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ÚVODNÍ SLOVO

XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Loket při XXIII. Jarním setkání České společnosti HPB chirurgie nabízí pohled na stenózy žlučových cest optikou zúčastněných 
oborů v podobě 4. postgraduálního kurzu Společnosti gastrointestinální onkologie.

Příčiny stenóz žlučových cest tvoří pestrou mozaiku benigní a  maligní nabídky rozšířenou o  nezanedbatelnou část 
iatrogenních lézí. Významný pokrok v možnostech sofi stikované endoskopie a transkutánních technik znamenal hostorický 
odchod většiny těchto nemocných z  chirurgických pracovišť na  gastroenterologie a  na  pracoviště invazivní radiologie. 
Operační řešení zůstalo vyhrazeno pouze pro nemocné, kde miniinvazivní přístup selhal a pro resekabilní část malignit. 

Letošní postgraduální kurz zdůrazňuje důležitost časné diagnostiky a včasného rozhodnutí optimálního léčebného postupu.  
Pokrok posledních let je možné spatřit v úzké mezioborové spolupráci. Ta je pro každoroční jarní Loket typická a je důvodem, 
proč se na začátku dubna na hradě Loket rádi scházíme.  

Dovolte mi jako každoročně vás všechny přivítat a popřát vám hezký odborný i společenský zážitek.

   

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
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5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

držíte v rukou syllabus již 5. postgraduálního kurzu SGO, kterým pokračujeme v tradici založené v roce 2011. 
Tento kurz pořádaný v rámci XXIII. Jarního setkání v Lokti je zaměřen na problematiku stenóz žlučových cest.  
Pozvání přijali přední odborníci, kteří poskytnou multidisciplinární pohled na danou problematiku z hlediska 
radiodiagnostika, endoskopisty a chirurga.

Jak je již zavedenou praxí syllabů postgraduálních kurzů SGO, tak i  zde jsou Vám poskytnuty informace 
o řečnících, stručné souhrny a konkrétní slidy přednášek a je zde prostor i na Vaše poznámky.   

Věřím, že se Vám bude syllabus líbit a najdete v něm užitečné informace pro vaši klinickou praxi.

        

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
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Take home message

1. endoskopická intervence představuje léčebnou metodu první volby pro benigní stenózy žlučových cest

2. opakovaným zaváděním několika plastových stentů lze docílit vymizení pooperační stenózy v 90 % a u chronické 
pankreatitidy v 60 %

3. plně potahované kovové stenty umožňují snížit počet potřebných intervencí i komplikací

4. vzhledem k nutnosti opakovaných výkonů je nutná compliance pacienta, jinak hrozí riziko cholangoitidy při obturaci 
stentů

Benigní stenóza choledochu – 
časné endoskopické řešení

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
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Benigní stenózy žlučových cest vznikají na podkladě lokálního zánětu či ischémie a druhotné fi brózy a  jizvení nejčastěji 
jako důsledek operačního výkonu či primárně zánětlivého onemocnění. Z  chirurgických příčin se jedná o  komplikace 
cholecystektomie, jaterní resekce, biliární rekonstrukce či anastomózy, jaterní transplantace a bilio-digestivní anastomózy. 
Z primárně zánětlivých příčin se jedná o chronickou pankreatitidu, primární sklerosující cholangoitidu, autoimunitní (IgG4) 
cholangoitidu, rekurující hnisavé cholangoitidy, choledocholithiázu a aktinoterapii. Vzácnější příčinou může být ischémie, 
portální biliopatie při kavernomu porty, trauma, Mirizziho syndrom a pozdní stenóza po endoskopické biliární sfi nkterotomii. 
K rozdělení stenóz se používá klasifi kace dle Bismutha či Strasberga.

Diagnostika stenózy žlučových cest se provádí na základě klinických a laboratorních nálezů a průkazu dilatace žlučových 
cest na zobrazovacích vyšetřeních. Přesnou lokalizaci stenózy určí buď kontrastní cholangiografi e endoskopicky (ERCP), 
radiologicky perkutánně (PTC) nebo neinvazivně magnetická rezonance (MRCP). Optimální výběr techniky záleží na klinické 
situaci a  lokální dostupnosti metod. ERCP by mělo být vyhrazeno pro případy s  velkou pravděpodobností současné 
terapeutické intervence. Důležitým úkolem diagnostiky je vyloučení maligní etiologie stenózy pomocí kartáčkové cytologie, 
biopticky při ERCP či cholangioskopii event. i lineární endosonografi i s tenkojehlovou aspirační biopsií. 

Léčebnou metodou první volby je z důvodu vysoké efektivity, menší invazivity a morbidity, nechirurgický způsob spočívající 
v zavádění stentů endoskopicky při ERCP či perkutánně radiologicky při PTD. Možným řešením je i kombinace perkutánního 
a endoskopického přístupu (randezvous techniky) či endosonografi cky navigované zavádění stentů. Vyhodnocení efektu 
léčby se provádí po  12 měsících. Biliární sfi nkterotomie s  ohledem na  možné komplikace není nezbytná pro zavedení 
jednoho plastového či kovového stentu. Výhodné je její provedení u obtížných výkonů s nesnadným přístupem do žlučových 
cest a zaváděním více plastových stentů. Dilatace stenózy se provádí pomocí bužie či dilatačního balónku. Stenózy bilio-
digestivní spojky lze endoskopicky zobrazit a léčit balonovými enteroskopy.

Endoskopická úspěšnost prvotního zavedení stentu se uvádí > 90 %. Důvodem neúspěchu může být stenóza duodena, 
změněné anatomické poměry, obtížná kanylace, nemožnost retrográdního průchodu stenózou, zkušenost endoskopisty 
a nedostatečná sedace pacienta. Opakováním ERCP či alternativní technikou (PTD, EUS) lze obvykle docílit 80 % úspěšnosti. 
Plastové i  potažené kovové stenty dosahují stejné krátkodobé (do  1 měsíce) účinnosti při posuzování ústupu ikteru, 
pruritu, anorexie, průjmu a 30-ti denní morbidity a letality. Indikaci k časnému zopakování ERCP představuje cholangoitida 
či pokles bilirubinu < 20 % za 7 dnů po zavedení stentu. Zavedení několika plastových stentů je technicky možné > 90 % 
pacientů a jejich výměny se provádějí obvykle v intervalu 3 měsíců po dobu 1 roku, proto je důležitá compliance pacienta. 
Tímto způsobem lze docílit dlouhodobé efektivity 90 % pro pooperační striktury a 65 % pro chronickou pankreatitidu. Při 
neúspěchu endoskopické léčby po 1 roce je nutno zvážit chirurgické řešení. Restenózy lze znovu léčit pomocí plastových 
stentů či plně potaženého kovového stentu.

Časné komplikace zavedení stentu v podobě cholangoitidy, pankreatitidy, krvácení, perforace či časné migrace se objevují 
v 5 %. Nejlepší prevencí potenciálně fatální cholangoitidy je úplná drenáž. Antibiotická profylaxe se používá u předpokládané 
nekompletní drenáže, neutropenie a jaterní transplantace. Rektálně podávané nesteroidní antifl ogistikum nebo dočasný 
pankreatický stent slouží jako profylaxe pankreatitidy po ERCP.

K pozdním komplikacím patří dysfunkce stentu (migrace, obturace, vrůstání/přerůstání tkáně), cholecystitida, duodenální 
perforace, krvácející vřed a uváznutí distálně migrovaného stentu. Dysfunkce stentu je 2x častější u plastových než plně 
potažených kovových.

Benigní stenóza choledochu – časné endoskopické řešení
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Take home message

1.  Precizní diagnostika vyžaduje: posouzení a rozsah postižení žlučového stromu, diagnostiku podílu ischemie na vzniku 
a trvání, v případě nutnosti jaterní resekce posouzení kapacity a funkce zbylého parenchymu po operaci

2. Načasování chirurgické intervence je problematické- jednoznačně v případě protrahované sepse a jejích komplikacích, 
selhání konzervativní léčby, hrozícího poškození jater. V úvahu vždy brát i life expectancy nemocného z pohledu věku 
a celkového stavu

3. Základem chirurgické léčby je široká, muko-mukosní anastomóza bez napětí. Možnosti přímé sutury jsou limitované. 
Preferenční je použití BDA.

4. Tyto výkony bez výhrady patří do rukou zkušeného hepato-pankreato-biliárního chirurga.

5. Transplantace jater je indikována vždy u nemocných se selháním jater, dlouhodobé neřešené sepsi a jejich 
komplikacích.

doc. MUDr. Martin Oliverius, PhD., FEBS
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha

Benigní stenóza choledochu – 
chirurgické řešení pozdních důsledků
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Benigní stenóza choledochu – chirurgické řešení pozdních důsledků

Úvod: Benigní stenózy žlučových cest představují závažný medicínský problém, často postihující mladé nemocné, který 
vyžaduje dlouhodobé a  trvalé řešení z  hlediska životní prognózy těchto pacientů. Benigní stenózy žlučových cest jsou 
nejčastěji důsledkem iatrogenních lézí v  důsledku předchozích chirurgických výkonů (nejčastěji cholecystektomie). 
Méně častou příčinou je v  dnešní době protrahovaná cholelithiasa s  opakovanými záněty a  jizvením. Vyšší výskyt 
zaznamenáváme u  nemocných po  transplantaci jater, kde je jejich příčina multifaktoriální. Postižení distální části 
žlučovodu je spojeno s afekcemi v oblasti hlavy slinivky (chronická pankreatitida, pseudocysty, benigní nádory hlavy, 
periampulární duodenální vřed). Další příčinu představuje primární sklerotizující cholangoitida. Existuje úzká skupina 
benigních stenóz na podkladě autoimunitního onemocnění, která může imitovat zhoubný nádor. Dlouhodobá trvající 
cholestáza s infekcemi a cholangiogenními sepsemi může vést až k vzniku sekundární biliární cirhózy. Jejich primární řešení 
je dnes doménou gastroenterologie nebo intervenční radiologie. Chirurgické řešení je indikováno tam, kde intervenčí léčba 
selhává nebo u nemocných se závažnými komplikacemi. Vzhledem k náročnosti problematiky má být tato léčba směřována 
výhradně do center specializovaných na hepatopankreatobiliární chirurgii.

Materiál a  metodika: Akutní řešení iatrogeních lézí žlučových cest jsou předmětem jiného sdělení. Konečný výsledek 
jejich bezprostřední léčby závisí na mnoha faktorech spojených s nemocným (věk, BMI, přidružené komorbidity- zejména 
diabetes mellitus, nutriční stav a přítomnost infekce), tak zejména s pracovištěm (preciznost a dokonalost diagnostiky, 
multidisciplinární team, znalosti a zkušenosti operujícího chirurga, materiálně- technické zabezpečení pracoviště, následná 
péče)[1].

Protrahovaná cholelithiasa s  chronickým drážděním vede k  jizvícím procesům, které často přestupují až na  společný 
žlučovod. Dlouhodobý tlak konkrementu v oblasti Hartmannovi tobolky má za následek nekrózu, vznik píštěle nebo stenózy. 
Tento stav byl již popsán v roce 1948 Mirizzim. 

Nemocní s PSC jsou k chirurgickému řešení benigních stenóz žlučovodů indikováni ve výjimečných případech.

Soubor nemocných po transplantaci jater. Biliární komplikace včetně stenóz jsou Achillovou patou transplantace. Potřeba 
jejich chirurgického řešení je spíše výjimečná.

Dlouhodobá cholestáza kromě nebezpečí infekce a  život ohrožujících atak cholangoitidy prakticky bez výjimky vede 
k jaterním přestavbovým změnám, které mohou vyústit v sekundární biliární cirhózu. Včasné řešení stenóz má za následek 
reverzibilní změny i ve stadiu počínající fi brózy jater[2].

Diagnostika
Dokonalá diagnóza před jakoukoli chirurgickou intervencí je conditio sine qua non! Měla by být zaměřena: 1) přesnou 
lokalizaci a  rozsah stenózy, 2) podíl ischémie na  jejím vzniku 3) vyloučení maligní etiologie 4) celkový stav nemocného 
(přidružené komorbidity, nutriční stav, přítomnost infekčních agens a jejich rezistence).

Ad 1) určení přesné lokalizace a rozsahu stenózy
Dokonale provedená magnetická rezonance (MRI) na kvalitním přístroji je schopna poskytnou kvalitní informace. ERCP 
nadále zůstává zlatým standardem zejména pro možnost posouzení přesné lokalizace a  rozsahu a  v  případě hilových 
stenóz je přesnějším vyšetření.

Bismuthova klasifi kace stenóz žlučových cest. 
Typ dle 
Bismutha

Lokalizace stenózy

Typ 1. > 2cm pod hilem (distální část d.hepaticus comunis a choledochu)
Typ 2. <2cm pod hilem (střední část d.hepaticus comunist)
Typ 3. Hilová stenóza bez přítomnosti společného žlučovodu. Vlastní konfl uence pravého a levého 

žlučovodu je zachováno. 
Typ 4. Destrukce konfl uence- pravý a levý žlučovod jsou separovány.
Typ 5. Postižení pravého aberantního žlučovodu pro jeden sektor s/ bez postižení společného žlu-

čovodu. 
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Jiné typy klasifi kací např. Strassbergova se více hodí pro akutní situace. Základním problémem je to, že ani jedna z nich 
nerefl ektuje další významné faktory ovlivňující prognózu jako jsou: poškození cév, čas diagnostiky poškození, přítomnost 
biliární píštěle (vnitřní/zevní), portální hypertenze, atrofi e/ hypertrofi e jater a zejména předchozí pokusy o rekonstrukci 
[3]. O to se částečně pokouší klasifikace Hannoverská [4].

Ad 2) podíl ischémie
CT angiografi e s  jednomilimetrovými scany umožňuje přesnou rekonstrukci arteriálního zásobení žlučových cest. To je 
nezbytné k  diagnostice případné spoluúčasti ischémie, ale i  vzhledem k  velmi častým anomáliím cévního zásobení 
hepatoduodenálního ligamenta. Nepřímou indikací k podílu ischémie může být odlišná denzita části jaterního parenchymu 
event. již přítomnost atrofie některých segmentů

Ad 3) vyloučení maligní etiologie
Nepoznaný maligní původ stenózy má pro nemocného fatální následky. Diagnostika je extrémně náročná, nicméně 
na zhoubný původ je nutno pomýšlet vždy.

Přesná anamnéza vzniku stenózy, souvislost s předchozím operačním zákrokem- komplikací nebo intervencemi je prvním 
diagnostickým vodítkem.

