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Seznam použitých zkratek

ADR, Adenoma Detection Rate
APC, Argon PlasmaCoagulation
CEA, CarcinoEmbryonic Antigen
CT, Computed Tomography, počítačová tomografie
EFTR, Endoscopic Full-Thickness Resection
EKG, ElektroKardioGrafie
EMR, Endoskopická Mukózní (slizniční) Resekce
ESD, Endoskopická Submukózní Disekce
FAP, Familiární Adenomatózní Polypóza
FTR, Full-Thickness Resection
FTRD, Full-Thickness Resection Device
GIST, GastroIntestinální Stromální Tumor
GIT, GastroIntestinální Trakt
HNPCC, Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer
IBD, Inflammatory Bowel Diseases
iTOKS, imunochemický Test na Okultní Krvácení do Stolice
JNET, Japan NBI Expert Team (classification)
KRK, KoloRektální Karcinom
LRN, Lokální Reziduální Neoplázie
LST, Laterally Spreading Type (Tumor)
MR, Magnetická Rezonance
NBI, Narrow Band Imaging
NET, NeuroEndokrinní Tumor
NICE, Narrow band imaging International Colorectal Endoscopic (classification)
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OTS, Over-The-Scope
OTSC, Over-The-Scope Clip
PET-CT, Pozitronová Emisní Tomografie kombinovaná s CT
PP, Pit Pattern
SEMS, SamoExpandibilní Metalický Stent
S-ESD, Simplified ESD („hybridní“ ESD)
SET, SubEpithelial Tumor
sm, submukóza
TTS, Through-The-Scope
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1. Obecná část
1.1 Anatomie a histologie tlustého střeva
Tlusté střevo (tračník, intestinum crassum) je poslední částí trávicí trubice variabilní
délky 130-170 cm. Při koloskopii obvykle dochází k vyrovnání angulací a „nahrnutí“ stěny
střeva na koloskop a tím k jeho zkrácení, cékum proto obvykle bývá dosaženo při 80-110
cm pracovní délky koloskopu. Tlusté střevo lze rozdělit na 6 anatomických částí. Konečník
(rectum) je aborální a subperitoneálně lokalizovanou částí zasahující od anorektálního
přechodu po tzv. rektosigmoideální ohbí. Esovitá klička (colon sigmoideum) je
intraperitoneálním orgánem a díky peritoneálnímu závěsu bývá mobilní s typickým
esovitým tvarem. Sestupný tračník (colon descendens) běží kaudálně od lienální flexury při
levém okraji dutiny břišní a je široce přirostlé se zadní stěnou břišní (tzv. sekundárně
peritoneální orgán). Příčný tračník (colon transversum) se táhne od lienální po hepatální
flexuru a díky dobře vytvořenému závěsu má tvar různě kaudálně prověšené girlandy.
Vzestupný tračník (colon ascendens) běží při pravém okraji dutiny břišní od hepatální
flexury do pravé jámy kyčelní a je podobně jako descendens sekundárně retroperitoneální.
Na dně slepého střeva (colon caecum) je ústí červovitého výběžku (appendix) a z mediální
strany do něj ústí terminální ileum tzv. ileocékální (Bauhinskou) chlopní. [1, 2]
Stěna tlustého střeva má vrstvení společné pro celou trávicí trubice a skládá se ze sliznice
(tunica mucosa) složené z epitelu a lamina propria mucosae. Tenkou vrstvou hladké
svaloviny (lamina muscularis mucosae) je oddělena od submukózy (tela submucosa), která
se z klinicko-patologického hlediska dělí na třetiny (sm1, sm2, sm3). Svalová vrstva (tunica
muscularis) je složená z vnitřní cikulární a zevní longitudinální vrstvy. Povrch tračníku je
kryt viscerálním peritoneem (tunica serosa), v sub- nebo retroperitoneálních částech
vazivovou adventicií (Obr. 1-2). Šířka stěny tračníku je v nativním stavu 2-4 mm a
výrazně se liší při různé náplni střeva, nejtenčí bývá v oblasti céka a nejsilnější v oblasti
rekta, a to zejména na vrub různě vyvinuté svalové vrstvy. [1, 3]
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Obrázek 1. Histologický řez stěnou tlustého střeva s popisem jednotlivých vrstev (Falt P et al. Koloskopie, Grada
Publishing 2015)

Obrázek 2. Vyšetření stěny sigmoidea radiálním echoendoskopem (10 MHz) s patrnými jednotlivými vrstvami střevní stěny
s různou echogenitou, sonda je v lumen naplněném vodou přiložena na karcinom sigmoidea s patrnou invazí do muscularis
propria (T2).

9

1.2 Kolorektální karcinom
1.2.1 Epidemiologie
Kolorektální karcinom (KRK) je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve
vyspělých zemích včetně České republiky představuje významnou zdravotní i
socioekonomickou zátěž. Dle údajů GLOBOCAN z roku 2018 je jeho incidence v České
republice na 15. místě v Evropě a na 23. místě celosvětově a mortalita nyní až na 18. místě
v Evropě [4]. Incidence KRK byla v roce 2016 74 nových případů a mortalita necelých 36
případů na 100.000 obyvatel za rok. Zatímco u mužů je incidence asi 90 nových případů, u
žen pouze 60 nových případů na 100.000 obyvatel za rok. Ročně je tak v České republice
diagnostikováno asi 7.400 nových případů KRK a asi 3.500 nemocných na něj zemře.
Nevyhnutelným důsledkem tohoto poměru je navyšování prevalence onemocnění, tedy
počtu žijících osob, u kterých bylo v minulosti diagnostikováno a léčeno. V roce 2015 byla
jeho prevalence 64.000 osob a oproti roku 2005 tak vzrostla o 40 %. Typický věkem
českého pacienta s KRK je sice 60-79 let, ale asi 24 % nemocných je diagnostikováno ve
věku pod 60 let. [5, 6]
Jako u jiných nádorů je prognóza nemocných ovlivněna stádiem, ve kterém je
diagnostikován. V České republice stále přetrvává podíl nemocných diagnostikovaných
v klinickém stádiu III a IV, což významně zhoršuje výsledky léčby a samozřejmě i zvyšuje
spojené náklady. V letech 2009-2013 bylo ve stádiu I diagnostikováno 23 %, ve stádiu II
24 %, ve stádiu III 25 % a ve stádiu IV 21 %. Zatímci u nemocných ve stádiu I (T1/2 N0
M0) bylo 5-leté přežití 91 %, ve stádiu IV (M1) pouze necelých 16 %. [6]
Zásadním jevem v epidemiologii KRK v České republice je pokles jeho incidence o 2,8
% a mortality dokonce o 21,9 % mezi roky 2006 a 2016, což je pravděpodobným
důsledkem screeningového programu zavedeného v roce 2000 [6-8].

1.2.2 Etiologie
Většina případů KRK je multifaktoriální etiologie a vzniká na základě souhry
genetického pozadí a zevních vlivů. Nejčastěji, asi v 75 % případů se jedná o tzv.
sporadický KRK, který vzniká u nemocného v obvyklém věku (> 50 let) a bez nápadnější
rodinné anamnézy.
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Kromě věku byla identifikována řada možných rizikových faktorů sporadického KRK.
Incidence KRK je ve vyspělých zemích přibližně o 25 % vyšší u mužů než u žen, v České
republice je rozdíl mezi pohlavími ještě výraznější (incidence 90 nových případů u mužů
vs. 60 u žen na 100.000 obyvatel za rok). U žen je navíc tendence k proximálnější
distribuci kolorektálních neoplázií. Je známo, že některé rasy predisponují k vyššímu
výskytu KRK, například Afroameričané mají o 20 % vyšší riziko a navíc i tendenci
k výskytu v nižším věku než běloši žijící v USA. Je také známo, že některá koincidující
onemocnění jsou provázena vyšším rizikem KRK. Jedná se zejména o diabetes mellitus 2.
typu. Inzulín je růstovým faktorem epiteliálních buněk tračníku a možným vysvětlením je
inzulinová rezistence a hyperinzulinémie. Nemocní s diabetem mají i vyšší letalitu a vyšší
riziko komplikací při léčbě KRK. S vyšším rizikem pokročilých adenomů a KRK je
spojena i ischemická choroba srdeční, pravděpodobně vlivem sdílených rizikových faktorů
s diabetem, metabolickým syndromem a samotným KRK. Riziko KRK je vyšší také u
akromegalie a u nemocných po transplantaci ledvin s dlouhodobou imunosupresivní
léčbou. Nemocí po radioterapii v břišní oblasti (zejména v dětském věku) mají obecně
vyšší výskyt nádorů GIT, z nichž většina je KRK. Recentně se objevily i informace o
zvýšeném riziku karcinomu rekta po radioterapii karcinomu prostaty. Zdá se, že riziko
zvyšuje i antiandrogenní léčba včetně orchiektomie u těchto nemocných. Někteří autoři
naznačují mírně zvýšené riziko KRK pravé části tračníku u nemocných po
cholecystektomii a známé je i vyšší riziko neoplázií v blízkosti ureterokolických
anastomóz po radikální cystektomii.
Existuje řada faktorů životního stylu, složek stravy a léků, u kterých se předpokládá vliv
na riziko KRK. Kouření cigaret zvyšuje incidenci i mortalitu KRK a zřejmě i výskyt
adenomů a pilovitých lézí. Konzumace alkoholu také zvyšuje riziko KRK a to již od dávky
10 g denně. Možnou příčinou je interference s příjmem a absorpcí folátů. Excesivní příjem
alkoholu navíc zhoršuje prognózu nemocných s již diagnostikovaným KRK. Riziko KRK
zvyšuje také obezita, pravidelný vysoký kalorický příjem, omezená pohybová aktivita a
sedavý způsob života. Dlouhodobá konzumace červeného masa se zdá být asociována se
zvýšeným rizikem KRK, a to zejména jeho levostranné formy. Zpracované maso (v našich
podmínkách jde většinou o uzeniny) je dokonce některými autoritami považováno za
karcinogen 1. stupně. Zvýšený příjem kuchyňské soli je prokázaným rizikovým faktorem
karcinomu žaludku, jednoznačný vliv na výskyt KRK ale prokázán nebyl.
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Mezi protektivní faktory lze zařadit pravidelnou fyzickou aktivitu a některé složky
potravy. Data o vysokém obsahu obsahu ovoce a zeleniny ve stravě jsou limitovaná a
nejednoznačná, stejně jako důkazy o pozitivním vlivu vlákniny. Nicméně se zdá, že
důležitou roli může hrát její typ a jako nejlepší se jeví vláknina hrubozrnná (otruby).
Rezistentní škrob je odolný k degradaci v tenkém střevě a po přechodu do tlustého střeva
je bakteriálně fermentován na mastné kyseliny o krátkém řetězci (zejména butyrát), které
v určité dávce mohou mít protektivní efekt před vznikem KRK. Zajímavým novým
konceptem je zkoumání vztahu zánětlivého potenciálu potravy a rizika kolorektálních
neoplázií, nejnižší zánětlivý potenciál se zdá mít makrobiotická a středomořská dieta.
Dalšími potenciálně protektivními faktory jsou foláty, vitamin B6 (pyridoxin), vápník a
mléčné výrobky, horčík, česnek, omega-3 nenasycené mastné kyseliny v rybím tuku a
některé léky (zejména kyselina acetylsalicylová a jiná nesteroidní antiflogistika,
difluorometylornitin, erlotinib, ACE inhibitory, kombinovaná hormonální substituční léčba
u postmenopauzálních žen a dle některých dat i statiny a bisfosfonáty). [9]
Důležitou roli v kolorektální kancerogenezi hraje střevní mikrobiom, který produkuje
mutagenní a imunomodulační látky, aktivuje některé prokancerogeny, metabolizuje
xenobiotika a některé složky stravy, dekonjuguje a konvertuje žlučové kyseliny a dokonce
může selektovat epiteliální buňky rezistentní k apoptóze. Recentně se předmětem výzkumu
stal i střevní virom (zejména bakteriofágy) a jeho vztah ke kolorektálním neopláziím. [10]
Přibližně 25 % nemocných má díky genetické predispozici riziko vzniku KRK vyšší než
je průměrné populační riziko a KRK se u nich navíc objevuje v netypicky nízkém věku.
Z toho u 3-4 % jde o hereditární syndromy zatížené velmi vysokým rizikem vzniku KRK.
Hereditární nepolypózní KRK (HNPCC, Lynchův syndrom) je způsoben mutací některého
z tzv. mutátorových genů (MMR) a je spojen s více než 50% celoživotním rizikem KRK,
který se vyskytuje častěji v pravé části tračníku a obvykle ve věku 30-40 let. Nemocní jsou
současně zatíženi rizikem vzniku jiných typů nádorů (endometria, ovárií, žaludku, tenkého
střeva, hepatobiliárního systému, mozku a ledvin). K identifikaci nemocných vhodných ke
genetickému vyšetření lze použít tzv. Bethesda nebo Amsterdamská kritéria. Lynchův
syndrom je nutno vyloučit také u mladých žen (< 50 let) s karcinomem endometria.
Familiární adenomatózní polypóza (FAP) je způsobena mutací APC genu, KRK vzniká
kolem 20. roku věku a celoživotní riziko se blíží 100 %. Typickým nálezem jsou
mnohočetné adenomy tlustého střeva, nemocní mají vyšší riziko i jiných nádorových
onemocnění (nejčastěji nádoru duodena) a mohou mít i různé extraintestinální projevy.
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Dalšími genetickými syndromy s rizikem vzniku KRK jsou MYH-asociovaná polypóza
(MAP), Peutz-Jeghersův syndrom, syndrom juvenilní a pilovité polypózy a syndrom
hereditárního karcinomu prsu a ovária. Zvýšené riziko KRK je známo i u nemocných
s cystickou fibrózou. U zbylých nemocných (21-22 %) jde o tzv familiární formu KRK
způsobenou kombinací genetických polymorfismů, které v dané rodině vedou k častějšímu
než průměrnému výskytu KRK. Riziko je nejvyšší při postižení prvostupňových
příbuzných, vícečetném výskytu v rodině a při nízkém věku (< 50) příbuzného v době
diagnózy KRK.
Zvýšené riziko KRK mají i nemocní s idiopatickými střevním záněty (IBD) vlivem
chronického zánětlivého postižení tlustého střeva při ulcerózní kolitidě nebo kolitické
formě Crohnovy choroby. Za rizikové faktory jsou považovány zejména rozsah
zánětlivého postižení, trvání choroby, perzistující zánětlivá aktivita, přítomnost pozánětlivé
polypózy a primární sklerozující cholangoitida. [11, 12]

1.2.3 Patogeneze
KRK pochází z epiteliální vrstvy tlustého střeva. Během kancerogeneze dochází
ke kumulaci různých typů genetických mutací a postupné transformaci fyziologického
epitelu přes adenomové léze s dysplázií až do invazivního a metastazujícího
adenokarcinomu. Tato vícestupňová cesta byla poprvé popsána v roce 1990 jako „sekvence
adenom - karcinom“ [13]. Od té doby bylo popsáno několik základních molekulárněgenetických cest kolorektální kancerogeneze. Nejčastější (70 %) je cesta chromozomální
instability (CIN, Chromosomal INstability) typická pro sporadické KRK a KRK vznikající
v rámci FAP, dochází při ní k akumulaci numerických (aneuploidie) a hrubých
strukturálních abnormalit chromozómů. CIN tumory jsou charakteristické postupnou
mutací specifických onkogenů a tumor-supresorových genů (APC, KRAS, BRAF, TP53 a
dalších). Další je cesta mutátorového fenotypu (MSI, MicroSatellite Instability) typická pro
Lynchův syndrom, ale objevuje i u asi 15 % sporadických karcinomů. Ke kancerogenezi
dochází dysfunkcí MMR (MisMatch Repair) genů (nejčastěji MLH1 a MSH2), která vede
ke genetické hypermutabilitě a mikrosatelitové instabilitě (MSI). Cesta hypermetylačního
fenotypu (CIMP, CpG Island Methylation Pathway) je charakterizována epigenetickými
změnami vedoucími k supresi některých genů (včetně MMR), je typická pro pilovité
adenomy a provází asi 30 % KRK, které se obvykle vyskytují v pravé části tračníku [12,
13

14]. Další specifickou skupinou jsou KRK asociované s kolitickými formami IBD. Dochází
zde ke genomické instabilitě obdobně jako u sporadického KRK (CIN, MSI), ale časování
mutací jednotlivých genů může být odlišné. Klinicky významným rozdílem je vznik KRK
v terénu multifokálních a endoskopicky obtížně detekovatelných dysplastických změn
epitelu. Genetické alterace se zde navíc vyskytují i v epitelu bez výraznějších
morfologických změn [15].
V patogenezi KRK tedy hrají roli onkogeny, tumor supresorové geny, mutátorové
(MMR) geny, epigenetické změny v podobě různého stupně metylace i některé tzv.
modifikující geny. Nejvýznamnějším onkogenem je KRAS, jehož mutace pravděpodobně
vede k další progresi adenomových lézí již aktivovaných mutacemi v APC genu. Mutace
KRAS jsou proto vzácné u diminutivních adenomů, ale vyskytují se až u 50 % adenomů
větších 10 mm. Nejdůležitějšími tumor supresorovými geny jsou APC (Adenomatous
Polyposis Coli), TP53 a DCC (Deleted in Colon Cancer). Mutace APC genu jsou
kritickým momentem v počátečních fázích kancerogeneze již ve fokusech aberantních
krypt a malých adenomech a jsou přítomny až u 80 % sporadických KRK. Inaktivace TP53
se objevuje až v pozdních fázích kancerogeneze, u IBD ale může hrát roli již v časné fázi
kancerogeneze. DCC hraje roli v mezibuněčné interakci nádorových buněk a ztráta jeho
funkce je spojena s horší prognózou nemocných. Mezi nejvýznamnější modifikující geny
patří gen pro COX-2, který je během kancerogeneze upregulován, což pravděpodobně
vysvětluje protektivní efekt kyseliny acetylsalicylové a nesteroidních antiflogistik. [16]
Z genetického pohledu tedy KRK není jednou chorobou, ale heterogenní skupinou stavů
s širokým spektrem molekulárně genetických a biologických charakteristik. Jejich správná
diferenciace může být v budoucnu prospěšná při stratifikaci rizika a individualizaci
onkologické léčby a další dispenzarizaci nemocného a jeho příbuzných. Genetické změny
provází morfologická transformace normálního epitelu přes fokusy aberantních krypt,
adenomy s lehkou a těžkou dysplázií, intramukózní a submukózně invadující karcinomy po
lokálně pokročilé a metastazující karcinomy [17, 18]. Většina pokročilých KRK tedy
vzniká v terénu adenomových lézí, které lze detekovat endoskopicky a kurativně léčit
některou z technik endoskopické resekce. Předpokládá se, že v typickém případě probíhá
celý proces 10-20 let [19], což teoreticky poskytuje dostatečný čas k endoskopické detekci
a kurativní resekci časných neoplastických lézí u asymptomatických jedinců. Celou situaci
komplikují KRK vznikající bez předchozího stádia adenomu (tzv. de novo kancerogeneze),
jejichž podíl na celkovém výskytu KRK je dle některých asijských studií až kolem 20 % a
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jejichž morfologie bývá odlišná. Obvykle jde o drobné plošné nebo vkleslé léze, které přes
pokročilou histologii mohou být obtížně detekovatelné [20].

1.2.4 Diagnostika
Nemocní s kolorektálními adenomy a časnými stádii KRK jsou většinou asymptomatičtí
a mají i negativní nálezy při fyzikálním vyšetření. Výjimkou mohou být některé léze
v rektu projevující se krvácením nebo detekované při vyšetření per rectum. Některé
objemné stopkaté polypy mohou vést ke střevní intususcepci a velké vilózní adenomy
mohou způsobovat průjmy s hypokalémií. Časné neoplastické léze nebo asymptomatické
pokročilé KRK mohou být náhodně detekovány při zobrazovacím vyšetření břicha z jiné
indikace (CT, PET-CT, MR). Přes častější nález časných stádií KRK během
screeningových a dispenzárních koloskopiích je KRK stále ve většině případů (70-90 %)
diagnostikován až po nástupu symptomů. Symptomy jsou obvykle spojené s růstem již
pokročilého nádoru do lumen střeva, infiltrací okolních struktur nebo tvorbou vzdálených
metastáz. Typickými symptomy tak jsou změna defekačního stereotypu, krvácení do dolní
části GIT, sideropenická anémie, hmatná rezistence, bolest břicha a jejich kombinace.
Někteří pacienti jsou diagnostikováni při vzniku náhlé příhody břišní při perforaci tumoru
nebo ileózním stavu a někteří dokonce již s projevy generalizovaného onemocnění
(nejčastěji jde o hepatomegalii a ikterus při postižení jater). Symptomy se typicky liší dle
lokalizace nádoru. Změna defekačního stereotypu, poruchy pasáže a zjevné krvácení jsou
častější u levostranných forem KRK, zatímco sideropenická anémie je typická pro
pravostranně lokalizované KRK. Specifickými příznaky se může projevovat KRK rekta se
vznikem rektálního syndromu, bolestivé defekace a krvácení.
Vzhledem k často nespecifickým příznakům je diferenciální diagnostika KRK poměrně
široká. Z benigních lézí se jedná o vnitřní hemoroidy, akutní divertikulitidu a její
komplikace, infekční enterokolitidy, ischemickou kolitidu a idiopatické střevní záněty a
jejich komplikace. Z jiných vzácně se vyskytujících malignit postihujících tlusté střevo je
nutné pomýšlet na neuroendokrinní tumory (NET), primární non-hodgkinský lymfom,
Kaposiho sarkom a metastázy jiných nádorů (nejčastěji ovariálního karcinomu). [9]
Zlatým standardem diagnostiky neoplázií tlustého střeva a KRK je koloskopie. Její
výhodou je vizualizace a lokalizace léze, posouzení průchodnosti střeva, možnost odebrání
vzorků tkáně k histologickému vyšetření, vyloučení přítomnosti synchronních lézí a časné
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léze mohou být navíc ihned sneseny některou z technik endoskopické resekce. V případě
nálezu stenozujícího a neprostupného nádoru je orální část tračníku vyšetřena jinou
zobrazovací metodou a/nebo je po resekci nádoru indikována další koloskopie. Koloskopie
se provádí v několika situacích. Preventivní koloskopie je indikována u asymptomatických
jedinců, kteří jsou (vzhledem k věku) v riziku vzniku kolorektální neoplázie. V České
republice byl screeningový program zahájen v roce 2000 jako ve 2. zemi na světě po
Německu. V současné době spočívá v prováděné testů na okultní krvácení ve stolici
(iTOKS) každoročně ve věku 50-54 let a v provedení screeningové koloskopie v 55 letech
věku. Pokud pacient s provedením koloskopie nesouhlasí, pokračuje se v provádění iTOKS
každé dva roky. Při pozitivitě iTOKS je indikována koloskopie. V roce 2014 došlo
k zavedení adresného zvaní a tím ke změně screeningu z oportunního na populační.
Dispenzární koloskopie je prováděna u nemocných s rizikem kolorektální neoplázie
vyšším než v ostatní populaci. Jedná se zejména o pacienty s osobní anamnézou adenomu
nebo KRK, s rodinnou anamnézou KRK, dále o některé pacienty s IBD a pacienty
s hereditárními formami KRK. Další skupinou vyšetřovaných jsou nemocní se symptomy
naznačujícími přítomnost choroby tlustého střeva. [11, 21, 22]
Zobrazovací vyšetření jsou užívána buď jako diagnostická alternativa koloskopie (CT
kolografie, kapslová koloskopie) nebo častěji ke stagingu již (obvykle při koloskopii)
diagnostikovaného KRK. CT vyšetření malé pánve a břicha je základní modalitou
k posouzení rozsahu choroby před léčbou. CT je schopno posouzení lokální pokročilosti
tumoru, přítomnost lymfatických a vzdálených metastáz včetně peritoneální karcinomatózy
a případných komplikací tumoru (obstrukce, krytá perforace, orgánové píštěle). U tumorů
rekta se provádí i CT hrudníku vzhledem k častějšímu výskytu metastáz plic. PET-CT je
vyhrazeno pouze pro vybrané případy, jako je nejasné ložiskové postižení jater, vyloučení
extrahepatálních metastáz před zvažovanou resekcí jater a zhodnocení rekurence choroby
po léčbě KRK. Při stagingu tumoru rekta je doporučeno také provedení MR a/nebo
endosonografie rekta k posouzení hloubky invaze, vztahu k mezorektální fascii a
perirektálních uzlin [9, 23]. Vzhledem k sice nízkému ale možnému riziku lymfatických
metastáz je CT břicha doporučeno i u nemocných po kurativní endoskopické resekci KRK
s povrchovou submukózní invazí (sm1) [24, 25].
Kromě již zmíněného iTOKS používaného ve screeningu a dalších markerů ve stolici a
séru může být KRK asociován s řadou nespecifických laboratorních abnormalit jako je
anémie, sideropenie, elevace zánětlivých markerů nebo jaterních testů při metastatickém
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postižení jater. Z tumorózních markerů je při dispenzarizaci nemocných používána sérová
hladina onkofetálního glykoproteinu CEA (CarcinoEmbryonic Antigen). CEA ale
vzhledem k limitované senzitivitě a specificitě není vhodný k primární diagnostice KRK,
protože u časných stádií je jeho hladina irelevantní a až u 20 % nemocných v pokročilém
stádiu KRK není významně zvýšená. Navíc k elevaci CEA dochází i u některých benigních
stavů jako jsou kouření, vředová choroba gastroduodena, IBD, chronická pankreatitida,
hypotyreóza, biliární obstrukce a jaterní cirhóza. Sérová hladina CEA před zahájením
léčby KRK ale má prognostický význam u nemocných a jeho elevace po onkochirurgické
léčbě může naznačovat rekurenci nebo generalizaci choroby [9, 26].

