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Definícia 

• etiologicky a patogenézou heterogénna 

skupinu chorôb a syndrómov 

• chorobný proces sa viaže na priestor 

medzi alveolárnymi kapilárami 

a alveolárnym epitelom 

• spoločné črty v klinickom obraze, vo 

výsledkoch zobrazovacích vyšetrovacích 

metód a v postihnutí pľúcnych funkcií 



Klasifikácia ILD 
• Choroby pľúcneho interstícia so známou príčinou 

(liekové poškodenie, difúzne choroby spojiva 
a vaskulitídy, dôsledky expozície organickým 
a anorganickým noxám, genetické poruchy. 

• Idiopatické intersticiálne pneumónie. 

• Granulomatózne choroby pľúcneho interstícia 
(sarkoidóza, mykotické a mykobaktériové 
infekcie). 

• Zriedkavé choroby (alveolárna proteinóza, 
lymfangioleiomyomatóza, eozinofilová 
pneumónia, histiocytóza z Langerhansových 
buniek). 



Idiopatická intersticiálna 

pneumónia  

• intersticiálne pneumónie nejasného 

pôvodu s dobre definovaným klinickým aj 

mikromorfologickým obrazom 



IIP klasifikácia 2013 
• Hlavné IIP 

– Chronické fibrotické IIP. 
• Idiopatická pľúcna fibróza (IPF). 

• Idiopatická nešpecifická intersticiálna pneumónia (NSIP). 

– IIP so vzťahom k fajčeniu. 
• Intersticiálna pneumónia s respiračnou bronchiolitídou (RBILD). 

• Deskvamatívna intersticiálna pneumónia (DIP).  

– Akútne alebo subakútne IIP. 
• Kryptogénna organizujúca pneumónia (COP). 

• Akútna intersticiálna pneumónia (AIP). 

• Zriedkavé IIP. 
– Idiopatická lymfoidná intersticiálna pneumónia (LIP).  

– Idiopatická pleuropulmonálna fibroelastóza. 

• Neklasifikovateľné IIP 



IPF epidemiológia 

• najčastejšia zo všetkých IIP –16,5-

27,5/100000 - 55% IIP 

• 1,66-krát častejšia u mužov  

• častejšie fajčiari 

• 5.-9. decénium  



IPF etiológia  

• Genetické faktory: 5%-ný familiárny výskyt (gén 

ELMOD2), SNP MUC5B, TERT/TERC, TOLLIP 

• Infekcie: EBV, VHC, HHV7 a 8  

• Environmentálne vplyvy: kovový (mosadzný, 

olovený, oceľový) prach, drevný (borovicový) 

prach, farmárstvo, pestovatenie vtákov, 

kaderníctvo, kamenárstvo 

• GER  



IPF patogenéza 

aberantná 
reparácia 

opakované 
poškodenia 
alveolárnej 

výstelky 

remodelácia 

fajčenie, polutanty, 
lieky, infekcie, radiácia, 

GER 

oxidatívny 
stres, ROS, 

NOX4 

starnutie, 
apoptóza vek 

skrátenie 
telomér 

mutácie 

telomeráz 

genetika 

mutácie SPA,C,  

SNP pro-MUC5B 

znížená 
regeneračná 

kapacita 

mechanické 
namáhanie 

Aktivácia WNT 



IPF anamnéza  

• pomaly progredujúca námahová dýchavica („starnutie“)  

• suchý dráždivý kašeľ 

• subfebrility ?  

• odlíšenie UIP ako dôsledku niektorej z difúznych 
chorôb spojiva: artritický syndróm, myalgie, dysfágia, 
sicca syndróm, kožné eflorescencie, hnačka, prímes krvi 
či hnisu v stolici 

• lieková anamnéza  

• rodinná anamnéza  

• sociálno-pracovná anamnéza: anorganický fibrogénny 
prach (SiO2, azbest), antigény HP  



IPF fyzikálne vyšetrenie  

• inspiračný krepitus 

• paličkovité prsty a nechty tvaru 

hodinového sklíčka (50%) 

• centrálna cyanóza 

• akcentácia PII, periférne edémy 



IPF laboratórne vyšetrenia  

• ↑FW, hypergamaglobulinémia, hypoxémia, 
polyglobúlia  

• SP A a D, periostín - úmerný intenzite 
reparačných pochodov  

• dif. dg. IPF: odlíšenie prejavov difúznych 
ochorení spojiva: RF (19% epifenomén), Ab proti 
citrulinovanému peptidu, ANA (26% 
epifenomén), antitopoizomeráza I (anti-Scl-
70), anti-histidyl-tRNA-syntetázové autoprotilátky 
(anti-Jo-1)   
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IPF funkčné vyšetrenie pľúc  
• RVP (absencia IPF nevylučuje - fokálne postihnutie, 

koincidencia emfyzému).  
• „ventilačný krasopis“  
• Porucha výmeny plynov (DLCO) 
• Permeabilita alveolokapilárnej membrány (inhalačná 

scintigrafia, inhalácia inzulínu) 
• ergospirometria, 6-MWT - spoľahlivý prediktor mortality 
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IPF analýza BALT 

• diagnostický význam limitovaný 

• ↑NS (Eo), ↑Ly? (CD8+) 

• odlíšenia iných chorôb imitujúcich IPF 

(chronická forma HP) 

• Ly>15% (ATS/ERS) = možná iná dg.  



IPF biopsia pľúc  
UIP Pravdepod. UIP Neurčitý pre UIP Alternat. diagnóza 

Lokálna denzná 

fibróza, porušenie 

architektoniky, 

plástovatenie,  

zmeny 

najvýraznejšie 

subpleurálne a 

paraseptálne. 

Zápalové zmeny 

minimálne.  

Fibroblastické 

ložiská. 
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sugestívne z 

alternatívnej 
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Niektoré zo 

znakov UIP vzoru, 

avšak v rozsahu, 

ktorý vylučuje 

stanovenie 

definitívnej UIP. 

Absencia znakov 
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pľúc s črtami 
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než UIP vzor 

alebo UIP vzor pri 

inom ochorení.  

Črty iných 

histopatologických 

vzorov IIP alebo 

histopatologické 

črty iných chorôb. 



Diagnóza IPF 

• Vylúčenie známej príčiny (domáce či 

pracovné environmentálne expozície, 

difúzne ochorenie spojiva, lieková toxicita). 

• Prítomnosť HRCT vzoru UIP alebo 

pravdepodobnej UIP. 

• Špecifická kombinácia histologického 

a HRCT nálezu 
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IPF dif. dg. 

• iné typy IIP, 

• postihnutie pľúc pri difúznych chorobách spojiva, 

• chronická forma HP, 

• pneumokoniózy, 

• radiačná pneumonitída, 

• chronická sarkoidóza IV. štádium, 

• liekové poškodenie pľúc, 

• dedičné ochorenia s fibrózou pľúc (syndróm 
Heřmanský-Pudlák, Gaucherova choroba, 
Niemann-Pickova choroba, dyskeratosis 
congenita)  



IPF liečba  

• pirfenidón, nintendanib  

• DDOT 

• rehabilitáca 

• transplantácia pľúc 

• RHB 

• antitusiká 

• ventilačná podpora? 



Efekt antifibroproliferatívnej liečby 
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ASCEND 

pirfenidón 

(n=278) 

 

placebo 

(n=277) 

rozdiel 110,6 (83,2÷137,9) 
P<0,001 

nintedanid 2×150 mg (n=626) 

placebo (n=417) 

ΔFVC  
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King TE Jr et al. N Engl J Med 2014; 370:2071-82. 
King TE Jr et al. N Engl J Med 2014; 370:2083-92. 