S výjimkou výše zmíněných diagnostických metod je vhodné doplnění endosonografi e k posouzení případné infiltrace stěny 
extrahepatálních žlučových cest a přítomné lympadenopatie. Vyšetření umožňuje případnou FNAB, jejíž výtěžnost je ale malá.

Senzitivita kartáčkové biopsie je velmi malá a její pozitivita je často spojena s pokročilým nálezem. Mnohem přínosnější je 
metoda in situ hybridizace –FISH.

Cholangioskopie se dnes dostává do popředí jako velmi vhodná doplňující metoda umožňující navíc odběr adekvátní biopsie.

Stanovení onkomarkerů (CA 19-9) má význam doplňkový a je velmi nespolehlivé zejména u nemocných s ikterem.
Ad 4) posouzení celkového stavu nemocného před plánovanou elektivní chirurgickou intervencí je klíčové pro její úspěch. 
Stabilizace přidružených onemocnění zejména hladin glykémie u  diabetiků zlepšuje prokazatelně výsledky. Posouzení 
nutričního stavu pacienta ve spolupráci s nutričním týmem a adekvátní nutriční příprava zlepšuje podmínky na dlouhodobý 
efekt. Adekvátní mikrobiologická profylaxe nebo léčba na základě předoperačně odebraných vzorků žluče snižuje výskyt 
následných zánětlivých komplikací.

Chirurgická léčba
Načasování chirurgické intervence závisí na mnoha faktorech- základní podmínkou je léčba na specializovaném pracovišti, 
protože možnosti všech dalších rekonstrukcí jsou limitované.

Kromě celkového stavu nemocného (přítomnost sepse, nutriční stav,…  .) je třeba posoudit rozsah a  lokalizaci stenózy 
a průměr žlučových cest.

Možnosti elektivní chirurgické léčby
1. excize stenózy a přímá anastomóza end to end
2. biliodigestivní spojka (BDA)
3. resekce jater s BDA
4. transplantace jater

Ad 1) excize postiženého místa s přímou suturou s muko-mukosní anastomózou žlučových cest je spíše výjimečně 
možná. Indikací jsou krátké stenózy střední části žlučových cest. Podmínkou úspěchu je, aby vzdálenost mezi oběma konci 
byla menší než 2 cm. Oba spojované konce musí být dobře prokrvené a zcela bez napětí. Mobilizaci může napomoci široká 
Kocherizace duodena s hlavou slinivky. Suturu lze provést jednotlivými optimálně po obvodu uzlenými atraumatickými stehy 
vždy monofi lním vstřebatelným materiálem. V případě širokého průsvitu lze využít pokračujícího stehu. Otázka zajištění 
anastomózy drenáží je na rozhodnutí operujícího chirurga. Lepší výsledky jsou publikovány u nedrénovaných anastomóz. 

Ad 2) End-to-side biliodigestivní anastomóza (BDA) je optimálním způsobem rekonstrukce prakticky pro všechny 
typy stenóz. V  případě typu Bismuth 3-5 prakticky neexistuje jiné řešení. Univerzální je použití dostatečně dlouhé 
Roux-Y spojky, která zamezuje zpětnému refl uxu obsahu zažívacího traktu a umožňuje rekonstrukci při všech rozměrech 
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žlučovodu. V případě vysokých stenóz je nezbytné uvolnění celého hilu a zejména horizontální části levého žlučovodu, který 
umožní konstrukci spolehlivé a široké anastomózy[5]. I zde platí obecná pravidla pro chirurgii žlučových cest- spojka je 
konstruována mukomukosním stehem za použití monofi lamentních, vstřebatelných a atraumatických vláken. Okraje musí 
být vitální, dobře prokrvené. Nevyřešenou otázkou je zajištění takové spojky drenáží. Možností je několik- a) ztracený drén, 
b) perkutánní drenáž, c) diahepatální drenáž, d) drenáž přes stěnu kličky. Vhodným materiálem je silastik, který nejméně 
dráždí. T.č. nejsou jasně daná guidelines zda drénovat či nikoli a rozhodnutí je na operujícím chirurgovi. Obecně mají lepší 
výsledky anastomózy nedrénované.

Pro případ následné intervence je možno využít tzv. exteriorizace kličky, která se fi xuje ke stěně v pravém podžebří a toto 
místo se označí radiologicky detekovatelným materiálem pro případnou endoskopickou intervenci. V  dnešní době díky 
zkušenostem intervenčních radiologů je tento postup spíše výjimečný.
Ad 3) některé vysoko zasahující stenózy postihující žlučovody prvního a druhého řádu si mohou vyžádat i jaterní resekci 
s konstrukcí BDA na  řeznou plochu resekované části žlučovodu. Indikací k  tomuto zákroku jsou jednak výše zmíněné 
vysoké stenózy, dále pak přítomnost atrofované části jater v důsledku ischemických změn nebo dlouhotrvající obstrukce. 
Tato kapitola v sobě kombinuje problematiku resekční chirurgie jater spolu s rekonstrukční chirurgií žlučových cest.
Ad 4) dlouhotrvající špatně léčená cholestáza na  podkladě stenózy žlučových cest ve  svém důsledku může vyústit 
v sekundární biliární cirhózu jater. Pokud nemocný dospěje do stádia End stage liver disease představuje transplantace 
jater jediné řešení. Transplantační léčba by měla být zvažována i u nemocných, kde komplikované stenózy v kombinaci 
s recidivujícími cholangoitidami nebo nitrojaterními abscesy neumožňují konvenční intervenční nebo radiologickou léčbu.

Výsledky: Přesné hodnocení výsledků je obtížné, protože jde o nesourodou skupinu nemocných s odlišnou etiologií. Do hry 
vstupuje mnoho faktorů- k nejdůležitějším patří předchozí neúspěšné pokusy o rekonstrukci. Úspěšnost rekonstrukcí pro 
benigní stenózy extrahepatálních žlučových cest typu Bismuth 1-3 provedených ve specializovaných centrech je vysoká 
a dosahuje 75-90% v dlouhodobém sledování 5-7 roků [6] při velmi nízké morbiditě a mortalitě do 2-5% [7, 8]. Primární 
excize a end-to-end anastomózy jsou spojeny s neúspěchem až v 60% případů [9] a  jejich použití je velmi limitované. 
Hodnocení dlouhodobých výsledků má smysl nejdříve za pět let od rekonstrukce a někteří doporučují interval ještě delší[10]. 

Závěr: Benigní stenózy žlučových cest jsou nesourodou skupinou onemocnění s  diferencovaným přístupem. V  případě 
iatrogenních lézí často postihují mladé lidi v  produktivním věku a  ve  svém důsledku mohou být invalidizující. Základní 
podmínkou úspěchu je dokonalá diagnostika a elektivní operace u dobře připraveného nemocného v centru specializovaném 
na tuto problematiku. 
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Take home message

1. Odložené rekonstrukce provádět vždy při pozdním rozpoznání poranění žlučových cest (biliární peritonitida, sepse) 
nejdříve  za 6 – 8 týdnů od primární revize dutiny břišní

2. Hepatikojejunoanastomóza dle Rouxe (fi stulojejunoanastomóza) je metodou volby s dobrými dlouhodobými výsledky

3. Rekonstrukce provádět jen ve specializovaných centrech, která se zabývají chirurgií jater a žlučových cest

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc
Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni

Odložené rekonstrukce iatrogenních 
poranění žlučových cest
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Odložené rekonstrukce iatrogenních poranění žlučových cest

Spoluautor: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni

Poranění žlučových cest při laparoskopické, nebo otevřené cholecystektomii patří mezi nejzávažnější iatrogenní poranění 
s vysokou morbiditou i mortalitou.S velkým počtem laparoskopických cholecystektomií stoupá i počet poranění žlučových 
cest. Časné peroperační rozpoznání těchto poranění je základem úspěšné rekonstrukce žlučových cest, kde zlatým 
standardem léčby je hepatikojejunoanastomóza dle Rouxe. 

Pozdě rozpoznané poranění žlučových cest, zejména již při rozvinuté symptomatologii sepse způsobené peritonitidou, je 
vždy velmi těžký a komplikovaný stav, jehož řešení vyžaduje zpravidla náročné operace s fi nální odloženou rekonstrukcí 
žlučových cest pomocí hepatikojejunoanastomózy. K rekonstrukci žlučových cest přistupujeme vždy až po několika týdnech 
od primární revize dutiny břišní (zpravidla po 6 týdnech), v době kompletní remise septického stavu a úpravě nutričních 
parametrů.

K závažným pooperačním komplikacím patří vznik stenóz v anastomóze s rozvojem cholangoitid, kde metodou volby jsou 
endoskopické nebo transparietální dilatace s  implantací umělohmotných stentů, v  druhé řadě pak technicky náročné 
reoperace. 

Od 1. 1. 2000 do 30. 1. 2014 bylo na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Plzni řešeno 29 nemocných s poraněním 
žlučových cest při cholecystektomii (26× laparoskopická, 3× otevřená). Ve většině případů (N = 22) bylo poranění rozpoznáno 
a  řešeno ihned při primární operaci. Hlavním způsobem reparace žlučových cest byla hepatikojejunoanastomóza podle 
Rouxe (N = 27). Autoři prezentují složitost problematiky odložených rekonstrukcí na kazuistice 57 leté nemocné s pozdním 
rozpoznáním poranění žlučových cest, která byla přijata na Chirurgickou kliniku 4. pooperační den v těžké sepsi s rozvojem 
difuzní hnisavé peritonitidy. Po nezbytné přípravě byla ihned laparotomována, nalezeno ztrátové poranění ductus hepaticus 
communis a  ductus choledochus (typ B IV), provedena toileta a  drenáž dutiny břišní. Pooperační průběh komplikován 
kardiálním selháním, bronchopneumonií. Po zvládnutí pooperačních komplikací byla v celkově dobrém stavu reoperována 
za 8 týdnů od revize dutiny břišní. Byla provedena hilová hepatikojejunoanastomóza dle Rouxe. Další průběh komplikován 
postkanylační trombózou horní duté žíly a postintubační stenózou průdušnice, která řešena ve VFN v Praze zavedením 
stentu. Nemocná hospitalizována 158 dní, propuštěna do domácí péče v celkově dobrém stavu. Náklady na léčbu činily 
2 300 000 Kč. 

Pozdě rozpoznané poranění žlučových cest patří k velmi složitým stavům vyžadující vždy nákladnou léčbu. U těchto poranění 
doporučujeme provádět odložené rekonstrukce ne dříve než za 6-8 týdnů po poranění, v době kompletního odeznění sepse 
a dobrého celkového stavu nemocného. Hepatikojejunoanastomóza je metodou léčebné volby s dobrými dlouhodobými 
výsledky. Rekonstrukce žlučových cest by měla provádět jen specializovaná centra zabývající se chirurgií jater a žlučových 
cest.
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Take home message

1. Maligní stenózy distálního žlučovodu tvoří heterogenní skupinu maligních onemocnění projevujících se podobnou 
symptomatologií – ikterus, ůbytek na váze, pruritus, nechutenství, anemie… 

2. Podobné symptomy, odlišná prognóza, podobné způsoby řešení jak lokalizovaných tak pokročilých onemocnění 
charakterizují tuto skupinu onemocnění – nádory žlučovodu, Vaterovy papily, duodena, pankreatu.

3. Klíčovým faktorem pro výběr správného terapeutického postupu je rychlá diagnostika a staging onemocnění 
(vyloučení generalizace, posouzení resekability.) 

4. Jen včasná radikální resekce společně s adjuvantní onkologickou léčbou dává naději na zlepšení prognózy 
onemocnění.

5. Efektivní, co nejméně invazivní a minimálně komplikované paliativní postupy zajišťující přijatelnou kvalitu života jsou 
indikované u pokročilých či generalizovaných onemocnění.

MUDr. Martin Loveček, PhD.
I. chirurgická klinika, FN Olomouc

Maligní stenóza distálního choledochu
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Maligní stenóza distálního choledochu

Maligní procesy způsobující stenózu distálního žlučovodu jsou různorodé povahy – mohou pocházet z odlišných orgánů 
– žlučovod (cholangiogenní adenokarcinom), Vaterova papila (maligní ampulom), pankreas (vývodový adenokarcinom, 
acinární karcinom), duodenum (adenokarcinom). Z  tohoto důvodu mají odlišnou biologickou povahu a  tedy i  rozdílnou 
prognózu. Z důvodu anatomické situace (průchod distálního žlučovodu hlavou pankreatu a stěnou duodena a jeho vůstění 
do  duodena – D II - v  místě Vaterovy papily) tyto nádory mají podobnou symptomatologii. Zde převažují symptomy 
z obstrukce žlučových cest - ikterus, pruritus, z obstrukce pankreatického vývodu – steatorea, úbytek na váze, nechutenství, 
anemie,atd.

Zvláštnosti cévního zásobení těchto orgánů a nutnost dodržení zásad onkologické radikality nutí k radikálním extenzivním 
výkonům i při relativně malých a časných stadiích onemocnění. Uniformním radikálním výkonem pro periampulární tumory 
(příčiny obstrukce distálního žlučovodu) zůstává pankreatoduodenektomie – tedy resekce hlavy pankreatu, duodena, 
terminálního žlučovodu se žlučníkem a odpovídající rozsah lymfadenektomie. Požadovný počet uzlin kolísá kolem 10. Při 
tomto výkonu však lze bežně získat až 20 i více lymfatických uzlin.

Podle četnosti zastoupení jednotlivých nádorových onemocnění a  podle incidence převažují jednoznačně tumory hlavy 
pankreatu (80-85%). Jedná se převážně o  adenokarcinomy vývodového původu. Minimálně zastihujeme acinární 
karcinomy. Zbývajících 15-20% nádorů tvoří ampulomy, nádory distálního žlučovodu a duodena a neuroendokrinní nádory. 
Vzácnější pak jsou cystadenokarcinomy, metastázy renálního karcinomu, GISTomy, atd. Pozvolna narůstající tendenci 
sledujeme u malignizovaných forem IPMN. Prognóza 5-ti letého přežití podle Yeo u jednotlivých typů nádoru je uváděna 
takto: malignity pankreatu 15%, malignity distálního žlučovodu 27%, maligní ampulom 39% a  malignity duodena 
59%. Tato čísla podle jednotlivých souborů v  literatuře kolísají, pořadí je však zachováno. Podle vlastních zkušeností 
(z vlastního souboru nemocných) mají nejlepší prognózu a nejdelší přežití maligní ampulomy. Nejsou výjimky přežití i 20-ti 
let po pankreatoduodenektomii. 

Většina výše zmíněných malignit má pozdní klinickou prezentaci, snad kromě ampulomů, které se projevují relativně časněji 
a mají vyšší resekabilitu a 5-ti leté přežití 40-67%.