1.2.5 Terapie
Volba terapeutického postupu závisí na stádiu KRK, tedy na lokální pokročilosti,
přítomnosti lymfatických a vzdálených metastáz, na jeho lokalizaci (rektum nebo zbytek
tlustého střeva), histologickém gradingu (stupeň diferenciace, vztah tumoru k resekčním
okrajům při endoskopické nebo chirurgické resekci, přítomnost lymfatické, vaskulární
nebo perineurální invaze a buddingu) a molekulárně-genetických faktorech (mikrosatelitní
instabilita, mutace genů KRAS, NRAS a BRAF). K určení pokročilosti onemocnění je
tradičně užívána TNM (Tumor Node Metastasis) klasifikace a z ní vyplývající klinická
stádia onemocnění [27] (Tabulka 1, 2). Plán léčby by měl být vždy stanoven
multidisciplinárním týmem, obvykle s účastí chirurga, onkologa, gastroenterologa,
radiologa a patologa.
Klinické stádium 0 odpovídá intraepiteliální dysplázii a intramukóznímu karcinomu bez
rizika lymfatických nebo vzdálených metastáz (N0 M0). V těchto případech je dostatečné
kompletní snesení některou z technik endoskopické resekce bez nutnosti další léčby.
Klinické stádium I odpovídá T1-2, tedy karcinomu invadujícímu submukózu nebo
muscularis propria bez přítomnosti lymfatických a vzdálených metastáz (N0 M0).
V případě povrchové invaze do submukózy (sm1) a absence jiných rizikových
histologických známek lze kompletní endoskopickou resekci KRK považovat za kurativní.
Při hluboké submukózní invazi (sm2-3) a invazi do muscularis propria (T2) je indikována
chirurgická resekce bez následné onkologické léčby.
Klinické stádium II odpovídá T3-4, tedy karcinomu invadujícímu do subserózy a
perikolických tkání (T3) a karcinomu s invazí do viscerálního peritonea (T4a) nebo
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okolních orgánů (T4b) bez přítomnosti lymfatických a vzdálených metastáz (N0 M0). Ve
stádiu II je indikována chirurgická resekce. V případě nízkorizikové podskupiny T3 N0
M0 jsou nemocní pouze sledováni, při stagingu T4 N0 M0 a ve vysokorizikové podskupině
T3 N0 M0 je indikována adjuvantní chemoterapie v závislosti na stupni MSI. Za rizikové
faktory ve skupině T3 N0 M0 jsou považovány nízká diferenciace nádoru, lymfatická nebo
vaskulární invaze, exstirpace méně než 12 perikolických uzlin, těsný vztah nádoru
k resekčnímu okraji nebo pozitivní resekční okraj a stenozující a perforující typ tumoru.
Klinické stádium III odpovídá jakémukoliv T při postižení 1-3 (N1) nebo 4 a více (N2)
regionálních lymfatických uzlin. KRK ve stádiu III je indikován k chirurgické resekci
s lymfadenektomií a následné adjuvantní chemoterapii, která je u nízkorizikové
podskupiny T1-3 N1 v trvání 3 měsíců a u vysokorizikové podskupiny T4 nebo N2 se
prodlužuje na 6 měsíců.
U karcinomů rekta ve stádiu T3-4 nebo při postižení N1 (klinické stádium II a III) je
indikována neoadjuvantní chemoradioterapií s následným předoperačním restagingem. Při
riziku střevní neprůchodnosti může být zváženo vyvedení sigmoideostomie.
Klinické stádium IV odpovídá jakémukoliv T a N ale s přítomností vzdálených metastáz
omezených na jeden orgán (M1a), na více orgánech (M1b) nebo v podobě peritoneální
karcinomatózy (M1c). Při dobrém biologickém stavu nemocného je indikována paliativní
systémová léčba, případně v kombinaci s resekcí příznivě lokalizovaných jaterních
metastáz. V závislosti na přítomnosti mutací onkogenů RAS a BRAF je užívána cílená
léčba s anti-VEGF a anti-EGFR účinkem [23]. Při generalizovaném ale stenozujícím
tumoru bývá nutná paliativní resekce nebo vyvedení stomie, u vybraných případů lze
zvážit endoskopické zavedení samoexpandibilních metalických stentů (SEMS) [28].
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Tabulka 1. TNM (Tumor Node Metastasis) klasifikace KRK (AJCC 8th Edition) [27].
TX = neurčitelný staging primárního tumoru
T0 = beze známek primárního tumoru
Tis = intramukózní karcinom s invazi do lamina propria bez penetrace muscularis mucosae
T1 = invaze tumoru do submukózy
T2 = invaze tumoru do muscularis propria
T3 = invaze tumoru přes muscularis propria do perirektálních nebo perikolických tkání
T4a = invaze tumoru do viscerálního peritonea včetně perforace
T4b = přímá invaze tumoru do přilehlých orgánů a struktur
NX = neurčitelné postižení regionálních lymfatických uzlin
N0 = beze známek postižení regionálních uzlin
N1 = metastáza v 1-3 regionálních lymfatických uzlinách
- N1a = metastáza v 1 lymfatické uzlině
- N1b = metaszáza ve 2-3 lymfatických uzlinách
- N1c = depozita tumoru v subserózní tkáni, mezenteriu a neperitonealizovaných perikolických
nebo perirektálních tkáních
N2 = metastáza ve 4 a více regionálních lymfatických uzlinách
- N2a = metastáza ve 4-6 lymfatických uzlinách
- N2b = metastáza v 7 a více lymfatických uzlinách
M0 = beze známek vzdálených metastáz
M1 = přítomny vzdálené metastázy
- M1a = metastáza omezená na 1 orgán bez postižení peritonea
- M1b = metastázy 2 a více orgánů bez postižení peritonea
- M1c = peritoneální karcinomatóza s nebo bez postižení jiných orgánů

Tabulka 2. Klinická stádia KRK (AJCC 8th Edition) [27].
Stádium 0: Tis + N0 + M0
Stádium I: T1-2 + N0 + M0
Stádium IIA: T3 + N0 + M0

Stádium IIB: T4a + N0 + M0

Stádium IIC: T4b + N0 + M0

Stádium IIIA: T1-2 + N1/N1c + M0 nebo T1 + N2a + M0
Stádium IIIB: T3-4a + N1/N1c + M0 nebo T2-3 + N2a + M0 nebo T1-2 + N2b + M0
Stádium IIIC: T4a + N2a + M0 nebo T3-4a + N2b + M0 nebo T4b + N1-2 + M0
Stádium IVA: jakékoliv T a N + M1a
Stádium IVB: jakékoliv T a N + M1b
Stádium IVC: jakékoliv T a N + M1c
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1.3 Časné neoplastické léze tlustého střeva
1.3.1 Členění časných neoplázií
Časné neoplázie tlustého střeva jsou endoskopicky patrné benigní afekce, které
neobsahují karcinom s hlubokou submukózní invazí a obvykle jsou kurativně léčitelné
některou z technik endoskopické resekce. V tlustém střevě je často používán termín
řeckého původu „polyp“ označující stopkatý výrůstek. Termín „polyp“ je často nepřesně
užíván i pro nepolypoidní typy neoplázií, pro které je preferován obecnější termín „léze“.
Mezi benigní neoplastické léze tlustého střeva patří adenomy a pilovité léze. Jedná se o
tzv. prekancerózy nebo prekancerózní léze, které se mohou s různou pravděpodobností
transformovat v invazivní adenokarcinom [13]. Adenomové léze jsou nejčastější,
představují asi dvě třetiny všech neoplastických lézí [29], mají různé tvary a velikost a dle
histologické struktury se dělí na tubulární, vilózní a tubulovilózní. Riziko progrese
adenomu do adenokarcinomu se odvíjí od velikosti léze, stupni intraepiteliální neoplázie
(dysplázie) a přítomnosti vilózní komponenty. Proto je hlavním cílem endoskopické
detekce a resekce tzv. pokročilý adenom, který je definován jako adenom ≥ 10 mm,
s vilózní strukturou a/nebo s těžkou dysplázií a jehož riziko progrese do adenokarcinomu
je dle věku a pohlaví odhadováno na 25-40 % za 10 let [30]. Další rizikovým faktorem
vzniku KRK je vyšší počet detekovaných adenomů (≥ 3) [31].
Specifickou skupinou neoplastických lézí tlustého střeva jsou pilovité léze, které tvoří
heterogenní skupinu novotvarů charakterizovaných pilovitou architekturou epitelu. Pilovité
léze mívají na rozdíl od klasických adenomů méně výraznou morfologii, jejich detekce
proto bývá obtížnější (Obr. 6) a mezi jednotlivými endoskopisty se může značně lišit [32].
Mezi pilovité léze patří hyperplastické polypy, které jsou běžným nálezem v distálních
částech tračníku (zejména v rektu a sigmoideu), vzácně se vyskytují v pravé části tračníku,
jsou obvykle malé (≤ 5 mm), nevykazují dysplastické změny a mají zanedbatelný maligní
potenciál. Sesilní pilovité adenomy (SSA) se obvykle vyskytují v pravé části tračníku, jsou
větší než hyperplastické polypy a mají plochou morfologii, často s hlenovým povlakem.
SSA jsou obvykle non-dysplastické, ale mohou obsahovat endoskopicky detekovatelné
dysplastické noduly. Tradiční pilovité adenomy (TSA) jsou vzácné (asi 1 % polypů
tlustého střeva), mají strukturu přisedlých nebo stopkatých polypů a obvykle se vyskytují
v levé části tračníku. Jejich maligní potenciál je srovnatelný s klasickými adenomy.
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Odhaduje se, že pilovité léze zodpovídají za 15-30 % případů KRK a nedetekované léze
pravděpodobně i za část intervalových KRK [33, 34].
V tlustém střevě se také nachází řada non-neoplastických epitelových lézí bez maligního
potenciálu, jako jsou pozánětlivé polypy, slizniční polypy a hamartomy.
Zvláštní skupinou neoplázií jsou subepiteliální léze a tumory (SET), který nejsou
epitelového původu, ale pochází z hlubších vrstev stěny tlustého střeva, tedy z lamina
propria mucosae, submukózy nebo muscularis propria. Jsou proto obvykle kryty
normálním epitelem a přístup k jejich diagnostice a léčbě je proto odlišný. Mezi nonneoplastické subepiteliální léze patří lymfoidní hyperplázie, abscesy, colitis cystica
profunda, pnematosis cystoides coli a střevní duplikatury. Z benigních SET se nejčastěji
vyskytují lipomy, mezi potenciálně maligní nebo maligní SET patří neuroendokrinní
tumory (NET) a gastrointestinální stromální tumory (GIST). V klinické praxi jsou
k endoskopické resekci nejčastěji indikovány NET rekta < 10-20 mm [35].

1.3.2 Endoskopická diagnostika
Zlatým standardem diagnostiky časných neoplastických lézí tlustého střeva je
koloskopie, která umožňuje nejen detekci léze, ale i její histologické ověření a případně i
její snesení některou z technik endoskopické resekce. Alternativními metodami zobrazení
tlustého střeva použitelnými v klinické praxi jsou CT kolografie a kapslová koloskopie,
které léze detekují, ale k jejich ověření a případné resekci je nutné provést následnou
koloskopii. Cílem diagnostické endoskopie je detekce a charakterizace léze.
Detekce neoplastických lézí
Koloskopie je efektivní a bezpečná endoskopická technika s nejvyšší mírou detekce
neoplastických lézí tlustého střeva, ale má svoje limitace. U některých nemocných nelze
z anatomických důvodů nebo pro intoleranci dosáhnout céka a část tračníku tak zůstane
nezobrazena. V některých případech je koloskopie obtížná a je spojena s významným
diskomfortem vyšetřovaného, a to jak před výkonem ve spojení se střevní očistou a
obavami z vyšetření, tak v podobě bolesti během zavádění koloskopu a střevní distenzí po
výkonu. Další limitací koloskopie je variabilní a stále nedostatečný záchyt neoplastických
lézí a tím i nedokonalá ochrana před KRK [36].
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Provedení koloskopie a eradikace nalezených adenomů snižuje incidenci a mortalitu
KRK [37]. Problémem je, že během koloskopie dochází k přehlédnutí 20-27 % adenomů,
až 10 % pokročilých adenomů a alarmující je, že až 6 % karcinomů [38-41]. Záchyt
adenomů je jedním ze základních parametrů kvality koloskopie, obvykle vyjadřovaný jako
proporce koloskopovaných s minimálně jedním nalezeným adenomem (ADR, Adenoma
Detection Rate) [25]. Ze studií je zřejmá značná variabilita ADR mezi jednotlivými
endoskopisty a zdá se, že čím vyšší ADR je, tím nižší je výskyt tzv. intervalových KRK,
jejichž hlavní příčinou jsou zřejmě právě přehlednuté léze. Z polské studie zahrnující
45.000 pacientů a 186 koloskopistů vyplývá, že riziko intervalového karcinomu je 11násobné při vyšetření endoskopistou s ADR < 11 % než endoskopistou s ADR > 20 %
[42]. V ještě rozsáhlejší americké studii obsahující data z 315.000 koloskopií provedených
136 endoskopisty bylo rozmezí ADR od 7,4 do 52,5 % a vzestup ADR o 1 % snížil riziko
KRK o 3 % a vedl ke snížení výskytu i pokročilých KRK a mortality [43].
Na detekční úspěšnost koloskopie má kromě individuálních schopností endoskopisty vliv
i kvalita střevní očisty, prohlížecí čas a kvalita zobrazení sliznice tlustého střeva. S různou
úspěšností jsou studovány a v různé míře již užívány různé formy alternativního zobrazení
při koloskopii jako koloskopie s vysokým rozlišením, klasická a virtuální
chromoendoskopie, koloskopie s průhledným nástavcem, zvětšovací koloskopie a změna
úhledu rozhledu koloskopu [44]. Perspektivní platformou je vodou asistovaná koloskopie,
která je jednoduchým způsobem schopna nejen snížit diskomfort pacienta během
koloskopie, ale i zvýšit záchyt neoplastických lézí [45].
Charakterizace neoplastických lézí
Charakterizace spočívá odlišení neoplastických a non-neoplastických lézí, ohraničení
jejich okrajů a odhad histologie a rizika přítomnosti invazivního karcinomu.
K morfologickému popisu lézí jsou užívány různé klasifikace, jejichž úkolem je sjednocení
popisu v endoskopické dokumentaci. Poznání morfologických aspektů různých typů lézí
vede k usnadnění jejich detekce a umožní i odhad biologické povahy léze včetně rizika
přítomnosti invazivního karcinomu. Klasifikace lézí umožňuje i stanovení správného
terapeutického postupu a volbu optimální techniky endoskopické resekce.
Pařížská klasifikace je základní a celosvětově uznávanou morfologickou klasifikací
povrchových neoplastických lézí v trávicí trubici [46], která vychází z japonské klasifikace
(JSGE) časných lézí žaludku. Předpona 0- odlišuje časné léze od tzv. Borrmannovy
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klasifikace pokročilého karcinomu žaludku 1-5 (1 = polypoidní, 2 = ulcerovaný, 3 =
ulcerovaný s invazí do stěny, 4 = difúzně infiltrativní, 5 = neklasifikovatelný typ) [47].
Pařížská klasifikace rozděluje léze na polypoidní, které prominují nad okolní sliznici > 2,5
mm (tedy více než je průměr zavřených endoskopických kleští), a nepolypoidní, které
prominují < 2,5 mm. Polypoidní léze jsou stopkaté (0-Ip) (Obr. 3), přisedlé (0-Is) (Obr. 4)
nebo polopřisedlé (0-Isp). Nepolypoidní léze mohou být lehce vyvýšené (0-IIa) (Obr. 5),
ploché (0-IIb) (Obr. 6), lehce snížené (0-IIc) (Obr. 7) nebo vyhloubené až ulcerované (0III) (Obr. 8). Dále byla vyvinuta terminologie pro horizontálně se šířící léze typu 0-IIa >
10 mm (LST, Laterally Spreading Types / Tumors), které se dělí na granulární (LST-G)
s typickou povrchovou strukturou a hladké negranulární (LST-NG). LST-G můžeme dále
rozdělit na typ homogenní (LST-GH) (Obr. 5) a smíšený (LST-GM, tedy 0-IIa+Is) (Obr.
9), LST-NG na typ plochý (LST-NGF) a s pseudodepresí (LST-NGPD) (Obr. 10) [48].
Makroskopická morfologie lézí umožňuje spolu s jinými faktory predikovat biologický
charakter léze. Léze typu 0-IIa a LST-GH jsou zatíženy nízkým rizikem přítomnosti
invazivního karcinomu (0,7 %), které je dovoluje odstranit po částech pomocí EMR. Na
druhou stranu LST léze s nodularitou (LST-GM) vykazují přítomnost invazivního
karcinomu v 19 %, léze typu LST-NGPD ve 45 % (a 69 % při ≥ 30 mm) a léze typu 0-IIc
ve 45 % při velikosti 6-10 mm a dokonce v 88 % při velikosti ≥ 30 mm [48, 49]. Tyto léze
by proto měly být resekovány en bloc a to dle velikosti a lokalizace pomocí EMR, ESD,
FTR a v některých případech i chirurgicky [24, 50, 51].
Další klinicky významnou klasifikací je tzv. „pit pattern“ (PP) dle Kuda. V překladu se
jedná o „vzor jamek“ tedy o strukturu ústí slizničních krypt tlustého střeva, která se mění
při histologické progresi neoplázie. PP byl popsán pomocí tzv. zvětšovací
chromokoloskopie s použitím zvětšovacího koloskopu a reliéfového barviva [52].
V současné době ale nejsou zvětšovací koloskopy běžně dostupné, a proto je PP v klinické
praxi obvykle a zřejmě ne zcela přesně hodnocen pomocí koloskopů s vysokým
rozlišením, funkcí virtuální chromoendoskopie, elektronického zvětšení obrazu a duálního
fokusu. Rozlišujeme celkem 7 typů PP. Typ I odpovídá normálním jamkám sliznice
tlustého střeva. Typ II jsou hvězdicovité jamky typické pro hyperplastické léze. Typ IIIs
(small) jsou malé okrouhlé jamky typicky provázející léze typu 0-IIc a je považován za
korelát de novo kancerogeneze. Typ IIIL (Large) jsou velké tubulární jamky a typ IV jsou
rozvětvené nebo gyriformně uspořádané jamky, oba typické pro polypoidní adenomy. Typ
Vi (irregular) jsou neuspořádané jamky různých tvarů a velikostí typické pro adenomy
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s těžkou dysplázií a karcinomy s povrchovou submukózní invazí. Typ Vn (non-structural)
jsou chaotické jamky s jejich ložiskovou absencí vyskytující se u karcinomů s hlubokou
submukózní invazí a pokročilých karcinomů [53, 54]. Recentně byl popsán nový typ PP IIO (Open) s široce otevřenými jamkami, který je typický pro pilovité adenomy [55].
Správně určený typ PP odliší s vysokou přesností (95 %) neoplastický a non-neoplastický
charakter léze, dobře koreluje s histologickou pokročilostí i s morfologickým typem lézí a
pomůže tak naplánovat správnou strategii endoskopické léčby [54]. Některé LST léze mají
při okraji patrný edém sliznici s širokými jamkami (tzv. „skirt“). V souboru 1023 LST lézí
byla identifikována ve 4 % případů a v 80 % těchto případů byl přítomen intramukózní
nebo invazivní karcinom na rozdíl od 45 % lézí bez nálezu „skirt“ [56].
Klasickou chromoendoskopii pomocí barviv do značné míry nahradila tzv. virtuální
chromoendoskopie, u které dochází na rozdíl od endoskopie v bílém světle ke zvýraznění
detailů sliznice optickým filtrem nebo postprocesingovou úpravou obrazu. Nejrozšířenější
je systém NBI (Narrow Band Imaging) firmy Olympus, který využívá světlo vlnové délky
415 nm (modrá) a 540 nm (zelená), které je absorbováno hemoglobinem. Proto dochází ke
zvýraznění cév a kapilár, které pak mají hnědou barvu. Při zvětšovací koloskopii s NBI se
rozlišuje 5 typů kapilárních vzorů („capillary pattern“) podle Sana, které víceméně kopírují
tvary slizničních jamek a při progresi neoplastických změn od normální sliznice až po
invazivní karcinom nedochází pouze ke změnám povrchové struktury sliznice, ale i k její
neovaskularizaci [57]. Vzhledem k absenci zvětšovací koloskopie na většině pracovišť
byla expertní skupinou z Japonska, USA a Evropy vytvořena jednoduchá NICE klasifikace
(NBI International Colorectal Endoscopic classification). NICE rozděluje léze tračníku do
3 typů podle jejich barvy ve srovnání s okolní sliznicí, mikrovaskulární struktury a povrchu
v zobrazení NBI. Typ 1 má stejnou nebo světlejší barvu než okolí, žádné nebo izolovaně
patrné cévy a homogenní strukturu povrchu léze. Typ 2 má více hnědou barvu ve srovnání
s okolím a hnědé cévy obklopující oválné, tubulární nebo rozvětvené bělavé struktury. Typ
3 je výrazně tmavší ve srovnání s okolím, místy s nepravidelnými bělavými místy a
přerušenými cévami a amorfním povrchem léze. Typ 1 odpovídá pilovitým lézím a
hyperplastickým polypům, typ 2 odpovídá adenomu s LGIN, HGIN, intramukóznímu
karcinomu i karcinomu s povrchovou submukózní invazí a typ 3 odpovídá karcinomu
s hlubokou submukózní invazí [58]. Vzhledem k širokému spektru možných lézí splňující
kritéria typu 2 byla vytvořena nová JNET klasifikace (Japan NBI Expert Team
classification). Ta rozděluje typ 2 na typ 2A s pravidelným tubulárním, větveným nebo
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papilárním povrchem s pravidelným kalibrem a distribucí cév a na typ 2B s nepravidelným
povrchovým vzorem a variabilním kalibrem a nepravidelnou distribucí cév. Typ 2A
odpovídá adenomu s LGIN a typ 2B adenomu s HGIN, intramukóznímu karcinomu nebo
karcinomu s povrchovou submukózní invazí [57]. Z JNET klasifikace jednodušše vyplývá
i vhodná terapie vyšetřovaných lézí, léze typu 1 (Obr. 11) mohou být v distální části
tračníku ponechány nebo odstraněny prostou polypektomií, léze typu 2A (Obr. 12) mohou
být odstraněny dle velikosti en bloc nebo po částech EMR, léze typu 2B (Obr. 13) by
vzhledem k riziku přítomnosti invazivního karcinomu měly být odstraněny en bloc EMR
nebo ESD a léze typu 3 (Obr. 14) mohou být vhodné k chirurgickému řešení. Další
modifikací NICE je tzv. WASP klasifikace (Workgroup on serrAted polypS and Polyposis)
určená k odlišení hyperplastických polypů, pilovitých a klasických adenomů [59].
K posouzení hloubky invaze karcinomu do stěny tlustého střeva lze využít různé formy
endosonografie. Rigidní sondy užívané k lokálnímu stagingu karcinomu rekta nejsou pro
staging časných lézí rekta vhodné pro nízkou diagnostickou přesnost. Flexibilní
echoendoskopy s frekvencí 7,5-12 MHz jsou primárně určeny k použití v horní části GIT a
manipulace s nimi mimo rektum je obtížná. Vysokofrekvenční endosonografické
miniproby s frekvencí 12-30 MHz lze zavést pracovním kanálem koloskopu a ve vodní
imerzi mohou při kontaktu sondy s lézí detailně vyšetřit vrstvy stěny tračníku a s poměrně
vysokou přesností odhalit léze s hlubokou invazí do submukózy nebo muscularis propria
nevhodné k endoskopické léčbě (Obr. 2). V naší práci se 48 lézemi jsme dosáhli
diagnostické přesnosti 90 %. Všech 9 lézí s hlubokou submukózní invazí nevhodných
k endoskopické léčbě bylo správně identifikováno, ale přesnost v určení povrchové
submukózní invaze byla pouze 40 % [60].
Dalším způsobem posouzení přítomnosti karcinomu s hlubokou invazí je submukózní
podpich roztoku. Pokud je submukóza fyziologická, dojde k její expanzi a oddálení sliznice
od svalové vrstvy (tzv. „lifting“) (Obr. 15). Elevace sliznice submukózním podpichem
roztoku o různém složení je i základní podmínkou bezpečné a efektivní EMR. Příčinou
„non-liftingu“ (Obr. 16) je obvykle hluboká submukózní invaze neoplázie [61], fibrotické
změny submukózy po předchozí endoskopické intervenci (biopsie, inkompletní resekce,
tetováž, pokus o submukózní podpich) nebo desmoplastická reakce u některých typů lézí
(LST-NG). „Non-lifting“ brání provedení klasické EMR a je nutno zvážit jinou techniku
jako ESD, FTR nebo chirurgickou resekci.
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1.3.3 Histopatologické vyšetření
Přes poměrně přesnou predikci charakteru léze při endoskopickém zobrazení je
definitivním arbitrem kompletnosti a kurativnosti endoskopické resekce histopatologické
vyšetření resekátu. Resekát je po endoskopické resekci vybaven z tlustého střeva a
našpendlen submukózní stranou na korkovou podložku, fixován do formalínu a odeslán
k histopatologickému vyšetření. Klíčovým prvkem spolupráce endoskopisty a patologa je
průvodka, která by měla obsahovat základní informace o nemocném, aspektech
endoskopického výkonu a případných předchozích výkonech a histologických nálezech.
Endoskopická centra zabývající se endoskopickou léčbou kolorektálních neoplázií by měla
spolupracovat se specializovanými patology s možností nezávislého druhého čtení.
Užitečná je i účast patologů na mezioborových seminářích.
Histopatologické hodnocení resekátu by mělo být strukturované a mělo by obsahovat
doporučené parametry [25, 62] (Tabulka 3). Makroskopická charakteristika jako velikost
neoplázie, přítomnost ulcerace a typ resekce (en bloc nebo po částech) by měla být
uvedena i v endoskopickém nálezu. Dále se jedná o hodnocení histologického typu
neoplázie (typing), ke kterému je dle platných doporučení [24, 25] vhodná revidovaná
Vídeňská klasifikace z roku 2002 [63], která vychází z původní Vídeňské klasifikace
z roku 2000 [64] (Tabulka 4) a lépe odpovídá následným terapeutickým postupům. Hlavní
změnou je přiřazení intramukózního karcinomu do kategorie 4, tedy slizniční „high grade“
neoplázie, pro které je endoskopická resekce považována za kurativní. Dalšími
posuzovanými parametry jsou stupeň diferenciace (grading), přítomnost invazivního
karcinomu a hloubka invaze do submukózy (staging) hodnocená dle Haggittovy nebo
Kikuchiho klasifikace (viz níže), přítomnost neoplázie v laterálních a vertikálních okrajích
(R0/R1 resekce) a detekce dalších prognosticky nepříznivých známek jako jsou lymfatická,
vaskulární a perineurální invaze a „budding“ (pučení). Posouzení úplnosti resekce a přesný
staging invazivního karcinomu je možný pouze za předpokladu en bloc endoskopické
resekce, o kterou bychom proto měli usilovat vždy při podezření na přítomnost invazivního
karcinomu v lézi zvažované k endoskopické resekci.
Při nálezu invazivního karcinomu v resekátu po endoskopické polypektomii stopkaté
léze je hloubka invaze hodnocena dle tzv. Haggittovy klasifikace [65] (Obr. 17). Stupeň 0
odpovídá intramukóznímu a stupně 1-5 submukózně invadujícímu karcinomu. Při stupni 1
je infiltrována submukóza v hlavičce polypu, při stupni 2 v krčku polypu, tedy na přechodu
hlavičky a stopky, a při stupni 3 ve vlastní stopce. Stupeň 4 znamená infiltraci submukózy
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pod polypem a odpovídá tak hluboké submukózní invazi (sm2-3). R0 resekci polypů stupně
0-4 bez jiných histologických rizikových známek (lymfatická a vaskulární invaze, nízký
stupeň diferenciace, budding) je tedy možné vzhledem k zanedbatelnému riziku postižení
lymfatických uzlin (< 1 %) považovat za kurativní. Stupeň 4 je spojen s rizikem lymfatické
diseminace ve 12-25 % a tito nemocní by měli být dodatečně ošetřeni chirurgickou resekcí
s lymfadenektomií [24].
Hloubka invaze je při nálezu invazivního karcinomu v resekátu po endoskopické resekci
přisedlé nebo ploché léze hodnocena dle tzv. Kikuchiho klasifikace (Obr. 18), která
rozděluje submukózní vrstvu do třetin (sm1, sm2 a sm3). Při invazi karcinomu do
povrchové vrstvy (sm1) je udávané riziko postižení lymfatických uzlin 0-3 %, při invazi do
střední vrstvy (sm2) 8-10 % a při hluboké invazi (sm3) dokonce 23-25 % [66, 67].
Vzhledem k tomu, že v EMR resekátech není přítomna celá submukóza a je proto nemožné
jí rozdělit na třetiny, jako rizikový faktor rizika lymfatické diseminace je akceptována
hloubka invaze do submukózy > 1000 µm od lamina muscularis mucosae. V případě R0
resekce karcinomu s povrchovou submukózní invazí (< 1000 µm, sm1) a absence jiných
histologických rizikových známek (lymfatická a vaskulární invaze, nízký stupeň
diferenciace, budding) je možné EMR považovat za kurativní. Karcinomy s povrchovou
submukózní invazí ale podléhají hlášení a k vyloučení perikolické lymfadenopatie je
doporučeno doplnění CT vyšetření břicha nebo MR malé pánve [24, 25].
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Tabulka 3. Parametry histopatologického popisu endoskopického resekátu [62].
- velikost resekátu a velikost neoplázie (mm)
- morfologický typ dle Pařížské klasifikace
- přítomnost ulcerace
- typ resekce - en bloc nebo po částech („piecemeal“)
- histologický typ (typing) dle Vídeňské klasifikace
- stupeň diferenciace (grading)
- hloubka případné invaze do submukózy (µm) (staging)
- laterální a vertikální okraj resekátu, vzdálenost neoplázie od okraje (R0/R1 resekce)
- přítomnost lymfatické a vaskulární invaze
- přítomnost perineurální invaze
- přítomnost buddingu (pučení)

Tabulka 4. Vídeňská [64] a revidovaná Vídeňská klasifikace [63] epiteliálních neoplázií GIT.
Kategorie

Vídeňská klasifikace (2000)

Revidovaná Vídeňská klasifikace (2002)

1 Negative for neoplasia / dysplasia

Negative for neoplasia

2 Indefinite for neoplasia / dysplasia

Indefinite for neoplasia

3 Non-invasive low grade neoplasia

Mucosal low grade neoplasia

(low grade adenoma / dysplasia)

- low grade adenoma
- low grade dysplasia

4 Non-invasive high grade neoplasia

Mucosal high grade neoplasia

- high grade adenoma / dysplasia

- high grade adenoma / dysplasia

- non-invasive carcinoma (ca in situ)

- non-invasive carcinoma (ca in situ)

- suspicion of invasive cancer

- suspicious for invasive carcinoma
- intramucosal carcinoma

5 Invasive cancer

Submucosal invasion by carcinoma

- intramucosal carcinoma
- submucosal carcinoma or beyond
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Obrázek 3. Léze typu 0-Ip dle Pařížské klasifikace v ascendens, histologicky tubulární adenom s HGIN.

Obrázek 4. Přisedlá polypoidní léze typu 0-Is dle Pařížské klasifikace v rektu, histologicky tubulovilózní adenom s HGIN.
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Obrázek 5. Nepolypoidní lehce vyvýšená léze 0-IIa dle Pařížské klasifikace v céku odpovídající LST-GH, histologicky
tubulární adenom s LGIN.

