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SOUHRN 

ZO je základní reakcí na poškození buněk a tkání. Jejím cílem je zvrat patologic-

kého procesu a zachování strukturální a funkční integrity živého organismu. Nadhra-

niční nebo protrahované působení inzultu může vést k dysregulaci zánětu až na systé-

movou 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 buň-

ka poškozena, jsou uvolňovány do extracelulárního prostoru, kde mají bioaktivní 

efekt. Alarminy tedy mohou odrážet míru chirurgického poškození. Cíle práce: Pri-

márním 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 chirur-

gického 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 podstupu-

jících kolorektální chirurgii. Materiál a metodika: Subjekty byly zařazovány po dobu 

12 měsíců do nechirurgické (NCh); (n=35) a chirurgické (Ch) skupiny (n=82). U sub-

jektů 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 srov-

nání typu chirurgického výkonu byla Ch-skupina rozdělena na podskupinu laparosko-

pickou 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. Hladi-

na S100A8 byla významně vyšší u zákroků na horním GIT. HMGB1 pozitivně kore-

loval 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 laparoskopic-

kou 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 vý-

znamně 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 séro-

vé 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 orgáno-

vém poškození anebo vede k dyregulaci a systémové dekompartmentizaci zánětu se 

všemi patofyziologickými důsledky. 
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SUMMARY 

Inflammatory response (IR) is a fundamental reaction to the cell and tissue injury. 

It is aimed at correcting the pathologic condition and maintaining the structural and 

functional integrity of the organism. The insult with too extensive or prolonged effect 

can lead to dysregulation of IR to the systemic level. Major abdominal surgery (MAS) 

can be considered as a potentially significant insult.  Alarmins are endogenous, intra-

cellular proteins that are passively or actively released upon the cell injury to extracel-

lular space where they express their bioactive effect. Alarmins has therefore potential 

reflect the degree of surgical injury Purpose: The main goal of the study was elucidat-

ing the role of selected alarmins in inflammatory response after MAS. The secondary 

aims were: 1)  determining the relationship between alarmins and outcome prediction, 

2) to determine relationship of alarmins and place of surgical intervention, 3) to de-

termine correlation between alarmins and some of the surgery characteristics, e.g. 

length of surgery, blood loss, and intraoperative fluid load, 4) compare injury caused 

by laparoscopy and open surgery reflected by alarmins, and 5) to confirm previous 

results by determining the role of alarmins in surgical injury in subgroup of patients 

undergoing colorectal resections. Methods: For 12 months, study subjects were en-

rolled in non-surgical (NS-) group (n=35) and surgical (S-) group (n=82). Serum lev-

els of alarmins (S100A8 and 12, high mobility group box - HMGB1, and heat shock 

protein 70 - HSP70) and routine biomarkers (CRP, IL-6, and albumin) were analyzed. 

To compare types of surgery the S-group was divided into laparoscpy and open sur-

gery subgroups. For post hoc analysis was chosen subgroup of colorectal resections. 

Results: Except for HMGB1, the levels of all alarmins were higher in the S-group 

compared to the NS-group. In the S-group, positive correlations were found between 

S100A8 and some of the biomarkers (IL-6 and CRP). Additionally, the S100A8 level 

was significantly higher in patients who underwent upper GIT surgery. Significant 

positive correlations were found for HMGB1 with the length of surgery, blood loss 

and intraoperative fluid intake. Serum levels of S100A8 had positive correlations with 

intensive care unit length of stay (ICU-LOS), 28-day and in-hospital mortality. Serum 

levels of S100A12 demonstrated significant, positive correlations with ICU-LOS, 28-

day mortality, and in-hospital mortality. The levels of selected alarmins did not differ 

between laparoscopy and open surgery subgroup. We found significantly higher leves 

of protein S100A8 and S100A12, and IL-6 in laparoscopy subgroup with malignancy. 

Proteins S100A8 and S100A12 were significantly higher in colorectal resection sub-

group compared to non-surgical subgroup. We found moderate positive correlation 

between proteins S100A and selected biomarkers of inflammation (WBC, CRP, and 

IL-6) in colorectal resections subgroup. Conclusion: MAS (also colorectal resections) 

elicits significant elevation of alarmins serum levels. Protein S100A8 seems to play 

dominant role in generation of systemic inflammation. Moreover, the HMGB1 levels 

reflect the degree of surgical injury. Generally, alarmins are part of physiologic IR to 

sterile injury and their role is probably also in development of deleterious IR which 

leads to local organ dysfunction and/or dyregulation and systemic 

decompartmentization of inflammation with all pathological consequences.   
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1. ÚVOD 

 
Při infekčním i neinfekčním poškození buněk dochází k aktivaci obranných me-

chanizmů, především imunitního systému, a rozvívají se zánětová opověď. Cílem 

tohoto procesu je zachování strukturální a funkční integrity tkání a orgánů živého 

organismu, a tím zajištění jeho přežití. Nadhraniční nebo protrahované působení inzul-

tu může vést k lokální dysregulaci zánětu s následnou dekompartmentizací na systé-

movou úroveň s rizikem poškození vzdálených orgánů (dos Santos CC et al., 2000). 

Dysregulace zánětu na systémové úrovni, tzv. systemic inflammatory response syn-

drom (SIRS), je stav, kdy je organismus ohrožen rozvojem vícečetného orgánového 

selhání a je přímým ohrožením života postiženého jednice. Rozsáhlé a dlouhou dobu 

trvající chirurgické výkony, např. resekce gastrointestinálního traktu (GIT) v rámci 

tzv. major abdominal surgery (MAS), lze považovat za významný inzult (Barrie PS et 

al., 2000; Jakobson T et al., 2014; Dobson GP, 2015). Tyto výkony se na jednu stranu 

snaží řešit závažný chirurgický problém, např. nádorové onemocnění, ale na druhou 

stranu mohou vést k narušení lokální tkáňové integrity především mechanizmem ne-

fyziologického mechanického a fyzikálního poškození a ischemicko-reperfuzního 

poškození (Fukatsu K et al., 2006; Grootjans J et al., 2010). Signálem pro aktivaci 

imunitního systému jsou v případě sterilního zánětu tzv. alarminy, molekuly, které 

patří do skupiny tzv. damage-associated molecular patterns (DAMPs), (Matzinger P, 

2002; Seong SY et al., 2004). V situaci, kdy je buňka poškozena, jsou alarminy uvol-

ňovány do extracelulárního prostoru, kde vykazují především prozánětový efekt (Op-

penheim JJ et al., 2005; Pugin J., 2012). Je pravděpodobné, že dynamika sérových 

hladin alarminů má potenciál reflektovat, mimo jiné, také míru chirurgického trauma-

tu. Zjištění role vybraných alarminů v rámci zánětové odpovědi na chirurgické perio-

perační poškození tkání bylo hlavním cílem vědecké práce. 
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2. HYPOTÉZY  

 
1H0 Sérové hladiny vyšetřovaných markerů (proteiny S100A, HMGB1, HSP70) u 

pacientů po elektivním chirurgickém výkonu (Ch-skupina) charakteru rozsáhlého 

chirurgického výkonu (MAS) se neliší od zdravé populace bez operačního zákroku 

(NCh-skupina). 

2H0 Hladiny alarminů (proteiny S100A, HMGB1, HSP70) studijní skupiny neko-

relují s tíží stavu vyjádřenou hladinou rutinních biomarkerů (CRP, IL-6, albumin).  

3H0 Hladiny alarminů (proteiny S100A, HMGB1, HSP70) studijní skupiny neko-

relují s parametry chirurgického zákroku (krevní ztráta [KZ], délka výkonu [DV], 

použití vazoaktivní terapie [VT], množství intraoperačního příjmu tekutin [IT], TT po 

ukončení operačního zákroku). 

4H0 Hladiny alarminů (proteiny S100A, HMGB1, HSP70) se neliší mezi etážemi 

gastrointestinální resekce (horní, střední a dolní gastrontestinální trakt [GIT]).   

5H0 Hladiny alarminů (proteiny S100A, HMGB1, HSP70) studijní skupiny nema-

jí vztah k významným parametrům klinického výsledku (délka hospitalizace na jed-

notce intenzivní péče [JIP], celková délka hospitalizace, 28denní a hospitalizační 

mortalita). 

6H0 Laparoskopické výkony se neliší od otevřeného klasického chirurgického 

přístupu (laparotomie) z hlediska míry traumatizace odhadované na podkladě hladiny 

alarminů (protein S100A, HSP70, HMGB1) a rutinních biomarkerů zánětu (leukocyty, 

CRP, IL-6). 

