
Úvod: ZO je základní reakcí na poškození buněk a tkání. Jejím cílem je zvrat 

patologického procesu a zachování strukturální a funkční integrity živého organismu. 

Nadhraniční nebo protrahované působení inzultu může vést k dysregulaci zánětu až na 

systémovou úroveň. Za významný inzult lze považovat i rozsáhlý chirurgický výkon, např. 

resekční výkon na GIT, tzv. major abdominal surgery (MAS). Signálem pro aktivaci ZO 

mohou být alarminy, což jsou intracelulární molekuly, které v situaci, kdy je buňka 

poškozena, jsou uvolňovány do extracelulárního prostoru, kde mají bioaktivní efekt. Alarminy 

tedy mohou odrážet míru chirurgického poškození.  

Cíle práce: Primárním cílem práce bylo zjistit roli vybraných alarminů při stimulaci 

ZO při MAS. Sekudárními cíle práce byly: 1) zjistit schopnost vybrané skupiny alarminů 

predikovat klinický výsledek, 2) stanovit vztah hladiny alarminů a lokalizace chirurgické 

resekce, 3) stanovení korelace mezi hladinami alarminů a některými charakteristikami 

chirurgického výkonu, např. délka výkonu, krevní ztráty a intraoperační tekutinová nálož, 4) 

srovnat efekt laparoskopie a otevřené chirurgické operativy na hladiny alarminů a 5) ověřit 

předchozí výsledky stanovením role alarminů v podskupině pacientů podstupujících 

kolorektální chirurgii.  

Materiál a metodika: Subjekty byly zařazovány po dobu 12 měsíců do nechirurgické 

(NCh); (n=35) a chirurgické (Ch) skupiny (n=82). U subjektů studie byly stanoveny sérové 

hladiny alarminů (S100A8 a 12, high mobility group box – HMGB1, protein teplotního šoku 

70 - HSP70) a rutinních biomarkerů zánětu (C-reaktivní protein – CRP, interleukin 6 – IL-6, 

albumin). Pro analýzu srovnání typu chirurgického výkonu byla Ch-skupina rozdělena na 

podskupinu laparoskopickou a na skupinu laparotomickou. Pro post hoc analýzu byla vybrána 

podskupina pacientů podstupujících kolorektální resekce.  

Výsledky: Kromě HMGB1 byly hladiny všech alarminů signifikantně vyšší v Ch-

skupině ve srovnání s NCh-skupinou. V Ch-skupině byla zjištěna významná pozitivní 



korelace mezi S100A8 a IL-6 i CRP. Hladina S100A8 byla významně vyšší u zákroků na 

horním GIT. HMGB1 pozitivně koreloval s délkou operace, krevní ztrátou a perioperačním 

příjmem tekutin. Koncentrace S100A8 a S100A12 významně korelovaly s délkou 

hospitalizace na JIP, 28denní a hospitalizační mortalitou. Hladiny vybraných alarminů se 

nelišily mezi laparoskopickou a laparotomickou podskupinou. V laparoskopické podskupině 

pacientů s nádorovým onemocněním byly nalezeny signifikantně vyšší hladiny proteinů 

S100A8 a S100A12, a rovněž IL-6. Hladiny proteinů S100A8 a S100A12 byly významně 

vyšší v podskupině pacientů s kolorektální resekcí oproti podskupině bez chirurgického 

výkonu. V podskupině kolorektálních resekcí byla nalezena středně silná pozitivní korelace 

mezi hladinou vybraných proteinů S100A a sledovanými biomarkery zánětu (počet leukocytů, 

CRP, a IL-6).  

Závěr: MAS vede ke zvýšení sérové hladiny alarminů. Z vybraných alarminů hraje 

pravděpodobně dominantní roli při patogenezi systémového zánětu zejména protein S100A8 a 

protein S100A12, zatímco HMGB1 nejlépe z vybraných alarminů odráží míru sterilního 

chirurgického traumatu. Celkově je patrné, že alarminy jsou součástí fyziologické ZO na 

sterilní trauma a uplatňují se zřejmě také v rozvoji patologické ZO, která se podílí na lokálním 

orgánovém poškození anebo vede k dysregulaci a systémové dekompartmentizaci zánětu se 

všemi patofyziologickými důsledky. 

 