Obrázek 6. Diskrétní nepolypoidní plochá léze 0-IIb dle Pařížské klasifikace v ascendens, vlevo v bílém světle, vpravo
v módu NBI, histologicky sesilní pilovité adenomy s LGIN.
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Obrázek 7. Lehce snížená nepolypoidní léze typu 0-IIc dle Pařížské klasifikace v sigmoideu, histologicky
adenokarcinom s povrchovou submukózní invazí (sm1).

Obrázek 8. Exulcerovaná nepolypoidní léze 0-III dle Pařížské klasifikace v ascendens, histologicky adenokarcinom T2.
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Obrázek 9. Povrchová léze typu LST-GM v rektu a skládající se z lehce vyvýšené části 0-IIa a nodulu 0-Is v popředí,
histologicky v lehce vyvýšené části tubulovilózní adenom s HGIN a v nodulu adenokarcinom s povrchovou
submukózní invazí (sm1).

Obrázek 10. Povrchová léze typu LST-NGPD v ascendens zobrazená v módu NBI a skládající se z okrajových části 0-IIa
a centrálních snížených částí 0-IIc, histologicky adenokarcinom s povrchovou submukózní invazí (sm1).
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Obrázek 11. Léze sigmoidea zobrazená v módu NBI odpovídající typu 1 dle NICE / JNET klasifikace, histologicky
hyperplastický polyp.

Obrázek 12. Léze sigmoidea zobrazená v módu NBI odpovídající typu 2A dle NICE / JNET klasifikace, histologicky
tubulární adenom s LGIN.
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Obrázek 13. Léze sigmoidea zobrazené v módu NBI odpovídající typu 2B dle NICE / JNET klasifikace, histologicky
adenokarcinom s povrchovou subnmukózní invazí.

Obrázek 14. Léze descendens zobrazená v módu NBI odpovídající typu 3 dle NICE / JNET klasifikace, histologicky
adenokarcinom s hlubokou submukózní invazí (sm3).
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Obrázek 15. Příznak „liftingu“ po submukózním podpichu léze 0-Is v sigmoideu, histologicky tubulovilózní adenom
s HGIN - v přední části valu je patrný defekt sliznice po podpichu.

Obrázek 16. Příznak „non-liftingu“ po submukózním podpichu léze 0-IIa + IIc rekta, histologicky adenokarcinom
s hlubokou submukózní invazí - patrný pouze lifting okolní sliznice a částečně okrajů léze.
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Obrázek 17. Haggittova klasifikace invazivní neoplázie ve stopkatých polypech [65, 68].

Obrázek 18. Kikuchiho klasifikace invazivní neoplázie v přisedlých a plochých lézích s invazí do povrchové (sm1),
střední (sm2) a hluboké vrstvy (sm3) submukózy [66, 69].
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1.3.4 Endoskopická léčba
Endoskopická léčba je v současné době považována za metodu volby v léčbě časných
neoplastických lézí tlustého střeva [24, 25, 50]. Oproti chirurgické resekci je její výhodou
nízká invazivita, prakticky nulová letalita a velmi nízká morbidita, a to i u interně
rizikových nemocných [70]. Zároveň zůstává zachována funkční integrita daného orgánu,
v oblasti tlustého střeva je to nejvíce patrné při léčbě neoplázií rekta.
Základním předpokladem kurativní endoskopické léčby je lokalizovaná neoplázie
s nízkým rizikem lymfatické a systémové diseminace a možnost její kompletní resekce
některou z technik endoskopické resekce. Za neoplázie kurativně resekovatelné
endoskopicky jsou považovány adenomy s LGIN, HGIN a intramukózní karcinomy
s prakticky nulovým rizikem diseminace a také karcinomy s povrchovou submukózní
invazí (tedy stupeň 1-4 dle Haggittovy a sm1 dle Kikuchiho klasifikace), které jsou
v případě absence jiných rizikových známek (lymfatická a vaskulární invaze, nízká
diferenciace, budding) zatíženy jen nízkým rizikem lymfatických metastáz. Toto riziko je
nižší než perioperační mortalita v případě indikované chirurgické resekce. Za kompletní
resekci je obvykle považována tzv. R0 resekce definovaná jako absence neoplázie
v horizontálních i vertikálních okrajích en bloc resekátu [24, 25].
Při rozhodování o indikaci a technice endoskopické terapie hraje roli řada faktorů.
Velikost léze může být při použití EMR po částech nebo ESD teoreticky neomezená,
stoupá ale technická obtížnost a trvání výkonu a narůstá i riziko komplikací jako jsou
perforace, krvácení nebo koagulační syndrom. V případě podezření na přítomnost
invazivního karcinomu je žádoucí lézi odstranit en bloc, hodnocení R0 je při resekci po
částech prakticky nemožné. Za limit bezpečné en bloc EMR je obvykle považováno 20
mm, u větších lézí lze en bloc resekce dosáhnout ESD a v některých případech i FTR.
Lokalizace léze je dalším důležitým faktorem endoskopické resekce. Léze v orálních
částech tračníku jsou obtížněji dostupné se zhoršením stability konce endoskopu a pro
angulace a torzi endoskopu může být obtížnější i manipulace s akcesorii. Při resekci po
částech může být problematické i vybavení vícečetných resekátů. Navíc v pravé části
tračníku je i vyšší riziko komplikací jako perforace, krvácení a koagulačního syndromu.
Naopak rektum je přímo dostupné, resekce je bezpečnější pro jeho silnější stěnu a
vzhledem ke komplikované chirurgii rekta je obvykle snaha o endoskopickou léčbu i
větších a pokročilejších lézí než na volném tračníku. Makroskopická morfologie je
v klinické praxi hodnocena dle Pařížské klasifikace, která přímo určuje způsob
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endoskopické léčby. Dalším klíčovým faktorem určujícím vhodnou techniku endoskopické
resekce je předpokládaný biologický charakter léze včetně rizika přítomnosti invazivního
karcinomu. V endoskopické praxi jde obvykle o úsudek zkušeného terapeutického
endoskopisty na základě Pařížské klasifikace a vzhledu léze při virtuální a klasické
chromoendoskopii s vysokým rozlišením (NICE / JNET klasifikace, „pit pattern“,
„capillary pattern“). Některé léze jsou před výkonem bioptovány, u nepolypoidních lézí
však biopsie může vést k fibrotickým změnám submukózy komplikujícím následnou
resekci a klešťová biopsie navíc nereprezentuje histologickou pokročilosti léze v celém
rozsahu.
Endoskopická ablace je v současné době v oblasti tlustého střeva omezena prakticky jen
na argonovou plasmakoagulaci (APC), která je užívána v léčbě symptomatických cévních
malformací a drobných (< 5 mm) benigních lokální reziduálních neoplázií [71] (Obr. 1920). Nevýhodou ablačních technik je destrukce tkáně a tím i nemožnost jejího
histologického vyšetření. Další poměrně málo využívanou možností je paliativní ablace
pokročilých a jinak neřešitelných krvácejících nebo obturujících tumorů.
Mezi současné techniky endoskopické resekce patří endoskopická polypektomie (EPE),
endoskopická slizniční (mukózní) resekce (EMR), endoskopická submukózní disekce (ESD)
a endoskopická transmurální resekce (FTR), které jsou detailně probrány v dalších částech
tohoto textu.

1.3.5 Endoskopická polypektomie
Endoskopická polypektomie (EPE) je nejčastější terapeutickou intervencí v digestivní
endoskopii a měl by jí ovládat každý koloskopista. Použití polypektomické kličky bylo
poprvé publikováno v roce 1971 [72]. Jedná se o techniku primárně určenou k resekci
polypů, tedy stopkatých nebo polopřisedlých neoplastických lézí odpovídajících typu 0-Ip
a 0-Isp dle Pařížské klasifikace, bez předchozího submukózního podpichu. Na stopku léze,
která je tvořena zdravou sliznicí a submukózou je nasazena polypektomická klička, kterou
je stopka přerušena kombinací mechanické síly při uzavření kličky a elektrokoagulačního
proudu („hot snare polypectomy“) (Obr. 21-22). Ke snížení rizika časného a opožděného
krvácení po přerušení cév procházejících stopkou většího polypu lze před resekcí
infiltrovat bázi stopky roztokem adrenalinu, nasadit na ní endoklipy nebo odnímatelnou
smyčku („endoloop“) [24, 73-75].
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Metodou endoskopické polypektomie lze odstranit i přisedlé a ploché léze typu 0-Is a 0IIa dle Pařížské klasifikace. U malých lézí (≤ 9 mm) je preferována resekce kličkou bez
použití elektrokoagulačního proudu („cold snare polypectomy“), která se zdá být zatížena
nižším rizikem opožděného krvácení a koagulačního syndromu [76, 77]. U lézí 10-19 mm
je doporučena polypektomie s použitím elektrokoagulačního proudu („hot snare
polypectomy“), ke snížení rizika transmurálního termického poškození je vhodné před
resekcí provést submukózní podpich [24]. V těchto případech již endoskopická
polypektomie splývá s technikou endoskopické slizniční resekce (EMR). V minulosti často
užívané bioptické kleště („cold biopsy“) jsou ve srovnání s použitím kličky spojeny
s vysokým rizikem inkompletní resekce a jejich použití je proto možné jen v případě velmi
drobných lézí (≤ 3 mm) [78]. Kleště spojené s elektrokoagulací („hot biopsy“) již nejsou
doporučeny pro riziko inkompletní resekce, problematické histologické hodnocení
zkoagulovaných vzorků tkáně a riziko komplikací [24].
Komplikace endoskopické polypektomie lézí < 10 mm jsou vzácné. Opožděné krvácení
se vyskytuje v 0,3-0,6 % případů, perforace a koagulační syndrom se při použití kličky bez
elektrokoagulace prakticky nevyskytuje, některé vzácné případy opožděné perforace nebo
koagulačního syndromu pravděpodobně souvisí s nepřiměřeným použitím
elektrokoagulace [70].

1.3.6 Endoskopická slizniční resekce
Endoskopická slizniční (mukózní) resekce (EMR) je technika vyvinutá pro resekci
nepolypoidních lézí nevhodných k endoskopické polypektomii. Podstatou EMR je různými
principy vytvořit z nepolypoidní léze pseudopolyp, který lze uchopit a snést
polypektomickou kličkou. Zprávy o použití EMR se poprvé objevují v japonské literatuře
na konci 80. a začátku 90. let [79-81]. První soubor nemocných ošetřených EMR v České
republice byl publikovaný v roce 2008 a pochází z našeho pracoviště [82]. EMR existuje
v několika modifikacích, první uvedenou technikou je tzv. „strip biopsy“, kdy je pomocí
dvoukanálového endoskopu kleštěmi uchopena léze a vtažena do kličky [79]. Další je tzv.
„lift and cut“ technika, při které je injektorem do submukózy aplikován roztok expandující
v submukóze a takto elevovaný pseudopolyp je poté resekován kličkou [80]. EMR
s průhledným nástavcem („cap-assisted“, „suck and cut“, EMR-C) spočívá v nasátí léze
do nástavce a její resekci kličkou naloženou v jeho distálním okraji [81]. Metoda může být
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kombinována se submukózním podpichem. Při EMR pomocí ligátoru („band and snare“,
EMR-L) je po nasátí léze do nástavce naložen ligační kroužek podobně jako při ligaci
jícnových varixů a vytvořený pseudopolyp je poté resekován kličkou [83]. Zajímavou
technikou je tzv. „simple suction“, kdy je léze vtažena do kličky prostým sáním s použitím
dvoukanálového endoskopu [84]. S rozvojem vodou asistované koloskopie se rozvíjí
technika tzv. „underwater EMR“. Lumen tračníku je vyplněno vodou, kdy dojde k
nařasení původně nepolypoidní léze v úrovni submukózy, jejímu oddálení od muscularis
propria a lézi tak lze bezpečně uchopit kličkou [85].
V tlustém střevě je téměř výhradně užívána EMR v modifikaci „lift and cut“, jen
v léčbě drobných (≤ 10 mm) NET rekta je některými autory doporučena EMR-L [86]. Léze
≤ 20 (25-30) mm lze bezpečně snést pomocí EMR en bloc, větší léze s nízkým rizikem
výskytu invazivního karcinomu (typicky LST-GH) lze odstranit po částech („piecemeal“).
EMR začíná submukózní injekcí roztoku pomocí injektoru zavedeného pracovním
kanálem endoskopu. V české endoskopické praxi je obvykle používán fyziologický roztok
obarvený metylenovou modří nebo indigokarmínem, někdy je používána příměs glukózy a
glycerolu a někteří endoskopisté do roztoku přidávají ředěný adrenalin ke snížení rizika
intraprocedurálního krvácení. Po vytvoření submukózního depa („lifting“) je léze
uchopena kličkou a resekována smíšeným elektrokoagulačním proudem, který je
kompromisem mezi dostatečnou koagulací probíhajících cév a akceptovatelným rizikem
transmurálním poškození stěny střeva. V případě EMR po částech je léze resekována
postupně v bezpečných porcích, často s nutností opakovaného submukózního podpichu. Po
EMR následuje vyšetření spodiny k posouzení případných reziduí, k vyloučení perforace a
případnému ošetření stigmat krvácení koagulačními kleštěmi nebo aplikací endoklipů.
Některá data naznačují, že profylaktická adaptace okrajů spodiny nebo její uzávěr
endoklipy může snížit riziko opožděného krvácení. Profylaktické klipování by mělo být
zváženo v případě vyššího rizika krvácení jako u lézí ≥ 20 (30) mm, lézí lokalizovaných
orálně od lienální flexury a u polymorbidních nemocných a u nemocných na
antitrombotické terapii [24, 87]. Resekát je po EMR extrahován kličkou nebo extrakční
síťkou, našpendlen submukózní stranou na korkovou podložku, změřen,
fotodokumentován a fixován ve formalínu. (Obr. 23-28)
Významnou limitací EMR jsou tzv. lokální reziduální neoplázie (LRN), jejichž výskyt
v jizvách po EMR je udáván asi u 15 % ošetřených nemocných a rizikovými faktory jejich
vzniku je velikost léze > 20 mm a EMR po částech [88-90]. LRN detekované při kontrolní
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koloskopii sice obvykle neobsahují invazivní karcinom, ale tito nemocní jsou ve významně
vyšším riziku vzniku KRK [91] a spekuluje se dokonce o lokální potenciaci nádorového
růstu předchozí inkompletní resekcí [92]. Po EMR je proto doporučena endoskopická
dispenzarizace [24, 25].
Komplikace EMR jsou významně častější než při provedení běžné polypektomie.
Opožděné krvácení se dle nejrůznějších studií vyskytuje v 1-6 % případů, z nichž většina
je zvládnuta konzervativně nebo endoskopicky. Za rizikové faktory opožděného krvácení
jsou považovány velikost léze, lokalizace v céku a ascendens a anamnéza antitrombotické
terapie. Perforace asociovaná s EMR se vyskytuje v 0-1,5 % případů a je ve většině
případů vyřešena endoskopicky s použitím TTS nebo OTS klipů. Za rizikové faktory
vzniku perforace jsou považovány velikost léze, typ léze LST-NG, nedostatečná zkušenost
endoskopisty a lokalizace v pravé části tračníku, zejména v céku. Koagulační syndrom je
způsoben fokální peritoneální iritací bez přítomnosti transmurální perforace a po EMR se
vyskytuje u 1,4-3,7 % nemocných, ve většině případů je řešen konzervativně pozastavením
perorálního příjmu, antibiotiky a prodloužením hospitalizace. Ve sporných případech je
k vyloučení perforace indikováno nativní CT břicha [70, 93, 94].
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Obrázek 19. Lokální reziduální neoplázie po endoskopické slizniční resekci po částech v rektu, zobrazení v módu NBI.

Obrázek 20. Lokální reziduální neoplázie v rektu, ošetření argonovou plasmakoagulací, patrná sonda zavedená
pracovním kanálem přístroje s proudem modrofialové plazmy a koagulační změny na lézi.
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Obrázek 21. Endoskopická polypektomie - uchopení léze 0-Ip (stejné jako na Obrázku 2.3) polypektomickou kličkou
uprostřed stopky, patrné i bělavé změny tkáně v okolí uzavřené kličky při počínající elektrokoagulaci.

Obrázek 22. Endoskopická polypektomie - spodina s koagulačními změnami po resekci, uzavírání endoklipem.
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Obrázek 23. Léze typu LST-G velikosti 20 mm orálního ascendens, histologicky tubulární adenom s LGIN.

Obrázek 24. Aplikace submukózního podpichu pomocí injektoru zavedeného pracovním kanálem endoskopu.
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Obrázek 25. Elevace léze po předchozím podpichu a uchopení polypektomickou kličkou zavedenou pracovním kanálem
endoskopu.

Obrázek 26. Spodina po kompletní en bloc resekci, patrné koagulační změny sliznice na okraji spodiny a modrá
submukóza díky podpichu roztoku s obsahem metylénové modři.
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Obrázek 27. Uzavření spodiny po resekci pomocí endoklipů.

Obrázek 28. Vybavený resekát našpendlený na korkovou podložku.
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1.4 Endoskopická submukózní disekce
1.4.1 Historie
Endoskopická submukózní disekce (ESD) je technika endoskopické resekce určená k en
bloc resekci povrchových neoplastických lézí trávicí trubice. Technika ESD se vyvíjela po
roce 2000 v Japonsku jako alternativa chirurgické léčby časného karcinomu žaludku [95].
Primárním cílem bylo dosažení en bloc resekce větších lézí, nízkého rizika rekurence a
přesného histopatologického stagingu ve srovnání s EMR. ESD se postupně díky své
efektivitě, bezpečnosti a kvalitě života nemocných po výkonu ve srovnání s klasickými
chirurgickými přístupy stala metodou volby v léčbě povrchových neoplastických lézí
žaludku a časného spinocelulárního karcinomu jícnu [50]. V oblasti tlustého střeva je
situace složitější. Zatímco v Japonsku a jihovýchodní Asii je ESD standardní součástí
terapeutického algoritmu vybraných kolorektálních lézí [96], v Evropě, USA a Austrálii je
přístup autorit vzhledem k technické náročnosti a významnému riziku komplikací
zdrženlivý [50, 97, 98]. V České republice bylo použití ESD žaludku a rekta poprvé
publikováno na našem pracovišti v roce 2006 [99].

1.4.2 Provedení
ESD spočívá v označení okrajů léze, submukózní injekci, vstupní incizi, cirkulární incizi,
submukózní disekci, inspekci spodiny a zpracování resekátu. Kolorektální ESD je
prováděno koloskopem pro dospělé pacienty nebo pediatrickým koloskopem s funkcí NBI,
se samostatným oplachovým kanálem, vodní pumpou a insuflátorem CO2. K ESD rekta lze
ve vybraných případech využít standardní gastroskop, u kterého je třeba počítat s jinou
polohou pracovního kanálu. Na konec endoskopu je nasazen průhledný nástavec („cap“)
s postranním otvorem ke stabilizaci konce endoskopu a usnadnění manipulace
v submukóze. Klíčovými instrumenty používanými k ESD jsou tzv. ESD nože lišící se
tvarem a délkou řezacího drátu (DualKnife, HookKnife, TriangleTipKnife, FlexKnife,
Flush Knife), jehož konec může být izolován keramickou kuličkou (IT Knife) a může být
doplněn funkcí aplikace submukózního podpichu (DualKnife J, HookKnife J,
TriangleTipKnife J) pomocí akcesorní pumpy.
Označení okrajů léze ve zdravé tkáni nemusí být u kolorektálních lézí nutné vzhledem
k obvykle dobře patrným okrajům, a to i po provedení submukózního podpichu. Výjimkou
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mohou být pilovité léze a neoplastické léze v terénu chronických zánětlivých změn.
V případě nutnosti se označení provádí koagulačními body pomocí zavřeného ESD nože.
Submukózní injekce je provedena obdobně jako před EMR a spočívá v aplikaci roztoku
různého složení do submukózního prostoru endoskopickým injektorem. Submukózní
injekcí dojde k oddálení mukózy od svalové prostory („lifting“) a vznikne tak prostor pro
manipulaci v submukóze se snížením rizika poškození svalové vrstvy a resekátu. V oblasti
tlustého střeva jsou s výhodou užívány injektory s kratší jehlou a širším lumen. Při
testování příznaku „non-liftingu“ obvykle používáme pouze fyziologický roztok, ale při
vlastním ESD roztoky různého složení [100, 101], obvykle s příměsí metylénové modři
k lepší orientaci v submukóze a v některých případech i s příměsí adrenalinu v ředění 1:20100.000 ke snížení rizika intraprocedurálního krvácení. V Asii je standardně aplikován
roztok kyseliny hyaluronové s dlouhou perzistencí v submukóze, který je v našich
podmínkách kvůli vysoké ceně a omezené dostupnosti využíván jen výjimečně.
Po vstupní incizi sliznice v místě podpichu je provedena cirkulární incize ve zdravé tkáni
okolo neoplastické léze. Incize je obvykle nejdříve provedena semicirkulárně pro menší
únik roztoku ze submukózy a tím i delší perzistenci „liftingu“ a je dokončena až po
částečné submukózní disekci. Incize musí být dostatečně daleko (3-5 mm) od okrajů léze,
aby koagulační změny nekomplikovaly histologické vyšetření okraje resekátu, a zároveň
dostatečně hluboká bez ponechaných můstků sliznice, které by vadily následné
submukózní disekci.
Submukózní disekce je klíčovou částí ESD a spočívá v postupné preparaci a přerušení
vláken submukózy pomocí ESD nože pod lézí v rozsahu cirkulární incize. Před a během
výkonu je výhodné pacienta polohovat tak, aby se částečně disekovaná léze vlastní vahou
odklápěla od stěny střeva, tedy tak aby hladina tekutiny v lumen byla naproti lézi.
Současně se tím omezí kontaminace případné perforace střevním obsahem. Při orientaci
v submukóze je nezbytný „cap“, který stabilizuje distální konec endoskopu s nožem,
roztlačuje submukózu a zlepšuje přehlednost oddálením tkáně od optiky endoskopu. Řez je
veden na rozhraní střední a hluboké submukózní vrstvy, a to z důvodu zachování bezpečné
vzdálenosti od muscularis propria a také kvůli větvení submukózních cév v povrchové
části submukózy. Intraprocedurální krvácení je běžnou součástí ESD a je ihned ošetřováno
termokoagulací nebo aplikací endoklipů. Pokračující krvácení jinak snižuje viditelnost a
může vést ke vzniku submukózního hematomu znepřehledňující strukturu submukózy.
Během disekce je nutná opakovaná aplikace submukózního podpichu injektorem nebo
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dedikovaným ESD nožem k zachování liftingu. Retrakce submukózy v důsledku
submukózní fibrózy nebo nádorové invaze významně snižuje úspěšnost a bezpečnost ESD
a někteří autoři její přitomnost považují za důvod k přerušení výkonu [102].
Poslední fází výkonu je inspekce spodiny po ESD, při které je nutno vyloučit perforaci,
krvácení nebo reziduální neoplastickou tkáň ve spodině nebo při jejích okrajích. V případě
nálezu komplikace jí ihned ošetřujeme. Zpracování resekátu spočívá v jeho vybavení s co
nejmenší traumatizací (obvykle extrakční síťkou), našpendlení na korkovou podložku
submukózní stranou, fotodokumentaci, zjištěním přesných rozměrů a fixaci ve formalínu.
(Obr. 29-34).
Kolorektální ESD lze provádět v několika modifikacích. Hybridní nebo zjednodušené
ESD (S-ESD, Simplified ESD) znamená cirkulární incizi kolem léze s parciální
submukózní disekcí a poté resekci léze en bloc kličkou zanořenou do incize. S-ESD
proceduru významně zjednodušuje a urychluje, ale méně často vede k dosažení en bloc a
R0 resekce při obdobném riziku komplikací [103]. Dle některých dat se ale zdá být spojena
s vyšším rizikem perforace a bezpečnost S-ESD lze pravděpodobně zvýšit dostatečnou
submukózní disekcí, aby objem kličkou zachycené tkáně nebyl příliš velký [104, 105].
Další modifikací ESD je tzv. „pocket creation method“ využívající speciální kónicky
tvarovaný „cap“, který je zanořen přes malou incizi do submukózní kapsi a pod lézí je
provedena disekce. Teprve poté je provedena cirkulární incize. Výhodou je stabilizace
distálního konce endoskopu v submukózní kapse, dlouhá perzistence „liftingu“ a trakce
způsobená tlakem „capu“ [106]. Jedním z principiálních problémů ESD je „jednoruký“
přístup a tím problematická trakce disekované submukózy. V literatuře se proto objevují
různé „víceruké“ modifikace ESD jako použití elevátorů napojených na distální konec
endoskopu, trakce pomocí závaží připojeného klipem na slizniční lalok („sinker-assisted
ESD“), pružiny mezi dvěma klipy („S-O clip“), magnetickými klipy („MAG-ESD“),
asistence paralelně zavedeného endoskopu a další.

1.4.3 Indikace
Postavení ESD v léčbě kolorektálních neoplázií není v západním světě jednoznačné a je
třeba ho vnímat ve vztahu k alternativním metodám jako je chirurgická resekce tlustého
střeva, EMR a v současné době i FTR. ESD je provázena velmi nízkou perioperační
morbiditou a nulovou letalitou [103, 107], což je známá limitace klasických chirurgických
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intervencí, a to zejména u starších a polymorbidních pacientů [108, 109]. Chirurgické
resekce jsou zatíženy nezanedbatelnou morbiditou, a to i v případě, že indikací jsou léze
bez přítomnosti invazivního karcinomu [110]. ESD navíc zachovává funkční integritu
orgánu a poskytuje tak vyšší kvalitu života po léčbě, tento rozdíl ale není při resekci
tračníku tak významný jako u jícnu a žaludku. Samostatnou problematikou jsou
chirurgické resekce rekta, a to zejména při distálně lokalizovaných lézích, které jsou
zatíženy nejen vysokou morbiditou ale i významnou a trvalou alterací kvality života [111,
112]. Na rozdíl od technicky jednodušší EMR dosahuje kolorektální ESD významně vyšší
úspěšnosti en bloc a R0 resekce a nižšího výskytu LRN při vyšším riziku komplikací
[113]. Rozsah en bloc resekce při ESD teoreticky není horizontálně omezen a lze tak
dosáhnout resekce i u lézí > 20 mm, což je obvykle považováno za limit bezpečné EMR.
Srovnání ESD s FTR zatím nebylo provedeno a podrobně se jím zabýváme ve speciální
části práce.
Základní indikací kolorektálního ESD jsou povrchové neoplastické léze s možnou
přítomností submukózně invadujícího karcinomu, které nelze bezpečně en bloc resekovat
EMR. Zatímco rozsáhlejší benigní adenomy lze bezpečně snést EMR po částech a
případné LRN lze ve většině případů eradikovat při následných koloskopiích [71, 88],
klíčovou podmínkou kurativní endoskopické resekce invazivního karcinomu je dosažení en
bloc R0 resekce s následným histologickým vyšetřením resekátu a detailním lokálním
stagingem. V případě R0 resekce karcinomu s povrchovou submukózní invazi (sm1) bez
dalších nepříznivých histologických známek (nízká diferenciace, lymfatická, vaskulární a
perineurální invaze, budding) je resekci možno považovat za kurativní vzhledem
k zanedbatelnému riziku lymfatické nebo systémové diseminace [24]. Problémem je, že
charakter léze lze preprocedurálně pouze predikovat na základě její makroskopické
morfologie a kurativně resekované karcinomy jsou identifikovány až po resekci na základě
histologického vyšetření resekátu. Z poměrně náročné a rizikové kolorektální ESD tedy
profitují pouze nemocní s R0 resekcí sm1 karcinomů bez dalších rizikových známek.
Nemocné s adenomy bez invazivního karcinomu lze řešit EMR po částech a karcinomy
s hlubší submukózní invazí musí být stejně dodatečně chirurgicky resekováni. V rozsáhlém
přehledu 11.260 kolorektálních neoplázií snesených ESD obsahovalo pouze 15,7 % lézí
submukózně invadující karcinom a z toho asi polovina (8 %) byly sm1 karcinomy, jejichž
resekce byla kurativní jen v 75 % případů. Pouze tedy 6 % ze všech lézí bylo správně
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indikováno k ESD a vyhnulo se tak operačnímu zákroku (NNT 16,7) [114]. V našem
vlastním souboru 43 kolorektálních ESD byl výskyt sm1 karcinomů ve 14 % případů [115].
Další možnou ale často problematickou indikací k ESD jsou léze s pozitivním příznakem
„non-liftingu“, které nelze snést standardní EMR. „Non-lifting“ je způsoben buď
přítomností hluboce invadujícího karcinomu, který by měl být primárně směřován
k chirurgickému řešení, nebo přítomností submukózní fibrózy, která komplikuje
submukózní disekci, zvyšuje riziko inkompletní resekce a potřebu následné chirurgie a je
asociována i s vyšším rizikem perforace [116, 117]. Submukózní fibróza se přirozeně se
vyskytuje i u některých plochých lézí (LST-NG) nebo je způsobena jizvením po předchozí
intervenci jako klešťová biopsie, inkompletní resekce nebo tetováž.
Poslední vhodnou indikací k ESD jsou některé subepiteliální tumory (SET). V praxi se
nejčastěji jedná o neuroendokriní tumory (NET) rekta. K endoskopické léčbě jsou určeny
léze < 10-20 mm limitovány na sliznici nebo submukózu [118]. Při velikosti ≤ 10 mm je
metodou volby EMR pomocí ligátoru (EMR-L) [86]. Pro léze velikosti 10-20 mm je ESD
nebo S-ESD alternativou chirurgické léčby [119]. Průběh submukózní disekce bývá
komplikována typickou desmoplastickou reakcí v okolí NET.
Doporučené postupy JGES (Japanese Gastroenterological Endoscopy Society) za
indikace ke kolorektálnímu ESD považují léze indikované k en bloc resekci, u kterých není
možné dosáhnout EMR. Jedná se o léze typu LST-NG (zejména LST-NGPD), léze s pit
pattern Vi a velké léze s depresí nebo výraznou polypoidní složkou podezřelé z přítomnosti
karcinomu. Další indikací jsou slizniční léze se submukózní fibrózou po předchozí biopsii
nebo při chronickém prolapsu léze, lokalizované neoplázie v terénu chronických
zánětlivých změn a LRN po předchozí endoskopické resekci [120].
Evropská společnost pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) doporučuje zvážit ESD
pro léze se silným podezřením na přítomnost submukózně invadujícího karcinomu na
základě její morfologie (typ 0-IIa+IIc, IIc nebo III dle Pařížské klasifikace, negranulární
typ, pokročilý pit pattern), zejména při jejich velikosti > 20 mm. Indikace v rektu může být
rozšířena na všechny negranulární (> 20 mm) nebo granulární a smíšené léze (> 20-30
mm). Důvodem je obtížné chirurgické řešení lézí rekta a relativní bezpečnost ESD v rektu
ve srovnání s ESD na volném tračníku. ESD může být vhodné i pro některé rektální LRN a
léze po předchozí inkompletní resekci [50]. Doporučení ČGS se shoduje s doporučením
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ESGE a dodává, že ESD je třeba brát jako metodu ve vývoji a její přínos je třeba zvažovat
individuálně, a to i s přihlédnutím k lokálním podmínkám [25].