7H0 Chirurgické poškození se neodlišuje mezi skupinou otevřené klasické chirur-

gie (laparotomie) a laparoskopie v rámci podskupiny pacientů podstupujících operační 

výkon pro maligní onemocnění. 

8H0  Hladina alarminů (proteiny S100A8 a S100A12) u skupiny po operačním 

výkonu dolního GIT (kolorektální resekce) se neliší od kontrolní skupiny nechirurgic-

kých subjektů. 

9H0 Hladiny alarminů (proteiny S100A8 a S100A12) při kolorektálních resekcích 

nekorelují s hladinou rutinních biomarkerů zánětu (leukocyty, CRP a IL-6). 
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3. CÍLE PROJEKTU 

Primární cíl  
Na podkladě sledování absolutních hodnot a dynamiky hladin vybraných alarmi-

nů (proteiny S100A5, S100A6, S100A8, S100A11, S100A12, HSP70 a HMGB1) 

v séru po dobu tří dnů zjistit jakou roli hrají tyto alarminy v rozvoji systémové ZO na 

rozsáhlé chirurgické trauma (elektivní extenzivní chirurgický výkon, spojený s resekcí 

trávicí trubice, tzv. major abdominal surgery, MAS), což lze zjednodušeně rozdělit na 

dvě skupiny otázek: 1) zjistit, zdali se liší hladiny alarminů mezi chirurgickou a kont-

rolní nechirurgickou skupinou a 2) zjistit vztah mezi hladinou vybraných alarminů u 

chirurgické skupiny a rutinně odebíraných biomarkerů zánětu (počet leukocytů, CRP a 

IL-6) a hladinou sérového albuminu.   

Sekundární cíle  

 Zjistit vztah mezi hladinou vybraných alaminů a vybranými parametry chirurgic-

kého zákroku - KZ, DV, použití VT, množství IT, TT po ukončení operačního 

zákroku. Tyto chirurgické charakteristiky pravděpodobně mohou mít schopnost 

reflektovat míru chirurgického stresu (poškození). 

 Zjistit prediktivní hodnotu vybraných alarminů posouzením vztahu jejich hladin a 

významných parametrů klinického výsledku (délka hospitalizace JIP, délka hospi-

talizace v nemocnici, 28denní a hospitalizační mortalita).  

 Zjistit vztah mezi hladinou vybraných alarminů a lokalizací gastrointestinální 

resekce (horní, střední a dolní GIT). 

 Srovnat míru chirurgické traumatizace dvou základních chirurgických přístupů 

používaných v rámci resekčních GIT operací, tj. 1) otevřená klasická chirurgie 

(laparotomie) a 2) laparoskopie, a to ve vztahu k hladinám alarminů a rutinních 

biomarkerů zánětu. 

 Zjistit, zda se liší chirurgická traumatizace mezi skupinou otevřené klasické chi-

rurgie (laparotomie) a laparoskopie v rámci podskupiny pacientů podstupujících 

operační výkon pro maligní onemocnění. 

 V podskupině pacientů podstupujících resekční výkon dolního GIT (kolorektální 

resekce) provést post hoc srovnání hladin alarminů a kontrolní skupiny bez chi-

rurgického výkonu. Dále zjistit vztah mezi hladinou vybraných alarminů a rutin-

ních biomarkerů zánětu v této chirurgické skupině. Tato post hoc analýza byla 

snahou o maximální možnou homogenizaci sledované studijní kohorty pacientů.   
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4. MATERIÁL a METODIKA 

Charakteristiky studie a studijní skupiny 
Naše prospektivní, observační, neintervenční, monocentrická studie byla schvále-

na Etickou komisí (EK) Fakultní nemocnice Ostrava (referenční číslo: 435/2013). 

NCh-skupina se skládala ze zdravých subjektů (n=37). Do Ch-skupiny (n=90) byli 

zařazeni pacienti, kteří podstoupili elektivní chirurgický resekční výkon typu MAS. 

Zařazování subjektů do studie probíhalo 12 měsíců (od 1. června 2013 do 1. června 

2014) na lůžkách intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní me-

dicíny (KARIM), Fakultní nemocnice Ostrava. Do finální statistické analýzy bylo 

zařazeno 35 a 82 subjektů (NCh-skupina a Ch- skupina). Zařazovací kritéria pro obě 

skupiny byla: 1) ≥ 18 let věku, 2) absence souběžného akutního nebo aktivního zánět-

livého onemocnění, 3) hospitalizace na JIP (pro Ch-skupinu) a 4) elektivní MAS (pro 

Ch-skupinu). Vyřazovací kritéria zahrnovala: 1) těhotenství a 2) očekávanou délku 

přežití ≤ 24 hodin.  

Definice a lokalizace chirurgického zákroku 
Elektivní MAS byl definován jako chirurgický zákrok s očekávanou délkou trvání 

>2 hod a očekávanou krevní ztrátou >500 ml (Davies SJ, 2013). Popis chirurgických 

intervencí, viz Tab. 1.  

 
Tab. 1. Popis typu chirurgických intervencí 

GIT Typ chirurgické intervence n 

Horní GIT 
parciální a totální (radikální) resekce jícnu 5 

parciální a totální (radikální) resekce žaludku 12 

Střední GIT 

parciální a totální (radikální) resekce pankreatu (duodenopankreatická) 

resekce  
7 

radikální cystektomie s vytvořením ureteroileostomie 8 

resekce jater 6 

jiné resece tenkého střeva (ileus, gynekologická chirurgie)  6 

Dolní GIT resekce tlustého střeva (kolektomie s/bez vytvoření kolostomie) 38 

 n = 82 

GIT, gastrointestinální trakt 

 

Studijní protokol a měření  
Základní charakteristiky byly zaznamenány při přijetí na JIP (den 0), viz Tab. 2. 

V Ch-skupině byly sledovány klinické a chirurgické charakteristiky, a dále parametry 

klinického výsledku. Odhad tíže stavu v průběhu prvního dne po přijetí byl proveden 

pomocí skórovacího systému Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II 

(APACHE II) (Den 1) (Knauss WA et al., 1985), míra orgánového postižení byla hod-

nocena v každém z prvních tří pooperačních dnů pomocí skóre Sequential Organ Fai-

lure Assessment (SOFA) (Den 1-3) (Vincent JL et al., 1996), a úrovneň systémové 

zánětové odpovědi byla kalkulována na podkladě skóre systémové zánětové odpovědi 

(SIRS) (Nesmith et al., 2009). Sledovány byly i další parametry: přítomnost SIRS 
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nebo sepse v průběhu prvních tří pooperačních dní, délka hospitalizace na JIP a celko-

vá délka hospitalizace, 28denní a hospitalizační mortalita, viz Tab. 3.  
 

Tab. 2. Základní charakteristiky 

 Ch-skupina NCh-skupina p-value 

Základní charakte-

ristiky: 
   

n 82 35  

Věk [roky] 60,29 +- 14,07 39,97 +- 10,05 <0,01 
Pohlaví [muž % (n)] 67 % (55) 43 % (15) 0,03 

Hmotnost [kg] 80,9 +- 17,26 72,86 +- 12,22 <0,01 

Výška [cm] 172,94 +- 8,83 172,54 +- 8,29 0,82 

Nominální hodnoty jsou charakterizovány absolutními čísly a relativními četnostmi (v %), numerické hod-
noty jsou charakterizovány průměrem +- standardní odchylky (SD). 
 

Tab. 3. Klinické a chirurgické a charakteristiky klinického výsledku (Ch-skupina)  

Klinické charakteristiky  

ASA 

ASA I [ano % (n)] 

ASA II [ano % (n)] 

ASA III [ano % (n)] 
ASA IV [ano % (n)] 

APACHE II 

SOFA (Den 1) 

SOFA (Den 2) 
SOFA (Den 3) 

SIRS [ano % (n)] 

Sepse [a % (n)] 

2 (2-3) 

7 % (6) 

51 % (41) 

35 % (28) 
7 % (6) 

9,12  6,84 

2,39  3,72 

2,34  3,82 

2,52  3,68 

93 % (76) 

7 % (6) 

Chirurgické charakteristiky  

- horní GIT [% (n)] 

- střední GIT [% (n)] 

- dolní GIT [% (n)] 

Maligní nádor [ano % (n)] 

Délka chirurgického zákroku [min] 
Krevní ztráta[ml] 

Transfuzní přípravky (EBR) [ano % (n) / ml] 

Tranfuzní přípravky (FFP) [ano % (n) / ml] 

Vazopresorická terapie [ano % (n)] 
Inotropická podpora [ano % (n)] 

Tekutiny podané intraoperačně [ml] 

Umělá plicní ventilace pooperačně [ano % (n)] 

Teplota těla při přijetí na JIP [°C] 