Nejhorší prognózu, nejvyšší výskyt a neustále stoupající incidenci i mortalitu vykazují periampulární tumory hlavy pankreatu, 
kde převažují významně – 90% - vývodové adenokarcinomy. 

Aktuální TNM klasifi kace:
TX,T0 
Tis Carcinoma in situ 
T1 ložisko menší 2 cm 
T2 ložisko větší než 2 cm nepřesahující pankreas 
T3 šíření nádoru do peripankreatických tkání, ne však do velkých cév a nervových struktur
T4 šíření nádoru dále do přilehlých velkých cév a nervů
NX 
N0 regionální lymfatické uzliny nejsou postiženy 
N1 infi ltrace regionálních lymfatických uzlin
M0 nejsou postiženy vzdálené lymfatické uzliny (krom N1) nebo vzdálené orgány: játra, plíce, mozek,… 
M1 přítomné vzdálené metastázy

Pětileté přežití podle stadií:
Stadium IA 14% lokalizované onemocnění bez postižení uzlin
Stadium IB 12% lokalizované onemocnění bez postižení uzlin
Stadium IIA 7% lokalizované onemocnění bez postižení uzlin
Stadium IIB 5% lokalizované onemocnění s postižením uzlin 
Stadium III 3% přesahující hranice orgánu bez infi ltrace cév 
Stadium IV 1% infi ltrace cév, vzdálené metastázy
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Maligní stenóza distálního choledochu

Zvláštnosti, specifi ka, nepříznivé faktory: Většina dříve považovaných R0 resekcí je v poslední době v souvislosti s aplikací 
Leedského protokolu histopatologického zpracování resekátů klasifi kována jako R1 resekce z  důvodu nemožnosti 
docílit vzdálenosti okraje tumoru od resekčního okraje či hranice orgánu více jak 1 mm. Nejčastější příčina R1 resekce je 
retroperitoneální invaze. Pozitivní resekční okraje, více než jedna postižená uzlina, nízká diferenciace - grading G3/G4 
a krevní transfuze jsou spojeny s horším přežíváním. BMI, velikost tumoru, pooperační komplikace, resekce žilní, pohlaví, 
lokalizace tumoru, délka operace nemají vliv na přežívání.

Maligní nádory distálních žlučových cest – cholangiokarcinomy – tvoří 20-30% všech nádorů žlučovodů. Jejich předoperační 
staging je obtížný a mnohdy nemožný. Formy tumorů tvoří sklerozující, tuhé, difuzně infi ltrující nádory, nebo nodulární 
formace. Papilární tumory bývají měkkého charakteru a jsou lokalizovány převážně distálně.
TX, T0 
Tis: nádorové buňky limitované na sliznici.. Intramukozní carcinom, dříve ca in situ 
T1 invaze do hlubších vrstev stěny žlučovodu, stále omezeno jen na žlučovod
T2 nedosahuje okolních orgánů, celá stěna žlučovodu
T3 invaze přilehlých struktur a orgánů – játra, žlučník, pankreas, duodenum, nedosahuje hlavních cévních 

struktur žaludku a střeva – tr. celiacus + větve, horní mesenterická tepna
T4 invaze cévního zásobení – větve tr. celiacus, horní mesenterická tepna
NX regionální uzliny nemohou být hodnoceny
N0 regionální uzliny bez postižení 
N1 postižení přilehlých lymfatických uzlin
M0 nejsou postiženy vzdálené orgány 
M1 postižení vzdálených orgánů

Pětileté přežití podle stadií:
Lokalizované – IA, IB, IIA (T1-T3,N0,M0) 30%
Regionální šíření – IIB, III (N1,M0) 24%
Vzdálené metastázy – IV (M1) 2%

 
.: 20-30% nádorů extrahepatálních žlučovodů je lokalizováno v distálním úseku
.: distální tumory mají vyšší procento resekability než ostatní tumory žlučovodu 
.: jen 20-30% distálních tumorů je resekabilních 

Klinické projevy nádorů distálního žlučovodu korespondují s ostatními periampulárními tumory: ikterus, bolesti, febrilie, 
pruritus. Většinou nejsou radikálně neresekabilní, pokud ano, pak za cenu pankreatoduodenektomie. Z důvodů anatomických 
vztahů je možný vztah k  žilním strukturám – v. portae. Nádory žlučovodů jsou často multifokální a  za  nepříznivé 
prognostické faktory jsou považovány předoperační biliární drenáž, velikost tumoru nad 2 cm, pozitivní resekční linie. R0 
resekce - pankreatoduodenektomie s  lymfadenektomií pro tumor distálního žlučovodu je jedinou potenciálně kurativní 
léčebnou metodou. 

Jako paliativní řešení se uplatňují brachyterapie, externí ozáření, stenty, eventuelně PTC drenáže k zajištění derivace 
žluči.

Nádory Vaterovy papily se řadí k nádorům žlučových cest, které však vznikají v oblasti papily a nedosahují dále, než 2 cm 
od papily. Odhadem tvoří 0,5% všech nádorů GITu a cca 6% všech periampulárních tumorů. Většinou jsou identifi kovány 
jako časná příčina obstrukčního ikteru a bývají nejčastěji resekabilní ze všech periampulárních tumorů. Jejich prognóza - 
pětileté přežití se pohybuje mezi 40-67%.

Za  negativní prognostické faktory jsou považovány: narůstající T stadium, pozitivita lymfatických uzlin, lymfatická 
a vaskulární invaze, nízký stupeň diferenciace tumoru, více než 3 pozitivní lymfatické uzliny či pozitivní vzdálené uzliny, 
přítomnost perineurální invaze, ikterus a perioperační transfuze.

Nádory periampulární oblasti duodena jako příčiny maligní obstrukce distálního žlučovodu jsou vzácné, nepřesahují 1% 
všech nádorů zažívacího traktu a většina z nich spadá pod kategorii maligního ampulu. V jiné, než periampulární oblasti 
bývají diagnostikovány jako pozdní. 
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Radikální operační řešení je pro všechny tyto nádory prakticky stejné. Resekční výkon v  podobě pravostranné 
pankreatoduodenektomie s resekcí žlučovodu a CHCE a adekvátní lymfadenektomií – odvozeno od Whipple/Kauschovy 
operace je metodou volby u lokalizovaného onemocnění. V případě invaze do žilních struktur – vena portae, vena mesenterica 
superior – lze tyto žilní struktury resekovat a po dostatečné mobilizaci rekonstruovat pouhou end to end anastomozou či 
nahradit interponátem - žilním štěpem, alternativně perikardiálním plátem, méně vhodná je cévní protéza.

Rozsah resekce určuje lokalita tumoru, vzdálenost k resekčním okrajům, stav lymfatických uzlin a rozsah lymfadenektomie. 
Některá pracoviště volí resekci pyloru jako prevenci opožděné evakuace žaludku. Rekonstrukční postupy zahrnují 
rekonstrukci na 1 kličku – Traverso-Longmire, či modifi kace Whipple s resekcí antra žaludku, či rekonstrukci s využitím 
Roux-Y kliček tenkého střeva. Rekonstrukce pankreatické drenáže do tenkého střeva, do samostatné kličky či do žaludku 
je volena podle zvyklostí pracoviště s cílem co nejvíc eliminovat riziko vzniku pankreatikogastrické/jejunální insufi cience. 
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Take home message

Karcinom, střední části choledochu reprezentuje anatomicky 3 typy nádorů: proximálně sahající nádory distálního 
choledochu, distální Klatskinovy tumory typu Bismuth-Corlette I nebo, a to nejčastěji, karcinom žlučníku. Tím se řídí 
i typ resekčního zákroku. Jen výjimečně je u velmi malých tumorů možná segmentální resekce s lymfadenektomií 
a bilio-digestivní spojkou, a jen výjimečně u vysoce selektovaných případů je indikována resekce jater i pankreatu en bloc 
u pokročilejších onemocnění, které by měla předcházet stagingová laparoskopie.

MUDr. Mgr. Petr Kysela Ph.D.
Chirurgická klinika FN Brno a LF MU

Rozsah chirurgického výkonu při maligní 
stenóze střední části choledochu
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Rozsah chirurgického výkonu při maligní stenóze střední části choledochu

Spoluautor: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Chirurgická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20 625 00 Brno

Cholangiocelulární karcinom tvoří asi 3,1% nádorů GIT. Z toho ve žlučníku se nachází 65% a intrahepatálně 5,3% karcinomů. 
Nádory extrahepatálních žlučových cest tak tvoří asi 1% všech nádorů GIT (Nakeeb 1996). Lze je rozdělit na perihilární 
tumory (Klatskinovy) a tumory distálního choledochu. Mrtvou zónou jsou nádory středního choledochu, které reprezentují 
buď distálně lokalizované perihilární tumory Bismuth I, nebo naopak proximálně lokalizované tumory distálního choledochu. 
Nejčastěji však bývají reprezentovány karcinomem žlučníku. 

Kurativní léčbou je resekce, kde je to možné (Carpizio 2009). Pacienti s postižením lymfatických uzlin mají horší prognózu. 
Lymfadenektomie u  všech postačí v  oblasti hepatoduodenálního ligamenta (DeJong 2011, Carpizio 2009). Stagingová 
laparoskopie k vyloučení okultní diseminace s přesností 67% nalezne až u 36% pacientů metastatické onemocnění (Goere 
2006). U  hilárních tumorů ze tří používaných klasifi kací (AJCC TNM, Bismuth-Corlette, Blumgart) pouze Blumgartova 
klasifi kace zahrnuje také prediktivní faktory (Matsuo 2012). U  těchto tumorů je resekce spojována s  resekcí jater, 
u tumorů distálního choledochu s resekcí hlavy slinivky. Resekce příslušného blízkého parenchymového orgánu patří mezi 
prediktory dobrého přežití (Matsuo 2012) spolu s diferenciací G1 a R0 cirkumferenciální resekcí. Naopak lymfovaskulární 
invaze, nádor větší než 5cm a postižení lymfatických uzlin jsou nezávislé prediktory krátkého přežití (Fisher 2012, Hyder 
2013, Ribero 2013). U malých tumorů střední části choledochu lze výjimečně nabídnout segmentální resekci choledochu 
s lymfadenektomií bez resekce parenchymového orgánu.

Jen velmi výjimečně je pak indikována u  selektované skupiny pacientů s  rozsáhlejším nádorem přesahujícím distálně 
a proximálně resekce kombinující výkon na perihilárním tumoru a distálním choledochu – tedy pankreatoduodenektomie 
a resekce jater en bloc s resekcí choledochu a lymfadenektomií hepatodudenálního ligamenta. Především u těchto pacientů 
je pak velmi silně doporučeno pečlivé předoperační došetření a zahájení výkonu stagingovou laparoskopií.
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Take home message

1. Hilový cholangiokarcinom není častým onemocněním, nicméně z hlediska lokalizace, diagnostiky a léčby je 
nejzávažnější formou zhoubného nádoru žlučových cest.

2. Přes pokroky v onkologické léčbě a nechirurgických metodách zústavá chirurgická radikální resekce jedinou 
potencionálně kurabilní metodou, která je je schopna významným způsobem ovlivnit dlouhodobé přežití nemocných 
s Klatskinovým tumorem.

Hilový cholangiokarcinom 
(Klatskinův tumor) – 

současné možnosti chirurgické léčby

doc. MUDr. František Bělina, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha



68 XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII

Hilový cholangiokarcinom (Klatskinův tumor) – současné možnosti chirurgické léčby

Úvod: Nádory žlučových cest zahrnují intrahepatální a extrahepatální tumory, nádory žlučníku a nádory v oblasti Vaterské 
papily. Histologicky převážnou většinu těchto nádorů tvoří karcinomy. Ve srovnání s jinými malignitami není cholangiokarcinom 
častým nádorem. Z diagnostického a klinického hlediska je rozdělován podle lokalizace na nitrojaterní (intrahepatální), 
oblast spojení levého a pravého žlučovodu (hilový) a nádor lokalizovaný v periferní části žlučovodu (distální extrahepatální). 
Z hlediska četnosti výskytu, obtížné diagnostiky a možnosti léčby je nejzávažnější hilový cholangiokarcinom.

Incidence: Incidence onemocnění je například v USA udávána 0,8 – 0,95 / 100 000 obyvatel. 
V České republice nejsou k dispozici relevantní údaje o incidenci a prevalenci nádorů extrahepatálních žlučovodů. Údaje 
z NOR a ÚZIS zahrnují nádory žlučových cest společně s nádory žlučníku a hilový cholangiokarcinom není blíže specifikován. 
Nádory žlučových cest a žlučníku nepatří mezi časté malignity a tvoří zhruba 1,5 % všech nově diagnostikovaných zhoubných 
nádorů. Mezi zaznamenané rizikové faktory vzniku cholangiokarcinomu je uváděna primární sklerozující cholangoitída, 
hepatikolithiáza, infekce Opisthorchis viverrini, malformace žlučových cest a další.

Diagnostika: Nejčastějšími klinickými projevy onemocnění jsou ikterus, bolesti, svědění kůže a váhový úbytek. Diagnostika 
onemocnění může být obtížná. Od hilového cholangiokarcinomu je třeba odlišit jiná onemocnění, které mohou mít podobné 
příznaky: zánětlivé zúžení žlučových cest, tumor žlučníku, primární sklerotizující cholangoitída (PSC), hepatikolithiáza, 
Mirizziho syndrom a další onemocnění. Součástí laboratorního vyšetření je stanovení sérových hladin onkomarkerů (Ca 19-
9, CEA, Ca 50, Ca 125, Ca 195 a dalších). Z onkomarkerů je využíván zejména antigen Ca 19-9, jehož hodnota > 100 U/ml 
má pro tumory žlučových cest nejvyšší senzitivitu a specifi citu (80% – 89. 

Hlavní význam pro stanovení diagnózy a stagingu onemocnění mají zobrazovací metody především kontrastní magnetická 
rezonance (MR) s možností zobrazení žlučových cest (MRCP) a cévních struktur (MRA) a CT angiografi e. 

Z invazivních vyšetření to jsou endoskopická retrográdní cholangiografi e (ERC) a perkutánní transhepatální cholangiografi e 
(PTC) s možností odběru „brush“ cytologie z výstelky žlučovodů a možností současného provedení biliární drenáže zavedením 
stentu perkutánní či endoskopickou cestou. Význam endoskopické ultrasonografi e (EUS) je především ve zpřesnění stagingu 
při hodnocení angioinvaze a spádových lymfatických uzlin s možností cíleného odběru vzorků tkáně na cytologické vyšetření 
tenkou bioptickou jehlou (FANB). Mezi méně dostupná vyšetření patří cholangioskopie a  intraduktální ultrasonografi e. 
Defi nitivní rozsah nádoru může být upřesněn peroperační ultrasonografi í.

