pan IN-1B ľahké dysplastické zmeny, pri Pan IN-B 
stredné a pri Pan IN-C ťažké dysplastické zmeny. Na mo-
lekulárnej úrovni sa pozorujú zvýšené mutácie Her 2 (neu 
a K-ras na úrovni Pan IN-1A – Pan IN-1B), supresorového 
génu proteínu p 16 (na úrovni Pan IN-2, ktorej sa venuje 
v súčasnosti najväčšia pozornosť) a p 53, DPC4 a BRCA 2 
(na úrovni Pan IN-3)(2,3,4,15) (obrázok 1).

V časovej súvislosti sa zmeny z Pan IN-1 na Pan IN-2 
udávajú v rokoch, z Pan IN-2 na Pan IN-3 v mesiacoch 
a z Pan IN-3 na PDAC dokonca v niekoľkých týždňoch, 
pričom posledné 2 štádiá (mesačné, resp. týždňové inter-
valy) sa opisujú aj ako „tanec na Vezuve“. V diagnostike 
sa najčastejšie používa štvorica génových mutácií K-ras, 
p16, p53, ako aj SMAD4, ktoré sú prítomné od 90 do 50 % 
v PDAC(3).

V normálnom pankrease sa pozorovala prítomnosť 
Pan IN-1 (zriedka Pan IN-2) u 40 až 70 % osôb vo veku nad 
40 rokov, zatiaľ čo mutácia K-ras sa pohybovala od 16 do 
38 %. Temer identické výsledky pri Pan IN-1 (zriedka Pan 
IN-2) sa pozorovali u pacientov nad 40 rokov v teréne chro-
nickej pankreatitídy, avšak mutácia K-ras sa vyskytovala 
o niečo častejšie, a to v 18 až v 60 %. Významné odchýlky 
sa pozorovali u príbuzných pacientov s výraznou pozitív-
nou anamnézou PDAC, a to Pan IN-1 a Pan IN-2 mutácie 
boli prítomné v 90 až 100 % a pozorovala sa aj prítomnosť 
Pan IN-3, a to v 8 až 17 %. Mutácie K-ras boli prítomné až 
u 80 % pacientov(2,4,5,15).

Rizikové faktory
Rizikové faktory vzniku karcinómu pankreasu môžeme 

rozdeliť do troch väčších skupín, medzi ktoré patria neo-
vplyvniteľné faktory, ovplyvniteľné faktory a sprievodné 
ochorenia s vyšším rizikom(2,15).

Neovplyvniteľné faktory

Vek
Karcinóm pankreasu je ochorením starších ľudí, pri-

čom medián veku sa pohybuje v rozptyle najmä od 65 do 
79 rokov. Výskyt tohto ochorenia pod hranicou 30 rokov 
je vzácnosťou(1,2).

Pohlavie
Karcinóm pankreasu sa vyskytuje častejšie u mužov, 

pričom pomer voči ženám sa v rôznych štúdiách opisuje 
od 1,3 : l až po 1,7 : 1,0(2).

Hereditárne faktory
Vyše 90 % karcinómov pankreasu je sporadických, pri-

čom populačné riziko vzniku karcinómu je menej ako 1 %. 
Približne v 10 % prípadov sa pozorujú dedičné genetické 
mutácie, najčastejšie autozomálne dominantného typu. 
O familiárnom karcinóme pankreasu hovoríme pri postih-
nutí 2 prvostupňových príbuzných alebo 3 príbuzných, pri-
čom jeden z nich má karcinóm pankreasu do 50. roku ži-
vota. Riziko ochorenia na karcinóm pankreasu vzrastá pri 
postihnutí l prvostupňového príbuzného 4- až 5-násobne, 
pri postihnutí 2 prvostupňových 6- až 7-násobne a pri po-
stihnutí 3 prvostupňových príbuzných až 32-násobne(2,6).

Medzi najčastejšie ochorenia patria:

Hereditárna pankreatitída
Je autozomálne dedičné ochorenie so 40-násobne zvý-

šeným rizikom vzniku karcinómu pankreasu, vznikajúce 
už v detskom veku. Gén asociovaný s hereditárnou pankre-
atitídou je autozomálne dominantný PRSS1 (s mutáciami 
na kodóne 29 a 122) a patrí medzi kationické trypsinogé-
ny. Mutácia trypsinového génu, ale najmä aj prítomná mu-
tácia sekretorického proteázového inhibítora trypsínu Ka-
zal typu 1 recesívneho génu SPINK1 sú zodpovedné za 
prevažnú väčšinu foriem nielen hereditárnej pankreatitídy, 
ale aj tropickej kalcifikujúcej pankreatitídy (TCP). Mutácie 
ďalších autozomálne recesívnych génov ako CFTR (s vý-
skytom pri mukoviscidóze), kationického trypsinogénu 
(s mutáciami kodónov 16, 22, 23) a možná mutácia génu 
alfa-1 antitrypsínu sa uvádzajú v etiopatogenéze hereditár-

Neovplyvniteľné faktory Ovplyvniteľné faktory Sprievodné ochorenia
Vyšší vek Výživa Diabetes mellitus
Pohlavie Telesná aktivita Chronická pankreatitída
Hereditárne faktory Alkohol Gastrektómia
Pozitívna RA Fajčenie Cholecystitída

Pracovné prostredie Cholelitiáza

Tabuľka 2. Rizikové faktory karcinómu pankreasu
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Obrázok 1. Sekvencia genetických a morfologických zmien adenokarcinómu 
pankreasu
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nej pankreatitídy. Kumulatívne riziko hereditárnej pankre-
atitídy vznikajúcej v detskom veku (s genetickou mutáciou 
diagnostikovanou priemerne v 10. - 14. roku života, so 40 % 
rizikom vzniku exokrinnej insuficiencie a 18 % anamnézou 
resekčného výkonu) – pre vznik karcinómu pankreasu – 
spravidla po 50. roku života predstavuje 44 %(6,7,15).

Peutzov-Jeghersov syndróm
Pacienti s Peutzovým-Jeghersovým syndrómom (PJS) 

majú až 36 % riziko vzniku karcinómu pankreasu, pričom 
ženy s PJS majú navyše až 20 % riziko vzniku ovariálneho 
karcinómu, a zároveň riziko vzniku karcinómu prsníka 
a pľúc je u nich takisto zvýšené. Gén asociovaný s PJS je 
tumor supresorový gén STK 11(19,20).

Familiárny atypický mnohopočetný mole- a melanómový 
syndróm (FAMMMS)

Familiárny atypický mnohopočetný mole- a melanó-
mový syndróm (FAMMMS) s 1 prvostupňovým, resp. 1 
alebo 2 druhostupňovými príbuznými – je charakterizo-
vaný veľkým počtom melanocytových atypických névov – 
asymetrického vzhľadu so subepidermálnou fibropláziou 
a lentiguóznou melanocytovou hyperpláziou – predstavujú 
až 17 % zvýšené riziko vzniku karcinómu pankreasu. Pri-
čom FAMMMS je asociovaný s mutáciou CDKN2A génu. 
CDKN2A gén (uvádzaný tiež ako p16 a MST1) gén je tu-
mor supresorovým génom(7).

Hereditárny prsníkový a ovariálny karcinóm (HBOC)
Niektoré štúdie opisujú zvýšené riziko vzniku karcinó-

mu pankreasu u pacientok s karcinómom prsníka s poziti-
vitou BRCA 2 tumor supresorového génu, ktoré sa pohy-
buje až do 10 %.

Hereditárny nonpolypózny kolorektálny karcinóm (HNPCC)
Tiež nazývaný aj Lynchov syndróm prestavuje okrem 

hlavnej asociácie s kolorektálnym karcinómom zvýšené asi 
5 % riziko vzniku karcinómu pankreasu a takisto aj 10 % 
zvýšené riziko vzniku karcinómu ovaria. Najčastejšími mu-
táciami sú mutácie génov MLH 1, MSH 2 a MSH 6(1,2,7).

Ostatné hereditárne syndrómy asociované s karcinómom 
pankreasu
• Familárna adenomatózna polypóza – Gardnerov syn-

dróm (APC gén)
• Li-Fraumeniho syndróm (gén TP 53)
• Syndróm von Hippel-Lindau (gén VHL)
• Mnohopočetná endokrinná neoplázia typu I-MEN I 

(gén MEN I)
• Ataxia teleangiectatica (gén ATM)(7,15)

Ovplyvniteľné faktory

Výživa a telesná aktivita
Zvýšený príjem živočíšnych tukov, tiež bielkovín a naj-

mä zvýšený celkový energetický prísun sú považované za 
rizikový faktor karcinómu pankreasu. Zvýšený BMI nad 

30 predstavuje 1,8 : 1 zvýšené riziko vzniku karcinómu 
pankreasu(8).

Alkohol
Viacero štúdií poukazuje na zvýšené riziko vzniku kar-

cinómu pankreasu pri konzumácii alkoholu, ktoré sa pohy-
buje okolo 3 : 1, a to u osôb s konzumáciou 6 a viac nápo-
jov denne. Iné štúdie poukazujú, že konzumácia alkoholu 
(vrátane „tvrdých“ destilátov) predstavuje zvýšené riziko 
vzniku karcinómu pankreasu len pri súčasnej kombinácii 
s fajčením(8,9).

Fajčenie
Fajčenie patrí k najzávažnejším rizikovým faktorom 

karcinómu pankreasu. Riziko je však podstatne nižšie ako 
pre bronchiálny karcinóm. Relatívne riziko sa pohybuje 
od 2 do 6 v závislosti od dĺžky fajčenia a počtu vyfajčených 
cigariet. Vplyv fajčenia ako rizikového faktora vzniku kar-
cinómu pankreasu potvrdili viaceré štúdie tak pri famili-
árnych formách karcinómu pankreasu, ktoré predstavujú 
približne 10 % všetkých karcinómov pankreasu, kde je zvý-
šené riziko u mužov fajčiarov nad 50 rokov(20), ako aj pri 
sporadických karcinómoch pankreasu(10).

Pracovné prostredie
Ionizujúce žiarenie (riziko až 4,3), styk s ropnými pro-

duktmi (riziko od 2 do 9), práca v gumárenskom, kožiar-
skom a textilnom priemysle (riziko od 2 do 7), ako aj prá-
ca s pesticídmi a herbicídmi (riziko okolo 2) predstavujú 
zvýšené riziko ochorenia na karcinóm pankreasu(11,15).

Sprievodné ochorenia

Chronická pankreatitída
Ochorenie na chronickú pankreatitídu patrí medzi rizi-

kové faktory zvyšujúce riziko vzniku karcinómu pankreasu 
od 3,6 do 24,3 – a to aj v závislosti od dĺžky sledovania 
výživy a konzumácie alkoholu. Chronická pankreatitída – 
v prospektívnej štúdii 715 pacientov sledovaných 10 rokov 
sa zistilo 14 prípadov karcinómu pankreasu, čo predsta-
vuje až 18-násobné zvýšené riziko. Pri 5-ročnom časovom 
intervale v podskupine fajčiarov toto riziko predstavuje 
15,6 %(12).