Dlhodobá účinnosť antifibroproliferatívnej 

liečby – celkové prežitie (n=2745) 

Vašáková M, et al. ERS 2019 

čas [mesiace] 



IPF prognóza 

• medián prežívania 2-5 rokov, päťročné 

prežívanie 20-40% 

• prediktor FVC -10% za 6 mesiacov 

• akútna (30 dní) exacerbácia 10-50% 

pacientov (infekcia, chirurgická 

intervencia), mortalita 70-100% 



NSIP klinický obraz 

• menej častá, 5.-6. decénium, nemá vzťah 

k fajčeniu 

• dýchavica, dráždivý kašeľ, zvýšená 

teplota, celková únava, pokles váhy  

• inspiračný krepitus (môže presahovať 

bázy pľúc) 

• paličkovité prsty zriedkavejšie ako pri IPF 

(10-35%) 



NSIP diagnostika 

• HRCT opacity mliečneho skla, (u 1/3 

jediný nález), retikulárne zhrubnutia 

interlobulárnych línií (50%), plástovatenie 

nebýva výrazné, distribúcia bazálne 

• FVP: RVP, ↓DLCO 

• BALT ↑T-ly (u 50%, CD8+), ↑NS, ↑Eo 







NSIP histologický obraz  

• Celulárna forma:  
– chronický lymfoplazmocelulárny infiltrát, 

možná tvorba lymfoidných agregátov 

– chýba výraznejšia fibróza, až v 2/3 prípadov 

intraalveolárna fibróza 

– distribúcia rovnomerná, chýba časová 

heterogenita a aj fibroblastické ložiská. 

• Fibrotická forma : 
– časovo homogénna fibróza 

– chýbajú fibroblastické ložiská, plástovatenie  

– nevýrazný lymfoplazmocelulárny infiltrát 



NSIP dif. dg. 

• difúzne choroby spojiva 

• liekové poškodenie pľúc 

• chronická forma HP 

• pomaly sa hojace DAAD 

• GVHD 

• multicentrická Castlemanova choroba  

• myelodysplastický syndróm  

• UIP  

• LIP, OP, DIP, RB-ILD, eozinofilová 

pneumónia 



NSIP liečba a prognóza 

• systémová kortikoterapia 

• iné imunosupresíva  

• prognóza celulárnej formy pomerne 

priaznivá 

• prognóza fibrotickej formy horšia 

• možná úplná remisia 

• možné relapsy 

• päťročné prežívanie 80-85% 



DIP/RBILD klinický obraz 

• expozícia tabakovému dymu takmer vždy (DIP 

čoraz častejšie u nefajčiarov) 

• DIP < 3% všetkých IIP  

• 4. a 5. decénium 

• častejšia u mužov 2:1 

• pomaly progredujúca námahová dýchavica 

a dráždivý kašeľ, RBILD zvyčajne 

asymptomatická, celkové príznaky 

• bilaterálne bazálne inspiračný krepitus  

• paličkovité prsty nie pri RBILD, pri DIP až 50% 



DIP/RBILD diagnostika 

• FVP - DIP možná ľahká až stredná RVP, RBILD 
možná OVP, hyperinflácia, ↓DLCO len pri DIP a 

rozsiahlejších formách RBILD  

• BALT ↑AM (pigment), možné ↑NS, Ly, Eo  

• RTG negat. 3-20%  

• HRCT plošné GGO v dolných a stredných poliach, 

pneumatokély, retikulácia a plástovatenie <1/3. 

RBILD - zhrubnutia peribronchia, intralobulárne 

mikronodulácie, „tree-in-bud“), nerovnomerná 

distribúcia, exspiračné skeny. 





 





 



DIP/RBILD histológia 

• uniformná intraalveolárna akumulácia 

makrofágov 

• intersticiálna fibróza a zhrubnutie 

alveolárnych sept málo vyjadrené 

• nevýrazná lymfo-plazmocelulárna 

infiltrácia interstícia  

• RBILD - zmeny sústredené na terminálne 

dýchacie cesty (AM v respiračných 

bronchioloch) 



DIP/RBILD dif. dg. 

• CHOCHP  

• histiocytóza z Langerhansových buniek  

• HP (výraznejšia disseminácia 

centrilobulárnych mikronodulov, typický 

nález v BALT) 

• infekčné pneumonitídy, najmä 

Pneumocystis Jirovecii 



DIP/RBILD liečba a prognóza 

• zanechať fajčenie 

• systémová kortikoterapia, imunosupresíva, 

klaritromycin? 

• prognóza? (pomerne priaznivá), 

desaťročné prežívanie >70% 

• LTX - rekurencia 



COP klinický obraz 
• najčastejšie 6. decénium bez predilekcie 

pohlavia, častejšie fajčiari (2:1)  

• niekedy asymptomatická 

• chrípke-podobné príznaky (slabosť, 

malátnosť, subfebrility až febrility, artralgie, 

nočné potenie, anorexia a pokles váhy).  

• dýchavica, kašeľ, bolesť na hrudníku.  

• fyzikálny nález často fyziologický, niekedy 

inspiračné krepitácie, paličkovité prsty 

zriedkavé 



COP diagnostika HRCT 

• typická forma - viacpočetné ložiskové 

opacity (niekoľko cm až celý lalok, 

viditeľný vzdušný bronchogram), od GGO 

až po fokálne konsolidácie, PPH HRCT 

79% 

• lokalizovaná forma - solitárna 

hyperdenzita 

• infiltratívna forma - intersticiálne zmeny 

podobné NSIP  

• fluidothorax zriedka 





 



COP diagnostika HRCT 

• FVP: v norme? RVP? ↓DLCO 

• BALT: zmiešaná alveolitída, 

(CD4+/CD8+>1?), odlíšenie malígnych 

nádorov, infekcií a CEP 

• Histologizácia žiaduca. 

• Pri typickej forme s adekvátnym klinickým 

a BALT obrazom aj bez histologizácie. 



COP histológia 

• intraalveolárna proliferácia granulačného 

tkaniva (fibroblasty, myofibroblasty 

a  kolagén) nevýrazný intersticiálny 

zápalový infiltrát  

• distribúcia nie je homogénna 

• nie je porušená architektonika, chýba 

fibróza 



COP dif. dg. 
• OP známeho pôvodu: infekčné pneumónie, 

hypersenzitívna pneumonitída, difúzne choroby 
spojiva a vaskulitídy, nešpecifické črevné 
zápaly, toxické (napr. liekové) a radiačné 
poškodenie pľúc, eozinofilová pneumónia, 
pneumónia za obštrukciou, abscesy, aspiračná 
pneumónia, malígne nádory, cystická fibróza, 
difúzne alveolárne poškodenie, pneumokoniózy, 
transplantácia pľúc či kostnej drene.  