Morfologicky jsou u Klatskinova tumoru popisovány 3 základní typy: sklerozující, který je nejčastější, nodulární a nejméně 
častá intraduktální papilární forma nádoru. Jednotlivé typy se liší klinickým obrazem, chováním a rovněž i prognózou.

Nemocní s potencionálně resekabilním nádorem, u kterého je předpoklad dosažení R0 resekce jsou indikováni k radikálnímu 
chirurgického výkonu. Paliativní postup je volen u nemocných s neoperabilním nádorem. Příčinou neoperability může být 
kromě lokální pokročilosti nádoru i vysoké riziko výkonu pro přítomnost závažných přidružených onemocnění či pokročilý 
věk nemocného.

Klasifi kace a staging: Stanovení lokalizace a pokročilosti onemocnění má zcela zásadní význam pro stanovení léčebného 
postupu. V  klinice je používáno několik klasifi kací hilového cholangikarcinomu. Nejčastěji uváděnou a  stále používanou 
klasifi kaci zavedl v  roce 1975 H. Bismuth a  MB. Corlette (obr. 1.). Popisuje podle závažnosti 4 úrovně nádorového 
postižení žlučového stromu v  longitudinálním směru. V původní aplikaci orientačně umožňovala podle stupně postižení 
volbu chirurgického výkonu (I. – II. stádium – lokální excize, III. stádium – excize s resekcí jater, IV. stádium – inoperabilní 
nález). Hlavní nevýhodou této klasifi kace je, že neposkytuje dostatečné informace o nádorové progresi v radiálním směru 
často spojenou s angioinvazí do portálního a arteriálního řečiště s atrofi í jaterního parenchymu. Tato klasifi kace nemusí 
odpovídat reálné pokročilosti a resekabilitě nádorového onemocnění.
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Hilový cholangiokarcinom (Klatskinův tumor) – současné možnosti chirurgické léčby

Obrázek č. 1 Klasifi kace Bismuth – Corlette / Bismuth Corlette classifi cation

Přesnější je stagingový systém AJCC (American Joint Commission on Cancer) založený na TNM klasifi kaci. Jeho aktualizace 
roku 2010 stratifi kuje nemocné s Klatskinovým tumorem do jednotlivých stádií (tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1. 
TNM klasifi kace a stagingový systém AJCC (American Joint Commission on Cancer) / TNM classifi cation and 
staging systém AJCC (American Joint Commission on Cancer)
Tumor (T)
TX Primární nádor nelze hodnotit
T0 Není evidence o primárním nádoru
Tis Carcinoma in situ
T1 Nádor lokalizovaný na stěnu žlučovodu
T2a Nádor šířící se mimo stěnu žlučovodu do okolní tukové tkáně
T2b Nádor zasahující do přilehlého jaterního parenchymu
T3 Nádor s angioinvazí do unilaterální větve portální žíly nebo hepatické artérie
T4 Nádor postihující hlavní kmen portální žíly nebo její větve bilaterálně; nebo společnou hepatickou aertérii; 

nebo bilaterálně sekundární větvení žlučovodů; nebo unilaterálně sekundární větvení žlučovodů s kontra-
laterálním postižením větví portální žíly nebo hepatické artérie

Lymfatické uzliny (N)
NX Nelze hodnotit spádové lymfatické uzliny
N0 Spadové lymfatické uzliny nejsou postiženy
N1 Postižení spádových lymfatických uzlin (podél ductus cysticus, společného žlučovodu, arteria hepatica 

propria a vena portae)
N2 Postižení periaortálních a  perikaválních uzlin, uzlin při arteria mesenterica superior a  uzlin při truncus 

coeliacus)
Vzdálené metastázy (M)
M0 Nepřítomnost vzdálených metastáz
M1 Přítomny vzdálené metastázy
Stádium
Stádium 0 Tis N0 M0
Stádium I T1 N0 M0
Stádium II T2a–b N0 M0
Stádium IIIA T3 N0 M0
Stádium IIIB T1–3 N1 M0
Stádium IVA T4 N0–1 M0
Stádium IVB Jakékoliv T N2 M0, jakékoliv T jakékoliv N M1

Další stagingový systém byl zaveden v roce 2001 v Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Tato tzv. Blumgartova T – 
klasifi kace hodnotí tři hlavní kritéria: lokalizuje postižení žlučového stromu, přítomnost a stupeň angioivaze portálního 
systému a přitomnost či nepřítomnost atrofi e jaterního parenchymu. Podle sledovaných faktorů rozděluje nádory podle 
pokročilosti do 3 stupňů a současně, na rozdíl od předchozích stagingových systémů, predikuje i resekabilitu a prognózu 
jednotlivých stádií (tabulka č. 2). 
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Tabulka č. 2 – Skórovací systém Memorial Sloan-Kettering Cancer Center / Scoring system of 	 e Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center
T1 Postižení bifurkace +/- propagace do žlučovodu II. řádu na unilaterální straně

resekabilita 59 % - přežívání ( medián ) 20 měsíců
T2 Postižení bifurkace +/- unilaterální propagace do žlučovodu II. řádu na unilaterální straně

Postižení portální větve na stejné straně +/- atrofi í jaterního laloku
T3 Postižení bifurkace + propagace do žlučovodu II. řádu na obou stranách

nebo propagace do žlučovodu II. řádu na jedné straně s postižením portální větve na druhé straně
nebo propagace do žlučovodu II. řádu na jedné straně s atrofi í jaterního laloku na druhé straně
nebo postižení hlavního kmene porty nebo oboustranných větví

resekabilita 0 % - přežívání ( medián ) 8 měsíců

Ve snaze o vytvoření klasifi kace, která by co neobjektivněji zhodnotila pokročilost a typ nádoru a umožnila tak exaktní 
stanovení léčebného postupu, byl mezinárodní pracovní skupinou v roce 2011 navržen nový stagingový systém a registr 
nemocných s hilovým cholangiokarcinomem.

Předložený stagingový systém vychází z předchozích klasifi kací a zahrnuje hodnocení celkem 9 parametrů. Nově klasifi kuje 
a zohledňuje morfologický typ nádorů (sklerotizující, nodulární či papilární forma), přítomnost onemocnění jater (fi bróza, 
steatohepatitida, primární sklerotizující cholangoitida) a  velikost ponechané části jater po  předpokládaném resekčním 
výkonu (FLR - future liver remnant). Dle návrhu autorů by klasifi kace měla být prováděna před a po chirurgickém výkonu 
s doplněním o  intraoperační údaje a defi nitivní histologické vyšetření. Součástí návrhu je zavedení centrálního registru 
nemocných s hilovým cholangiokarcinomem.

Z dalších důležitých faktorů limitující provedení rozsáhlého resekčního výkonu je celkový stav nemocného, funkce a stav 
jaterního parenchymu 

Funkční a  regenerační kapacitu jater lze odhadnout z  předoperačních laboratorních a  funkčních testů. Předoperační 
CT volumetrie je standardní metodou pro kalkulaci objemu ponechaného jaterního parenchymu po  resekčním výkonu. 
U  jaterního parenchymu s normální funkcí je kalkulovaný objem FLR > 25 – 30% z  celkového objemu jater považován 
za adekvátní a dostatečný k pokrytí metabolických jaterních funkcí. U nemocných s kompromitovanými jaternímu funkcemi 
například při steatofi bróze, chronické hepatitidě apod., je za bezpečný objem považován FRL > 40%. Z funkčních testů je 
nejčastěji používaný ICG test (clearence indocyaninové zeleně

V případě, že CT volumetrie prokáže nedostatečný objem FLR před plánovanou velkou jaterní resekcí (obvykle rozšířené 
pravostranné či levostranné hemihepatektomii), lze provést v  indikovaných případech předoperační portální embolizaci 
s  následnou kontralaterální kompenzatorní hypertrofi í jaterního parenchymu, které umožní provedení plánovaného 
resekčního výkonu.

Předoperační biliární drenáž
Na indikaci a způsob provedení předoperační drenáže žlučových cest u hilového cholangiokarcinomu není všeobecně jednotný 
názor. Je doporučeno biliární drenáž zavádět endoskopicky či perkutánně pouze selektivně u nemocných s dlouhotrvajícím 
ikterem a zhoršenými jaterními funkcemi, při akutní cholangoitídě či při nutnosti odložit chirurgický výkon z jiného důvodu, 
například před provedením PVE.

Chirurgická léčba
Radikální chirurgická léčba stále je jedinou potencionálně kurabilní metodou ovlivňující dlouhodobé přežívání nemocných 
s Klatskinovým tumorem.

Předpokladem radikálního chirurgického výkonu je dosažení R0 resekce, tedy dosažení mikroskopicky negativních resekčních 
okrajů v  dostatečné vzdálenosti od  nádoru a  provedení spádové lymfadenektomie. Exaktní předoperační histologická 
verifi kace tumoru je obtížná a  není většinou k  dispozici. Nicméně absence histologické verifi kace není kontraindikací 
zvažovaného radikálního řešení, pokud z  předoperačních vyšetření vyplývá možnost dosažení R0 resekce a  celkový 
stav nemocného tento výkon umožňuje. Tento postup je opodstatněný i  s  vědomím, že při defi nitivním histologickém 
zpracování resekátu nebude prokázán nádor až v 10 – 15 % případů. Kontraindikace radikální chirurgické léčby hilového 
cholangiokarcinomu, tak jak byly defi novány ve Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, jsou uvedeny v tabulce č. 3.
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Tabulka č. 3 – Kontraindikace radikální chirurgické léčby hilového cholangiokarcinomu / Contraindications 
of the radical surgery procedure
Faktory ze strany nemocného Závažná komorbidita

Závažná hepatopatie a porucha funkce jater
Lokální pokročilost Bilaterální postižení segmentálních větví žlučovodů

Angioinvaze do společné hepatické tepny
Atrofi e jaterního laloku a kontralaterální angioinvaze do portální větve
Atrofi e jaterního laloku a kontralaterální postižení segmentálních větví žlučovodů
Unilaterální postižení segmentálních větví žlučovodů a kontralaterální angioinvaze 
portální větve

Nádorová disseminace Vzdálené metastázy (jater, plic, peritonea)
Postižení lymfatických uzlin N2

Lokální excize či exstirpace nádoru je lokální výkon, který dnes není většinou autorů považován z onkologického hlediska 
za dostatečně radikální. Ve srovnání s resekčními výkony je uváděna kratší doba přežívání a kratší „disease free interval“. 
Nicméně má své místo a indikaci v ojedinělých případech, například při ošetření neinvazivního papilárního tumoru Tis či Tl 
N0 typu Bismuth I. – II.

Resekční výkon
Radikální chirurgický výkon spojený s resekcí jater umožňuje dosáhnout R0 resekce i u pokročilejších stádií Klatskinova 
tumoru (Bismuth III. a  IV.) a  ovlivňuje dlouhodobé přežívání nemocných. Standardním chirurgickým výkonem v  léčbě 
Klatskinova tumoru je exstirpace žlučových cest spojená s velkou jaterní resekcí (pravostrannou či levostrannou hepatektomií 
či rozšířenou pravostrannou či levostrannou hepatektomií). Součástí resekčního výkonu by mělo být odstranění lobus 
caudatus. Agresivní chirurgický přístup spojený s  jaterní resekcí vede k  dosažení mikroskopicky čistých okrajů resekce 
u vysokého podílu nemocných (75 % – 88 %) s 5letým přežíváním 20 % - 42 % a prodloužením mediánu přežívání z 11 
na 37 měsíců. Ve srovnání s  lokálními výkony jsou tyto rozsáhlé resekce zatíženy vyšší perioperační letalitou (uváděné 
v širokém rozmezí 0 – 15 %) a vyšší pooperační morbiditou (50 % – 60 %).

Lymfadenektomie
Nádorové postižení spádových lymfatických uzlin je jedním z  hlavních prognostických faktorů ovlivňující dlouhodobé 
přežívání nemocných a regionální lymfadenektomie N1 je součástí radikálního resekčního výkonu.

Angioinvaze a cévní rekonstrukce
V současné době není nádorová invaze do portální žíly či jejich větví považována za kontraindikaci radikálního výkonu 
pokud nepostihuje hlavní kmen či kontralaterální stranu.

Současná chirurgická technika a  perioperační péče umožňuje provedení resekce a  rekonstrukce portálního řečiště bez 
významného ovlivnění morbidity a letality. 

Některá centra mají podobný přístup k dosažení R0 resekce i při angioinvazi hepatické artérie. 

Transplantace jater
Teprve striktní kritéria zařazení nemocných k  transplantaci a  zavedení protokolu s  neoadjuvantní radiochemoterapií 
přinesla výraznou změnu ve výsledcích léčby nemocných s hilovým cholangiokarcinomem. l leté, 2 leté a5ti leté přežívání 
uváděné ze dvou transplantačních center (v Universitě v Nebrasce a v Mayo Clinic) dosahuje 92 %, 82 % a 82 %. Je třeba 
zdůraznit, že těchto výsledků bylo dosaženo u selektivních skupin nemocných ve specializovaných centrech a TJ nelze zatím 
považovat za standardní klinickou metodu v léčení nemocných s hilovým cholangiokarcinomem. Její místo a úloha v léčbě 
cholangiokarcinomu by měla být ještě přesněji defi nována.

Nevýhoda transplantační léčby spočívá v současných striktních kritériích zařazení do protokolu s neoadjuvantní léčbou 
a malý počet nemocných, kteří mohou z této léčby profi tovat. Další limitací transplantační léčby je omezená dostupnost 
kadaverózních jaterních štěpů. Částečným řešením je možnost transplantace části jater odebraných od  žijících dárců. 
Transplantace je rovněž spojena s nutností trvalé imunosupresivní léčby a s  tím spojeného zvýšeného rizika rekurence 
nádorového onemocnění.
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Prognostické faktory ovlivňující dlouhodobého přežívání
Za nejvýznamnější faktory jsou označovány:
• mikroskopicky negativní resekční okraj, 
• postižení spádových lymfatických uzlin 
• histologický stupeň diferenciace nádoru.

Některé hodnocené faktory ve vztahu k dlouhodobým výsledkům radikální léčby Klatskinova tumoru jsou uvedeny v tabulce 
č. 4.