Riziko vzniku Ca pankreasu (%)
Hereditárna pankreatitída – PRSS1 (CFTR, SPINK1) 40
Peutzov-Jeghersov syndróm – STK 11
(+ karcinóm kolorektálny, ovariálny, pľúcny, krčka maternice)

30

Familiárny mnohopočetný melanoma mole syndróm FAMMM 
– CDKN2 – p16   (+ zhubný melanóm)

17

HNPCC – Lynchov syndróm – MMR gény
(+ kolorektálny, endometriálny karcinóm)

4

Hereditárny prsníkový a ovariálny Ca HBOC – BRCA 2 (zriedka 
BRCA 1)   (karcinóm prsníka, ovária, maternice, prostaty, kolorektálny)

5

Tabuľka 3. Hereditárna forma karcinómu pankreasu – najčastejšie formy(2,7,15,18)
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Diabetes mellitus
Niektoré štúdie poukazujú na riziko vzniku karcinómu 

u diabetikov od 2,4 do 6,5. Zdá sa, že je prítomná asociá-
cia vzniku karcinómu pankreasu pri existujúcom diabete 
mellite, avšak na druhej strane, naopak, možno pozorovať 
vznik diabetu na základe už prítomného karcinómu pan-
kreasu. Diabetes mellitus sa opisuje ako potenciálny etio-
logický kofaktor karcinómu pankreasu, keď riziko jeho 
vzniku stúpa u pacientov s diabetom trvajúcim dlhšie ako 
5 rokov, a to liečených inzulínom o 6,5-násobok, oproti pa-
cientom na perorálnych antidiabetikách, kde riziko vzrást-
lo na 2,1-násobok(2,13,15).

Gastrektómia, cholecystitída, cholelitiáza
Pri týchto ochoreniach sa takisto uvažuje o možnej 

asociácii s karcinómom pankreasu. Pri gastrektómiách 
pre peptické ochorenie sa riziko pohybuje okolo 5, avšak 
treba zrejme vziať do úvahy aj ostatné faktory výživy, naj-
mä fajčenie. U pacientov s cholecystitídou a cholelitiázou 
niektoré štúdie poukazujú na zvýšené 2,5-násobné riziko 
vzniku karcinómu pankreasu. Stavy po cholecystektómii, 
naopak, nepredstavujú zvýšené riziko vzniku karcinómu 
pankreasu, ako poukazuje kohortná štúdia s 270 000 pa-
cientmi(14,15).

Riziko familiárneho karcinómu pankreasu vzrastá 
priamo úmerne s počtom postihnutých (najmä prvostup-
ňových) príbuzných a je najvyššie po 60. roku života.

Prítomnosť genetických somatických mutácií s najčas-
tejšie prítomnými mutáciami K-ras, p 16, p 53 a SMAD 4 
možno považovať za nepriaznivé prognostické faktory.

V poslednej dekáde sme zaznamenali nebývalý vzrast 
vo výskume a vývoji nových biomarkerov v snahe o diagnos-
tiku čo najvčasnejších foriem adenokarcinómu pankreasu. 
Ich senzitivita sa pohybuje od 45 do 94 % a špecifita od 75 
do 100 %(7).

Medzinárodné registre
V snahe vytvoriť organizovaný skríning, resp monito-

ring na zachytenie včasného PDAC sa ako najpravdepodob-
nejšia skupina pacientov ukazujú pacienti s familiárnou 
formou karcinómu pankreasu a tiež pacienti s hereditárny-
mi formami pankreatitíd. Od začiatku 90. rokov až dopo-
siaľ vznikli mnohé národné, ako aj medzinárodné registre 
uvedených pacientov. Patria sem NFPTR (National Famil-
ial Tumor Registry – Baltimore 1994), EUROPAC (Euro-
pean Registry for Hereditary Pancreatitis and Familial 
Pancreatic Cancer – Liverpool, 1995), FaPaCa (National 
Case Collection for Familial Pancreatic Cancer – Marburg 
1999), PACGENE (Pancreatic Cancer Genetic Epidemio-
logic Consortium – NCI 2002) a PanScan (Pancreatic Can-
cer Cohort Consortium – r. 2007)(20).

Faktory Riziko
Pohlavie, rasa: muži černosi, aškenáziovskí židovskí potomkovia
Expozícia: obezita, fajčenie, DM, Hp infekcia nízke
RA: 1 prvostupňový príbuzný z Ca pankreasu (< 5)
Dedičné ochorenia: Lynchov sy, FAP, nosič mutácie BRCA 1 génu

Komorbidita: chronická pankreatitída
RA: 2 prvostupňoví príbuzní s Ca pankreasu stredné
Dedičné ochorenia: cystická fibróza, nosič mutácie BRCA 2 génu (5-10)

Dedičné ochorenia:
FAMM potomkovia s mutáciou p 16 génu + 1 Ca pank. u prvost., 
resp. druhost. príbuzných
Hereditárna pankreatitída vysoké
Peutzov-Jeghersov sy (> 10)
Mutácie génu BRCA l, BRCA 2 + 1 Ca pank. u prvost., resp. druhost. 
príbuzných
RA: 3 a viac Ca pankreasu u prvost., druhost., resp. treťostupňových 
príbuzných

Tabuľka 7. Rizikové faktory a relatívne riziko vzniku karcinómu pankreasu(21)

Rizikové faktory Relatívne riziko 
vzniku Ca

Vek: ochorenie starší ľudí medián 71,9 r.
Pohlavie 1,3 - 1,7 > 1 (M : Ž)
Výživa a telesná aktivita: BMI > 30 > 2,61
Fajčenie („dose response“) 2 - 6
Alkohol (6 a viac nápojov denne) > 3
Pracovné prostredie (azbest, ionizujúce žiarenie…) 1,7 - 9

(limitujúce dôkazy)

Sprievodné ochorenia
Diabetes mellitus 2,4 - 6,7
Gastrektómia > 5
Cholecystitída, cholelitiáza 1,3 - 2,5
Chronická pankreatitída
– v závislosti od dĺžky sledovania
 konzumácie alkoholu
 výživy
 fajčenia

3,6 - 24,3 

Tabuľka 4. Sporadický pankreatický duktálny adenokarcinóm (PDAC)(15)

Riziko vzniku Ca
1 prvostupňový príbuzný 4,5  (0,54 - 16,3)
2 prvostupňoví príbuzní 6,5  (1,8 - 18,4)
3 prvostupňoví príbuzní 32,0  (10,4 - 74,7)
Veková stratifikácia príbuzných: najvyššie riziko > 60 r.

Tabuľka 5. Familiárny karcinóm pankreasu – Rodinná anamnéza(16,17)

Marker senzitivita % špecifita %
CEA 45 75
CEACAM-1 (Carcinoembryonic related 
cell adhesion molecule) 85 98

CA 19 – 9 70 83
SPan 1 81-94 75
DURAN 2 48-80 75-85
MIC 1 (Macrophage inhibitory cytokine 1) 90 62
Alfa 4GnT 76 83
PAM4 77 95
DNA metylácia pankreatickej šťavy 82 100
Fekálny K-ras 77 81

Tabuľka 6. Štandardné a vyvíjané biomarkery v skríningu karcinómu pankre-
asu(19)
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Stratifikácia rizikových pacientov
Na základe výsledkov týchto konzorcií, ako aj ostatných 

medzinárodných štúdií sa dospelo k postupnej stratifikácii 
rizikových pacientov do 3 skupín, a to s nízkym, so stred-
ným a s vysokým rizikom vzniku karcinómu pankreasu.

V poslednej dekáde bolo publikovaných niekoľko kli-
nických štúdií so skríningom karcinómu pankreasu. 
V 5 klinických štúdiách sa prospektívne sledovalo od 17 
do 182 pacientov prevažne z kategórie vysokého rizika(21). 
Ako najčastejšia skríningová modalita bolo použité EUS 
(vo všetkých 5 štúdiách), MRI a CT (v 3 štúdiách), ERCP 
(v 2 štúdiách). Onkomarkery CEA a CA 16-9 sa okrem 
uvedených metód navyše sledovali v jednej štúdii. V uve-
dených štúdiách bola definitívna diagnóza potvrdená od 
22 do 54 %, v drvivej väčšine však išlo o zmeny PanIN 

2-3, resp. o chronickú pankreatitídu. Nález adenokarcinó-
mu predstavoval á 2 pacientov (v 2 štúdiách), 1 pacienta 
(v 1 štúdii) a v dvoch štúdiách sa výskyt adenokarcinómu 
pankreasu v čase sledovania nepreukázal(18).

Zasadanie medzinárodného konzorcia CAPS
V novembri 2011 na zasadnutí multidisciplinárnych 

49 medzinárodných expertov sa konal International CAPS 
Consortium Summit v rámci „Cancer of Pancreas Screen-
ing Study“ s cieľom optimalizovať manažment pacientov 
so zvýšeným rizikom karcinómu pankreasu(23). Hlasova-
ním sa konzorcium snažilo dospieť k optimálnemu výberu 
rizikových pacientov, času začatia skríningu, voľbou opti-
málnej diagnostickej, ako aj terapeutickej metódy.

Na uvedenom konzorciu došli k záveru, že v súčasnosti 
neexistuje žiadna preferovaná diagnostická metodika, kto-
rá by sama osebe postačovala na indikáciu chirurgického 
výkonu(22).

Záver
Na základe uvedených skutočností sa skríning sporadic-

kého karcinómu v súčasnosti neodporúča. Skríning vyso-
korizikovej stratifikovanej skupiny pacientov je v súčasnosti 
jediný možný systematický spôsob detekcie karcinómu 
pankreasu v operabilnom štádiu. EUS spolu s MRI/MRCP 
prípadne i s následným MDSCT predstavujú diagnostické 
metódy voľby. Nevyhnutná je spolupráca s genetickými pra-
coviskami pri hereditárnych formách a familiárnom karci-
nóme pankreasu(23).
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Tabuľka 8. International CAPS Consortium Summit
Manažment pacientov so zvýšeným rizikom vzniku

familiárneho Ca pankreasu
Výsledky

Dohoda Nedohoda
Kandidáti na skríning

1. prvostupňoví príbuzní s famil. Ca pankreasu + > 2 druhost. príbuzní
2. pacienti s Peutzovým-Jeghersovým sy s postihnutím 1 prvost. príbuzného

3. pacienti s BRCA2 a Lynchovým sy s postihnutím 1 prvost. príbuzného
Vek začatia skríningu 

Doba ukončenia skríningu 
Diagnostické skríningové metódy

EUS
CT

MRI/MRCP
abdominálne US

EUS/FNA (cystoidných lézií)
ERCP

Doplňujúca diagnostická metóda
CT

Intervaly sledovania
Nie jednoznačná dohoda – väčšina za 12 mesiacov

Liečebná modalita
Chirurgia v „High volume“ centrách
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CYSTICKÉ NÁDORY PANKREATU

Ivo Novotný

Cystické nádory pankreatu jsou méně časté než solidní nádory, ale ne vzácné, jsou často diagnostikovány náhodně a mnohé 
z nich jsou v době zjištění asymptomatické. Mohou vyvolat ataku akutní pankreatitidy a/nebo mít potenciál malignizovat. 
Díky vývoji zobrazovacích diagnostických metod jsou odhalovány stále častěji. Hromadící se zkušenosti ukazují, že prevalence 
pseudocyst mezi cystickými formacemi pankreatu je nižší než se předpokládalo. Vznik cystických formací pankreatu podmi-
ňuje celá řada patologických procesů a většina z nich jsou nenádorové, ale asi 10 % má nádorový charakter, cystické nádory. 
Cystické nádory tvořené serosními a mucinosními strukturami vykazují všechna možná stadia buněčné diferenciace a WHO 
klasifikace je rozděluje dle biologického chování na benigní, hraniční a maligní. Na základě zobrazovacích kritérií lze mnohdy 
těžko rozlišit nenádorové a nádorové cystické formace. Proto diagnostika i léčba těchto pacientů je komplexní, multioborová. 
Klíčová slova: pankreas, cystické nádory, serosní, mucinozní, papilární