• nádory, vaskulitídy, granulomatózne procesy 
(sarkoidóza, mykobaktériové a mykotické 
infekcie) 



COP liečba a prognóza 

• kortikosteroidy (0,5-1,5 mg prednizónu/kg) 
1 rok 

• imunosupresia azathioprinom alebo 
cyklofosfamidom 

• alternatívne dlhodobo (3-12 mesiacov) 
podávanie makrolidov 

• chirurgická resekcia solitárnych ložísk 

• spontánne remisie až 80% 

• relapsy 13-58% (závislé na dávke)  



AIP klinický obraz 

• ako ARDS: akútna dýchavica, kašeľ, 

zvýšená telesná teplota  

• hypoxémia disproporcionálna s RTG  

• rozvoj v priebehu dní až týždňov, rýchla 

progresia do respiračného zlyhania  

• nezriedka v predchorobí 

„chrípke-podobné“ príznaky 



AIP diagnostika 

• FVP 0 

• RTG obojstranné denzné ložiskové 

infitráty, plošné alveolárne zatienenia  

• HRCT ložiskové hyperdenzity, GGO, 

neskôr trakčné bronchiektázie aj 

plástovanie, môže byť obojstranný 

fluidothorax a hydroperikard 





AIP histológia 
• DAD, fibroblastická proliferácia, intersticiálna 

fibróza  

• v skorej (exsudatívnej) fáze intersticiálny 
a alveolárny edém, formácia hyalínnych 
membrán, hyperplázia pneumocytov II. rádu, 
infiltrácia interstícia mononukleármi, môže byť 
intraalveolárne krvácanie  

• Do dvoch týždňov proliferatívne štádium: 
fibroblastická proliferácia v interstícu aj 
v alveoloch, hyperplázia pneumocytov II. rádu 
až nukleárne atypie (mylná dg. malignity), 
pozostatky hyalínnych membrán, vedľajší nález 
trombotizácia drobných vetiev AP a skvamózna 
metaplázia bronchiálneho epitelu  



AIP dif. dg. 

• ARDS (absencia príčiny ARDS, neutrofília v BALT)  

• akútna exacerácia IPF (anamnéza IPF) 

• v histopatologickom obraze všetky ochorenia, ktoré sa 
spájajú s DAD (vírusové, bakteriálne, mykotické aj 
parazitárne pneumónie, inhalačné intoxikácie, liekové 
a radiačné poškodenie pľúc, závažné dyscirkulácie, 
syndróm difúznej alveolárnej hemorágie, difúzne 
choroby spojiva a vaskulitídy a tiež IPF  

• pri UIP výraznejšia časová heterogenita 
fibroproliferatívnych zmien  

• oproti DIP absencia kumulácie AM 

• odlíšenie proliferatívnej fázy DAD od COP a NSIP - 
zmeny pri AIP uniformné v porovnaní s COP, pri NSIP 
fibrotické okrsky obsahujú viac kolagénu, kým pri DAD je 
vo fibrotických zónach viac fibroblastov 



AIP liečba a prognóza 

•ventilačná podpora, O2, ECMO 

•systémová kortikoterapia? (2-4 mg 

prednizónu/1 kg alebo pulz  

•aditívna imunosupresia? (vinkristín, 

cyklofosfamid) 

•prognóza nepriaznivá - mortalita do 3 

mesiacov 74%, priemerný čas prežitia 1 

mesiac  

•v prípade prežitia plná remisia? 



LIP klinický obraz 

• zriedkavý výskyt 

• malígna lymfoproliferácia? 

• LIP pri difúznych chorobách spojiva a iných imunologicky 
podmienených chorobách (myastenia gravis, 
Hashimotova tyreoiditída, primárna biliárna cirhóza, 
autoimúnna hemolytická anémia, perniciózna anémia), 
CVID, AIDS, infekcie (Pnemocystis Jirovecii, HBV, EBV) 
a liekové poškodenia pľúc  

• 50. rok života, častejšie ženy 

• dráždivý kašeľ a pomaly progredujúca (>3 roky) 
námahová dýchavica 

• zvýšená telesná teplota (až febrility), únava, chudnutie, 
polyartralgie  

• niekedy inspiračný krepitus 



LIP diagnostika 

• lab. až v 75% ľahká anémia, polyklonová 
hypergamaglobulinémia alebo monoklonová 
hyperimunoglobulinémia v triede G alebo M  

• FVP ľahká RVP, ↓DLCO  

• HRCT kombinácia GGO, centrilobulárne 
lokalizovaných mikronodulov, zhrubnutia 
interstícia v okolí bronchovaskulárnych zväzkov 
a pneumatokély 

• BALT ↑Ly bez dôkazu klonality 

• Histológia intersticiálne infiltráty (T-ly, 
plazmocyty, histiocyty, Ma), lymfatické folikuly aj 
so zárodočnými centrami, hyperplázia 
pneumocytov 2. rádu, nekazeifikujúce 
granulómy možné 





LIP dif. dg. 

• HP (HRCT), sarkoidóza (HRCT), infekčné 

pneumonitídy (Pneumocystis Jirovecii) 

• lymfómy s nízkym stupňom malignity 

• hyperplázie MALT (absencia infiltrácie 

alveolárnych sept) 

• histopatologicky celulárna forma NSIP 

(rozsah infiltrátov menší, niektoré 

alveolárne septá nie sú infiltrované) 



LIP liečba a prognóza 

• kortikosteroidy v monoterapii alebo 

v kombináci s imunosupresívnami  

• možný prechod do lymfoproliferatívneho 

ochorenia pľúc (fluidothorax, 

a mediastinálna lymfadenomegália)  

• regresia po liečbe, fibróza v 1/3 prípadov  

• päťročné prežívanie 60% 



Idiopatická pleuroparenchýmová 

fibroelastóza (PPFE) – klinický obraz 

• pomerne zriedkavá, 

• široký vekový rozptyl (aj u detí), 

• progredujúca dýchavica, suchý kašeľ, 

pokles váhy?, PNO, v 50% rekurentné 

infekcie, 

• štíhla postava, plochý hrudník, 

• niekedy paličkovité prsty a inspiračný 

krepitus. 



PPFE - diagnostika 

• CT - denzné subpleurálne konsolidácie s 

trakčnými bronchiektáziami, distorziou 

pľúcnej architektoniky a zníženým 

objemom hroných lalokov. 

• Histopatologicky zmnoženie elastických 

vlákien, intraalveolárna fibróza. 

 





PPFE – dif. dg. 

• sekundárne formy: radiačné poškodenie, 

protinádorová chemoterapia, 

transplantácia pľúc, kostnej drene či 

kmeňových buniek, inhalácia mikročastíc 

azbestu či hliníka, infekcie vláknitými 

hubami či MAC, autoimunitné choroby 

(RA, ulcerózna kolitída, psoriáza, 

ankylozujúca spondylitída), HP. 



PPFE – liečba a prognóza 

• Liečba? 

• Asi u 60% pacientov progresívny 

charakter, 40% prípadov letálna. 



Neklasifikovateľné IIP 

• Niekedy sa nepodarí zaklasifikovať IIP 

napriek využitiu všetkých prostriedkov 

vrátane MTD. 

• S odstupom času sa u časti týchto 

prípadov vyvinie CTD alebo sa odhalí 

liekové poškodenie. 



Sarkoidóza - definícia 

• Multisystémové granulomatózne 

ochorenie nejasného pôvodu.  

• Najčastejšie pľúca a lymfatické uzliny. 

Často pečeň, slezina, kosti, parotídy, oči, 

kostná dreň, CNS, svaly vrátane 

myokardu. 



Sarkoidóza - história 

• 1877 Jonathan Hutchinson  

• „sarkoid“ - nórsky dermatológ Caesar 

Boeck  

• lupus pernio - francúzsky dermatológ 

Ernest Henri Besnier  

• multiorgánové postihnutie - švédsky 

dermatológ Jorgen Schaumann 



Sarkoidóza - epidemiológia 
• najvyššia prevalencia u Švédov, Dánov 

a afroameričanov, raritná v Španielsku, Portugalsku, 
Indii, Saudskej Arábii a južnej Amerike 

• prevalencia 1-40/100000 (160/100000?) 
• v minulosti choroba 3. decénia, v Japonsku 

a Škandinávii u žien druhý vrchol po 50. roku, >50% 
nových prípadov po 50. roku, u detí zriedkavá, u žien 
častejšia ako u mužov 

• priebeh závažnejší u čiernej rasy  
• v Európe najčastejší nodózny erytém, chronická uveitída 

častá u černochov, lupus pernio u portorikáncov, 
v Japonsku časté kardiálne a očné postihnutie  

• familiárny výskyt - polygénová dedičnosť predispozície 
(HLA-A1, HLA-B8 a HLADR3) 

• včasné jarné obdobie  
• častejšia u nefajčiarov  
• tehotnosť? 



