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Milí čitatelia!
Dostávate do ruky časopis „Onkológia VIP 2014“. Som veľmi rád, že sa podarilo k minuloročnému vydaniu
pridať informácie o dôležitých aspektoch onkologickej starostlivosti i tento rok.
Sú v ňom uverejnené články o ďalších dôležitých onkologických ochoreniach, toxicite nádorovej liečby,
ako aj o podpornej a terminálnej starostlivosti.
Cieľom tejto publikácie je opäť informovať lekárov, ktorí prichádzajú do styku s onkologickými pacientmi
o dôležitých aspektoch v diagnostike a liečbe onkologických ochorení. Preto znova zdôrazňujem, že ide
takmer o všetkých lekárov. Chcem zvýrazniť nezastupiteľnú úlohu všeobecného, praktického lekára
v celom procese, pretože on je zvyčajne prvým, na ktorého sa pacient obráti so zdravotným problémom,
k nemu sa vracia do starostlivosti, on mu pomáha riešiť komplikácie, vybavuje pomoc.
V tejto edícii mierne prevažujú informácie o urologických nádoroch. Jednak preto, že sú veľmi časté
(nádory prostaty). Po dlhšom čase sa objavila účinná liečba pokročilých štádií ochorenia (svetlobunkový
karcinóm obličky – Grawitzov tumor), alebo testikulárne nádory, aj keď ide síce o ochorenie zriedkavé, ale
významne kurabilné a preto si vyžaduje centralizáciu pacientov na pracoviská, kde dostanú komplexnú
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starostlivosť erudovaných onkológov – špecialistov.
Napriek neprehliadnuteľným pokrokom v protinádorovej liečbe existujú stále diagnózy, u ktorých aj pri enormnej snahe, sú výsledky pomerne
žalostné. Príkladom je karcinóm pankreasu, kde ani radikálna operácia vo včasnom štádiu nie je zárukou uspokojivých výsledkov a pokročilé
metastatické ochorenie predstavuje výraznú limitáciu pre prežívanie pacientov.
Okrem týchto dôležitých informácií o možnostiach liečby je nevyhnutné brať do úvahy možné prejavy toxicity protinádorovej liečby, ktoré
nemožno podceniť, lebo pacienta môžu bezprostredne ohroziť na živote. K nim rozhodne patrí aj tromboembolická choroba, ktorá je pomerne
častým príznakom pokročilosti nádorovej choroby, ako aj dôsledkom protinádorovej liečby.
Najčastejšími prejavmi generalizovanej nádorovej choroby je bolesť a porucha výživy. Tak ako sú k dispozícii mnohé lieky proti bolesti a je
zbytočné a nesprávne ich nevyužiť a nechať pacienta trpieť, podobne aj poruchy výživy resp. malnutríciu môžeme pomerne úspešne riešiť
rôznymi formami enterálnej výživy.
Napriek avizovaným úspechom, sme stále konfrontovaní s pacientmi, kde všetky liečebné snahy zlyhávajú. Vtedy nastupuje úloha terminálnej
starostlivosti. Je mimoriadne dôležité, aby pacient a jeho rodina dostali relevantné informácie o všetkých možnostiach , formách a dostupnosti
takejto starostlivosti. Aj terminálna starostlivosť musí byť profesionálna a efektívna. Snahou je zabezpečiť pacientom dôstojné terminálne
štádium ich života.
Našim cieľom je predkladať širokej odbornej verejnosti najnovšie informácie o výsledkoch výskumu, o pokrokoch v diagnostike, nádejných
liečebných postupoch, o nových možnostiach riešenia toxicity nádorovej liečby, ako aj o paliatívnej terminálnej starostlivosti.
Pevne verím, že forma, ktorú sme zvolili je prijateľná a zrozumiteľná.
Na záver zopakujem, čo som už napísal predtým. Ospravedlňujem tým čitateľom, ktorí by si radi prečítali iné príspevky. Výber je jednak
subjektívny a jednak limitovaný obmedzeným priestorom. Veľmi by som chcel, aby časopis, ktorý dostávate do rúk, obsahoval články
pre každého zaujímavé, vedecky hodnotné a významné aj pre klinickú prax.
Privítame akúkoľvek reakciu, kritickú predovšetkým.

Stanislav Špánik, Bratislava 2014
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ZHUBNÉ NÁDORY TELA MATERNICE
MUDr. Marcela Tkáčová, PhD.
Interná onkologická klinika, OÚSA s.r.o., Heydukova 10, Bratislava
marcela.tkacova@ousa.sk

Sumár:
Karcinóm endometria je najčastejšou malignitou zo ženských pohlavných orgánov. Jeho incidencia posledné roky stúpa, čo súvisí
predovšetkým s predlžovaním aktívneho hormonálneho obdobia
u žien a s civilizačnými faktormi. Väčšina pacientok má v čase
stanovenia diagnózy ochorenie vo včasnom štádium s dobrou
prognózou a na ich vyliečenie postačuje chirurgický zákrok.
V súčasnej dobe je známe, že karcinóm endometria tvorí heterogénnu skupinu ochorení s rôznymi biologickými a klinickými charakteristikami. Práve pre jeho heterogenitu je potrebná správna
stratégia liečby so snahou dosiahnuť čo najlepšie výsledky.
Kľúčové slová: karcinóm endometria, hysterektomia, rádioterapia, chemoterapia

Summary:
Uterine cancer.
Endometrial cancer is the most common malignancy of female
genital tract. Incidence of this disease arises, due to prolongation
of women`s active hormonal period and multiple risk factors. The
most of the patients have early staged disease with good prognosis and for recovery of patients is appropriate surgery enough. It is
known, that endometrial cancer is heterogenous group of disease with various biologic and clinical features. The right treatment
strategy is important to achieve the best results.
Key words: endometrial cancer, hysterectomy, radiotherapy, chemotherapy

ÚVOD
V tele maternice dochádza pomerne často k malígnemu
bujneniu, ktoré je reprezentované karcinómom endometria
(97 %) a zriedkavejšie sarkómom maternice (3 %).
Karcinóm endometria je najčastejší gynekologický nádor.
V západnej Európe je u žien na siedmom mieste v úmrtí
na nádorové ochorenie. Celosvetovo je vekovo štandardi
zovaná incidencia tohto ochorenia 8,2/100 000 a vekovo
štandardizovaná mortalita 1,9/100 000. Incidencia nádorov
tela maternice vo vyspelých krajinách stúpa a to z dôvodu
predlžovania biologického veku a nárastu obezity v popu
lácii. Na Slovensku, v poslednom štatistickom spracovaní
z roku 2007, bola štandardizovaná incidencia nádorov tela
maternice 20,2/100 000 žien s počtom novo diagnostiko
vaných pacientok 901, čo tvorilo 6,5 % zo všetkých nádorov.
Štandardizovaná mortalita bola na Slovensku za rok 2007
4,4/100 000 žien (1).
Karcinóm endometria sa najčastejšie vyskytuje u postme
nopauzálnych žien. Medián veku pacientok s týmto ocho
rením je 63 rokov. Najdôležitejšími rizikovými faktormi pre

vznik karcinómu endometria je zvýšená hladina estrogénov
(spôsobená obezitou, diabetom, cirhózou), skorá menštru
ácia, neskorá menopauza, neplodnosť, nuliparita, vyšší vek,
užívanie Tamoxifénu, alebo užívanie tzv. nekrytých estrogé
nov (hormonálna substitučná liečba) (2, 3). Vo väčšine prí
padov sa karcinóm endometria vyskytuje sporadicky, avšak
u 5% pacientok dané ochorenie vzniká na základe genetic
kej predispozície. Najčastejší genetický syndróm, ktorý je
spojený s vznikom karcinómu endometria, je hereditárny
nepolypózny syndróm kolorektálneho karcinómu (HNPCC)
alebo tzv. Lynchov syndróm. Ide o dedičnú mutáciu pre
opravné mechanizmy DNA pre gény MLH1, MSH2, MSH6
alebo PMS2. V danom prípade je riziko vzniku karcinómu
endometria 4060%, s výskytom v mladom veku (2). Tento
syndróm je spojený aj s vysokým rizikom kolorektálneho
karcinómu a karcinómu ovária. Genetické vyšetrenie by
malo byť navrhnuté pacientkam s karcinómom endometria
mladším ako 55 rokov, alebo s rodinnou anamnézou kar
cinómu endometria a kolonu.

1. KLINICKÝ OBRAZ A DIAGNOSTIKA
Prvým prejavom karcinómu endometria je najčastejšie ab
normálne postmenopauzálne krvácanie. U premenopauzál
nych pacientok je to menorhagia alebo abnormálne men
štruačné krvácanie. Niekedy môže abnormálne vaginálne
krvácanie chýbať a prvé prejavy ochorenia sa vyskytnú až keď
je ochorenie pokročilé. Môže sa vyskytovať pelvická bolesť,
hematúria, rektálna obštrukcia, renálne zlyhávanie, abdo
minálny dyskomfort, alebo klinické príznaky, súvisiace s lo
kalizáciou metastáz (najčastejšie v pľúcach). Pri výskyte ab
normálneho krvácania by malo byť zrealizované štandardné
gynekologické vyšetrenie a endovaginálne USG vyšetrenie,
za účelom posúdenia hrúbky endometria alebo vylúčenia
TU zmien. Následne by mala byť vykonaná biopsia endome
tria. Pri jej negativite a pretrvávaní klinických symptómov by
mala byť vykonaná dilatácia a frakciovaná kyretáž. Ak sa pri
biopsii nájdu známky atypickej hyperplazie, rovnako je indi
kované vykonanie dilatácie a frakciovanej kyretáže, pretože
u 15 – 25 % pacientok s atypickou hyperplaziou sa potvrdí
karcinóm (typ I). Z laboratórnych vyšetrení je nutné vykonať
vyšetrenie krvného obrazu, biochemické vyšetrenie, onko
marker CA 125, ktorý je zvýšený u 20 % pacientok a závisí
od štádia ochorenia. Keďže pľúca sú najčastejším miestom
metastázovania, je vhodné doplnenie RTG hrudníka, prí
padne CT vyšetrenie. U karcinómu endometria sa vykonáva
chirurgický „staging“. Rutinné predoperačné CT vyšetrenie
je často vynechané. Ak sa z gynekologického vyšetrenia javí
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ochorenie pokročilé alebo metastatické, vykonanie CT vyše
trenie brucha a malej panvy alebo MRI vyšetrenie, je indiko
vané (2, 3).
Najčastejším histopatologickým podtypom je endomet
roidný adenokarcinóm, ktorý tvorí až 80 % malígnych neo
plázií endometria. Okrem toho sa vyskytujú aj agresívnejšie
formy adenokarcinómu, ako serózny papilárny karcinóm
a svetlobunkový karcinóm, ktoré majú podstatne horšiu
prognózu. Udáva sa, že karcinóm endometria má dva od
lišné mechanizmy patogenézy. Najviac karcinómov vzniká
z normálneho funkčného endometria a sú spojené s aty
pickou hyperplaziou v dôsledku nekrytých estrogénov (typ
I). Ide najčastejšie o endometroidný karcinóm, dobre dife
rencovaný, s vysokou expresiou steroidných hormonálnych
receptorov, odpovedajúci na hormonálnu liečbu (tab.2).
Ostatné podtypy (typ II), ako serózny a svetlobunkový kar
cinóm, vznikajú z atrofického endometria bez vzťahu k ex
pozícii estrogénov, majú nízky stupeň malígnej diferenciá
cie a takmer žiadnu expresiu steroidných hormonálnych
receptorov. Sú agresívnejšie a majú horšiu prognózu. Často
je prítomné lymfovaskulárne šírenie a nádor je vysoko rizi
kový z hľadiska šírenia do peritoneálnej dutiny a omenta, so
vznikom vzdialených metastáz. Najčastejšie miesta vzniku
metastáz sú pľúca, pečeň, kosti. (2). Do skupiny malígnych
epitelových nádorov tela maternice je zaradený aj karcino
sarkóm (malígny zmiešaný Müllerianský tumor), keďže ide
o metaplastický karcinóm a nie sarkóm uteru. Je hodnotený
ako agresívny tumor, vysoko rizikový (5).
Karcinóm endometria je klasifikovaný podľa FIGO systému
(Medzinárodná Federácia Gynekológie a Pôrodníctva). Pre
určenie prognózy ochorenia je nutné hodnotiť rizikové fak
tory a stav lymfatických uzlín. V roku 2009 bola opäť FIGO
klasifikácia zmenená a platí jej 7. vydanie (viď tabuľka 1).
Medzi najdôležitejšie prognostické faktory u karcinómu en
dometria patria: štádium ochorenia, stupeň malígnej dife
renciácie (G), hĺbka invázie myometria, histologický podtyp
a prítomnosť lymfovaskulárneho šírenia .
75 % pacientok má ochorenie v skorom štádium a dosiahne
vyliečenie. Celkové prežívanie je približne 90 % pre štádium
I a II, 60 % pre štádium III a 25 % pre štádium IV. Medzi ďal
šie prognostické faktory, ktoré výrazne zhoršujú prognózu
ochorenia sú adnexálne postihnutie, pozitívna peritoneálna
cytológia, prítomná lymfovaskulárna invázia a vyšší vek (≥
60 rokov) (2). Posúdenie rizikových faktorov je zvlášť dôleži
té u včasných štádií ochorenia (štádium I, II), pretože vyčle
ní skupinu pacientok s vyšším rizikom pre skorú rekurenciu
a potrebu adjuvantnej liečby.
2.