CYSTIC PANCREATIC TUMOURS
Pancreatic cystic tumours are less frequent than solid ones, but not rare; they are frequently diagnosed accidentally and many of 
them are found asymptomatic at that time. They might induce an attack of acute pancreatitis and/or have potential to become 
malignant. Thanks to new imaging diagnostic methods they are detected more frequently. Gathered knowledge shows that preva-
lence of benign pseudocysts is lower in cystic pancreatic formations than expected. Origination of cystic pancreatic formations 
is conditioned by a range of pathological processes, majority of them is not neoplastic, but approximately 10 % has a neoplastic 
character, cystic tumours. Cystic tumours created by serous and mucinous structures present all possible stages of cell differ-
entiation and WHO divided them according to biological behaviour to benign, borderline or malignant. Based on imagining 
criteria it is many times hard to distinguish tumour and non-tumour formations. This is the reason why diagnostics and treatment 
of these patients is complex and multidisciplinary.
Key words: pancreas, cystic tumours, serous, mucinous, papillary

Gastroenterol. prax 2013; 12 (2): 96-101

Rozšiřující se dosažitelnost sofistikovaných zobrazo-
vacích metod (multidetektorová počítačová tomografie-
-MDCT, magnetická rezonance-MRI, endoskopický ultra-
zvuk-EUS) vede ke stále se zvyšující frekvenci širokého 
spektra nálezů cystických formací pankreatu, od zcela be-
nigních až k zřetelně maligním. Mnohé cystické formace 
jsou diagnostikovány jako náhodné nálezy a zásadním 
úkolem následného diagnostického procesu je rozpoznat 
jejich biologickou povahu a rozlišit zcela benigní formace 
nevyžadující další pozornost, struktury vyžadující další 
sledování a nálezy, které nutno urychleně, nejčastěji chi-
rurgicky léčit. V současné době není k dispozici jednotlivá 
vyšetřovací metoda, která by umožnila správnou definitiv-
ní diagnózu u všech cystických formací pankreatu. Z hle-
diska autoptických nálezů jsou nálezy cystických formací 
pankreatu zcela běžné, na přibližně čtvrtině vyšetřených 
pankreatů lze nalézt cystické leze, na 16 % z nich dysplastic-
ký epitel a u 3 % dysplasii těžkého stupně(1). V současnosti 
asi u 1 % hospitalizovaných pacientů je diagnostikována 
cystická formace pankreatu(2,3), při zobrazovacích vyšet-
řeních necílených na pankreas je nález cystické formace 
pankreatu součástí 13 % až 20 % všech nálezů(4) a co je dů-
ležitější, z nich většina (až 90 %) jsou formace nemaligní, 
nebo s malignizačním potenciálem, ale nikoliv pseudocys-
ty(5). Pankreatické cystické formace tvoří velkou různoro-
dou skupinu nálezů s širokou variabilitou biologického 
chování (tabulka 1).

Serosní cystadenom (SCA)
Serosní cystadenom
Serosní cystadenokarcinom

SCA je považovaný za benigní nádor původem z cent-
roacinárních buněk. SCA jsou cystické epiteliální tumory 
složené z epitelií duktulárního typu. Benigní biologické 

Serosní cystické nádory
Serosní cystadenom
Serosní cystadenokarcinom

Mucinous cystic tumors
Mucinosní cystadenom
Mucinosní cystadenoma s dysplasií
Mucinosní cystadenokarcinom
• Neinfiltrující
• Infiltrující

Intraduktální papilární mucinosní adenom
Intraduktální papilární mucinosní adenoma
Intraduktální papilární mucinosní neoplasie s dysplasií
Intraduktální papilární mucinosní karcinom
• Neinfiltrující
• Infiltrující

Solidní pseudopapilární nádor

Cystické endokrinní nádorů

Cystické změny duktálního adenokarcinomu

Tabulka 1. WHO histologická klasifikace neoplastických pankreatických cyst(6), 
modifikované
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chování je téměř pravidlem (serózní mikrocystický a seróz-
ní oligocystický adenom), raritní případy vykazují známky 
malignity (serózní cystadenokarcinom). SCA představuje 
asi 1-2 % tumorů exokrinního pankreatu s predilekčním vý-
skytem u žen (70 %). 50-75 % tumorů je lokalizováno v těle 
a kaudě, ostatní v hlavě pankreatu. SCA je solitární, dobře 
ohraničená oválná léze o průměru 1-20 cm, tvořené četnými 
drobnými cystami vyplněnými serózní tekutinou. Průměr 
cyst bývá 1-20 mm. Serosní oligocystický adenom je vari-
anta SCA, benigní tumor složený z několika objemnějších 
cyst s výstelkou tvořenou kuboidními buňkami se světlou 
cytoplazmou. Vyskytuje se ve stejném poměru u obou po-
hlaví, je popsán výskyt u dospělých (průměrný věk v době 
diagnózy 65 let) i dětí (mezi 2-6 měsíci věku). Byla popsána 
asociace s Von Hippel-Lindauovou chorobou. Bývá lokali-
zován nejčastěji v hlavě a těle pankreatu, lokalizace v hlavě 
může vést k obstrukci periampulárního úseku žlučovodu. 
Makroskopicky jde o cystickou lézi velikosti 4-10 cm sestá-
vající z několika oddílů o průměru 1-2 cm vyplněných se-
rózní tekutinou. Septa mezi cystami jsou tvořená vazivovou 
tkání neohraničeně přecházející do okolní pankreatické 
tkáně. Pro SCA je v EUS obraze typická plástvová struk-
tura (obrázek 1). Získat aspirát z drobných oddílů adeno-
mu při EUS-FNAB není snadné, je vodnatý, koncentrace 
CEA v aspirátu pod 5 ng/ml je vysoce diagnostická pro 
SCA a velmi málo mucinosních cystických lezí má koncent-
raci CEA pod 5 ng/ml(7,8). Koncentrace CEA pod 30 ng/ml 
odliší nemucinosní od mucinosní cystické formace se sen-
sitivitou 79 % a specificitou 73 %(9). Cytologické vyšetření 
aspirátu zobrazí kuboidní či oploštělé epitelie se světlou 
cytoplazmou bohatou na glykogen. Vzhledem k benigní 
povaze SCA je resekční chirurgický výkon indikován při 
pochybnostech o její povaze nebo pokud je příčinou dalších 
symptomů (ikterus, obstrukce duodena z útlaku a pod.), 
při velikosti nad 4 cm, ve většině případů postačuje sledo-
vání(10,11). Maligní varianta SCA je serosní cystadenokarci-
nom, v literatuře bylo popsáno zatím cca 10 případů.

Mucinózní cystické neoplazie pankreatu (MCN)
Mucinózní cystadenom
Mucinózní cystická neoplazie s mírnou dysplazií 
Mucinózní cystadenokarcinom  a) invazivní  b) neinvazivní

Cystické epiteliální neoplasie vyskytující se téměř vý-
hradně u žen, nekomunikující s duktálním systémem, jsou 
složené z cyst vystlaných hlenotvorným cylindrickým epi-
telem a stromatu ovariálního typu. MCN představují asi 
2-5 % tumorů exokrinního pankreatu a jsou klasifikovány 
jako benigní, hraničně maligní a maligní. Z hlediska loka-
lizace je většina MCN je lokalizována v těle a kaudě pan-
kreatu, v hlavě se vzácně vyskytují mucinózní cystadeno-
karcinomy. MCN mají vzhled oválného tumoru hladkého 
povrchu ohraničeného vazivovou pseudokapsulou, velikos-
ti cca 6-10 cm (popsány případy až 35 cm). Strukturou jde 
o monolokulární nebo multilokulární cystický tumor s od-
díly o velikosti několika milimetrů až centimetrů (obrá-
zek 2). Obsahem je vazký hlen nebo hemoragicky zbarvený 
tkáňový detritus. Vnitřní povrch tekutinových oddílů be-
nigních tumorů je obvykle hladký, maligní tumory obsa-
hují často na vnitřním povrchu oddílů papilární granulace, 
noduly a jsou zpravidla multilokulární. MCN se objevuje 
nejčastěji v páté až sedmé dekádě života. Riziko maligního 
chování se zdá být u MCN menší než u IPMN hlavního pan-

Obrázek 1. Serosní cysnadenom. Oválné ostře ohraničené ložisko s drobnými 
oddíly vyplněnými tekutinou, plástové struktury

Obrázek 2. Mucinozní cystadenom pankreatu. Septovaná cystická formace, 
několik oddílu (a), ohraničených septy různé tloušťky, nepravidelného vnitřního 
povrchu (b)
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kreatického vývodu(12). Nejdůležitejšími diagnostickými 
metodami je MDCT, které je metodou volby, následované, 
v případě pochybností, EUS vyšetřením s aspirační biopsií 
a analýzou aspirovaného obsahu. Na rozdíl o IPMN neko-
munikuje MCN s pankreatickým vývodem, což lze proká-
zat zobrazením vývodného systému pankreatu při ERCP 
nebo MRCP včetně sekretinem stimulované sekrece. Po-
dezření na maligní variantu podporují: velikosti nad 2 cm, 
nepravidelnosti vnitřního povrchu a nepravidelná zesílení 
stěny cystické formace, do průsvitu tekutinu obsahujících 
oddílů čnící polypoidní výčnělky, na stěnu přisedlé granu-
lace, na cystickou část naléhající solidní masa a také kal-
cifikace ve stěně(13,14). EUS cílená aspirační biopsie tenkou 
jehlou (EUS-FNAB) je běžně používanou metodou k zís-
kání aspirátu, jehož analýza podpoří diagnózu MCN, pří-
padně IPMN (mají podobné charakteristiky tekutinového 
obsahu). Koncentrace CEA v obsahu cystoidu > 200 ng/ml 
s přibližně 80 % pravděpodobností potvrzuje MCN(15). Cy-
tologické vyšetření aspirátu má pouze suboptimální spo-
lehlivost. Ta samá studie prokázala sensitivitu 68 %, spe-
cificitu 62 % a správnost 66 % pro hraniční koncentraci 
CA19-9 2900 u/ml, odlišující nemucinosní (< 2900 u/ml) 
a mucinosní cystická ložiska (> 2900 u/ml). Koncentrace 
amylázy je v aspirátu z CMN podobně jako u SCA nízká, 
protože tyto leze nekomunikují s vývodným systémem 
pankreatu, na rozdíl od pseudocyst a IPMN, u kterých je, 
vzhledem ke komunikaci s pankreatickými vývody kon-
centrace amylázy vysoká. Vztah přítomnosti mutace Kras 
k mucinosním cystickým lezím je v současné době hodno-
cen. Studie(16) prokázala 96 % specificitu přítomnosti bodo-
vé mutace Kras genu pro mucinosní neoplázie. Metodika 
studie však byla podrobena kritice a tento vztah je v sou-
časnosti ověřován.