Tabulka č. 4 – Prognostické faktory radikální léčby hilového cholangiokarcinomu / Prognostic factors of the 
radical surgery procedure
Hodnocený faktor Významnost Příznivý nález
Věk C nižší věk
Pohlaví B žena
Stupeň ikteru B nižší hladina bilirubinu
Hepatolithiáza D
Bismuth – Corlette klasifi kace C typ I, II 
Chemoradiation B (neo)adjuvantní léčba
Typ operace B radikální výkon
Resekce portální žíly B bez resekce portální žíly
Krevní transfuze B bez krevního převodu 
TNM staging systém B časné stádium 
Radicalita A R0 resekce
Postižení lymfatických uzlin A N0
Počet pozitivních uzlin C menší počet uzlin
Mikrometastázy C absence mikrometastáz
Grading A dobře diferencovaný tumor 
Angioinvaze B bez mikroskopické angioinvaze
Perineurální invaze B bez perineurální invaze

Paliativní léčba
Přes současné diagnostické možnosti a  pokroky v  chirurgické léčbě je k  chirurgickému radikálnímu odstranění tumoru 
indikována pouze minoritní část nemocných. V důsledku závažné komorbidity, lokální pokročilosti či nádorové diseminace je 
více jak ¾ nemocných s hilovým cholangiokarcinomem odkázáno k paliativní léčbě. Hlavním cílem paliativní léčby je zajištění 
včasné, dostatečné a dlouhodobé biliární drenáže. Prevence bakteriální cholangoitídy a sepse, ovlivnění ikteru, pruritu 
a bolestí má zásadní význam pro zlepšení kvality života nemocných s  inoperabilním nádorovým onemocněním. Drenáž 
žlučovodů a derivaci žluče lze zajistit endoskopicky, punkční transhepatální cestou nebo chirurgicky. Dalšími paliativními 
léčebnými modalitami jsou radioterapie, chemoterapie a fotodynamická terapie.

Chirurgické paliativní výkony
Biliodigestivní spojka byla nejčastěji prováděna našitím exkludované jejunální kličky dle Rouxe na intrahepatálně probíhající 
dilatovaný žlučovod III. segmentu nebo méně často na  dilatovaný žlučovod V. segmentu. Z  výsledků velkých sestav 
vyplývá, že tyto výkony byly spojeny s významnou morbiditou 17 % – 51 % a letalitou 6 % - 12 %. Další možností je foráž 
a dilatace nádorové stenózy se zavedení stentu z choledochotomie. Tyto chirurgické paliativní výkony jsou rovněž zatíženy 
vysokou letalitou, dosahující 27%. S rozvojem nechirurgických méně invazivních metod a zavedením metalických stentů 
(SEMS - self expandible metalic stent) do klinické praxe je indikace k chirurgické drenáži či by - passu ojedinělá. Průměrné 
přežívání nemocných s  neoperabilním hilovým cholangiokarcinomem je menší než 12 měsíců. Z  tohoto důvodu by měl 
být upřednostněn postup spojený s  minimálním rizikem pro nemocného a  biliární drenáž prováděna endoskopickou či 
perkutánní cestou.

Závěr
Cholangiokarcinom je u většiny nemocných lokalizovaný do oblasti větvení žlučovodů a problematika léčby těchto perihilózně 
uložených tumorů je složitá. Radikální chirurgické odstranění nádorů je stále dosud jedinou potencionální léčebnou metodou, 
která poskytuje nemocnému šanci na dlouhodobé přežívání. Pouze minoritní část nemocných je však v době diagnózy 
vhodná k  radikálnímu chirurgickému řešení a dlouhodobé výsledky léčby jsou stále neuspokojivé. Proto u každého 
nemocného s bezbolestně vzniklým ikterem a podezřením na obstrukci žlučovodů v oblasti hilu jater je nutné 



XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 73

Hilový cholangiokarcinom (Klatskinův tumor) – současné možnosti chirurgické léčby

pomýšlet na hilový cholangiokarcinom. Kontakt se specializovaným pracovištěm a včasná diagnostika poskytne 
u části těchto nemocných šanci na radikální chirurgické řešení a na dlouhodobé přežívání. Prognóza nemocných 
s radikálně neodstranitelným tumorem je špatná a průměrné přežití nepřesahuje 12 měsíců. Paliativní léčba je 
zaměřena na zlepšení kvality života potlačením bolestí, pruritu a ovlivnění obstrukce žlučových cest. Součástí 
komplexní léčby nemocných s nádorem žlučových cest je onkologická léčba s možností systémové chemoterapie 
a lokální aplikace radioterapie či fotodynamické terapie.

Naděje na zlepšení výsledků léčby a prognózy nemocných s hilovým cholangiokarcinomem je vkládána do několika oblastí:
• dokonalejší stagingový systém a identifi kace prognostických faktorů umožní lepší selekci nemocných a zvolení 

nejvhodnější léčby,
• zvýšení resekability zlepšením diagnostiky časných stádií onemocnění,
• zavedení nových metod nechirurgické léčby včetně chemoterapie, fyzikální a genové terapie.
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Take home message

1. Endoskopická drenáž maligní stenózy choledochu je účinná v 90%, má přednost před chirurgickou.

2. Terapeutické ERCP má předcházet MRCP. Cílem je naplánovat, který sektor jater bude endoskopicky drénován 
a vyhnout se aplikaci kontrastní látky do ostatních sektorů v průběhu ERCP.

3. V nepřítomnosti cholangoitidy, nezvladatelného pruritu a při časném termínu radikálního chirurgického řešení 
maligního onemocnění není ERCP ( drenáž) indikována.

4. Při nejisté diagnóze a životní prognóze nemocného kratší 4 měsíců preferujeme plastový stent 10 Fr. Při delším 
očekávaném přežití je vhodnější samoexpandibilní metalický stent (SEMS).

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava

VAVIA, Vědecký a výzkumný institut AGEL
Lékařská fakulta OU, Ostrava

Maligní stenóza choledochu – 
dočasné a trvalé endoskopické řešení
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Maligní stenóza choledochu – dočasné a trvalé endoskopické řešení

Nejčastějšími příčinami maligní stenózy choledochu (MSCH) jsou cholangiokarcinom, karcinomy žlučníku, vaterovy papily, 
hlavy pankreatu a nádorové postižení lymfatických uzlin.

Cholangiokarcinom (CHC) dělíme podle lokalizace na  intrahepatální a  extrahepatální. Extrahepatální CHC dále dělíme 
na hilový a distální typ. Hilový CHC neboli Klatskinův tumor dělíme podle rozsahu postižení na 5 typů ( I, II, IIIa, IIIb a IV) 
podle Bismuth-Corlettovy klasifi kace.

Diagnostika MSCH je obtížná a  využívá řadu různých metod. Zásadní změnou je snaha o  omezení počtu potenciálně 
rizikových endoskopických retrográdních cholangiopankreatikografi í (ERCP) náhradou neinvazívními modalitami jako jsou 
MRCP a endosonografi e (EUS). Endosonografi e doplněná o tenkojehlovu aspirační cystologii (FNA) dosahuje v diagnostice 
příčiny MSCH senzitivity 92% a specifi city 96%.

Renesanci zažívá metoda cholangioskopie a  to díky systému SypGlass Direct Visualisation System, který umožňuje 
endoskopické zobrazení stenózy a  odběr tkáně k  histologickému vyšetření pod přímou zrakovou kontrolou pomocí 
transpapilárně zavedeného ultratenkého (10Fr) endoskopu. Vzorky adekvátní pro určení diagnózy je možné odebrat 
v 88% případů. Metoda je v současnosti dostupná na 4 českých pracovištích. Na  jiných pracovištích je stále dostupná 
cholangioskopie „mother-baby“.

Drenáž žlučových cest může být provedena chirurgicky, perkutánně nebo endoskopicky. Endoskopicky lze zavést 
nasobiliární katétr (NBD) nebo dudenobiliární stent (DBD). Pod navigací EUS lze provést drenáž randez-vous technikou, 
choledochoduodenostomii nebo hepatikogastrostomii. EUS navigované výkony jsou technicky obtížné, ale postupně se 
stávají alternativou perkutánního přístupu.

Biliární stenty jsou zaváděny od roku 1979. Endoskopická drenáž je úspěšná v 90% případů a je výhodnější, než chirurgická. 
Při selhání prvního pokusu o endoskopickou léčbu je následný endoskopický pokus úspěšný v 80 %.

Dočasné řešení MSCH
Studie ukazují, že zavedení stentu před radikálním chirurgickým řešením MSCH plánovaném v horizontu 1 týdne není vhodné 
pro vyšší výskyt infekčních komplikací. Předoperačně zavádíme stent pouze u nemocných s cholangoitidou, nezvládnutelným 
pruritem a při nutnosti odkladu operace například z důvodu neoadjuvantní léčby. Po zobrazení žlučových cest kontrastní 
látkou retrográdně od stenózy je však drenáž nezbytná vždy. K dočasnému řešení je nejvýhodnější plastový stent.

Trvalé řešení MSCH
Pro trvalé řešení MSCH je možné použít plastové stenty ( někdy ve větším počtu) nebo SEMS.

Plastové stenty jsou relativně levné, jejich nevýhodou je okluze biologickým materiálem v  mediánu 126 dní. Okluze 
je méně častá u stentů s průměrem 10 Fr, bez bočních otvorů, s antirefl uxní úpravou nebo speciální úpravou vnitřního 
povrchu ( DoubleLayer). Indikací k  použití plastového stentu je drenáž etiologický nejasné stenózy a  očekávaná délka 
přežití nemocného kratší než 4 měsíce (přítomnost jaterních metastáz). 

Samoexpandibilní metalické stenty (SEMS) mají průměr 10 mm. Medián průchodnosti SEMS je 273 dní. K  okluzi 
biologickým materiálem u SEMS nedochází. K prevenci vrůstání nádoru do mřížky stentu jsou dostupné SEMS parciálně 
nebo zcela potažené, většinou silikonovým obalem. SEMS zavádíme u nemocných s předpokladem přežití delšího 4 měsíců 
a toto doporučení je založeno na studii cost-efektivity. Zjednodušeně řečeno, nemocný se zavedeným SEMS se do konce 
svého života vyhne průměrně jedné ERCP. Při dodržení termínu výměny plastového stentu po 3 měsících je délka přežití 
po drenáží plastovým stentem a SEMS totožná.

V  roce 2014 by každému ERCP s  cílem drénovat maligní biliární obstrukci mělo předcházet zobrazení žlučových cest 
pomocí MRCP a/ nebo CT. Tato vyšetření umožní naplánovat, který sektor jater budeme drénovat. Při ERCP pak zobrazení 
tohoto sektoru kontrastní látkou provedeme až po zajištění přístupu zavedením vodiče. Retrográdní aplikace do ostatních 
(tj.  následně nedrénovaných) sektorů jater za stenózou je chybou.

V případě hilových stenóz je cílem drénovat alespoň 50% objemu jater. V nepřítomnosti atrofi e kontralaterálního laloku 
proto stačí unilaterální drenáž. Mnohočetné drenáže většího objemu jater nezlepšují prognózu pacienta. Mnoho pracovišť 
ustupuje od endoskopické drenáže hilových stenóz typu II, III a IV ve prospěch drenáže perkutánní, která má méně infekčních 
komplikací.
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Komplikace endoskopické drenáže jsou migrace stentu, obstrukce, vrůstání (ingrowth) neoplastické tkáně, přerůstání 
(overgrowths) granulační/ nádorové tkáně přes okraj stentu a cholecystitida.

Obstrukce stentu je život ohrožující situace. Pacient musí být na tuto možnost upozorněn. Příznaky cholangoitidy (horečka) 
nebo cholestázy (tmavá moč, světlá stolice) jsou indikací k neodkladnému řešení.

Novou možností paliativní léčby MSCH je endoluminální radiofrekvenční ablace (RFA) pomocí Endo HPB katétru. 
Radiofrekvenčí energie je aplikována bipolární elektrodou o síle 8 Fr, která je do stenózy zavedena transendoskopicky. 
Objevují se první studie, prokazující prodloužení průchodnosti stentu po  předchozí RFA či dokonce prodloužení života 
nemocných. Metoda již byla u nás aplikována, její širší použití však vyžaduje další ověřovací studie.

Endoskopické řešení MSCH je vysoce efektivní. Pokud se má endoskopista správně rozhodnout, potřebuje kvalitní 
informace o diagnóze nemocného včetně úvahy o způsobu další léčby. V optimálním případě je o způsobu endoskopické 
léčby rozhodnuto v multiooborovém týmu s účastí gastroenterologa, chirurga, radiologa a onkologa.
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Take home message

1. V paliativní léčbě pokročilých cholangiokarcinomů byla doložena účinnost systémové chemoterapie u nemocných 
v příznivém výkonostním stavu (PS 0-1)

2. Cíílenou biologickou léčbu je možné použít pouze v rámci klinických studií

3. Adjuvantní chemoradioterapie by měla být v klinické praxi zvažována po radikální resekci zvláště při invazi přes 
svalovinu, pozitivních okrajích nebo při postižení regionálních uzlin. 

4. Samostatná adjuvantní chemoterapie není považovaná za dostačující postup. 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK VFN

Přínos adjuvantní a paliativní léčby 
nemocných s maligní stenózou choledochu
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Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu

Spoluautoři: M. Vočka, P. Georgiev

Souhrn: Do  skupiny zhoubných nádorů žlučových cest byli tradičně zařazovány karcinomy žlučníku, karcinomy 
extrahepatálních žlučových cest a Vaterské ampuly, zatímco intrahepatální nádory byli řazeny mezi primární hepatální 
nádory. Nově je termín cholangiokarcinom používán pro nádory žlučových cest vycházející z intrahepatálních, perihilarních 
nebo distálních žlučových cest a zvláštˇjsou uváděny nádory žlučníku a Vaterské ampuly. Jedná se o poměrně vzácně 
se vyskytující nádory. Cholangiokarcinomy jsou méně časté než karcinomy žlučníku a  tvoří aproximativně 3% všech 
gastrointestinálních nádorů. Patří mezi biologicky nejagresivnější zhoubné nádory gastrointestinálního traktu. Typický 
nemocný s cholangiokarcinomem je ve věkové skupině mezi padesáti a sedmdesáti lety. V posledních dvou dekádách se 
zvyšují počty intrahepatálních cholangiokarcinomů a klesá počet extrahepatálnách nádorů. Většinu cholangiocarcinomů 
(>90 procent) tvoří adenokarcinomy, které lze rozdělit na nodulární, sklerozující a papilární subtypy. Vzácně se vyskytnou 
dlaždicobuněčné karcinomy. Incidence cholangiokarcinomů stoupá s  věkem a  je mírně častější u  mužů. Nejčastější je 
lokalizace v jaterním hilu v oblasti bifurkace (Klatskinův tumor) (60% to 70%), následovaná cholangiokarcinomy distálních 
žlučových cest (20% to 30%), a nejméně častá je intrahepatální lokalizace (5% to 10%) Intrahepatální cholangiokarcinomy 
jsou v  některých případech obtížněji odlišitelné od  metastáz olorektálního karcinomu. Pro zpřesnění diagnostiky je 
doporučováno doplnit vyšetření cytokeratinů 7 a 20:

CK7+ CK20- CDX2- : cholangiokarcinom
CDX2+ CK20+ : metastáza kolorektálního karcinomu

Součástí vstupního vyšetření je stanovení koncentrace sérových markerů CEA a CA 19-9.

