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VÝVOJOVÉ TÝMY 

Klinický standard (KS) vyvíjel autorský tým České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS 

JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, za metodické pomoci a vedení pracovníků 

Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, 

s použitím literárních pramenů a zahraničních guidelines. 

ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU 

Maligní pleurální mezoteliom je velmi závažné onemocnění s krátkou dobou přežití, působící 

pacientům závažné potíže. 

• Diagnostika i léčba MPM jsou obtížné a i s ohledem na relativně nízkou incidenci nemocnění je 

vhodné, aby péče byla poskytována pokud možno co nejdříve od  vzniku příznaků v rámci 

specializovaných center, a to standardizovaným způsobem podle nejnovějších vědeckých 

poznatků. 

• Existuje předpoklad, že zavedením KS dojde k  vyšší centralizaci a zvýšení kvality i efektivity péče. 

ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU 

• Klinický standard byl vyvíjen na základě systematického sběru literárních zdrojů, přičemž jako 

klíčový zdroj vybral autorský tým Guidelines of the European Respiratory Society and the 

European Society of Thoracic Surgeons for the management of malignant pleural mesothelioma 

[27]. Morfologická diagnostika by se měla řídit WHO klasifikací z  roku 2015. WHO Classification 

of Tumors of the Pleura [39]. 

Všechna doporučení převzatá a vydaná v tomto KS byla vyhodnocena experty pro EBM (American 

College of Chest Physicians). Použitý systém klasifikace doporučení (grading recommendation) je 

uveden níže a vychází z publikace dostupné 

na http://chestjournal.chestpubs.org/content/129/1/174.long (tab. 7.10).  

VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU 

Obory, kterých se klinický standard týká  

Hlavní obory: 205 – pneumologie a ftizeologie 

Ostatní obory: 402 – klinická onkologie, 403 – radiační onkologie, 507 – hrudní chirurgie 

Oblasti péče, kterých se klinický standard tý ká 

Hlavní oblasti: léčba akutních stavů, lůžková, standardní.  

Ostatní oblasti: léčba chronických stavů, následná péče, ambulantní.  
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Skupina pacientů, kterých se klinický standard týká  

Pacienti se závažnými příznaky nebo prokázanou diagnózou MPM léčení v  rámci akutní či 

chronické péče. 

Vymezující klinické klasifikace  

Kódy a názvy výkonů uvedené v následujících tabulkách jsou v souladu s platnými verzemi MKN-10 

a Seznamu výkonů. 

 

Diagnózy  

C45* Mezoteliom – mesothelioma 

*/ včetně všech diagnóz, jejichž kód začíná uvedeným způsobem  

 

Negativní klinické vymezení  

Jiný nádor pleury nebo chronická pleuritida s  fibrotoraxem, dále benigní mezoteliom. Nejdůležitější 

je odlišení od adenokarcinomu, což je možné jen s použitím imunohistochemického vyšetření. 

Ostatní klinické klasifikace  

Nejčastěji prováděné chirurgické výkony.  

Zde uvedené výkony neurčují bezpodmínečně klinický stav, jsou prováděny pouze u  některých 

případů léčby MPM (tab. 7.11). 

Klíčová slova  

Česká: azbest, rakovina, doporučený  postup, mezoteliom, pleura, léčba. 

Anglická: asbestos, cancer, guidelines, mesothelioma, pleura, treatment.  

VYMEZENÍ PROCESU PÉČE 

Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou KS popisuje ve  všech podrobnostech, v níž probíhají 

klíčové aktivity mající vliv na výsledek, v němž je spotřebována podstatná část zdrojů a  k němuž se 

vztahují významné statistiky a ukazatele. 

Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu  

Klíčová fáze péče začíná přijetím pacienta se specifickými příznaky k  hospitalizaci a provedením 

torakoskopie s pozitivním nálezem MPM.  

 

1.  Provedena torakoskopie s pozitivním nálezem MPM nebo MPM prokázán jiným způsobem  

2.  Pacient přijat k akutní hospitalizaci  

 

Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu  

Pacient zemře během hospitalizace v rámci primární péče nebo je s pozitivní léčebnou odezvou, 

zhojen po event. radikálním chirurgickém řešení a v přijatelném funkčním stavu propuštěn 

do ambulantní péče.  
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1.  Pacient zemře při akutní hospitalizaci při primární léčbě pro MPM  

2.  Pacient je propuštěn s pozitivní léčebnou odezvou do ambulantní péče  

 

Blokové schéma procesu péče – algoritmus pro diagnostiku a léčbu MPM viz obr. 7.4. 

KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ 

Přednemocniční péče  

V rámci ambulantní přednemocniční péče zajišťuje praktický lékař s  kvalifikací L3 pravidelná 

vyšetření u ohrožených osob s expozicí azbestem v anamnéze nebo speciální vyšetření u pacientů 

se specifickými příznaky podle doporučení uvedených dále v  tomto dokumentu. 

Nemocniční péče  

Pacienti s MPM by měli být léčeni na speciálních pneumologických pracovištích 

s pneumoonkologickým programem a dostupnou péčí hrudní chirurgie. Dále je vhodná  dostupnost 

specialisty pro léčbu bolesti. V úvahu tedy připadá pouze několik specializovaných pracovišť 

ve fakultních nemocnicích. Podávání cytostatické léčby je možno ambulantně v  těchto zařízeních. 