V léčbě na prvním místě, pokud nejsou závažné kon-
traindikace, uvažujeme o chirurgické resekci. Tuto úvahu 
podporuje relativně mladý věk většiny pacientů, časem na-
růstající riziko progrese do malignity, nutnost trvalého sle-
dování a v neposlední řade trvající obavy pacienta z další-
ho vývoje. Chirurgická léčba má být provedena v centrech 
s minimální morbiditou a mortalitou zkušeným chirurgic-
kým týmem. Při MCN lokalizovaných v těle a kaudě pan-
kreatu je možná laparoskopická metoda operace. Někdy 
však nelze z předoperačních zobrazovacích vyšetření a ani 
z peroperačního nálezu spolehlivě určit invazivitu. Pokud 
vznikají tyto pochybnosti má být aplikován postup jako 
u maligního nálezu, s lymfadenektomií. Resekce menšího 
rozsahu jsou bezpečné pouze u malých nálezů, kde zobra-
zovací metody, laboratorní parametry (CA19-9) a klinický 
obraz zpochybňují malignitu. V posledních dekádách se 
pankreatoduodenektomie a její modifikace staly bezpeč-
nými a efektivními výkony, zejména v centrech s vysokými 
počty provedených výkonů, proto i výkony při relativně 
benigních nálezech na pankreatu by měly být prováděny 
v těchto centrech. Názory na roli adjuvantní chemoterapii 
a radioterapii MCN nejsou jednoznačné(17). Dispenzariza-
ce pacientů po resekci benigního MCN není nutná, tyto 
leze nemají tendenci recidivovat(20-22). Naopak, pacienty po 

resekci maligního MCN nutno dispenzarizovat pro riziko 
lokální recidivy a vzdálených metastáz a vyšetřovat v 6 mě-
síčních intervalech pomocí CT nebo MRI(17). U pacientů 
významně rizikových pro chirurgický výkon na pankreatu 
přichází v úvahu a nutno uvážit ablaci cystického ložiska 
laváží dutiny ložiska etanolem(18,19).

Intraduktální papilární mucinozní neoplásie (IPMN)
Intraduktální papilární mucinósní adenom 
Intraduktální papilární mucinósní neoplazie 
s mírnou dysplasií
Intraduktální papilární mucinósní karcinom
a)neinvazivní  b)invazivní

IPMN představují intraduktální papilární hlenotvorné 
nádory, vyrůstající z hlavního pankreatického vývodu nebo 
jeho větví. Na základě jejich biologického chování je dělí-
me na benigní adenomy, tumory hraničních biologických 
vlastností a maligní neinvazivní a invazivní karcinomy. 
Přestavují asi 1-3 % tumorů exokrinního pankreatu s vyš-
ším výskytem u mužů. IPMN jsou nejčastěji lokalizovány 
v hlavním pankreatickém duktu v hlavě pankreatu. Ob-
vyklé je segmentární monolokulární postižení. Difúzní 
postižení bylo také popsáno a v souvislosti s ním se uvažu-
je o možném multicentrickém původu tumoru. V závislosti 
na stupni rozšíření vývodného systému dosahují IPMN 
průměru 1-8 cm, mají cystický charakter a při postižení 
větví pankreatického duktu se mohou jevit jako multilo-
kulární. Při extenzivním papilárním intraduktálním růstu 
nacházíme cystické prostory vyplněné jemnými papilární-
mi masami. Okolní parenchym obvykle odráží změny způ-
sobené chronickou obstrukční fibroproduktivní pankrea-
titidou.

Adenomy, hraničně maligní tumory a neinvazivní IPMN 
se šíří duktálním systémem, invazivně rostoucí karcinomy 
mají charakteristiky duktálních adenokarcinomů. Nádorové 
buňky jsou cylindrické, hlenotvorné, lemující dilatované 
dukty a cystické prostory. Hlenotvorný epitel tvoří papi-
lární a pseudopapilární struktury, výskyt ojedinělých po-
hárkových a Panetových buněk je projevem intestinální 
metaplazie v neoplastickém epitelu. Vzácnou variantou je 
onkocytární IPMN s tvorbou charakteristických intraepi-
teliálních lumin.

Intraduktální papilární mucinózní adenom: hlenotvorný 
epitel vykazuje minimální nebo žádnou dysplazii.

Intraduktální papilární mucinózní neoplazie s mírnou 
dysplazií: nádorový epitel vykazuje mírnou dysplazii. Pa-
pily mají zachovalé stroma, ale jsou přítomny i pseudopa-
pilární struktury.

Intraduktální papilární mucinózní karcinom: změny epi-
telu dosahují stupně těžké dysplazie a označení karcinom je 
používáno i v případě neinvazivního růstu tumoru. Struktu-
ra karcinomů je papilární, mikropapilární. Invazivní části 
IPMN maji charakter duktálního adenokarcinomu nebo 
mucinózního necystického karcinomu.

IPMN hlavního duktu vykazuje maligní změny (těžká 
dysplazie nebo invazivní karcinom) v 60 až 92 %, průměrně 
v 70 %, kdežto u IPMN bočních vývodů vykazuje maligní 
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změny s frekvencí 6 až 46 %, průměrně 25 % a frekvenci in-
vazivního karcinomu 0 až 3 %, průměrně 1,5 %.

IPMN nebýval diagnostikován před sedmou dekádou, 
ale v posledních letech bývá odhalen i v mladším věku. 
Predominantně postihuje hlavu pankreatu (75 %), tělo 
a kaudu pankreatu cca v 25 %, v ojedinělých případech po-
stihuje difusně celou žlázu. Řada autorů si povšimla asi 
5-letého rozdílu věku pacientů s nálezem IPMN s lehkou 
dysplazií (63 let) a pacientů s invazivním maligním IPMN 
(68 let)(23,24). Na základě této skutečnosti vznikla úvaha 
o progresi, resp. maligní transformaci IPMN s lehkou 
dysplazií do invazivního karcinomu. Není však známo, 
mají-li všechny IPMN potenciál této progrese(25). Pozoru-
hodná je asociace IPMN s hereditárními syndromy jako 

je Peutz-Jeghersův syndrom a familiární adenomatosní 
polypóza. Část IPMN se jeví být součástí fenotypu famili-
árního karcinomu pankreatu. Pacienti s IPMN, na rozdíl 
od pacientů postižených duktálním karcinomem pankre-
atu, jsou zatíženi rizikem vzniku synchronního nebo me-
tachronního primárního extrapankreatického karcinomu 
(žaludek, rektum, tlusté střevo, plíce, prs)(17). Asi 25 % pa-
cientů s IPMN je v čase stanovení diagnózy asymptoma-
tických, ostatní udávají abdominální bolest, hubnutí, prů-
jmy. Obstrukční ikterus je pozdním projevem, u asi 10 % 
až 15 % pacientů se vyskytne ataka akutní pankreatitidy. 
Základními diagnostickými metodami jsou zobrazovací 
techniky (CT, MRI, MRCP). Tyto metody zobrazí přes-
nou lokalizaci nádoru a vztah k okolním orgánům a cévám. 
MRI a MRCP lépe zobrazuje změny a deformace bočních 
vývodů. Noduly, polyposní výčnělky do lumen hlavního 
vývodu a jeho rozšíření na 10 mm a více podporuje IPMN 
hlavního vývodu (obrázek 3, 4). Cystické mucinosní for-
mace, často četné a jakoby septované, komunikující se sys-
témem vývodů mimo nerozšířený hlavní vývod poukazuje 
na IPMN bočního vývodu. EUS zobrazením nodularit 
a granulací a nepravidelností stěny rozšířeného hlavního 
vývodu podpoří diagnózu IPMN hlavního vývodu. V en-
doskopickém obraze je pro IPMN hlavního vývodu typický 
obraz široce zející Vaterovy papily, z níž vytéká vazký 
sklovitý bezbarvý sekret (obrázek 5). Zobrazením IPMN 
bočních vývodů velikosti přes 3 cm s nepravidelnými septy 
a nástěnnými nodularitami vzniká podezření na maligni-
tu. Intraduktální sonografie poskytne sofistikovaný obraz 
papilárních výčnělků, nodularit a jiných nepravidelností 
stěny vývodu. Role aspirační biopsie tenkou jehlou zůstává 
nejednoznačná. Pro rozhodnutí o způsobu léčby je potřeb-
né rozlišit IPMN hlavního vývodu a IMPN bočních vývo-
dů (obrázek 6). V prvním případě pro vysoké riziko malig-

Obrázek 4. IPMN hlavního vývodu. Vyšetření hlavního pankreatického vývo-
du intraduktální sonografií (ve středu obrazu 20 MHz IDUS sonda). Masivně 
rozšířený hlavní vývod, na jehož vnitřním povrchu přisedlé noduly a papilární 
výběžky

Obrázek 5. IMPN hlavního vývodu. Endoskopický obraz široce zející Vaterovy 
papily, v ústí papily vazký sklovitý hlen

Obrázek 3. IMPN hlavního vývodu. EUS obraz hlavního pankreatického vývo-
du s četnými polyposními/papilárními výčnělky prominujícími do rozšířeného 
lumen
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ní transformace jsou doporučovány resekční chirurgické 
výkony s cílem odstranit veškerou nenormální tkáň a zajis-
tit negativní resekční okraj (R0 resekce). Většinou toho lze 
dosáhnou parciální resekcí(25). V IPMN bočních vývodů je 
riziko malignizace mnohem nižší, při rozměrech < 30 mm 
neobsahuje nástěnné nodularity a jen vzácně vykazuje 
znaky malignity(26). Studie Rodrigueze a spol.(27) prokázala 
z 175 resekátů IPMN bočních vývodů přítomnost karci-
nomu u 22 %. Žádný karcinom nebyl prokázán ve skupině 
asymptomatických pacientů a ve skupině pacientů s ložis-
kem menším než 30 mm, pokud stěny byly hladké, bez no-
dularit. Z těchto důvodu resekční chirurgické výkony jsou 
rezervovány pro symptomatické pacienty anebo velká ložis-
ka (> 3 cm) a leze s nástěnnými nodularitami prokázanými 
zobrazovacími technikami. Menší, asymptomatické leze 
s hladkými stěnami je vhodné periodicky dispenzarizovat 
v intervalu 3 až 12 měsíců s preferencí MRCP. Dispenzární 
vyšetření v 1-ročních intervalech postačuje u asymptoma-
tických pacientů a lezí menších než 10 mm, v 6 měsíčních 
intervalech při velikosti leze 10-20 mm a interval kontrol 
3-6 měsíců je doporučen u velikostí leze 20 až 30 mm. 
Za kritéria progrese jsou považovány: růst velikosti, nově 
vznikající nástěnné nodularity a granulace, objevení souvi-
sejících klinických symptomů, zvětšení nad 30 mm, rozší-
ření hlavního vývodu nad 6 mm. Pokud se znaky progrese 

neobjeví, možno interval kontrol prodloužit na 2 roky, nic-
méně má pokračovat. U pacientů po R0 resekci pankreatu 
pro neinvazivní IPMN přetrvává riziko rekurence v pahý-
lu pankreatu cca 7 %(23,28). U IPMN bočních vývodů exis-
tuje ještě asi 30% riziko multifokálního postižení pankre-
atu v čase resekce a z toho vyplývající možnost progrese 
IPMN v pahýlu pankreatu. Tím je daná potřeba pooperač-
ní dispenzarizace. Po resekcích pro invazivní IPMN je ri-
ziko rekurence 48-59 %(29,30) a dispenzární CT nebo MRI 
kontrola je doporučena po 6 měsících. Užitečnost sledová-
ní onkomárkrů se zatím neprokázala.