21 % (17) 

33 % (27) 

46 % (38) 
79 % (65) 

285,00  113,16 

727,44  807,46 

33 % (27) / 749,85  357,81 

30 % (25) / 836,04  427,81 

38 % (31) 

24 % (20) 

3712,20  1811,05 

25 % (20) 

35,87  0,48 

Klinické výsledky   

Komplikace po chirurgickém zákroku [ano % (n)] 

Délka pobytu na JIP [dny] 

Délka pobytu v nemocnici [dny] 
Moralita v nemocnici [ano % (n)] 

19 % (15) 

6 (4-8) 

16 (10-25) 
11 % (9) 

Nominální hodnoty jsou charakterizovány absolutními čísly a relativními četnostmi (v %), numerické hod-
noty jsou charakterizovány průměrem +- standardní odchylky (SD). ASA, American Society of Anesthesio-

logist; APACHEII, acute physiology and chronic health evaluation; EBR, erythrocytes resuspended without 

buffy-coat; FFP, fresh frozen plasma; GIT, gastrointestinální trakt; SIRS, systemic inflammatory response 
syndrome; SOFA, sequential organ failure assessment; JIP, jednotka intezívní péče 

Materiál a laboratorní metodika 
Krevní vzorky k analýze sérové hladiny alarminů (proteiny S100A5, 6, 8, 9, 11, 

12, HMGB1, HSP70) a rutinních biomarkerů (CRP, IL-6, albumin) byly odebírány tři 

po sobě jdoucí dny po operačním výkonu (Den 1, 2, 3). K odběru krve pro vyšetření 

alarminů a biochemických markerů byl použit systém S-Monovette® (Sarstedt®, 
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Norimberk, Něměcko). Bezprostředně po odběru byly krevní vzorky transportovány 

do lokální laboratoře a byly ponechány 30 min. v klidu do vytvoření krevní sraženiny. 

Supernatant byl následně centrifugován při 2500g po dobu 10 minut při 4 °C k oddě-

lení séra. Bezprostředně poté byly vyšetřeny sérové koncentrace těchto analytů: CRP, 

albumin (AU 5420, Beckman Coulter, Inc., Brea, USA) a IL-6 (Immulite 2000, DPC, 

Los Angeles, USA). Interesejové koeficienty variability pro vyšetření CRP, albuminu 

a IL-6 byly 4,8 %, 1,9 % a 6,7 %. Koncentrace HMGB1 byla kvantitativně stanovena 

pomocí sendvičové imunoeseje (Biovendor-Laboratorni Medicína, Brno, Česká repub-

lika). Koncentrace proteinů S100A byly stanoveny komerčně dostupnými kolorimet-

rickými kity pro sendvičovou imunoesej (Biovendor-Laboratorni medicína) s intere-

sejovými koeficienty variability: 10,9 % (HMGB1), 6,2 % (S100A5), 6,9 % 

(S100A6), 5,6 % (S100A8), 7,1 % (S100A9), 8,8 % (S100A11), a 6,9 % (S100A12). 

Koncentrace HSP70 byla kvantitativně stanovena komerčně dostupnými kity pro 

sendvičovou imunoesej (StressMarq, Cadboro Bay, Canada) s interesejovým koefici-

entem variability 10,2 %.  

Statistické metody  
Biostatistik použil pro statistické analýzy a grafické výstupy této studie R soft-

ware verze 3.2.2 (https://www.R-project.org, 2015). Data byla před analýzou očištěna, 

extrémní hodnoty zkontrolovány a ošetřeny, chybějící hodnoty doplněny nebo ozna-

čeny. Hodnoty alarminů a biochemických parametrů vykazovaly nadměrné zešikmení, 

proto byly před samotnými analýzami upraveny logaritmickou transformací. Nomi-

nální hodnoty jsou charakterizovány absolutními čísly a relativními četnostmi (v %), 

numerické hodnoty odpovídající svou distribucí normálnímu rozdělení jsou charakte-

rizovány průměrem ± směrodatnou odchylkou (SD), numerické veličiny, u nichž se 

nedá předpokládat normalita anebo u nichž byla normalita zamítnuta Shapiro-

Wilkovým statistickým testem, jsou v tabulkách charakterizovány mediánem a inter-

valem tvořeným prvním a třetím kvartilem.  

Ke srovnání rozdílů mezi dvěma skupinami (studijní vs. kontrolní) vzhledem 

k jednoduchým proměnným (viz 5H0, 6H0, 7H0, 8H0) byl použit Fisherův exaktní test 

nebo test chí-kvadrát (pro nominální data), dvouvýběrový Studentův t test (pro nume-

rická data s normálním rozdělením) a dvouvýběrový Wilcoxonův test (pro data neod-

povídající normálnímu rozdělení). Vztah mezi numerickými veličinami (viz 2H0, 3H0, 

5H0, 9H0) byl ohodnocen pomocí Pearsonova korelačního koeficientu r (v případě 

veličin s normálním rozdělením) a pomocí Spearmanova pořadového koeficientu 

korelace ρ (v případě veličin bez předpokladu normality). Koeficienty korelace dopl-

ňují patřičné statistické testy vyčíslující p-hodnotu s jakou se korelační koeficient 

rovná nule. Srovnání vzájemných rozdílů mezi třemi a více skupinami (4H0) bylo 

provedeno pomocí Tukeyova HSD testu. Pro složitější design experimentu, ve kterém 

byly sledované veličiny měřeny na subjektech opakovaně v pravidelných časových 

intervalech, a pro srovnání rozdílů mezi skupinami (studijní vs. kontrolní, viz 1H0, 

7H0, 8H0) byla použita analýza rozptylu pro opakovaná měření (RM ANOVA). Kro-

mě porovnávané proměnné byly do modelu jako vysvětlující proměnné zahrnuty také 

věk a pohlaví a tím jsme získali výsledky očištěné od jejich vlivu. Do modelu byla 

také zahrnuta interakce mezi dnem měření a skupinou. Statistická významnost rozdílů 
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mezi skupinami v rámci jednotlivých dnů byla určena pomocí patřičného dvouvýbě-

rového testu aplikovaného na rezidua lineárního modelu zahrnujícího věk a pohlaví, 

čímž jsme opět získali výsledky očištěné od jejich vlivu. Hladina významnosti statis-

tických testů byla stanovena na 0,05. 
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5. VÝSLEDKY 

Charakteristika skupin 
Do statistické analýzy bylo zařazeno 82 pacientů v CH-skupině a 35 v NCH-

skupině. Téměř všichni pacienti v CH-skupině (93 %, n=76) rozvinuli SIRS v průběhu 

prvních tří pooperačních dní, nicméně, pouze minimum z nich mělo sepsi (7 %, n=6). 

SIRS a sepse byly diagnostikovány na podkladě stávající standardní definice (Bone et 

al. 1992). Sérové hladiny alarminů a biomarkerů jsou znázorněny v Tab. 4.  
 

Tab. 4 Sérové hladiny alarminů a biomarkerů 

 Ch-skupina NCh-skupina 

alarminy Den 1 Den 2 
Den 

3 
Den 1 

Den 

2 
Den 3 

S100A8 [ng/ml] 
(SD) 

1,45 (0,98) 1,60 (0,99) 1,30 (0,67) 0,37 (0,34) 0,37 (0,34) 0,33 (0,37) 

S100A12 

[ng/ml] 

 

103,71 

(53,36) 
 

116,9 

(58,77) 

116,52 

(62,06) 

26,11 

(14,70) 

24,54 

(13,1) 

21,95 

(12,68) 

HSP70 [ng/ml] 7,35 (3,71) 6,18 (3,45) 5,31 (3,09) 5,14 (2,16) 4,53 (1,58) 4,34 (1,87) 

 

HMGB1 [ng/ml] 

 

82,89 

(200,30) 

 

81,52 

(193,74) 

 

88,52 

(218,73) 

 

285,71 

(441,17) 

 

298,4 

(470,33) 

 

295,14 

(463,48) 

biomarkery       

Leukocyty [109] 

 

IL-6 [ng/l] 

10,6 (3,55) 

 
255,13 

(275,93) 

10.9(5,01) 

 
157,12 

(232,92) 

9,9 (5,20) 

 
85,85 

(153,68) 

6,2 (0,90) 

 

2,02 (0,08) 

 

6,0 (0,80) 

 

2,13  
(0,28) 

5,9 (0,60) 

 

2,41 (1,57) 

 
CRP [mg/l] 

 

105,59 

(39,93) 

 

181,71 

(64,62) 

 

162,39 

(75,43) 

 
2,19 (2,22) 

 
2,12 (2,32) 

 
2,14 (2,26) 

 

albumin [g/l] 

 
29,62 

(4,54) 

 

28,93 (4,23) 

 
29,29 

(5,01) 

 
44,92 

(3,05) 

 

44,8 (2,84) 

 
45,22 

(2,52) 

Numerické hodnoty jsou charakterizovány průměrem +- standardní odchylky (SD). CRP, C-reaktivní pro-

tein; IL-6, inteleukin-6; HSP70, heat-shock protein; HMGB1, high mobility group box 1 

Výsledky testování hypotéz 
1H0: V Ch-skupině byly zjištěny signifikantně vyšší sérové hladiny u všech alar-

minů (p<0,001) kromě HMGB1 (viz Obr. 1). Významné rozdíly byly zjištěny také pro 

biomarkery CRP, IL-6 a albumin (p<0,001). K určení rozdílů mezi skupinami jsme 

navíc provedli výpočet testem ANOVA pro každý den zvlášť (Den 1, 2 a 3). Hladiny 

HMGB1 nebyly rozdílné žádný den (p=0,12; 0,60; 0,10). Pro alarminy S100A8 a 

S100A9, HSP70 zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu. Pro 

HMGB1 přijímáme nulovou hypotézu. 