Pacienti, kteří jsou považováni za  kandidáty pro multimodální léčbu, by měli být zapojeni 

do prospektivních randomizovaných studií ve specializovaných centrech. 

Následná péče  

V případě příznivé léčebné odpovědi, kdy je možné pacienta propustit z  akutní lůžkové péče, lze 

zajistit další sledování, event. léčbu bolesti v zařízeních ambulantního typu bez zvláštní 

specializace. Péče o tyto pacienty probíhá na pracovištích splňujících podmínky a požadavky podle 

platné legislativy, předpisů MZČR a ČLK. 

TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Péče o pacienty s danou diagnózou probíhá na nemocničních pracovištích splňujících požadavky 

na technické a věcné vybavení podle platné legislativy, zejména vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou 

se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění, a vyhlášky č. 

221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení. Zařízení 

musí být navíc vybaveno pro provádění torakoskopie a  operační výkony hrudní chirurgie. 

PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY 

Personální a kvalifikační požadavky na zdravotnické profesionály pečující o pacienty 

s mezoteliomem musejí být v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a  vyhláškou 185/2009 Sb. 

Přednemocniční péče  

Praktický lékař s kvalifikací L3. 

Nemocniční péče  

O pacienty s mezoteliomem by měli pečovat lékaři se specializovanou způsobilostí pneumologie, 

klinické onkologie, radiační onkologie a chirurgie a to v rámci mezioborové spolupráce. Odborná 

způsobilost pneumologie a klinické onkologie bývá sdružována u specialistů „pneumoonkologů“. 

DOPORUČENÍ  | Kvalifikační a  technické požadavky na  poskytovatele  
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1.  Pacienti s MPM by měli být léčeni na speciálních pneumologických pracovištích s pneumoonkologickým 

programem a dostupnou péčí hrudní chirurgie. Dále je vhodná dostupnost specialisty pro léčbu bolesti.  

1C  

2.  Pacienti, kteří jsou považováni za kandidáty pro multimodální přístup k léčbě, by měli být zapojeni 

do prospektivních randomizovaných studií ve specializovaných centrech.  

1C  

 

DEFINICE NEMOCI 

• Mezoteliomy jsou  a mohou vznikat z pleury, peritonea, perikardu, tunica 

vaginalis testis a ovariálního epitelu. Až 80 % mezoteliomů vzniká v pleurální dutině, a jsou tedy 

nejčastějším primárním nádorem pleury.  (MPM) patří mezi 

nejzhoubnější a nejhůře ovladatelné nádory v humánní medicíně. Jeho vznik souvisí většinou 

s . 

• Nádor vzniká až po mnoha letech expozice. Nejčastějším histologickým typem je , 

méně častá je forma sarkomatoidní nebo smíšená (bifázická). Dále se vyčleňují podtypy jako 

desmoplastický, papilární, adenomatoidní nebo trabekulární. Mnohem vzácnější je varianta ze 

světlých buněk anebo dobře diferencovaný papilární mezoteliom. 

• Detailní epidemiologické a statistické údaje naleznete z důvodu jejich provázanosti v odd. 

Statistické informace. 

RIZIKA, PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ 

Rizika a příčiny onemocnění  

Od 60. let minulého století byla seriózně doložena etiologická souvislost mezoteliomu s  expozicí 

azbestu, která je převážně profesionální. Jde o krocidolit a tremolit, méně kancerogenní je chrysotil 

a amosit. 

U nemocných, u nichž není expozice azbestu průkazná, se uvažuje o  , o roli 

některých virů (SV 40), keramických vláken, erionitu nebo záření. Dlouhá a  odolná azbestová 

vlákna se dostávají s vdechovaným vzduchem do plicních sklípků a odtud mohou cestovat až 

k pleuře, kde vyvolávají místní reakci, která může vést ke  vzniku onemocnění. Onemocnění 

z azbestu obvykle vznikají po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem. Mohou vzniknout tedy 

i v době, kdy dotyčný s azbestem již řadu let nepracuje (30–40 let od expozice). 

Prevence vzniku onemocnění  

Primární prevence  

Primární prevencí vzniku MPM je především vyloučení pobytu v  prašném prostředí a především pak 

v prostředí s přítomností azbestu. U pracovníků, kteří mohou být azbestem exponováni, jde 

především o používání vhodných ochranných pomůcek (respirátorů).  

Sekundární prevence  

Hodnocení expozice azbestu (především s  využitím specifických dotazníků týkajících se zaměstnání 

a životního prostředí) je důležité a mělo by být prováděno pro účely bezpečnosti a  účely 

medicínsko-právní, a to ve vztahu k odpovídající praxi na národní úrovni. Na základě našich 

znalostí nemá screening MPM žádný význam. Užitečnost zobrazovacích metod vyšetřujících hrudník 

a/nebo biologických markerů by měla být dále vyhodnocována ve  vybraných, vysoce exponovaných 

populacích, včetně sledování dobrovolníků.  
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DALŠÍ POUŽÍVANÉ KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ 

Používá se TNM klasifikace. Při absenci jednotného, robustního a validovaného systému stagingu 

se experti přiklánějí k použití klasifikace zhoubných nádorů UICC (sedmé vydání) z  roku 2009. 