Solidní pseudopapilární nádor (SPT)
SPT je nejméně často se vyskytující cystický nádor pan-

kreatu s nízkým maligním potenciálem a relativně přízni-
vou prognózou, nejčastěji se vyskytující u mladých žen v 3. 
a 4. dekádě života. Projevuje se zcela nespecificky, abdomi-
nálním dyskomfortem a bolestí, někdy hmatnou nitrobřiš-
ní rezistencí. Nízký maligní potenciál umožňuje nádoru 
dosáhnout velkých rozměrů. Je dobře ohraničený, solidní, 
často s nekrózou nebo centrálním rozpadem, nebo krvá-
cením, které jsou odpovědné za cystický vzhled nádoru, 
ohraničeného kapsulou. Kalcifikace v nádorové mase jsou 
častým nálezem. Solidní části nádoru jsou dobře vaskulari-
zované (MDCT), čerstvé krvácení je dobře patrné také na 
MRI. Pokud jsou přítomné rozsáhlé cystické změny SPT 
nabývá vzhledu makrocystické uni až multilokulární for-
mace vzhledu mucinosního cystického nádoru. V této situ-
aci je nízký věk pacientky nápomocen v diferenciální diag-
nostice. Kritéria malignity nejsou jednoznačně stanovena 
a všechny SPT je třeba považovat za potenciálně maligní. 
Případy s prokázanou perineurální invazí, angioinvazí 
a hlubokou invazí do peripankreatické tkáně jsou klasifi-
kovány jako karcinomy. Terapie je chirurgická, resekční(32). 
Více než 80 % všech pacientů s SPT je vyléčeno chirurgic-
kou resekcí. Metastázy se prokážou u malého procenta pa-
cientů a část z nich lze také řešit chirurgicky(33).

Charakteristické vlastnosti nejběžnějších cystických ná-
dorů shrnuje tabulka 2.

Cystické endokrinní nádory pankreatu
Cystické endokrinní nádory pankreatu jsou vzácné, 

tvoří asi 5-10 % endokrinních nádorů pankreatu. Na rozdíl 
od cystických změn jiných solidních nádorů pankreatu vy-
tvoření cystické formace u endokrinních nádorů pankrea-
tu není důsledkem nekrózy, ale dutina cystické formace je 
ohraničena zachovalým endokrinními nádorovými buňka-
mi a dutina bývá vyplněna serosanguinolentní tekutinou 
a nikoliv nekrotickým detritem. Tyto cystické nádory jsou 
převážně monolokulární s cystickou formací uprostřed 
nádoru a bývají převážně endokrinně neaktivní. Cytologic-
ké vyšetření tkáně ze solidní části nádoru většinou odhalí 
pravý charakter nádoru(11).

Cystické změny duktálního adenokarcinomu
Ve vzácných případech, do 1 %, mohou v mase infiltru-

jícího duktálního adenokarcinomu proběhnout cystické 

Obrázek 6. IPMN vedlejšího vývodu. Septovaná cystická formace ostře ohra-
ničená vůči okolí, tenká septa (a), patrna je úzká komunikace s hlavním vývo-
dem (b)
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změny. V části případů mohou být následkem centrální 
nekrózy. V jiných případech je vznik cystické formace dů-
sledkem obstrukce vývodu infiltrujícím duktálním adeno-
karcinomem s jeho následným cystickým rozšířením(11).
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IPMN Mucinosní cystický nádor Serosní cystický nádor Pseudopapilární nádor
Vztah k pohlaví M = Ž Ž > M Ž > M Ž > M
Průměrný věk 
v čase dg 7. dekáda 5. až 7. dekáda 7. Dekáda 2. a 3. dekáda

Klinické projevy abdominalgie, pankreatitida 
malabsorpce, náhodný nález

náhodný nález, bolesti břicha, 
zřídka hmatný tumor

obvykle náhodný nález, zřídka 
hmatný tumor, abdominalgie

obvykle náhodný nález, zřídka 
hmatný tumor, abdominalgie

Morfologické 
charakteristiky

rozšířený hlavní vývod pankreatu 
/rozšířené boční vývody solidní 
složka suponuje malignitu

formace unilokulární nebo septovaná 
s kalcifikacemi, solidní složka suponuje 
malignitu

mikrocystická, 
struktura medového plástu, 
oligocystická je méně obvyklá

Charakter aspirátu obvykle vazký až rosolovitý obvykle vazký obvykle vodnatý často krvavý

Cytologie barvení positivní na mucin, 
cylindrické buňky s atypiemi

barvení positivní na mucin, cylindrické 
buňky s atypiemi na glykogén

kuboidní buňky positivní

CEA (ng/ml) větší než 192 je cut off hodnota 
pro mucinosní cystické nádory

Maligní potenciál ano ano ne ano

Léčba
IPMN hlavního duktu-resekce 
IPMN bočního vývodu observace 
nebo resekce dle situace

resekce
observace léčba = resekce 
pokud symptomatický

resekce

Tabulka 2. Cystické nádory – charakteristické vlastnosti(6)
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ČO BY MAL VEDIEŤ AMBULANTNÝ GASTROENTEROLÓG 
O NEUROENDOKRINNÝCH NÁDOROCH

Peter Hyrdel, Ivan Režňák, Ján Staško, Hubert Poláček, Lukáš Plank, Rudolf Hyrdel

Neuroendokrinné nádory (NET) tráviaceho traktu sú veľmi rôznorodé ochorenia väčšinou s lepšou prognózou ako klasické 
karcinómy. Napriek výraznému vzostupu ich incidencie sú stále považované za raritné ochorenia. Treba však na ne myslieť, 
pretože veľa pacientov zbytočne dlho trpí, kým sa príde na príčinu ich problémov. Priemerný čas potrebný na ich diagnostiku 
je 5 až 7 rokov a časť pacientov sa správnej diagnózy ani nedožije. Príčinou sú veľmi rôznorodé príznaky, ako aj malá veľkosť 
nádoru, často pod detekčnými možnosťami klasických zobrazovacích metód – abdominálna ultrasonografia (USG), výpočtová 
tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR), angiografia (AG), pozitrónová emisná tomografia (PET). V práci uvádzame 
najčastejšie príčiny, prečo pacienti s neuroendokrinnými nádormi navštevujú svojich lekárov. Taktiež navrhneme postup diag-
nostických metód a možností praktického gastroenterológa, ale aj situácie, keď je vhodnejšie zaslať pacienta na špecializované 
pracovisko. Štatistické údaje jednoznačne potvrdzujú oveľa dlhšie a kvalitnejšie prežívanie pacientov s NET liečených v cen-
trách, oproti pacientom liečených jednotlivými odborníkmi.
Kľúčové slová: neuroendokrinný nádor, incidencia, prevalencia, klinické príznaky, diagnostický postup

WHAT AN OUT-PATIENT GASTROENTEROLOGIST SHOULD KNOWABOUT NEUROENDOCRINE TUMOURS
Neuroendocrine tumours (NET) of the gastrointestinal tract are quite heterogeneous disorders often with better prognosis than 
classic cancers. Despite the significant rise in NETs incidence, they are still considered rare diseases. Due to the rare nature 
of NET, many patients suffer needlessly for very long time before the cause of their problem is detected, thus it is important 
to think about NET in such settings. The average time needed for the diagnoses of NET is 5 to 7 years, unfortunately in some 
cases a large proportion of patients will not out-live to know their proper diagnosis. This fact about NET is attributed to their 
diverse symptomatology, as well as to their small-size that could be beyond the capability of classic tumour imaging methods 
(such as CT, MR, PET, and USG, AG) to detect them. In this article we highlight the most common reasons why patients with 
neuroendocrine tumours visit their doctors; we also propose sequence of diagnostic methods and possibilities for practitioner 
gastroenterologists, as well as situations where it is better to send patients for a higher specialised centre. Statistical data 
clearly show a far longer and better survival rate for centres treated NET patients, compared to those treated by experts 
individually.
Key words: neuroendocrine tumour, incidence, prevalence, clinical signs, diagnostic procedure
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Úvod
Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu predstavujú 

veľmi heterogénnu skupinu ochorení. Podľa pôvodu, v kto-
rých tkanivách vznikajú, ich rozdeľujeme na NET pankre-
atické a NET pochádzajúce z luminálnych častí tráviaceho 
traktu, nazývané v minulosti aj karcinoidy. Podľa súčas-
nej nomenklatúry ich označujeme ako NET s karcinoid-
ným rysom. Podľa toho, či produkujú hormonálne aktív-
ne látky a či sa tie aj klinicky prejavujú, rozdeľujeme ich 
na NET funkčné a nefunkčné. Funkčné sa prejavujú špe-
cifickými príznakmi typickými podľa prevažujúceho pep-
tidu. Podľa ich produkcie a klinického obrazu ich aj na-
zývame: inzulinómy, gastrinómy, VIP-ómy, glukagonómy, 
somatostatinómy... Klinicky sa prejavujú oveľa skôr ako ne-
funkčné nádory. Nefunkčné nádory sa prejavia, až keď sú 
väčšie, svojím lokálnym pôsobením, tlakom na okolité or-
gány, prípadne ich infiltráciou. Takými príznakmi môžu 
byť bolesti, krvácanie, obštrukcia lúmenu, ale aj celkové 

príznaky nádorového ochorenia ako chudnutie, nechuten-
stvo, slabosť, únava. Z tohto dôvodu bývajú diagnostiko-
vané endoskopistom pri rutinnom vyšetrení, chirurgami 
pri komplikáciách alebo náhodne pri zobrazovacích vyšet-
reniach. Naproti tomu pacienti s funkčnými nádormi už 
od začiatku aktívne vyhľadávajú pomoc u svojich obvod-
ných lekárov alebo špecialistov podľa charakteru ťažkostí. 
Môžu teda navštevovať gastroenterológov, endokrinológov, 
imunológov a alergiológov, gynekológov, ale aj neurológov 
a psychiatrov. To sú aj dôvody, prečo sa môže dlhodobo od-
ďaľovať určenie správnej diagnózy. Na našom pracovisku 
sme mali možnosť diagnostikovať pacientov, ktorí boli ro-
ky liečení na psychiatrii alebo neurológii s dg. psychóz, prí-
padne epilepsiou typu grand mal. Príčinou týchto ťažkostí 
boli nádory produkujúce inzulín. Taktiež značná časť pa-
cientov, predovšetkým ženy, môžu byť pri dg. karcinoido-
vého syndrómu dlhodobo vedené a liečené ako klimakte-
rický syndróm. 
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Základné otázky vzniku, heterogénnosti vlastností a klinic-
kých prejavov NET

Neuroendokrinné nádory vznikajú nádorovou transfor-
máciou z kmeňových buniek difúzneho endokrinného sys-
tému. Tieto bunky produkujúce značné množstvo rôznych 
endokrinných substancií, majú aj vlastnosti nervových bu-
niek, (obsahujú aj markery typické pre nervové bunky), pre-
to sa označujú ako bunky neuroendokrinné. Pôvodne boli 
označované ako bunky tzv. APUD systému, neskôr difúz-
neho neuroendokrinného systému (DNES). Je pre ne cha-
rakteristická produkcia rôznych neuroendokrinných lá-
tok, ktorá sa môže meniť v priebehu rastu a vývoja nádoru 
a môže sa zmeniť aj pod vplyvom liečby. To je tiež vysvet-
lenie, prečo sa môže meniť aj klinický obraz ochorenia, 
prečo môže mať ochorenie často veľmi bizarné prejavy 
a pripomínať rôzne iné somatické ochorenia. To je vlastne 
príčinou prolongácie stanovenia správnej diagnózy. V sú-
časnosti poznáme 14 typov buniek difúzneho neuroendo-
krinného systému, ktoré regulujú takmer všetky základné 
fyziologické pochody v organizme.