Sarkoidóza - etiopatogenéza 
• špecifický mechanizmus odpovede predisponovaných 

jedincov na expozíciu  
• vznik u recipientov transplantátu kostnej drene od 

donorov so sarkoidózou  
• infekčné vyvolávatele (HSV, Borrelia burgdorferi, 

tuberkulózne aj netuberkulózne mykobaktérie, 
Propionibacter acnes, mykoplazmy) 

• expozícia berýliu, hliníku či zirkóniu  
• akumulácia (influx aj lokálna proliferácia) aktivovaných 

T-ly CD4+ Th1 a makrofágov v postihnutom orgáne či 
tkanive 

• formácia granulómov (mononukleárne fagocyty a Ly – v 
strede CD4+, na okraji CD8+) v peribronchiolárnom, 
subpleurálnom a perilobulárnom priestore, príležitostne 
fokálna koagulačná nekróza  

• aktivované makrofágy → 1,25-dihydroxycholekalciferol  
• 50% postihnutie ciev  



Sarkoidóza klinický obraz I. 
• celkové nešpecifické príznaky: 

zvýšená teplota, malátnosť, slabosť, 
pokles telesnej váhy, polyartralgie 

• DDO: až 90%: retrosternálna bolesť, 
dráždivý kašeľ, dýchavica pri námahe. 
Až 20% bronchiálna hyperreaktivita  

• periférna lymfadenomegália: 
(cervikálne, najmä dorzálne, axilárne 
a inguinálne), nekolikvujú, nefistulujú, 
nie sú bolestivé ani fixované voči koži 
a spodine 

• pečeň: 50-80%? 



Sarkoidóza klinický obraz II. 
• koža: 25% - nodózny erytém 

(spontánne ustúpi počas 6-8 týždňov), 
lupus pernio - chronická forma, 
indurované plaky ružovej až fialovej 
farby, najčastejšie nos, pery, líca, uši, 
očné viečka, prsty, nosová sliznica. 
častejšie u afro-amerických 
a západoindických žien, asociované 
s kostnými cystami a pľúc. fibrózou, 
nedochádza k spontánnej remisii, 
plaky, papuly, noduly, hyper- či 
hypopigmentované makuly, infiltrácia 
starých jaziev, absencia bolesti, 
svrbenia či ulcerácií 



Sarkoidóza klinický obraz III. 
• oči: 11-83% (uveitída, keratokonjunktivitída, dakryocystitída, 

vaskulitída sietnice) 

• CNS: <10%, báza mozgu (hlavové nervy, hypofyz. insuf.)  

• kĺby: 25-39%, kolená, lakte, zápästia a malé kĺby rúk a nôh 

• svaly: vzácne, myalgie, slabosť, proximálne skup. končatín  

• myokard: 5%, dysrytmie (poruchy prevodu)  

• GIT <1% - žalúdok, ezofagus, konečník, pankreas, appendix  

• gl. parotis: 6% - uni- aj bilaterálne, výrazná tendencia 
k samovoľnej regresii, s uveitídou, parézou n. facialis 
a horúčkou = Heerfordtov syndróm  

• štítna žľaza: hypo- hyper- aj normofunkčná struma 

• hypofýza: diabetes insipidus 

• nadobličky: hypokorticizmus 

• reprodukčné orgány: uterus, prsník, testes 

• obličky: vzácne intersticiálna nefritída  



Sarkoidóza – diagnostika 

• Löfgrenov sy. + BALT (Ly, 

CD4+/CD8+>3,5) 

• Nekazeifikujúci granulóm v biopsii. 

 

 



Sarkoidóza pomocné vyšetrenia 
• perif. krv: zápalová aktivita, lymfopénia, ľahká 

anémia, hyperkalciémia a kalciúria, sACE nemá 
diagnostický význam (tuberkulóza, m. Gaucher, 
hypertyreóza), ALP, GMT, kreatinín, urea, hladiny 
hormónov 

• RTG:  
– I. št. - BHL 

– II. št. - BHL + parenchým 

– III. št. - parenchým 

– IV. št. - fibróza  

– 0. št. alveolitída bez RTG 

• RTG rúk 

• PET/CT „lambda-panda“) 

• USG LU, pečeň, slezina, EBUS 

• Tuberkulínová skúška negatívna u asi 70%  

 



Sarkoidóza – štádia (Scadding) 





Sarkoidóza FVP 

• limitovaný dg. význam 

• nekoreluje s rozsahom postihnutia podľa 

zobrazovacích metód 

• RVP, OVP, ↓DLCO  

• I. št. funkčný deficit u 20%, vo vyšších 

štádiách 40-70% 



Sarkoidóza BALT 

• nemá diagnostický význam 

• TLy 30-60 

• CD4+/CD8+ > 3,5 senzitívnosť 53%, 

špecifickosť 94%, PPH 76%, NPH 85%  

• 5% dominancia CD8+ TLy 

• príležitostne ľahké zvýšenie NS 



Diagnostika extratorakálnej 

sarkoidózy 
• Kveimov-Siltzbachov test - prípady uveitídy, 

hepatálnych granulómov, hyperkalciúrie alebo 
rekurentného nodózneho erytému nejasnej etiológie 
a suspektnej neurosarkoidózy, keď rádiografický nález 
neumožňuje suponovať diagnózu sarkoidózy  

• očné postihnutie fluorescenčná angiografia 

• sarkoidóza myokardu - Holter-EKG, TTE? MRI, táliová 
scintigrafia, koronarografia 

• CNS - MRI + gadolínium, nález nešpecifický, likvor - 
80% ↑Ly, ↑bielkoviny, ↑CD4+/CD8+ TLy, vylúčenie 
infekčnej etiológie 



Sarkoidóza histológia 
• dobre ohraničené granulómy s periférnym 

lemom lymfocytov a fibroblastov. 

• perilymfatická intersticiálna distribúcia 
granulómov. 

• vylúčenie alternatívnej príčiny 

• perbronchiálna biopsia - výťažnosť 40-90%  

• nodózny erytém nebioptovať.  

• bioptovať infiltrované staršie jazvy, perif. LU, nie 
Danielsova biopsia  

• diagnostická výťažnosť 90% 

• nie biopsia pečene 

• bez biopsie pravdepodobnosť správnej dg.: 
 I. št. 98%, II. št. 89%,  III. št. 52%, 0. št. 23%  



Sarkoidóza dif. dg. 
• choroby spôsobujúce mediastinálnu lymfadenomegáliu 

(infekcie, lymfómy, lymfatické šírenie epitelových nádorov).  

• febrility nejasného pôvodu (difúzne choroby spojiva, 
vaskulitídy, zápalové choroby čreva, lymfómy) 

• granulomatózne procesy:  
– infekcie (mykotické: kryptokokóza, aspergilóza, kokcidiomykóza, 

histolazmóza, blastomykóza), mykobaktériové, pneumocystové, 
toxoplazmové, brucelóza, CMV, IM (nekrózy, predominantná 
lokalizácia granulómov v dýchacích priestoroch) 

– sarkoidné reakcie pri nádoroch 

– difúzne choroby spojiva, vaskulitídy a iné imunologicky podmienené 
choroby: RA, WG, zápalové choroby čreva (Crohnova choroba, 
ulcerózna kolitída, primárna biliárna cirhóza) 

– granulomatózna reakcia na cudzorodý materiál (Be, talok, Zr, Ti, Al, 
parafín). 