1.4.4 Kontraindikace
Kontraindikací k ESD jsou obecné kontraindikace provedení koloskopie jako je
hemodynamická instabilita, nepříznivá prognóza z důvodu jiného závažného onemocnění a
nesouhlas s výkonem. Dalšími kontraindikacemi jsou aktivní zánětlivé postižení střeva
v místě výkonu, nedostatečná střevní očista a koagulopatie. Perioperační vedení
antitrombotické léčby se řídí platným doporučením ESGE a ČGS [25, 121].

1.4.5 Přehled publikovaných souborů
Od začátku tisíciletí byly publikovány desítky souborů nemocných ošetřených
kolorektální ESD, které z velké části pochází z Japonska a jihovýchodní Asie. Recentně
publikované meta-analýzy zahrnující velké počty studií a případů hodnotí efektivitu a
bezpečnost kolorektální ESD [103, 122] a některé z nich porovnávají techniku
kolorektální ESD a EMR [113, 123, 124].
Rozsáhlá meta-analýza publikovaná v roce 2017 obsahující 109 studií, z toho 78
z asijských zemí, analyzuje efektivitu a bezpečnost kolorektální ESD. En bloc resekce bylo
dosaženo v 91 % případů, a to významně častěji v asijských než neasijských zemích (93
vs. 81,2 %). R0 resekce bylo dosaženo u 82,9 % nemocných, opět s významně vyšší
úspěšností v asijských zemích (85,6 vs. 71,3 %). V neasijských zemích se komplikace
vyžadující chirurgickou léčbu vyskytly významně častěji než v asijských zemích (3,1 vs.
0,8 %), komplikace byly také významně častější v centrech provádějících ≤ 24 ESD ročně.
Pomocí hybridní ESD (S-ESD) bylo dosažení en bloc a R0 resekce významně méně
častější (68,4 a 60,6 %) při podobném výskytu komplikací [103].
Meta-analýza zahrnující 11 studií a 4678 pacientů srovnala ESD s EMR kolorektálních
lézí. Dosažení en bloc a R0 resekce bylo významně vyšší při použití ESD než EMR (89,9 a
79,6 % vs. 34,9 a 36,2 %). Průměrný čas výkonu byl významně delší při provedení ESD
(66,5 vs. 29,1 min). Výskyt perforace byl významně častější ve skupině ESD než EMR
(4,9 vs. 0,9 %) při obdobném výskytu opožděného krvácení (1,9 vs. 2,9 %). Potřeba
chirurgické léčby pro komplikace nebo z onkologických důvodů po zhodnocení resekátu
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byla vyšší při použití ESD než EMR (7,8 vs. 3 %). Rekurentní léze byly významně méně
časté po ESD (0,7 vs. 12,7 %) [113].
Z evropského prostředí stojí za zmínku německé a francouzské zkušenosti. V německém
unicentrickém souboru 182 kolorektálních lézí byla technická úspěšnost ESD v 85,2 %
případů, s průměrným trváním výkonu 127 minut, 11,5% výskytem komplikací a nulovou
30-denní letalitou. U 155 kompletně resekovaných lézí bylo en bloc a R0 resekce dosaženo
v 88,4 a 62,6 %. U lézí ≥ 50 mm byla úspěšnost R0 resekce významně nižší (41 vs. 71 %)
a čas výkonu významně delší (217 vs. 92 min) než u lézí vel. 20-50 mm. V rektu bylo
lokalizováno 35 % lézí a jen u 7 % byla histologicky prokázána přítomnost invazivního
karcinomu, z toho třetina byla hodnocena jako nekurativní pro přítomnost hluboké invaze
a/nebo lymfangioinvaze [125]. Multicentrická prospektivní analýza z Francie popisuje
prvotní zkušenosti s kolorektální ESD na 45 pacientech s lézemi rekta ≥ 10 mm, z toho v 7
% případů se jednalo o invazivní karcinom. Vzhledem k vysokému riziku komplikací byla
studie dočasně pozastavena. Po znovuzahájení studie došlo k vzestupu úspěšnosti en bloc
resekce z 52 na 82 % a poklesu výskytu perforace z 34 na 0 % [126]. Další multicentrická
studie z Francie popisuje celkem 507 případů ESD v jícnu, žaludku a tlustém střevě. Při
srovnání souboru nemocných ošetřených v letech 2008-2010 a v letech 2010-2013 došlo
k vzestupu průměrné velikosti lézí (39 ± 12 vs. 32 ± 21 mm) a úspěšnosti en bloc resekce
(92 vs. 77 %) při srovnatelném dosažení R0 resekce (73 vs. 72 %). Výskyt komplikací
významně poklesl z 29 na 14 %, z toho výskyt perforace z 18 na 8 %, ve spojení
s výkonem nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. V souboru bylo celkem 227 (45 %) lézí
v tlustém střevě. V rektu bylo dosaženo en bloc a R0 resekce v 87 a 68 % případů,
v tračníku v 81 a 42 %. Pro srovnání, proporce R0 resekcí byla v jícnu a žaludku přes 80 %
[127].
Jediný publikovaný český soubor pacientů ošetřených kolorektální ESD pochází
z našeho pracoviště. U 28 pacientů s neoplastickými lézemi rekta, z toho téměř polovina ≥
30 mm, bylo en bloc a R0 resekce dosaženo u 78 a 74 % pacientů. Submukózně invadující
karcinom byl popsán v 5 resekátech (19 %), u 1 z nich nebyla resekce hodnocena jako
kurativní pro přítomnost hluboké invaze. K intraprocedurální perforaci došlo u 3 (11 %)
nemocných. Všechny byly úspěšně uzavřeny endoskopicky, u 2 z nich ale perforace vedla
k inkompletní resekci [128].
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1.4.6 Komplikace
Perforace je obávanou lokální komplikací ESD s možnými závažnými až fatálními
následky. Nejčastěji jde o intraprocedurální perforaci, ke které dochází nejčastěji průnikem
ESD nože svalovou vrstvou, méně často použitím koagulačních kleští nebo aplikací klipu
do zkoagulované tkáně. Její výskyt je udáván v rozmezí 1,5-10,4 % a je významně vyšší
než po EMR [129]. Perforace je zkušeným endoskopistou obvykle ihned identifikována a
ve většině případů úspěšně vyřešena endoskopickým uzávěrem TTS nebo OTS klipy a
následnou konzervativní léčbou antibiotiky [130]. Riziko perforace je významně vyšší u
méně zkušených endoskopistů (< 100 výkonů) (11 vs. 1-4 %), u lézí > 30 mm a v případě
přítomnosti submukózní fibrózy [131, 132]. Opožděná perforace je vzácnou ale závažnou
komplikací ESD s udávaným výskytem 0,3-0,7 % a pravděpodobně souvisí s excesivní
koagulací spodiny po ESD (Obr. 35). Její diagnostika může být obtížná a zpočátku může
být považována za koagulační syndrom. Opožděná perforace obvykle vyžaduje
chirurgickou léčbu, některé případy krytých perforací lze zvládnout i konzervativně při
pečlivém sledování stavu pacienta [129].
Výskyt opožděného krvácení po ESD je udáván v rozmezí 0-12 % a je srovnatelný
s EMR. Většina případů se vyskytuje během 3 dnů od výkonu, krvácení po 7 dnech od
výkonu je často asociováno s antitrombotickou léčbou. Téměř všechny případy
významného krvácení jsou úspěšně vyřešeny metodami endoskopické hemostázy, obvykle
termokoagulací, endoklipy nebo jejich kombinací (Obr. 36). Intraprocedurální krvácení
různého stupně se vyskytuje během ESD často a jeho výskyt lze snížit správnou technikou
disekce. Pokud dojde k jeho úspěšné zástavě, není považováno za komplikaci [129].
Koagulační syndrom (PECS, Post-colorectal ESD Coagulation Syndrome) je definován
jako lokalizovaná bolest odpovídající místě ESD s elevací zánětlivých parametrů. Jeho
léčba je konzervativní, v případě podezření na opožděnou nebo krytou perforaci je
diagnostickou metodou volby CT břicha k vyloučení přítomnosti extraluminálního plynu
[94]. PECS se vyskytuje u 14,2 % nemocných po kolorektálním ESD. Rizikovým faktorem
se zdá být ženské pohlaví, lokalizace léze v céku a trvání ESD > 90 minut. PECS vede asi
u poloviny pacientů ke změně klinického postupu po výkonu a významně prodlužuje trvání
hospitalizace [133].
Vznik striktur při jizvení po kolorektálním ESD je méně častý než při ESD v jícnu a
některých částech žaludku a striktury jsou často asymptomatické. Jejich výskyt je udáván u
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11 % pacientů po resekci > 90 % cirkumference a u 50 % v případě cirkulární resekce.
Prakticky všechny případy bývají úspěšně řešeny endoskopickou dilatací [134].

1.4.7 Limitace
Přes elegantní koncept a teoreticky neomezený horizontální rozsah resekce existuje řada
limitací, které brání běžnému užívání kolorektálního ESD v západním světě.
ESD v tlustém střevě je považováno za technicky obtížnější a rizikovější než ESD
v žaludku. Důvodem je menší šířka submukózy i svalové vrsty, omezený intraluminální
prostor, přítomnost interhaustrálních řas, větší zakřivení endoskopu, peristaltika a
přenesené pohyby při ESD v některých částech tračníku. Jsou také známy rizikové faktory
asociované s obtížností kolorektálního ESD jako jizvení po předchozích endoskopických
intervencích, léze typu LST-NG, velikost léze, zkušenost endoskopisty, nález submukózní
retrakce během disekce a obtížná expozice submukózy při polohování pacienta [135]. ESD
v rektu je ve srovnání s ESD v tračníku technicky jednodušší, méně rizikové a vhodné k
tréninku i méně zkušených endoskopistů [136].
Za limitaci kolorektálního ESD je považována její rizikovost ve srovnání s EMR
vyjádřená zejména významně vyšším rizikem perforace [137] a je proto autoritami
doporučována jen pro přísně vybrané případy kolorektálních neoplázií [138]. Dalším
problémem je malé zastoupení karcinomů s povrchovou submukózní invazí v souborech
nemocných ošetřených ESD. Při tom se jedná o nemocné, kteří z en bloc a R0 resekce
technikou ESD nejvíce profitují [114].
Hlavní překážkou rozšíření ESD v endoskopické praxi v západních zemích je její
technická obtížnost. Zvládnutí techniky ESD vyžaduje dlouhodobý specializovaný trénink
a velkou zkušenost v terapeutické endoskopii. V asijských zemích dosahují experti
významně častěji en bloc a R0 resekce při nižším výskytu perforací a kratších operačních
časech [103]. V Japonsku je doporučeno, aby kolorektální ESD prováděl lékař
s dostatečnou zkušeností s ESD žaludku, a za dostatečnou erudici v kolorektálním ESD je
považováno provedení > 40 výkonů [139]. V Evropě tento přístup naráží na nedostatek
časných lézí žaludku vhodných k ESD a nedostatek školících zařízení a zkušených
školitelů. Na druhou stranu, významným pokrokem posledních let je zavedení
vícestupňového tréninku zahrnující nácvik ESD na modelu prasečího žaludku (EASIE,
Erlangen Active Simulator for Interventional Endoscopy) a na živých prasatech a poté
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postupné navyšování obtížnosti ESD v různých částech žaludku, rektu a tlustém střevě
[140]. Dalším rozdílem mezi asijskými zeměmi a západním světem je také odlišné vnímání
rizikovosti intramukózních neoplázií a jiná pro endoskopistu obtížnější anatomie tlustého
střeva západních národů (delší tračník s nižší mobilitou, častější výskyt adhezí a
divertikulózy) [139, 141].
V běžné praxi může být překážkou kolorektálního ESD nepřiměřeně dlouhý operační čas
zasahující do endoskopického programu a nevhodné lokální podmínky jako absence
spřáteleného chirurgického pracoviště a špatná dostupnost lůžkové péče.

1.4.8 Lokální residuální neoplázie a dispenzarizace
Jednou z výhod ESD kolorektálních neoplázií se zdá být velmi nízký výskyt LRN. Dle
rozsáhlé meta-analýzy téměř 14.000 nemocných byl po průměrné době sledování 19
měsíců LRN detekována u 1 % nemocných. Po resekcích hodnocených jako R0 byl výskyt
LRN dokonce jen u 0,04 % případů. Dokonce i u resekcí hodnocených jako R1 byl jejich
výskyt pouze 3,6 % případů [122]. V meta-analýze srovnávající EMR s ESD byl výskyt
LRN významně nižší po ESD (0,7 vs. 12,7 %) [113].
Přes nízký výskyt LRN po ESD kolorektálních lézí je autoritami doporučena dispenzární
koloskopie za 3-6 měsíců po ESD a poté po 1 roce. V případě negativního nálezu se další
dispenzarizace řídí rizikovým profilem pacienta. U nemocných po resekci hodnocené jako
R1 se doporučuje časná koloskopie za 3 měsíce od ESD [50].
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Obrázek 29. Povrchová neoplastická léze typu 0-IIa + Is (LST-GM) rekta vel. 50 mm, histologicky tubulovilózní adenom
s HGIN, na konci koloskopu je nasazený průhledný nástavec („cap“).

Obrázek 30. Semicirkulární slizniční incize a parciální submukózní disekce aborálního okraje léze.
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Obrázek 31. Submukózní disekce - submukóza rozvlákněná podpichem s obsahem metylenové modři, vlevo nahoře patrná
slizniční vrstva, vpravo dole bělavá cirkulární vlákna muscularis propria.

Obrázek 32. Perforující céva v submukóze vycházející z muscularis propria a větvící se směrem do slizniční vrstvy.
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Obrázek 33. Spodina po ESD s patrnou odhalenou cirkulární vrstvou muscularis propria, v orální části spodiny je patrný
endoklip naložený na submukózní cévu.

Obrázek 34. Resekát po ESD našpendlený na korkovou podložku.
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Obrázek 35. Nativní CT břicha a malé pánve - subperitoneální opožděná perforace rekta, ventrální od rekta jsou
v prosáklých perirektálních tkáních přítomny drobné bublinky plynu.

Obrázek 36. Koloskopie pro opožděné krvácení po ESD rekta, centrálně je patrný pahýl arterie s drobným koagulem.
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1.5 Endoskopická transmurální resekce
1.5.1 Transmurální endoskopie
Endoskopická transmurální resekce (FTR) patří mezi techniky tzv. transmurální
endoskopie [142], která mění dlouho platné paradigma digestivní endoskopie tím, že
v různých indikacích cíleně narušuje integritu stěny trávicí trubice v celé její šířce. Mezi
další metody transmurální endoskopie patří transgastrické a transduodenální drenáže
tekutinových (nejčastěji peripankreatických) kolekcí a obvykle paliativní biliodigestivní
anastomózy a gastroenteroanastomózy. Intenzivně se rozvíjí i techniky tzv. submukózní
endoskopie [143], které ale obvykle nezasahují přes celou šíři lamina muscularis propria,
ponechávají intaktní peritoneum nebo adventicii a na závěr procedury dochází k uzávěru
slizničního vstupu do submukózního tunelu endoklipy. Jedná se zejména o perorální
endoskopickou myotomii (POEM) v léčbě achalázie jícnu, analogicky prováděnou
pyloromyotomii (G-POEM) v léčbě gastroparézy a submukózní endoskopickou resekci
SET (STER). V širším slova smyslu lze do technik submukózní endoskopie zařadit i ESD.
Dosavadní techniky endoskopické resekce jako endoskopická polypektomie, EMR a
ESD resekují tkáň v úrovni submukózy, a proto je technicky obtížné až nemožné
kompletně odstranit léze s příznakem „non-liftingu“ a léze vycházející z hlubokých vrstev
submukózy nebo lamina muscularis propria. Takové výkony jsou zatíženy významným
rizikem otevřené perforace. Navíc, pokud léze obsahuje invazivní karcinom, může být
stanovení lokálního stagingu z resekátu problematické. Z těchto důvodů může být výhodné
některé vybrané léze resekovat transmurálně. Lokalizovaná endoskopicky provedená
transmurální resekce je na rozdíl od resekce chirurgické potenciálně prosta perioperačního
rizika a navíc zachovává funkční integritu ošetřeného orgánu. Základním předpokladem
endoskopické FTR je bezpečný a spolehlivý uzávěr perforačního otvoru a akcesorium
přiměřené velikosti použitelné při flexibilní endoskopii [144].

1.5.2 Techniky endoskopické transmurální resekce
Endoskopickou FTR lze v zásadě provést dvěma přístupy. První možností je
transmurální resekce s následným uzávěrem vzniklého perforačního otvoru různými typy
endoklipů, kombinací endoklipů a odnímatelné smyčky („endoloop“) nebo některým
typem endoskopické sutury. Nevýhodou je obtížně dosažitelný spolehlivý uzávěr větších
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defektů (> 20 mm), a to i při použití jinak efektivních OTS klipů [145]. Při uzávěru již
přítomné perforace nemusí dojít k apozici serózních ploch jejích okrajů. Dalším
problémem může být únik insuflovaného plynu perforačním otvorem s kolapsem střeva a
ztrátou přehlednosti. Rizikem je i kontaminace peritoneální dutiny střevním obsahem před
uzávěrem perforace. Přestože většina zkušeností s následným uzávěrem perforace pochází
z oblasti žaludku, předpokládá se, že transkolonický přístup je v tomto ohledu rizikovější.
Při fragmentaci tumoru navíc teoreticky může dojít k extraluminální diseminaci nádorové
tkáně [144]. Druhým přístupem je vytvoření duplikatury stěny trávicí trubice s následnou
transmurální resekcí a perforace je tak vlastně uzavřena ještě před transmurální resekcí.
Duplikatury lze docílit použitím sutury, endoluminálního stapleru nebo aplikací OTS klipu.
Nevýhodou je potřeba speciálního a obvykle nákladného endoskopického akcesoria,
problematická intraluminální manipulace s ním a v některých případech i obtížné vytvoření
duplikatury pro fixaci střevní stěny [144]. Poslední možností je chirurgická transmurální
resekce s možnou endoskopickou asistencí.
FTR s následným uzávěrem perforačního otvoru endoklipy
Z asijských zemí pochází řada prací s excelentními výsledky transmurální resekce SET
žaludku metodou ESD s následným úspěšným uzávěrem perforačního otvoru TTS klipy
[146-148] nebo kombinací TTS klipů a odnímatelných smyček („endoloop“) [149, 150].
Nerandomizovaná studie srovnávající tento přístup s lokální laparoskopickou resekcí
nenašla významný rozdíl v proporci kompletních resekcí, operačním čase a délce
hospitalizace [151]. V německé studii EndoResect bylo pod laparoskopickou kontrolou
ošetřeno celkem 20 pacientů se SET žaludku ≤ 30 mm. V 6 případech nebyla
endoskopická resekce možná pro velký objem tumoru nebo extraluminální růst a byla
proto provedena laparoskopická klínovitá resekce. U zbývajících 14 pacientů byla
provedena endoskopická resekce dvoukanálovým gastroskopem s použitím trakce a
resekce monofilamentní kličkou. V 6 případech došlo k perforaci, která byla vždy úspěšně
uzavřena aplikací OTS klipu [152]. Obdobná studie na 23 nemocných se SET žaludku ≤ 20
mm dosáhla resekce a uzávěru OTS klipy se 100% úspěšností [153].
Většina zkušeností s FTR s následným uzávěrem perforace v tlustém střevě pochází ze
zvířecích modelů. Zdá se, že nasátí střevní stěny do nástavce („capu“) vede sice k většímu
rozsahu resekce ale také k větší traumatizaci přilehlých orgánů než prosté vtažení tkáně
kleštěmi s následnou resekcí [154]. Další experimentální studie popisující FTR tračníku
pomocí ligátoru prokázala vyšší efektivitu longitudinálního než transversálního uzávěru
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perforačního otvoru TTS klipy [155]. Studie s FTR pomocí trakční techniky a resekáty
velikosti až 55 mm prokázala úspěšný uzávěr OTS klipy jen v necelé polovině případů, při
resekátech velikosti ≤ 22 mm však byl uzávěr úspěšný ve všech případech [156]. Jedinou
klinickou zkušeností s touto technikou na tlustém střevě je soubor 18 pacientů se SET, kdy
byl perforační otvor po resekci ESD technikou úspěšně uzavřen TTS klipy v 16 případech.
Ve dvou případech byl nutný laparoskopický uzávěr perforace a ve dvou případech došlo
ke vzniku lokální peritonitidy [157].
EFTR s následnou suturou perforačního otvoru
Transmurální defekt stěny trávicí trubice lze uzavřít různými typy endoskopických
akcesorií. OTS systém Over-Stitch (Apollo) může kontinuálním jednouzlovým stehem
uzavřít slizniční defekty po ESD [158] a byl na praseti otestován při provedení FTR
žaludku [159]. Principiálně podobné jsou na zvířatech otestované systémy EagleClaw
[160] a DBSS (Double-Arm-Bar Suturing System) [161]. T-Tags je jednotlivé sutury
aplikovatelné TTS pomocí speciální jehly a jsou použitelné k uzávěru perforací různých
částí GIT. Ve studii na 20 prasatech bylo dosaženo technicky úspěšné FTR v tlustém střevě
u 19 z nich, u jednoho zvířete došlo k drobné dehiscenci a peritonitidě [162]. Přes slibné
výsledky nejsou endoskopické T-Tags komerčně dostupné.
FTR s předchozí transmurální suturou
Systém Plicator je primárně určený k antirefluxní endoskopické terapii. V roce 2008 a
2011 byly publikovány zkušenosti s jeho použitím k transmurální sutuře s apozicí serózy
pod SET žaludku [163, 164]. V roce 2015 byl stejnou skupinou autorů publikován soubor
31 pacientů se SET žaludku, které byly touto metodou resekovány en bloc ve 100 % a R0
resekce bylo dosaženo v 90,5 % případů. Perforace se vyskytla ve 3 případech, ve všech
byla vyřešena dalšími transmurálními stehy. Během studie byl systém Plicator nahrazen
novým a podobným systémem GERDX [165]. Na rozdíl od FTR po aplikaci OTS klipu je
technika schopna resekce tumorů velikosti až 40 mm. Systém je ale určen pro práci
v retroflexi, proto je technicky výhodné ošetření lézí ve fundu a orální části těla.
FTR s použitím stapleru
Prototyp semicirkulárního stapleru se skalpelem a trakčním zařízením byl publikován
v roce 2001 a šlo o vůbec první systém schopný FTR v jednom kroku při flexibilní
endoskopii [166]. Efektivita a bezpečnost byla následně potvrzena v distálním kolon u 8
prasat. Průměrná velikost resekátů byla 36 mm [167]. Kvůli technické náročnosti zařízení,
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velikosti a obtížné ovladatelnosti byl vývoj zastaven a systém byl nahrazen FTR s použitím
OTS klipu. Další testovaným staplerem použitým k FTR v animálních studii [168] i
k léčbě 2 pacientů s NET žaludku [169] byl systém SurgASSIST. Vzhledem k jeho velmi
obtížné ovladatelnosti a nutnosti paralelního zavedení endoskopu (na rozdíl od zavedení
endoskopu centrálním kanálem systému Plicator, GERDX a předchozího stapleru) byl
vývoj systému opuštěn.
FTR po aplikaci OTS klipu (FTRD)
Zmíněné endoskopické techniky a akcesoria v experimentu nebo klinických studiích
ukázaly možnost efektivního a bezpečného provedení FTR při flexibilní endoskopii.
Technická náročnost, složitost, velikost, obtížná ovladatelnost a nákladnost akcesorií
zabránily jejich rozšíření v klinické praxi. Kombinace aplikace OTS klipu a následné
resekce vytvořené duplikatury střevní stěny kličkou umístěnou v distálním konci „capu“
pomocí setu FTR se v těchto ohledech ukázala jako nejvýhodnější. Technicky jednoduchý
set o malém objemu je nasazen na konec standardního flexibilního endoskopu, což vede
k jeho ovladatelnosti v celém tlustém střevě. Většina terapeutických endoskopistů navíc
má praktické zkušenosti s aplikací OTS klipů v jiných indikacích.
V roce 2014 byla publikována americká retrospektivní série 8 pacientů se SET jícnu,
žaludku, duodena a rekta o průměrné velikosti 13,4 mm, které byly resekovány po naložení
OTS klipu kličkou. V 1 případě nebylo dosaženo R0 resekce a pouze ve 2 případech byla
resekce transmurální [170]. Další retrospektivní studie z roku 2014 pochází z Německa. Po
naložení OTS klipu byl koloskop extrahován, na jeho konec byl nasazen „cap“ s kličkou
(EMR kit) a po zasunutí pseudopolypu do „capu“ byl resekován. V souboru 17 pacientů se
SET, LRN a po inkompletních resekcích karcinomu, z toho 14 v tlustém střevě, bylo
technického úspěchu a R0 resekce dosaženo v 94 % případů [171].
Set FTRD (Ovesco Endoscopy, Tübingen, Německo) umožňuje aplikaci OTS klipu a
následnou transmurální resekci v jednom kroku díky monofilamentní kličce uložené
v distální části „capu“ a tedy v definované vzdálenosti od linie uzavřeného klipu. FTRD
byl poprvé představen v roce 2011 a poté testován v několika animálních studiích. Poslední
byla provedena na 11 prasatech s resekáty velikosti 31-54 mm, u všech pitvaných 28 dní
po výkonu došlo k primárnímu zhojení serózy bez komplikací [172]. První publikace o
úspěšném klinickém použití FTR u 3 pacientů s LRN tlustého střeva pochází z Německa
[173] a u pacienta s peridivertikulárním adenomem ze Švýcarska [174], obě z roku 2014.
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Set FTRD (Ovesco Endoscopy, Tübingen, Německo) získal evropskou certifikaci pro
použití v dolní části gastrointestinálního traktu v září 2014. První publikace o použití FTR
v České republice pochází z našeho pracoviště z roku 2016 [175].
Chirurgické alternativy FTR
Typickým příkladem chirugicky provedené transmurální resekce je klínovitá resekce
žaludku indikovaná pro objemné SET a SET s extramurální expanzí. Ve většině případů
SET se jedná o GIST. Při klínovité resekci je preferován laparoskopický přístup, dle metaanalýzy je u lézí < 50 mm asociován s kratším trváním operace, menší krevní ztrátou,
kratší dobou hospitalizace a menším výskytem pooperačních komplikací bez vlivu na
úspěšnost léčby [176]. Obtížnost klínovité resekce závisí kromě velikosti léze i na její
lokalizaci, nejvýhodnější je oblast fundu žaludku a podél velké křiviny. Ostatní lokalizace
jsou problematické a obvykle je zde nutná parciální resekce žaludku [177]. Výhodná je
kombinace klínovité resekce s intraoperativní endoskopií (EAWR, Endoscopically
Assisted Wedge Resection), a to jak k přesné lokalizaci léze (zejména u lézí ≤ 25 mm), tak
k posouzení kompletnosti resekce, ke kontrole staplerové linie a průchodnosti žaludku po
resekci. Navíc se zdá, že neprodlužuje délku operace ani riziko komplikací [178].
Při léčbě non-ampulárních neoplázií duodena lze použít laparoskopicky asistovanou FTR
pomocí ligátoru, jejíž výhodou je snížení rizika intraperitoneální diseminace nádoru a
zajištění bezpečného uzávěru perforace chirurgickými stehy [179].
U lézí tlustého střeva je na rozdíl od žaludku nebo duodena obvykle přistoupeno
k resekčnímu výkonu s anastomózou, výjimkou může být například lokální laparoskopická
resekce báze céka [180]. Intraoperační koloskopie může být výhodná k přesné lokalizaci a
ohraničení léze při resekci, k posouzení integrity a prostupnosti vytvořené anastomózy a k
vyšetření orální části tračníku při resekci stenozujícího tumoru k vyloučení synchronní
neoplázie [181].
Zavedeným přístupem transmurální resekce rekta jsou techniky transanální chirurgie,
které jsou asociovány s nižší perioperační mortalitou a morbiditou než transabdominální
intervence [182]. Transanální endoskopická mikrochirurgie (TEM) byla představena již
v 80. letech [183] a využívá operační rektoskop se 3 pracovními porty a zvětšující
stereoskopickou optiku. Modifikací TEM je transanální endoskopická operace (TEO)
využívající stejného vybavení ale s laparoskopickou optikou a transanální minimálně
invazivní chirurgie (TAMIS) založená na laparoskopické platformě (SILS, Single Incision
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Laparoscopic Surgery) s použitím laparoskopické optiky a běžného laparoskopického
instrumentária s nižšími náklady a snadnějším nastavením než TEM [184]. TEM mohou
být bezpečně resekovány léze v extraperitoneální části rekta. Indikace jsou podobné jako u
ESD, tedy neoplastické léze rekta s možnou submukózní invazí a nutností en bloc resekce
nevhodné k EMR a SET rekta (nejčastěji NET a GIST). TEM může být použito i
k paliativní resekci T2 a T3 karcinomů rekta u symptomatických pacientů rizikových
k radikálnímu chirurgickému řešení [185]. Výskyt komplikací se u zkušených operatérů
pohybuje v rozmezí 4-7 %, jedná se o pooperační bolest při resekci distálně uložených lézí,
perforaci viscerálního peritonea, opožděné krvácení, močovou retence, rektovaginální
píštěl a strikturu rekta [186]. Výhodou TEM oproti EMR a ESD je možné využití
chirurgických technik (bimanuální přístup, transmurální sutura, harmonický skalpel) a
v případě některých lézí je na rozdíl od ESD výhodou i provedení transmurální resekce. Ve
srovnání s FTR lze TEM dosáhnout většího rozsahu resekce. Hlavní nevýhodou TEM je
nedostupnost lézí v distální části rekta a orálně od rektosigmoideálního ohbí,
specializované a nákladné vybavení a dlouhá učící křivka [185]. Recentně publikovaná
randomizovaná studie TREND srovnávající TEM a EMR u 204 pacientů s benigními
adenomy rekta > 30 mm prokázala podobný výskyt lokální rekurence (11 vs. 15 %), trend
k nižšímu výskytu závažných komplikací (8 vs. 1 %) a významně nižší náklady v EMR
větvi [187]. Meta-analýza hodnotící celkem 2077 nemocných z celkem 21 publikací
ošetřených TEM nebo ESD ukazuje významně vyšší proporci en bloc (98,7 vs. 87,8 %),
R0 resekcí (88,5 vs. 74,6 %) při použití TEM a srovnatelný výskyt komplikací (8,4 vs. 8
%). U pacientů po ESD byl významně nižší výskyt lokálních rekurencí (2,6 vs. 5,2 %), ale
významně častěji byla nutná následná transabdominální chirurgická léčba (8,4 vs. 1,8 %)
[137].