Poskytuje srovnávací základ pro diagnózu, prognózu a  řízení péče. Modifikovaná RECIST kritéria 

jsou preferovanou metodou měření odpovědi na léčbu. Klasifikace jsou smíšené, zahrnují většinou 

jak pohled etiopatogenetický, tak lokalizaci. 

DOPORUČENÍ  | Popis nemoci a její začátek  

3.  

 

Odborný výrok: Nízký podíl MPM ve vztahu k expozici azbestu u žen není dosud dostatečně vysvětlen a zaslouží si 

další výzkum, včetně vyšetřování skrytých expozic azbestem a/nebo dalších etiologických faktorů.  

2B  

4.  

 

Hodnocení expozice azbestu (především s využitím specifických dotazníků týkajících se zaměstnání a životního 

prostředí) je důležité a mělo by být prováděno pro účely bezpečnosti a účely medicínsko-právní, a to ve vztahu 

k odpovídající praxi na národní úrovni.  

1A  

5.  

 

Na základě našich znalostí nemá screening MPM žádný význam.  

Užitečnost zobrazovacích metod vyšetřujících hrudník a/nebo biologických markerů by měla být dále 

vyhodnocována ve vybraných, vysoce exponovaných populacích včetně sledování dobrovolníků.  

1B  

1B  

 

ANAMNÉZA A KLINICKÝ OBRAZ PŘI VZNIKU ONEMOCNĚNÍ 

Prvním klinickým symptomem může být dušnost, lateralizovaná pleurální bolest nebo dráždivý kašel. 

Později subfebrilie, celková únava a hmotnostní úbytek. Symptomy se stupňují a bolest bývá krutá 

a velmi těžko snesitelná. Fyzikálním vyšetřením se zjišťuje pleurální výpotek. Někdy se objevují velmi 

zavádějící lateralizované bolesti hrudníku nebo bolesti mezi lopatkami, které mohou na  počátku 

komplikovat diagnostiku (viz dále). 

DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA 

Přednemocniční péče  

Praktický lékař může mít podezření na MPM při dušnosti, kašli nebo bolestech na hrudníku 

u nemocných se známou expozicí azbestu. Vlastní diferenciální diagnostika začíná odesláním 

na skiagram hrudníku. U exponovaných i neexponovaných podezření stoupá při potvrzení 

nezánětlivého, chronického pleurálního výpotku. 

Nemocniční péče  

 je často svízelná, zvláště když se opomene anamnestický údaj expozice 

azbestu. Téměř nikdy nejde o časnou diagnózu, která by umožňovala radikální chirurgické 

řešení. Málokdy je diagnóza mezoteliomu stanovena při první návštěvě lékaře. Dušnost se často 

řeší zaměřením na CHOPN, plicní fibrózy, ale i bronchiální astma. Zdlouhavá je i diagnostika 

chronického pleurálního výpotku, který se zjistí po  provedení skiagramu hrudníku. Velmi 

zavádějící jsou lateralizované bolesti hrudníku nebo bolesti mezi lopatkami, kterými se velmi 

často zpočátku zabývají ortopedové, neurologové nebo fyzioterapeuti, a  provedení skiagramu 

hrudníku má někdy značnou latenci. K úvaze o možnosti MPM by klinického lékaře mělo vést 

především spojení protrahované dušnosti a  bolesti, zvláště tehdy, když se oba symptomy 

stupňují. Bolest bývá krutá a velmi těžko snesitelná. 

• K diagnostice je po provedení RTG nutné , 

kterou lze provést perkutánně speciálními jehlami s  CT nebo ultrazvukovou navigací, ale 
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přesnější je videoasistovaná torakoskopie. Posouzení vzorku by mělo vést k stanovení 

histologického typu mezoteliomu. Nejčastější je epiteloidní varianta, méně často jde o  rychleji 

progredující sarkomatoidní nebo smíšenou formu. 

• Doposud není znám žádný spolehlivý biomarker s prognostickým nebo prediktivním významem. 

V poslední době se začalo používat , praktický význam tohoto vyšetření 

bude vyžadovat další sledování. Nejzásadnějším prognostickým ukazatelem tedy zůstává 

histologický typ MPM a celkový stav nemocného. 

 (MR) pomáhá v posuzování prorůstání do stěny hrudní, bránice nebo 

mediastina. Význam vyšetření PET není přesně určen s výjimkou předoperačního posuzování 

rozsahu nemoci. K přesné diagnóze je nutné imunohistochemické posouzení vzorku. 

V současnosti se ke stanovení diagnózy vyžaduje správná pozitivita a  správná negativita vždy 

u dvou markerů. 

 jsou např. cytokeratin AE1/3, CK 5/6, WT-1, mezotelin 1, vimentin, HBME-1, 

calretinin, EMA, D2-40 nebo podoplanin, za negativní markery se považují CEA, B72.3, Bg8, 

BerEP4, CD15, MOC-31,TTF-1 nebo p63. 