2H0: Protein S100A8 projevil významnou středně silnou pozitivní korelaci s vy-

branými biomarkery: 1) vztah k CRP byl signifikantní Den 2 a 3 (r=0,51; 0,58), 2) 

vztah k IL-6 byl signifikantní po všechny tři sledované dny (korelační koeficient 

r=0,44; 0,50; 0,52). Pro alarmin S100A8 zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

alternativní hypotézu.  

3H0: Byl otestován vztah mezi sérovými hladinami vybraných alarminů a několi-

ka důležitými chirurgickými charakteristikami: DV, KZ, IT, VT a TT na konci ope-
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račního výkonu. Signifikantní mírně až středně silně pozitivní korelace byly nalezeny 

mezi HMGB1 a některými chirurgickými charakteristikami: DV (r=0,26; 0,26; 0,24; 

pro Den 1, 2 a 3), KZ (r=0,38; 0,38; 0,38), a IT (r=0,29; 0,28; 0,29). Proteiny S100A8 

a S100A12, a HSP70 nevykázaly žádnou významnou korelaci s parametry chirurgic-

kého výkonu. Pro alarmin HMGB1 zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alterna-

tivní hypotézu. Pro alarminy (protein S100A8 a S100A12, a HSP70) potvrzujeme 

nulovou hypotézu.  

 

 
Obr. 1. Hladiny alarminů v Ch-skupině (S group) a NCh-skupině (NS group), (převzato z publikace 

Maca J et al., APMIS, 2018). 

 

4H0: Statisticky významný vztah alarminů a místa chirurgické resekce (horní, 

střední a dolní GIT) byl pozorován u proteinů S100A8 a S100A12. Resekční výkon v 

horní etáži GIT byl spojen s vyšší sérovou hladinou S100A8 ve srovnání s dolní etáží 

po všechny tři dny (p=0,03; <0,01; <0,01). Protein S100A12 byl signifikantně zvýšen 

při resekci horního GIT v Den 2 a 3 (p=0,03; 0,01). Při srovnání výkonů v horní a 

střední etáži GIT byl zjištěn signifikantní rozdíl v hladině S100A8 v Den 2 (p=0,03. 

Pro alarminy (proteiny S100A8 a S100A12) zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

alternativní hypotézu. 

5H0:  Analýzou vztahu hladiny alarminů a významných klinických výsledků (dél-

ka hospitalizace na JIP, délka hospitalizace v nemocnici, 28denní mortalita, hospitali-

zační mortalita) přinesla následující výsledky: A) byla zjištěna významná středně silná 

pozitivní korelace mezi S100A8 a délkou hospitalizace na JIP  (r=0,44; 0,43; 0,34, pro 

Den 1 až 3), B) nebyla přítomna významná korelace s celkovou délkou hospitalizace, 

C) hladina proteinu S100A8 byla vyšší u pacientů, kteří nepřežili 28. pooperační den 

(p=0,01; p<0,01; 0,01; pro Den 1až 3), a u pacientů kteří zemřeli během hospitalizace 
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v nemocnici (p<0,01; pro Den 1 až 3), D) protein S100A12 naznačil pozitivní korelaci 

s délkou hospitalizace na JIP (r=0,25 a 0,28, pro Den 2 a 3), a E) a jeho hladiny byly 

signifikantně vyšší (p<0,05 pro všechny dny) u skupiny pacientů, kteří nepřežili 28. 

pooperační den (p=0,03; p<0,05; p=0,04; pro Den 1-3) a také hospitalizaci (p=0,04; 

p=0,04; p=0,01; pro Den 1-3). Pro sledované alarminy (proteiny S100A8 a S100A12) 

zamítáme nulovou hypotézu. 

6H0: Naše výsledky nepotvrdily signifikantní rozdíl v hladině alarminů (S100A8, 

S100A12, HMGB1, HSP70) mezi skupinou otevřené laparotomické chirurgie a lapa-

roskopickými výkony. A to i přesto, že jsme nalezli signifikantně delší DV (p<0,001), 

větší KZ (p=0.04) a vyšší potřebu IT (p=0,03) v laparoskopické skupině. Nicméně, 

sérové hladiny IL-6 byly Den 2 (p=0,03) a Den 3 (p=0,04) signifikantně vyšší v lapa-

roskopické skupině. Pro sledované alarminy přijímáme nulovou hypotézu (Maca J et 

al., Ther Clin Risk Manag., 2018). 

7H0: Nenalezli jsme žádně signifikantní rozdíly v základních charakteristikách 

mezi laparoskopickou a laparotomickou podskupinou pacientů podstupujících chirur-

gický výkon pro maligní onemocnění. Nicméně naše výsledky potvrzují významně 

delší DV (p<0,001), větší KZ (p<0,001), vyšší potřebu IT (p<0,01) a větší množství 

podané čerstvě zmražené plazmy (p=0,02) v laparoskopické podskupině. Navíc, doba 

pobytu na JIP (p<0,01) a také v nemocnici (p<0,01) byla významně delší v laparosko-

pické skupině s malignitou. Ve stejné skupině jsme nalezli signifikantně vyšší hladinu 

proteinu S100A8 v Den 1 (p=0,02) a Den 2 (p=0,01), a proteinu S100A12 v Den 2 

(p=0,03).  

Dále byly zjištěny významně vyšší hladiny IL-6 (p<0,01, pro všechny 3 dny) v laparo-

skopické podskupině s malignitou. Pro proteiny S100A8 a S100A12 a pro biomarker 

IL-6 zamítáme nulovou hypotézu. 

8H0: V rámci post-hoc analýzy jsme srovnávali hladiny alarminů (protein 

S100A8 a S100A12) mezi skupinou po resekčním operačním výkonu dolního GIT 

(kolorektální resekce) a kontrolní skupiny nechirurgických subjektů. Zjistili jsme 

signifikantně zvýšenou hladinu alarminů ve všech třech sledovaných dnech (p<0,001). 

Pro sledované alarminy zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypoté-

zu. 

9H0: Naše analýza prokázala signifikantní korelaci mezi hladinou alarminů (pro-

tein S100A8 a S100A12) a hladinou rutinních biomarkerů (leukocyty, CRP a IL-6) u 

pacientů po kolorektální resekci. Středně významné korelace byly zjištěny mezi pro-

teinem S100A8 a všemi biomarkery: leukocyty (r=0,6), CRP (r=0,5) a IL-6 (r=0,6). 

Protein S100A12 vykázal středně významné pozitivní korelace s leukocyty (r=0,5). 

Pro oba sledované alarminy zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní 

hypotézu. 
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6. DISKUZE 

 
Alarminy jsou významnou součástí aktivace imunitního systému v situaci nein-

fekčního (sterilního) poškození a účastní se i signalizace při infekčních onemocněních. 

Jejich primárním úkolem je upozornit na potenciální, nebo již existující, nebezpečí 

poškození tkání a aktivací imunitního systému zajistit vznik zánětlivě reakce ve 

funkční kooperaci s ostatními obrannými mechanizmy, například neuro-humorálními 

systémy. Role alarminů se uplatňuje jako součást složitého komplexu fyziologicko-

patofyziologických procesů vedoucích k opětovnému nastolení homeostázy odstraně-

ním patologického stavu a tím k zajištění optimální funkce organismu a jeho přežití.  