– granulomatózne lézie nejasného významu (granulomatous lesions of 
unknown significance - GLUS) - až 20% všetkých biopsií 
granulomatóznych ochorení. prevahu majú B-lymfocyty 

– pri postihnutí GIT-u m. Crohn, tuberkulóza a mykotické infekcie 



Sarkoidóza celková liečba 
• symptomatickí pacienti s významnou limitáciou pľúcnych funkcií 

a pacienti so závažným mimopľúcnym postihnutím (myokard, CNS, 
hyperkalciémia, očné postihnutie neodpovedajúce na topické steroidy) 

• symptomatickí pacienti s perzistujúcimi systémovými príznakmi? 

• asymptomatickí pacienti s progredujúcim RTG či funkčným deficitom? 

• glukokortikosteroidy 20-40 mg prednizónu/deň, vyššie dávky pri 
postihnutí myokardu a nervovoého systému, nie kratšie ako 12 mesiacov, 
do 2 rokov relaps u takmer 1/3 liečených, dlhodobé podávanie minimálnej 
udržiavacej dávky glukokortikosteroidov? 

• metotrexát 10 do 25 mg raz týždenne - zlepšenie u 78% steroid-
rezistentných pacientov, častý výskyt relapsov, efektívne znovunasadenie 

• azatioprín 50-200 mg/deň podobný efekt ako metotrexát 

• hydroxychlorochín 200-400 mg/deň - liek voľby pri kožnej manifestácii, 
neodpovedajúcej na topické steroidy + alternatíva KS a MTX 

• leflunomidu (indikačné obmedzenie na RA a psoriatickú artritídu) 

• anti-TNF-α protilátky (infliximab) - refraktérne extrapulmonálne 
manifestácie sarkoidózy (preskribčné aj indikačné obmedzenie) 

• cyklosporín a cyklofosfamid nie (NUL) 

• pentoxifylín, talidomid, melatonín aj ERT 



Sarkoidóza lokálna, symptomatická, 
nefarmakologická liečba 

• topické KS (kožné lézie, uveitída, iritída, 
nosové polypy) 

• inhalačné KS (budezonid ≥ 1200 μg/deň)? 

• NSAR -  
artralgie, myalgie, febrility, nodózny 
erytém (pokles kalciémie) 

• RHB, DDOT 

• transplantácia pľúc - rekurencia 

• pľúcna hypertenzia - prostacyklíny, 
antagonisti rET 



Sarkoidóza prognóza 
• 2/3 spontánna remisia  

• 10-30% chronický priebeh 

• relaps pri každom priebehu ochorenia 

• akútny priebeh - možná priaznivá prognóza 

• nodózny erytém ustupuje do 6 týždňov, regresia 
lymfadenomegálie sa oneskoruje aj viac ako o rok 

• nepriaznivá prognóza: lupus pernio, chronická 
uveitída, vek > 40 rokov, chronická hyperkalciémia, 
nefrokalcinóza, príslušnosť k čiernej rase, kostné 
cysty, postihnutie myokardu či CNS 

• I. št. remisia v 55-90%, II. št. 40-70%, III. št. 
10-20%, IV. št. 0% 

• systémová kortikoth. môže predisponovať k relapsu 



Sarkoidóza komplikácie 

• bronchiektázie → aspergilové infekcie → 
hemoptýzy 

• respiračná insuficiencia 

• pľúcna hypertenzia (5-15%) 

• malígne nádory? – lymfómy, rakovina kože, 
melanóm, nádory štítnej žľazy, hrtana, krčka 
maternice, pečene, pľúc, testes a maternice 

• embolizácia do AP je viac ako dvojnásobne 
častejšia u pacientov so sarkoidózou, než 
v základnej populácii  



HP definícia, epidemiológia 

• Zápalová a/alebo fibrotická choroba 

postihujúca pľúca a malé dýchacie cesty. 

Zvyčajne je následkom imunitne 

sprostredkovanej reakcie vyvolanej 

zjavným alebo skrytým inhalovaným 

antigénom u vnímavých jedincov.  

• Výskyt závisí na Ag, regióne, klíme 

a praktikách pri manipulácii s daným Ag 

(HP u francúzskych farmárov 0,4 a 4,4%)  



HP mikroorganizmy 
Antigén Zdroj Ochorenie / epozícia 

Termofilné aktinomycety plesnivé rastliny farmárske pľúca 

Saccharopolyspora rectivirgula plesnivé seno farmárske pľúca 

Thermoactinomyces vulgaris plesnivé seno, kompost farmárske pľúca, pľúca pestovateľov a spracovateľov húb 

Thermoactinomyces sacchari cukrová trstina bagasóza 

Bacillus subtilis detergenty výroba a balenie detergentov 

Aspergillus clavatus plesnivé zrno sladovnícke pľúca 

Aspergillus versicolor zvieracie lôžka choroba psej búdy 

Aspergillus species plesnivý tabak pľúca pestovateľov a spracovateľov tabaku 

Penicillium casei plesnivý syr pľúca umývačov syra 

Penicillium glabrum (frequentans) plesnivý korok suberóza 

Penicillium chrysogenum plesnivý drevný prach pľúca drevárov 

Penicillium species duby a javory drevorubačská choroba 

Cryptostroma corticale plesnivá javorová kôra zber javorového sirupu 

Aureobasidium pullulans, Graphium species plesnivý prach zo sekvojového dreva sekvojóza 

Aureobasidium species, Graphium species kontaminovaná voda sauna 

Epicoccum nigrum nevetraná plesnivá sprcha HP podzemných spŕch 

Alternaria species drevo, drevovina drevárske pľúca 

Merulius lacrymans práchnivé drevo  

Botrytis cinerea plesnivé hrozno vinárske pľúca 

Trichosporon cutaneum vlhké drevo a tatami (Japonsko) letný typ HP 

Cephalosporium splašky čističky odpadových vôd 

Streptomyces albus kontaminované priemyselné hnojivo poľnohospodárstvo 

Sacharomonospora viridis suchá tráva choroba slamenných striech 

Mucor stolonifer plesnivá paprika spracovanie papriky 

Candida albicans náustok dychového hudobného nástroja hra na dychové nástroje 

Phoma violacea plesnivé závesy v sprche choroba zo sprchových závesov 

Mycobacterium avium-intracellulare kontaminovaná voda vírivky 

Zmes améb, húb a baktérií nebulizátory, zvlhčovače, klimatizácie ventilátorové pneumonitídy, klimatizované priestory 

Baktérie a huby kontaminovaná chladiaca emulzia obrábanie kovov 



HP iné Ag 
Živočíšne bielkoviny 
Vtáčie bielkoviny výlučky, krv a perie vtákov pľúca chovateľov holubov a i. vtákov 

Bielkoviny krýs a pieskomilov moč alebo sérum  chovatelia hlodavcov 

Bielkoviny zvieracej srsti zvieracia srsť kožušnícke pľúca 

Hovädzie a prasacie bielkoviny prášok z hypofýzy pľúca šňupačov pituitrínu 

Ulity mäkkýšov prach z mletých ulít školská krieda (len Japonsko?) 