• Hodnocení rozsahu mezoteliomu má několik . Původní Butchartova byla nahrazena TNM 

klasifikací z roku 2009, další inovace se připravuje. 

 spočívá nejčastěji v rozlišení příčiny pleurálního výpotku. Zatím není 

k dispozici ideální sérový biomarker s diferenciálně diagnostickým nebo prognostickým 

významem. 

• V poslední době se používají  podobné mezotelinu (SMRP), jako je mezotelin, 

osteopontin nebo solubilní megakaryocyty potencující faktor (MPF). Senzitivita se udává kolem 

80 %, korelace s klinickým průběhem zatím není jednoznačná. U potvrzeného ztluštění pleury 

může jít o jiný nádor pleury nebo o chronickou pleuritidu s fibrotoraxem. Nejdůležitější je 

odlišení od adenokarcinomu, což je možné jen díky imunohistochemickému vyše tření. 

• Neuspokojivá situace v časné diagnostice a léčbě MPM je motivací současného výzkumu 

a teprve v nedávné době byl vypracován  pro toto závažné 

onemocnění. Jeho předkladatelem je pracovní skupina Evropské respirační společnosti 

a Evropské společnosti hrudní chirurgie. 

ZÁKLADNÍ LÉČBA 

Přehled léčby 

Léčba MPM je velmi obtížná. Základem je , jen zcela výjimečně se v některých centrech 

provádí , která spočívá v resekci plíce spolu s resekcí perikardu, 

bránice a parietální pleury (viz operační léčba). Dále se doporučuje rozšířená pleurektomie, která 

šetří plicní parenchym. 

typu pleurektomie se nedoporučují. 

 má pouze paliativní význam s analgetickým efektem,  nepřekročila rámec 

klinických studií. 

• Lze uvést ještě i další , jako je pleurodéza (nejlépe talek nebo bleomycin 

intrapleurálně), pleuroperitoneální shunt, intrapleurální brachyterapie nebo intrapleurální 

fotodynamická terapie. 

• Jako  se v poslední době preferuje kombinace cisplatina + pemetrexed 

(event. raltitrexed), V registrační studii fáze III byl dosažen medián celkového přežití (mOS) 12,3 

měsíce [18]. Lze použít i gemcitabin nebo vinorelbin. Druhá linie chemoterapie zatím nemá 

doporučený standardní postup. Pokud byl v  první linii účinný pemetrexed, doporučuje se jeho 
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podání i v druhé linii. Podávají se i jiné režimy s vinorelbinem nebo gemcitabinem. Medián 

přežití bývá poměrně krátký, a to 4,6 měsíců u gemcitabinu nebo 5,4 měsíců u vinorelbinu [9, 

10, 11, 12]. Ostatní cytostatika lze použít zcela výjimečně.  

• Zkouší se aplikace biologické terapie, zatím však neúspěšně. Jediná pozitivní studie fáze III je 

studie MAPS – randomizovaná multicentrická studie fáze II/III s  bevacizumabem, který byl 

přidáván k chemoterapii pemetrexed 200 mg/m2 a cisplatinou 75 mg/m2). 

 ať již intrapleurální aplikací INFα nebo INFγ či IL-2 nepřevyšuje efekt chemoterapie, 

stejně tak genová terapie za použití vakcín, např. HSVtk (herpes simplex virus thimidine kinase), 

viru spalniček nebo antisense molekul wild typu p16/p21 či p  53. Biologicky cílená léčba zatím 

u MPM neprokázala efekt. Studie fáze II probíhají s pembrolizumabem. 

Operační léčba  

• Zcela výjimečně ve zvlášť indikovaných případech lze provádět  

spočívající v resekci plíce spolu s resekcí perikardu, bránice a parietální pleury. Operace se 

doplňuje chemoterapií nebo chemoradioterapií. Tento typ léčby vykázal delší přežití 

u selektivních skupin nemocných, nikoliv však v  randomizovaných studiích. Je zatížen 

signifikantní morbiditou i mortalitou. Podobné výsledky má rozšířená pleurektomie.  

 se doporučují jen tam, kde nelze provést pleurodézu. 

Nemají podporu medicínou podloženou důkazy.  

NÁSLEDNÁ AMBULANTNÍ PÉČE 

V případě příznivé léčebné odpovědi, kdy je možné pacienta s  minimálními symptomy propustit 

z akutní lůžkové péče, lze zajistit další sledování, event. léčbu bolesti v  zařízeních ambulantního 

typu bez zvláštní specializace. 

NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE 

Pokud to stav vyžaduje a léčbu nelze zajistit ambulantně, doporučuje se léčba v  odborných 

léčebných ústavech oboru pneumologie a ftizeologie. Jejím předmětem je léčba bolesti, 

symptomatická léčba dušnosti a psychologická podpora. 

OČEKÁVANÝ VÝSLEDNÝ STAV A PROGNÓZA 

V období, kdy se nepoužívala chemoterapie, byl medián celkového přežití asi 5–8 měsíců, nyní se 

při chemoterapii dosahuje přežívání přes 13 měsíců. U  přísně selektovaných souborů operovaných 

nemocných byl popsán medián přežití 19–21 měsíců s dvouletým přežíváním 24 %. 

Nejdůležitějšími prognostickými ukazateli zůstávají histologický typ, TNM klasifikace a  celkový 

stav výkonnosti nemocného (PS). U epiteloidní formy se uvádí medián přežití 15 měsíců, 

u sarkomatoidní 5 měsíců. 