V rámci naší studie byla vyšetřována dynamika sérových hladin vybraných alar-

minů v souvislosti s velkým chirurgickým výkonem. Základní tezí byl fakt, že chirur-

gický výkon vyvolá řadou mechanizmů (lokální mechanická traumatizace, krvácení 

spojené s ischemií tkání, ischemicko/reperfúzní poškození, více viz níže) zpočátku 

obvykle lokalizovaný sterilní zánět, který má, pokud dojde k jeho dysregulaci a ná-

sledné systémové dekompartmentizaci, potenciál vyvolat závažný systémový zánětli-

vý stav negativně ovlivňující funkci vzdálených orgánů a celkový klinický výsledek. 

Tato dysregulace může být, mimo jiné, způsobena protrahovaným anebo nadměrným 

působením signálů nebezpečí - alarminů. Alarminy mají pravděpodobně schopnost 

vyvolat ZO buď přímo, nebo jako chaperony po vazbě na signály provázející infekční 

komplikace, kdy potencují imunoaktivační efekt některých mikrobiálních antigenů, 

například endotoxinu.  

Extenzívní chirurgický zákrok je vzhledem ke své invazivitě a místní traumatizaci 

rizikový pro vznik významné lokální a systémové zánětlivé reakce (Marik PE et al., 

2012). Resekční výkony na GIT jsou považovány za extenzívní chirurgický zásah 

s významnou lokální traumatizací a dá se tedy přepokládat, že u nich dochází k vypla-

vení signálů sterilního poškození, alarminů. Z tohoto důvodu bylo primárním cílem 

naší práce zjistit roli některých vybraných alarminů v patogenezi ZO na různé typy 

chirurgického abdominálního traumatu. Sekundární cíle pak sledovaly hodnocení 

vztahu alarminů k důležitým klinickým výsledkům a zjištění vlivu některých měřitel-

ných charakteristik chirurgického výkonu (například DV, KZ, apod.), vlivu lokalizace 

resekcí a typu chirurgické operativy, a ve snaze o homogenizaci studijní skupiny pak 

provést post hoc analýzu podskupiny kolorektálních resekcí. 

V současné době je možné stanovit sérovou hladinu celé řady alarminů. Většina 

z nich byla extenzivně zkoumána v posledních desetiletích, a to jak z pohledu patofy-

ziologie různých onemocnění, tak i jako potenciální klinické biomarkery a cíle terape-

utických intervencí. Hlavní pozornost byla věnována především HMGB1. 

Specifikem skupiny alarminů je jejich značná heterogenita z hlediska primární 

buněčné lokalizace, vlastní molekulární struktury, ale také přirozené fyziologické 

funkce. Jsou popsány cytoplazmatické alarminy (např. proteiny S100A, HSPs), pro-

teiny nacházející se v jádře buněk (HMGB1) a mitochondriální molekuly (mtDNA, 

fMLP). Funkci „alarmu“ pro imunocyty mohou plnit také produkty intermediárního 

metabolizmu vznikající při degradaci živin (např. extracelulární molekuly ATP, 

ecATP) nebo také molekuly extracelulární (intersticiální) matrix, především proteo-
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glykany po své modifikaci nebo fragmentaci způsobené inzultem, kdy vznikají tzv. 

matrikiny. 

Pro alarminy je typické to, že se za normálního stavu se nachází pouze v buňkách 

a mimo buňku se prakticky nevyskytují. Jejich detekce v séru je tedy známkou růz-

ných patologických stavů, např. chronického zánětlivého stavu (Foell D et al., 2004), 

probíhajícího nádorového onemocnění (Chen H et al., 2014), potraumatického stavu 

(Marik PE, 2012), apod. V rámci akutních zánětlivých stavů neinfekční nebo infekční 

etiologie, například SIRS, sepse a těžké infekce, jejich role prozatím extenzivně 

zkoumána nebyla. 

Problémem nadále zůstávají nejasnosti stran uvolňování alarminů z buněk. Pů-

vodní představa, že alarminy se uvolňují jen z buňky poškozené nebo nekrotické, byla 

poupravena vzhledem k tomu, že některé alarminy mohou být také aktivně secernová-

ny buňkami po jejich aktivaci (např. aktivované granulocyty aktivně produkují HM-

GB1), (Gardella S et al., 2002). Dalším problémem jsou nejasnosti stran extracelulár-

ní funkce alarminů. Bylo prokázáno, že vysoce purifikované preparáty HMGB1 a 

HSPs vykazují v podstatě jen minimální biologickou aktivitu (Tsan MF, 2011) a fun-

gují pravděpodobně především jako kofaktory nebo chaperony pro jiné molekuly 

převážně mikrobiálního původu, např. endotoxin. To značně narušuje celý koncept 

jejich samostatného významu pro stimulaci imunitního systému. Někteří autoři do-

konce poukazují na možnost aktivní sekrece některých „typických“ alarminů (mono-

meru S100A12 nebo heterodimeru S100A8/9) po stimulaci infekčním agens v rámci 

bakteriální infekce (prozatím nepublikovaná data, osobní komunikace, Holub 2015). 

Rozsáhlý chirurgický výkon je obvykle definován jako zákrok s očekávanou do-

bou trvání delší než dvě hodiny nebo očekávanou KZ vice než 500 ml (Davies SJ, 

2013). Tato definice je poměrně nespecifická a dává možnost zařadit do této skupiny 

celé spektrum výkonů, které mohou na jednu stranu vést pouze k mírnému lokálnímu 

zánětu, ale také mohou být zdrojem akutního neinfekčního lokálního nebo systémové-

ho zánětu, popř. až ve formě závažné systémové imunoregulační dysbalance (Marik 

PE, 2012; Khuri SF et al., 2005; Dobson GP, 2015). Systémová dekompartmentizace 

hrozí především v případě nadhraniční intenzity chirurgického inzultu, jeho protraho-

vaného působení, nebo kombinace těchto faktorů. Vlastní chirurgický zákrok totiž 

vede v mnoha případech nejen k žádoucímu a očekávanému odstranění patologického 

stavu (např. k resekci abscesu, odstranění primárního, popřípadě sekundárního nádo-

rového ložiska, k sutuře krvácející cévy či přemostění aterosklerotického plátu), ale je 

rovněž často provázen kolaterálním poškozením okolní zdravé tkáně. Mezi základní 

mechanizmy chirurgického traumatu lze zařadit: 1) lokální mechanické (fyzikální) a 

termální poškození tkání a 2) lokální krvácení provázené tkáňovou ischemií 

s následným ischemicko-reperfúzním poškozením (Fukatsu K et al., 2006; Grootjans 

J et al., 2010; Arslan F et al., 2010). 

Jednoznačná doporučení pro aplikaci poznatků týkajících se sérových hladin jed-

notlivých alarminů v humánní medicíně prozatím chybí. Je jen několik skupin chirur-

gických výkonů, u nichž byl v humánní medicíně zkoumán vztah alarminů a vlastního 

chirurgického traumatu. Z klinických studií dominuje problematika kardiochirurgické 

operativy. Interpretace výsledků ovšem není jednoznačná. Demidov a kol., ve své již 

relativně starší práci, zkoumal vztah hladiny HSP70, konkrétně jeho podjednotky 
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inducibilní HSP72 a konstitutivní heat-shock cognate protein 73 (HSC73) v krvi z 

pravé srdeční síně a v periferních leukocytech, a poškození myokardu u skupiny 51 

pacientů po kardiopulmonálním bypassu. Elevace hladin HSP72 byla pozorována u 40 

% subjektů. Vyšší hladiny HSP72 indukované po provedení bypassu byly nalezeny u 

pacientů s anamnézou koronárního onemocnění (stenokardie, infarkt myokardu) trva-

jícího déle než jeden rok oproti pacientům s příznaky trvající kratší dobu. Pacienti, 

kteří měli vyšší předoperační hladinu HSP72, měli po výkonu nižší známky postope-

račního poškození myokardu v podobě nižších hladin aspartát aminotransferázy 

(AST), laktát dehydrogenázy (LDH) a kreatinkinázy (CK) spolu s její myokardiálně 

specifickou subfrakcí, CK-MB. HCS73 nekorelovala s markery operačního stresu. 