V paliativní léčbě pokročilých cholangiokarcinomů je doložen přínos systémové chemoterapie. V randomizované klinické 
studii byla doba přežití signifi kantně delší při chemoterapii na bazi fl uoropyrimidinů ve srovnání s nejlepší podpůrnou 
léčbou (6 versus 2,5 měsíců). Mezi nejvíce účinná cytostatika patří 5-FU, gemcitabin, cisplatina a oxaliplatina. Hodnocení 
klinických výsledků zkresluje nesourodost sledovaných souborů směšujících nádory žlučových cest, karcinomy ampuly 
a  další. V  léčbě pokročilých cholangiokarcinomů je uváděna doba přežití od  8 do  15 měsíců. Kombinace gemcitabinu 
a cisplatiny je účinnější než monochemoterapie gemcitabinem. Kombinace gemcitaninu s cisplatinou (nebo oxaliplatinou) 
je v současnosti léčbou první volby u nemocných v příznivém výkonnostním stavu (PS 0 -1). Leukovorinem modulovaný 
5-fl uorouracil, kapecitabin nebo gemcitabin v monoterapii je možné využít u nemocných v méně příznivém stavu výkonnosti. 

Adjuvantní léčba: Předoperační (indukční) chemoradioterapie je zatím předmětem klinických studií u hraničně resekabilních 
onemocnění. Pro extahepatální cholangiokarcinomy je typická jak tendence k vzdálené diseminaci (včetně peritoneálního 
rozsevu) tak vysoké riziko vzniku lokálních recidiv. Chemoterapii je proto v  adjuvantní indikaci vhodné kombinovat 
s radioterapií. Postoperační adjuvantní radioterapie může být aplikována externě, jako brachyterapie, intraoperačně nebo 
kombinovaně. Nejčastěji je využívána zevní radioterapie doplněná intraluminální brachyterapií nebo ve vybraných případech 
se může použít brachyterapie samostatně. Vzhledem k nedostatku klinických dat měli by být nemocní přednostně zařazováni 
do klinických studií. Adjuvantní chemoradioterapie by měla být v klinické praxi zvažována po radikální resekci zvláště při 
invazi přes svalovinu, pozitivních okrajích nebo při postižení regionálních uzlin. Samostatná adjuvantní chemoterapie 
není považovaná za dostačující postup. Nejčastějším cytostatikem používaným pro radiochemoterapii žlučových cest je 
5 -fl uorouracil, možné je též použití gemcitabinu (+/- oxaliplatina). 

MPO PIP FR-PI3/666



XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 99

Literatura

Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu

1. Klatskin G. Adenocarcinoma of the hepatic duct at its bifurcation within the porta hepatis. An unusual tumor 
with distinctive clinical and pathologic features. Am J Med 1965;38:241.

2. DeOliveira ML, Cunningham SC, Cameron JL, et al. Cholangiocarcinoma: thirty-one-year experience with 564 patients 
at a single institution. Ann Surg 2007;245:755. 

3. Gatto M, Bragazzi MC, Semeraro R, et al. Cholangiocarcinoma: update and future perspectives. Dig Liver Dis 
2010;42:253. 

4. Patel T. Worldwide trends in mortality from biliary tract malignancies. BMC Cancer 2002;2:10. 
5. Liu XF, Zhou XT, Zou SQ. An analysis of 680 cases of cholangiocarcinoma from 8 hospitals. Hepatobiliary Pancreat 

Dis Int 2005;4:585.
6. Glimelius B, Hoff man K, Sjödén PO, et al. Chemotherapy improves survival and quality of life in advanced pancreatic 

and biliary cancer. Ann Oncol 1996; 7:593.
7. Valle JW, Wasan H, Johnson P, et al. Gemcitabine alone or in combination with cisplatin in patients with advanced 

or metastatic cholangiocarcinomas or other biliary tract tumours: a multicentre randomised phase II study - � e UK 
ABC-01 Study. Br J Cancer 2009; 101:621.

8. Suzuki E, Furuse J, Ikeda M, et al. Treatment effi  cacy/safety and prognostic factors in patients with advanced biliary 
tract cancer receiving gemcitabine monotherapy: an analysis of 100 cases. Oncology 2010; 79:39.

9. Horgan AM, Amir E, Walter T, Knox JJ. Adjuvant therapy in the treatment of biliary tract cancer: a systematic review 
and meta-analysis. J Clin Oncol 2012; 30:1934.

10. Murakami Y, Uemura K, Sudo T, et al. Gemcitabine-based adjuvant chemotherapy improves survival a er aggressive 
surgery for hilar cholangiocarcinoma. J Gastrointest Surg 2009; 13:1470.

11. Eckel F, Brunner T, Jelic S: Biliary cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 
Ann Oncol 2011, 22: 40. 

12. Ross,JS, Wang,K. et al.:. New Routes to Targeted � erapy of Intrahepatic Cholangiocarcinomas Revealed 
by Next-Generation Sequencing � e Oncologist 2014, 19:235-242.



100 XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu



XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 101

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu



102 XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu



XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 103

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu



104 XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu



XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 105

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu



106 XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu



XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 107

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Přínos adjuvantní a paliativní léčby nemocných s maligní stenózou choledochu



108 XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII



XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 109

Take home message

1. Nejčastější příčinou obstrukčního ikteru jsou choledocholitiáza, karcinom pankreatu a cholangiokarcinom, ale 
spektrum vzácnějších diagnóz je velmi široké a jednotlivé indikace vyžadují zcela různá systémová řešení. 

2. Stanovení diagnózy a další postup je podmíněno přesným určením anatomie žlučových cest, proto rozhodující úlohu 
hrají zobrazovací metody, přičemž konkrétní algoritmus vyplývá z klinické situace. 

3. V případě biliárních stenóz je třeba určit biologii stenozujícího procesu a případnou  operabilitu. V případě zvažované 
operace je třeba vyšetření provádět ve spolupráci s operatérem na specializovaném pracovišti. 

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc
Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM, Praha

Obstrukční ikterus – 
pohled gastroenterologa
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Termín obstrukční ikterus je dostatečně popisný, aby jej bylo třeba vysvětlovat. Nejčastější příčinou jsou choledocholiti áza, 
karcinom pankreatu a cholangiokarcinom, nicméně spektrum vzácnějších diagnóz je velmi široké a jednotlivé indikace 
vyžadují zcela různá systémová řešení, která vzhledem k biologii jednotlivých procesů i ikteru jako takového musí být 
realizována bezodkladně. Proto má správná diagnosti ka zcela zásadní význam. Na stanovení diagnózy a určení dalšího 
postupu se podílí biochemie, imunologie, radiologie, onkologie, chirurgie a gastroenterologie – endoskopie v týmu, 
přičemž algoritmus obvykle udává gastroenterolog. Stanovení diagnózy je zásadně podmíněno anatomií žlučových cest. 
Primárním vyšetřením je abdominální ultrasonografi e. Očekáváme od ní hrubé avšak zásadní informace: přítomnost 
či absenci cholecystoliti ázy, dilatace žlučových cest, stav jaterního parenchymu, případně jiných posti žených orgánů. 
Nález by měl být základním vodítkem pro další postup. V případě intaktních žlučových cest by vyšetření mělo směřovat 
k posouzení jaterního parenchymu včetně provedení jaterní biopsie. V případě abnormality žlučových cest se postup 
diverzifi kuje. Častým nálezem bývá natolik pokročilý nádor, že stav vylučuje chirurgické řešení. V tom případě se plánuje 
onkologická léčba, která je podmíněna určením nádoru biopsií pod sonografi ckou, ultrasonografi ckou či endosonografi ckou 
kontrolou. Podezření na choledocholiti ázu či difuzní dilatace může vést přímo k řešení endoskopickou retrográdní 
cholangiopankreatografi í. V případě stenóz je nutné opět stanovit biologickou povahu procesu a přesně posoudit anatomii, 
což obé podmiňuje případnou radikální či paliati vní invazivní léčbu, nebo léčbu onkologickou. Zcela zásadní strategickou 
otázkou je, zda jsou stenózy benigní a operabilní, případně je ve výhledu transplantace, či zda se v případě malignity 
plánuje maximálně účinná a relati vně šetrná paliace. Ve vhodných ale bohužel jistě menšinových případech, které se musí 
mimořádně pečlivě zvážit, je ve výhledu radikální operace malignity, nejčastěji při karcinomu pankreatu a výjimečně při 
cholangiocelulárním karcinomu. Provádí se proto magneti cká rezonance, která eliminuje riziko diagnosti cké endoskopické 
retrográdní cholangiopankreatografi e, bohužel však také nedosahuje její přesnosti . Pokud nález podporuje podezření 
na operabilní malignitu provádí se počítačová tomografi e či/a endoskopická ultrasonografi e s odběrem nádorové tkáně. 
Pokud je výsledek inkonkluzívní provádí se ERCP s maximálně extenzivním odběrem vzorků. V případě neurčitého výsledku 
a opti málně současně s ERCP by se měla provádět cholangioskopie s cíleným odběrem histologie. Stále v oblasti  klinického 
experimentu se jeví intraduktální ultrasonografi e a konfokální endomikroskopie. V případě expanzivní pankreatopati e je 
další postup variabilní. Pokud se nález přiklání k diagnóze malignity a zvažuje se operace, pokud je neurčitý následuje 
pokus o zpřesnění diagnózy jinou zobrazovací metodou případně s biopti ckým odběrem. Základní součástí  vyšetření je 
biochemie, byť se jedná o vyšetření nespecifi cké. Nicméně dynamika procesu napomáhá k rozhodnutí  o dalším postupu. 
Vyšetření nádorových markerů je ruti nní součástí  diagnosti ckého procesu s velkým významem v posuzování biologie 
stenóz a u podezření na hepatocelulární karcinom. Neblahá je skutečnost, že zobrazovací vyšetření se běžně provádí 
nesprávně. Ztrácí se tí m čas a vyšetření se nutně opakují na specializovaném pracovišti  s narůstajícím rizikem všeho druhu. 
Zásadně významnou součástí  diagnosti ckého procesu je tedy směřování nemocného na specializované pracoviště zejména 
v případě úvahy o radikálním chirurgickém řešení. V případě podezření na onkologickou diagnózu by důležité kroky měly 
být výsledkem jednání v širším slova smyslu onkologického týmu. 
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Take home message

V léčbě nádorů žlučových cest je primární léčba chirurgická a endoskopie řeší jen dlouhodobý ikterus či cholangoitídu. 
Naopak u léčby obstrukčního ikteru na podkladě lithiázy je na prvním místě dosud léčba endoskopická.

doc. MUDr. Tomáš Skalický Ph.D.
Chirurgická klinika LFUK a FN v Plzni

Obstrukční ikterus – 
pohled chirurga
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Obstrukční ikterus – pohled chirurga

Spoluautoři: prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc.1, MUDr. Alan Sutnar Ph.D.1, MUDr. Václav Liška Ph.D.1, 
MUDr. Jakub Fichtl1, MUDr. Jana Koželuhová2, MUDr. Petr Duras3

1Chirurgická klinika LFUK a FN v Plzni; 2I. Interní klinika LF UK a FN V Plzni, gastroenterologické oddělení; 
3Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN V Plzni

Úvod: Obstrukční ikterus z pohledu chirurga je porucha odtoku či blokáda extahepatických žlučových cest, resp. oblasti 
od pravého a  levého hepatiku přes společný hepatikus, duktus choledochus až oblasti papila Vateri. Příčina se nachází 
budto uvnitř žlučových cest, kdy nejčastěji jde o  choledocholithiázu, nebo ve  stěně žlučovodu, nádor žlučových cest, 
zánětlivá stenóza nebo mimo stěnu žlučovodu útlakem z okolí např. při Mirrizy syndromu či uzlinovým syndromem v oblasti 
hepatoduodeálního ligamenta -TBC uzliny,maligní uzlina či tumor v oblasti hlavy pankreatu.

Review: Choledocholithiáza primární je relativně vzácná a  sekundární je přítomna asi u  15% kamenů ve  žlučníku.
Předpokladem úspěšné léčby je dobrý diagnostický postup. Při určení diagnózy choledocholitházy se uplatňují zobrazovací 
a  laboratorní metody. Ze zobrazovacích metod využíváme v  první řadě vyšetření ultrazvukem-UZ, kdy nás zajímá šíře 
žlučových cest, kameny ve  žlučových cestách,stav okolí a  hlavy pankreatu.Při poruše odtoku žluči dochází dilataci 
choledochu nad cca 1cm, kdy rozvoj rozšíření žlučovodu bývá pozvolnější nežli laboratorní nález tzn.zvýšená hladina 
bilirubinu a  tzv. obstrukčních enzymů ALP-alkalické fosfatázy a GMT- gama - glutamyl transferázy, eventuálně amyláz, 
které svědčí po patologický proces v oblasti pankreatu.Na dalším místě při vyšetřování jsou endoskopická retrográdní 
cholangiopankreatikografi e-ERCP a cholangiopankreatikografi e pomocí magnetické rezonance-MRCP. Kterému z nich dát 
přednost je vždy individuální a záleží na mnoha faktorech.Pokud půjde o úplnou překážku žlučovodu se dilatací žlučových cest 
a vysokou hladinou bilirubinu, ALP a GMT a pokud je technicky proveditelné,je na prvním místě ERCP. Důvodem je možnost 
odstranění příčiny neprůchodnosti již při tomto vyšetření např.stentáž stenózy, extrakce konkrementů a  dekomprese 
žlučových cest i uvolnění infekce u cholangoitídy atd. Zde pokud je choledocholitháza řešitelná endoskopicky v  jedné či 
více dobách dáváme vždy přednost endoskopickému vyšetření a řešení a chirurgickou intervenci klasickou revizi žlučových 
cest s T drénem či laparoskopickou alternativu tohoto výkonu si necháváme na velké zaklíněné konkrementy či vydlážděný 
choledoch odlitkovou litházou, která je taktéž obtížně řešitelná endoskopicky. Důvodem chirurgické zdrženlivosti je 
poměrně vysoké procento morbidity po revizích žlučových cest s následným založením T drénu. Mezi nejčatější pooperační 
komplikace patří žlučový leak při netěsném úzávěru choledochotomie a po vynětí T drénu či rozvoj stenózy žlučových cest. 
V případě peroperačních komplikací se setkáváme s krvácením a se vznikem poranění žlučovodu a patologického kanálu 
v retropankreatickém úseku při instrumentální revizi choledochu. 