DOPORUČENÍ DALŠÍ LÉČBY, OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NEBO SOCIÁLNÍ POMOCI 

V případě remise a převedení pacienta do domácího ošetřování je třeba zajistit léčbu bolesti 

a dušnosti. Podávají se účinná analgetika, provádějí se pleurální punkce, event. pleurodéza.  

DOPORUČENÍ  | Proces péče  
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6.  Klinické manifestace MPM jsou obvykle nespecifické a zákeřné a neměly by být používány samostatně 

jako diagnostická kritéria, a to ani v případech předchozí expozice azbestu. 

1A 

7. RTG hrudníku většinou vykazuje jednostranný pleurální výpotek nebo ztluštění pleury. Samostatná RTG 

vyšetření hrudníku by neměla být určující pro diagnózu MPM [14]. 

1A 

8. CT hrudníku není určující pro definitivní dg. MPM, ale difuzní nebo uzlinové ztluštění pleury může 

významně posílit podezření na tuto chorobu [14, 36]. 

1A 

9. Odborné výroky: MRI není významné pro dg. MPM.  

Postavení PET není v současné době pro dg. MPM jednoznačné, ale přispívá k posouzení rozsahu nemoci 

[36, 16, 15]. 

1B  

1C 

10. Je doporučeno, s výjimkou případů předoperačních kontraindikací nebo pleurálních srůstů, provést 

za účelem diagnózy MPM torakoskopii. Lze také provádět diagnostiku pomocí perkutánní biopsie pleury 

speciální jehlou. 

1A 

11. Není doporučeno stanovit diagnózu MPM založenou na pouhé cytologii pro vysoké riziko diagnostické 

chyby. 

1B 

12. Je doporučeno, aby bylo cytologické podezření na MPM potvrzeno vyšetřením tkáně. 1B 

13. Recidiva nemoci a metastázy mohou být potvrzeny samostatnou cytologií. Toto doporučení je v souladu 

s doporučením vydaným International Mesothelioma Panel. 

1B 

14. Torakoskopii by měla být dána přednost při diagnostice, protože umožňuje kompletní vizuální vyšetření 

pleury, provést mnohočetné, hluboké a rozsáhlé biopsie (přednostně zahrnující tuk a/nebo svaly 

k vyhodnocení nádorové invaze) a protože umožňuje určit diagnózu v 90 % případů. 

1A 

15. Biopsie tenkou jehlou nejsou primárně doporučeny pro diagnostiku MPM, protože se vyznačují nízkou 

senzitivitou (30 %).  

Alternativně je možné provádět i perkutánní biopsie speciálními jehlami při navigaci pomocí CT nebo 

sonografie. Úspěšnost se udává kolem 60 %. 

1A 

16. Je doporučeno provést biopsie jak abnormální, tak zdánlivě normální pleury.  

Není doporučeno provádět diagnózu MPM pouze metodou zmrazeného vzorku tkáně.  

1C  

1B 

17.  Je doporučeno používat sedmou TNM klasifikaci zhoubných novotvarů z roku 2009. Poskytuje srovnávací 

základ pro diagnózu, prognózu a řízení péče. Aktualizovaná klasifikace od International Mesothelioma 

Interest Group je očekávána v nejbližších letech. 

1A 

18.  Je doporučeno, aby byla diagnóza MPM založena vždy na imunohistochemickém vyšetření. 1A 

19. K rozlišení epiteloidního MPM od adenokarcinomu je doporučeno, aby byly k validaci diagnózy použity:  

2 markery s pozitivní diagnostickou hodnotou pro mezoteliom (nukleární markery jako anti-calretinin 

a anti-Wilms tumour antigen-1 nebo membránové markery – anti-epithelial membrane antigen – EMA); 

pro epiteloidní mezoteliom anti-cytokeratin(CK)5/6, antiD2-40 (podoplanin) nebo anti-mesothelin atd. 

a dva markery s negativní diagnostickou hodnotou (anti-Ber-EP4, membránový marker; antithyroid 

transcription factor-1 a nukleární marker; nebo monoklonální anti-karcinoembryonální antigen, anti-

B72-3, anti-MOC-31, antiestrogen/progesteron, anti-EMA, cytoplasmatické barvení).  

Z množství různých zdrojů protilátek je nezbytné používat ty, které vykazují minimálně 60–70% senzitivitu. 

Není doporučeno používat anti-CK7/anti-CK20 k průkazu diagnózy MPM. Požadavky na protilátky jsou 

shrnuty v tabulce 7.12. 

1A  

1A 

20.  K rozlišení sarkomatoidního mezoteliomu od skvamózního karcinomu a karcinomu z přechodných buněk 

(viz tab. 7.13) se doporučuje použít k potvrzení diagnózy dvě širokospektré anticytokeratinové protilátky 

a dva markery s negativní prediktivní hodnotou (jako anti-CD34 a anti-B-cell lymphoma 2 marker, anti-

desmin, anti-S100). 

1A  

1C 

21. Elektronová mikroskopie ani molekulární biologie by neměly být používány rutinně pro potvrzení diagnózy 

MPM. 