Autoři uzavírají, že vyšší hladiny HSP72 hrají protektivní roli v prekondici myokardu 

před operačním výkonem, zatímco elevace konstitutivního HCS73 v pooperačním 

období může hrát roli v příznivém ovlivnění restituce myokardu po chirurgickém 

stresu (Demidov ON et al., 1999). To by mohlo svědčit o odlišné roli HSP70 ve srov-

nání s např. HMGB1 a proteiny S100A. Vyšší hladiny HSP70 odrážejí podle autorů 

spíše lepší schopnost tkání se bránit chirurgickému traumatu, v tomto případě více 

ischemii, než odrážet míru vlastního poškození. McGrath a kol. se ve své práci zabý-

vají dynamikou hladiny HSP72 v bioptickém materiálu myokardu u 12 pacientů před 

a po kardiochirurgickém bypassu. Autoři popisují vyšší hladiny HSP72 v humánním 

myokardu ve srovnání s jinými druhy savců, ale nenachází signifikantní zvýšení hla-

din HSP72 po výkonu. Závěrem jejich práce je, že vyšší hladiny HSP72 mohou souvi-

set s mírou závažnosti předchozího kardiálního onemocnění anebo medikací, i když 

nejsou přítomny rozdíly v perioperční dynamice hladin HSP72 (McGrath LB et al., 

1995). Tato skutečnost by HSP72 diskvalifikovala jako potenciální marker poškození. 

Na druhou stranu, Taggart a kol. prokázal v Tru-Cut biopsii myokardu u skupiny 4 

subjektů několikanásobné zvýšení hladin HSP72/HSC73 po krátkodobém normoter-

mickém ischemicko-reperfúzním traumatu myokardu, zatímco u protrahovaném hypo-

termickém inzultu hladiny zůstaly bez významné elevace (Taggart DP et al., 1997). 

Přestože se tato práce nezabývá cytoprotektivitou HSP70, opět svědčí pro možnou roli 

tohoto alarminu jako ukazatele míry chirurgického traumatu. Při interpretaci výsledků 

uvedených studií je ovšem třeba brát v úvahu významné riziko zkreslení u takto ma-

lých vzorků zařazených subjektů.  

Další skupinou chirurgických zákroků, kde byla zkoumána role alarminů, je 

ischemicko-reperfúzní trauma po hepatobiliární operativě, konkrétně po transplantaci 

jater. Ilmakunas a kol. prokázal na malém vzorku 20 subjektů, že po zrušení uzávěru 

portální žíly u graftu dochází k významnému vzestupu hladin HMGB1 v kavální krvi 

ve srovnání s hladinami v portální žíle. Vyšší hladiny HMGB1 poté přetrvávaly a byly 

nezávislé na hladinách IL-6 a TNF-α. Hladiny dále korelovaly s mírou postoperační 

steatózy jater a elevací alanin aminotransferázy (ALT), což dle autorů naznačuje roli 

HMGB1 jako markeru hepatálního poškození při transplantaci jater (Ilmakunnas M et 

al., 2008). 

Náš výzkum se zabýval rolí alarminů v gastrointestinální chirurgii. Výsledky ukazují, 

že u naprosté většiny chirurgických pacientů, kteří podstoupili resekční výkon v oblas-

ti GIT, se v průběhu prvních tří pooperačních dní rozvine systémová zánětlivá odpo-

věď (u 93 %). Vzhledem ke standardně používané perioperační antibiotické profylaxi 



19 
 

(tzv. opravě v „chráněném koagulu“) lze na tuto imunitní reakci nahlížet jako na rela-

tivně sterilní zánět, kdy se na jeho iniciaci podílejí predominantně alarminy vyplavené 

ze tkání poškozených při vlastním resekčním výkonu.  

Reálná incidence SIRS u pacientů hospitalizovaných na JIP není přesně známá. 

Kritéria SIRS splnilo až 68 % pacientů přijatých do terciálních zdravotnických zaříze-

ní (Rangel-Fausto MS et al., 1995). Prevalence SIRS je odhadována až na 93 % u 

pacientů na chirurgicky zaměřených JIP (Pittet D et al., 1995). Dále bylo prezentová-

no, že z pacientů přijatých přes urgentní příjem s diagnózou SIRS mělo prokázanou 

infekci 62 %. To znamená, že 38 % případů SIRS bylo neinfekčních. Na druhou stra-

nu ve stejné práci až 38 % pacientů s prokázanou infekcí nesplnilo kritéria SIRS.  

V případě SIRS dochází k aktivaci celého spektra buněk. Jedná se o imunocyty 

(tkáňové M, krevní monocyty, granulocyty, lymfocyty), žírné buňky, krevní destič-

ky, endoteliální buňky, buňky hladkého svalu, fibroblasty, a další, které jsou schopny 

produkovat velké množství zánětlivých mediátorů. Po aktivaci jsou nejprve produko-

vány tzv. cytokiny časné fáze (tzv. proximální cytokiny) jako TNF-α) a IL-1β, které 

spouštějí některé další důležité procesy (kaskády). Je aktivována funkce NF-κB, který 

vede k produkci mediátorové RNA (mRNA) a následné produkci dalších, převážně 

prozánětlivých, mediátorů. Mezi nejdůležitější (neprozkoumanější) patří IL-6, IL-8, 

and IFN-γ.  

Proximální cytokiny TNF-α and IL-1β jsou uvolňovány ve velkém množství již v 

průběhu 1 hodiny po inzultu a mají jak lokální, tak systémové účinky. Experimentálně 

bylo prokázáno, že po podání TNF-α a IL-1β samostatně, nebyl jejich hemodynamic-

ký účinek výrazný. Pokud byly ovšem tyto látky podány zároveň, vedlo to k závažné 

hypotenzi a také k těžkému plicnímu poškození 

(http://emedicine.medscape.com/article/168943-overview). TNF-a a IL-1β jsou zod-

povědné i za zvýšení tělesné teploty a za humorální stresovou odpověď (noradrenalin, 

vazopressin, aktivace systému renin-angiotensin-aldosteron). Ostatní cytokiny, zejmé-

na IL-6, stimulují produkci reaktantů akutní fáze, například CRP a prokalcitoninu. 

Prozánětlivé cytokiny mají, jak přímý vliv na tkáňové struktury, tak i funkci v přenosu 

signálu (sekundární mediátory) vedoucímu k aktivaci komplementu a koagulace, pro-

dukci oxidu dusnatého (NO), aktivaci destiček a zvýšené produkci eikosanoidů (pro-

stanoidy a leukotrieny). V rámci aktivace komplementové kaskády se vytvářejí různé 

biologicky aktivní proteiny. K nejzkoumanějším patří tzv. anafylatoxiny (C3a, C5a), 

které mají permisivní vliv na produkci jiných cytokinů, hrají roli v chemotaxi, způso-

bují vazodilataci a zvýšenou vaskulární permeabilitu. Eikosanidy jsou látky s velice 

krátkým poločasem rozpadu (minuty) a mají z hlediska vztahu k zánětu převážně 

prozánětlivý efekt, dokáží prohloubit poškození endotelu a tím usnadnit rozvoj orgá-

nových dysfunkcí. V rámci průběhu SIRS je také velice významný vztah mezi záně-

tem a koagulací. IL-1β and TNF-α přímo poškozují povrch buněk endotelu. Endoteli-

ální buňky a leukocyty exprimují tkáňový faktor, který iniciuje produkci trombinu. 

Trombin aktivuje trombocyty a vede k tvorbě fibrinu (prokoagulační stav), zároveň 

má i prozánětlivé vlastnosti. Časné cytokiny (IL-1β a TNF-α) zároveň ovlivňují i 

fibrinolýzu (snižují degradaci fibrinu) zvýšenou produkcí aktivátoru inhibitoru 

plazminogenu (PAI-1).  IL-6 zvyšuje produkci trombocytů a fibrinogenu. V rámci 

prozánětlivého stavu je zároveň snížena aktivita přirozených inhibitorů koagulace jako 
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jsou antitrombin, inhibitor tkáňového faktoru (TFPI) a aktivovaný protein C (aPC). 

Aktivace koagulace se může, rozvojem povšechné mikrovaskulární trombózy a kon-

sumpční koagulopatie, aktivací komplementu a přímým vlivem na ZO, podílet na 

vzniku a rozvoji orgánových dysfunkcí (MODS).   

Dominantními prvky v rámci těžkého SIRS jsou tedy patologická ZO a porucha 

hemostázy. V situaci, kdy je intenzita SIRS nadměrná nebo protrahovaná, může dojít 

k rozvoji orgánových dysfunkcí. Postiženými orgány bývají plíce, ledviny, GIT, kar-

diovaskulární systém (myokard), CNS apod. Aby se zabránilo detrimentálnímu půso-

bení nebalancovaného SIRS, organismus obvykle reaguje kompenzačními protizánět-

livým mechanismem CARS. CARS je možno zjednodušeně charakterizovat jako sna-

hu systému (organismu) o udržení kompartmentizace zánětu lokálně ve tkáních nebo 

jako snahu o regulaci zánětu již dekompartmentizovaného systémově. Vyznačuje se 

lokální a systémovou produkcí cytokinů s protizánětivou aktivitou (IL-4 a IL-10) což 

vede k poklesu produkce TNF-, IL-1β, IL-6 a IL-8. Zároveň jsou produkovány i 

antagonisté proximálních cytokinů (anti-TNF-α a receptorový antagonista IL-1β), 

které svou vazbou na cílový cytokin snižují jeho efekt nebo blokují jeho receptor. 