Rybie proteíny prach z rybieho mäsa spracovanie rýb 

Zrniar čierny (chrobák) pšeničná múka mlynárske pľúca 

Proteíny lariev priadky morušovej larvy priadky morušovej pľúca chovateľov priadky morušovej 

Proteíny netopierieho séra výkaly netopierov netopierie pľúca 

 

Rastliny 
Sója sójové struky pľúca spracovateľov sóje 

Káva prach z kávových zŕn pľúca spracovateľov kávy 

Lycoperdon species prášnica (huba) lykoperdonóza 

 

Chemikálie 
Izokyanáty farby, plasty, živice, polyuretánová pena pľúca reštaurátorov náterov 

Anhydridy plasty, živice, farby výroba plastov, práca s epoxidmi 

Paulyho činidlo - detekcia imidazolov a fenolov 
Bordeaux zmes (CuSO4+Ca(OH)2) fungicídne postreky vo vinárstve vinárstvo 

Pyretríny insekticídy dezinsekcia 

Kobalt tvrdokovy používanie obrábacích nástrojov 
Berýlium fluoresc. lampy, obrazovky, dent. zliatiny berylióza 



HP patogenéza 
• prečo sa HP vyvinie len u niektorých exponovaných osôb? 

vírusová infekcia? polutanty? protektívny efekt fajčenia? 
– Ag prezentovaný Ma a dendritickými bunkami → tvorba Ab → ich 

väzba na Ag → tvorba IK → aktivácia C →Ag+Ab+C5 →uvoľnenie IL-
8, MIP-alfa1, RANTES, IL-6, IL-12 a TNF-alfa z Ma 

– IL-8 → chemoatrakcia T-Ly a NS, MIP-alfa1 → chemoatrakcia T-Ly, 
Mo, Ma + IL-12 → diferenciácia Th0 CD4+ T-Ly na Th1 

– krátko po expozícii dominujú CD4+ Ly, neskôr CD8+ Ly 

– Aktivované Ma → IL-1 a TNF-alfa → celková zápalová 
symptomatológia  

– Aktivované Ma → IL-6 → diferenciácia B-Ly na plazmatické bunky 
a maturácia CD8+ T-ly na cytotoxické bunky 

– Th1 CD4+ Ly → IFN-gama → Ma→epiteloidné a mnohojadrové bunky 

– Aktivované Ma → TGF-beta – stimul. fibroproliferácie a angiogenézy  

– pri akútnej exacerbácii HP aj NS (fibroproliferácia)  



HP klinický obraz 
• Akútna, subakútna a chronická forma 

• fibrotická a nefibrotická forma 

• dýchavica a kašeľ, 

• celkové príznaky (pokles telesnej hmotnosti, 
chrípkové príznaky, zvieranie na hrudníku, 
pískanie pri dýchaní,  

• akútny atak o 4-48 hodín po expozícii 

 
 



HP diagnostika I. 

Nález v BALT 

alebo v 

pľúcnej biopsii 



Identifikácia patogénu 

• anamnéza (dotazník), 

• precipitujúce protilátky, 

• eliminačný test, 

• prieskum prostredia, 

• expozičný test, 

• LPT. 



CT vzor nefibrotická HP 
Typický Kompatibilný 

postihnutie parenchýmu: 

•difúzne GGO 

•mozaikovité zvýšenie denzity 

postihnutie parenchýmu: 

•uniformné jemné GGO 

•konsolidácie 

•cystické zmeny 

postihnutie drobných 

dýchacích ciest: 

•centrilobulárne mikronoduly 

•air-trapping 

distribúcia: 

•kraniokaudálnym smerom 

difúzne s alebo bez šetrenia 

bazálnych zón 

•axiálnym smerom difúzne 

distribúcia: 

•kraniokaudálnym smerom difúzne 

alebo predominantne v dolných 

poliach 

•axiálnym smerom difúzne alebo 

peribronchovaskulárne 



CT vzor fibrotická HP 

• Oproti nefibrotickej HP naviac: 
– príznaky fibrózy (retikulácia, trakčné bronchiektázie, 

plástovatenie) 

– príznak troch denzít 

















Analýza celulárnej 

komponenty BALT  
• typicky ↑↑↑CD8+ T-ly  

• krátko po expozícii CD4+ Ly, výnimka - HP 

spôsobená izokyanátmi,  

• pri chronickom priebehu pomer CD4+/CD8+ 

narastá 

• pri akútnych formách a chronických fibrotických 

formách aj ↑NS 

• rozdiely medzi typmi HP:  

– termofilné aktinomycéty ly>50%, ↓CD4+/CD8+  

– vtáčie proteíny ly <50%, CD4+/CD8+ >1  



HP histológia 

• celulárna intersticiálna pneumónia 

akcentovaná v okolí malých 

dýchacích ciest, 

• celulárna chronická bronchiolitída, 

• charakteristický granulomatózny 

zápal, 

• absencia zmien sugestívnych z 

alternatívnej diagnózy. 

 



HP FVP 

• RVP,  

• OVP,  

• ↓DLCO  



HP fyzikálny nález 

• inspiračný krepitus,  

• inspiračné vrzoty, 

• inspiračné praskoty.  



HP expozičný test 

• v prirodzenom prostredí alebo 

v laboratórnych podmienkach, 

• antigén? 

• riziko závažnej reakcie (hospitalizácia), 

• klinický obraz, KO, FVP vrátane DLCO 

za bazálnych podmienok a 4-12 hodín 

po epozícii. 



Anamnéza expozície a/alebo 
protilátky IgG 

Expozícia 
+ 

Expozícia 
+ 

Expozícia  
+ 

Expozícia 
- 

Expozícia 
- 

Expozícia 
- 

Stredná 
istota 

Typická HP histologicky 

HRCT 

Typický pre HP Kompatibilný s HP Neurčitý pre HP 

Stredná 
istota 

Stredná 
istota 

Stredná 
istota 

Stredná 
istota 

Stredná 
istota 

Stredná 
istota 

Vysoká 
istota 

Vysoká 
istota 

Vysoká 
istota 

Vysoká 
istota 

Vysoká 
istota 

Definitívna 

Definitívna 

Definitívna 

Definitívna Definitívna Definitívna Definitívna 

Nízka istota Nízka istota 

Nízka istota Nízka istota 

Nízka istota 

Nízka istota 

Nevylúčená Nevylúčená Nevylúčená 
Bez BAL alebo BALT bez 
lymfocytózy a buď bez histológie 
alebo neurčitá histológia 

BALT  lymfocytóza bez histológie 

BALT  lymfocytóza s neurčitou 
histológiou 

Pravdepodobná HP histologicky 

Nevylúčená 

Nevylúčená 



HP dif. dg. 

• akútny atak  
– akútne a recidivujúce respiračné infekcie, 

záchvaty AB, expozície endotoxínom, ABPA, 
embolizácia do AP, EGPA, GPA, sarkoidóza a 
zaprášenia anorganickými prachmi, 

• chronický priebeh  
– IIP (najmä NSIP, UIP a LIP), postihnutie pľúc 

v rámci difúznych chorôb spojiva a vaskulitídy, 
liekové poškodenia pľúc, zaprášenia anorg. 
prachmi a CHOCHP . 



HP - liečba, sledovanie a prognóza  
• prevencia expozície 

• v prípade významného funkčného deficitu 
systémová kortikoterapia 30 mg prednizonu/deň, 
detrakcia rýchlejšie než pri IIP alebo sarkoidóze 
(významné zlepšenie už po pár dňoch), prvá 
funkčná a RTG kontrola po 2 týždňoch liečby, 
ukončenie do 3 mesiacov, 

• nefibrotické formy - dobrá prognóza  

• Chronické fibrotické formy - pomaly progredujúci 
priebeh (aj po ukončení expozície) s postupným 
rozvojom respiračnej insuf. a cor pulmonale 
(DDOT, transplantácia) 



IP pri CTD 

CTD UIP NSIP OP LIP DAD hemor DC noduly seroz. 