1A 

22. Odborný výrok: není žádný diagnostický ani léčebný důvod pro zmrazování pleurální nádorové tkáně.  1A 
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23. Nezávislý panel expertů by měl být dotazován pro potvrzení diagnózy především v  klinických studiích nebo 

ve všech případech, kdy jsou přítomny pochybnosti o diagnóze. 

1B 

24.  Při absenci jednotného, robustního a validovaného systému stagingu se experti přiklánějí k použití 

nejnovější klasifikace UICC založené na TNM klasifikaci [38]. 

1C 

25.  Je doporučeno tříkrokové vyhodnocení před léčbou, založené na empirickém sledování, správné klinické 

praxi a skutečnosti, že léčebné záměry se liší u jednotlivých pacientů. 

1C 

26. Celkový stav výkonnosti pacientů a histopatologický subtyp jsou v současné době jediné prognostické 

faktory klinické důležitosti, které mohou být rutinně používány při péči o pacienty s MPM. 

2A 

 27.  Jiné parametry s prognostickým potenciálem, jako jsou věk, pohlaví, celkový stav, přítomnost nebo 

nepřítomnost konkrétních symptomů a hematologické faktory, by měly být zaznamenány jako základní 

parametry a vykazovány v klinických studiích. 

2A 

28.  Pleurektomie a/nebo dekortikace by neměla být navrhována pro kurativní záměr, ale může být zvažována 

za účelem symptomatické léčby speciálně u pacientů se symptomy syndromu uvězněné plíce, kteří 

nemohou profitovat z chemické pleurodézy.  

2C  

1C  

29.  Radikální operace (EPP) by měla být prováděna pouze v rámci klinických studií, ve specializovaných 

centrech jako součást multimodální léčby.  

Doporučení 

expertů  

30. Paliativní radioterapie cílená na snížení bolesti má být zvažována v případech bolestivých infiltrací stěny 

hrudníku nebo uzlin. 

2C 

31. Hodnota profylaktické radioterapie je diskutabilní. Takže experti nebyli schopni vydat žádné doporučení.  Doporučení 

expertů 

32.  Radioterapie by neměla být prováděna po pleurektomii nebo dekortikaci.  

Pooperační ozáření po EPP by mělo být prováděno pouze v klinických studiích, ve specializovaných 

centrech jako součást multimodální léčby. 

1A  

1A 

33. Při absenci randomizovaných studií 3. fáze je doporučena příprava prospektivní kontrolované studie 

vyhodnocující účinnost a toleranci adjuvantní radioterapie po EPP (minimální dávka 50 Gy s denní dílčí 

dávkou 1,8–2 Gy).  

Probíhá evropská randomizovaná multicentrická studie zaměřená na tyto otázky (studie SAKK). 

Na základě retrospektivních studií se zdá, že další studium radiačního efektu by mělo být zaměřeno 

na konformní radiační techniky. Ve studii vedené Ruschem et al. [26], který použil 54 Gy k ozáření 

hemitoraxu jako adjuvantní terapii po EPP, byla místní rekurence 13 % se 4 % výhradně místní 

rekurencí, zatímco ve studii Baldiniho [10] byla 50 % místní rekurence se 13 % výhradně místní rekurencí 

po trimodální terapii. Možnost zcela pokrýt všechny oblasti rizik, limitovaná normálními okolními 

strukturami (především srdce a jater), celková podaná dávka a technika ozáření přispívají k objasnění 

těchto diskrepancí [26, 10]. 

1C 

34. Proto je doporučeno provádět radioterapii pouze ve specializovaných centrech. Doporučení 

expertů 

35.  Každý pacient by měl dostávat co nejlepší podpůrnou léčbu.  

Pokud je učiněno rozhodnutí léčit pacienta chemoterapií, pak by pacienti v dobrém stavu celkové 

výkonnosti (60 % na škále Karnofského nebo 3 na škále Eastern Cooperative Oncology Group) měli být 

léčeni kombinací chemoterapie první linie zahrnující platinový preparát a pemetrexed či raltitrexed.  

Alternativně mohou být pacienti zahrnuti v klinických studiích první a druhé linie. 

1A  

1B 

36. Ve světle limitovaných důkazů o účinnosti chemoterapie by mělo být rozhodnutí podávat chemoterapii 

diskutováno s pacienty a jejich blízkými osobami, a to případ od případu, stejně jako všechny ostatní 

léčebné modality bez kurativního účelu. 

Doporučení 

expertů 



11 

 

37. Podání chemoterapie by nemělo být opožděno a mělo by být zvažováno před manifestací funkčních 

klinických příznaků. 

1C 

38. Chemoterapie by měla být přerušena v případě progresivního průběhu choroby, toxicity stupně 3–4 nebo 

při kumulaci toxických dávek anebo po uplynutí 6 cyklů u pacientů s (pozitivní) léčebnou odpovědí či 

u pacientů stabilních. 

1A  

2C 

39.  Pacienti vykazující prodlouženou symptomatickou nebo objektivní odpověď na léčbu mohou být léčeni 

opakovaně se stejným režimem v případě rekurence. 

2C 

40. V ostatních případech je doporučeno zahrnutí pacientů do klinických studií. 2C 

41.  Imunomodulační agens, cílená bioterapie a vakcinace by neměly být používány v léčbě MPM mimo 

klinické studie. 