LIEČBA

Liečba karcinómu endometria je multimodálna. Zahŕňa chirur
gickú liečbu, rádioterapiu, chemoterapiu a hormonálnu liečbu.
2.1 Chirurgia
Primárnou liečbou karcinómu endometria je chirurgický zá
krok s vykonaním chirurgického „stagingu“ a cytoredukcie.

Chirurgický výkon pozostáva z peritoneálnej laváže na cy
tologické vyšetrenie, hysterektomie, bilaterálnej salpingo
-ooforektomie, pelvickej a paraaortálnej lymfadenektomie.
Je známe, že vykonanie lymfadenektomie je dôležité pre
presné určenie štádia ochorenia a správnu indikáciu adju
vantnej liečby. Na druhej strane je výkon spojený s určitými
rizikami a nie je isté, či prináša predĺženie celkového preží
vania. Preto je sporné rutinné vykonávanie pelvickej a para
aortálnej lymfadenektomie vo všetkých štádiách ochorenia.
V súčasnej dobe je trend vykonávania čo najmenej invazív
nych výkonov pomocou laparoskopických a robotických
techník s úmyslom zníženia výskytu perioperačných a po
operačných komplikácií (3, 4).
2.2 Rádioterapia
Radiačná liečba môže byť použitá ako adjuvantná (poope
račná) liečba karcinómu endometria, alebo ako definitívna
liečba v prípade, ak nie je možné vykonať operačný zákrok.
Cieľom rádioterapie je znížiť incidenciu recidívy ochorenia
v malej panve (vo vaginálnej klenbe a panvových lymfatic
kých uzlinách). Indikácie rádioterapie vo včasnom štádiu
ochorenia závisia od prítomnosti rizikových faktorov. Podľa
rizikových skupín je možné použiť buď externú pelvickú
rádioterapiu alebo len vaginálnu intrakavitárnu brachy
terapiu. Vaginálnou brachyterapiou sa na povrchu vagíny
dosiahne dávka 30 Gy, používa sa metóda afterloading
(low-dose, high-dose). Cieľom liečby je profylaxia vaginál
nych metastáz, ktoré sú pri endometriálnom karcinóme naj
častejšie. Výhodou vaginálnej brachyterapie je menší výskyt
nežiaducich účinkov a tým lepšia kvalita života. U pacientok
s rizikovými faktormi je indikovaná externá rádioterapia na
celú malú panvu v dávke obvykle 50 – 60 Gy. Pri postihnutí
paraaortálnych uzlín sa môže aplikovať externá rádioterapia
aj na paraaortálnu oblasť. Medzi najčastejšie nežiaduce účin
ky rádioterapie patria: postaktinická rádioterapia, proktitída,
tvorba vezikálnych a rektálnych vredov, vznik vezikálnych
a rektálnych fistúl, fibróza parametria, rozvoj lymfedému
dolnej končatiny, ako aj vznik sekundárnych malignít v oža
rovacom poli. Správna a včasná liečba nežiaducich účinkov
výrazne zlepšuje kvalitu života u pacientok s karcinómom
endometria. Pre pacientky s pokročilejším ochorením (FIGO
III, IV) po adekvátnej operácii je možné voliť kombinovanú
pooperačnú liečbu, chemoterapiu a rádioterapiu v sekven
cii (4).
2.3 Chemoterapia
Pre pacientky s karcinómom endometria je chemoterapia
indikovaná, ak je ochorenie diagnostikované ako pokročilé
so vzdialenými metastázami, pri recidíve ochorenia, ktorú
nie je možné riešiť chirurgicky alebo rádioterapiou. Ako
adjuvantná liečba môže byť zvážená aj u včasných štádií
ochorenia s rizikovými faktormi. Štyri chemoterapeutiká vy
kazujú jednoznačnú efektivitu v liečbe karcinómu endome
tria: doxorubicin, cisplatina, karboplatina a paklitaxel. Prefe
rovaná je kombinovaná liečba s liečebnými odpoveďami od
40 % do 60 % (paklitaxel + karboplatina alebo doxorubicin
+ cisplatina). U pacientok s nižším stavom telesnej výkon
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nosti a komorbiditou, volíme monoterapiu vyššie uvedený
mi liekmi, s účinnosťou 20 – 30 % (4, 5). Interval podávania
kombinovanej chemoterapie je každé 3 alebo 4 týždne.
Dodržiavanie tohto intervalu je dôležité pre dosiahnutie
čo najlepšieho liečebného efektu. Práve preto je potreb
né skoro a správne liečiť nežiaduce účinky chemoterapie.
Keďže vo väčšine prípadov ide o paliatívnu liečbu s cieľom
predĺžiť prežívanie a oddialiť vznik symptómov ochorenia,
chemoterapia by nemala svojou toxicitou znižovať kvalitu
života pacientok. Spektrum nežiaducich účinkov chemote
rapie používanej v liečbe karcinómu endometria je rovnaké
ako u iných solidných nádorov, je to: hematologická toxici
ta, gastrointestinálna toxicita, nefrotoxicita, kardiotoxicita
a neurotoxicita. Jej riešenie sa riadi rovnakými princípmi a je
uvedené v samostatnom článku.
2.4 Hormonálna liečba
Je indikovaná pre pacientky s metastatickým, rekurentným
karcinómom endometria, alebo pre pacientky s včasným
štádiom, ktoré majú kontraindikáciu chirurgickej alebo ra
diačnej liečby. Pozitívny účinok gestagénov na karcinóm
endometria je vysvetľovaný tým, že i nádorové bunky si
čiastočne ponechávajú vlastnosť vyzrievať pod vplyvom
gestagénov. Asi 20 – 50 % pacientok reaguje na túto liečbu
regresiou ochorenia. Hormonálna liečba je účinná iba pre
endometroidný histologický typ karcinómu s pozitívnymi
estrogénovými, progesterovými receptormi. Ostatné his
tologické typy ako serózny, svetlobunkový karcinóm alebo
karcinosarkóm nie sú pre hormonálnu liečbu vhodné. Naj
častejšie sú používané gestagény (medroxyprogesterón
acetát a megestrol acetát), ale podobnú antitumorovú akti
vitu má aj tamoxifén alebo inhibítory aromatázy (anastrozol,
letrozol). Prediktorom odpovede na hormonálnu liečbu sú
dobre diferencované tumory, dlhý čas do progresie ocho
renia, lokalizácia a prítomnosť extrapelvických metastáz
(hlavne pulmonálnych). Ak ochorenie na hormonálnej lieč
be progreduje, malo by byť zvážené podanie chemoterapie
(4, 5). Ak má pacientka iniciálne z recidívy ochorenia klinické
ťažkosti, je indikované podanie systémovej liečby, nie hor
monálna liečba - pre jej neskorší nástup účinku.
3.

SLEDOVANIE

pacientok po kuratívnej liečbe by malo byť komplexné, je
v kompetencii onkogynekológa a klinického onkológa. Jej
cieľom je čo najskôr zistiť recidívu ochorenia alebo progre
siu ochorenia po paliatívnej liečbe. Recidíva ochorenia sa
vyskytne u 15 % pacientok s iniciálnym ochorením v I a II
štádium a u 52 % so štádiom III a IV. U väčšiny nastane re
cidíva ochorenia do 3 rokov od iniciálnej liečby a 50 – 70%
z nich má z recidívy ochorenie klinické symptómy (6). V rám
ci dispenzarizácie by malo byť vykonané celkové fyzikálne
a gynekologické vyšetrenie. Interval vyšetrenia po skončení
liečby by mal byť každé 3 – 4 mesiace prvé dva roky, násled
ne každých 6 mesiacov do 5 rokov. Z vyšetrení sa vykonáva:
biochemické vyšetrenie, vyšetrenie krvného obrazu a sedi

mentácie, vyšetrenie onkomarkeru CA 125. Podľa NCCN (Na
tional Comprehensive Cancer Network) odporúčaní z roku
2014 sa môže zvážiť vykonanie CT vyšetrenia hrudníka,
brucha a malej panvy každé 3 – 6 mesiacov počas prvých
dvoch rokoch, následne každých 6 mesiacov ďalšie 2 roky
a následne 1x ročne. Pacienti v dispenzarizácii by mali byť
poučení o možných symptómoch, súvisiacich s recidívou
ochorenia, ako: krvácanie (z vagíny, rekta), strata apetítu,
strata hmotnosti, bolesť v oblasti panvy alebo abdomenu,
kašeľ, dušnosť a opuch dolných končatín. V prípade daných
klinických symptómov má byť vykonaná rýchla diferenciál
na diagnostika (5).
Karcinosarkóm endometria alebo zmiešaný malígny
Mülleriansky tumor je agresívny tumor, hodnotený ako
vysoko rizikový. Podľa patológov ide o metaplastický kar
cinóm so sarkomatóznou komponentou a nie sarkóm ute
ru, preto je v poslednej dobe zaraďovaný medzi epitelové
nádory (5, 7). Ide o ochorenie prognosticky nepriaznivé,
s 5-ročným prežívaním približne 50 % pre I. štádium. Chirur
gická liečba a staging je rovnaký ako u vyššie spomínaných
tumorov. Čo sa týka chemoterapie je ifosfamid považovaný
za najaktívnejšiu látku v tejto indikácii. Lepšiu efektivitu do
sahuje kombinácia ifosfamid a paklitaxel pri akceptovateľ
nej toxicite (5).
Sarkómy tela maternice sú zriedkavé nádory, ktoré tvoria
3 % zo všetkých malígnych nádorov maternice. Rizikovým
faktorom pre vznik sarkómov maternice je anamnéza rá
dioterapie na oblasť malej panvy. Ide o mezenchymálne/
stromálne tumory, ktoré delíme na endometriálny stromál
ny sarkóm (ESS), uterinný leiomyosarkóm (uLMS) a high gra
de (nediferencovaný) endometriálny sarkóm. Najčastejší je
leiomyosarkóm maternice. Sarkómy maternice majú vlastný
systém štádií FIGO/TNM 2010, uvedený v tabuľke 2. Primár
na liečba je chirurgická. Vykonáva sa hysterektomia ± bila
terálna adnexektomia, lymfadenektomia je kontroverzná.
Nediferencované sarkómy maternice skoro hematogénne
metastázujú do pľúc. Vytváranie metastáz v lymfatických
uzlinách nie je časté. Pooperačná liečba závisí od štádia
ochorenia a histologického podtypu, nie je štandardizova
ná. Do úvahy pripadá rádioterapia, chemoterapia a pre ESS
hormonálna liečba. Rovnaké liečebné modality používame
aj v rámci paliatívnej liečby metastatického ochorenia (5).
Liečba malígnych nádorov tela maternice je multimodálna a vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov:
klinického onkológa, onkogynekológa a radiačného
onkológa. Skoré rozpoznanie ochorenia je prognosticky
významné, preto je žiaduce zo strany praktického lekára povzbudzovať pacientky k pravidelným gynekologickým prehliadkam.
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Príloha
Tabuľka 1.: FIGO klasifikácia pre karcinóm endometria
TNM

Tabuľka 2.: TNM/FIGO klasifikácia 2010 pre ESS, uLMS
TNM

FIGO

FIGO

Tx

Primárny nádor nemožno hodnotiť

Tx

Primárny tumor nehodnotiteľný

T0

Bez známok primárneho nádoru

T0

Bez prítomnosti primárneho tumoru

Tis

Karcinóm in situ (preinvazívny karcinóm)

T1

I

Tumor obmedzený na maternicu

T1

I1

Nádor obmedzený na telo maternice

T1a

IA

Tumor ≤ 5 cm v najväčšom rozmere

T1a

IA1

Nádor obmedzený na endometrium alebo
postihnutie <1/2 myometria

T1b

IB

Tumor > 5 cm

T1b

IB

Nádor postihuje ≥1/2 myometria

T2

II

Nádor postihuje cervikálnu stromu, nešíri
sa mimo maternicu

T3 a/
alebo
N1

III

Lokálne a/alebo regionálne šírenie

T3a

IIIA

Nádor postihuje serózu tela maternice
alebo adnexa (priamym šírením alebo me
tastázami)

T3b

IIIB

Postihnutie pošvy alebo parametrii (pria
mym šírením alebo metastázami)

N1

IIIC

Metastázy do panvových a paraaortálnych
lymfatických uzlín2

IIIC1

Metastázy do panvových lymfatických uz
lín

IIIC2

Metastázy do paraaortálnych lymfatických
uzlín s/bez metastáz do panvových lymfa
tických uzlín

T4

IVA

Nádor postihuje sliznicu močového mech
úra/sliznicu čreva3

M1

IVB

Vzdialené metastázy

1. Samostatné postihnutie endocervik. žliazok je považované za štádium I.
2. Pozitívna cytológia musí byť uvedená samostatne , bez zmeny štádia
3. Prítomnosť bulózneho edému sliznice močového mechúra nie je dostatočným dôkazom pri klasifikácii T4. Lézia by mala byť biopticky
potvrdená.

