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Klinické údaje + makroskopický nález: 

Jednalo se o 62 letou ženu, astmatičku, nekuřačku, u které byl na CT hrudníku 

náhodně zastižen systém několika expanzivně se chovajících tenkostěnných bul v 

pektorálním segmentu levé plíce celkových rozměrů 125 x 110 x 77 mm. 

K histologickému vyšetření byl ve dvou částech zaslán resekát části horního laloku 

levé plíce. Na průvodce byla uvedena klinická diagnóza plicní bula. Na řezu byla ve 

větší částici patrná poměrně rozměrná dutina obklopená relativně přiměřeným 

parenchymem, druhá částice byla tvořená převážně dutinou. 

 

Mikroskopický nález: 

V plicním parenchymu byla patrná mírná dilatace bronchiolů a změny 

charakteru centrilobulárního emfyzému. V okraji centrální dutiny byly okrsky s prostory 

vystlanými cylindrickým epitelem respiračního a místy nápadně mucinózního 

charakteru. Epitel byl blandního charakteru s malými uniformními jádry. Stěny cystiček 

byly tvořeny vazivem, místy s hladkosvalovými buňkami. Ojediněle byly zastiženy i 

kalcifikace až osifikace. Větší cystické prostory byly vystlány převážně respiračním 

epitelem, který v krátkých úsecích plynule přecházel v epitel mucinózní. 

Makroskopicky měla tato oblast skutečně charakter emfyzému. Ojediněle byly 

zastiženy oblasti s výraznější, až desmoplastickou, reakcí vaziva ve stěně. Přítomné 

epiteliální struktury byly ale i v těchto oblastech lokalizovány in situ. Ve speciálním 

barvení na průkaz elastických vláken nebyly přítomny známky invazivního charakteru 

růstu ani angioinvaze. Fokálně byla nápadnější chronická zánětlivá celulizace 

peribronchiálně. 

 

Diagnóza: 

Congenital pulmonary airway malformation (CPAM) Typ I 

 

Komentář: 

 CPAM představují vrozené malformace plic a dýchacích cest, ty mohou být 

cystické i solidní. Klasifikace těchto lézí v minulosti prošla vývojem. Klinický a 

patologický přístup k jejich dělení může být poněkud odlišný, například co se týká 

posuzování velikosti cyst, a tím řazení lézí mezi mikro a makrocystické. Klinický cut off 

pro mikro a makrocystické léze na prenatálním sonu je 5 mm, patologický hovoří o 

makrocystických lézích u cyst větších 2 cm.  



Běžně je v patologické praxi užívána modifikovaná verze Stockerovy 

klasifikace vrozených plicních malformací,  která rozlišuje celkem pět typů lézí.  

V původním Stockerově dělení plicních malformací byly rozlišovány typy tři, právě dle 

charakteru přítomných cyst. Afekce byly označovány zkratkou  CCAM – congenitální 

cystické adenomatoidní malformace. Do současné klasifikace zůstalo přízvisko 

adenomatoidní malformace zachováno pro CPAM typu III.  

  

K původním třem typům později v roce 1994 přibyli typ 0 a typ IV. Jednotlivé 

typy malformací vznikají v důsledku poruchy vývoje příslušných etáží dýchacích cest 

a plicního parenchymu, od tracheobronchiální oblasti až po distální aciny. 

 

 

 Kongenitální plicní malformace mohou být jak cystické – Typ I a IV, tak solidní 

III a 0. V případě typu II je tkáň tvořená cysticky i solidně vyhlížejícími okrsky. Léze se 

liší velikostí cyst a závažností projevů. Údaje o jejich výskytu obvykle vycházejí z dat 

získaných studiem kohort dětského a fetálního období. V případě studií zabývající se 

dospělou populací jsou čísla odlišná. Typ I, náš případ, je nejběžnější variantou CPAM 

u dětské populace, v dospělosti je však zřejmě významně méně zastoupený. Dle 

recentní studie Pogorilera et al. Publikované v American Journal of Pathology (doi: 

10.1097/PAS.0000000000000992) tvoří pouze 10% vrozených cystických lézí plic. V 

této studii byly nejčetněji zastoupeny sekvestrace a vady ze spektra sekvence 

bronchiální atrézie, jednotkou překrývající se s CPAM typu II. 

 CPAM typ I je charakteristická výskytem velkých cyst, udává se velikost víc než 

2 cm, může být až kolem 5 i 10 cm. Léze bývají často náhodným nálezem, neboť jsou 

často asymptomatické. Ke konci gestace mají tendenci se spíše zmenšovat. Nejsou 
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popisovány současně se vyskytující jiné vrozené vady, či známky obstrukce dýchacích 

cest (na rozdíl od CPAM typ II). V dětském období je nejčastějším typem vrozené plicní 

malformace.  