Bunky DNES regulujú metabolické pochody (pocity 
hladu, sýtosti, príjmu a výdaja energie), sekréciu trávia-
cich štiav, absorpciu živín, motilitu tráviaceho traktu, krv-
ný prietok jednotlivými tráviacimi orgánmi a ich vrstvami, 
regeneráciu a proliferáciu buniek. To znamená, že pri ich 
poškodení chorobou, resp. malígnou transformáciou môže 
dôjsť k poruchám všetkých týchto funkcií.

Incidencia NET neustále narastá. Od roku 1983 do roku 
2006 narástla podľa údajov amerického štatistického ústa-
vu SEER 5,5-násobne a podľa vývojového trendu v roku 
2013 dosiahne tento nárast takmer 8-násobok. Čiastočne 
sa na tomto náraste podieľajú podstatne zlepšené diagnos-
tické možnosti. Keďže sa výrazne zlepšili aj terapeutické 
možnosti a významne sa predĺžilo prežívanie pacientov, 
narastá významne aj prevalencia ochorenia. V súčasnos-
ti sa NET dostali v prevalencii nádorov GIT hneď na 2. 
miesto za rakovinu hrubého čreva a konečníka. Predpokla-
dá sa, že v roku 2013 sa bude v populácii vyskytovať viac 
pacientov s NET ako pacientov s rakovinou ezofágu, ža-
lúdka a pankreasu dokopy. Pre praktických lekárov a prak-
tických gastroenterológov z toho vyplýva nutnosť na tieto 
ochorenia myslieť vo svojej každodennej praxi.

1. Kedy má praktický lekár a gastroenterológ myslieť na 
možnú prítomnosť NET?

Ak má pacient chronickú hnačku, obyčajne perzistu-
júcu roky. Táto hnačka môže byť permanentná, ale aj in-
termitentná a neexistuje pre ňu adekvátne etiologické vy-
svetlenie. Môže ju spôsobovať viacero neuroendokrinných 
nádorov.
A) Ak je táto hnačka kombinovaná s hypersekréciou HCl, 

peptickými vredmi a ich komplikáciami alebo má pa-
cient refluxnú chorobu pažeráka (GERD), treba myslieť 
na Zollingerov- Ellisonov syndróm spôsobený gastrinó-
mom. Typickým znakom je ústup hnačiek po začatí te-
rapie inhibítormi protónovej pumpy (PPI). Dá sa potvr-
diť vysokou hodnotou BAO nad 15 mmol H+/h, nízkym 

pH v žalúdku, nižším ako 2, a vysokým bazálnym séro-
vým gastrínom nad 150 pg/ml. Pomocným vyšetrením 
môže byť aj vysoká hodnota chromogranínu A (CgA) 
nad 100 pg/ml.

B) Ak je hnačka, obyčajne záchvatovitá, spojená s kŕčovi-
tými bolesťami brucha, návalmi horúčavy a výrazného 
začervenania hornej časti trupu a tváre, treba myslieť 
na karcinoidový syndróm spôsobený NET s karcinoido-
vým rysom. Dá sa biochemicky potvrdiť hyperchromo-
graninémiou a prítomnosťou vysokého množstva kyse-
liny 5-hydroxyindoloctovej (5HIOK) vo vzorke z moču 
zbieraného 24 hodín. Karcinoidový syndróm býva často 
roky považovaný za prejavy klimaktéria. Od klimakte-
rických ťažkostí sa líši práve prítomnosťou hnačiek, ale 
aj iným charakterom návalov horúčavy a začervenania, 
ktoré sú suché, na rozdiel od výrazného potenia pri kli-
maktériu. 

C) Ak je hnačka spojená s výraznou tendenciou k dehyd-
ratácii, so súčasnou ťažkou hypokaliémiou a v žalú-
dočnej šťave potvrdíme hypo- až achlórhydriu, prav-
depodobne ide o prejavy VIP-ómu, nazývané aj ako 
WDHA syndróm (syndróm vodnej hnačky, hypokalié-
mie a achlórhydrie), podľa mien objaviteľov aj Verne-
rov-Morrisonov syndróm. Pri tomto syndróme môže pa-
cient v extrémnych prípadoch stratiť vodnatou hnačkou 
až 20 litrov tekutín. Bežne to môže byť 5-10 litrov. V na-
šich podmienkach ho potvrdíme na základe klinického 
obrazu, dôkazu hypokaliémie a nulovej sekrécie HCl. 
Pozitívny býva aj chromogranín A. Jednoznačný dôkaz 
predstavuje vysoká hladina VIP a potvrdenie patologic-
kého ložiska. Nádor sa dobre znázorňuje pomocou re-
ceptorovej somatostatínovej scintigrafie (OctreoScan – 
SRS). Vyšetrenie je dostupné v Univerzitnej nemocnici 
v Martine.

D) Ak je hnačka spojená s rýchlym vývojom diabetu mel-
litu, výrazným chudnutím a migrujúcim – nekrotizujú-
cim erytémom (dermatitídou), je potrebné myslieť na 
prítomnosť glukagonómu. Často ide o vysokomalígny 
NET, NE karcinóm (NEC), ktorý sa tiež dobre zobra-
zuje za pomoci oktreoscanu a býva pri ňom zvýšený ne-
špecifický NE nádorový marker, CgA.

E) Ak je hnačka mastná (steatorea) a je spojená s vývojom 
žlčníkových kameňov a vznikom diabetu mellitu, môže 
byť príčinou raritný somatostatinóm.

2. Dôležité poznámky k diagnostike a diferenciálnej dia-
gnostike funkčných NET.

Najčastejší funkčný NET je karcinoid. Je to nádor vy-
chádzajúci z ECL alebo EC buniek luminálnej časti trá-
viaceho traktu. Môže sa vyskytovať od žalúdka až po ko-
nečník. Vzniká najčastejšie okolo 55. roku života, o niečo 
častejšie u žien. Pre istú rozdielnosť v charakteristike ná-
doru sú tieto nádory delené na „karcinoidy“ pochádzajúce 
z horného, zo stredného a z dolného úseku embryonálneho 
základu tráviaceho systému (foregut, midgut a hindgut).
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Z hornej časti pochádzajú karcinoidy žalúdka, dvanást-
nika a pankreasu. V žalúdku rozpoznávame 3 typy karci-
noidov.
A) Typ I sú drobné, väčšinou viacpočetné submukózne 

tumorčeky pochádzajúce z ECL buniek, ktoré môže 
endoskopista registrovať ako drobné „vypuklinky“ so za-
chovanou sliznicou, presvitajúce na oranžovočerveno. 
Tieto karcinoidy majú dobrú prognózu a metastázujú 
len v nízkom percente (asi 5-10 %). Väčšinou dorasta-
jú do veľkosti 5-10 mm. Nachádzajú sa v teréne chro-
nickej atrofickej achlórhydrickej gastritídy s/alebo bez 
prítomnosti prejavov pernicióznej anémie. Karcinoido-
vý syndróm býva prítomný len v 4 %. Je pre ne charak-
teristická nulová sekrécia HCl, vysoké intragastrické pH 
(viac ako 4) a sekundárna hypergastrinémia.

B) Typ II predstavujú karcinoidné nádory, ktoré sú spoje-
né s primárnou hypergastrinémiou pri dedičnej forme 
Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu, ktorý je súčas-
ťou vrodeného ochorenia (mnohopočetná endokrin-
ná neoplázia 1. typu) známeho pod skratkou MEN I. 
Tieto karcinoidné nádory môžu byť o niečo väčšie a aj 
častejšie metastázujú. Našťastie sú aj podstatne zried-
kavejšie. Pochádzajú taktiež z ECL buniek, ktoré hyper-
trofujú a transformujú sa na nádory pod trofickým účin-
kom vysokého sérového gastrínu. Na rozdiel od I. typu 
je v ich prípade okrem sérového gastrínu výrazne zvýše-
ná aj produkcia HCl. Pacienti môžu trpieť na peptické 
vredy, GERD a môžu mať aj typické hypersekrečné 
hnačky.

C) Typ III, na rozdiel od typov I a II, pochádza z EC bu-
niek. Je nezávislý od hladiny sérového gastrínu a sekré-
cia HCl býva normálna. Nedosahuje ani hypo-, ani hy-
persekrečné extrémy. Na rozdiel od prvých dvoch typov 
má karcinoid III. typu podstatne vyšší malígny potenciál, 
môže dorastať do väčších rozmerov, infiltrovať jednotli-
vé vrstvy žalúdka a invadovať aj do okolitých štruktúr. 
Taktiež častejšie vytvára lokálne, ale aj vzdialené meta-
stázy.

Diagnostika NET karcinoidov žalúdka
Drobné lokalizované karcinoidy síce zvyčajne priamo 

nespôsobia zvýšenie hladiny CgA a zvýšenú pozitivitu od-
padov 5-HIOK. Avšak hladiny CgA môžu byť pri oboch 
prvých typoch zvýšené. Toto zvýšenie je v prvom prípade 
spôsobené atrofickou gastritídou a sekundárnou hypergas-
trinémiou a v 2. prípade primárne zvýšenou produkciou 
sérového gastrínu. Na vzostupe CgA sa podieľajú aj lie-
ky, inhibítory protónovej pumpy, ktorými bývajú títo hy-
persekreční pacienti liečení. Diagnózu nám stanoví pato-
lóg na základe vyšetrenia bioptickej vzorky získanej počas 
hornej endoskopie. Pri I. type, ale väčšinou ani pri II. type 
karcinoidu žalúdka nie je potrebné ani užitočné robiť zo-
brazovacie dg. výkony ako CT a MR a už vôbec nie PET vy-
šetrenie. Pre malé rozmery nádorov a pomalú metabolickú 
aktivitu bývajú takmer vždy negatívne. Veľmi užitočné je 
vyšetrenie endoskopickou ultrasonografiou (E-US), ktoré 
nám presne určí veľkosť nádoru, ako aj rozsah invázie do 

steny žalúdka. Povie nám, či je potrebné nádor operovať, 
alebo nie (nádory do 5 mm sa sledujú) a či ich odstránenie 
možno urobiť endoskopickou cestou (v prípade, že zasahu-
jú hlboko do steny, by sme mohli urobiť perforáciu).

Ďalšími NET, s ktorými sa môže praktický gastroente-
rológ stretnúť vo svojej praxi, sú NET dvanástnika. Dajú sa 
zistiť pri dôkladnom prezretí dvanástnikovej sliznice, naj-
mä v okolí Vaterskej papily. Vyskytujú sa tu ako malé sub-
mukózne tumorčeky väčšinou presvitajúce oranžovo alebo 
oranžovočerveno. Biopsie z ich povrchu bývajú vo veľkej 
väčšine negatívne. Histologicky by sa dali diagnostikovať 
s pomocou aspiračnej biopsie alebo preštikaním hornej sliz-
ničnej vrstvy bioptickými klieštikmi. Morfologicky sa dajú 
identifikovať ako submukózne tumory pomocou E-US, kde 
vytvárajú hypoechogénne, dobre ohraničené ovoidné útva-
ry obyčajne 2-5 mm veľké. Dôležitý údaj je, že aj takéto ma-
lé tumorčeky môžu vytvárať regionálne MTS v priľahlých 
lymfatických uzlinách (LU). Značná časť z nich býva ne-
funkčná a zhruba polovica z nich patrí do skupiny funkč-
ných NET. Sú medzi nimi nádorčeky s klinickými prejavmi 
karcinoidu, gastrinómu, somatostatinómu, ale aj so zmieša-
nou produkciou. V prípade, že sú viacpočetné, bývajú sú-
časťou syndrómu MEN I. Kým sú celkom malé, dajú sa od-
strániť aj endoskopicky. Ale stredne veľké, nad 0,5 cm, sa 
odstraňujú už chirurgicky, pretože hrozí perforácia steny 
dvanástnika. V prípade náhodného nálezu takéhoto útva-
ru je výhodnejšie zaslať pacienta do centra, kde možno uro-
biť E-US vyšetrenie a odobrať krv na stanovenie GI hormó-
nov a CgA.