T2

Tumor šíriaci sa mimo uterus v malej
panve

II

T2a

IIA

Tumor infiltrujúci ovária

T2b

IIB

Tumor infiltrujúci iné panvové tkanivá

T3

III

Tumor infiltrujúci brušné tkanivá

T3a

IIIA

S postihnutím jedného miesta

T3b

IIIB

S postihnutím >1 miesta

IIIC

Metastázy v regionálnych lymfatických
uzlinách

T4

IV
IVA

Tumor infiltrujúci močový mechúr ale
bo rektum

IVB

Vzdialené metastázy (okrem ovárií, pa
nvy alebo brušného tkaniva)
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Sumár:
Karcinóm prostaty predstavuje v rozvinutých krajinách najrozšírenejší typ rakovinového ochorenia u mužov nad 50 rokov. Je
druhou najčastejšou príčinou úmrtia na malígne ochorenie v Európe a Severnej Amerika. Jeho výskyt stúpa s vekom a v siedmom
decéniu možno hovoriť o epidemickom výskyte ochorenia. Autor
podáva kritický pohľad na diagnostiku a liečbu jednotlivých štádií
ochorenia. Liečba karcinómu prostaty je komplexná a vyžaduje
individuálny prístup. Pre komplexnosť a rozsiahlosť všetkých možných faktorov, ktoré ovplyvňujú adekvátny výber optimálneho
liečebného postupu, treba brať do úvahy prognostické faktory na
strane nádoru aj pacienta.
Kľúčové slová: karcinóm prostaty, PSA, liečba

Principles of prostate cancer therapy
Summary:
Prostate cancer in developed countries is the most wide diagnosed cancer on males above fifties. Is the second leading cause of
death among malignant diseases in Europe and North America.
Disease incidence increase with age, at the seventies the incidence
achieve epidemic dimensions. Author presents a critic approach
to diagnosis and therapy according to prostate cancer stages.
Disease treatment is complex and require a individual approach
according the complexity and dimension of all relevant factors
involved in disease history. Optimal therapeutic decision requires
consideration of prognostic factors of the disease and patient.
Key words: prostate cancer, PSA, therapy

ÚVOD
Karcinóm prostaty predstavuje v rozvinutých krajinách naj
rozšírenejší typ rakovinového ochorenia u mužov nad 50
rokov (okrem bazaliómu). Je druhou najčastejšou príčinou
úmrtia na malígne ochorenie v USA a v Európskej únii. Jeho
výskyt stúpa s vekom a po 65ke by sa dalo hovoriť o epi
demickom výskyte ochorenia. Pre zlepšenie diagnostikova
nia ochorenia a pre väčšiu uvedomelosť mužov jeho výskyt
rapídne stúpol v 90. rokoch. Predovšetkým vďaka širokému
použitiu vyšetrenia prostatického špecifického antigénu
v sére (PSA). Prevalencia ochorenia sa odhaduje podľa niek
torých autorov na 113,6/100,000 mužov a relatívne prežíva
nie 5 rokov, je 55,7% (1).
Biologickú povahu karcinómu prostaty snáď najlepšie ilu
strujú nasledujúce údaje. Pitevné protokoly mužov, ktorí
zahynuli v dôsledku úrazov, ukazujú prítomnosť karcinómu
prostaty u 3060% z nich. To svedčí o tom, že prirodzený
priebeh ochorenia trvá mnoho rokov kým sa stane karcinóm
klinicky významný pre svojho hostiteľa. Inými slovami mno

hí muži sa z rôznych príčin nedožijú toho, aby sa karcinóm
prostaty stal klinicky významným problémom (2,3). Naopak,
treba si uvedomiť, že karcinóm prostaty nie je iba doménou
mužov nad 50 rokov, ale vzniká už mnoho rokov pred pia
tym decéniom života.
Vysoký výskyt ochorenia, ktoré sa diagnostikuje najčastej
šie v lokalizovanom alebo lokálne pokročilom štádiu, má
pacient metastatické ochorenie iba v 3% prípadov. Účinné
metódy liečby ochorenia v lokalizovanom štádiu a nižší vek
pacienta v čase diagnózy, neviedli k dramatickému zníženiu
úmrtnosti. Ponúka sa vysvetlenie, ktoré súvisí s dramatic
kým poklesom úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenie
(4050%). Srdcové ochorenia boli donedávna najčastejšou
príčinou úmrtia u mužov nad 50 rokov. Pre ich rapídny po
kles, sa pokles úmrtnosti na karcinóm prostaty stáva mar
ginálny (4). Pri tomto trende znižovania úmrtnosti na srd
covocievne ochorenia možno očakávať vyššiu prevalenciu
karcinómu prostaty, čím sa toto ochorenie stáva závažným,
medicínskym a socioekonomickým problémom a výzvou
pre nasledujúce generácie.
Rozmer tohto problému nemožno hodnotiť bez toho, aby sa
hodnotili faktory, týkajúce sa charakteristiky nádoru a hosti
teľa (pacienta). Po diagnostikovaní karcinómu prostaty, kaž
dý pacient, ako aj jeho ošetrujúci lekár, je postavený pred
problém voľby optimálneho liečebného postupu. Pre roz
hodovanie o liečbe si treba uvedomiť, že karcinóm prostaty
je z hľadiska biologického chovania heterogénnou identi
tou. Každý postihnutý je individualitou, v ktorej sa stretávajú
faktory, ktoré ovplyvnia stratégiu liečby.
Rozhodujúce faktory pre výber liečby karcinómu prosta
ty sú štádium ochorenia a hodnota PSA v čase diagnózy,
stupeň diferenciácie karcinómu, vek pacienta a jeho celkový
stav s ohľadom na sprievodné ochorenia.
Výber liečby má byť individualizovaný po rozhovore s pa
cientom a partnerkou, ev. blízkou rodinou. Pacient musí po
rozumieť princípu liečby. Lekár ho musí oboznámiť s výho
dami a nevýhodami jednotlivých navrhnutých liečebných
postupov, s prognózou ochorenia a postupom po liečbe.
Pacientov súhlas s liečbou sa považuje za samozrejmosť,
súhlas by mal potvrdiť svojim podpisom. Za dôležité sa tiež
považuje podporná liečba a odporúčania ohľadom dietetic
kých opatrení a suplementácie vitamínov a stopových prv
kov, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť priebeh ochorenia.
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1. LIEČBA LOKALIZOVANÉHO OCHORENIA
Vďaka širokému používaniu vyšetrenia sérovej hladiny PSA
a cielenému vyhľadávaniu ochorenia, predstavuje lokali
zované ochorenie najčastejšie štádium v čase diagnózy. Je
to na základe výsledkov Prostate Cancer Prevention Trial
(PCPT) štúdie a European randomized screening for pro
statae cancer (ERSPC) európskej skríningovej štúdie. Tieto
štúdie ukázali, že u pacientov, ktorým boli opakovane ro
bené biopsie prostaty, výskyt ochorenia vzrástol až 6-krát.
Európska štúdia ukázala aj to, že rutinná biopsia prosta
ty odhalí ochorenie až u 25% pacientov a pomer výskytu
k úmrtnosti na ochorenie stúpol z 2,5:1 až na 15:1. Karcinóm
prostaty sa v ostatnom čase diagnostikuje až o 10 rokov skôr
v priebehu života muža (lead time bias)(5-7). S ohľadom na
tieto údaje, ale aj údaje získané pri pitvách mladých pacien
tov, zomretých na následky traumy, vzniká oprávnenie na
vyslovenie názoru, že ani z ďaleka nie všetky karcinómy pro
staty sú potenciálne letálne. Preto sa pred návrhom liečby
odporúča zaradiť pacienta do rizikových skupín vo vzťahu
k biologickej aktivite karcinómu prostaty a k možnej progre
sii ochorenia. Súčasné poznatky dovoľujú deliť pacientov do
troch rizikových skupín.

1.1 Lokalizovaný karcinóm prostaty
s nízkym rizikom progresie
Skupinu s nízkym rizikom progresie ochorenia predstavujú
pacienti v štádiu T1c-T2a s dobre až stredne diferencova
ným karcinómom (gleason ≤6) a PSA nižšie ako 10-15 ng/
ml v čase diagnózy. Karcinóm prostaty s týmito charakteris
tikami sa v ostatných rokoch diagnostikuje približne u 50%
pacientov.
V skupine s nízkym rizikom možno ešte vyčleniť podskupinu pacientov s podstatne nižším rizikom. Do tejto pod
skupiny patria pacienti s menej ako troma pozitívnymi vzor
kami bioptického odberu (šesť a viacnásobného) a pacienti
s menej ako 50% infiltrácie tkaniva vzorky karcinómom. Na
základe klinických údajov a pomocou nomogramov, možno
s 95% pravdepodobnosťou určiť riziko progresie ochorenia
za 5 rokov. Všeobecne najpoužívanejší nomogram vytvo
rili Katan a spol.(8). Podľa tohto matematického modelu,
u pacienta v štádiu T1c, s gleasonovym skóre 6 a s hodno
tou PSA v čase stanovenia diagnózy 5 ng/ml má 91% je
pravdepodobnosť 5-ročného prežívania bez biochemickej
recidívy (9). Vyhliadky pacientov sa zhoršujú so stúpajúcou
hodnotou PSA v sére. Pre skupinu s nízkym rizikom platí, že
okamžitá agresívna liečba nemusí byť namieste, nakoľko
karcinóm prostaty rastie veľmi pomaly a u väčšiny pacien
tov tejto skupiny nehrozí progresia ochorenia. Odporúča sa
aktívne sledovanie pacientov s vyhodnotením času dvojenia PSA (PSADT). Rozhodnutie pre aktívnu liečbu by malo
závisieť od PSADT.
Pri rýchlom čase zdvojenia PSA by sa pacient mal pre
klasifikovať do skupiny so stredným ev. vysokým rizikom
progresie (10). PSADT je overenou metódou, vhodnou na
stanovenie agresívneho resp. neagresívneho karcinómu.

Tvorí základ pre odlíšenie pacientov, ktorí budú profitovať
z radikálnej prostatektómie od tých, ktorí môžu byť ušetrení
nepríjemných komplikácií a vedľajších účinkov chirurgickej
liečby (11). Práca Chooa a spol. (11) určila prospektívne sle
dovanie pacientov s nízkym rizikom progresie. Pri hodnote
PSADT kratšie ako tri roky by mali pacienti podstúpiť radi
kálnu liečbu. Pacienti s PSADT dlhšie ako tri roky ostávajú
v aktívnom sledovaní, s pravidelným vyšetrením sérovej
hladiny PSA a ev. rebiopsiou prostaty. Potvrdenie PSADT
musí byť založené na základe minimálne troch meraní PSA
v sére v priebehu 6 mesiacov, interval medzi jednotlivými
meraniami nesmie byť kratší ako 2 týždne . Odhaduje sa, že
v skupine s nízkym rizikom 20 % pacientov bude mať PSADT
kratšie ako tri roky (5,11).