RA +++ ++ ++ + + - +++ +++ +++ 

SSc + +++ + - + - - - - 

PM/DM + +++ +++ - ++ - - - - 

SjS + ++ - ++ + - + + - 

SLE + ++ + ++ ++ +++ - - +++ 

MCTD + ++ + - - - - - + 



Histiocytóza z Langerhansových bb. 

definícia, epidemiológia, patogenéza 
• raritné ochorenie z patologickej lokálnej akumulácie 

a proliferácie histiocytov (nezrelé dendritické bunky z kostnej 
drene, ktoré stratili svoju antigén-prezentačnú schopnosť) 

• Langerhansove bunky exprimujú CD1a a CD207 (langerín), 
proteín S-100 

• Langerhansove bunky uvoľňujú prozápalové chemokíny - 
lokálna akumulácia ďalších zápalových buniek s deštrukciou 
postihnutého tkaniva a systémové prejavy zápalu  

• najčastejšie postihnutie kostí, hypofýzy, pľúc, pečene, 
lymfatických uzlín, sleziny, krvotvorných a mukokutánnych 
tkanív  

• pľúcne postihnutie 61,7% 

• takmer výhradne u osôb exponovaných tabakovému dymu 

• maximum výskytu medzi 20. a 40. rokom 



Histiocytóza z Langerhansových bb. 

 klinický obraz  
• až v 16% prípadov priebeh asymptomatický 

• aj prípady rýchle progredujúce do respiračnej insuf. 

• dráždivý kašeľ, námahová dýchavica, bolesť na 
hrudníku (PNO – 25% prvý príznak, postihnutie rebier) 

• celkové príznaky: zvýšená teplota, slabosť a váhový 
úbytok 

• diabetes insipidus 50-100% pacientov, zmeny na 
kostiach v 4-20%  

• fyzikálne vyšetrenie obvykle fyziologické, výnimočne 
paličkovité prsty 

• pri pokročilom ochorení pľúcna hypertenzia, 
neproporcionálna funkčnému deficitu (priame 
postihnutie pľúcnych arteriol a venúl) 



Histiocytóza z Langerhansových bb. 

diagnostika 
• RTG nodulárne-hviezdicovitá disseminácia, 

šetriaca kostofrenické uhly, veľkosť nodulov 
3-10 mm, niekedy cystické útvary a retikulácia, 
typický nález len u menšiny pacientov - 
izolované cystické zmeny alebo výhradne 
nodulárna disseminácia 

• FVP RVP/OVP, DLCO alterovaná asi v 70%, 
hyperinflácia pľúc  

• BALT CD1+ > 5%, dôkaz 
Birbeckových-Broadbentových granúl či proteínu 
S-100 (aj BALT „zdravého“ fajčiara môže 
obsahovať CD1+ bunky), senzitívnosť len 25% 







Histiocytóza z Langerhansových bb. 

dif. dg. 
• LAM (dutiny väčšie, majú tenšiu stenu 

• emfyzém (stena búl tvorená len okolitým pľúcnym 
parenchýmom) 

• cystická fibróza (anamnéza rekurentných infekcií, 
celkové neprospievanie, bronchiektázie) 

• vaskulitídy 

• nešpecifické mikroabscesy 

• bronchiektázie 

• infekcia Pneumocystis Jirovecii 

• rozpadnuté hematogénne MTS 

• nodulárne disseminácie (zaprášenia pľúc, 
vaskulitídy, hemoatogénne MTS, sarkoidóza, TBC)  



Histiocytóza z Langerhansových bb. 

liečba 
• zanechanie fajčenia vedie k remisii až v 33% 

prípadov, aj po ňom sa môže vyskytnúť relaps či 
progresia 

• kortikoterapia 0,5-1 mg prednizónu/kg 
detrahovaná až vysadená do 6-12 mesiacov - 
výsledky rozporné (len u symptomatických 
pacientov s predominanciou nodulárnych lézií) 

• cytotoxické látky (cyklofosfamid, vinblastín, 
metotrexát, etopozid a 2-chlórodeoxyadenozín) len 
pri multisystémovom postihnutí, výsledky 
nejednoznačné 

• pleurodéza, DDOT, transplantácia pľúc (recidívy 
v transplantáte 20,5%)  



Histiocytóza z Langerhansových bb. 

prognóza 

• možná remisia spontánne či po liečbe 

• 2/3 prípadov chronický priebeh s respiračnou 
insuficienciou  

• prediktory nepriaznivej prognózy: vyšší vek, 
celkové príznaky, recidivujúce PNO, 
multisystémové postihnutie, pokročilé 
cystické zmeny a závažná alterácia výmeny 
plynov 

• medián prežitia 12,5 roka 

• rizikový faktor pre vývoj rakoviny pľúc aj 
hematologických malignít   



Sy. Heřmanský-Pudlák 
• heterogénna skupina autozomálne recesívnych 

porúch, výskyt 1/500000-1/1000000 

• okulokutánny albinizmus, hemoragická diatéza 
a pľúcna fibróza 

• dôsledok poruchy tvorby a/alebo transportu 
intracelulárnych vezikúl, najmä melanozómov, 
doštičkovývh denzných granúl a lyzozómov 

• pľúcna fibróza až u 80%  

• manifestácia v 3.-4. dekáde, u žien s HPS 2-krát 
častejšia než u mužov  

• fenotypovo je výrazne podobná IPF 

• farmakoterapia neefektívna, DDOT, 
transplantácia pľúc  



Pľúcna alveolárna proteinóza  

• Porucha metabolizmu surfaktantu. 

• Vyplnenie alveolov fosfolipidmi 

a proteínmi. 

• Kolaps alveolov. 

• Fibróza. 

• Náchylnosť na infekcie (nokardiové 
a mykobaktériové) 

 



PAP - klasifikácia 
• Primárna PAP – znížená stimulácia AM prostredníctvom 

GM-CSF 

– autoimúnna PAP (85-90%) – autoprotilátky proti GM-CSF 
(fajčiari) 

– hereditárna PAP – mutácia, recesívna dedičnosť, nefunkčné 
receptory pre GM-CSF. 

• Sekundárna PAP – choroby spôsobujúce redukciu 
počtu a/alebo funkcie AM (intoxikácie, MDS, HIV, CHT, 
inhalácia prachu (Si, Ti, Al...) 

• Kongenitálne PAP – mutácie génov pre SFTPB, 
SFTPC, pre proteíny významné pre vývoj pľúc (NKX2.1), 
pre SFT lipidy (ABCA3). Produkcia abnormného 
surfaktantu.  



PAP - epidemiológia 

• Autoimúnna PAP:  

– 6-7/1000000  

– Obvykle 4. decénium, M:F=4:1 (fajčenie?) 

• Hereditárna PAP: 

– deti <10 rokov, výnimočne dospelí <35 rokov. 

• Sekundárna PAP: ? 

• Kongenitálna PAP: 

– pri narodení (SFTPB, ABCA3, NKX2.1 ), ale aj v 

detstve až do dospelosti (SFTBC, ABCA3). 



PAP – klinický obraz 

• Autoimúnna PAP má pozvoľný nástup 

príznakov, až 1/3 postihnutých môže byť 

asymptomatická.  

• Námahová dýchavica, kašeľ, expektorácia 

bieleho speneného spúta.  

• Celkové príznaky? (únava a pokles telesnej 

váhy, zvýšená telesná teplota. 

• Rekurentné infekcie (nokardiové 

a mykobaktériové) 



PAP - diagnostika 

• HRCT obraz „bláznivej dlažby“ (crazy 

paving). 

• Opaleskujúci vzhľad BALT. 

• Biopsia? 





PAP - liečba 
• „Pľúcna dialýza“. 

• LTX (recidíva?). 

• Experimentálna liečba: 

– GM-CSF 

• Pri autoimúnnej PAP až 95% prípadov priaznivo 

odpovedá na inhaláciu GM-CSF. 

• Bezpečnosť?, dávkovanie? 