Takmer celé tenké črevo je pre praktického GE nedo-
stupné. NET v ňom nachádzame zvyčajne pri pátraní po 
neznámej príčine krvácania alebo subileóznych stavov. 
Možno ich zobraziť pomocou CT/MR enteroklýzy. V cen-
trách možno vyšetriť tenké črevo aj pomocou balónovej 
alebo kapsulovej enteroskopie. Endoskopicky možno nájsť 
NET aj pri kolonoskopii v oblasti terminálneho ilea, v ob-
lasti apendixu, ale aj v céku a hlavne v konečníku. Je po-
trebné si uvedomiť, že karcinoidy terminálneho ilea po-
merne rýchlo metastázujú do pečene, že primárne nádory 
aj ich metastázy produkujú značné množstvo sérotonínu. 
Z toho vyplýva prítomnosť typických karcinoidových zá-
chvatov, ale aj možnosť biochemickej diagnostiky stanove-
ním vysokej koncentrácie 5-HIOK v zbieranom moči. Prav-
depodobnosť správnej diagnózy je oveľa vyššia v čase po 
prebehnutom záchvate.

V prípade, že prítomnosť NET dokážeme histologickým 
vyšetrením, nemali by sme robiť hneď „polypektómiu“, pre-
tože nejde o polypy, ale o submukózne nádory zasahujúce 
rôzne hlboko do steny tráviaceho traktu. Oveľa horšie sa 
potom chirurgovi hľadá napoly rozrezaný tumor v stene, 
nehovoriac o riziku možného mts rozsevu. Optimálne by 
bolo urobiť E-US vyšetrenie, ktoré určí, akým spôsobom má 
byť tumor odstránený. Takisto všetky vzorky s histologicky 
stanovenou dg. NET by mal príslušný patológ zaslať na 2. 
čítanie do centra pre dg. NET a GIST do Ústavu patologic-
kej anatómie JLF UK a UN v Martine. Tam sú možnosti 
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na oveľa presnejšie vyhodnotenie typu a charakteru NET, 
čo je rozhodujúce na určenie ďalšej stratégie liečby.

Pri NET konečníka a HČ je potrebné pripomenúť, že 
málokedy produkujú sérotonín, z čoho vyplýva, že nevy-
tvárajú typický karcinoidový syndróm a nedajú sa diagnos-
tikovať pomocou stanovenia koncentrácie 5-HIOK v moči. 
Na ich biochemickú diagnostiku potrebujeme stanoviť kon-
centráciu CgA v sére a na histologickú dg. je potrebné imu-
nohistochemické vyšetrenie. Tiež je dôležité pripomenúť, 
že tieto tumory rady a pomerne často metastázujú.

NET pankreasu (pNET) – funkčné
Inzulinómy sú najčastejšie funkčné pNET. Ich inciden-

cia je asi 1,5-2 nové prípady/1 mil. obyv./rok. To znamená, 
že na Slovensku sa každoročne objaví 8-10 nových pacien-
tov s inzulinómom. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že 
je to nádor s lepšou prognózou, pretože len 8-10 % je ma-
lígnych. V klinickom obraze prevládajú hypoglykemické 
a neuroglykopenické príznaky s vystupňovaným sympati-
kotonusom. Klinické príznaky rýchlo ustupujú po perorál-
ne alebo parenterálne podanej glukóze. Inzulinóm je jed-
ným z minimálneho počtu nádorov, pri ktorom pacient 
priberá na hmotnosti. Opakovane sme zaznamenali u na-
šich pacientov až 20 kg ročný prírastok na hmotnosti. Bio-
chemický dôkaz diagnózy je založený na potvrdení nízkej 
hladiny glukózy pod 2,2 mmol/l pri súčasne zvýšenej hla-
dine inzulínu a C peptidu. Za preukazný sa považuje index 
plazmatického imunoreaktívneho inzulínu (IRI)/glykémie 
vyšší ako 5. Ak nie je tento pomer diagnosticky jednoznač-
ný, robí sa na definitívne potvrdenie diagnózy provokač-
ný 72 hod. trvajúci hladový test. Po dosiahnutí glykémie 
pod 2 mmol, resp. pri neuroglykopenických príznakoch, 
sa stanovuje sérový IRI a C peptid. V pozitívnom prípa-
de robíme morfologickú lokalizačnú diagnostiku. Keďže 
inzulinómy sú lokalizované prakticky výlučne v pankrea-
se a väčšinou menšie ako 2 cm, môžu byť vyšetrenia USG, 
CT, MR aj AG falošne negatívne. Vyšetrenie somatostatí-
novou receptorovou scintigrafiou (SRS) býva pri inzulinó-
moch pozitívne len v 25-30 %. Za najpreukaznejšiu metódu 
považujeme endoskopickú US, ktorá je úspešná v diagnos-
tike pankreatických NET vo vyše 90 % (v našom súbore 
v 93 %). Ak sa vydarí operačný výkon a chirurg komplet-
ne vyoperuje nádor, môžeme považovať pacienta za vylie-
čeného. Napriek tomu je potrebné u pacientov vykonať raz 
za 1-2 roky kontrolu. Na našej klinike diagnostikujeme a in-
dikujeme na cielený operačný výkon ročne 3-6 pacientov. 
Celkovo sme diagnostikovali 32 pacientov s inzulinómom. 
Z nich 3 mali malígne ochorenie so známkami perineurál-
nej a perivaskulárnej invázie a jeden z nich mal generali-
zované metastatické postihnutie pečene a neskôr aj pľúc. 
Pacient s metastázami napriek cielenej chemoembolizácii 
metastáz a následnej intenzívnej systémovej chemoterapii 
do 1,5 roka zomrel. Ďalších 31 pacientov prežíva.

Gastrinóm je druhým najčastejším funkčným pNET. Je 
to nádor, s ktorým sa gastroenterológ môže stretnúť najčas-
tejšie, pretože v jeho klinike prevažuje jednoznačne gastro-

enterologická symptomatológia. Jeho incidencia je 1,2 až 
1,5 nového pacienta na 1 mil. a rok. To znamená, že na Slo-
vensku sa ročne objaví 6-8 nových pacientov. Klinický ob-
raz predstavuje tzv. Zollingerov-Ellisonov syndróm, ktorý 
je charakterizovaný nadmernou produkciou HCl spôsobe-
nou nádorovou produkciou gastrínu a s tým súvisiacim 
výskytom rezistentných, recidivujúcich peptických kom-
plikácií. Na rozdiel od klasických peptických vredov pri 
Zollingerovom-Ellisonovom syndróme sa často (až v 60 %) 
vyskytujú sekrečné hnačky. Práve výskyt hnačiek nás môže 
upozorniť na prítomnosť NET. V minulosti, pred érou PPI, 
sme mávali pacientov aj 3-4-krát neúspešne operovaných 
pre peptické komplikácie. Objavenie a používanie PPI zá-
sadne zmenilo prognózu, ale aj priebeh a charakter ocho-
renia. Kým v minulosti zomierali na peptické komplikácie, 
v súčasnosti býva klinický obraz prekrytý intenzívnou anti-
sekrečnou liečbou a pacienti zomierajú na neskoro diagnos-
tikované, nepoznané nádorové ochorenie. Horšia prognóza 
vyplýva zo samotnej povahy ochorenia, ktoré má podstat-
ne vyšší malígny potenciál ako inzulinóm. Gastrinóm býva 
malígny v 60-70 % prípadov. Tvorí metastázy jednak v regi-
onálnych LU, ale aj v pečeni. Opakovane sme pozorova-
li aj vzdialené mts v kostiach, pričom primárny tumor bol 
malý, menší ako 1 cm. V našom súbore máme 158 pacien-
tov so Zollingerovým-Ellisonovým syndrómom. Liečba je 
chirurgická. V inoperabilných prípadoch sa pokračuje ce-
loživotne v intenzívnej antisekrečnej liečbe. Aby sme spo-
malili nádorový rast, používame v liečbe dobre diferenco-
vaných NE karcinómov s metastázami aj somatostatínové 
analógy. Pacientov so zle diferencovanými neuroendokrin-
nými karcinómami liečime klasickou chemoterapiou ale-
bo novými anti-M-TOR protilátkami a liekmi potláčajúci-
mi angiogenézu (everolimus a sunitinib). Táto nová liečba 
je výrazným prísľubom do budúcnosti.

Ostatné vzácne p-NET sú: VIP-óm, glukagonóm a so-
matostatinóm.

Ako už bolo spomenuté v úvode, ide o vzácne nádorové 
ochorenia s incidenciou približne 1 pacient/10 mil. obyv./
rok. To znamená, že takýto pacient sa na Slovensku obja-
ví raz za niekoľko rokov. Vo všetkých prípadoch sa môže 
prejaviť chronickými hnačkami, akurát ich charakter alebo 
pridružené príznaky sú iné. V popredných zahraničných 
centrách ich diagnostikujú na základe vysokej koncentrá-
cie vyvolávajúceho hormónu. U nás nemáme pracovisko, 
kde by sa tieto hormóny pravidelne stanovovali. Možno ich 
však všetky 3 diagnostikovať na základe klinického obra-
zu a vysokých koncentrácií všeobecného nádorového mar-
kera pre NET, a tým je chromogranín A. 

Pre VIP-óm je charakteristická vodnatá hnačka dosa-
hujúca celkový denný objem až 20 litrov. Býva spojená 
s ťažkou dehydratáciou a rozvratom minerálového meta-
bolizmu. Býva tu acidóza, ťažká hypokaliémia a v žalúd-
kovej šťave hypo- až achlórhydria. VIP-ómy môžu produ-
kovať aj iné hormóny. Jedným z nich môže byť sérotonín 
a časť pacientov môže mať aj typické karcinoidové flushe. 
Nádory sa vyskytujú hlavne v pankrease. Jednu takúto 
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pacientku máme v našom súbore. Po úspešnej operácii 
prežíva na zaisťovacej liečbe somatostatínovým analógom 
už takmer 10 rokov.

Glukagonóm je okrem hnačky charakterizovaný pomer-
ne rýchlo vzniknutou poruchou cukrového metabolizmu 
až diabetu mellitu (DM) a migrujúcimi nekrotizujúcimi 
dermatitídami. Nádor sa vyskytuje hlavne v pankrease a dá 
sa diagnostikovať pomocou CT alebo MR, pretože na roz-
diel od inzulinómu alebo gastrinómu máva už v čase diag-
nózy podstatne väčšie rozmery a je ľahšie detegovateľný. 
Dá sa dobre diagnostikovať aj pomocou SRS. Pacienti 
progresívne chudnú a chradnú, často trpia anémiou a majú 
sklon k trombembolickým príhodám, na ktoré väčšinou 
zomierajú.