1.2 Lokalizovaný karcinóm prostaty
so stredným a vysokým rizikom
Štandardnou liečbou karcinómu prostaty so stredným až
vysokým rizikom progresie predstavuje radikálna prostatek
tómia alebo rádioterapia. Takmer 40-50% pacientov po radi
kálnej liečbe s úmyslom vyliečenia do 10 rokov progreduje
(biochemická progresia a/alebo metastázy). Príčina progre
sie ochorenia, napriek klinicky lokalizovanému karcinómu
prostaty spočíva v tom, že súčasné dostupné diagnostické
metódy nie sú schopné presne diagnostikovať lokalizova
né ochorenie. V snahe zamedziť a/alebo oddialiť progresiu
ochorenia, viacerí autori si overili rôzne liečebné postupy
v zmysle hormonálnej manipulácie pred (neoadjuvantná
liečba) alebo po definitívnej liečbe (adjuvantná liečba) (12).
Neoadjuvantná hormonálna liečba má svoj logický podklad,
znižuje objem prostaty, čím sa operácia stáva technicky jed
noduchšou a azda ovplyvňuje osud možných cirkulujúcich,
hormonálne senzitívnych nádorových buniek, alebo neroz
poznaných mikrometastáz. Odpoveď na otázku, či neoad
juvantná liečba pred radikálnou prostatektómiou ovplyv
ňuje klinický priebeh ochorenia, sa snažilo dať niekoľko
prospektívnych randomizovaných štúdií(13,14,15,16,17,18).
Všetky štúdie jednoznačne ukázali zníženie počtu pacientov
s pozitívnymi okrajmi v skupine liečených neoadjuvantnou
liečbou, ale nepotvrdili štatisticky relevantný rozdiel v čase
do progresie medzi oboma skupinami. Výhoda tohto lie
čebného postupu sa nepreukázala ani vtedy, keď pacientov
stratifikovali podľa rizikových faktorov. Podľa tejto štúdie sa
však naznačuje, že pacienti s hodnotami sérovej hladiny PSA
vyššími ako 20 ng/ml a s gleasonovym skóre 8-10 môžu mať
prospech z tohto liečebného postupu (19).
Neoadjuvantná liečba pred rádioterapiou má väčšie opod
statnenie, ako pred radikálnou chirurgickou liečbou. Napriek
tomu, že štúdia Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)
8610 nebrala do úvahy iba pacientov s lokalizovaným ocho
rením (T1-2), ale aj pacientov s vysokým rizikom progresie
(T2b-4), ukázala jednoznačne prospech na strane pacientov
s neoadjuvantnou liečbou. Osemročné priemerné sledova
nie ukázalo, že pacienti s kombinovaným liečeným postu
pom mali signifikantne lepšie výsledky z hľadiska lokálnej
progresie, výskytu vzdialených metastáz, prežívania bez
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príznakov ochorenia a prežívania bez biochemickej progre
sie (PSA < 1,5 ng/ml) (20). Dĺžku trvania hormonálnej liečby
pred rádioterapiou nikto doposiaľ nestanovil. Odporúča sa
však, aby trvala minimálne tri mesiace ale nie tak dlho, aby
sa výrazne odďaľoval nástup definitívnej liečby.
Adjuvantná hormonálna liečba po radikálnej prostatektómii
sa zdá byť opodstatnená u pacientov so stredným a vyso
kým rizikom. Pretože približne 25-40% pacientov má reci
dívu ochorenia do 10 rokov po definitívnej liečbe (21, 22).
Relevantné výsledky priniesla štúdia 7887 skupiny Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG), ktorej závery jedno
značne ukázali v prospech pacientov s pozitívnymi lymfa
tickými uzlinami, s včasnou hormonálnou manipuláciou po
radikálnej prostatektómii, oproti pacientom s odloženou
liečbou. Adjuvantná liečba sa robila s LHRH alebo bilate
rálnou orchiektómiou a pacienti sa sledovali do progresie
ochorenia. Po priemernom čase sledovania 7,1 roka zomre
lo 15% pacientov v skupine s adjuvantnou liečbou a 35%
v skupine s odloženou liečbou. Špecifická úmrtnosť bola
43% oproti 89% resp., recidíva ochorenia vznikla u 33%
pacientov s adjuvantnou liečbou oproti 82% pacientov
s odloženou liečbou. Pre túto skupinu pacientov platí, že
adjuvantná liečba signifikantne zlepší vyhliadky pacientov,
znižuje celkovú a špecifickú úmrtnosť a znižuje riziko vzniku
recidívy (22).
V ostatných rokoch prebieha snáď najrozsiahlejšia štúdia,
porovnávajúca adjuvantnú liečbu bicalutamidom (150 mg)
po radikálnej prostatektómii, alebo rádioterapii, oproti štan
dardnému liečebnému postupu (Early prostate cancer trial
-EPCT). Štúdia sa skladá z troch analýz, ale prežívanie bez
progresie ochorenia sa zlepšilo o 21% iba v dvoch analý
zach. Táto štúdia je často terčom kritiky pre viaceré meto
dické chyby. V predbežných výsledkoch sa ukázala výhoda
kombinovanej liečby u pacientov s lokalizovaným ochore
ním. V neskorších vyhodnoteniach sa táto výhoda ukázala
iba u pacientov s lokálne pokročilým ochorením (23, 24).
Výsledky doterajších prác svedčia v prospech adjuvantnej
liečby len u pacientov s lokálne pokročilým ochorením. Roz
hodne si treba počkať na zrelšie výsledky EPCT. Závery tejto
štúdie, po odstránení metodických chýb, poskytnú s naj
väčšou pravdepodobnosťou relevantné údaje o podskupi
ne pacientov, u ktorých adjuvantná liečba s bicalutamidom
150 mg zníži riziko progresie ochorenia a predĺži prežívanie
pacientov.
Tri randomizované štúdie overili účinnosť adjuvantnej lieč
by po rádioterapii u pacientov s lokalizovaným ochorením
(stredné a vysoké riziko) a u pacientov s lokálne pokroči
lým karcinómom prostaty. Bolla a spol. referovali výsledky
štúdie EORTC 22863, v ktorej sa porovnávalo 208 pacientov
v ramene s rádioterapiou, oproti 207 pacientom v ramene
s rádioterapiou a goserelinom(25). Liečili sa pacienti s ocho
rením v štádiu T1-2 s vysokým rizikom progresie (9% z nich)
a v štádiu T3-4 s nízkym a stredným rizikom progresie(91%
pacientov). Po 45 mesiacoch sledovania, 5-ročné celkové
prežívanie bolo 79% v ramene s kombinovanou liečbou,

oproti 62% v skupine s rádioterapiou. Spomedzi pacientov,
ktorí prežili 5- ročné sledovanie, až 85% pacientov v kom
binovanej liečbe bolo bez príznakov ochorenia oproti 48%
v skupine liečenej iba rádioterapiou. Progresia ochorenia sa
zaznamenala u 20 (9,7%) pacientov v kombinovanej liečbe
a u 78 pacientov (37,5%) v monoterapii. Päť rokov bez pro
gresie po dosiahnutí biologickej odpovede na rádioterapiu
vyjadrenej nadirom PSA, malo 81% pacientov v kombinova
nej liečbe a 43% v monoterapii. Tieto výsledky autori opäť
potvrdili po dlhodobom sledovaní pacientov v tom istom
liečebnom režime(26).
Iné štúdie však neukázali taký priaznivý účinok v prospech
kombinovanej liečby oproti samotnej rádioterapii (27,28).
Pri analýze tohto súboru a po stratifikácii pacientov podľa
rizikových skupín autori zistili, že pacienti s vysokým rizikom
progresie ochorenia (gleasonovo skóre 8-10) prežívali dlhšie
bez príznakov ochorenia, ak dostali adjuvantnú hormonál
nu liečbu po rádioterapii. 10-ročné hodnotenie štúdie RTOG
85-31 potvrdilo štatisticky signifikantný rozdiel v prospech
adjuvantnej liečby u pacientov s gleasonovym skóre 7-10
(29). V súčasnosti sa štandardne odporúča pri rádioterapii
adjuvantná liečba LHRH po dobu troch rokov. V ostatných
rokoch sa vynorila otázka, či adjuvantná hormonálna lieč
ba má trvať tak dlho. D´Amico a spol. (30) dosiahli podobné
výsledky predĺženia celkového prežívania u pacientov so
stredným a vysokým rizikom progresie ochorenia pri rá
dioterapii s adjuvantnou hormonálnou liečbou v trvaní iba
6 mesiacov.

2. LIEČBA LOKÁLNE POKROČILÉHO
A METASTATICKÉHO OCHORENIA
Podľa európskych údajov sa v ostatných rokoch pokročilé
ochorenie diagnostikuje u 20% pacientov. Ide o skupinu
pacientov, u ktorých ochorenie prerastá cez puzdro prosta
tickej žľazy, infiltruje semenné mechúriky, ale nemajú vzdia
lené metastázy. Do tejto kategórie patria aj pacienti s relap
som ochorenia po radikálnej liečbe, s úmyslom vyliečenia.
V súčasnosti sa metastatické ochorenie diagnostikuje v 11%
prípadov a títo muži majú 31% šancu 5-ročného prežívania
(31).
Ciele liečby pokročilého ochorenia, na rozdiel od liečby lo
kalizovaného karcinómu prostaty, kde cieľom je vyliečenie,
sa sústreďujú na oddialenie progresie, zlepšenie prežíva
nia, zachovanie kvality života a v konečnom dôsledku na
paliatívne ošetrenie komplikácie. Od pozorovania Hugginsa
a Hodgesa (32) v roku 1941, že rast karcinómu prostaty sti
mulujú androgény, sa hormonálna liečba, s cieľom vyradiť
androgény, stala štandardným postupom pre pokročilé štá
dia ochorenia.
V ostatných rokoch sa hľadá odpoveď na otázky, u koho,
čím a kedy zahájiť hormonálnu liečbu.
Pre pacientov s relapsom ochorenia po radikálnej liečbe
jednoznačne na prvú otázku dala odpoveď práca D´Amico
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a spol. (33). Autori hodnotili výsledky pacientov, ktorí mali
relaps ochorenia po radikálnej prostatektómii (611 pacien
tov) a po rádioterapii (840 pacientov), z celkového počtu
8669 liečených radikálnou liečbou. Autori zistili, že pacienti
s PSADT<3 mesiace (2% a 20% resp.) mali podstatne vyššiu
špecifickú a celkovú úmrtnosť, ako pacienti s PSADT>3 me
siace. U pacientov s PSADT<3 mesiace prvotný spôsob lieč
by nemal vzťah ku špecifickej úmrtnosti. Vek pacienta v čase
biochemickej progresie bol štatisticky signifikantný vo vzťa
hu ku špecifickej a celkovej úmrtnosti. Podľa tejto štúdie, pa
cienti s relapsom ochorenia po radikálnej liečbe a PSADT<3
mesiace, majú 20 krát vyššie riziko špecifickej úmrtnosti. Pa
cienti s PSADT>3 mesiace môžu ostať v aktívnom sledovaní.
Po stanovení PSADT by sa mala bezodkladne zahájiť liečba
podľa príčiny relapsu. Pri lokálnom relapse buď adjuvantná
rádioterapia, alebo záchranná prostatektómia. Ak sa predpo
kladá, že príčina relapsu spôsobuje metastatické ochorenie,
je hormonálna liečba imperatívna. Adjuvantná rádioterapia
alebo záchranná prostatektómia majú relatívne vysoké rizi
ko vzniku komplikácií, ktoré výrazne znižujú kvalitu života
pacienta. Doposiaľ neexistujú dostatočné overené dôkazy
o oprávnení tejto liečby. Pre pacientov so vzostupom PSA
po radikálnej liečbe sa väčšinou indikuje hormonálna liečba
a to buď monoterapia antiandrogénmi alebo LHRH.
Relaps ochorenia po radikálnej liečbe značí, že pacient má
neliečiteľné ochorenie a preto cieľ bude odďaľovanie pro
gresie, prevencia komplikácií a uchovanie kvality života, so
zreteľom na pacientov názor. V týchto intenciách mono
terapia antiandrogénmi nie je dobrou voľbou. Liečba an
tiandrogénmi v monoterapii nezaručí kastračné hodnoty
testosterónu v sére, čím sa popiera základný princíp liečby
pokročilého karcinómu prostaty. Steroidné antiandrogény
a jeho najpoužívanejší predstaviteľ (cyproterón acetát), vy
kazujú pomerne vysoký výskyt kardiovaskulárnych a trom
boembolických príhod, čo obmedzuje jeho používanie (34).
Nesteroidné antiandrogény (flutamid a bucalutamid) vôbec
neznižujú sérovú hladinu testosterónu. Pravdepodobne
periférnou aromatizáciou sa premení testosterón na estro
gén, ktorý je zodpovedný za bolestivú gynekomastiu, typic
kú pri užívaní. Nezanedbateľné nie sú ani vedľajšie účinky
zo strany GIT-u. Bicalutamid má vôbec najširšie používanie
spomedzi antiandrogénov, pre jeho lepší profil podávania
a vedľajších účinkov. Žiaľ, nedávno sa publikovali výsledky
randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdie, v ktorej
pacienti s nízkym rizikom progresie ochorenia, liečení bi
calutamidom, mali podstatne vyššiu úmrtnosť na karcinóm
prostaty, ako skupina liečená placebom (35, 36). Na základe
toho sa bicalutamid neodporúča ako monoterapia u pacien
tov s nízkym rizikom progresie ochorenia.
Existujú dôkazy, ktoré oprávňujú uprednostniť LHRH v liečbe
pacientov s progresiou ochorenia po radikálnej liečbe (37).
V ostatných rokoch pre včasné diagnostikovanie karcinó
mu prostaty relevantne ubúda počet pacientov s lokálne
pokročilým a metastatickým ochorením. Päťročné prežíva
nie u týchto pacientov predstavuje 94% (31). Za štandard