1.5.3 OTS klip
OTS (Over-The-Scope) klip (Ovesco Endoscopy AG, Tübingen, Německo) je klip
z nitinolu (slitina niklu a titanu) připomínající past na medvědy („bear claw“) s tvarovou
pamětí, který je nasazen na speciální průhledný nástavec („cap“) napojený na konec
endoskopu. Klip je uvolňován pomocí lanka vedeného pracovním kanálem endoskopu a
rotačního ovladače podobného ovladači používaného při endoskopické ligaci a EMR
pomocí ligátoru (EMR-L). Po uvolnění dojde k uzávěru klipu před „capem“ a tím ke
kompresi tkáně, která byla před tím vtažena do „capu“. Díky superelasticitě nitinolu působí
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uzavřený klip trvalou silou 8-9 newtonů. Ke vtažení tkáně do „capu“ se používají různé
typy kleští nebo vysouvatelná kotva (Ovesco OTSC Anchor). Při uzávěru perforace se
používají speciální trojramenné kleště, kterými lze postupně uchopit protilehlé okraje
perforačního otvoru a vtáhnout je tak do „capu“ (Ovesco OTSC Twin Grasper). Výhodou
OTS klipů oproti standardním TTS (Trough-The-Scope) klipům je výrazně větší objem
tkáně, který je klipem zachycen a komprimován, a obvykle tak dochází k transmurálnímu
uzávěru defektu. Na rozdíl od TTS klipů, které jsou ihned použitelné zavedením
pracovním kanálem endoskopu, při použití OTS klipu je nutno endoskop extrahovat a po
nasazení OTS systému je ho nutné zavést zpět. Zavedení může být vzhledem k rozměrům
„capu“ u některých pacientů obtížné až nemožné [188]. OTS klip je stejně jako moderní
TTS klipy kompatibilní s vyšetřením magnetickou rezonancí [189].
Ke vzniku OTS klipu vedla potřeba uzávěru perforačních otvorů při výzkumu tzv.
transluminální chirurgie přirozenými otvory (NOTES). První publikace z roku 2007
popisují úspěšný uzávěr iatrogenní perforace žaludku a retrospektivní sérii 11 pacientů
úspěšně ošetřených OTS klipem pro krvácení nebo perforaci [190, 191]. Klíčová byla
randomizovaná studie z roku 2009 srovnávající uzávěr gastrotomií OTS a TTS klipy u
živých prasat. Na rozdíl od TTS klipů nevedlo použití OTS klipů k úniku žaludečního
obsahu a vzniku peritonitidy u žádného ze zvířat. Histologické vyšetření ukázalo hlubší
uzávěr perforace OTS klipy na úrovni submukózy a muscularis propria [192]. Další
randomizovaná studie byla provedena na ex-vivo modelech krvácení vytvořených
z prasečích žaludků. Použití OTS klipu vedlo ve srovnání s TTS klipy k významně
kratšímu procedurálnímu času, nižšímu počtu použitých klipů a vyššímu vzestupu tlaku
proudící tekutiny po naložení klipu [193].
OTS klip je dodáván v několika modifikacích - atraumatický s tupými zuby určený
k zástavě krvácení, traumatický s krátkými ostny k uzávěru píštělí, traumatický s dlouhými
ostny („gastrický“) určený k použití na silné stěně žaludku a speciální klip určený k FTR,
který má krátké ostny a navíc několik zářezů na okraji laterálních zubů.
Řada prací potvrzuje účinnost a bezpečnost OTS klipů při ošetření vysokorizikového
krvácení zejména do horní části GIT a po selhání standardních endoskopických technik
[188]. Za zmínku stojí tři recentně publikované práce. Multicentrická randomizovaná
studie STING na celkem 66 nemocných s rekurentním krvácením z peptických vředů
prokázala významně nižší výskyt pokračujícího a rekurentního krvácení při použití OTS
klipu ve srovnání se standardními TTS klipy [194]. Studie FLETRock obsahuje 118
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nemocných s nevarikózním krvácením do horní části GIT primárně ošetřených OTS
klipem s technickou úspěšností 92,4 %. Ve srovnání s předpokládaným průběhem dle
Rockallova skóre při standardním ošetření došlo k významnému snížení výskytu
pokračujícího a rekurentního krvácení a asociované mortality [195]. Další rozsáhlá
retrospektivní práce analyzovala celkem 286 případů použití OTS klipu v první linii
endoskopické hemostázy, z toho 72 bylo v dolní části GIT. K primární hemostáze došlo v
96,4 % a časné rekurenci krvácení ve 4,4 % případů. Pozdní rekurence krvácení nebyla
pozorována. K úmrtí asociovanému s krvácením došlo u 1,7 % nemocných [196]. ESGE
doporučuje použití OTS klipu jako záchranné metody po selhání endoskopické hemostázy
při ošetření nevarikózního krvácení do horní části GIT [197].
Další výhodnou indikací OTS klipů jsou perforace trávicí trubice komplikující metody
terapeutické endoskopie. Dlouhou dobu byla chirurgická intervence metodou volby,
okamžitý endoskopický uzávěr je ale méně invazivní a minimalizuje kontaminaci okolních
tkání střevním obsahem. Při časném uzávěru navíc nejsou okraje perforačního otvoru
modifikovány rychle probíhajícími zánětlivými a fibrotickými změnami. Drobné perforace
lze úspěšně ošetřit TTS klipy, úspěšného uzávěru je ale obvykle dosaženo aplikací
vícečetných klipů (Obr. 37). Výhodou OTS klipů je možnost uzávěru perforačních otvorů
velikosti až 30 mm, nevýhodou je nutnost extrakce endoskopu a jeho znovuzavedení
s nasazeným klipem. Randomizované studie srovnávající TTS a OTS klipy zatím nebyla
provedena, existuje ale řada kazuistických sérií uvádějící klinický úspěch uzávěru OTS
klipy 65-100 % [188]. Za zmínku stojí dva největší publikované soubory. Prospektivní
studie z roku 2012 obsahuje 36 akutní perforací v jícnu, žaludku, duodenu a tlustém střevě.
Úspěšnost endoskopického uzávěru pomocí OTS klipu byla v 92 % případů a 30-denní
klinická úspěšnost v 89 % případů [198]. Retrospektivní analýza celkem 188 pacientů
s defekty GIT, z toho 48 iatrogenních perforací, byla publikována v roce 2014. K
technicky úspěšné aplikaci OTS klipu došlo v 97,5 % a dlouhodobý klinický úspěch byl
zaznamenán v 90 % případů perforace [199]. ESGE doporučuje zvážit použití OTS klipu
jako modalitu první volby v případě časně detekovaných perforací jícnu < 20 mm, žaludku
< 30 mm a tlustého střeva < 20 mm [94].
OTS klipy lze také využít k uzávěru některých pooperačních dehiscencí („leaks“). Byla
publikována řada kazuistických sérií se širokým rozpětím úspěšnosti ve 33-100 % případů
[188]. Klíčový se zdá být časový odstup od operace, do 7 dní úspěšnost dosahuje až 100
%, při delším odstupu progredují zánětlivé a fibrotické změny, vtažení tkáně do „capu“ je
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obtížné a úspěšnost uzávěru významně klesá [200]. Dalším faktorem snižujícím efektivitu
OTS klipů jsou předchozí neúspěšné pokusy o uzávěr [199]. (Obr. 38)
Zdá se, že nejméně úspěšný je OTS systém při uzávěru píštělí. Důvodem je zřejmě
pokročilá fibrotizace a indurace tkání v okolí píštělí s obtížným vtažením do „capu“ a
nedostatečnou apozicí tkáně. S cílem stimulace hojení je trakt píštěle před aplikací OTS
klipu obvykle mechanicky nebo termicky iritován. Publikované série uvádí úspěšnost
uzávěru v širokém rozpětí 25-100 % [188]. V retrospektivním souboru 47 pacientů
s různými typy píštělí byl technický úspěch zaznamenán v 89 % případů, ale téměř u
poloviny z nich došlo k rekurenci, obvykle při stále retinovaném OTS klipu. Dlouhodobý
klinický efekt byl zaznamenán pouze v 53 % případů [201]. V již citované studii se 188
nemocnými s defekty GIT bylo 108 píštělí a jejich uzávěr byl technicky úspěšný ve 43 %
případů, tedy významně méně často než u pooperačních dehiscencí (73 %) a akutních
perforací (90 %) [199].

1.5.4 Provedení
Endoskopická FTR je prováděna pomocí setu FTRD (Ovesco Endoscopy, Tübingen,
Německo), který se skládá z průhledného nástavce („cap“) o vnitřním průměru 13 mm a
délce 23 mm (měřeno od konce endoskopu) a je tedy o 3-6 mm delší než „cap“ užívaný při
aplikaci standardního OTS klipu Ovesco. Největší zevní průměr „capu“ je 21 mm, což
limituje jeho použití v některých částech trávicí trubice. Na „capu“ je nasazen
modifikovaný OTS klip, který se od standardního Ovesco klipu liší tvarem, přítomností
postranních zubů a také bílého plastového kroužku, který tahem provázku provlečeným
pracovním kanálem endoskopu podobně jako při endoskopické ligaci uvolňuje OTS klip
(Obr. 39). „Cap“ lze nasadit na endoskop s průměrem distální části 11,5-14 mm a
vzhledem k současným indikacím je obvykle používán standardní koloskop pro dospělé
pacienty (Olympus CF-H180 nebo CF-HQ190 o zevních průměrech distálních částí 12,8 a
13,2 mm). Na vnitřní ploše distálního konce „capu“ je v drážce rozvinuta monofilamentní
klička šíře 14 mm, jejíž plastový ovladač nejde pracovním kanálem, ale paralelně s
endoskopem a je fixován plastovým obalem pokrývajícím pracovní délku koloskopu.
Součásti setu je dále speciální značkovací sonda (FTRD Marking Probe) a speciální kleště
(FTRD Grasper). K uchopení léze lze také použít kotvu užívanou při aplikaci standardního
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Ovesco klipu (OTSC Anchor). K ověření úspěšného zavedení FTR setu k místu resekce lze
použít zkušební „cap“ bez nasazeného klipu a kličky (FTRD prOVE CAP) [173].
K odstranění nevhodně aplikovaného nebo retinovaného OTS klipu lze využít tzv.
„remOVE“ systém skládající se ze speciálního generátoru (remOVE DC IMPULSE) a
bipolární elektrody zaváděné pracovním kanálem přístroje (remOVE DC Cutter). Laterální
část klipu je vložena mezi elektrody, obvykle několika pulsy fragmentována a části klipu
lze poté i s endoskopem extrahovat. V sérii 74 pacientů byla fragmentace úspěšná v 97 %
případů. V 9 případech nebylo možné ani po fragmentaci klip extrahovat a ve 3 případech
se vyskytly nezávažné komplikace (krvácení a sliniční ragáda) [202].
Při provedení FTR je důležitá kvalitní očista střeva vzhledem k omezené přehlednosti,
omezenou možností oplachu a odsávání při zavádění FTR setu a také vzhledem k riziku
úniku střevního obsahu při volné perforaci. Před vlastní resekcí je provedena vstupní
koloskopie k vizualizaci a označení léze. Endoskopista současně získá přehled o
anatomických podmínkách před často obtížným zavedením FTR setu. Po lokalizaci a
vyšetření léze jsou její zdravé okraje označeny koagulačními body pomocí značkovací
sondy. Označení usnadní lokalizaci léze a přítomnost bodů na resekátu navíc indikuje
kompletní resekci léze. Poté je koloskop extrahován a je na něj nasazen FTR set.
Alternativně lze použít dva koloskopy, jeden k diagnostické koloskopii a označení léze a
druhý s již připraveným FTR setem. Po znovuzavedení koloskopu je léze uchopena
speciálními kleštěmi. Optimální je dosáhnout co nejvíce kolmého přístupu k lézi a uchopit
ji v jejím centru, vzhledem k délce „capu“ a obtížné manipulaci v lumen to často není
jednoduché. Poté je léze velmi pomalu vtahována do „capu“. Při příliš rychlém vtahování
nebo při výrazné fixaci může dojít k odtržení kleští od léze, což situaci komplikuje
omezenou přehledností pro vzniklé krvácení a vznikem artefaktů při histologickém
vyšetření resekátu. Při vtahování léze do „capu“ není doporučeno přílišné sání pro
předpokládané vyšší riziko vtažení mimostřevních tkání [154]. Po vtažení tkáně do „capu“
dojde při stálém tahu kleštěmi k uvolnění OTS klipu přes vytvořenou duplikaturu střevní
stěny. Někdy je v „capu“ tolik tkáně, že OTS klip není patrný a jeho přítomnost na „capu“
indikuje pouze bílý kroužek na proximálním okraji „capu“. Po uvolnění klipu dojde
k uzavření kličky na distálním konci „capu“ a resekci střevní duplikatury nad nasazeným
klipem čistým řezacím proudem v nastavení 100-120 W. Poté je celý koloskop i
s resekátem fixovaným v kleštích extrahován a při další koloskopii bez FTR setu dochází
ke kontrole místa resekce. Správnou transmurální resekci naznačuje přítomnost tzv.
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„znamení terče“ („target sign“) s patrnými všemi vrstvami střevní stěny a v centru často
patrnou tukovou tkání. Resekát je poté fixován na korkovou podložku, změřen, fixován
formalínem a odeslán k histologickému vyšetření. Po výkonu je jednorázově podáno
širokospektré antibiotikum a pacient je obvykle krátkodobě sledován za hospitalizace.
(Obr. 40-48)
Na našem pracovišti jsme po provedení asi 10 FTR přestali používat plastový obal
pokrývající pracovní délku koloskopu vzhledem k výraznému tření mezi obalem a stěnou
střeva i přes velké množství lubrikantu. Obal vždy před nasazením setu odstraníme a
ovládací část kličky fixujeme k endoskopu náplastí po cca 10 cm délky přístroje. Zavedení
přístroje je pak významně jednodušší a komfortnější pro pacienta bez vlivu na funkci FTR
setu. V 5 případech jsme k vtažení výrazně fixovaných LRN lézí použili terapeutický
dvoukanálový gastroskop (Olympus GIF-2TH180 o zevním průměru distální části 12,2
mm) a dvoje kleště zavedené oběma kanály endoskopu (Obr. 49). K vtažení lézí do „capu“
na našem pracovišti nepoužíváme kotvu, která musí být zavedena přes centrum léze (a při
obtížném FTR i opakovaně) a nelze tak vyloučit nádorovou diseminaci přes střevní stěnu.
V případě obtížné polohy endoskopu lze dle našeho názoru k ověření aplikace OTS klipu
použít skiagrafickou kontrolou (Obr. 50). Ihned po výkonu podáváme jednorázově
intravenózní amoxicilin s klavulanátem a při známé alergii na něj ciprofloxacin. V případě
periapendikulárních lézí antibiotika podáváme po dobu 3-5 dní po výkonu.

1.5.5 Indikace
V současné době je FTR vzhledem k velikosti „capu“ používána pouze v dolní části GIT
a do vzniku dedikovaného setu je nutno použití FTR v horní části GIT považovat za
experimentální.
K FTR jsou obecně zvažovány léze, které jsou endoskopicky dostupné pro koloskop
s FTR setem a nejsou z nějakého důvodu vhodné k jiné technice endoskopické resekce
jako je EMR nebo ESD. Důvodem bývá fixace léze s příznakem „non-liftingu“, potřeba en
bloc resekce pro podezření na přítomnost invazivní neoplázie, subepiteliální charakter
neoplázie a obtížná lokalizace (periapendikulární nebo peridivertikulární). Současně se
může jednat o nemocné, u kterých zatím nezvažujeme chirurgickou léčbu, a to buď
z důvodu vysokého perioperačního rizika, lokalizace léze v distálním rektu a/nebo nejisté

71

lokální pokročilosti léze. Transmurální resekce u takových pacientů poskytne precizní
lokální staging a provedená FTR není překážkou následné chirurgické resekce
Klíčovým kritériem při zvažování FTR je velikost léze, kterou je třeba změřit přesně,
nejlépe srovnáním s polypektomickými kličkami a bioptickými kleštěmi. V závislosti na
stupni fixace léze a elasticitě stěny střeva je maximální velikost léze potenciálně
resekovatelné FTR 15-30 mm. Při pokusu o FTR větších lézí může dojít k následně obtížně
řešitelné aplikaci OTS klipu přes neoplastickou tkáň. Výjimkou mohou být větší ploché
léze vhodné ke kombinaci EMR a FTR popsané v další části textu. Vtažení léze do „capu“
se zdá být nejobtížnější u LRN a lézí po inkompletní endoskopické resekci vzhledem
k jejich jizevnaté fixaci a u lézí v rektu vzhledem k šířce stěny a subperitoneální lokalizaci.
V našich podmínkách jsou nejčastěji zvažovanou indikací k FTR některé LRN léze. LRN
jsou poměrně častým následkem EMR povrchových neoplastických lézí tlustého střeva.
Jejich výskyt je udáván u asi 15 % takto ošetřených nemocných a za rizikové faktory jejich
vzniku se považují velikost původní léze > 20 mm a resekce po částech [88-90]. Většina
LRN lézí neobsahuje invazivní neoplázii a je úspěšně eradikovatelná konvenčními
endoskopickými metodami jako je re-EMR a APC [71, 88]. K FTR mohou být vhodné
komplexní LRN léze, které by jinak byly indikovány k technicky obtížné a rizikové ESD
nebo k chirurgické resekci [71, 117]. Velká část z nich je navíc již po minimálně jednom
neúspěšném sezení endoskopické terapie. Hlavní limitací při FTR LRN lézí je jejich
obtížné nebo asymetrické vtažení do „capu“ kvůli jejich jizevnaté fixaci.
Kolorektální neoplastické léze obsahující karcinom s povrchovou submukózní invazí a při
současné absenci jiných rizikových známek (nízká diferenciace, lymfatická, vaskulární a
perineurální invaze, budding) je potenciálně kurativně řešitelná endoskopickou en bloc a
R0 resekcí [24]. Důvodem je zanedbatelné riziko lymfatické a systémové diseminace,
které je udáváno v rozmezí 0-3 % [66, 203, 204] a je tedy nižší než předpokládaná
perioperační letalita při chirurgické resekci [205]. Povrchová submukózní invaze (sm1) je
definována jako invaze nádoru do submukózy < 1000 µm od lamina muscularis mucosae
[66, 204]. FTR v případě příznivé velikosti léze může poskytnout en bloc transmurální
resekát, který umožní precizní lokální staging léze a tím i stanovení další léčby a sledování
nemocného. Dle našich zkušeností jsou nejlepší indikací k FTR právě drobné karcinomy se
suspektní povrchovou submukózní invazí. Tyto léze mají často morfologii 0-IIc nebo 0IIa+IIc dle Pařížské klasifikace [206] a pokud nedošlo k jejich předchozí traumatizaci, tak
nebývají fixovány k okolí a je poměrně snadné je vtáhnout do „capu“. V případě nálezu
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hluboce invadujícího karcinomu (sm2-3 nebo dokonce T2 s invazí do muscularis propria) v
resekátu není provedená FTR překážkou následného resekčního výkonu. Správná indikace
k chirurgické resekci na základě histopatologického stagingu je klíčová zejména u
polymorbidních pacientů s vyšším perioperačním rizikem a lézemi v distální části rekta.
Na druhou stranu zatím není jasné, zda lze hloubku submukózní invaze v resekátech po
FTR posuzovat stejným způsobem jako u resekátů po EMR, ESD a chirurgických
resekcích.
Další vhodnou indikací k FTR jsou kolorektální adenomy s příznakem „non-liftingu“ při
submukózním podpichu. Kromě již zmíněných LRN lézí a karcinomů se submukózní
invazí jsou dalšími možnými příčinami submukózní fibrózy a příznaku „non-liftingu“
předchozí manipulace s lézí jako klešťové biopsie, pokusy o resekci nebo provedení
tetováže v blízkosti léze a submukózní fibróza u některých typů lézí (LST-NG) [207].
Delší časový odstup (> 3 týdny) od manipulace zvyšuje riziko přítomnosti „non-liftingu“
[208]. Léze s „non-liftingem“ jsou i při benigní histologii technicky obtížně resekovatelné
a zatíženy rizikem perforace. EMR je pak většinou nutno provést po částech a v kombinaci
s ablační technikou, což snižuje úspěšnost resekce a komplikuje histologický staging.
Možnou indikací k FTR je i resekce jizev po předchozí inkompletní resekci a/nebo
nejasném stagingu již resekované léze s přítomností invazivního karcinomu. Obvykle je
FTR zvažována v případě histologicky pozitivního vertikálního okraje resekátu u pacientů
s vysokým perioperačním rizikem. Tuto indikaci je ale nutno považovat za kontroverzní, a
to zejména pro problematický lokální staging případné reziduální neoplázie vzhledem ke
změnám po předchozí resekci. Navíc bývá obtížné vtáhnout jizevnatou tkáň do „capu“.
Neoplastické léze v periapendikulární lokalizaci jsou poměrně vzácné a jejich výskyt je
udáván asi v 1 % pacientů podstupujících apendektomii. Nejčastějšími typy lézí
diagnostikovanými při koloskopii jsou adenomy nebo adenokarcinomy a NET apendixu
[209]. Některé adenomatózní léze zasahující do ústí apendixu lze evertovat do céka vhodně
provedeným submukózním podpichem a poté resekovat EMR. Některé adenomy ale nelze
snést EMR pro riziko inkompletní resekce a perforace a mohou být vhodné k FTR.
Indikace těchto lézí k FTR je zatím diskutabilní zejména vzhledem k riziku akutní
apendicity. Další nevýhodou může být obtížné zavedení koloskopu s FTR setem až do céka
u některých nemocných. Analogicky mohou být k FTR zvažovány vzácně se vyskytující
peri- nebo intradivertikulární neoplastické léze.
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V tlustém střevě se kromě běžných epiteliálních neoplastických lézí vyskytuje i řada
subepiteliálních tumorů (SET), mezi které patří lipomy, NET, GIST, leiomyomy, tumory
z granulárních buněk, fibroidní léze, aberantní pankreas, lymfangiomy, schwannomy a
další [210]. NET se typicky vyskytují v rektu a k endoskopické léčbě jsou doporučeny léze
< 10 mm limitované na submukózu [211]. V této indikaci může být FTR efektivní a
bezpečnou alternativou ESD nebo chirurgické resekce. GIST jsou v tlustém střevě vzácné
a jejich endoskopická léčba včetně FTR je komplikována obvyklým původem tumoru
v muscularis propria.
FTR lze využít i diagnosticky k provedení transmurální biopsie tlustého střeva. Jedinou
klinicky významnou indikací je podezření na Hirschprungovu chorobu. Drtivá většina
případů je diagnostikována ve věku do 5 let, ale vzácně mohou být mírně probíhající formy
choroby diagnostikovány až v dospělosti. U dětí jsou obvykle prováděny sukční biopsie,
které však postihují pouze sliznici a submukózu. Alternativou u nejasných případů je
obvykle chirurgicky odebraná transmurální biopsie rekta umožňující vyšetření jak
submukózního (Meissnerova) tak muskulárního (Auerbachova) nervového plexu. Odebrání
biopsie je doporučeno nejméně 2 cm od anorektálního přechodu [212, 213]. Alternativně
lze v současné době využít FTR, které je v této indikaci technicky velmi jednoduché a
bezpečné. Vzhledem k nižšímu riziku interpozice okolních orgánů je zřejmě výhodnější
zadní stěna rekta.