Somatostatinóm je spojený s mastnými hnačkami, vý-
vojom žlčníkových kameňov, ako aj so vznikom DM. Pa-
cienti pri tomto ochorení evidentne chudnú. Somatosta-
tinómy sa vyskytujú najčastejšie v dvanástniku v oblasti 
Vaterskej papily.

Záver
V našom článku sme sa snažili neuroendokrinné 

nádory priblížiť praktickým lekárom a praktickým gastro-
enterológom tak, aby na ne mysleli a mohli ich v prípade 
kontaktu ľahšie spoznať, prípadne aj diagnostikovať. Ich 
opis je zjednodušený a prispôsobený našim reálnym diag-
nostickým možnostiam. Taktiež bolo cieľom upozorniť na 
možnosť odporučenia takéhoto diagnosticky i terapeuticky 
náročného pacienta do príslušných centier. V nich majú nie-
len bohatšie klinické skúsenosti, ale aj lepšie diagnostické 
možnosti.

Adresa pre korešpondenciu:
MUDr. Peter Hyrdel
Interná klinika Gastroenterologická JLF UK a UN Martin
Kollárová 2, 036 59 Martin
e-mail: hyrdel@gmail.com
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Hepato-pankreato-biliární chirurgie
Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Jiří Šnajdauf, Zdeněk Kala a kol.

Maxdorf 2011, 614 str., edice Jessenius, formát: 182 x 257 mm, vázaná vazba, 
cena: 1195 Kč, ISBN: 978-80-7345-269-8

Autoři v této publikaci navazují na předchozí monografii Chirurgie jater (Maxdorf, 
2004). Původní oblast jaterní chirurgie je v této knize rozšířena o chirurgii žlučových 
cest a pankreatu, tedy kapitoly, které jsou úzce spojeny. Původní kapitoly jsou do-
plněny o nové postupy a aktualizovány v souladu s nejmodernějšími chirurgickými 
trendy. Při psaní knihy autoři čerpali z vlastních rozsáhlých zkušeností, ze zkušeností 
ze zahraničních pobytů a literárních údajů. Text knihy je doplněn o barevné fotografie, snímky zobrazovacích 
metod a schematické obrázky.
Publikace je určena hlavně chirurgům, ale i gastroenterologům, onkologům, hepatologům, radiologům, prak-
tickým lékařům a široké odborné veřejnosti.
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AKÚTNA PANKREATITÍDA V SÚČASNOSTI

1. Elevácia celkových amyláz v krvnom sére:
a. je špecifická pre akútnu pankreatitídu
b. je špecifická pre parotítídu a pankreatitídu
c. je špecifická pre akútnu pankreatitídu, iba ak sa vyšetru-

je spolu s lipázami v sére
d. nie je špecifická pre akútnu pankreatitídu a je potrebné 

vylúčiť aj iné ochorenia

2. Väčšina pacientov s AP má:
a. ťažkú formu s mortalitou vyše 20 %
b. biliárnu etiológiu
c. peritoneálne dráždenie
d. ľahkú formu, ktorá môže byť liečená konzervatívne a vy-

lieči sa v priebehu 3 až 7 dní od začatia terapie

3. Antibiotiká:
a. je potrebné podať do 24 hodín od začiatku akútnej pan-

kreatitídy
b. podávajú sa v rámci diferenciálnej diagnózy akútnej pan-

kreatitídy
c. nemajú úlohu v liečbe ľahkej AP
d. podávajú sa preventívne pred ERCP vyšetrením v rámci 

prevencie akútnej pankreatitídy

ÚLOHA GÉNOVÝCH MUTÁCIÍ V PATOGENÉZE 
CHRONICKEJ PANKREATITÍDY

4. Mutácie ktorých génov majú vzťah k vzniku chronickej pankre-
atitídy?
a. PRSS 1, SPINK 1, CFTR
b. BRCA-1, BRCA-2, NOD2
c. PRSS 3, STS-11, hMTL2
d. APC, DCC4, hMTL6

5. Ktorí pacienti sú indikovaní na genetické testovanie mutácií 
génu PRSS 1?
a. s idiopatickou pankreatitídou s dvoma alebo viacerými 

epizódami akútnej pankreatitídy
b. s podozrením na hereditárnu pankreatitídu
c. s výskytom pankreatitídy u pokrvného príbuzného
d. všetci uvedení pacienti

6. Ktorí pacienti sú indikovaní na genetické vyšetrenie mutácií 
génu CFTR?
a. s cystickou fibrózou
b. s novorodeneckou hypertrypsinogenémiou
c. s hyperchloridémiou v pote
d. všetci uvedení pacienti

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia 
aktivita. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne 
medicínske vzdelávanie (SACCME) udeľuje 2 kredity 
za 1 test. 

Trvanie vzdelávacej aktivity Autodidaktický test:
• Séria testov uverejnených v Gastroenterológii pre 

prax 1-4/2013.
• Riešiť možno ľubovoľný počet testov zo série. 

Na konci série sa určí celkový počet kreditov 
pre riešiteľa ako súčet kreditov získaných 
za vyriešené testy.

• Potvrdenia o účasti s udeleným počtom kreditov 
budú riešiteľom zaslané po ukončení celej série 
testov začiatkom roka 2014.

Ohodnotenie testu:
• 80 % - 100 % úspešnosť riešenia .................. 2 kredity
• 60 % - 79 % úspešnosť riešenia....................... 1 kredit
• menej ako 60 % úspešnosť ........................ 0 kreditov.

Autodidaktické testy umožňujú:
• Získať v roku 2013  4 x 2 = 8 kreditov v rámci 

kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov.
• Po každom teste pošleme jednému vylosovanému 

riešiteľovi hodnotnú odbornú publikáciu.

Termín pre zaslanie riešenia testu číslo 2/2013:
• Návratku odošlite najneskôr 31. 08. 2013
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ENDOSKOPICKÁ LIEČBA CHRONICKEJ PANKREATITÍDY
ŠTANDARDY EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI 
PRE GASTROINTESTINÁLNU ENDOSKOPIU. 
KLINICKÉ GUIDELINE

7. ESGE guidelines pre endoskopickú liečbu chronickej pankre-
atitídy boli publikované v roku:
a. 2010
b. 2011
c. 2012
d. 2013

8. Dominantné striktúry d. pancreaticus maior pri chron. pan-
kreatitíde odporúča ESGE endoskopicky liečiť:
a. zavedením jedného plastikového stentu s plánovanou vý-

menou počas 1 roka
b. zavedením kovového nepovlečeného stentu
c. zavedením kovového povlečeného stentu
d. zavedením viacerých plastikových stentov

9. Ako prvý krok v liečbe pankreatických konkrementov obturu-
júcich hlavný pankreatický vývod ESGE odporúča:
a. zavedenie plastikového stentu
b. extrakciu košíčkami
c. litotrypsiu extrakorporálnymi šokovými vlnami bez sys-

tematickej kombinácie s ERCP
d. litotrypsiu extrakorporálnymi šokovými vlnami s násled-

nou okamžitou endoskopickou extrakciou fragmentov

SÚČASNÉ MOŽNOSTI CHIRURGIE V LIEČBE 
CHRONICKEJ PANKREATITÍDY

10. Čo je najčastejšou príčinou chronickej pankreatitídy?
a. fajčenie
b. kameňové ochorenie žlčníka a žlčových ciest
c. alkoholizmus
d. vysoký kalorický príjem bielkovín a tukov

11. Čo je dominantným príznakom klinického obrazu chronickej 
pankreatitídy?
a. chudnutie
b. chronická bolesť
c. mechanická žltačka
d. vracanie

12. Kedy je indikovaná operačná liečba chronickej pankreatitídy?
a. pri veľkých bolestiach
b. po neúspešnej konzervatívnej, event. endoskopickej lieč-

be
c. až keď je žľaza funkčne a morfologicky poškodená
d. pri pridružených komplikáciách chronickej pankreatitídy

VČASNÁ DIAGNOSTIKA PANKREATICKÉHO 
DUKTÁLNEHO ADENOKARCINÓMU

13. Najrizikovejším sprievodným ochorením pri vzniku sporadické-
ho PDAC je:
a. cholecystitída, cholelitiáza
b. gastrektómia
c. chronická pankreatitída
d. diabetes mellitus

14. Riziko vzniku familiárneho karcinómu pankreasu s pozitívnou 
RA u 3 prvostupňových príbuzných sa udáva:
a. 12 %
b. 22 %
c. 32 %
d. 42 %

15. Za najvhodnejšiu diagnostickú kombináciu na zachytenie včas-
ného PDAC sa považuje:
a. EUS + CT
b. ERCP + abdominálna US
c. ERCP + MRI
d. EUS + MRI

CYSTICKÉ NÁDORY PANKREATU

16. Který cystický nádor pankreatu nejvíce imituje vzhled post-
nekrotické pseudocysty pankreatu?
a. IPMN hlavního vývodu
b. mucinosní cystický adenom
c. serosní cystický adenom
d. cystický endokrinní nádor

17. Pro který nádor je charakteristický endoskopický obraz široce 
rozevřené Vaterovy papily se sklovitým vazkým sekretem?
a. mucinosní cystický adenom
b. IPMN bočního vývodu
c. IPMN hlavního vývodu
d. ampulom Vaterovy papily

18. Který parametr v aspirátu cystické formace pankreatu nejvíce 
pomáhá rozlišit její mucinosní a nemucinosní charakter?
a. amyláza
b. CEA
c. C19-9
d. cytologické vyšetření

ČO BY MAL VEDIEŤ AMBULANTNÝ GASTROENTEROLÓG 
O NEUROENDOKRINNÝCH NÁDOROCH

19. Prevalencia NET gastrointestinálneho traktu je:
a. vyššia ako prevalencia kolorektálneho karcinómu
b. vyššia ako prevalencia malígnych ochorení ezofágu, ža-

lúdka a pankreasu súčasne
c. postupne klesajúca
d. nižšia ako prevalencia malígnych ochorení ezofágu, žalúd-

ka a pankreasu súčasne

20. Najcitlivejšou metodikou diagnostiky inzulinómov a iných pan-
kreatických NET je:
a. brušná sonografia
b. výpočtová tomografia
c. endoskopická sonografia
d. magnetická rezonancia
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Meno............................................................................................................

Ulica ....................................................Mesto......................................................

PSČ .....................................................ID............................................................

Dátum ............................................. Podpis.....................................................

1. a b c d

2. a b c d

3. a b c d

4. a b c d

5. a b c d

6. a b c d

7. a b c d

8. a b c d

9. a b c d

10. a b c d

11. a b c d

12. a b c d

13. a b c d

14. a b c d

15. a b c d

16. a b c d

17. a b c d

18. a b c d

19. a b c d

20. a b c d

    

    

    

    

    

    

Prosím, uvádzajte adresu bydliska. ÚDAJE UVEĎTE ČITATEĽNE. Uvádzajte správne svoje ID číslo

Všetky otázky boli recenzované spolu s článkami. Garantovaný autodidaktický test skontroloval a jeho uverejnenie 
povolil MUDr. Juraj Májek, PhD.

1. c 10. a 19. b
2. a 11. c 20. a
3. d 12. a 
4. a 13. a 
5. c 14. b 
6. d 15. c 
7. d 16. a 
8. b 17. d 
9. b 18. b 

Z úspešných riešiteľov testu sme vylosovali MUDr. Beatrix Varsányiovú zo Zlatých Moraviec, 
ktorej posielame odbornú publikáciu.
Srdečne blahoželáme.

Správne odpovede testu z Gastroenterológie pre prax č. 1/2013:

TEST
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