• Nie je úspešná pri sekundárnej a kongenitálnej PAP. 

– Rituximab (autoimúnna PAP). 

– Plazmaferéza (autoimúnna PAP). 

– Statíny? 

PAP Research Goup in Japan: http://www.pap-guide.jp/en/about/cure.html#03; 

Malur, A., et al., 2012; McCarthy, C., et al., 2018 



Pľúcna amyloidóza  

• depozícia proteínov  

• dôsledok chronického zápalu, nádorových 
ochorení (najmä mnohopočetného myelómu), 
ale aj hereditárnej poruchy 

• multisystémové postihnutie alebo izolovane 

• lokalizácia:  

• tracheobronchiálne 

• lymfonodálne 

• difúzne parenchýmové infiltráty 

• nodulárna forma (solitárne aj mnohopočetné) 
môžu byť kalcifikáty  

• dôkaz amyloidu histologicky Kongo-červeňou  



LAM základná charakteristika 
• Proliferácia abnormálnych bb. podobných 

bunkám hladkej svaloviny, ktoré nesú črty 

nádorových bb. a pôvodu v neurálnej lište. 

• Výskyt: pľúca, obličky, lymfatické cesty. 

• Von Stossel 1937. 

• Ženy v produktívnom veku (medián 33 r.). 

• Prevalencia 3,4-7,8 /mil.  žien, incidencia 0,23-

0,31/mil. žien. 

• Sporadická LAM výhradne ženy s jedinou 

výnimkou, 

• alebo TSC-LAM – 30% žien s TSC a 10-15% 

mužov s TSC. 



Genetika LAM 

• Inaktivačná alebo stratová mutácia 

génu TSC1 (9q34) alebo TSC2 

(16p13). 

• Sporadická LAM – somatická 

mutácia génu TSC2. 

• TSC-LAM – gametická mutácia 

génu TSC1 alebo TSC2. 

• Mutácia TSC1 – menej závažný 

fenotyp. 

 

16p13.3 

9q34.13 



Klinický obraz LAM 

• Námahová dýchavica 49%. 

• Spontánny pneumotorax 46-57%. 

• Únava, kašeľ, hemoptýza, bolesť na hrudi, 

chyloptýza, chylúria, chylus vo vaginálnom 

sekréte či v stolici. 

• Hematúria. 

• TSC-LAM – menej cýst menšieho 

rozsahu, menej symptómov. 



HRCT v diagnostike LAM 

• Senzitívnosť 

87,5%. 

• Špecifickosť 

97,5%. 

• 30% pacientov s 

cystickými léziami 

má LAM. 

 



S_VEGF-D v dg. a dif. dg. LAM 

• Zvýšený pri LAM, nie pri iných cystických 

chorobách pľúc. 

• >800 pg/ml 
– senzitívnosť 73%,  

– špecifickosť 100%. 

• Pri typickom CT stanovenie dg. bez 

histologizácie. 

 



Liečba LAM 
odporúčanie kvalita dôkazov 

Doxycyklín 
Podmienečné 
proti 

nízka 

Hormonálna  liečba 
(progesterón, antagonisti 
GnRH, antagonisti 
estrogénových 
receptorov, ovarektómia) 

Podmienečné 
proti 

veľmi nízka 

Sirolimus Silné pre stredná 

Pleurodéza po prvom 
PNO 

Podmienečné 
pre 

nízka (18-32% 
recidív vs 65%) 

DDOT 

LTX 



IPP spôsobené radiáciou 

etiológia, epidemiológia 
• ERT zasahajúca hrudník (aj hlava a krk)  

• RTG nález u 10% 

• akútna či subakútna NSIP, OP, DAD, ARDS, 
eozinofilová pneumónia (anam. astmy či atopie), 
intersticiálna fibróza  

• typ žiarenia, dávka, frakcionácia, smerovanie, ako aj 
objem ožiareného tkaniva  

• modulácia predchádzajúcou, konkomitantnou či 
nasledujúcou CHT, podávanie O2, interferónu gama, ale 
aj individuálnymi faktormi (vek a východzie pľúcne 
funkcie), fajčenie má protektívny efekt 

• dávka > 20 Gy, po >40 Gy takmer vždy  

• patologické zmeny aj v okrskoch pľúc, ktoré sú vzdialené 
od ožiareného miesta 



IPP spôsobené radiáciou 

klin. obraz 

• akútna pneumonitída (4-12 týždňov po 
skončení ožarovania)  

• postradiačná fibróza, (6-12 mesiacov po 
ukončení), môže progredovať do 2 rokov  

• suchý kašeľ, námahová dýchavica, 
teplota.  

• inspiračný krepitus  



IPP spôsobené radiáciou 
Stratifikácia závažnosti podľa CTCAE (Common 

Terminology Criteria for Adverse Events) 

 
1) asymptomatický priebeh, len RTG nález; 

klinické sledovanie, intervencia nie je 
indikovaná, 

2) symptomatický priebeh, limitované namáhavé 
denné aktivity; intervencia je indikovaná, 

3) závažné ťažkosti s limitáciou samoobslužných 
úkonov; je indikovaná suplementácia kyslíka, 

4) život ohrozujúca respiračná insuficiencia; je 
indikovaná urgentná intervencia (tracheotómia, 
intubácia), 

5) smrť. 



IPP spôsobené radiáciou 

diagnostika 
• RTG 1-2 mes. po začatí liečby - nenápadne neostro 

ohraničené plošné či uzlovité GGO, infiltráty alebo 
kondenzácie, príležitostne fluidothorax s atelektázou, 
zmeny môžu regredovať do 6 mes. Rovnako však môže 
dôjsť k vývoju fibrózy, ktorá je ohraničená na ožiarený 
okrsok, pravouhlý tvar, trakčné bronchiektázie, 
zhrubnutia pleury, modernejšie trojrozmerné techniky 
ožarovania - nie pravouhlý tvar. 

• FVP - porucha výmeny plynov je výraznejšia než 
reštrikcia, aj po nízkych dávkach žiarenia, v prípade 
regresie pneumonitídy sa zlepšujú až normalizujú do 
18-24 mes. 

• BALT ly CD8+. 

• Bioptická verifikácia obvykle nie je potrebná. 



IPP spôsobené radiáciou 
dif. dg. 

• infekčné pneumonitídy, toxické poškodenie pľúc 
cytostatikami, prejavy chronického ľavokomorového 
zlyhávania pre ožiarenie myokardu, prejavy myxedému 
v dôsledku ožiarenia štítnej žľazy 

• OP - oddiferencovať lokálnu rekurenciu základného 
malígneho ochorenia a vývoj sekundárneho, radiáciou 
indukovaného, nádora pľúc  

• malignita = neostré ohraničenie a absencia vzdušného 
bronchogramu  

• pri včasnej postradiačnej pneumonitíde PET-CT falošne 
pozitívne (robiť až po 3 mes.) 

• v prípade pochybnosti biopsia  



IPP spôsobené radiáciou 

liečba 

• v prípade významného funkčného 
postihnutia systémová kortikoterapia - 
prednizon 50-60 mg/deň  

• obvykle regresia až remisia ochorenia  

• u pacientov s ľahkým funkčným deficitom 
je možné čakať na spontánnu regresiu do 
3 mesiacov 

• pentoxifylín a vitamín E 



IPP spôsobené radiáciou 

prognóza a komplikácie 

• závisí na stupni závažnosti - ťažký stupeň 
(3 a viac podľa CTCAE) má 50 až 
100%-nú mortalitu  

• po prechodnom zlepšení pľúcnych funkcií 
možný pomalý pozvoľný pokles  

• trakčné bronchiektázie, pneumotorax 
a kolonizácia vláknitými hubami  