1.5.6 Kontraindikace
Kontraindikací k FTR jsou obecné kontraindikace provedení koloskopie jako je
hemodynamická instabilita, nepříznivá prognóza z důvodu jiného závažného onemocnění a
nesouhlas s výkonem. Specifickou kontraindikací FTR je obtížná průchodnost tračníku pro
koloskop a aktivní zánětlivé postižení střevní stěny v místě plánovaného průchodu FTR
setu nebo samotné resekce. Riziko opožděného krvácení po FTR by vzhledem k aplikaci
OTS klipu mohlo být teoreticky nižší než u jiných technik endoskopické resekce,
vzhledem k nedostattku dat to však zatím nelze potvrdit. Koagulopatie je proto považována
za relativní kontraindikací FTR a vedení antitrombotické léčby se zatím řídí platnými
doporučeními pro EMR a ESD [25, 121].
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1.5.7 Přehled publikovaných souborů
Po kazuistických sděleních s použitím FTR v letech 2014-2016 [173-175, 214-217] bylo
publikováno několik retrospektivních souborů pacientů léčených FTR. V pilotním
německém souboru 25 pacientů byla technická úspěšnost 83,3 % a R0 resekce bylo
dosaženo v 75 % případů. Transmurální resekce byla histologicky potvrzena v 87,5 %
resekátů. U dvou pacientů se vyskytl postpolypektomický syndrom léčený antibiotiky, jiné
komplikace nebyly zaznamenány [218]. V dalším německém souboru 20 pacientů byla
technická úspěšnost 75 % a R0 resekce bylo dosaženo v 80 %. Byla zaznamenána jedna
opožděná perforace po resekci standardní kličkou pro selhání FTR setu [219]. V italské
studii obsahující 20 pacientů byla technická úspěšnost, stejně jako dosažení transmurální a
R0 resekce ve 100 % případů. Vyskytl se jeden případ koagulačního syndromu [220]. Ve
švýcarském bicentrickém souboru 33 pacientů byla FTR technicky úspěšná v 87,9 %
případů. R0 resekce bylo dosaženo v 93,5 % případů včetně resekcí dokončených
standardní kličkou po selhání původní kličky a transmurální resekce byla histologicky
potvrzena v 81 % případů, méně často v rektu. Komplikace se vyskytly ve 12,9 % případů
(4/31), z toho ve 3 případech šlo o opožděné krvácení, v 1 případě s nutností krevních
převodů, a v 1 případě šlo o opožděnou perforaci 3. pooperační den s nutností
chirurgického řešení. [221]
V další švýcarské studii prospektivně sledovaných 60 pacientů bylo FTR technicky
úspěšné u 97 % a R0 resekce bylo dosaženo v 79 % případů. Komplikace se vyskytly u 7
% pacientů, a to 1 akutní apendicita po FTR periapendikulární neoplázie, 2 nevýznamná
krvácení a 1 perforace během FTR úspěšně vyřešená endoskopicky. [222]
Zatím největším publikovaným souborem pacientů léčených FTR je multicentrická
německá studie WALL-RESECT zahrnující 181 pacientů z 9 endoskopických center. 143
pacientů bylo indikováno pro „obtížný“ adenom definovaný jako adenom s příznakem
„non-liftingu“ nebo jako adenom v obtížné lokalizaci - periapendikulárně nebo
peridivertikulárně, dále 15 pacientů pro „časný“ karcinom, z toho 10 po inkompletní
resekci invazivního karcinomu a 5 s předpokládanou submukózní invazí, a 23 pacientů pro
subepiteliální tumor (SET). Léze byly lokalizovány v 62,4 % případů v pravé části
tračníku, v 21 % v levé části tračníku a v 16,6 % v rektu. Většina lézí (62,9 %) byla
velikosti 10-20 mm, 13,3 % byla < 10 mm a 23,8 % velikosti 20-30 mm. Léze větší 30 mm
nebyly k FTR indikovány. Všechny léze bylo dosaženy endoskopicky a technická
úspěšnost, definovaná jako endoskopicky kompletní en bloc resekce, byla 89,5 %
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(162/181). 28 resekcí bylo endoskopistou hodnoceno jako obtížných. U 13 pacientů byla
důvodem dysfunkce kličky, u 12 z nich byla resekce dokončena pomocí standardní
polypektomické kličky, 1 pacient byl řešen chirurgicky. U zbývajících 15 pacientů (75 %
z nich již po předchozí endoskopické resekci) bylo obtížné vtažení léze do „capu“, u 14
z nich byla resekce dokončena, 1 pacient byl resekován chirurgicky. V celém souboru bylo
R0 resekce dosaženo u 76,9 % pacientů (139/181), významně méně často u lézí > 20 mm
než u lézí ≤ 20 mm (58,1 vs. 81,2 %) a u lézí lokalizovaných v rektu než u lézí v tračníku
(66,7 vs. 83,9 %). V souboru se vyskytlo celkem 29 invazivních karcinomů, z toho 15 po
předchozí inkompletní resekci malignizované léze a 14 s histologickým nálezem
karcinomu v resekátech „obtížných“ adenomů. R0 resekce bylo dosaženo v 72,4 % případů
(21/29), ale jen ve 45 % (13/29) byla resekce hodnocena jako kurativní, protože v 8
případech šlo o karcinomy s hlubokou submukózní invazí. Transmurální resekce bylo
dosaženo v 81 % případů, a to významně méně často v rektu (66,7 vs. 83,9 %). Průměrná
délka hospitalizace nemocných byla 4 dny (rozmezí 1-11). Komplikace byly zaznamenány
v 10 % případů (18/181). Ve 3 případech šlo o krvácení 1-3. pooperační den bez
hemodynamické instability a nutnosti krevních převodů, ve všech případech byla úspěšná
endoskopická hemostáza. V 6 případech (3,3 %) došlo k perforaci. V 5 případech vznikla
během FTR, kdy k resekci došlo bez předchozího uvolnění OTS klipu, ve 4 případech byla
perforace úspěšně uzavřena endoskopicky, v 1 případě byla nutná operace. V 1 případě
došlo k opožděné perforaci 3. pooperační den a byla nutná operace. Ve 3 případech došlo
ke konzervativně zvládnutému postpolypektomickému syndromu. Ve 3 případech (ze 34
periapendikulárních lézí) došlo ke vzniku akutní apendicitidy, 2 případy byly vyřešeny
konzervativně, 1 případ byl indikován k laparoskopické apendektomii. V 1 případě resekce
periapendikulární léze došlo ke vzniku enterokolické píštěle řešené chirurgicky. Kontrolní
koloskopie za 3 měsíce po FTR byla provedena u 85 % pacientů (154/181). Ve 12,3 %
(19/154) byla zachycena lokální reziduální neoplázie, v 11 případech po inkompletní
resekci a v 8 případech po resekci hodnocené jako R0. Většina residuálních neoplázií byla
úspěšně léčena endoskopicky (re-FTR, EMR, klešťová biopsie a/nebo APC), ale u 3
pacientů byla nutná chirurgická resekce. [223]
Holandská studie zahrnující 51 FTR u 48 pacientů udává technickou úspěšnost v 88 % a
R0 resekci v 80 % případů. Zajímavostí je, že v souboru bylo 26 pacientů indikovaných
k FTR jizvy po předchozí endoskopické resekci T1 karcinomu s pozitivními nebo
nejasnými resekčními okraji a ve 25 případech nebyl reziduální karcinom v resekátu
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nalezen. Komplikace se vyskytly u 6 pacientů (13 %) případů. U 1 pacienta šlo o
intraprocedurální perforaci způsobenou neuvolněným OTS klipem před resekcí, která byla
ihned úspěšně uzavřena aplikací OTS klipu. U stejného pacienta následně došlo k akutní
koronární příhodě a po nasazení protidestičkové léčby k významnému krvácení s nutností
krevních převodů. U 1 pacienta došlo po výkonu k močové retenci a u 4 pacientů
k nevýznamnému opožděnému krvácení nevyžadujícímu krevní převody. Lokální
reziduální neoplázie u 5 ze 42 provedených kontrolních koloskopií. [224]
Multicentrický italský soubor obsahuje 110 pacientů ošetřených metodou FTR pro
lokální reziduální neoplázie, inkompletní endoskopickou resekci neoplázie, adenomy
s příznakem non-liftingu, periapendikulární a peridivertikulární léze, subepiteliální léze,
suspektní T1 karcinomy a k transmurální biopsii stěny rekta. Technická úspěšnost byla
94,4 % a R0 resekce bylo dosaženo v 91 %. Komplikace se vyskytly v 11 % (12/110). U 1
pacienta došlo k drobné perforaci při neúplném uzavření OTS klipu, která byla úspěšně
uzavřena aplikací standardního OTS klipu. U 4 pacientů se objevila traumatizace střevní
stěny při zavádění endoskopu s „capem“. 1 pacient vyvinul koagulační syndrom řešený
konzervativně antibiotiky. U 1 pacienta došlo k opožděnému krvácení s nutností
endoskopické léčby. U 1 pacienta vznikla stenóza sigmoidea se vznikem perforace při
následné balónové dilataci s nutností chirurgické revize. U 1 ze 2 pacientů po resekci
periapendikulární léze došlo ke vzniku akutní apendicitidy s nutností apendektomie. U 2
pacientů s lézemi distálního rekta došlo ke vzniku rektálního syndromu s odezněním po
odstranění OTS klipu. Kontrolní koloskopie po 3 měsících byla provedena u 100 pacientů
a u 7 z nich byla přítomna lokální reziduální neoplázie. [225]
Bicentrický prospektivně sledovaný český soubor 24 pacientů vykazuje technickou
úspěšnost FTR v 96 % případů, v jednom případě nebylo možné fixovanou lézi rekta
vtáhnout do průhledného nástavce. R0 a současně kurativní resekce bylo dosaženo v 87 %
případů, selhání byl ve všech případech způsobeno inkompletní resekcí. Komplikace byly
zaznamenány u 17 % pacientů, ve 3 případech šlo o opožděné krvácení s rehospitalizací,
ale bez nutnosti endoskopické léčby nebo krevních převodů, a v jednom případě o
konzervativně léčenou akutní apendicitidu. [226]
V dalším souboru z našeho pracoviště obsahujícím 19 pacientů s „obtížnými“ LRN, které
byly definovány jako LRN po minimálně jednom neúspěšném sezení endoskopické léčby
(EMR, ESD a/nebo APC), jsme dosáhli technické úspěšnosti FTR 90 % a R0 a současně
kurativní resekce v 74 % případů. Ve dvou případech rozsáhlé LRN byla použita
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kombinace EMR okrajových částí a FTR centrální fixované části. Komplikace byly
zaznamenány v 11 %, v jednom případě šlo o opožděné krvácení bez nutnosti
endoskopické léčby nebo krevního převodu a v jednom případě o konzervativně řešenou
akutní apendicitidu po resekci periapendikulární LRN. [175]
Největším existujícím prospektivním souborem pacientů ošetřených FTR je německý
FTRD-register, který dle dostupných informací obsahoval v květnu 2017 501 procedur a
jeho výstupy dosud nebyly publikovány. Zatím byla prezentována pouze analýza souboru
25 pacientů s NET rekta průměrné velikosti 8,3x7,5 (3x3 - 25x10) mm a u všech bylo
dosaženo R0 resekce. Před analýzou bylo ze souboru vyřazeno celkem 10 dalších SET
resekovaných pomocí FTR - leiomyomy, lipomy, GIST, MALT, zánětlivý fibroidní polyp
a tumor z granulárních buněk. [227]
Recentní meta-analýza 18 studií ze 7 zemí zahrnuje 532 pacientů ošetřených FTR. Léze
byla koloskopem s nasazeným FTR setem dosažena v 98 % a FTR byla technicky úspěšná
v 91 % případů. R0 resekce bylo dosaženo v 77,5 % případů. Technické problémy obvykle
souvisely s dysfunkcí kličky a ve většině případů byla resekce dokončena standardní
kličkou nad nasazeným OTS klipem. Komplikace se vyskytly ve 4,5 % případů, závažné
krvácení v 0,4 % a perforace ve 2,4 % případů. Operace pro komplikace FTR byla
indikována v 1,7 % případů. [228] (Tabulka 5)

1.5.8 Použití FTR v horní části GIT
Použití stávajícího FTR setu v horní části GIT je limitováno zejména velikostí „capu“,
který v nejširším místě měří 21 mm a konec endoskopu přesahuje o 23 mm. Zavedení přes
hypofarynx a horní jícnový svěrač je proto obtížné a pravděpodobně i rizikové.
Publikované zkušenosti s kolorektálním FTR setem v horní části GIT jsou proto
limitované, přesto naznačují jeho použitelnost zejména v resekci duodenálních lézí.
Modifikovaný FTR set pro horní GIT je avizován, ale zatím není k dispozici. FTR v jícnu
je se současným setem prakticky vyloučena pro velmi obtížnou manipulaci s „capem“,
riziko vtažení okolních struktur a velmi pravděpodobnou stenotizaci jícnu po resekci.
V žaludku může být limitací FTR tloušťka stěny žaludku a obtížné vytvoření její
duplikatury. FTR v duodenu je komplikována jeho omezenou mobilitou při
retroperitoneální lokalizaci a vyšším rizikem perforace při tloušťce jeho stěny a vyšším
výskytem opožděného krvácení vzhledem bohatému anastomotickému cévnímu zásobení.
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Na druhou stranu je endoskopická resekce duodenálních lézí zatížena významně nižší
morbiditou než resekce chirurgická [229]. Navíc EMR je zatíženo rizikem perforace až v 5
% a opožděného krvácení až ve 12 % [230-232] a při ESD dochází k perforaci dokonce až
v 35 % případů [232, 233]. Z těchto důvodů je stále vyhledávána bezpečnější
endoskopická alternativa chirurgické resekce.
V německé sérii 4 pacientů indikovaných pro duodenální adenomy s „non-liftingem“ ve
2 a pro SET ve 2 případech byly všechny léze dosaženy a úspěšně resekovány. Ve 3
případech (3/4) bylo dosaženo R0 resekce a průměrná velikost resekátu byla 28,3 (22-40)
mm. Ve dvou případech se objevilo krvácení bez nutnosti krevních převodů [234].
Nizozemská publikace z roku 2018 popisuje 13 případů SET horní části GIT (7
v žaludku a 6 v duodenu orálně od Vaterovy papily) ošetřených FTR pomocí speciálního
nitinolového plochého a šestiramenného OTS klipu (Padlock System) s následnou resekcí
kličkou. V 85 % byl výkon technicky úspěšný a zároveň bylo dosaženo R0 resekce. Ve 2
případech nebylo možné gastrické léze lokalizované v muscularis propria nasát do „capu“.
V 6 případech byla zaznamenána komplikace. Ve skupině gastrických lézí se pouze v 1
případě vyskytla postprocedurální bolest beze známek perforace nebo jiné komplikace. Pro
komplikace u 5 ze 6 duodenálních lézí (4 konzervativně řešené perforace a 1 případ
opožděného krvácení s nutností endoskopické léčby) bylo zařazování duodenálních lézí do
studie zastaveno [235].
Největší soubor pacientů léčených FTR v horní částí GIT obsahuje německá publikace
s 20 případy neampulárních duodenálních neoplázií z roku 2018. Ve 13 případech se
jednalo o adenomy (z toho 6 po předchozí inkompletní resekci), v 5 případech o SET a v 1
případě o T1 adenokarcinom duodena. Průměrná velikost lézí byla 17 (5-35) mm a ve
většině případů byly lokalizovány v descendentní (D2) části duodena. FTR bylo technicky
úspěšné v 85 % (17/20), u jednoho pacienta nebylo možno projít pylorem, přestože ve
všech případech byla před zavedením provedena balónová dilatace horního jícnového
svěrače a pyloru. V dalších dvou případech došlo k poruše kličky a léze musela být
resekována nad OTS klipem standardní kličkou, v obou případech bez dosažení kompletní
resekce. R0 resekce byla zaznamenána v 63,2 % (12/19). Komplikace v podobě
nevýznamného krvácení do 24 hodin po výkonu se objevily v 15,8 % (3/19), nedošlo
k žádné perforaci. Po 3 měsících byl klip přítomen ve 12 případech, z toho v 10 byl
odstraněn před klešťovou biopsií z jizvy. Během 12-měsíčního sledování se objevily dvě
LRN, které byly úspěšně řešeny další FTR. [236]
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1.5.9 Kombinace EMR a FTR
Jednou z limitací FTR je velikost léze, kterou lze resekovat en bloc. Zatím velmi
limitovaná data naznačují, že některé vybrané kolorektální léze lze úspěšně resekovat
kombinací EMR a FTR („hybridní FTR“). Obvykle jde o komplexní léze > 25-30 mm
s okrajovými částmi s nízkým rizikem přítomnosti invazivní neoplázie a liftingem při
submukózním podpichu a centrální fixovanou částí bez možnosti liftingu, a to buď
v důsledku fibrotických změn (spontánních nebo po předchozí resekci) nebo přítomnosti
invazivní neoplázie. Nevýhodou kombinovaného přístupu je resekce po částech, a proto
riziková část léze s možnou přítomností invazivní neoplázie by měla být resekována en
bloc pomocí FTR. Další možnou limitací je oslabení do „capu“ vtahované stěny střeva po
přechozí resekci sliznice a části submukózy. Po „hybridní FTR“ je nezbytná časná
kontrolní koloskopie k detekci případné LRN stejně jako po EMR po částech.
Německý soubor z roku 2017 popisuje 10 pacientů s adenomy tlustého střeva průměrné
velikosti 35,5 mm bez liftingu, kteří všichni podstoupili úspěšnou kombinaci EMR a FTR
bez jakýchkoliv komplikací. Ve všech případech kontrolní koloskopie neukázala LRN
[237]. Ve stejném roce jsme publikovali 2 případy komplexních LRN lézí v rektu a céku,
v obou případech velikosti 25 mm, které byly ošetřeny kombinací EMR a FTR. V obou
případech se jednalo o tubulární adenom s LGIN v laterálních a HGIN v centrálních
částech a v obou případech byla kontrolní koloskopie negativní ve smyslu LRN [238].
Do současné doby jsme tímto způsobem ošetřili celkem 5 pacientů, ve 4 případech šlo o
LRN, v 1 případě o nativní lézi s non-liftingem centrální části. Ve všech případech byla
resekce hodnocena jako kurativní a kontrolní koloskopie po 3 měsících byla negativní
(nepublikovaná data). (Obr. 51-54)

1.5.10 Komplikace
Významné komplikace se ve větších (> 50) prospektivně sledovaných souborech
pacientů ošetřených FTR pro kolorektální léze vyskytují v 7-13 % a komplikace vyžadující
chirurgickou léčbu se objevují v 0-2,2 % případů [222-225]. V meta-analýze zahrnující
532 pacientů byly komplikace popsány ve 4,5 %, z toho perforace ve 2,4 % a závažné
krvácení v 0,4 % případů. Chirurgická léčba pro komplikace FTR byla nutná v 1,7 %
případů [228]. Vzhledem k charakteru meta-analýzy a velké heterogenitě hodnocených
prací se ale domnívám, že výskyt komplikací může být podhodnocen.
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Otevřená perforace je nejobávanější lokální komplikací FTR a může vzniknout během
neúspěšného uzávěru perforace OTS klipem nebo opožděně v důsledku změn po FTR.
Jejich výskyt je ve větších (> 50) souborech udáván v 0,9-3,3 % a intraprocedurální
perforace tvoří většinu z nich [222-225]. Perforace při zavádění setu do orálních částí
tlustého střeva zatím nebyla popsána, ale vzhledem k obtížnému zavádění u některých
nemocných lze předpokládat vyšší riziko než při běžné diagnostické koloskopii.
V některých souborech je popsána traumatizace střevní stěny a anu během zavádění
koloskopu s FTR setem [225]. Intraprocedurální perforace vzniká v důsledku resekce
kličkou bez předchozí aplikace nebo po neúplném uzavření OTS klipu. Většina takto
vzniklých perforací je okamžitě identifikována a úspěšně vyřešena endoskopicky, obvykle
nasazením dalšího OTS klipu [222-225]. Zatím byl publikován pouze 1 případ s nutností
okamžitého chirurgického řešení [223]. K opožděným perforacím, které je nutno řešit
chirurgicky, dochází během několika dní po FTR a příčinou je pravděpodobně ischémie a
nekróza tkáně uzavřené OTS klipem [219, 221, 223]. V některých případech se opožděné
perforace objevily po použití polypektomické kličky pro poruchu originální kličky ve FTR
setu, důvodem může být malá vzdálenost resekční linie od OTS klipu. To může být i
vysvětlením vyššího výskytu perforací při použití klipu s plochým designem [235].
Výskyt koagulačního syndromu je udáván jen v některých publikovaných souborech, ve
větších (> 50) z nich byl popsán u 0-1,7 % nemocných [222-225]. Všechny případy byly
řešeny konzervativně antibiotickou léčbou. Jeho nízká incidence může souviset se
spolehlivým uzávěrem místa resekce OTS klipem bez oslabení střevní stěny, při resekci
navíc není použit koagulační proud. Z těchto důvodů zřejmě bude mít koagulační syndrom
po FTR jiný patofyziologický podklad než po EMR a ESD.
Významné intraprocedurální krvácení se během FTR v publikovaných souborech
nevyskytuje, pravděpodobně díky efektivnímu mechanickému uzávěru přívodných cév
nasazením OTS klipu. Opožděné krvácení pravděpodobně souvisí s absencí koagulačního
proudu při resekci, odloučením OTS klipu a/nebo znovunasazením antitrombotické léčby.
Ve větších (> 50) souborech se vyskytuje u 0,9-10 % případů. Ve většině šlo o
nevýznamné krvácení, případy krvácení s nutností endoskopické léčby a/nebo krevních
převodů jsou pouze v jednotkách případů [222-225].
Přestože po naložení OTS klipu často dochází k relativní stenóze lumen střeva, ke
klinicky významným stenózám po FTR prakticky nedochází. Pouze v jednom souboru je
uvedena neprostupná stenóza sigmoidea, po jejíž balónové dilataci navíc došlo k perforaci
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s nutností chirurgické léčby [225]. Při FTR v distálním rektu může dojít ke vzniku
rektálního syndromu s nutností odstranění OTS klipu [225].
Akutní apendicitida je možnou komplikací FTR periapendikulárních lézí u pacientů bez
anamnézy apendektomie. V publikovaných souborech se vyskytlo celkem 8 případů akutní
apendicity, z toho 3 byly řešeny chirurgicky [222, 223, 225, 226, 239]. V největším
publikovaném souboru 181 pacientů byl výskyt akutní apendicitidy u 3 z celkem 34
periapendikulárních lézí (8,8 %) [223]. Proporce pacientů po předchozí apendektomii
v publikovaných souborech není známá. Příčinou akutní apendicitidy je částečné nebo
úplné uzavření ústí apendixu OTS klipem. Dalším problémem může být nejasný
dlouhodobý osud odpojeného apendixu. Formou kazuistiky byl také prezentován případ
translokace adenomové tkáně na viscerální peritoneum céka u pacienta po FTR
periapendikulární léze a apendektomii pro následnou akutní apendicitidu [240]. Z těchto
důvodů zatím není postavení FTR v léčbě periapendikulárních lézí jasné a u pacientů bez
anamnézy apendektomie a s nízkým perioperačním rizikem by zřejmě měla být zvážena
spíše chirurgická léčba.
U většiny pacientů dojde ke spontánnímu odloučení a nepozorovanému odchodu OTS
klipu se stolicí. Dlouhodobá retence klipu není častá a je asymptomatická. V největší studii
se 181 pacienty byla u 154 z nich provedena kontrolní koloskopie s odstupem 3 měsíců a u
106 (69 %) byl OTS klip odloučen [223]. Přítomnost klipu může komplikovat další
endoskopickou léčbu případné lokální residuální neoplázie a může indikováno jeho
endoskopické odstranění tzv. „remOVE“ systémem. V souboru 74 pacientů s retinovaným
klipem bylo fragmentace klipu úspěšná v 97 % případů [202].
Dalšími ve studiích zmíněnými komplikacemi byla enterokolická píštěl po FTR
periapendikulární léze, která pravděpodobně vznikla vtažením tenké kličky do „capu“ a její
léčba byla chirurgická [223], dále močová retence [224] a nejasná bolest břicha po FTR
v hepatální flexuře, která odezněla po endoskopickém odstranění OTS klipu 6 týdnů od
výkonu [223].

1.5.11 Limitace
Na rozdíl od piecemeal EMR a ESD, kde je velikost resekované léze teoreticky
neomezená, lze k FTR indikovat pouze léze do 30 mm v největším rozměru, a to
v závislosti na jejich fixaci a možnosti vtažení do „capu“. Průměrná velikost resekátů
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v dostupných souborech se pohybuje kolem 25 mm s rozpětím 6-43 mm. V případě pokusu
o resekci větších lézí může dojít k zavzetí neoplastické tkáně do branží OTS klipu, což bez
odstranění klipu prakticky znemožňuje další endoskopickou léčbu.
Za další významnou limitaci FTR je považováno často obtížné zavedení koloskopu
s nasazeným FTR setem do orálních částí tračníku. Dle našich zkušeností může být
zavedení spojeno s významným diskomfortem nemocných s nutností analgosedace.
Rizikovými místy pro průchod FTR setu jsou anální kanál, sigmoideum (zejm. při
divertikulóze a pooperačních adhezích) a lienální flexura. Vodou asistované zavádění
koloskopu nebývá přínosné vzhledem pro špatnou přehlednost s nasazeným „capem“.
Obecně platí, že pokud je diagnostická koloskopie obtížná, pak je zavedení koloskopu
s FTR setem ještě mnohem problematičtější. Zavedení může dále zhoršit nedostatečná
střevní očista před koloskopií, která vede ke špatné přehlednosti při zavádění až k ucpání
„capu“ zbytky stolice.
FTR v některých případech nedosáhne transmurální resekce a resekát tak nemusí
obsahovat svalovou a serózní vrstvu střevní stěny, v dostupných souborech se histologicky
potvrzená transmurální resekce vyskytuje v 81-100 % případů.
Některé léze nelze i přes jejich příznivou velikost vtáhnout do „capu“ vzhledem k její
fixaci a nízké elasticitě stěny. Jedná se zejména o LRN léze po opakovaných
endoskopických intervencích a v oblasti rekta.
FTR není vhodná u objemnějších polypoidních lézí, protože i přes příznivou velikost
báze léze nemusí dojít k vtažení celé masy i se střevní stěnou do „capu“. Takové léze navíc
bývají křehké a není možné vyvinout dostatečnou sílu k jejich vtažení do „capu“.
Provedení FTR není vhodné v oblasti anorektálního přechodu, a to jednak pro obtížnou
až nemožnou manipulaci s „capem“ a také pro riziko obstrukce análního kanálu a
distálního rekta. V oblasti Bauhinské chlopně není FTR vhodná pro riziko obstrukce
ileocékálního přechodu.

1.5.12 Lokální reziduální neoplázie a dispenzarizace
Principu FTR by měl teoreticky vést k nízkému riziku vzniku LRN. Zatím limitovaná
data to ale poněkud překvapivě nepotvrzují. Ve větších (> 50) souborech, ve kterých jsou
známé nálezy z dispenzárních koloskopií, byly LRN detekovány v 7-12,3 % případů [22383

225], což se přibližuje asi 15% výskytu LRN po EMR [88-90]. V největším souboru
z Německa bylo LRN 3 měsíce po FTR prokázáno u 12,3 % ze 154 nemocných se
známým výsledkem dispenzární koloskopie [223]. U 8 z nich se LRN objevila po resekci
hodnocené jako R0, pro což zatím nemáme uspokojivé vysvětlení.
Z těchto důvodů je po FTR vhodná endoskopická dispenzarizace k odhalení případné
LRN, a to i po resekcích hodnocených jako R0. Ve většině prací je kontrolní koloskopie
prováděna s odstupem 3 měsíců, kdy je lze očekávat odloučení OTS klipu a zhojení
defektu střevní stěny.
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Tabulka 5. Přehled publikovaných souborů nemocných ošetřených FTR v dolní části GIT.
Publikace

n

Technická
úspěšnost

R0
resekce

Transmurální
resekce

Velikost
resekátu

Komplikace
(perforace)

LRN

Schmidt A et al.
2015 (Německo)
(retrospektivní) [218]

25

83,3 %

75 %

87,5 %

24 (12-40)
mm

8%
(0)

-

Richter-Schrag HJ et al.
2016 (Německo)
(retrospektivní) [219]

20

75 %

80 %

-

5 (1,6-12,9)
cm2

5%
(1/20)

-

Andrisani G et al.
2017 (Itálie)
(retrospektivní) [220]

20

100 %

100 %

100 %

26 (10-42)
mm

5%
(0)

-

Aepli P et al.
2018 (Švýcarsko)
(retrospektivní) [221]

33

87,9 %

93,5 %

-

27 (18-43)
mm

12,9 %
(1/33)

-

Valli PV et al.
2018 (Švýcarsko)
(prospektivní) [222]

60

97 %

79 %

88 %

-

7%
(1/60)

-

Schmidt A et al.
2018 (Německo)
(prospektivní) [223]

181

89,5 %

76,9 %

81 %

-

10 %
(6/181)

12,3 %
(19/54)

Van der Spek B et al.
2018 (Holandsko)
(prospektivní) [224]

51

88 %

80 %

86 %

21 (11-45)
mm

13 %
(1/140)

11,9 %
(5/42)

Andrisani G et al.
2018 (Itálie)
(prospektivní) [225]

110

94,4 %

91 %

-

20 (6-42)

11 %
(1/110)

7%
(7/100)

Falt P et al.
2018 (Česká Republika)
(prospektivní) [226]

24

96 %

87 %

-

25 (16-34)
mm

17 %
(0)

-

Falt P et al.
2018 (České Republika)
(prospektivní) [239]

19
(LRN)

90 %

74 %

-

22 (10-28)
mm

11 %
(0)

-

Meier B et al.
2018 (Německo)
(prospektivní) [227]

25
(NET)

100 %

100 %

-

-

-

-

Wannhoff A et al.
2018 (Německo)
(meta-analýza) [228]

532

91 %

77,5 %

-

-

4,5 %
(2,4 %)

-
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Obrázek 37. Uzávěr perforace po EMR v lienální flexuře s použitím vícečetných TTS klipů.