sa v tomto štádiu ochorenia považuje hormonálna liečba.
Spomedzi rôznych liečebných postupov, ktoré pôsobia
kastračne sa i naďalej za zlatý štandard liečby považuje bi
laterálna orchiektómia, oproti ktorej sa overuje účinnosť
nových liečebných metód. Liečba analógmi LHRH sa pova
žuje za rovnocennú liečbu, ktorá znižuje hladinu testoste
rónu v sére až na kastračné hodnoty. Viaceré randomizova
né klinické štúdie, porovnávajúce účinnosť a bezpečnosť
LHRH oproti bilaterálnej orchiektómii potvrdili tieto závery
(38, 39, 40, 41). Seidenfeld a spol. (42) robili meta-analýzu
dostupných randomizovaných štúdií a hodnotili účinnosť
liečby bilaterálnou orchiektómiou, LHRH a antiandrogénmi
v monoterapii. Zistili, že neexistujú žiadne rozdiely medzi
orchiektómiou a LHRH, ani medzi jednotlivými LHRH v lieč
be pokročilého karcinómu prostaty vo vzťahu k špecifické
mu a celkovému prežívaniu pacientov. Antiandrogény sú
však menej účinné ako predošlé dva liečebné postupy a ich
používanie v monoterapii sa neodporúča. V prípade, ak sa
pacient dožaduje tejto liečby v snahe uchovať si erektilnú
funkciu, musí byť dôkladne informovaný o možných nepri
aznivých výsledkoch a o riziku, spojenom so skoršou progre
siou ochorenia. Napriek tomu, odporúčania EUA pripúšťajú
používanie bicalutamidu u pacientov s lokálne pokročilým
ochorením (12). Dlhodobé užívanie antiandrogénov sa uká
zalo byť spojené s rizikom vzniku mutácií androgénového
receptoru v bunkách karcinómu, ktoré navodia hormonálnu
rezistenciu (43).
V ostatných rokoch sa objavujú správy o tom, že k progresii
ochorenia dochádza napriek liečbe LHRH analógmi, preto
že tieto preparáty nedostatočne a nerovnomerne navodia
kastračné hodnoty testosterónu (44). Tieto tvrdenia treba
považovať za irelevantné pokiaľ sa nerobia porovnávacie
štúdie. Pri progresii ochorenia sa u pacientov v liečbe LHRH
analógmi má kontrolovať hladina testosterónu v sére. V prí
pade, že jeho hodnota nedosahuje úroveň 20 ng/dl, sa nový
leuprorelin, so systémom uvoľňovania (Atrigel®), ukazuje
ako rozumná voľba.
Napriek tomu, že maximálna androgénna blokáda (MAB)
je obľúbenou formou kastračnej liečby, jednoznačne sa ne
preukázala výhoda tohto liečebného postupu oproti bilate
rálnej orchiektómii alebo LHRH analógom. Robila sa meta
-analýza 27 randomizovaných klinických štúdií, kde sa zistili
rozdiely v prospech MAB s ohľadom na 5-ročné prežívanie
(25,4% oproti 23,6%) ale rozdiel 1,8% nebol štatisticky sig
nifikantný (45). Novšia meta-analýza opäť potvrdila tieto
závery. Autori zistili, že MAB pozitívne ovplyvňuje čas do
progresie len v prvom roku sledovania a zlepšuje 5-ročné
prežívanie pacientov iba minimálne. Skromný účinok MAB
nevyvažuje množstvo a intenzitu vedľajších účinkov, ktoré
sú príčinou prerušenia ochorenia v 10% prípadov (46). MAB
sa neodporúča ako štandardná liečba pokročilého karcinó
mu prostaty, hoci sa pripúšťa jej pozitívny vplyv pri dobrej
definovanej subpopulácii pacientov s metastatickým ocho
rením. MAB sa odporúča s bicalutamidom v dávke 150 mg
ráz denne (47).
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Hormonálna manipulácia pokročilého ochorenia je paliatív
nou liečbou, preto sa vynára otázka, kedy nasadiť túto liečbu
v priebehu ochorenia. Konflikt medzi včasnou a odloženou
hormonálnou manipuláciou sa snažili vyriešiť viacerí autori.
Aký postup predlžuje čas do progresie, znižuje špecifickú
a celkovú úmrtnosť a pritom uchová dôstojnú kvalitu života pacienta?
Tri väčšie štúdie sa snažili nájsť odpoveď a optimálne rieše
nie tohto problému. Štúdia Medical Research Council (MRC)
robila nábor 938 pacientov s asymptomatickým pokročilým
ochorením, jej výsledky viedli k odporúčaniu včasnej hor
monálnej liečby. Pacienti s odloženou liečbou mali podstat
ne rýchlejšiu progresiu a väčšie relatívne riziko vzniku kom
plikácií (48). MRC štúdiu opakovane napadli pre formálne
a dokumentačné nedostatky a spochybnilo sa oprávnenie
jej výsledkov. Meta-analýza štyroch štúdií však potvrdila
predĺženie času do progresie a nižší počet komplikácií, v
dôsledku progresie ochorenia v skupine pacientov včasne
liečených. Autori ďalej uvádzajú menší, ale štatisticky signi
fikantný rozdiel v prospech včasnej hormonálnej manipu
lácie, s ohľadom na 10-ročné celkové prežívanie(49). V ne
skoršej publikácii Studer a spol. (50) zistili skoršiu progresiu
ochorenia v priemere o 2,8 roka v skupine pacientov s od
loženou liečbou a predĺženie špecifického prežívania v pro
spechu pacientov s včasnou hormonálnou manipuláciou.
Celkové prežívanie nebolo rozdielne medzi oboma skupina
mi pacientov. Podobne Schroder a spol. (51) zistili výhody
včasnej liečby, ale ich štúdia nemala dostatok štatistickej
sily, aby dokázala relevantné rozdiely. Autori odporúčajú pri
individuálnom pohovore s pacientom vyvážiť potenciálne
dlhšie prežívanie včasnej liečby s výhodami lepšej kvality
života na strane odloženej liečby.
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Liečba karcinómu prostaty je komplexná a vyžaduje indi
viduálny prístup. Pre komplexnosť a rozsiahlosť všetkých
možných faktorov, ktoré ovplyvňujú adekvátny výber op
timálneho liečebného postupu, treba brať do úvahy pro
gnostické faktory na strane nádoru aj pacienta a osvojiť si
prácu s nomogramami. V ostatnom čase sa kladie dôraz na
významnú úlohu PSADT a jeho vzťah k progresii ochorenia
a celkového prežívania pacientov. Ovládanie týchto premís
uľahčuje lekárske rozhodovanie a tvoria pevný základ pre
pohovor s pacientom a jeho rodinou.
Liečba hormonálne nezávislého karcinómu prostaty ako aj
podporná liečba a liečba komplikácií ochorenia je natoľko
špecifická, že vyžaduje samostatne preberanie.
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Sumár:
Karcinóm pankreasu patrí medzi jedno z najfatálnejších nádorových ochorení. Svedčí o tom skutočnosť, že viac ako 95% pacientov s karcinómom pankreasu na toto ochorenie zomiera. Vysoká
mortalita súvisí s neskorou diagnostikou, včasným vznikom metastáz a nedostatočnou odpoveďou na podávanú chemoterapiu
a rádioterapiu. 5-ročné prežívanie je iba 0,4 -2,0%, medián prežívania v pokročilom metastatickom štádiu, v ktorom je diagnostikovaných až 50% prípadov, je 6 mesiacov. Skorá diagnostika resekabilného ochorenia má význam pre zlepšenie prežívania, avšak
pre nešpecifický a chudobný klinický obraz v skorých štádiách
ochorenia zostáva naďalej výzvou. Čiastočné zlepšenie prežívania
pri resekabilnom karcinóme pankreasu priniesla adjuvantná chemoterapia, rovnako pri pokročilom metastatickom ochorení majú
význam pre prežívanie nové kombinácie cytostatík.
Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, rizikové faktory, diagnostika, liečba

Summary:
Pancreatic cancer is one of the most highly fatal cancers, with
>95% of those affected dying of their disease. The high mortality
rate is due to late diagnosis, early metastasis and poor response to
chemo- and radiotherapy in most cases. 5-year survival is only 0,42,0%, the median survival in advanced metastatic stage, which
is diagnosed in up to 50% of cases, is 6 months. Early diagnosis
of the disease is important for improving the survival, however,
due to nonspecific clinical picture in the early stage of the disease
remains a challenge. Moderate improvement in survival in resectable pancreatic cancer has been achieved by adjuvant chemotherapy. Recently, some improvement in survival in the metastatic
setting could be achieved by novel combination chemotherapy
Key words: pancreatic cancer, risk factors, diagnostic, therapy

EPIDEMIOLÓGIA
Karcinóm pankreasu je v európskej populácii 7. najčastejším
zhubným nádorom a predstavuje 5. najčastejšiu príčinu úmr
tia na nádorové ochorenia. Častejšie sa vyskytuje u mužov
(incidencia 11,6/100 tis./rok) ako u žien (incidencia 8,1/100
tis./rok) (T. Seufferlein, 2012). Incidencia stúpa s vekom. U pa
cientov vo veku menej ako 30 rokov sa vyskytuje zriedkavo,
väčšina prípadov je diagnostikovaná vo veku nad 65 rokov.
Celosvetovo je vyššia incidencia tohto ochorenia v rozvi
nutých krajinách, nižšia v afrických a ázijských krajinách, čo
súvisí pravdepodobne s rizikovými faktormi prostredia a tzv.
„západným životným štýlom“. (Abeloff MD., 2008)

ETIOLÓGIA A RIZIKOVÉ FAKTORY
Presná príčina vzniku karcinómu pankreasu napriek pokro
kom vo výskume, nie je zatiaľ známa. Vieme však definovať
niektoré rizikové faktory, ktoré majú súvis s častejším výsky
tom karcinómu pankreasu. Niektoré z nich sú preventabilné,
ich elimináciou sa dá znížiť riziko rozvoja tohto ochorenia,
iné faktory ovplyvniť nevieme. Výskyt jedného alebo viace
rých rizikových faktorov neznamená, že ochorenie sa u pa
cienta vyskytne. Rovnako nie je pravidlom, že u pacientov
postihnutých karcinómom pankreasu, spomínané rizikové
faktory vždy nájdeme.
Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory patria:
Vek – so stúpajúcim vekom stúpa aj riziko rozvoja karcinó
mu pankreasu, medián veku v čase stanovenia diagnózy je
71 rokov.
Pohlavie – častejší výskyt karcinómu pankreasu bol zazname
naný u mužov než u žien (1,5:1,0) (Abeloff, 2008). U časti pa
cientov môže tento rozdiel súvisieť s fajčením, ako rizikovým
faktorom pre vznik tohto ochorenia. V súčasnosti, kedy je faj
čenie rozšírené aj medzi ženami, sa tento rozdiel zmenšuje.
Hereditárne faktory – asi 10% karcinómov pankreasu vzni
ká na podklade dedičnej genetickej mutácie, zvyšných viac
ako 90% sú karcinómy sporadické. O familiárnom výskyte
karcinómu pankreasu hovoríme pri postihnutí 2 prvostup
ňových príbuzných, alebo 3 príbuzných, z ktorých jeden má
karcinóm pankreasu diagnostikovaný do 50. roku života.
Riziko vzniku karcinómu pankreasu stúpa pri postihnutí 1
prvostupňového príbuzného 4 až 5násobne, pri postihnu
tí 2 prvostupňových príbuzných 6 až 7násobne a pri po
stihnutí 3 prvostupňových príbuzných až 32násobne. Pri
familiárnom výskyte karcinómu pankreasu sa môže jednať
o syndrómy so známymi genetickými mutáciami, vedúcimi
k zvýšenému riziku vzniku tejto alebo aj ďalších malignít,
inokedy nie je známa konkrétna mutácia. (Mlkvý P., 2013)
Medzi hereditárne syndrómy najčastejšie asociované s fami
liárnym výskytom karcinómu pankreasu patria:
• Familiárna pankreatitída (mutácia PRSS1 génu)
• Peutz-Jeghersov syndróm (mutácia STK1 génu) + zvýšené riziko pre kolorektálny, ovariálny, pľúcny karcinóm
a karcinóm krčka maternice
• Familiárny atypický mnohopočetný mole- a melanómový syndróm  FAMMMS (mutácia p16/CDKN2A génu)
+ zvýšené riziko pre malígny melanóm
• Hereditárny karcinóm prsníka a ovaria (mutácia BRCA2
génu) + zvýšené riziko pre karcinóm prsníka, ovaria, en
dometria, prostaty, kolorekta
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•

Hereditárny nonpolypózny kolorektálny karcinóm –
HNPCC alebo Lynchov syndróm (mutácia MLH1, MSH2,
MLH3, MSH6, TGBR2, PMS1 alebo PMS2) + zvýšené riziko
pre karcinóm endometria, kolorekta
Ovplyvniteľné faktory:
Skúmanie vzťahu environmentálnych vplyvov ku vzniku
karcinómu pankreasu viedlo k identifikácii rizikových fakto
rov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku tohto ochorenia.
Spôsob stravovania (zvýšený príjem živočíšnych tukov, biel
kovín, denná konzumácia mäsa, úprava stravy smažením,
grilovaním) a nadmerný energetický príjem sú považované
za rizikové faktory vzniku karcinómu pankreasu. Medzi pro
tektívne faktory sa zahŕňa dostatočná konzumácia ovocia
a zeleniny, primeraná pohybová aktivita a optimálna telesná
hmotnosť (BMI nad 30 predstavuje 1,8:1 zvýšené riziko vzni
ku karcinómu pankreasu). Vo viacerých štúdiách sa potvrdil
nepriaznivý vplyv nadmernej konzumácie alkoholu na vznik
karcinómu pankreasu, iné štúdie však tento vzťah nepotvrdi
li. Rovnako ani karcinogénny efekt pitia kávy nebol dokázaný.
Fajčenie signifikantne zvyšuje riziko vzniku karcinómu pan
kreasu, čo bolo dokázané viacerými štúdiami. Miera rizika
závisí od dĺžky fajčenia a počtu vyfajčených cigariet. Potvr
dil sa aj význam ukončenia fajčenia - po 10 rokoch sa riziko
vzniku karcinómu pankreasu u exfajčiara zníži na rovnakú
úroveň ako u nefajčiara.
Riziko vzniku karcinómu pankreasu môže zvyšovať dlho
dobá expozícia ionizačnému žiareniu a iným škodlivým lát
kam ako sú ropné produkty, pesticídy, herbicídy, chemikálie
v textilnom, kožiarskom, gumárenskom priemysle.
Niektoré ochorenia môžu byť asociované s karcinómom
pankreasu a predstavujú rizikový faktor pre jeho vznik. Pa
trí k nim chronická pankreatitída, pri ktorej sa zvyšuje rizi
ko vzniku karcinómu pankreasu 2-10x, ďalej cholecystitída,
cholelitiáza a gastrektómia.
Kontroverzným rizikovým faktorom zostáva diabetes melli
tus 2. typu. Bol pozorovaný vyšší výskyt karcinómu pankrea
su u pacientov s diabetom mellitus 2. typu trvajúcim dlhšie
ako 5 rokov, častejšie u pacientov liečených inzulínom ako
perorálnymi antidiabetikami (6,5 : 2,1x). (Mlkvý P., 2008)
U približne 15 % pacientov s karcinómom pankreasu sa ob
javí v období 6 mesiacov pred diagnostikovaním nádoro
vého ochorenia diabetes mellitus. Vzniká pravdepodobne
v dôsledku alterácie funkcie pankreasu skrytým tumorom,
nejde o rýchly rozvoj nádorového ochorenia v dôsledku
vzniku samotného diabetu. (Abeloff MD, 2008)

