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Klinická diagnóza 

– Stopkuřák. 

– Náhodně zjištěno difuzní a lehce nepravidelné 
zastínění intersticia plic. 

– Pneumologům se nezdařilo nález verifikovat, proto 
žádána plicní biopsie. 





Makropopis 

– Část plicní tkáně hmotnosti 10g. 

 

– Velikost 5,5 x 5,5 x 1 cm. 

 

– V jedné části tkáň tužší konzistence, červenohnědé 
barvy, velikosti 2 x 1 x 1 cm. 

 

– Dále zastižena dvě bělavá ložiska velikosti 1 x 0,5 x 
0,5 cm a druhé velikosti 2 x 0,3 x 0,3 cm, tuhé 
konzistence, ostře ohraničené od plicní tkáně . 
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Mikropopis 
– Mírně vazivovatě ztluštělá cévnatá viscerální 

pleura s antrakózou. 

 

– Alveolární struktura zčásti emfymatózní, zčásti se 
známkami kolapsu.  

 

– PAS pozitivní kondenzovaný materiál v alveolech.  

 

– Místy s granulárními partikulemi. 

 

– Alveolární výstelka vykazuje přítomnost 
granulárních pneumocytů. 



– V některých alveolech deskvamace epitelu do 
alveolů s nečetnými makrofágy. 

 

– V intersticiu mírná fibróza.  

 

– Nález nasvědčuje pro akumulaci surfactant 
apoproteinu v alveolech.  

 

– IHC pozitivita IgG, kappa, lambda. V CD34 
výraznější vaskularizace plicního stromatu.  



Nález 

– Nález spadá do obrazu alveolární proteinózy 
(lipoproteinózy). 

 

– Alveolární proteinóza přichází u 
imunokomprimovaných pacientů, často s 
koincidencí s mykotickou či cytomegalovirovou 
infekcí.  



Plicní alveolární proteinóza (PAP) 

• Rosen 1958 (26 případů PAP). 
• Linell et al. 1953 (diseminovaná kryptokokóza). 
• Levinson et al. 1957 (myeloproliferetivní 

onemocnění). 
• Teorie vzniku starší: nadměrná akumulace složek 

(Larson, Gordniet 1965) surfaktantu (fosfolipidů a 
proteinů v alveolech). 

• V současnosti: akumulace surfaktantu následkem 
snížené clearance surfaktantu z alveolárního 
prostoru. (Costabel U. 2005). 



PLICNÍ ALVEOLÁRNÍ PROTEINÓZA 

• Považována spíše za klinický syndrom než za 
nozologickou jednotku (Seymour, JANSA, 
COSTABEL). 

 

3 klinické formy: 

– Kongenitální 

– Primární 

– Sekundární 



Kongenitální plicní alveolární 
proteinóza 

• Výskyt u novorozenců. 

• Sporadicky i familiární výskyt. 

• Dědičnost autozomálně recesivní. 

• Hereditární deficience surfaktantového proteinu B 
(SP-B). 

• Mutace v kodonu 121 genu pro SP-B (popsáno 
dalších 27 mutací genu pro SP-B, které vedou ke 
změně aminokyselinové sekvence a ke změně 
struktury proteinu.  

• Mutace genu pro surfaktantový proteinu C (SP-C). 



Primární plicní alveolární proteinóza 
(idiopatická, získaná) 

• Etiologie neznámá. 

• Familiární výskyt nepopsán. 

• Považuje se za autoimunní onemocnění s 
autoprotilátkami proti GM-CSF (růstový faktor 

stimulující granulocyty a makrofágy), který 
zodpovídá za funkci alveolárních makrofágů. 



Sekundární plicní alveolární 
proteinóza 

• Vzácná jednotka. 

• Přichází při primárních a sekundárních 
imunodeficitech. 

• Hematologické malignity. 

• Oportunní infekce (nokardióza, kryptokokóza, 
mukormykóza, histoplazmóza, aspergilóza, 
cytomegalovirus, herpes, pneumocystis jiroveci, 
křemík-akutní silikoproteinóza a další). 



PATOGENEZE 

• Surfaktantové lipidy a proteiny jsou 
syntetizovány pneumocyty II. řádu. Nachází se 
v jejich cytoplazmě v podobě lamelárních 
tělísek. 

• Lamelární tělíska jsou v alveolárním prostoru 
transformovány na struktury tzv. tubulárního 
myelinu. 

• Na odstraňování surfaktantu se podílí 
pneumocyty II. řádu a makrofágy. 



• 70 – 80% agregátů surfaktantu je pohlceno 
zpět PN II, zbytek je degradován makrofágy. 

 

• Surfaktantové proteiny mají schopnost 
opsonizovat různé bakterie a viry. 

 

• Proces odstraňování surfaktantu z alveolů je 
závislý na GM-CSF, který aktivuje makrofágy. 



Diagnostika plicní alveolární 
proteinózy 

1) ELMI není nutná. 

2) Vyšetření BAT (zvýšený obsah fosfolipidů). 

3) „Zlatý standart“ otevřená biopsie. 

 

LÉČBA 

- Celková laváž (dialýza) plic. 

- Zlepšuje klinické, radiologické a funkční 
parametry. 



Prognóza plicní alveolární proteinózy 

  Celkově dochází k respiračnímu selhání    

u 10 – 15% plicní alveolární proteinózy. 
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