Problémem může být sekundární choledocholithíáza,která je asymptomatická. Zde je několik možností jejiho řešení 
ve spojitosti s laparoskopickou cholecystektomií. Při zvýšené hladině obstrukčních enzymů a normální šíři žlučových cest 
je na místě provedení MRCP a při průkazu lithiázy následuje ERCP s řešením lithiázy. Při dilataci žlučových cest s normální 
hladinou obstrukčních enzymů je vhodné rovnou k ERCP.Alternativou k dvoudobému řešení sekundární choledocholitházy 
je laparoskopická cholecystektomie s  cholangiografi í přes duktus cystikus s   laparoskopickou revizí žlučových cest 
v jedné době. Nezbytnou podmínkou kontroly úplnosti odstranění litházy před suturou choledochu je na závěr provedená 
choledochoskopie či peroperarční sonografi e. Jednodobý postup má ve statistikách stejnou úspěšnost v řešení lithiázy, 
stejnou morbiditu,ale není nutná PST. Po  provedení PST je v  poslední době pozorován vyšší výskyt nádoru žlučových 
cest. Jejich příčinou může byt regurgitace duodenálního obsahu otevřenou papilou po PST do žlučovodu.Toto riziko je 
velké zvláště u  mladých jedinců, kteří budou regurgitaci vystaveni dlouhodobě po  celý život –tzn. 7,5%.Toto riziko by 
mělo eliminovat nahrazení PST dilatací Oddiho svěrače balonkem.Problémem může být v ČR omezené množství pracovišt 
disponujících možnosti provedení peroperační sonografi e či choledochoskopie.

Další příčinou obstrukčního ikteru je zánětlivá stenóza žlučových cest.Zánětlivou stenózu nacházíme po  opakovaných 
poraněních žlučových cest při instrumentaci,při chronickém zánětu, při ischemizaci segmentu žlučovodu, po  poranění 
žlučových cest a  tepelném poškození žlučovodu při CHE, u  Crohn choroby či PSC nebo již jako stenózu biliodigestvní 
spojky. Zde většinou obstrukční ikterus, který zde vzniká postupně, dáváme do spojitosti s cholecystektomií,vytvořenou 
biliodigestivní spojkou, chronickou pankreatitídou či opakovanými cholangoitídami a  jejich řešením. Pokud vynecháme 
stenózu biliodigestivní spojky, dochází u všech ostatních zánětlivých stenóz k postupnému rozvoji stenózy s opakovanými 
atakami zánětu, kdy stav vyvrcholí právě obstrukčním ikterem. Nejčastějším projevem je právě rozvoj cholangoitídy při 
obstrukci žlučových cest, většina těchto atak je řešena endoskopicky stentáží a nebo dilatací pomocí balonku či zavedením 
více plastikových stentů. Tvar a  délka stenózy předurčuje způsob řešení, k  chirurgickému řešení jsou indikování spíše 
nemocní s dlouhou stenózou neřešitelnou dilatací a stentáží, či stenózy, které je nutné neustále dilatovat či stentovat. 
Z endoskopického pohledu je výhodná u recidivujících stenóz aplikace potahovaného metalického stentu, který lze v případě 
chirurgického řešení odstranit. Stejně tak i chirurgické řešení závisí na délce a lokalizaci stenózy. Do úvahy připadá resekce 
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žlučovodu s  anastomózou u  krátkých cirkulárních stenóz, naopak a  u  delších spíše konstrujeme biliodigestivní spojky, 
s prefencí dostatečně široké spojky na exkludovanou kličku dle Rouxe. Pokud dojde ke stenóze v oblasti hepatiků je řešení 
obtížné a chirurg se většinou setká se zánětlivými komplikace v atrofi ckém jaterním laloku na straně postiženého hepatiku, 
které řeší resekcí postiženého laloku.

Řešení stenóz biliodigestivních spojek je samostatná kapitola a její řešení není snadné.Vzhledem tomu, že se nejčsastěji 
používá k náhradě žlučových cest exkludovaná klička dle Rouxe bývá endoskopický přístup ke spojce nemožný. K možnosti 
vytvoření snadého přístupu ke spojce je celá řada operačních postupů - bud všití konce tenké kličky se spojkou do podkoží 
s možností minimální operace k přístupnění konce klička a po jejím otevření endoskopického řešení či se klička zároveň 
anastomózuje se žaludkem. V opačném případě máme k dispozici jen přístup via PTC s možností balonkových dilatací, 
včetně použití speciálních balónku s možnosti transcise prstence spojky.Bohužel pokud první rekonstrukce žlučových cest 
není optimální je vždy nakročeno k opakovaným obtížím a v případě, že se nechceme dočkat vývoje biliární cirhózy je nutné 
její přešití, které je technicky velice obtížné.

Nejzávažnější příčinou obstrukčního ikteru je nádorová stenóza. V  distální třetině žlučovodu se jedná o  nádor hlavy 
pankreatu či adenokarcinom Vaterské papily, střední oblast žlučových cest je postižena nádorem vzácně a v proximální 
třetině pak nacházíme tumor junkce žlučových cest- tzv. Klatskinův nádor.Z chirurgického pohledu je nutná diagnostika 
rozsahu a typu nádoru a mimo stavů s přítomností akutní cholangoitídy při obstrukčním ikteru není zcela nutné stenózu 
ihned endoskopicky sanovat.V diagnostice těchto nádorů využíváme ultrazvukové vyšetření a  to hlavně endoskopický 
UZ s odběrem biopsie, ERCP či PTC či jejich kombinaci, vyšetření pomocí magnetické rezonance či CT vyšetření.Je nutné 
vyloučit lokální okolnosti, které by vylučovaly radikální operaci. Jaterní metastázy, typ IV. u Klastkinova tumoru, přítomnost 
pozitivních uzlin v okolí hlavy, infi ltraci cévních struktur – a.hepatika,a. mesentrika.atd. vylučují radikální operaci a v této 
fázi se snažíme o  paliativní řešení obstrukčního ikteru. Radikální řešení u  nádoru hlavy pankreatu znamená provést 
duodenopankreatektomii a  u  Klastkinova tumoru resekci žlučových cest s  různě velkou jaterní resekcí a  konstrukcí 
biliodigestivní spojky.Paliativní léčba může být chirurgická s vytvořením biliodigestivní spojky u nádorů hlavy pankreatu 
či endoskopická se zavedením metalického stentu. S ohledem na radikální řešení není vyhodné předoperačně provedené 
drenáž žlučových cest a to ani cestou ERCP se stentáží ani cestou PTC. Pro chirurga může být rizikové zavlečení infekce 
při teto drenáži. Stejně tak i konstrukce biliodidestivních spojek je technicky snažší při širších žlučových cestách. Vyjímku 
v předoperační drenáži jsou situace s dlouhou dobou trvání vysoké hladiny bilirubinu a to déle nežli 3-4 týdny a nebo rozvoj 
akutní cholangoitídy nad překážkou. 

Závěr: Obstrukční ikterus pokud není komplikovaný cholangoitídou není pro svého nositele nebezpečný, pokud netrvá 
neobvykle dlouho. Akutní cholangoitída vždy vyžaduje urgentní řešení, kdy ve většině případů dnes preferujeme endoskopické 
řešení. Chirurgická léčba příchází na prvním místě u nádorů, v ostatních případech až po selhání léčby endoskopické.
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Take home message

1. Perkutánní drenáž má stále své místo jak v řešení obstrukční žloutenky, tak v léčbě nemocných s maligní stenózou 
žlučových cest.

2. Perkutánní zavedení kovového samoexpandibilního stentu je vhodná metoda paliativní léčby nemocných s maligním 
obstrukční žloutenkou.

3. Komplexní řešení těchto klientů radiologickými intervenčními metodami (regionální chemoterapie, DEBIRI, 
intraluminální RFA) v kombinaci s radioterapií a brachyterapií prodlužuje a zkvalitňuje zbytek života těchto 
nemocných.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně

Obstrukční ikterus – 
pohled invazivního radiologa



140 XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014 / 5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII

Obstrukční ikterus – pohled invazivního radiologa

Spoluautor: MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. 
Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně

Maligní obstrukce nebo stenóza extrahepatických žlučových cest může být způsobena primárními tumory žlučových cest, 
tumory prorůstajícími z okolí (tumory žlučníku, pankreatu a další) a případě útlakem uzlin či jaterních metastáz. Biliární 
obstrukce je častou příčinou morbidity a mortality u onkologických pacientů. Selhávaní jaterních funkcí z důvodu obstrukce 
žlučových cest může bránit časné chirurgické intervenci, aplikaci chemoterapie metabolizované játry, nebo v  pozdních 
stádiích může bránit jakékoliv terapeutické intervenci z důvodu krvácivých komplikací.

Extrahepatická obstrukce dělíme dle anatomické lokalizace na hilovou a distální. Tumory vyrůstající z epitelu žlučových cest 
dominují v postižení hilové oblasti (65 % případů). Právě hilová lokalizace postižení přináší řadu komplikací pro chirurgickou 
resekci s kurativním záměrem. Jen malé procento tumorů je zachyceno v časném stadiu. Tumory v oblasti hilu často infi ltrují 
cévní struktury (větve a. hepatika a v. portae). Cholangiocelulární karcinomy se šíří longitudinálně intra a extrahepaticky, 
submukózně, perineurálně. Výsledkem je sporná radikalita výkonu, nízká chirurgická resekabilita, neuspokojivé 5leté přežití 
po  kurativní resekci a  vysoké procento lokálních recidiv. Náročnost resekce stoupá dle stupně Bismuthovy klasifi kace. 
U I. typu je někdy možná jen lokální resekce choledochu s biliodigestivní anastomózou. U II-IV typu jsou většinou nutné 
i resekce jater. Rozšířené levostranné či pravostranné hemihepatektomie často vyžadují i předoperační embolizaci porty. 
Radikální výkon zahrnuje i  rozsáhlou lymfadenektomii, která je náročná v  strukturách hepatoduodenálního ligamenta 
vzhledem k přilehlým větévkám z portální žíly, fi xaci postižených uzlin na  žlučové cesty, portu, hepatickou tepnu nebo 
hlavu pankreatu. I přes stále se zlepšující chirurgické techniky je kurativní řešení u hilového cholangiocelulárního karcinomu 
v rozmezí 15 - 20 %. Pětileté přežití je v rozmezí 10 - 30 %, lokální recidivy jsou až v 75 % případů.

Efekt samotné systémové chemoterapie při terapii neresekabilního cholangiocelulárního karcinomu je velmi omezený. 
V minulosti aplikované fl uropyrimidinové deriváty dosahují léčebnou odpověď jen 30 %. Gemcitabin užíván v posledních 
desetiletích v  monoterapii nebo kombinacích dosahuje odpověď vyšší, čím se stal široce akceptovaným standardem. 
Zejména kombinace gemtabicinu a cisplatiny dosahují odpověď na léčbu až 53 % a medián přežití přes 11 měsíců, při jen 
lehkém zvýšení frekvence a tíže vedlejších účinků. Tyto výsledky potvrzuje i recentní metaanalýzy. Kombinace gemtabicinu 
a platinových derivátů je tak široce akceptovaná první línie chemoterapie u  lokálně pokročilých tumorů žlučových cest. 
Přidání biologické terapie ke standardním cytotoxickým léčivům může přinést v budoucnu další zlepšení „progresion free 
survival“ nebo i zvýšit celkové přežívání. 

Regionální chemoterapie má za úkol zvýšit koncentraci chemoterapeutika v místě účinku se snížením vedlejších účinku, 
lze tak dosáhnou lepší odpověď na léčbu. Existuje mnoho používaných terapeutických režimů, kombinujících intraarteriální 
a systémové podání, chemoembolizaci, v některých případech lze u vybraných pacientů dosáhnou úspěšnou paliaci. Žádná 
kombinace se však dosud nestala standardem terapie. 

Obstrukce žlučových cest bývá prvním příznakem extrahepatických tumorů žlučových cest. Endoskopické zajištění drenáže 
žlučových cest je vzhledem k menší invazivitě metodou volby u všech stenóz distální a střední části choledochu – nízkých 
biliárních obstrukcí. U  této lokalizace je možné obstrukci vyřešit zavedením jednoho drénu. Ve srovnání s perkutánním 
přístupem u těchto pacientů má endoskopická drenáž méně závažných komplikací a je pro nemocného méně zatěžující. 

Drenáž perihilózních stenóz je endoskopicky technicky možná, má ale nižší míru úspěšnosti, stoupá u ní riziko komplikací 
a  vzhledem k  náročnosti se obecně doporučuje perkutánní přístup. Výhodou perkutánního přístupu je precizní výběr 
drénovaného laloku, nevýhodou je lokální bolestivost v místě punkce, lokální komplikace v místě punkce. Historické data 
podporují řešení hilových stenóz přecházejících na proximální větve biliárního stromu perkutánní drenáží s využitím více 
perkutánně zavedených drénů. Dle Deviera zavedení dvou a více drénu bylo spojeno se signifi kantně vyšším přežíváním 
pacientů (179 vs. 119 dní), sníženou incidencí cholangoitídy (17 vs. 38 %), nižší 30 denní mortalitou (8 vs. 29 %) a nižší 
incidence časných úmrtí (13vs. 46 %) ve srovnání se skupinou s jen jedním zavedeným drénem. Ke zcela opačným závěrům 
přichází De Palma. Nižší míra časných komplikací byla ve skupině pacientu se zavedenou drenáži pouze jedním drénem 
(18.9 vs. 26.9 %), přičemž medián přežití byl pro obě skupiny stejný (140 vs. 142 dní). Soubor však zahrnoval více než 
1/3 pacientů s distální biliární stenózou (Bismuth I).

Výhodou plastových dočasných drénů je jejich nízká cena, nevýhodou vysoká míra okluze. Opakované výměny endoskopicky 
zavedených drénů nebo perkutánní biliární drenáž Z/V drénem znamená pro pacienta nižší kvalitu života ve  srovnání 
s drenáží s použitím kovových samoexpandibilních stentů. Perkutánní drenáž Z/V drénem je spojená s nutností péče o zevní 
část drénu, drén je přitom přímou zevní cestou do žlučových cest pro mikrobiální fl óru. U dlouhodobé drenáže Z/V drénem 
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hrozí časté bolesti v místě inserce, dislokace, dysfunkce drénu, prosakování žluči či ascitu (je-li přítomný) kolem drénů a to 
i u funkčních Z/V drénů. Řešením je zavedení kovového samoexpandibilního stentu (selfexpandible metalic stent, SEMS). 