PATOLÓGIA A BIOLOGICKÉ SPRÁVANIE
Nádory pankreasu vychádzajú z matrixu (parenchýmu a duk
tálneho systému), zriedkavejšie zo spojivového tkaniva. Podľa
pôvodu ich rozdeľujeme na exokrinné a endokrinné. Najčastej
ším histologickým podtypom je adenokarcinóm, ktorý tvorí
až 95% nádorov pankreasu. Duktálny typ je až 9-krát častejší
ako acinárny, ďalej nasleduje ampulárny a papilárny karcinóm.
Zvyšných 5% predstavujú raritné a endokrinné malignity.

Tabuľka: Najčastejšie histologické podtypy karcinómu
pankreasu
duktálny karcinóm
(90% prípadov)

karcinóm z veľkých buniek

acinárny karcinóm

zmiešaný typ

papilárny karcinóm

malobunkový karcinóm

adenoskvamózny karcinóm Cystadenokarcinóm
nediferencovaný
karcinóm

Pankreatoblastóm

mucinózny karcinóm

papilárno-cystický
karcinóm

2/3 karcinómov pankreasu vznikajú v oblasti hlavy pankrea
su, zvyšné v oblasti tela a chvosta pankreasu. Karcinóm pan
kreasu je ochorenie s agresívnym správaním, veľmi skoro
metastázuje lymfogénnou aj hematogénnou cestou a lokál
ne invaduje do okolitých orgánov a štruktúr ako sú artéria
a véna mesenterica superior, portálna véna, gastroduode
nálna artéria, artéria hepatica, aorta, vena cava inferior, ple
xus celiacus. Rozsah tejto infiltrácie určuje resekabilitu ocho
renia. Spádové lymfatické uzliny, ktoré bývajú postihnuté,
sú v oblasti pankreatikoduodenálnej drenáže, ale i v oblasti
vena artéria mesenterica superior a v paraaortálnej oblasti.
Cestou portálnej vény dochádza k včasnej diseminácii do
pečene. Pri pokročilom ochorení bývajú prítomné pľúcne
metastázy a karcinomatóza peritonea. (Abeloff MD., 2008,
Pazdur R., 2011)

KLINICKÝ OBRAZ
Včasná detekcia karcinómu pankreasu je v súčasnosti, žiaľ,
zriedkavá. Karcinóm pankreasu sa často klinicky prejaví až
v pokročilom štádiu, bez prítomnosti včasných príznakov,
čo súvisí s anatomickou lokalizáciou a často nešpecifickými
príznakmi (nechutenstvo, bolesti, chudnutie...)
Neexistuje žiadny skríningový program, ktorý by mohol byť
použitý na včasné zistenie sporadického karcinómu pankre
asu v širokej populácii. Pri niektorých hereditárnych syndró
moch asociovaných s familiárnym výskytom karcinómu sa na
včasný záchyt ochorenia odporúča pravidelné endosonogra
fické vyšetrenie alebo MRI vyšetrenie. (Seufferlein T., 2012)
Asi u 50% pacientov s karcinómom pankreasu je prvým prí
znakom vznik ikteru. V skorom štádiu ochorenia ikterus vzni
ká pri lokalizácii tumoru v oblasti hlavy pankreasu. Pri raste
tumoru v tejto lokalite dochádza včasne k útlaku ductus
choledochus, ktorý prebieha po zadnej ploche hlavy pan
kreasu a do duodena vstupuje spolu s ductus pancreaticus
v oblasti Vaterskej papily. Útlak a blokáda odtoku žlče vedie
k vzniku ikteru bez prítomnosti bolestí. Prvými príznakmi,
ktoré pacient zaregistruje ešte pred zožltnutím kože a sklér,
je tmavý moč a svetlá stolica. Skorý vznik ikteru pri tumo
roch v oblasti hlavy pankreasu umožňuje diagnostiku ocho
renia v skorom štádiu. Okrem útlaku žlčových ciest môže
ikterus pri karcinóme pankreasu vzniknúť pri pokročilom
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ochorení v dôsledku metastatického postihnutia pečene
alebo pri prerastaní tumoru mimo pankreasu s následným
postihnutím extrahepatálnych žlčových ciest. Prognóza v ta
kýchto pokročilých štádiách je nepriaznivá. Keďže karcinóm
pankreasu nie je najčastejšou príčinou vzniku ikteru, treba
v rámci diferenciálnej diagnostiky myslieť aj na iné príčiny
ako cholelitiáza, hepatitída alebo iné ochorenia pečene.
Pri lokalizácii tumoru v oblasti tela a chvosta pankreasu,
bývajú prítomné bolesti v oblasti brucha a chrbta. Často sa
objavujú až v pokročilom štádiu, kedy dochádza k útlaku
okolitých orgánov alebo prerastaniu tumoru do okolitých
štruktúr vrátane nervových plexov prebiehajúcich v retr
operitoneálnom priestore. (Seufferlein T., 2012)
Častým, avšak veľmi nešpecifickým príznakom karcinómu
pankreasu býva nevysvetliteľná strata hmotnosti, nechuten
stvo a únava. Prerastanie tumoru do oblasti žalúdka a duode
na môže spôsobiť pasážové ťažkosti s prejavmi ako nauzea,
vracanie, pocit ťažoby a bolestivosti v oblasti epigastria, ktoré
sa zhoršujú po jedle. Pri blokáde ductus pancreaticus a zhor
šenom uvoľňovaní pankreatických enzýmov môžu vznikať
problémy s trávením tukov. Nestrávené tukové zložky v po
trave vedú k vzniku mastnej, objemnej stolice. Zatiaľ nie cel
kom objasnený je inhibičný vplyv karcinómu pankreasu na
motilitu tráviaceho traktu a vplyv cytokínov produkovaných
tumorom na metabolizmus pacienta. (Abeloff MD., 2008)
Nález hmatateľnej tumoróznej masy alebo zväčšeného žlč
níka (Courvoisierov príznak - vznik v dôsledku blokády žlčo
vých ciest) je pomerne zriedkavý, býva prítomný u štíhlych
pacientov.
U asi 10% pacientov býva prvým príznakom karcinómu
pankreasu novodiagnostikovaný diabetes, ktorý vzniká
v dôsledku deštrukcie betabuniek Langerhansových ost
rovčekov, produkujúcich inzulín. Taktiež pankreatitída môže
byť prvým prejavom tumoru pankreasu, najmä u starších
pacientov bez rizikových faktorov ako sú abúzus alkoholu
alebo cholelitiáza.
V súvislosti s karcinómom pankreasu, v porovnaní s inými
malignitami, sa pomerne často vyskytuje tromboembolická
choroba. Hlboká žilová trombóza dolných končatín alebo
embólia do pulmonálnej artérie môže byť prvým prejavom
prítomnosti karcinómu pankreasu.

DIAGNOSTIKA
Diagnostický postup u pacientov s podozrením na karcinóm
pankreasu má za cieľ určiť typ a lokalizáciu zhubného nádo
ru a zároveň stanoviť štádium ochorenia.
Význam diagnostiky vo včasnom štádiu umocňuje fakt, že
päťročné prežívanie pri veľkosti nádoru do 20 mm a s nega
tívnymi lymfatickými uzlinami sa zvyšuje na 30%. Pokroky
v diagnostike v posledných troch dekádach viedli k urých
leniu stanovenia diagnózy, zlepšil sa staging ochorenia, čím
sa znížil počet probatórnych laparotómií a zvýšila sa rese
kabilita na 20 - 25%, i keď celkové prežívanie pacientov sa
nepodarilo zatiaľ výraznejšie ovplyvniť.

Vyšetrenie onkomarkerov s diagnostickým zámerom má
limitovanú výpovednú hodnotu, je vhodné skôr na sledova
nie efektu liečby alebo pri sledovaní pacienta po liečbe ako
na stanovenie diagnózy. Onkomarker CA 19-9 je najčastej
šie asociovaný s karcinómom pankreasu, no nie je špecifický
len pre toto ochorenie. Hladina tohto markera koreluje s veľ
kosťou tumoru, býva zvýšená až u 90% pacientov s pokro
čilým karcinómom pankreasu, ale len u 55% s karcinómom
menším ako 3 cm. Jeho nedostatočná špecificita a senziti
vita bráni jeho využitiu v primárnej diagnostike. Asi 5-15%
pacientov, u ktorých chýba Lewis antigén, nie je schopných
syntetizovať CA 19.9 vôbec. Na druhej strane hodnoty CA
19-9 môžu byť zvýšené napr. v dôsledku cholestatického
ikteru, pri chronických zápalových ochoreniach tráviaceho
traktu, pri chronickej pankreatitíde, u fajčiarov. Ostatné on
komarkery majú v diagnostike karcinómu pankreasu ešte
menší význam ako CA 19-9.