Schopnost organismu dosáhnout dynamické rovnováhy mezi SIRS a CARS je určují-

cím faktorem ovlivňujícím pacientovu prognózu. Je možné, že nešetrný zevní zásah 

v podobě podávání protizánětlivé medikace ve snaze o redukci negativního efektu 

SIRS na orgánové systémy, vede k narušení vytvářející se rovnováhy s přirozenou pro 

a anitinflamatorní odpovědi. Může tak dojít k rozvoji nežádoucí protrahované imuno-

suprese, která následně může vést k sekundárním infekčním komplikacím. Tím se 

uzavírá bludný kruh dysregulace imunitní odpovědi na inzult. Dle prvních představ 

CARS následoval až s určitým zpožděním po rozvoji SIRS, novější přístup ovšem 

poukazuje na přítomnost některých markerů přítomnosti CARS již bezprostředně po 

začátku projevů SIRS, a navíc jistě existuje i významná interorgánová variabilita 

v míře SIRS a CARS. Výsledný poměr mezi prozánětlivými a protizánětlivými proce-

sy na systémové úrovni je nazýván jako syndrom smíšené antagonistické odpovědi 

(MARS). Pokud jsou oba druhy systémové odpovědi nadměrné a/nebo protrahované, 

a také pokud nejsou adekvátně navzájem synchronizované, může poté dojít k již zmí-

něné dysregulaci celkové ZO vedoucí k MODS. Stojí za zmínku, že vysoký výskyt 

SIRS v naší práci ukazuje na zvýšené riziko dysregulace ZO po MAS. 

V naší práci jsme dále u skupiny operovaných pacientů zjistili signifikantně vyšší 

sérové hladiny všech alarminů, kromě HMGB1. Tento nález naznačuje roli alaminů 

v patogenezi pooperační ZO. Zároveň je pravděpodobné, že dynamika hladin někte-

rých alarminů by mohla přímo odrážet míru chirurgického poškození, které je zdrojem 

systémové ZO. Předpoklad, že hladiny alarminů vysoce významně korelují 

s hladinami klasických biomarkerů, jsme v naší práci nepotvrdili. Klasické biomarke-

ry zánětu, např. CRP a IL-6 odráží různé typy poškození, například akutní infekční 

onemocnění a také sterilní trauma. Je tedy očekávatelné, že vyplavení alarminů při 

extenzivním chirurgickém poškození bude následováno příslušnou změnou sérových 

hladin těchto biomarkerů. Alarminy je v tomto kontextu možno považovat za signály 

první fáze, které následně vyvolají aktivací imunitního systému produkci zánětlivých 

biomarkerů (Jain et al., 2011; Tanaka et al., 2014). Naše výsledky potvrdily jen ma-

lou až středně významnou pozitivní korelaci mezi hladinou některých alarminů a bio-
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markerů. Ze všech sledovaných alarminů především protein S100A8 vykázal konzis-

tentní středně významnou pozitivní korelaci s CRP a IL-6. Vysvětlením pro relativně 

nízkou úroveň korelace mezi alarminy a biomarkery by mohlo být to, že na patogenezi 

prozánětlivého stavu se podílí ve větší míře jiné než námi vyšetřované alarminy, např. 

mitochondriální alarminy (mtDNA, fMLP). Dalším možným vysvětlením je načaso-

vání intervalů krevních odběrů, které nemusí adekvátně odrážet dynamiku sérových 

hladin alarminů. Nicméně naše výsledky naznačují, že se protein S100A8 pravděpo-

dobně podílí na ovlivnění sérových hladin některých biomarkerů zánětu. 

Ze všech sledovaných alarminů pouze sérové hladina HMGB1 vykázala význam-

ný vztah k některým parametrům chirurgického zákroku. Šlo o délku DV, KZ a objem 

IT. To by mohlo naznačovat význam HMGB1 pro posuzování rozsahu chirurgického 

poškození i přesto, že rozdíl v hladinách HMGB1 mezi studijní a kontrolní skupinou 

nebyl statisticky významný. V časném stádiu po inzultu je HMGB1 predominantně 

pasivně vyplavován z nekrotických buněk (Scaffidi P et al., 2002), ale později dochází 

k jeho aktivní sekreci aktivovanými imunocyty v rámci odpovědi na IL-1β, TNF-α, 

INF-γ a PAMPs (Gardella S et al., 2002). HMGB1 se tedy účastní komplexní signali-

zace úzce související s rozvojem SIRS, popř. sepse, pravděpodobně ovlivněním pro-

dukce IL-6 (Manganelli V et al., 2010). Zvýšení hladin HMGB1 bylo nalezeno při 

několika neinfekčních patologických stavech, např. při ischemicko-reperfúzním po-

škození ledvin a jater (Tsung A et al., 2005; Kruger B et al., 2009), po operacích jícnu 

(Suda K et al., 2006) a při hemoragickém šoku (Ombrellino M et al., 1999). Navíc, 

HMGB1 hraje také významnou roli při popáleninovém traumatu (Lantos J et al., 

2010) a u traumaticko/chirurgického poškození (Suda K et al., 2006; Abraham E et 

al., 2009; Peltz et al, 2009). Naše výsledky potvrzují roli HMGB1 jako mediátoru 

chirurgického poškození v časném pooperačním období. 

Ve studii jsme dále prokázali signifikantní rozdíl mezi hladinou alarminů S100A8 

a S100A12 při operacích horního GIT (resekční výkony na jícnu a žaludku) a ostatní-

mi lokalizacemi operačního výkonu (střední – tenké střevo, a dolní GIT – kolorektální 

resekce). Vyšší hladiny těchto alarminů v horním GIT oproti ostatním etážím mohou 

být vysvětleny například vyšší radikalitou chirurgických zákroků na horním GIT 

a/nebo zvýšenou expresí těchto alarminů ve tkáních horního GIT. Průkaz této skuteč-

nosti je otázkou dalšího výzkumu. 

Studie hodnotící roli alarminů (především HMGB1) v experimentálních a klinic-

kých podmínkách často považují HMGB1 za relevantní biomarker klinického výsled-

ku (Tong HS et al., 2011; Zhu XD et al. 2012; Pilzweger C et al., 2014). Nicméně jiní 

autoři predikční schopnost HMGB1 zpochybňují, zejména ve vztahu k sepsi (Karlsson 

S et al., 2008). Naše výsledky ukázaly poměrně konzistentní korelaci mezi HMGB1 a 

některými charakteristikami chirurgického zákroku. Protein S100A8 (a méně vý-

znamně i S100A12) vykázal signifikantní pozitivní korelaci s délkou pobytu na JIP 

(ICU-LOS) a mortalitou (28denní a nemocniční). Hladiny S100A8 a S100A12 vyšet-

řené časně po chirurgickém zákroku na GIT lze tedy považovat za slibný marker pre-

dikující klinický výsledek pacientů. Z důvodu pilotního charakteru naší studie nelze 

tyto výsledky srovnat jinými podobně tematicky zaměřenými pracemi. 

Laparoskopické výkony jsou v posledních desetiletích preferovány oproti klasické 

otevřené chirurgii (laparotomii), především pro jejich menší invazivitu (menší chirur-
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gický řez), nižší pooperační bolest, snížené riziko infekčních komplikací, rychlejší 

obnovu mobility pacienta a lepší dlouhodobý klinický výsledek (Conzo G et al., 2016; 

Conzo G et al, 2014). 

Laparoskopie patří mezi standardní postupy při kolorektální chirurgii pro snížené 

náklady a lepší krátkodobé klinické výsledky (kratší délka hospitalizace v nemocnici a 

snížený počet komplikací) ve srovnání s otevřenou chirurgií (Zhuang C et al., 2015). 

Laparoskopie má ovšem také řadu nevýhod, jako například potřeba větší zkušenosti 

chirurga, omezený rozsah pohybu nástrojů, snížená možnost odhadu hloubky, absence 

taktilních vjemů při manipulaci v operačním poli při použití nástrojů s nižší šetrností 

vůči tkáním ve srovnání s rukou chirurga, a dále delší doba operace a anestezie.  