Historie aplikace biliárních samoexpandibilních stentů sahá do roku 1989. Implantace stentu je optimálním řešením maligní 
obstrukce pro ty pacienty, kteří nejsou kandidáti chirurgické intervence a kde předpokládané přežití je delší než 3 měsíce. 
Zavedení stentů je spojeno s kratší délkou hospitalizace pacienta, delší dobou průchodnosti a s nižšími celkovými náklady 
ve srovnání s plastovými drény. Rutinní je nyní zavádění kovových stentů perkutánní či endoskopickou cestou. V případě 
hilových stenóz je úspěšnost perkutánního drenáže SEMS vyšší (93 vs. 77 %) nicméně u úspěšně drénovaných pacientů byla 
míra komplikací a délka přežití obdobná. Stent se po uvolnění díky paměti kovu a struktuře mřížky/pletení začne rozvíjet 
na kalibrovaný průměr. Stent by měl stenózu přesahovat na obou koncích minimálně o 2 cm a měl by vést přes papilu. 

Aplikace kovových samoexpandibilních stentů perkutánní cestou může být provedena v rámci iniciální drenáže žlučových 
cest nebo s časovým odstupem po dočasné Z/V drenáži. Jen menší část pacientů v čase iniciální drenáže má stanovenou 
defi nitivní histologickou diagnózu a proto u nich na zevně/vnitřní drenáž navazuje bioptický odběr. V případě histologicky 
verifi kované etiologie stenózy u pacienta nevykazuje implantace stentu jednokrokovou technikou zvýšené riziko komplikací. 
Péče o pacienta však musí být v časném pooperačním období intenzivnější. Primární průchodnost stentu a přežití pacientů 
je v těchto souborech rovněž srovnatelná s výkony, u kterých stent zavádíme postupně. Inal navíc hodnotí výkon primární 
drenáže případně predilataci stenózy balónem jako výkony, které nemají vliv na přežití pacienta a hodnotí je jako nepotřebné 
(19 % navýšení ceny procedury každou drenáží či dilatací). Navíc až 84 % časných komplikací bylo způsobeno právě primární 
drenáží či predilatací stenózy.
 
Kovové samoexpandibilní stenty lze v současnosti dělit na kryté, částečně kryté a nekryté. Výhodou nekrytých stentů je 
nízká frekvence jejich migrace, nevýhodou nemožnost explantace stentů a rovněž časnější okluze ve srovnání s krytými 
stenty. Při řešení hilových stenóz se aplikace krytých samoexpandibilních stentů nezdá být vhodným řešením a to kvůli 
obstrukci odstupujících větví žlučového stromu. Použití v  oblasti distálního a  středního choledochu je častější, i  když 
obstrukce vývodů d. cysticus a d. pancreaticus je rovněž hrozbou.

Nejčastější komplikací kovových samoexpandibilních stentů je jejich uzávěr. Stent je postupně překryt sliznicí žlučových 
cest. U části pacientů může právě z důvodu hyperplázie dojít k obstrukci benigního typu. Velmi časná okluze stentů je 
rovněž spojena s migrací nebo uzávěrem detritem. Při progresi onemocnění může dojít k přerůstání okraje stentu tumorem 
a k jeho vrůstání do stentu. Primární průchodnost nekrytých stentů není tedy v malých či velkých souborech nijak příznivá. 
Pohybuje se nejčastěji v rozmezí 80 - 120 dní, výjimečně i v mediánu 372 dní. Míra okluze se pohybuje mezi 10 - 27 % 
pacientů (11,8 % Brountzos, 25,7 % Karnabatidis, 27 % Schima). Někteří autoři popisují vyšší míru okluzí u hilových tumorů.

I přes potažení krytých stentů polyuretanovými, silikonovými a polytetrafl ouroethylenovými nebo Goretexovými membránami 
není riziku vrůstání tumoru zamezeno. Suh zjistil vrůstání tumoru u 6,6 % pacientů (2/29) s krytými stenty. U nekrytých to 
bylo přes 24 %. Kovové samoexpandibilní stenty kryté novějšími neporézní materiály (ePTFE, FEP) s novým designem stentů 
zabraňující migraci. Možnost bezpečné extrakce do 12 měsíců byly zkoumány v rámci multiinstucionálních randomizovaných 
studií. U stenóz distální a středního choledochu (tumory pankreatu a extrahepatických žlučových cest) dosahovala střední 
průchodnost u těchto krytých stentů 7,8 - 8 měsíců a u nekrytých 5,5 - 6 měsíců, přičemž nebyla pozorována okluze stentů 
při tumorózním vrůstání v skupině krytých stentů a byl zaznamenán menší počet reintervencí. Delšího přežití při použití 
krytého stentu bylo dosaženo jen v rámci skupiny pacientů s extrahepatálním cholangiokarcinomem (244 vs. 181 dní). Při 
dlouhodobém přežití pacientů s hilovým cholangiocelulárním karcinomem je okluze kovového stentů závažný problém. Dle 
Leeho je při řešení obturovaného stentu vhodnější Z/V drenáž než další kovový stent. ¨

Přežití u  pacientů s  fotodynamickou terapií mohou ovlivňovat počet aplikací PDT, lepší přežití bylo zaznamenáno 
ve  skupinách pacientů s  nižší bilirubinémií před výkonem PTD, kratší doba od  diagnózy onemocnění po  terapie. Horší 
T stádium má negativní vliv na přežití pacientů, extrabiliární diseminace onemocnění (metastázy do uzlin či vzdálených 
orgánů) vliv na přežití ve studii Cheona nemělo. 

I  přes slibný teoretický základ je fotodynamická terapie jen omezeně dostupná. U  karcinomů intrahepatických 
a extrahepatických žlučových cest jsou popisované výsledky až s dvojnásobným benefi tem v délce přežití pacientů. Problémem 
je, že většina souborů je nerandomizovaná a provedena na malém počtu pacientů. Neoadjuvantní užití fotodynamické 
terapie prokázalo efektivní tumor destrukci do hloubky 4-4,5 mm, vzhledem k tomu je zřejmé, že fotodynamická terapie 
nemůže být zcela účinná pro řešení nodulárních tumorů, naopak u papilárních subtypů a u sklerozující formy se zdá být 
použití optimální.
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Radioterapie
Přes to, že je adenokarcinom žlučových cest považovaný za  málo radiosenzitivní tumor, literární data podporují užití 
radioterapie při paliaci nádorů v této lokalizaci. Lokoregionální progrese však tvoří většinu případů selhání paliace, proto 
autoři doporučují zvýšení dávky jako cestu k  lepším výsledkům. Letální dávky záření pro adenokarcinomy jsou vysoké 
(až 60 Gy), eskalací dávek pak zvyšujeme riziko poškození okolních zdravých tkání. Perihilová lokalita tumorů je riziková 
z důvodu radiosenzitivity jater (toleranční dávka pro jaterní parenchym 30 – 40 Gy), distální tumory postihující žlučové 
cesty lze ozařovat jen s přihlédnutím na blízkost duodena a tenkého střeva. Moderní ozařovací techniky jako Intenzity 
modulated radiotherapy (IMRT) a Stereotaktická radioterapie (SRT) jsou schopny oproti konvenční radioterapii dosáhnout 
tuto vyšší účinnou dávku intratumorózně se znatelně nižší dávkou pro tkáně mimo plánovací objem. Dle několika studií lze 
u pacientů léčených IMRT či SRT dosáhnou vyššího přežití, nicméně i přes dobře cílené objemy stoupá toxicita jak akutní, 
tak i pozdní. 

Intraluminální brachyterapie žlučových cest je minimálně invazivní technika, kterou lze překonat nevýhody zevního záření 
(external beam radiotherapy, EBRT), lze jí aplikovat vyšší dávky záření v  krátkém čase. Při brachyterapii využíváme 
perkutánní přístup do žlučových cest nebo ji lze rovněž aplikovat endoskopicky zavedeným drénem. Fletcher byl z prvních, 
kteří koncem 70 let použili metodu intraluminální radioterapie s  iridiovým zářičem (Iridium 192). Iridium je formováno 
do tvaru válečků, zrn či drátků, které v místě postižení emitují gama a beta záření. 

Při aplikaci brachyterapie v současnosti využíváme a erloadingové systémy, které automaticky umísťují zářič do předem 
nastaveného místa v  aplikátoru. Aplikátorem je tenká cévka, kterou lze dočasně umístit do  drénu nebo do  kovového 
stentu. I když kovový stent zásadním způsobem netlumí účinek záření, vzhledem suboptimálně centraci v lumen kovového 
samoexpandibilního stentu o šíři 8 – 10 mm doporučujeme provedení brachyterapie před jejich aplikací. Rozsah maligní 
stenózy žlučových cest vůči aplikátorům zakreslujeme do plánovacího vyšetření (obrazové dokumentace), kterou odesíláme 
s pacientem na pracoviště radiační onkologie. Pacient absolvuje požadovaný počet frakcí brachyterapie.

Při brachyterapie využíváme HDR (high dose rate) techniku - aplikace více než 12 Gy/hod nebo LDR (low dose rate 
techniku) – aplikace méně než 2 Gy/hod. Výhodou HDR brachyterapie je kratší čas hospitalizace, nižší míra cholangoitid 
z  důvodu blokace drénu. Techniku brachyterapie a  EBRT lze bezpečně kombinovat, cílem je nejen kontrola postižení 
žlučových cest ale rovněž spádová lymfatická drenáž. V  dávce záření aplikované brachyterapii jsou lokální rozdíly. Při 
kombinaci zevní radioterapie a brachyterapie obvyklá dávka se pohybuje 7 – 30 Gy v 1 - 6 frakcích. Při aplikaci jen samotné 
brachyterapie aplikujeme 20 – 42 Gy. Studie dokumentují souvislost mezi dávkou záření a delším přežíváním pacientů. 
V publikaci Aldena dosažením terapeutické dávky (v kombinace EBRT a ILBT) více než 55 Gy se pacienti dostávají do více 
favorizované skupiny s přežitím až 24 měsíců versus medián přežití jen 6 měsíců u pacientů s dávkou nižší. Překročením 
celkové dávky nad 90 Gy však pacienty vystavujeme riziku zvýšené míry komplikací, bez zásadního vlivu k přežití. Zejména 
u  vysokodávkové brachyterapie kombinované se zevní radioterapii je nutné počítat s akutní a pozdní toxicitou záření. 
Příznaky gastrointestinální toxicity léčby se projevují až u 30 % pacientů, nejčastěji velmi mírně zvracení a nauzea, později 
se mohou projít gastrointestinální ulcerace, eroze. 

Při léčbě tumorů extrahepatických žlučových cest se často doporučuje současná aplikace cytostatik a léčby zářením. Jednou 
z negativních stránek konkomitantní chemoradioterapie může byt neúměrné zvýšení toxicity kombinované léčby na zdravé 
tkáně. Indikace chemoradioterapie musí proto být zvažována pečlivě a individuálně s ohledem k celkovému stavu pacienta. 

Efekt brachyterapie byl pozorován ve  většinou malých, nerandomizovaných retrospektivních studií. U  distálních 
extrahepatických karcinomů bylo prodloužení mediánu přežití (10 – 14 měsíců). Průkaz prodloužení celkového přežití 
u vybraných pacientů prokazuje i Shin ve skupině 31 pacientů s inoperabilním karcinomem žlučových cest. V kazuistickém 
sdělení Chana bylo kombinací EBRT (40 Gy) a ILBT (10 Gy) dosaženo 6ti leté přežití u pacienta Klatskin IV.

Největší retrospektivní studie byla publikována v roce 2010 Shinoharem. Bylo analyzováno 193 pacientů s cholangiocelulárním 
karcinomem léčených brachyterapií. Celkové přežití v souboru bylo v mediánu až 11 měsíců, v robustní kontrolní skupině 
bez radioterapie (6859 pacientů) dosáhlo jen 4 měsíce. Válkova randomizovaná studie brachyterapie a EBRT provedené 
u  42 pacientů prokázala signifi kantní rozdíl v  přežití (12,9 měsíce vs. 9,9 měsíce). Intraluminální brachyterapie byla 
provedená HDR technikou v dávce 30 Gy, EBRT konformní technikou v dávce 50 Gy.
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Cestou k dosažení delšího přežití pacientů a zvýšení kvality života může být efekt brachyterapie při prodloužení průchodnosti 
stentu. V prospektivní nerandomizované studii Chen aplikoval HDR brachyterapii po zavedení kovového samoexpandibilního 
stentu. U  pacientů, kteří podstoupili brachyterapii, byla dosažena signifi kantně delší doba průchodnosti stentů 
(12,6 vs. 8,3 měsíce). Delší průchodnosti kovových stentů dosáhl i Park při aplikaci jen zevní radioterapie. I přes význam 
brachyterapie pro prodloužení délky přežití a paliaci symptomů, zůstává tato léčba technicky náročná na organizaci péče 
a zásadním způsobem prodlužují hospitalizační čas. 

Lokální ablační techniky např. endoluminální radiofrekvenční ablace svojí jednoduchou a  jednorázovou aplikací jsou 
potenciálně využitelné při paliaci endoluminálních tumorů, zabránění časného vrůstání tumorů přes mřížku stentu, nebo 
jsou schopny pomoct při řešení obstrukce stentu. Randomizované prospektivní studie v těchto aplikacích však dosud chybí. 

Závěr: Karcinom extrahepatálních žlučových cest je stále komplexní medicínský probléme. Jeho hilová lokalizace, infi ltrace 
a  logitudinální šíření podél žlučových cest, okluze cévních svazků často znemožňuje R0 resekci. Chemoterapie nebo 
kombinace chemoradioterapie prodlužuje přežívání, nicméně její výsledky jsou stále daleko od toho, aby byli uspokojivé. 
Délka přežití může být ovlivněna optimální drenáži, brachyterapií, fotodynamickou terapií, nebo dalšími ablačními léčbami. 
Vzhledem morfologické diverzitě, relativně nízké incidenci, vysokému věku pacientů, lze jen velmi obtížně vytvořit dostatečný 
homogenní soubor nemocných k průkazu efektu jednotlivých terapeutických metod nebo kombinací. Zdá se, že u vysoce 
selektovaných skupin pacientů lze dosáhnou velmi dobré výsledky a u části pacientů všechny terapeutické metody selhávají 
nebo vzhledem ke stavu pacientů či dostupnosti metod je nelze v plné míře využít. 

Velmi málo autorů hodnotí všechny aspekty, které mohou ovlivnit přežití pacientů ve svých souborech a proto i význam 
metaanalýz komplexní léčby je jen omezený. 
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