1C 

42. Pro vyhodnocení a následnou léčbu MPM je doporučeno CT vyšetření. Pokud měl pacient provedenu 

pleurodézu, mělo by být provedeno CT hrudníku opakovaně před zahájením chemoterapie za  účelem 

lepšího vyhodnocení léčebné odpovědi. 

1B 

43. Modifikovaná RECIST kritéria jsou preferovanou metodou měření odpovědi na léčbu. 1B 

44. Využití PET a biologických markerů v hodnocení odpovědi na léčbu MPM je dosud předmětem výzkumu. 

Tato léčba nemá standardní postup. Lze opakovat I. linii nebo podat epirubicin, mitomycin C, vinblastin, vinorelbin nebo 

cisplatinu v monoterapii s malým efektem. 

45. Pacienti, kteří jsou považováni za kandidáty pro multimodální přístup k léčbě, by měli být zapojeni 

do prospektivních randomizovaných studií ve specializovaných centrech. 

46.  Použití nástrojů vizuálního analogického vyhodnocení bolesti zlepšuje léčbu bolesti.  1C 

47.  Pokud má pacient poškození smyslů v důsledku bolesti nebo pokročilé nemoci, měla by být bolest 

vyhodnocována behaviorálními nástroji, jako je škála Doloplus-2. 

1C 

48. Léčba bolesti u MPM by měla probíhat podle principů léčby bolesti u rakoviny. 1C 

49.  Nicméně, v důsledku komplexní podstaty bolesti u MPM může být vyžadována dodatečná analgezie 

opiáty. V případech úporné bolesti nereagující na běžnou léčbu může být vyhledávána konzultace 

specialistů na léčbu bolesti nebo specialistů na paliativní medicínu. 

1C 

50.  Příležitostně mohou být vyžadovány neuroablativní techniky na základě doporučení specialistů 

a s pečlivým zvažováním rizik a přínosů pro pacienta. 

2C 

51. Paliativní radioterapie může být indikována a může být efektivní v léčbě bolesti způsobené nádorovými 

uzly. 

2C 

52.  Mělo by se vyloučit, aby pleurodéza byla provedena časně a před vytvořením sept nebo před fixací plíce 

s neschopností se rozvíjet. 

1C 

53. Opakované odsátí nebo dočasný hrudní drén mohou být příležitostně nejpraktičtější cestou jak léčit 

opakované výpotky u velmi fyzicky slabých pacientů. 

2C 

54.  Pleurodéza je užitečná v prevenci opakovaných výpotků. Sterilní talek je preferován před jinými 

prostředky. 

1A 

55.  Pleurodéza je velmi účinná, pokud je provedena včas, ale neměla by být provedena dříve, než byla 

získána vhodná tkáň pro diagnózu. 

1C  

1A 

56.  Malé dávky morfinu podaného orálně mohou být užitečné pro snížení vnímání dušnosti a  tím i pro snížení 

s ní spojené úzkosti. 

1A 
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57. Podání kyslíku může být užitečné, ale nemělo by být provedeno bez důkazu snížené saturace kyslíku. 1C 

58. Podpora může být nabídnuta specializovanými sestrami, psychologickými a  psychiatrickými službami 

a skupinami podporujícími občany exponované azbestem. 

1C 

 

DOPORUČENÉ ÚDAJE PRO SBĚR DAT ZA ÚČELEM VYHODNOCOVÁNÍ STRUKTURY, PROCESU 

A VÝSLEDKŮ PÉČE 

K hodnocení kvality a výkonnosti péče o pacienty s maligním pleurálním mezoteliomem můžeme 

použít data zdravotních pojišťoven, data NOR a data nově sbíraná. Data pro zdravotní pojišťovny 

a data NOR, jsou-li propojena, umožňují získat klinicky více specifické informace, než pokud jsou 

použita samostatně; zatím však pouze na  úrovni jednotlivých nemocnic. Nicméně toto propojení je 

sice významným (a dosud málo využívaným) příspěvkem ke zvýšení informovanosti o léčení, ale pro 

potřeby kvalitního řízení péče je potřeba získat ještě další doplňující údaje. Proto se níže uvedená 

doporučení zaměřují především na sběr nových údajů. Dosud však neexistuje datové rozhraní, 

které by fakticky umožňovalo tato data sbírat. 

• Epidemiologické statistiky pro MPM lze získat ze . Tato databáze poskytuje několik 

základních údajů uvedených v tabulce 7.14. 

• Klinicky specifické údaje je možné získat z . 

NÁVRH UKAZATELŮ KVALITY 

Pro léčbu MPM lze hodnotit ukazatele epidemiologické (incidence, mortalita) s  tím, že vzhledem 

k velmi nízké incidenci nelze vyhodnotit přežívání podle stadií nádorů. Dále lze hodnotit počet 

případů hospitalizace pro toto onemocnění. Pro další ukazatele, jako jsou počet a  podíl 

operovaných nebo nemocniční a 30denní mortalita, není při nízké incidenci dostatek statisticky 

validních dat. 

V literatuře je často citovaná metoda hodnocení kvality života u  nemocných s touto diagnózou. 