Obrázek 38. Uzávěr ezofagopleurální píštěle po operaci epifrenického divertiklu pomocí aplikace OTS klipu.

Obrázek 39. FTR set nasazený na konec koloskopu - patrný průhledný nástavec („cap“) s nasazeným OTS klipem, bílý
kroužek určený ke spuštění klipu, jemná klička naložená v distálním okraji „capu“ a rukojeť kličky vedoucí podél
endoskopu chráněná náplastí a plastovým rukávcem.

Obrázek 40. Schéma FTR - uchopení léze pomocí kleští, postupné vtažení léze kleštěmi do „capu“, aplikace OTS klipu
přes vytvořený pseudopolyp a resekce monofilamentní kličkou připravenou v zářezu distálního konce „capu“ nad linií
uzavřeného OTS klipu (Schmidt A et al. Gut 2018).
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Obrázek 41. Povrchová neoplastická léze typu 0-IIc dle Pařížské klasifikace vel. 14 mm, histologicky adenokarcinom
s povrchovou submukózní invazí (sm1), zobrazení v bílém světle.

Obrázek 42. Povrchová neoplastická léze typu 0-IIc dle Pařížské klasifikace vel. 14 mm, histologicky adenokarcinom
s povrchovou submukózní invazí (sm1), zobrazení v módu NBI.
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Obrázek 43. Označení okrajů léze koagulačními body pomocí sondy (FTRD Marking Probe).

Obrázek 44. Dosažení léze s FTR setem, na „capu“ patrný otevřený OTS klip, bílý kroužek určený k aplikaci klipu pomocí
provázku vycházejícího z pracovního kanálu endoskopu v dolní části obrázku, vlevo od něj je patrná rukojeť kličky.
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Obrázek 45. Uchopení centra léze před „capem“ pomocí speciálních kleští (FTRD Grasper), kterou jdou pracovním
kanálem endoskopu paralelně s provázkem ovládajícím spuštění OTS klipu.

Obrázek 46. Vtažení léze včetně koagulačních bodů do „capu“ až k pracovnímu kanálu endoskopu, taková pozice je
vhodná k aplikaci OTS klipu.
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Obrázek 47. Příznak terče („target sign“) po FTR - resekovaná duplikatura střevní stěny se správně naloženým a
uzavřeným OTS klipem, jeden z rohů klipu patrný pod spodinou resekce.

Obrázek 48. Resekát našpendlený na korkovou podložku, v jehož centru je patrná léze obklopená koagulačními body.
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Obrázek 49. Použití dvoukanálového gastroskopu a dvou kleští k vtažení fixované LRN léze v rektu.

Obrázek 50. Provedení FTR pod skiagrafickou kontrolou - vlevo otevřený OTS klip při vtahování léze ascendens do
„capu“, vpravo uzavřený OTS klip ihned po resekci kličkou.
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Obrázek 51. Hybridní FTR - povrchová neoplastická léze 0-IIa + IIc dle Pařížské klasifikace vel. 30 mm v ascendens,
histologicky adenokarcinom s povrchovou submukózní invazí (sm1).

Obrázek 52. Hybridní FTR - EMR okrajových části po submukózním podpichu, non-lifting centrální části.
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Obrázek 53. Stav po FTR resekci centrální části po EMR okrajových částí, submukóza je zbarvena modře díky metylenové
modři obsažené v submukózním podpichu.

Obrázek 54. Resekát našpendlený na korkovou podložku, vlevo a vpravo je patrná část spodiny po EMR, centrálně je část
léze s non-liftingem obsahující submukózně invadující adenokarcinom.
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2. Vlastní práce
2.1 Cíle práce
Cílem práce bylo srovnání techniky endoskopické transmurální resekce (FTR) a
endoskopické submukózní disekce (ESD) v léčbě neoplastických lézí tlustého střeva ≤ 30
mm na základě analýzy prospektivně sledovaného souboru nemocných léčených FTR
s retrospektivním souborem nemocných léčených ESD.
Primárními sledovanými parametry byly technická úspěšnost metody a úspěšnost
dosažení R0 resekce. Technická úspěšnost byla definována jako endoskopicky kompletní
en bloc resekce dosažená buď pomocí FTR nebo ESD. R0 resekce byla definována jako en
bloc resekce s mikroskopicky negativními horizontálními a vertikálními okraji resekátu.
Nulová hypotéza předpokládala statisticky srovnatelnou technickou úspěšnost i úspěšnost
dosažení R0 resekce v obou větvích.
Hlavními sekundárními parametry byly úspěšnost dosažení kurativní resekce, výskyt
komplikací a výskyt lokálních reziduálních neoplázií. Kurativní resekce byla definována
jako R0 resekce neoplázie se zanedbatelným rizikem lymfatické a systémové diseminace.
Za komplikaci byl považován stav vedoucí ke změně standardního postupu po výkonu.
Lokální reziduální neoplázie byla definována jako endoskopicky a/nebo mikroskopicky
prokazatelná přítomnost neoplázie v jizvě po resekci.
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2.2 Metodika
Do FTR souboru byli zařazeni souslední nemocní léčení metodou FTR pro neoplastické
léze tlustého střeva ve čtyřech terciárních endoskopických centrech (Centrum péče o
zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava; II. interní klinika gastroenterologická a
geriatrická, Fakultní nemocnice Olomouc; Klinika hepatogastroenterologie, Institut
klinické a experimentální medicíny, Praha; II. interní gastroenterologická klinika, Fakultní
nemocnice Hradec Králové) celkem 4 zkušenými terapeutickými endoskopisty od srpna
2016 do září 2018. Prospektivní sledování nemocných ošetřených FTR bylo schváleno
multicentrickou etickou komisí (viz Příloha 6.1).
Do ESD souboru byli retrospektivně zařazeni souslední nemocní léčení metodou FTR
pro neoplastické léze tlustého střeva ve dvou terciárních endoskopických centrech
(Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava; II. interní klinika
gastroenterologická a geriatrická, Fakultní nemocnice Olomouc) dvěma zkušenými
terapeutickými endoskopisty od března 2015 do června 2018.
Indikační kritéria FTR a ESD byla obdobná. V zásadě se jednalo o pacienty
s neoplastickými lézemi tlustého střeva nevhodnými k endoskopické polypektomii nebo
endoskopické slizniční resekci (EMR). Důvodem bylo riziko přítomnosti submukózně
invadujícího karcinomu, přítomnost „non-liftingu“, lokální reziduální neoplázie (LRN)
nevhodná k další EMR a/nebo již minimálně jednou neúspěšně řešená endoskopicky a
subepiteliální tumory (SET). Klešťová biopsie z lézí před výkonem nebyla vyžadována, ale
u některých pacientů byla provedena. Vzhledem ke snaze o srovnání obou souborů museli
být z ESD souboru vyřazeni nemocní, u kterých by FTR technicky nebylo proveditelné,
tedy léze > 30 mm, léze s objemnou polypoidní masou a léze lokalizované v anorektálním
přechodu (Tabulka 6).
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Tabulka 6. Zařazovací a vylučovací kritéria k zařazení do FTR nebo ESD souboru.
Zařazovací kritéria

- věk ≥ 18 let
- podpis informovaného souhlasu s FTR nebo ESD
- neoplastická léze velikosti ≤ 30 mm v největším rozměru
- endoskopické známky karcinomu s povrchovou submukózní invazí
(sm1) (typ 0-IIc nebo 0-IIa+IIc dle Pařížské klasifikace, NICE 2B, pit
pattern Vi, „non-lifting“)
- známky submukózní fibrózy a „non-lifting“
- lokální reziduální neoplázie (LRN) nevhodná k re-EMR a/nebo již po
minimálně jednom neúspěšném sezení endoskopické léčby
- subepiteliální tumor (SET)
- lokalizace léze nevhodná k EMR

Vyřazovací kritéria

- věk < 18 let
- odmítnutí výkonu pacientem
- neoplastická léze > 30 mm v největším rozměru
- endoskopické známky hluboké submukózní invaze (≥ sm2) nebo
lokálně pokročilého karcinomu (typ III dle Pařížské klasifikace, NICE 3,
PP Vn, známky lymfedému v okolí léze)
- léze s objemnou polypoidní masou
- léze lokalizované v anorektálním přechodu
- léze nevhodná k endoskopické resekci dle zvážení endoskopisty
- polypózní syndromy
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2.2.1 Provedení FTR a ESD
Příprava a zajištění nemocného
Všichni nemocní byli poučeni o indikaci a charakteru k výkonu a následně podepsali
informovaný souhlas. Všichni byli bez ohledu na lokalizaci léze připraveni
polyetylenglykolem nebo kombinací polyetylenglykolu a kyseliny askorbové v děleném
režimu. U některých rizikových nemocných byla střevní očista realizována za
hospitalizace. Součástí předoperačního vyšetření bylo stanovení koagulačních parametrů a
odebrání lékové anamnézy včetně případné antitrombotické léčby, jejíž další vedení bylo
pro obě metody shodné a v souladu s platnými doporučeními [25, 241].
K analgosedaci nemocných byl použit frakcionovaně podávaný intravenózní midazolam
v maximální dávce 8 mg a/nebo intravenózní fentanyl v maximální dávce 100 µg. Někteří
vybraní nemocní byli endoskopováni bez sedace. V průběhu výkonů byla monitorována
saturace hemoglobinu kyslíkem pulzním oxymetrem a u nemocných s implantovaným
kardiostimulátorem nebo defibrilátorem bylo navíc monitorováno EKG. Poloha
nemocného během výkonu byla volena dle lokalizace léze, obvykle na levém boku při
resekci léze v levé části tračníku a v poloze na zádech při resekci léze lokalizované orálně
od lienální flexury.

Endoskopická diagnostika lézí
K popisu morfologie neoplastických lézí byla použita Pařížská klasifikace [46] a
laterálně se šířící léze (LST) byly hodnoceny podle Kuda a Kima [48, 49]. LRN léze
nebyly dle Pařížské klasifikace klasifikovány vzhledem k jejich morfologii modifikované
jizvením. Velikost léze byla určena srovnáním s velikostí otevřených bioptických kleští
nebo s průměrem polypektomických kliček. Každá léze byla vyšetřena endoskopem
s vysokým rozlišením v bílém světle a poté virtuální (NBI) nebo klasickou
chromoendoskopií (0,2% indigokarmín). Povrchová struktura jamek („pit pattern“) byla
hodnocena podle Kuda [52]. Za známky hluboké submukózní invaze (≥ sm2) nebo lokálně
pokročilého karcinomu jsme považovali typ III dle Pařížské klasifikace, typ NICE 3 při
vyšetření NBI, vzor jamek Vn dle Kuda a/nebo známky lymfedému v okolí léze. Některé
nejednoznačné léze v ESD souboru byly vyšetřeny vysokofrekvenční endosonografickou
miniprobou (20 nebo 30 MHz) zavedenou pracovním kanálem koloskopu (Olympus UM-
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DP20-25R a UM-S30-25R). Známkou hluboké submukózní invaze bylo poté zúžení nebo
vymizení III. endosonografické vrstvy odpovídající hyperechogenní submukóze.

Provedení FTR
FTR byla provedena 4 zkušenými a na arteficiálních a animálních modelech
vyškolenými terapeutickými endoskopisty (Obr. 55-56). K FTR byl vždy použit set FTRD
(Ovesco Endoscopy, Tübingen, Německo). Nejdříve byla neoplastická léze vyšetřena
standardním koloskopem (Olympus CF-H180 nebo CF-HQ190) s nebo bez diagnostického
„capu“ a její zdravé okraje byly označeny pomocí značkovací sondy (FTRD Marking
Probe). Poté byl koloskop extrahován, na jeho distální konec byl nasazen FTR set a
koloskop byl zaveden zpět k lézi. Po dosažení optimální pozice byla léze v centru
uchopena kleštěmi (FTRD Grasper) a vtažena do „capu“. Po vtažení byl uvolněn OTS klip,
následně uzavřena monofilamentní klička a léze resekována s použitím elektrochirurgické
jednotky Olympus ESG-100 nebo Olympus ESG-300 v režimu Cut nebo PureCut o
výkonu 100-120 W. Po resekci byl koloskop extrahován i s resekátem v kleštích. Po
odstranění FTR „capu“ byl koloskop znovu zaveden k inspekci místa resekce k posouzení
kompletnosti resekce, případné perforace nebo krvácení. V případě poruchy kličky, jako
její prasknutí nebo neuzavření, byl koloskop znovu zaveden bez FTR „capu“ a léze byla
resekována nad nasazeným OTS klipem standardní polypektomickou kličkou velikosti 10,
15 nebo 20 mm. K insuflaci během koloskopie a FTR byl použit oxid uhličitý.

Provedení ESD
ESD byla provedena 2 zkušenými a vyškolenými terapeutickými endoskopisty. K ESD
byl použit standardní nebo pediatrický koloskop (Olympus CF-H180, Olympus CFHQ190, Olympus PCF-160AL) s nasazeným „capem“ délky 4 mm s bočním otvorem
(Olympus D-201-14304). Po endoskopické diagnostice a demarkaci okrajů byl proveden
submukózní podpich s použitím 10% hydroxyetylškrobu s příměsí adrenalinu v ředění 50100.000 a metylenové modři. Vlastní disekce byla provedena disekčním nožem DualKnife
(Olympus KD-650U) nebo DualKnife J (Olympus KD-655U) s délkou kovového
zakončení 1,5 mm a s použitím elektrochirurgické jednotky Olympus ESG-100 nebo
Olympus ESG-300. Nejdříve byla provedena semicirkulární nebo cirkulární incize ve
zdravé sliznici kolem léze s použitím proudu PulseCut Slow s výkonem 40-60 W. Poté
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bylo pokračováno v submukózní disekci s použitím proudu ForcedCoag s výkonem 10-60
W. Hemostáza během disekce byla prováděna zavřeným nožem nebo koagulačními
kleštěmi (Olympus Coagrasper FD-411UR) s použitím proudu SoftCoag s výkonem 50 W.
Po dokončení ESD a extrakci resekátu byla pečlivě vizualizována spodina k posouzení
kompletnosti resekce, vyloučení perforace a ošetřeno případné krvácení, buď za pomoci
zmíněných koagulačních kleští nebo aplikací endoklipů (Olympus EZ Clip HX-110UR,
Olympus QuickClip2 HX-201YR-135). Dle uvážení endoskopisty byla po cirkulární incizi
a parciální submukózní disekci léze resekována pomocí polypektomické kličky velikosti
15, 20 nebo 30 mm (S-ESD). K insuflaci během koloskopie a ESD byl použit oxid uhličitý.

Zpracování resekátu
V případě FTR byl resekát vybaven zachycený kleštěmi v „capu“ při extrakci FTR setu.
U pacientů po ESD byl extrahován polypektomickou kličkou, tripodem nebo extrakční
síťkou. Resekát byl v obou případech našpendlen spodinou na korkovou podložku, změřen,
fotodokumentován a fixován v 10% roztoku formaldehydu.
Histopatologické vyšetření bylo provedeno patology specializovanými na kolorektální
neoplázie a s dlouhodobou zkušeností s hodnocením endoskopických resekátů. K popisu
byla použita revidovaná Vídeňská klasifikace [64]. Hloubka případné submukózní invaze
byla hodnocena dle Kikuchiho [66] a měřena jako vzdálenost mezi spodním okrajem
lamina muscolaris mucosae a místem nejhlubší invaze [242].

Sledování pacienta po výkonu
Po výkonu byl nemocný observován na standardním gastroenterologickém nebo interním
oddělení. V případě FTR bylo ihned po výkonu jednorázově intravenózně podáno
antibiotikum - 1,2 g amoxicilinu s klavulanátem a v případě známé alergie na
aminopeniciliny 500 mg ciprofloxacinu. Ve standardním případě byl pacient po výkonu
v režimu nil per os do pozdních odpoledních hodin a po klinické kontrole sloužícím
lékařem byly povoleny čiré tekutiny, od rána následujícího dne byl nemocný zatěžován
běžnou stravou. Většina pacientů měla i laboratorní kontrolu krevního obrazu a CRP
v odpoledních hodinách po výkonu a v ranních hodinách den po výkonu. Celková délka
hospitalizace se odvíjela od celkového stavu pacienta a rozhodnutí endoskopisty a
ošetřujícího lékaře. Většina nemocných byla dimitována 1. až 4. pooperační den. Kontrolní
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koloskopie byla plánována za 3 měsíce od výkonu. Jizva po FTR nebo ESD byla
lokalizována dle předchozího nálezu a fotodokumentace, vyšetřena v bílém světle, NBI
a/nebo po obarvení indigokarmínem a z jizvy byla vždy odebrána klešťová biopsie.

2.2.2 Sledované parametry
Primárními sledovanými parametry v obou souborech byly technická úspěšnost metody,
dosažení R0 resekce, kurativní resekce a výskyt komplikací.
Technická úspěšnost byla v případě FTR definována jako endoskopicky kompletní en
bloc resekce dosažená buď pomocí FTR setu nebo standardní kličkou po nasazení OTS
klipu při selhání FTR kličky a v případě ESD byla definována jako endoskopicky
kompletní en bloc resekce pomocí ESD nebo kombinací ESD a EMR (S-ESD).
R0 resekce byla definována jako en bloc resekce s mikroskopicky negativními
horizontálními a vertikálními okraji resekátu.
Kurativní resekce byla definována jako R0 resekce neoplázie bez rizikových
histologických známek [hluboká submukózní invaze ≥ sm1, nízká diferenciace (G3),
lymfatická, vaskulární a perineurální invaze, budding], a tedy s nízkým rizikem lymfatické
a systémové diseminace.
Jako komplikace byl hodnocen stav vedoucí ke změně standardního postupu po výkonu,
tedy k nutnosti chirurgické léčby, prodloužení hospitalizace nebo opakované hospitalizaci,
opakované koloskopii, podání krevních derivátů a/nebo podání antibiotik.
U provedených kontrolních koloskopií byl sledován výskyt lokální reziduální neoplázie
definovaný jako endoskopicky a/nebo mikroskopicky prokazatelná přítomnost neoplázie
v jizvě po FTR nebo ESD.
Dalšími sledovanými parametry byla velikost resekátu změřená histopatologem, použitý
stupeň sedace nebo analgosedace, trvání výkonu od prvního zavedení endoskopu do jeho
posledního vytažení, délka hospitalizace po výkonu, hladina C-reaktivního proteinu během
24 hodin po výkonu.
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2.2.3 Statistické hodnocení
K analýze dat byl použit statistický software IBM SPSS Statistics verze 22.
V kvantitativních parametrech byly soubory porovnány pomocí Studentova
dvouvýběrového t-testu v případě normální distribuce, resp. Mannova-Whitneyho U testu
v případě nenormální distribuce. Pro porovnání v kvalitativních parametrech byl použit
chí-kvadrát test, resp. Fisherův přesný test. Normalita byla ověřena pomocí ShapiroWilkova testu. Hodnota p < 0,05 byla považována za statisticky významnou.
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2.3 Výsledky
V období od srpna 2016 do září 2018 bylo FTR ošetřeno celkem 54 pacientů.
Analyzován byl soubor 52 nemocných, protože ve 2 případech byla FTR indikována
k transmurální biopsii rekta k vyloučení Hirschprungovy choroby.
V období od března 2015 do června 2018 bylo provedeno celkem 90 kolorektálních
ESD. Celkem 40 nemocných bylo z analýzy vyloučeno na základě již uvedených
vyřazovacích kritérií, a to vzhledem k velikosti léze > 30 mm (n = 34), objemné polypoidní
části léze (n = 4) a lokalizaci léze v anorektálním přechodu (n = 2).
Základní charakteristika souborů je uvedena v Tabulce 7. Věk nemocných a zastoupení
pohlaví byly v obou souborech statisticky srovnatelné. Soubory se významně lišily
v morfologické charakteristice, průměrné velikosti a lokalizaci lézí. Zatímco ve FTR
souboru dominovaly lokální reziduální neoplázie (54 %), v ESD souboru léze typu 0IIa+IIc (LST-NGPD) (56 %). Rozsah velikostí lézí byla v obou souborech shodná (8-30
mm), jejich průměrná velikost ale byla významně menší ve FTR souboru (15,6 ± 5,1 vs.
21,7 ± 6,5 mm). Léze ošetřené FTR byly rovnoměrně lokalizovány v celém tračníku,
z toho 57 % orálně od lienální flexury. Většina lézí v ESD souboru byla lokalizována
v rektu (64 %) a jen 10 % bylo orálně od lienální flexury. Histologická pokročilost lézí
byla v obou souborech prakticky shodná včetně výskytu submukózně invadujících
adenokarcinomů (29 vs. 28 %). Během koloskopií s FTR a ESD a nebyly nalezeny žádné
další léze nedetekované při iniciální diagnostické koloskopii.
Charakteristika endoskopických výkonů je uvedena v Tabulce 8. Výkon byl významně
častěji hodnocen jako technicky úspěšný v souboru FTR (92 vs. 74 %, p = 0,01). V tomto
souboru došlo k technickému selhání ve 4 případech. Ve 2 z nich nebylo možné vtažení
fixovaných lézí do „capu“, jednalo se o LRN v rektu a GIST v sigmoideu. V dalších 2
případech došlo buď k zablokování kličky v „capu“ nebo jejímu prasknutí, v obou
případech byla léze následně odstraněna polypektomickou kličkou po částech. V ESD
souboru bylo celkem 13 případů hodnoceno jako technické selhání. V 7 případech byla
léze odstraněna ESD po částech, v 5 případech byl výkon konvertován na EMR po částech
a v 1 případě nebylo možné dosáhnout kompletní resekce.
Ve FTR souboru bylo také častěji dosaženo R0 resekce (85 vs. 62 %, p = 0,01). Ve FTR
souboru nedošlo k R0 resekci v 8 případech. Kromě 4 případů technického selhání šlo ve 4
případech o R1 resekci s histologicky pozitivními horizontálními okraji, pozitivita
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vertikálního okraje nebyla pozorována (Obrázek 57, 58). V ESD souboru bylo kromě 13
případů technického selhání dalších 6 hodnoceno jako R1 resekce. Ve 3 případech šlo o
histologicky pozitivní horizontální okraj a ve 3 případech o histologicky pozitivní
vertikální okraj.
Resekce byla častěji hodnocena jako kurativní v souboru FTR (75 vs. 56 %, p = 0,01).
Kromě technicky selhaných FTR a nedosažení R0 resekce se jednalo o 4 adenokarcinomy
s hlubokou submukózní invazí a 1 T2 adenokarcinom, které byly přes dosažení R0 resekce
odeslány k chirurgické léčbě. V ESD souboru byly 3 adenokarcinomy s hlubokou
submukózní invazí, které byly přes R0 resekci řešeny následně chirurgicky.
Rozsah velikostí resekátů byl srovnatelný (6-34 vs. 12-36 mm), ale jejich průměrná
velikost byla ve FTR souboru významně menší (22,1 ± 6,0 vs. 25,2 ± 7,0 mm).
Histologicky potvrzené transmurální resekce bylo dosaženo v 79 % (38/48) technicky
úspěšných FTR (Obrázek 47, 59, 60).
Pacienti ošetřovaní FTR byli významně častěji endoskopováni v hluboké sedaci a
celkové anestezii (43 vs. 4 %).
Ve FTR souboru bylo trvání výkonu od prvního zavedení do posledního vytažení
koloskopu 26,4 ± 11,0 minut. V ESD souboru nebyly přesné záznamy o trvání výkonu k
dispozici, ale z revize fotodokumentace a endoskopických programů a konzultace
provádějících endoskopistů a asistujících endoskopických sester vyplývá, že všechny ESD
v souboru trvaly > 90 minut a rozsah trvání výkonů byl 90-240 minut.
Průměrná délka hospitalizace po výkonu byla významně kratší u pacientů ošetřených
FTR (1,7 ± 1,2 vs. 3,2 ± 1,9 dnů).
V 60 % ve FTR větvi a v 98 % případů v ESD větvi bylo po výkonu stanoveno CRP.
Jeho hladina byla 5-9 hodin po výkonu ≥ 10 mg/l v 16 % případů v obou větvích, ale 18-22
hodin po výkonu byla hladina CRP zvýšena u významně méně nemocných ve FTR
souboru, a to jak v hladině ≥ 10 mg/l (19 vs. 82 %), tak i ≥ 30 mg/l (6 vs. 41 %).
Komplikace byly ve srovnání s ESD souborem významně méně často pozorovány po
provedení FTR (13 vs. 40 %, p = 0,002). Perforace se vyskytla v 1 případě ve FTR a ve 4
případech v ESD souboru. V obou skupinách se vyskytlo po 4 případech opožděného
krvácení (Obrázek 61, 62). V ESD souboru byl ve 20 případech diagnostikován
koagulační syndrom, zatímco ve FTR souboru nebyl zaznamenán. Ve 2 případech se po
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FTR vyskytla konzervativně řešená akutní apendicita. Žádný z nemocných během
sledování nezemřel.
Výsledky kontrolní koloskopie po 3 měsících od výkonu byly k dipozici pouze u 76 %
nemocných po FTR a 48 % nemocných po ESD, vyřazeni byli nemocní po chirurgické
resekci. LRN byla detekována u 12 % (4/34) provedených koloskopií po FTR (Obrázek
63, 64) a u 5 % (1/21) provedených koloskopií po ESD, rozdíl ale nebyl vzhledem
k nízkému počtu případů statisticky významný (p = 0,12).

105

Tabulka 7. Charakteristika FTR a ESD souborů.
FTR (n = 52)

ESD (n = 50)

P

41 (79)

36 (72)

NS

69,1 ± 10,3

66,3 ± 10,5

NS

- 0-Is

1 (2)

6 (12)

- 0-IIa

7 (13)

-

- 0-IIc

7 (13)

1 (2)

- 0-IIa+Is (LST-GM)

1 (2)

9 (18)

- 0-IIa+IIc (LST-NGPD)

6 (12)

28 (56)

- LRN

28 (54)

4 (8)

- SET

2 (4)

2 (4)

15,6 ± 5,1

21,7 ± 6,5

(8-30)

(8-30)

- rektum

7 (13)

32 (64)

- sigmoideum

13 (25)

9 (18)

- descendens

2 (4)

4 (8)

- transversum

8 (15)

3 (6)

- ascendens

10 (19)

-

- cékum

7 (13)

2 (4)

- periapendikulárně

5 (10)

-

- adenom s LGIN

7 (13)

8 (16)

- adenom s HGIN

20 (38)

21 (42)

3 (6)

5 (10)

- karcinom sm1

10 (19)

7 (14)

- karcinom sm2-3

5 (10)

7 (14)

- NET

1 (2)

2 (4)

- GIST

1 (2)

-

- jizva bez nálezu neoplázie

5 (10)

-

Muži, n (%)
Věk, průměr ± SD, roky
Morfologie léze, n (%)

Velikost, průměr ± SD
(rozsah), mm

< 0,0001

< 0,0001

Lokalizace léze, n (%)

< 0,0001

Histologie

- intramukózní karcinom
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Tabulka 8. Charakteristika endoskopické léčby.
FTR (n = 52)

ESD (n = 50)

P

Síla testu (1-β)

Technická úspěšnost, n (%) 1

48 (92)

37 (74)

0,01

0,68

R0 resekce, n (%) 2

44 (85)

31 (62)

0,01

0,76

Kurativní resekce, n (%) 3

39 (75)

28 (56)

0,01

0,53

- následná chirurgická resekce

5 (10)

6 (12)

NS

22,1 ± 6,0

25,2 ± 7,0

0,03

(6-34)

(12-36)

38/48 (79)

-

- bez sedace

6 (12)

2 (4)

- minimální sedace

17 (33)

19 (38)

- střední stupeň sedace

7 (13)

27 (54)

- analgosedace

17 (33)

2 (4)

- celková anestezie

5 (10)

-

26,4 ± 11,0

(> 90)

(rozsah), min

(16-65)

(90-240)

Hospitalizace, průměr ± SD

1,7 ± 1,2

3,2 ± 1,9

(0-7)

(1-10)

- ≥ 10 mg/l (5-9 hodin po výkonu)

5/31 (16)

8/49 (16)

NS

- ≥ 10 mg/l (18-22 hodin)

6/31 (19)

40/49 (82)

< 0,0001

- ≥ 30 mg/l (18-22 hodin)

2/31 (6)

20/49 (41)

0,001

Komplikace, n (%)

7 (13)

20 (40)

0,01

- perforace

1 (2)

4 (8)

NS

- opožděné krvácení

4 (8)

4 (8)

NS

- koagulační syndrom

-

12 (24)

0,001

- akutní apendicitida

2 (4)

-

N/A

Kontrolní koloskopie, n (%)

34/45 (76)

21/44 (48)

N/A

- LRN, n (%)

4/34 (12)

1/21 (5)

NS

Velikost resekátu, průměr ± SD
(rozsah), mm
Transmurální resekce, n (%)

N/A

Stupeň sedace, n (%) 4

Trvání výkonu, průměr ± SD

(rozsah), dny

< 0,0001

N/A

< 0,0001

CRP, n (%)

0,88

0,12

technická úspěšnost = endoskopicky kompletní en bloc resekce dosažená buď pomocí FTR nebo standardní kličkou nad
nasazeným OTS klipem po selhání FTR kličky NEBO pomocí ESD nebo S-ESD (ESD + EMR); 2 R0 resekce = en bloc
resekce s histologicky negativními horizontálními a vertikálními okraji; 3 kurativní resekce = R0 resekce neoplázie bez
rizikových histologických známek (≥ sm2 invaze, G3, lymfatická, vaskulární a perineurální invaze, budding); 4 minimální
sedace = ≤ 3 mg midazolamu i.v., střední stupeň sedace = > 3 mg midazolamu i.v., analgosedace = > 3 mg midazolamu +
fentanyl i.v., celková anestezie = propofol i.v. pod vedením anesteziologa
1
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Obrázek 55. Nácvik FTR na modelu z prasečího žaludku (EASIE), patrný perforační otvor uzavřený OTS
klipem („target sign“).