Pro  CPAM I. typu je velmi typickým výskyt clusterů mucinózního epitelu, který 

vystýla stěnu dutin, ale může tvořit i papilární projekce do cystických prostor. 

Mucinózní epitel je nositelem možného rizika malignizace léze. Vzhledem k možnosti 

transformace v mucinózní adenokarcinom je tedy CPAM I. typu považována za 

prekancerózu, byť velké studie zabývající se objektivizací maligního potenciálu 

kongenitálních lézí popsali malignizaci jen u zlomku případů … 0,7% (Kirmani et al., 

2010). Za maligní transformaci v mucinózní adenokarcinom je zodpovědná mutace 

genu k-ras. 

 Základní charakteristiky dalších typů CPAM jsou stručně popsány v tabulce 

uvedené výše. Typ 0, acinární dysplázie, či tracheobronchiální dysplázie, je velmi 

vzácná afekce, která se projeví záhy po narození respiračním selháním. Postižené 

bývají celé plíce, ty jsou malé atelektatické. Typ II je charakteristický výskytem 

mnohočetných tenkostěnných malých cyst. Je provázený příznaky obstrukce 

(„sekvence bronchiální atrézie“). Typicky je tato malformace provázena také 

přítomností jiných přidružených anomálií (agenese/dysgenese ledvin, extralobární 
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sekvestrace, brániční kýla, sirenomelie). Typ III, adenomatoiodní malformace, či 

bronchiolární/alveolární malformace, je další vzácnou vrozenou malformací, která se 

projevuje záhy po narození respiračním selháním, pokud není rozpoznána již 

prenatálně. Často je provázena rozvojem fetálního hydropsu a polyhydramniem matky. 

Postižená plíce je výrazně zvětšená, druhostranná plíce naopak nápadně 

hypoplastická. Mohou se současně vyskytovat přidružené anomálie dalších orgánů. 

Poslední typ IV, periferní acinární malformace, je charakteristická přítomností 

mnohočetných velkých cyst (2-10 cm), léze se typicky manifestuje v časném dětství a 

je popisována její souvislost s pleuropulmonálním blastomem (PPB). V souboru 

pacientů s benigními vrozenými cystickými malformacemi plic Nasr et al. popsal 

incidenci PPB 4%. Čistě cystický typ pleuropulmonálního blastomu je snadno 

zaměnitelný s CPAM IV. typu. Uvažována byla i možnost, že se jedná o jednu 

jednotku, kdy je na takovou lézi (CPAM typu IV) nahlíženo jako na regredovaný, či 

nedostatečně extenzivně vyšetřeným cystický PPB.  

 V rámci diferenciální diagnostiky prezentované léze, respektive cystických 

lézí plic u dospělých jedinců, stojí na první místě „prostý emfyzém“. Tato diagnóza je 

kliniky také často uváděna na průvodce u podobných typů resekátů. Z pohledu 

diferenciální diagnostiky vrozených, potenciálně cystických lézí, připadají v úvahu 

jednotlivé typy CPAM, v případě dospělého především typ I a II, intra i extrapulmonární 

sekvestrace a bronchiální atrézie, které bývají sdružovány pod pojem sekvence 

bronchiální atrézie. Dále by to byly bronchogenní cysty, vzácné benigní léze, které 

však také mohou být místem vzniku potenciálního maligního bujení. Obvykle se jedná 

o solitární větší cysty, které nekomunikují s periferními malými dýchacími cestami a 

alveoly. 

 Byť se názory na léčbu těchto lézí, obzvlášť jsou-li asymptomatické, různí, tak 

se závěry velkých studií a metaanalýz nakonec shodují v doporučení léze resekovat. 

Sníží se tím riziko potenciální malignity ale i opakovaných infekcí. Resekci je 

doporučováno provést spíše dříve než později, neboť s rostoucím věkem je větší riziko 

vzniku komplikací souvisejících s výkonem. Upřednostňovaná je lobektomie, před 

parciální resekcí. V našem případě byl také doresekován celý horní lalok plíce. V 

dodaném materiálu byla přítomna zbylá část objemné cystická léze, ve které byly 

zastiženy rozsáhlé okrsky mucinózního epitelu v cystách. Materiál byl velmi extenzivně 

vyšetřen a nakonec bylo zastižena i oblast se suspektní počínající invazí. 

 Dalším argumentem pro resekci, a to u malých dětí, je předpoklad, že tím, že 

odstraníme včasně nefunkční oblast plíce, zajistíme plíci prostor pro kompenzatorní 

růst. 
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