Zobrazovacie vyšetrenia
Ultrasonografia abdomenu je vzhľadom na svoju dostup
nosť a neinvazívnosť väčšinou prvým zobrazovacím vyše
trením pri podozrení na karcinóm pankreasu. Nevýhodou
ultrasonografie je vysoká závislosť na skúsenostiach vy
šetrujúceho lekára a limitovanosť vyšetrenia pri obezite či
plynatosti. Ultrazvuk by mal spoľahlivo odhaliť tumory pan
kreasu väčšie ako 3 cm a za ideálnych podmienok (skúsený
vyšetrujúci, kvalitný prístroj, nezaplynený pacient) aj tumory
veľké 1,5 – 2 cm. Môže odhaliť šírenie neoplázie do okolia,
zväčšené regionálne lymfatické uzliny, metastázy do pečene.
Infiltráciu ciev, najmä artérií, môže skúsený diagnostik rozpo
znať pomocou farebného Dopplera. V prípade ikteru dokáže
veľmi presne odlíšiť obštrukčný typ od neobštrukčného.
Pri podozrení na karcinóm pankreasu na základe klinického,
laboratórneho alebo ultrasonografického obrazu by malo
byť u pacienta zrealizované CT vyšetrenie, ktoré je dnes „zla
tým“ štandardom diagnostiky a stagingu tohto ochorenia.
Senzitivita CT vyšetrenia pri tumoroch veľkosti 4 cm a viac sa
udáva až 100 %. Pri tumoroch menších ako 2 cm senzitivita
klesá na 50 až 67 %. Charakteristickou vlastnosťou karcinó
mu pankreasu je včasná perivaskulárna infiltrácia a prerasta
nie do priľahlých veľkých ciev a do ciev sleziny. Špirálové CT
dokáže s pomerne vysokou presnosťou zobraziť malígnu in
filtráciu týchto štruktúr, a tým relatívne presne určiť reseka
bilitu ochorenia. Špirálové CT dokáže dobre oddiferencovať
uzliny od ciev. Napriek tomu sú malígne uzliny často malé,
čo môže spôsobiť falošne negatívny nález a znížiť presnosť
predoperačného TNM stagingu. CT vyšetrenie je vhodné aj
pri pátraní po vzdialených metastázach - v prvom rade sa
snažíme vylúčiť postihnutie pečene a pľúc.
Endoskopická ultrasonografia (EUS) je moderná vyšet
rovacia metóda umožňujúca diagnostiku malých tumorov
pankreasu (<2cm) , kde je dokonca vhodnejšia ako CT, kto
ré môže byť negatívne. Dokáže rozlíšiť prerastanie tumoru
do okolitých štruktúr, inváziu do veľkých ciev a postihnutie
lymfatických uzlín v okolí. Umožňuje tenkoihlovú biopsiu
s cieľom histologizácie tumoru pankreasu.
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Magnetická rezonancia (MRI) dosahuje pri zobrazovaní
pankreasu a okolitých štruktúr porovnateľný obraz ako CT.
Senzitivita dynamického MRI pri určovaní resekability tumo
ru pankreasu dosahuje až 96 % a senzitivita dynamického
MRI pri detekcii pečeňových metastáz s použitím pečeň
-špecifickej kontrastnej látky je ešte vyššia, ako senzitivita
dynamického CT. Presnosť MRI stagingu karcinómu pankre
asu je porovnateľná s CT. Aj keď význam MRI v diagnosti
ke a stagingu karcinómu pankreasu neustále rastie, zlatým
štandardom v tejto indikácii stále ostáva CT vyšetrenie.
Magnetická rezonančná cholangiopankreatikografia
(MRCP) je bezpečnejšia neinvazívna alternatíva k ERCP, bez
radiačnej záťaže pre pacienta a s nižšou závislosťou výsled
ku od zručnosti vyšetrujúceho lekára. Výsledky kvalitne uro
benej MRCP sú porovnateľné s výsledkami diagnostickej
ERCP. V prípade obštrukčného typu ikteru je i pri negatív
nom náleze na MRCP potrebné doplniť ešte ERCP. Naopak,
u pacientov, u ktorých bolo ERCP z rôznych dôvodov neú
spešné, je prínosom možnosť zrealizovať MRCP.
Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(ERCP) sa využíva v rámci diagnostiky zriedka, najmä na vy
lúčenie intraduktálne rastúceho adenokarcinómu, ktorý sa
nezobrazuje pri CT, MRI alebo EUS vyšetrení. Je možné aj
cytologické vyšetrenie odobratej pankreatickej šťavy alebo
kefová cytológia z pankreatického vývodu. Toto vyšetrenie
sa však využíva najmä ako terapeutická metóda pri biliárnej
obštrukcii. Umožňuje trvalú duodenobiliárnu drenáž pro
stredníctvom zavedenia biliárneho stentu.
Pozitrónová emisná tomografia (PET) je najmodernej
šou zobrazovacou metódou nukleárnej medicíny. Využíva
hromadenie rádionuklidom značenej glukózy v mieste ma
lígneho procesu. Dokáže odhaliť tumory menšie ako 2 cm.
Problematické môže byť odhalenie ložísk menších ako 1 cm
a drobný peritoneálny rozsev. Senzitivita PET je pri detek
cii malígneho ochorenia vysoká, chýba jej však anatomická
presnosť CT. Spojenie oboch metód – PET/CT vyšetrenie pri
náša nové diagnostické možnosti.
V prípade plánovanej radikálnej operácie nie je predchád
zajúca histologizácia procesu nutná. Naopak, pri nereseka
bilnom ochorení alebo pri plánovanej neoadjuvantnej lieč
be je biopsia tumoru nevyhnutná na potvrdenie diagnózy
a určenie ďalšej liečebnej stratégie. Je možné ju zrealizovať
pomocou tenkoihlovej biopsie (FNA) alebo core-biopsie
najčastejšie pod CT alebo usg kontrolou. Výhodná je biop
tizácia tumoru pri endosonografickom vyšetrení, kedy sa
znižuje riziko vzniku implantačných metastáz v punkčnom
kanáli v porovnaní s perkutánnou biopsiou. Iným spôsobom
získania vzorky tumoru je laparoskopia, pri ktorej okrem od
beru vzoriek z tumoru je možné zhodnotiť veľkosť tumoru
a jeho šírenie do okolia. (Májek J., 2009)

STAGING OCHORENIA
Exaktné určenie štádia ochorenia je nevyhnutné pre roz
hodnutie sa o ďalšom liečebnom postupe a umožňuje

zhodnotiť prognózu. Určuje sa pomocou TNM klasifikácie,
kedy sa hodnotí rozsah tumoru, postihnutie lymfatických
uzlín a prítomnosť vzdialených metastáz.
TNM klasifikácia
T:

tumor

TX:

primárny tumor nie je zistiteľný

T0:

bez prítomnosti primárneho tumoru

Tis:

karcinóm in situ

T1:

tumor ohraničený na pankreas ≤ 2cm
v najväčšom rozmere

T2:

tumor ohraničený na pankreas >2 cm
v najväčšom rozmere

T3:

tumor rastúci mimo pankreasu bez prerastania
do veľkých ciev alebo nervov

T4:

tumor rastúci mimo pankreasu s prerastaním
do veľkých ciev alebo nervov

N:

regionálne lymfatické uzliny

NX:

regionálne lymfatické uzliny nie sú detekovateľné

N0:

bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín

N1:

metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách

M:

vzdialené metastázy

M0:

bez postihnutia vzdialených lymfatických uzlín
a orgánov

M1:

prítomné vzdialené metastázy

Tabuľka: Štádiá karcinómu pankreasu
Lokálny alebo resekabilný
(cca 10 %, medián prežívania 17 – 23 mesiacov)
štádium 0

Tis N0 M0

štádium IA

T1 N0 M0

štádium IB

T2 N0 M0

štádium IIA

T3 N0 M0

štádium IIB

T1-3 N1 M0

Hranične resekabilný
( 10 %, medián prežívania > 20 mesiacov) alebo
Lokálne pokročilý alebo inoperabilný
(cca 30 %, medián prežívania 8 – 14m)
štádium III

T4 akékoľvek N M0

Metastatický
(cca 60 %, medián prežívania 4 – 6 mesiacov)
štádium IV

akékoľvek T akékoľvek N M1

TERAPIA
Jedinou kuratívnou liečebnou metódou pri karcinóme pan
kreasu je resekcia s dosiahnutím negatívnych resekčných
okrajov s následnou adjuvatnou chemoterapiou. Žiaľ, takáto
kuratívna operácia je možná len u malej časti pacientov, pre
tože v čase stanovenia primárnej diagnózy je u viac ako 80%
pacientov tumor neresekabilný alebo je prítomná vzdialená
diseminácia ochorenia. Pri tumoroch lokalizovaných v ob
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lasti hlavy pankreasu sa vykonáva hemipankreatoduode
nektómia, pri tumoroch v tele a chvoste pakreasu je indiko
vaná ľavostranná pankreatektómia spolu so splenektómiou.
V niektorých prípadoch je nutná totálna pankreatektómia.
Odporúčaná je 6 mesačná adjuvantná chemoterapia s gem
citabinom alebo 5-fluorouracilom. V prípade hranične ope
rabilných tumorov pacienti môžu profitovať z neoadjuvant
nej chemoterapie alebo chemorádioterapie, ktorej cieľom je
zmenšenie tumoru a dosiahnutie jeho resekability. Pacienti
s neresekabilným tumorom sú indikovaní na paliatívnu sys
témovú liečbu. Základným liekom je gemcitabin v mono
terapii alebo v kombinácii s inými cytostatikami ako 5-flu
orouracil, kapecitabin, irinotekan, cisplatina, oxaliplatina,
nab-paclitaxel. Trojkombincácia cytostatík – FOLFIRINOX
(5-fluorouracil + irinotekan + oxaliplatina) je novou liečeb
nou možnosťou, ktorá zlepšuje celkové prežívanie, avšak
pre vyššiu toxicitu je vhodná pre mladších pacientov (< 75
rokov) v dobrom výkonnostnom stave bez závažného vzo
stupu bilirubínu. Ďalšou možnosťou je kombinácia gemcita
binu s erlotinibom, čo predstavuje kombináciu cystotatika a
biologickej liečby. Keďže okrem 1. línie nie je štandard pre
ďalšie línie systémovej liečby, možnosťou, z ktorej môže pa
cient profitovať, je zaradenie do klinickej štúdie. (Andrezálo
vá Vochyanová I., 2012)
Rádioterapia v kombinácii s chemoterapiou má význam v neo
adjuvantnej liečbe na dosiahnutie operability hranične opera
bilných tumorov. V adjuvancii, po dosiahnutí R0 resekcie, sa
javí lepšia samotná chemoterapia, pri R1 resekcii po adjuvant
nej chemoterapii by mala nasledovať chemorádioterapia.
Chemorádioterapia u pacientov s neresekabilným tumorom
má lepšie výsledky ako samotná chemoterapia alebo sa
motná rádioterapia. Paliatívna rádioterapia je indikovaná
u pacientov s algickým syndrómom alebo obštrukciou
spôsobenou primárnym tumorom alebo metastázami, ale
bo ako definitívna liečba u pacientov, ktorí z dôvodu napr.
komorbidity nie sú vhodní na iné liečebné postupy. (Pobi
jáková M., 2012)
Cieľom liečby v pokročilom štádiu ochorenia je zlepšiť kva
litu života a zmierniť ťažkosti pacienta. Naďalej by mal byť
zachovaný multidisciplinárny prístup.
Pri inoperabilnom náleze chirurgické zákroky zabezpečujú
pasáž stravy duodenom vykonaním paliatívnej gastroene
teroanastomózy. Endoskopické zavedenie rozťažiteľného
metalického stentu pri duodenálnej obštrukcii je alternatí
vou u pacientov, u ktorých nie je možná paliatívna gastro
enteroanastomóza. Ďalšou indikáciou pre paliatívny chirur
gický zákrok je zabezpečenie drenáže žlče. Pri expektancii
prežívania viac ako 6 mesiacov sa vykonáva hepatikojej
unoanastomóza. Pri predpokladanom prežívaní kratšom
ako 6 mesiacov sa biliárna drenáž zabezpečuje pomocou
zavedenia duodenobiliárneho stentu pri ERCP. Nesie so se
bou vyššie riziko ascendentnej cholangoitídy a upchávanie
stentu, čo často vyžaduje opakované ERCP. V prípade, že
endoskopický výkon nie je možný, realizuje sa perkutánna
transhepatálna biliárna drenáž. (Hlavsa J., 2008)

Karcinóm pankreasu je často sprevádzaný krutými bolesťa
mi, čo vyžaduje kvalitnú analgézu. Liekom voľby v tejto in
dikácii je morfín, či už vo forme perorálnej, transdermálnej
alebo parenterálnej, neraz je nevyhnutná kombinácia s iný
mi skupinami analgetík a psychofarmakami. V niektorých
prípadoch môže priniesť úľavu od bolesti paliatívna rádiote
rapia na oblasť tumoru. Pri nedostatočnom analgetickom
efekte spomínaných liečebných modalít je možné vykonať
perkutánnu blokádu celiakálneho plexu, ktorá sa dá zreali
zovať aj pomocou endosonografie.
Insuficiencia exkorinnej funkcie pankreasu v dôsledku ob
štrukcie ductus pankreaticus alebo po resekcii pankreasu
vedie k poruchám trávenia. Nedostatok tráviacich enzýmov
spôsobuje nedostatočnú resorbciu tukov, sacharidov aj biel
kovín, čo vedie k vzniku steatorhey, kŕčov v bruchu, malnu
trícii a chudnutiu. Suplementácia týchto tráviacich enzýmov
v podobe perorálnych preparátov by mala byť samozrejmá
po resekčných výkonoch alebo pri prejavoch malnutrície.
(NCCN Guidelines, Version 1.2014)
Ascites je častou komplikáciou pri pokročilom karcinóme
pankreasu s postihnutím seróznych blán. Opakované odľah
čovacie punkcie ascitu prinášajú pacientom úľavu a zlep
šujú kvalitu života.

ZÁVER
Karcinóm pankreasu je ochorenie zriedkavo vyliečiteľné.
Najväčšiu šancu na vyliečenie majú pacienti s tumorom
menším ako 2 cm lokalizovaným len v pankrease, bez po
stihnutia lymfatických uzlín. Diagnostika ochorenia v tomto
štádiu je však pre chudobný a nešpecifický klinický obraz
pomerne zriedkavá. Určité zlepšenie v tejto oblasti priniesli
moderné zobrazovacie metódy a následná chirurgická, rá
dioterapeutická a systémová liečba, i keď 5 ročné prežívanie
aj u kompletne resekovaných tumorov ostáva nízke (5%). Pri
pokročilých štádiách ochorenia liečebné modality nepriná
šajú významné zlepšenie prežívania. Cieľom ostáva zlepše
nie kvality života, čoho predpokladom je medziodborová
spolupráca, podobne ako pri diagnostike a liečbe včasných
štádií, s účasťou chirurga, onkológa, rádiológa, gastroentero
lóga, algeziológa a v neposlednom rade praktického lekára.
Pacientov súhlas s liečbou sa považuje za samozrejmosť,
súhlas by mal potvrdiť svojim podpisom. Za dôležité sa tiež
považuje podporná liečba a odporúčania ohľadom dietetic
kých opatrení a suplementácie vitamínov a stopových prv
kov, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť priebeh ochorenia.
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Sumár:
Karcinóm obličky (KO) je najčastejší tumor obličiek. Predstavuje
približne 90% všetkých malignít postihujúcich obličky.
Incidencia karcinómu obličky má v Európe i v USA v ostatných 3
desaťročiach vzostupnú tendenciu, ktorú nemožno vysvetliť len
zlepšením diagnostických možností (USG, CT, MR). Výskyt KO na
území Slovenska je porovnateľný s výskytom v okolitých európskych krajinách a USA.
Etiopatogenéza karcinómu obličky ani v súčasnosti nie je známa
a podľa početných štúdií v jej priebehu zohrávajú úlohu viaceré
rizikové faktory, z ktorých najvýznamnejšie sú fajčenie, obezita
a hypertenzia.
Karcinómy obličiek sú malígne epiteliálne tumory, ktoré pochádzajú z renálnych (obličkových) buniek, preto v anglosaskej literatúre ich poznáme pod skratkou RCC (renal cell carcinoma). RCC
majú pôvod v zrelých tubulárnych štruktúrach obličky, predovšetkým v proximálnych tubuloch.
Väčšina karcinómov obličiek vďaka retroperitoneálnej polohe obličiek zostáva až do neskorého štádia asymptomatických. V súčasnosti je viac ako 50% RCC detekovaných náhodne pri neinvazívnom zobrazovacom vyšetrení.
Pre diagnostiku expanzií obličky sú najdôležitejšie zobrazovacie
metódy, pretože pomáhajú určiť lokálny rozsah ochorenia, prípadne posúdiť možné ložiská generalizácie procesu. V súčasnosti
je väčšina nádorov obličiek diagnostikovaná buď pomocou ultrasonografie (USG) alebo počítačovou tomografiou (CT). Abdominálne CT poskytuje informáciu o šírení primárneho tumoru
v obličke a mimo obličku, zasiahnutí venózneho systému, zväčšení regionálnych lymfatických uzlín, stave nadobličiek a pečene
a funkcii a morfológii kontralaterálnej obličky.
Chirurgická liečba je jedinou kuratívnou metódou liečby RCC.
V dnešnej dobe sa v chirurgickej liečbe RCC, okrem radikálnej
nefrektómie uplatňujú predovšetkým metódy obličky zachovávajúcej chirurgie.
Približne 20% pacientov s KO sa diagnostikuje už s nálezom vzdialených metastáz. Ešte pred 10 rokmi prognóza 5 ročného na kar-