Co se týče dalších ukazatelů týkajících se hodnocení péče o  pacienty s MPM, jsou informace ze 

světového písemnictví velmi chudé (tab. 7.15). Níže uvádíme jednu zmínku z  AHRQ týkající se širší 

skupiny pacientů s dušností a maligním pleurálním výpotkem (což není stav výhradně se týkající 

MPM). 

Rakovina a dušnost: procenta pacientů s dušností a maligním pleurálním výpotkem, kterým byla 

nabídnuta torakocentéza v průběhu jednoho měsíce od původní diagnózy výpotku nebo jiná léčba 

(například podpora diurézy), která vede k redukci výpotku nebo redukci symptomatické dušnosti. 

Zdroj: Dy SM, Lorenz KA, O’Neill SM, et al. Cancer Quality-ASSIST supportive oncology quality 

indicator set: feasibility, reliability, and validity testing. Rockville (MD): Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ); 2010 Apr. 13 p. (Effective Health Care Program research report; no. 

24). 

DOPORUČENÍ  | Výsledky  

59.  Je doporučeno sledovat epidemiologické statistiky (incidenci a mortalitu) a počty hospitalizovaných 

a operovaných v jednotlivých centrech  

Doporučení 

expertů  
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EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO STANDARDU 

• Maligní pleurální mezoteliom se nejvíce vyskytuje u  pracovníků s modrým azbestem (horníci, 

zaměstnanci loděnic či továren přímo zpracovávajících azbest, elektrikáři -izolatéři, demoliční 

pracovníci, údržbáři, opraváři, instalatéři, hasiči), jejich rodinných příslušníků nebo u  obyvatel 

bydlících v blízkosti dolů na azbest či továren zpracovávajících azbest. 

• Roční incidence maligního mezoteliomu pleury je u  žen odhadována na 1–2,5 na 1 milion 

a u mužů na 10–66 na 1 milion. 

• Azbest se již u nás přestal průmyslově používat, ale v příštích desetiletích bude u nás ještě 

incidence MPM stoupat. Nejvýznamnějšími zdroji expozice azbestu v  současnosti jsou 

azbestocementová krytina na střechách, žáruvzdorné izolace v budovách, vysokotlaké desky, 

těsnění k součástem strojů pracujících za vysokých teplot, brzdové obložení, těsnění a  izolace 

v dopravních prostředcích, vodovodní a kanalizační potrubí. 

Údaje NRC (podle typu nemocnice)  

Z dat, kterými disponuje NRC, lze standardně získat údaje týkající se akutních hospitalizací pro 

daný klinický stav. Protože MPM je stav velmi sporadický a  počty operací pro tento stav jsou zcela 

minimální, je možné z hlediska statistického zpracovat pouze počet hospitalizovaných případů 

a některé ekonomické parametry tohoto klinického stavu. Ostatní možné ukazatele, jako je 

nemocniční mortalita, počty a podíl operovaných, není možné validně interpretovat. Ukazatele QV 

367 Počet hospitalizovaných pro maligní pleurální mezoteliom registrovaného v  Národní sadě 

ukazatelů zdravotních služeb uvádí tabulka 7.16, další epidemiologické údaje z  NOR jsou shrnuty 

v tabulce 7.14. 

V tabulkách lze sledovat vliv typu nemocnice na náklady a porovnání výsledků, výkonu 

a spotřeby. Je zřejmé, že počet hospitalizací v  celé ČR je velmi nízký a celkové náklady na akutní 

lůžkovou péči činí v celé ČR přibližně 16 mil. Kč. Do těchto nákladů nejsou zahrnuty náklady 

na ambulantní léčbu včetně léků vydaných na recepty. 

Požadavek na poskytování péče ve specializovaných centrech je jedním z důležitých organizačních 

doporučení tohoto KS. Hlavní doporučení uvádějící nezbytnost koncentrace péče o nemocné 

s MPM vzhledem k jejich malému počtu a odlišnému způsobu léčby do kvalitně technicky 

a personálně vybavených center byla uvedena výše. Tyto nemocné je nutné koncentrovat do  tzv. 

Komplexních onkologických center (KOC) s pneumoonkologickým programem a event. 

Kooperujících onkologických skupin (KOS), za současného sběru dat v rámci Národního 

onkologického registru (NOR). Pouze vhodnou centralizací péče lze zajistit kontinuální 

vyhodnocování výsledků péče, kontrolu dodržování tohoto KS, srovnávání výsledků péče center 

v ČR i v zahraničí a zapojení pracovišť do velkých tuzemských i mezinárodních komparativních 

studií. 

DOPORUČENÍ  | Využitelnost klinického standardu pro koncentraci péče  

60.  Pacienti s MPM by měli být léčeni na speciálních pneumologických pracovištích s pneumoonkologickým 

programem a dostupnou péčí hrudní chirurgie. Dále je vhodná dostupnost specialisty pro léčbu bolesti.  

1C  

61.  Pacienti, kteří jsou považováni za kandidáty pro multimodální přístup k léčbě, by měli být zapojeni 

do prospektivních randomizovaných studií ve specializovaných centrech.  

1C  
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Tato doporučení jsou shodná s doporučeními č. 1 a 2 (odd. 7.3.4 Kvalifikační a technické požadavky na poskytovatele).  
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