Žádná studie doposud nehodnotila invazivitu různých chirurgických procedur pomocí 

sérových hladiny alarminů. Naše výsledky neprokázaly signifikantní rozdíl v hladině 

vybraných alarminů mezi skupinou pacientů po laparoskopii a skupinou po otevřeném 

chirurgickém zákroku bez ohledu na gastrointestinální lokalizaci (Maca J et al., The-

rap Clin Risk Manag., 2018). To naznačuje obdobnou míru chirurgické traumatizace u 

obou typů procedur z pohledu dynamiky hladin vybraných alarminů. Na druhou stranu 

jsme prokázali signifikantně vyšší hladinu IL-6 druhý a třetí den v laparoskopické 

skupině, což přesto naznačuje vyšší ZO na tento typ operativy. Je pravděpodobně, že 

na vyšší ZO v laparoskopické skupině se může podílet jiná skupina alarminů, než 

která byla v rámci naší práce vyšetřována. Ramanathan a kol. popsal signifikantně 

vyšší hladinu CRP u pacientů po extenzivní otevřené resekci tlustého střeva ve srov-

nání s laparoskopickým přístupem. Ve srovnání s našimi výsledky autoři nepopsali 

některé základní charakteristiky studijní skupiny, například váhu nebo index tělesné 

hmotnosti (BMI) a chirurgické charakteristiky, například DV, KZ a použití VT. Naše 

výsledky naopak neprokázaly významný rozdíl v hladinách CRP mezi oběma typy 

chirurgických procedur ve srovnatelné podskupině kolorektálních resekcí během ob-

dobné doby pooperační observace. Odlišné výsledky mohou být vysvětleny menším 

počtem pacientů zařazených do naší studie anebo potenciálními rozdíly v základních a 

chirurgických charakteristikách mezi oběma studiemi. Fretland a kol. zkoumal oba 

typy chirurgického zákroku (laparoskopie/laparotomie) z pohledu změny hladin bio-

markerů po resekcích jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Autoři prokázali 

vyšší hladiny HMGB1, IL-6, CRP, volné DNA a makrofágového zánětového proteinu 

(MIP)-1β po otevřených chirurgických zákrocích (Fretland A et al, 2015). Tyto vý-

sledky jsou jen v částečné shodě s našimi výsledky, protože jsme nenalezli významný 

rozdíl mezi sérovými hladinami HMGB1 a CRP. Uvedená odlišnost může být vysvět-

lena například rozdílným typem orgánových resekcí. Nicméně, naše výsledky také 

prokázaly významný rozdíl v hladinách IL-6 v laparoskopické skupině, což naznačuje 

vyšší úrověň ZO navzdory faktu, že hladiny alarminů se mezi skupinami nelišily. 

Signifikantně vyšší hladiny některých alarminů (S100A8, S100A12) jsme zjistili 

u podskupiny pacientů, kteří podstoupili laparoskopický výkon pro nádorové onemoc-

nění.  To na jednu stranu potvrzuje roli proteinu S100A v rámci patogeneze nádoro-

vých onemocnění (Chen H et al., 2014), ale na druhou stranu by to mohlo odrážet 

významnější systémové vyplavení uvedených alarminů po protrahovaném laparosko-

pickém výkonu. Navíc jsme zjistili signifikantně vyšší hladiny IL-6 v laparoskopické 
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skupině, což také naznačuje větší zánětlivou reakci pravděpodobně z důvodu delší 

DV, vyšší KZ i IT.  

V další fázi naší práce jsme se, v rámci snahy o maximální možnou homogenizaci 

studijního souboru, zaměřili na nejvíce zastoupenou podskupinu v našem souboru, 

pacienty s kolorektálními resekcemi, a srovnali ji s kontrolní skupinou pacientů bez 

chirurgické intervence (Maca et al., ISICEM, 2018). Nalezli jsme signifikantně vyšší 

hladiny proteinu S100A8 a S100A12 v chirurgické skupině, což naznačuje jejich po-

tenciální roli jako součást časné ZO na extenzivní kolorektální chirurgický inzult.  

Následné zvýšení sérových hladin příslušných zánětlivých biomarkerů jako je počet 

leukocytů, CRP, a IL-6, může svědčit o roli vyšetřovaných alarminů při produkci 

zmíněných biomarkerů. Pokladem pro toto tvrzení je naše zjištění středně vysoké 

pozitivní korelace mezi zmíněnými proteiny S100A a uvedenými rutinními biomarke-

ry.  Celkově jsou tyto výsledky ve shodě s navrženou sekvencí iniciace sterilní ZO: 

tkáňové poškození – signály nebezpečí (alarminy) – aktivace vrozené, popřípadě 

adaptivní imunity – ZO. Cílem této sekvence je iniciace hojení a reparace poškození, 

ovšem při dysregulaci ZO může vést ke komplikacím a tkáňové dysfunkci (Tanaka T 

et al., 2014).  

Naše výsledky naznačují, že vybrané alarminy mohou sloužit jako časné biomar-

kery tkáňového poškození se slušnou prediktivní hodnotou stran míry potenciálně 

škodlivé ZO, a také, že měření sérových hladin vybraných alarminů může být užitečné 

v predikci pooperačních komplikací negativně ovlivňujících klinický výsledek pacien-

tů (Maca J et al., J Invest Surg, 2017). 

U našeho pilotního výzkumu je možné identifikovat několik limitací. Jde přede-

vším o 1) relativně nízký počet pacientů a 2) nerovnoměrnou distribuci věku a pohlaví 

mezi Ch a NCh-skupinou, což by mohlo být zdrojem potenciálního zkreslení výsledků 

statistické analýzy, např. při rozdílné imunoreaktivitě starších pacientů, nebo rozdílné 

dynamice uvolňování alarminů ze tkání apod. Ke zjištění velikosti rizika zkreslení 

výsledků jsme použili multivariantní analýzu, která zahrnula věk a pohlaví jako kont-

rolní proměnné. Rozdíly v hladinách alarminů zůstaly přesto významné. Další limitací 

studie je 3) neznalost předoperační hladiny alarminů, která ztěžuje posouzení vlivu 

primárního chirurgického onemocnění a 4) fakt, že zvolené intervaly krevních odběrů 

nemusejí adekvátně odrážet dynamiku hladin vyšetřovaných biomarkerů. 

Naše práce podporuje intraoperační používání tzv. “fyziologické” chirurgie a zdů-

razňuje její výhody. Jde o úsilí o maximální možnou redukci intraoperačního chirur-

gického stresu použitím co nejméně invazivních technik, menší incise, snížení mecha-

nické deformace a traumatizace tkání, které ve svém výsledku vedou k nižší imunitní, 

neuro-humorální, metabolické odpovědi, menší pooperační bolesti a rychlejší struktu-

rálnímu a funkčnímu zotavení pacienta.   

Co nejlepší pochopení fyziologických a patofyziologických mechanizmů ZO ná-

sledující po chirurgickém poškození tkání by mohlo vést k časné identifikaci riziko-

vých faktorů pro vznik pooperačních komplikací. Jde především o zjevné (například 

arteriální hypotenze) nebo skrytě probíhající (například protrahované lokální krvácení, 

ischemicko-reperfúzní poškození) patologické procesy, které mohou, ve svém důsled-

ku vést k poruše orgánových funkcí jako následku generalizované mikrocirkulační 

hypoperfúze. Rychlým a razantním preventivním, popřípadě terapeutickým, zásahem 
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by pak bylo možné docílit adekvátního a časného návratu tkáňové homeostázy, a tím 

následně zajištění rychlé a efektivní funkční a strukturální reparace poškozených tká-

ní. 
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7. ZÁVĚR 

 
Problematika imunitní odpovědi na sterilní zánět vyvolaný chirurgickým trauma-

tem je prozatím málo zkoumané téma. Alarminy primárně fungují jako signály nebez-

pečí především poškození buněk, a mají schopnost aktivace imunitní ZO. Vlastní 

imunitní reakce je navíc ovlivněna řadou dalších individuálních faktorů pacienta jako 

jsou genetické pozadí, komorbidity, aktuální imunologický stav, věk apod. Naše vý-

sledky naznačují, že sérové hladiny vybraných alarminů mohou časně odrážet míru 

chirurgického traumatu (HMGB1) a také hrát prognostickou roli v predikci klinických 

důsledků chirurgického zákroku (proteiny S100A8 a S100A12). Je velice pravděpo-

dobné, že se některé z námi sledovaných alarminů podílí nejen na normální, fyziolo-

gické, lokální zánětlivé reakci na chirurgické poškození, ale i na dysregulované sys-

témové zánětlivé reakci. Tento fakt může přispět k pochopení některých patofyziolo-

gických mechanizmů vedoucích k rozvoji pooperačních komplikací zhoršujících pro-

gnózu pacienta. 

Náš výzkum v oblasti rozsáhlých abdominálních chirurgických výkonů lze chápat 

jako jeden z kroků na cestě k identifikaci role alarminů v rámci složitých obranných 

reakcí na různé typy buněčného a tkáňového poškození.  
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