Obrázek 56. Serózní povrch přední stěny prasečího žaludku s nařasením stěny po FTR a patrným uzávěrem
perforace kontaktem serózních povrchů.
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Obrázek 57. Stav po inkompletní (R2) FTR LRN v oblasti cékoascendentního přechodu, při levém horním okraji
spodiny patrné zbytky adenomové tkáně.

Obrázek 58. Stav po inkompletní (R2) FTR LRN v oblasti cékoascendentního přechodu, většina resekátu tvořena
normální sliznicí tračníku, na pravé straně patrné tři nodularity odpovídající adenomu.
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Obrázek 59. „Příznak terče“ po FTR indikující transmurální resekci, patrný žlutý peritoneální tuk obkroužený přerušenou
muscularis propria.

Obrázek 60. Stav po provedení FTR lokální reziduální neoplázie indikující netransmurální resekci, k resekci došlo
v submukóze a na spodině je patrná neporušená bělavá muscularis propria.
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Obrázek 61. Koloskopie pro krvácení 14 dní po provedení FTR u pacienta na antiagregační léčbě, patrná exulcerovaná
spodina po FTR s přisedlým koagulem v jejím centru.

Obrázek 62. Koloskopie pro krvácení 14 po provedení FTR u pacienta po znovunasazení antikoagulační léčby, patrná
koagula ve střevě a exulcerovaná spodina po FTR.
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Obrázek 63. Lokální reziduální neoplázie v jizvě po FTR periapendikulárního adenomu hodnocené jako R0 resekce,
patrná hvězdicovitá jizva při okraji appendixu s LRN v podobě nodularity v ústí appendixu, histologicky tubulární
adenom s HGIN.

Obrázek 64. Retinovaný, ale již téměř odloučený OTS klip v terénu komplexní LRN po inkompletní FTR LRN v rektu
před 10 měsíci.

112

2.4 Diskuse
FTR a ESD jsou techniky pokročilé terapeutické endoskopie určené k resekci časných
neoplastických lézí tlustého střeva, které nejsou z různých důvodů vhodné k běžné EMR.
Indikace jsou v zásadě velmi podobné, jedná se o léze, které jeví známky přítomnosti
povrchově submukózně invadujícího karcinomu (sm1), dále léze s příznakem „nonliftingu“ způsobeného submukózní fibrózou, LRN po předchozí endoskopické resekci a
léze v lokalizaci nevhodné k EMR. K oběma metodám by primárně neměly být zvažovány
léze jevící jasné známky hluboké submukózní invaze (sm2-3), protože i v případě jejich R0
resekce nelze endoskopickou léčbu hodnotit jako kurativní vzhledem k významnému riziku
postižení spádových lymfatických uzlin. Výjimkou mohou být polymorbidní pacienti
s neakceptovatelným perioperačním rizikem.
Srovnání FTR a ESD zatím nebylo publikováno. Charakter lézí vhodných k FTR a ESD
je obdobný a je proto žádoucí obě techniky porovnat a určit jejich postavení v algoritmu
léčby vybraných lézí s dosažením maximální efektivity a bezpečnosti. Na druhou stranu,
díky několika prakticky významným rozdílům je srovnání obou metod poměrně obtížné.
Kolorektální ESD lze pokládat za zavedenou metodu s množstvím dostupných dat (z velké
části z asijských zemí) potvrzující její efektivitu, ale také nezanedbatelné riziko
komplikací. Velikost resekovaných lézí v horizontálním směru je teoreticky neomezená.
Kolorektální ESD je ale technicky a časově velmi náročná procedura vhodná jen pro
zkušené a speciálně vyškolené endoskopisty. Nejlepší podmínky pro ESD jsou v rektu, na
volném tračníku je její provedení obtížné a relativně často i technicky neproveditelné. Na
rozdíl od ESD je FTR v klinické praxi krátkou dobu, větších publikovaných souborů
(výhradně z evropského prostředí) je zatím málo a v některých indikacích je třeba použití
FTR stále považovat za experimentální. Potenciální výhodou je, že FTR nevyžaduje
extenzivní trénink, dle dostupných dat se riziko závažných komplikací zdá být nižší než při
použití ESD a délka výkonu je významně kratší. FTR je dobře použitelné v celém tračníku,
někdy ale může být obtížné zavedení FTR setu při alterované anatomii střeva.
Transmurální resekát po FTR poskytne přesný lokální staging invazivního karcinomu, a to
jak ve smyslu stupně submukózní invaze, tak i při případné invazi do muscularis propria.
Za hlavní limitaci FTR lze považovat maximální rozsah resekce, za který je považována
velikost 30 mm. Některé větší léze lze odstranit kombinací EMR a FTR, nejde ale na rozdíl
od ESD o en bloc resekci. Celkové náklady na akcesoria používané k FTR a EMR se od
sebe výrazněji neliší.
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V naší práci srovnáváme prospektivní soubor 52 nemocných ošetřených FTR a
retrospektivní soubor 50 nemocných ošetřených ESD v přibližně stejném období v roce
2015-2018. Indikací v obou skupinách byly léze nevhodné ke standardní EMR pro
podezření z přítomnosti invazivního karcinomu na základě jejich morfologie a/nebo pro
příznak „non-liftingu“ při submukózním podpichu. Vzhledem k tomu, že léze > 30 mm by
nebylo možné ošetřit FTR, byly takové léze vyřazeny i z ESD souboru. Ze stejného
důvodu byly vyřazeny i léze s objemnou polypoidní masou, které by nebylo možné
vtáhnout do „capu“, a v oblasti anorektálního přechodu, kde manipulace s FTR „capem“ a
naložení OTS klipu není možné.
Průměrný věk nemocných a převaha mužů byly v obou souborech srovnatelné a
odpovídají výskytu neoplázií tlustého střeva v naší populaci [5].
Významné rozdíly v indikaci, morfologii a lokalizaci ošetřených lézí jsou dané
preferencí zúčastněných endoskopistů a vyplývají z limitací obou metod. Ve FTR souboru
dominují LRN léze (54 %), zatímco v ESD souboru léze typu 0-IIa+IIc (LST-NGPD) (56
%). LRN léze jsou v terciárních endoskopických centrech relativně častým následkem
EMR velkých benigních lézí po částech a většina z nich je vyřešena další EMR nebo
kombinací EMR a endoskopické ablace. FTR se zdá být efektivní alternativou ESD a
chirurgické resekce při léčbě obtížných LRN [175], protože ESD bývá v této indikaci
velmi obtížná a zatížena až 15% rizikem perforace [117] a chirurgie je při léčbě benigních
lézí obvykle chápána jako ultimum refugium. Léze typu LST-NGPD jsou zejména v rektu
tradičně zvažovány k ESD pro dobrou dostupnost, možnou přítomnost submukózně
invadujícího karcinomu a velikost, která se často blíží limitu FTR, a to i přes častý výskyt
submukózní fibrózy komplikující disekci [135].
Rozmezí velikosti ošetřených lézí bylo v obou souborech identické (8-30 mm), ale
průměrná velikost byla významně větší v souboru ESD (21,7 ± 6,5 vs. 15,6 ± 5,1 mm). Pro
velikost léze > 30 mm bylo ze souboru vyřazeno celkem 40 výkonů. Za zmínku stojí, že
technická úspěšnost ESD byla u těchto vyřazených lézí pouze 40 % (16/40), tedy
významně nižší než u lézí ≤ 30 mm do souboru zařazených (74 %).
Většina lézí indikovaných k ESD byla lokalizována v rektu (64 %), zatímco ve FTR
souboru jich bylo pouze 13 %. V ESD souboru byla technická úspěšnost významně vyšší
u lézí v rektu než u lézí v tračníku (88 vs. 50 %), zatímco u FTR byla při malém počtu
pacientů s lézemi v rektu nižší než u lézí v tračníku (71 vs. 96 %). Výsledky odpovídají již
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publikovaným zkušenostem [223] a vysvětlením může být technicky jednodušší provedení
ESD v rektu a silná a často fixovaná stěna rekta při FTR.
Přes již diskutované rozdíly mezi soubory je zastoupení histologických typů neoplázií
téměř identické a za klíčové lze považovat prakticky shodný výskyt submukózně
invadujících karcinomů (29 vs. 28 %) a karcinomů s povrchovou submukózní invazí (19
vs. 14 %). Zastoupení je vyšší než v rozsáhlého souboru 11.260 kolorektálních lézí
řešených ESD (15,7 % všech sm a 8 % sm1 karcinomů) [114] a zatím největším
publikovaném souboru 181 lézí ošetřených FTR (16 % všech sm a 11,6 % sm1 karcinomů)
[223], ale přibližně odpovídá našemu předchozímu souboru kolorektálních ESD (14 % sm1
karcinomů) [115]. V našem stávajícím FTR souboru se objevil dokonce jeden T2
karcinom, který by byl pomocí ESD vzhledem k absenci muscularis propria v resekátu
nediagnostikovatelný.
Primárními sledovanými parametry byla technická úspěšnost, dosažení R0 resekce,
kurativní resekce a výskyt komplikací. Technický úspěch byl definován jako kompletní en
bloc resekce buď s použitím kompletní FTR nebo ESD anebo pomocí polypektomické
kličky po nasazení OTS klipu nebo po částečné submukózní disekci (S-ESD). Technická
úspěšnost byla významně častější při použití FTR (92 vs. 74 %, p = 0,01) a je srovnatelná s
úspěšností FTR s již publikovanými zkušenostmi - ve větších (> 50) prospektivních
souborech se pohybuje v rozmezí 88-97 % [222-225]. FTR bylo ve 3 případech dokončeno
kličkou po selhání původní kličky a ve všech případech bylo dosaženo technického
úspěchu i R0 resekce. Ve skupině ESD bylo pomocí kličky (S-ESD) dokončeno celkem 16
ESD, z toho bylo ale pouze 10 z nich technicky úspěšných a u 7 bylo dosaženo R0 resekce.
R0 resekce bylo opět významně častěji dosaženo při použití FTR (85 vs. 62 %, p = 0,01),
což také odpovídá již publikovaným zkušenostem s udávanou úspěšností R0 resekce 77-91
% [222-225]. Příčinou R1 resekce byl ve FTR souboru pozitivní horizontální okraj (n = 6),
vertikální okraj byl i u hluboce invadujících karcinomů vždy negativní. V ESD souboru
byla R1 resekce z důvodu pozitivních horizontálních (n = 3) i vertikálních okrajů (n = 3).
Pozitivita vertikálního okraje byla vždy u karcinomu s hlubokou submukózní invazí, což
souvisí s mechanismem submukózní disekce.
Proporce kurativních resekcí byla opět vyšší při použití FTR (75 vs. 56 %, p = 0,01),
důvodem byla vyšší proporce R0 resekce ve FTR souboru. Jako nekurativní bylo
hodnoceno 5 případů R0 resekce ve FTR a 3 případy R0 resekce v ESD souboru. Jednalo
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se o karcinomy s hlubokou submukózní invazí (sm2-3), v jednom případě dokonce s
infiltrací muscularis propria (T2), ve dvou resekátech byla navíc popsána nízká
diferenciace a perineurální invaze. V obou souborech byl počet pacientů s nutností
následné chirurgické resekce pro nekurativní (R0 i R1) resekci obdobný (10 vs. 12 %). Při
chirurgické resekci karcinomů s hlubokou submukózní invazí byl pouze v jednom resekátu
v jizvě po ESD popsán fokus adenomu s HGIN, jinak byly všechny resekáty prosty
neoplázie a ani v jednom případě nebylo detekováno postižení lymfatických uzlin.
Průměrná velikost resekátu byla ve FTR souboru statisticky významně menší (22,1 ± 6,0
vs. 25,2 ± 7,0 mm), důvodem může být primárně menší velikost lézí a větší zastoupení
LRN lézí v souboru FTR. Průměrná velikost resekátů ve skupině LRN byla menší než
v ostatních indikacích FTR (20,4 ± 6,0 v.s 23,5 ± 5,8 mm). Z našeho pozorování také
vyplývá, že FTR resekáty jsou vzhledem k přítomnosti svaloviny tužší a při špendlení na
korkovou podložku nejsou tak elastické jako resekáty po ESD. Transmurální resekce byla
potvrzena histopatologicky přítomností sliznice, submukózy, svaloviny a adventicie nebo
serózy v resekátu a bylo jí dosaženo v 79 % případů ošetřených FTR. V 8 z 10 případů
netransmurální resekce se jednalo o LRN, pravděpodobně to souvisí s jizvením a tím
nevtažením celé stěny střeva do „capu“. V publikovaných prospektivních souborech, ve
kterých bylo dosažení transmurální resekce hodnoceno, byla úspěšnost v rozmezí 81-88 %
[222-224]. Transmurální resekci lze obvykle posoudit již při kontrole místa resekce a při
makroskopické inspekci resekátu. V ESD souboru pochopitelně nebylo transmurální
resekce dosaženo v žádném z případů.
FTR bylo významně častěji provedeno v hluboké sedaci nebo celkové anestezii než ESD
(43 vs. 4 %). Důvodem nebylo nikdy provedení samotné FTR, ale diskomfort při zavádění
endoskopu s FTR setem do místa resekce. U 30 pacientů s lézemi orálně od lienální flexury
bylo 20 FTR (67 %) provedeno v hluboké analgosedaci nebo celkové anestezii na rozdíl od
pouze 4 z 22 FTR (18 %) lézí rekta, sigmoidea a descendens. U 2 pacientů s lézemi
v cékoascendens nebylo zavedení FTR setu v lehké sedaci úspěšné a muselo být provedeno
v jiném termínu v celkové anestezii.
Dlouhý procedurální čas je jednou z limitací kolorektálního ESD a naopak potenciální
výhodou FTR. V našem souboru byla průměrná délka FTR včetně koloskopie s označením
léze a koloskopie s kontrolou místa resekce 26,4 ± 11,0 minut. Z nepřímých dat vyplývá
výrazně delší čas ESD v rozmezí 90-240 minut, což odpovídá evropským zkušenostem.
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Například v německém souboru 182 kolorektálních ESD byla průměrná délka výkonu 127
minut [125].
Průměrná délka hospitalizace po FTR byla významně kratší než v souboru ESD (1,7 ±
1,2 vs. 3,2 ± 1,9 dnů), což je překvapivé i vzhledem k zatím malým zkušenostem s FTR v
klinické praxi. U většiny pacientů bylo odpoledne a poté ráno po výkonu provedeno
stanovení CRP. Zatímco odpoledne po výkonu byl počet nemocných s hladinou ≥ 10 mg/l
srovnatelný (v obou skupinách 16 %), ráno po výkonu jich bylo v ESD skupině významně
více (82 vs. 19 %). V ESD skupině mělo dokonce 41 % nemocných hladinu CRP ≥ 30
mg/l. Vysvětlením může být bezpečné zachycení svalové vrstvy a kontakt serózních ploch
před vlastní FTR [192], zatímco při ESD dojde na poměrně velké ploše k oslabení střevní
stěny, což vede i k výrazně vyššímu výskytu koagulačního syndromu.
Výskyt komplikací byl ve FTR souboru významně nižší než v ESD souboru (13 vs. 40
%, p = 0,002). Výskyt komplikací po FTR je srovnatelný s již publikovanými
prospektivními soubory, kde se pohybuje mezi 7-13 % [222-225]. Rozdíl mezi FTR a ESD
souborem je dán zejména výskytem 20 případů koagulačního syndromu v ESD větvi,
zatímco ve FTR větvi nebyl žádný koagulační syndrom pozorován. To odpovídá velmi
nízkému výskytu (0-1,7 %) v publikovaných prospektivních FTR souborech [222-225].
Důvodem je spolehlivý uzávěr místa resekce OTS klipem bez oslabení střevní stěny a
absence použití koagulačního proudu. Výskyt perforací byl numericky nižší po FTR, ale
vzhledem k malému počtu nebyl rozdíl statisticky významný. Ve FTR souboru se vyskytla
1 opožděná perforace 3. pooperační den s nutností chirurgické léčby. Obdobně probíhající
perforace se v jednotkách případů objevují i v publikovaných souborech [219, 221, 223], u
některých z nich šlo o následek resekce polypektomickou kličkou nad nasazeným OTS
klipem po selhání originální kličky. V našem případě byl ale průběh FTR standardní.
V ESD souboru se objevily celkem 4 perforace (8 %), což je v souladu s mezinárodními
zkušenostmi [129]. Dvě perforace byly identifikovány během výkonu a byly ihned
ošetřeny endoklipy, v jednom případě byla ale pro deterioraci klinického stavu indikována
operační revize. Další dvě perforace byly diagnostikovány během 24 hodin po výkonu,
v jednom případě šlo o konzervativně řešenou perforaci do perirektálních tkání a v jednom
o volnou perforaci s nutností operační revize. Významné opožděné krvácení se vyskytlo po
4 případech v obou souborech (8 %), opět srovnatelně s literárními daty jak po FTR tak
ESD [129]. V souboru FTR došlo u 2 nemocných ke spontánní zástavě krvácení bez
intervence. Ve 2 zbývajících případech šlo o nemocného s nepřerušenou léčbou kyselinou
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acetylsalicylovou a nemocného na dabigatranu nasazeného zpět 5 dní po výkonu. U obou
se krvácení objevilo přesně 14 dní po FTR, pravděpodobně po odloučení OTS klipů,
nemocní byli znovu hospitalizováni a koloskopováni bez nutnosti hemostázy a podání
krevních převodů. V ESD souboru byla ve 3 případech opakována koloskopie
s endoskopickou hemostázou, v 1 případě z nich byly podány krevní deriváty. Ve 2
případech z celkem 5 periapendikulárních lézí se po FTR vyskytla akutní apendicita, která
byla v obou zvládnuta konzervativně na antibiotické léčbě. I v publikovaných souborech je
výskyt akutní apendicitidy v jednotkách případů, v největším souboru 34
periapendikulárních lézí byla zaznamenána v 8,8 % [223].
Kontrolní koloskopie byla po vyřazení případů chirurgicky řešených pro komplikaci
nebo karcinom s hlubokou invazí provedena pouze u 76 % nemocných po FTR a 48 %
nemocných po ESD. Ve FTR souboru byly LRN detekovány ve 12 % (4/34). Ve 3
případech šlo o následky R1 resekce, v 1 případě šlo o lokální reziduální neoplázii pro
resekci periapendikulární léze histologicky hodnocené jako R0. V 1 případě po R1 resekci
v rekta musel být odstraněn OTS klip retinovaný ještě 10 měsíců po FTR. Výskyt LRN po
R0 resekci byl zaznamenán i v jiných souborech a mechanismus vzniku zatím není
vysvětlen. V německém souboru byla LRN zachycena ve 12 % dispenzárních koloskopií
(19/154), z toho v 11 případech po inkompletní resekci a v 8 případech právě po R0
resekci [223]. V ESD souboru byla detekována pouze 1 LRN (5 %), a to po technicky
neúspěšné ESD po částech. Rozdíl nebyl vzhledem k nízkému počtu statisticky významný.
Přes nízký počet dostupných kontrolních koloskopií zejména v ESD souboru je záchyt
LRN v našich souborech srovnatelný s publikovanými daty, a to jak v případě FTR [223225] tak ESD [113]. Vyšší výskyt LRN je potenciální nevýhodou FTR a i přes R0 resekci
jsou po FTR nezbytné dispenzární koloskopie. Důvodem nižšího výskytu LRN po ESD
může být aktivní kontrola přesahu resekce do zdravé tkáně při ESD, zatímco při FTR je
možná pouze správnou volbou velikosti léze v závislosti na její fixaci. Během vlastní
resekce je kontrola resekčních okrajů obtížná.
V našich podmínkách je cena FTR s použitím FTR setu a „capu“ přibližně srovnatelná
s cenou ESD při použití „capu“, ESD nože (DualKnife), injektoru, podpichového roztoku,
koagulačních kleští a endoklipů, a to asi 25-30.000 Kč (včetně DPH).
Naše studie má svoje nedostatky. Za její hlavní limitaci je nutno považovat absenci
randomizovaného designu, který je nutný ke zcela objektivnímu srovnání obou metod. To
je limitováno zejména rozdíly ve vstupní charakteristice lézí jako je jejich morfologie,
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velikost a lokalizace. Za klíčovou ale považujeme histologickou pokročilost (a tím i
prognostický význam) lézí, která byly v obou souborech téměř shodná. Rozdíl
v morfologické charakteristice a lokalizaci lézí je dán preferencí zkušených endoskopistů
při léčbě obtížných neoplastických lézí. Naše data také naznačují, že by větší podobnost
obou souborů (vyšší výskyt lézí mimo rektum a LRN lézí v ESD souboru) pravděpodobně
dále snižovala efektivitu a bezpečnost ESD. Přímé randomizované srovnání FTR se
standardní endoskopickou léčbou (EMR nebo ESD) vybraných kolorektálních lézí
s vysokým rizikem inkompletní resece má za cíl začínající bicentrický grantový projekt
(NV18-08-00246), na kterém se podílíme. Dále je třeba zmínit retrospektivní charakter
ESD souboru. Podrobně vedená dokumentace ale kromě přesné délky ESD výkonů
obsahovala všechny potřebné informace. Počet nemocných v obou souborech by mohl být
vyšší. Na druhou stranu, výskyt lézí tlustého střeva vhodných k provedení FTR a ESD je i
ve specializovaných centrech poměrně nízký a naše soubory dobře reprezentují jejich
výskyt v klinické praxi. Limitací naší práce je také relativně malý počet provedených
dispenzárních koloskopií a absence informací o léčbě nalezených LRN.

V naší práci prezentujeme první srovnání metod endoskopické transmurální resekce
(FTR) a endoskopické submukózní disekce (ESD) v léčbě časných neoplastických lézí
tlustého střeva. Z dosud publikovaných zkušeností s oběma metodami a z analýzy našich
souborů vyplývá, že obě metody jsou schopny kurativní a bezpečné resekce vybraných
časných neoplastických lézí tlustého střeva, které nejsou odstranitelné EMR pro příznak
non-liftingu, obtížnou lokalizaci nebo je vhodná jejich en bloc resekce pro riziko
přítomnosti invazivního karcinomu. Jedná se zejména o léze s makroskopickými
známkami pokročilé neoplázie bez přímé indikace k chirurgické resekci, adenomové léze
s příznakem non-liftingu, lokální reziduální neoplázie, léze v jizvách po inkompletní
resekci a malé potenciálně maligní subepiteliální tumory.
Před volbou vhodné terapeutické modality je klíčová pečlivá endoskopická inspekce
léze, zejména s ohledem na riziko výskytu invazivního adenokarcinomu. Výskyt
adenokarcinomů s povrchovou submukózní invazí je v publikovaných FTR a ESD
souborech relativně nízký. Jde přitom o nemocné, kteří z endoskopické resekce pomocí
FTR nebo ESD nejvíce profitují. Nemocní s kolorektálními adenomy mohou být totiž
bezpečně ošetřeni EMR en bloc nebo po částech a nemocné s karcinomy s hlubokou invazí
je vhodné přímo nebo po předchozí endoskopické resekci odeslat k chirurgické resekci.
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V našich souborech nemocných léčených FTR i ESD jsme dosáhli podobných výsledků
ve smyslu technické úspěšnosti, R0 a kurativní resekce, výskytu komplikací a výskytu
lokálních reziduálních neoplázií jako v již publikovaných souborech z evropského
prostředí. V asijských zemích je úspěšnost kolorektálního ESD tradičně významně vyšší.
FTR je schopna efektivní, rychlé a technicky poměrně nenáročné en bloc transmurální
resekce lézí v průběhu celého tlustého střeva. Histologické vyšetření transmurálního
resekátu vede k detailnímu lokálnímu stagingu neoplázie a tím ke správnému stanovení
dalšího postupu. Hlavní limitací FTR je omezená velikost lézí, které lze resekovat en bloc
(≤ 30 mm). Dalším problémem může být obtížné zavedení FTR setu do orálních částí
tračníku. Zdá se, že ve srovnání s ESD se po FTR zatím z nejasných důvodů významně
častěji vyskytují lokální reziduální neoplázie, a to i po histologicky kompletních resekcích.
Princip ESD na rozdíl od FTR umožňuje teoreticky neomezený horizontální rozsah
resekce. Kolorektální ESD je technicky velmi náročná a zdlouhavá procedura vyžadující
extenzivní zkušenosti a specializovaný endoskopický trénink. ESD je navíc výrazně
obtížnější a rizikovější na volném tračníku než v rektu, kde je z těchto důvodů nejčastěji
prováděna. Kolorektální ESD se zdá být významně rizikovější než FTR, zejména ve
smyslu výskytu perforací a koagulačního syndromu. Na druhou stranu je ESD asociováno
s velmi nízkým výskytem lokálních reziduálních neoplázií.
Přímá (nejlépe randomizovaná) srovnání FTR a ESD jsou nutná k určení přesného
postavení FTR a ESD v algoritmu léčby časných kolorektálních neoplastických lézí a tím i
dosažení maximální efektivity a bezpečnosti endoskopické léčby. Zatímco podstata FTR
umožňuje další zlepšování výsledků spíše jen správným výběrem lézí, díky narůstajícím
zkušenostem neasijských endoskopistů lze předpokládat postupně se zvyšující kvalitu
kolorektální ESD v Evropě.
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3. Závěr
V naší práci prezentujeme první srovnání metod endoskopické transmurální resekce
(FTR) a endoskopické submukózní disekce (ESD) v léčbě časných neoplastických lézí
≤ 30 mm tlustého střeva. Z analýzy našich souborů vyplývá:
1. Technická úspěšnost metody byla významně vyšší při použití FTR než při použití ESD
(92 vs. 74 %, p = 0,01). Hlavním důvodem byla technická obtížnost ESD v některých
případech neumožňující dokončení en bloc resekce léze. Nulová hypotéza předpokládající
srovnatelnou technickou úspěšnost obou metod nebyla potvrzena.
2. Úspěšnost dosažení R0 resekce byla významně vyšší při použití FTR než při použití
ESD (85 vs. 62 %, p = 0,01). Důvodem byla zejména vyšší proporce technicky úspěšných
resekcí při FTR a vyšší podíl R1 resekcí s nálezem neoplázie v horizontálních i
vertikálních okrajích resekátu při použití ESD. Nulová hypotéza předpokládající
srovnatelnou úspěšnost dosažení R0 resekce obou metod nebyla potvrzena.
3. Úspěšnost dosažení kurativní resekce byla významně vyšší při použití FTR než při
použití ESD (75 vs. 56 %, p = 0,01). Důvodem byla primárně vyšší technická úspěšnost i
úspěšnost R0 resekce ve FTR souboru. Podíl nemocných s nutností následné chirurgické
léčby pro nekurativní endoskopickou resekci ale byl obdobný (10 vs. 12 %).
4. Výskyt komplikací byl významně nižší v souboru nemocných ošetřených FTR než při
použití ESD (13 vs. 40 %, p = 0,002). Rozdíl byl dán zejména častým výskytem
koagulačního syndromu po ESD, zatímco ve FTR větvi nebyl pozorován. Výskyt perforací
byl numericky vyšší v ESD souboru (4 vs. 1), ale vzhledem k nízkému výskytu nebyl
rozdíl statisticky významný.
5. Lokální reziduální neoplázie byla při limitovaném počtu kontrolních koloskopií
zachycena ve 12 % případů po provedení FTR, což odpovídá již publikovaným
zkušenostem a důvod jejich relativně častému výskytu po FTR zatím není znám. V ESD
souboru byla LRN zachycena pouze v 1 případě (5 %), vzhledem k nízkému výskytu však
rozdíl nebyl statisticky významný.
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