cinóm špecifického prežitia týchto pacientov bola menej ako 10%.
Vďaka intenzívnemu výskumu karcinogenézy RCC boli vytvorené
látky, ktoré blokujú proteíny ovplyvňujúce angiogenézu, ktorá je
nevyhnutná pre progresiu nádoru. Použitím týchto látok sa prognóza prežitia pacientov s metastatickým RCC zlepšila. Karcinóm
obličky sa považuje za ochorenie rezistentné voči rádioterapii
a chemoterapii. V dnešnej dobe sa u metastatického RCC využíva
chirurgická a systémová liečba- tzv. cielená liečba, ktorá blokuje
rast nádoru ovplyvnením špecifických molekúl, dôležitých v procese karcinogenézy. Na rôznych úrovniach inhibuje angiogenézu, čím dochádza k zablokovaniu nádorového rastu a následne
postupnej regresii nádorového ochorenia. V dnešnej dobe stále
nemáme k dispozícii skutočne účinnú liečbu metastatického karcinómu obličky.
V súčasnosti nie sú vypracované jednotné postupy kontrolných vyšetrení po chirurgickej liečbe karcinómu obličky. Dispenzarizáciu
pacientov po liečbe pre RCC treba upraviť podľa histologického
nálezu. U pacientov so štádiom ochorenia T1 riziko recidívy ochorenia je nízke. V štádiu T2 sa odporúča raz do roka (USG brucha,
RTG hrudníka), v štádiu T3 každých 6 mesiacov počas prvých troch
rokov.
Kľúčové slová: karcinóm obličky, diagnostika- CT, MRI, chirurgická liečba RCC, cielená liečba (targeted therapy).

Summary:
Renal cell carcinoma (KO) is the most common tumor of the kidney. Represents approximately 90 % of all cancers affecting the
kidneys
The incidence of RCC has in Europe and the U.S. in the last 3 decades bullish trend, which can not be explained only by improving
diagnostic facilities (U.S., CT , MRI). KO occurrence in Slovakia is
comparable to that in neighboring European countries and the
USA .
Etiopathogenesis of RCC are currently not known and, according to
numerous studies in the course of playing the role of several risk factors, the most important are smoking, obesity and hypertension.
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Renal cell carcinomas are malignant epithelial tumors, which
originate from the renal (kidney) cells, because in Anglo-Saxon
literature, we know the acronym RCC (renal cell carcinoma). RCC
originating in mature tubular structures of the kidney, mainly in
the proximal tubule.
Most kidney cancers due to renal retroperitoneal position remains
until late asymptomatic stage. Today, more than 50 % of RCC detected incidentally during noninvasive imaging
Diagnostic expansions kidneys are the most important imaging
methods because they help determine the local extent of disease,
or to assess the possible bearings generalization process . Currently,
the majority of renal tumors diagnosed using either ultrasonography (USG) or computed tomography (CT). Abdominal CT provides
information on the spread of the primary tumor in the kidney and
outside the kidney, hitting venous system, enlargement of regional
lymph nodes, liver and adrenal status and function and morphology of the contralateral kidney.
Surgery is the only curative method of treatment of RCC Nowadays, the surgical treatment of RCC. In addition to radical nephrectomy apply particular methods kidneys conserving surgery.
Approximately 20% of patients are diagnosed late KO with the
finding of distant metastases. Even 10 years ago prognosis for
a 5 year cancer-specific survival of these patients was less than
10%. Through intensive research carcinogenesis of RCC have been
created substances that block the proteins affecting angiogenesis, which is essential for tumor progression. Using these substances prognosis of survival of patients with metastatic RCC has
improved. RCC is considered to be disease resistant radiotherapy
and chemotherapy. Nowadays in metastatic RCC uses surgical
and systemic treatment - so. targeted therapy that blocks tumor
growth by affecting specific molecules important in carcinogenesis . At different levels inhibit angiogenesis, thereby blocking tumor
growth and subsequent gradual regression of cancer. Nowadays,
we still do not really available effective treatment of metastatic renal cell carcinoma.
There are currently developed uniform procedures for examination
after surgical treatment of renal cell carcinoma. Dispensarisation
patients after treatment for RCC should be adjusted according to
histology. In patients with stage T1 disease recurrence risk is low.
In stage T2 is recommended once a year ( abdominal ultrasound,
chest X-ray), stage T3 every 6 months during the first three years.
Key words: renal cell carcinoma, diagnosis - CT, MRI, surgical treatment of RCC, targeted therapy (targeted therapy).

1. EPIDEMIOLÓGIA
Karcinóm obličky (KO) je najčastejší tumor obličiek. Pred
stavuje približne 90% všetkých malignít postihujúcich ob
ličky, ktoré tvoria celosvetovo 2–3% zo všetkých solídnych
nádorov dospelej populácie (Kirkali a kol., 2011). Celkovo
karcinóm obličky bol v roku 2002 na 17.mieste v rebríčku
výskytu zhubných nádorov u mužov a na 12.mieste u žien
(Breza a kol., 2008).

1.1 Incidencia
Hoci karcinóm obličky je celosvetový problém, hodnoty
jeho incidencie v globálnom meradle značne varírujú. Naj
vyšší výskyt zaznamenávame v západnej a východnej Euró
pe, Severnej Amerike a Austrálii a naopak najnižší v oblasti
Indie, Japonska, Afriky a Číny. Na rozdielnosti výskytu sa
pravdepodobne podieľajú exogénne rizikové faktory, geo
grafické rozdiely ako aj rôzna dostupnosť diagnostických
metód (Mindrup a kol., 2005).
Incidencia karcinómu obličky má v Európe i v USA v posled
ných 3 desaťročiach vzostupnú tendenciu, ktorú nemožno
vysvetliť len zlepšením diagnostických možností (USG, CT,
MR). Spolu s incidenciou včasných štádií totiž mierne stúpa
i výskyt pokročilejších štádií ochorenia. Vzostup incidencie
je rýchlejší u mužov ako u žien a u čiernej populácie (Breza
a kol., 2008).
Výskyt KO na území Slovenska je porovnateľný s výskytom
v okolitých európskych krajinách a USA, má vzostupnú
tendenciu. Podľa údajov z Národného onkologického re
gistra Slovenskej republiky bolo na Slovensku v roku 2005
diagnostikovaných 484 KO u mužov (hrubá incidencia CR
– 18,5/100 000, WSR 14,6/100 000) a 299 prípadov u žien
(hrubá incidencia CR – 10,8/100 000, WSR 7,0/100 000), čím
sa Slovensko radí medzi krajiny s vysokým výskytom tohto
ochorenia (Breza a kol., 2008, Diba a kol., 2009).

1.2 Mortalita
Mortalita na KO v celosvetovom meradle za rok 2006 pred
stavuje hodnotu približne 102 000 pacientov, pričom u mu
žov bola 2-krát vyššia ako u žien. Celkové hodnoty mortality
približne kopírujú hodnoty incidencie KO. Najvyššie sú vo
vyspelých rozvinutých krajinách Severnej Ameriky a Európy
a najnižšie v krajinách Afriky a Ázie (Kirkali a kol., 2011).
Na území Slovenska za posledných 10 rokov bol zazname
naný len minimálny nárast mortality na KO, v porovnaní
konkrétnych hodnôt z roku 1994 (4,0/100 000) a roku 2003
(4,5/100 000). Tento vývoj je pravdepodobne ovplyvnený
zlepšením diagnostiky a liečby zhubných ochorení v ostat
ných desaťročiach (Ondrušová a kol., 2007).

2. ETIOLÓGIA A RIZIKOVÉ FAKTORY
Etiopatogenéza karcinómu obličky ani v súčasnosti nie je
známa a podľa početných štúdií v jej priebehu zohrávajú
úlohu viaceré rizikové faktory, z ktorých najvýznamnejšie sú
fajčenie, obezita a hypertenzia (Ljungberg a kol., 2011).

2.1 Vek
Široko akceptovaný rizikový faktor pre vznik KO je pokročilý
vek. Prevažná väčšina sporadických KO je diagnostikovaná
u pacientov vo veku vyššom ako 50 rokov, maximum inci
dencie je medzi 60–70 rokom života (Bukowski a kol., 2008,
Ljungberg a kol., 2011).

2.2 Pohlavie
V rozvinutých krajinách sú hodnoty incidencie KO vyššie
u mužov ako u žien, pričom tento pomer je približne 1,5:1
(muži:ženy). (Kirkali a kol., 2011, Ljungberg a kol., 2011).
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2.3 Familiárny výskyt

2.8 Dietetické návyky

Familiárny výskyt KO nie je významný, predstavuje približne
3-4% zo všetkých diagnostikovaných zhubných nádorov ob
ličky. Familiárny KO sa odlišuje od sporadického tým, že má
tendenciu vyskytovať sa u mladších pacientov a často multi
fokálne a obojstranne. Takýto pacienti vyžadujú celoživotnú
dispenzarizáciu (Breza a kol., 2008, Nargund a kol., 2008).

Výsledky štúdií zaoberajúcich sa diétnymi návykmi sú roz
dielne. Jednoznačne bol potvrdený protektívny účinok kon
zumácie zvýšeného množstva zeleniny a ovocia na vznik KO.
Jednoznačne sa nepotvrdil karcinogénny efekt zvýšeného
príjmu živočíšnych bielkovín a tukov, avšak vysoko kaloric
ká strava môže nepriamo mať vplyv na vývoj obezity a tým
na vznik KO. Nebolo potvrdené ani pozitívne spojene medzi
vznikom KO a zvýšeným užívaním folátov, vitamínov A, C,
D, E a rýb (Breza a kol., 2008, Bukowski a kol., 2008, Eisen a
kol., 2007, Kawaciuk a kol., 2009, Kirkali a kol., 2011, Nargund
a kol., 2008).

2.4 Socioekonomické faktory
Vyššie hodnoty incidencie i mortality sú detekované v mest
ských aglomeráciách ako vo vidieckych oblastiach. Súvisí to
pravdepodobne s rozšírením fajčenia a lepšou dostupnos
ťou zdravotnej starostlivosti v mestských regiónoch. Nebol
zaznamenaný rozdiel v incidencii KO v závislosti od vzdela
nia, sociálnych a ekonomických faktorov (Breza a kol., 2008,
Richie a kol., 2005).

2.5 Fajčenie
Viaceré štúdie potvrdili fajčenie ako rizikový faktor pre vznik
KO. Potvrdili, že v porovnaní s nefajčiarmi, je u fajčiacich mu
žov riziko vzniku KO vyššie o 54% a u fajčiacich žien o 22%.
(Bukowski a kol., 2008, Kawaciuk a kol., 2009, Kirkali a kol.,
2011, Nargund a kol., 2008). Zatiaľ máme len limitované
dôkazy o rozmere pozitívneho vplyvu ukončenia fajčenia.
Riziko vzniku KO klesá o 15 – 30% po 10 – 15 rokoch od
skončenia fajčenia a približne po 30 rokoch od skončenia sa
vyrovnáva s rizikom nefajčiara (Breza a kol., 2008, Bukowski
a kol., 2008).

2.6 Obezita
Obezitu, ako rizikový faktor vzniku KO, identifikovali mno
hé štúdie, ktoré sledovali BMI (výšku tela a hmotnosť).
Bergstrom vo svojej meta-analýze identifikoval porovna
teľné riziko vzniku KO u mužov a žien, pričom toto riziko
bolo u osôb s nadváhou vyššie o 36% a u osôb s obezitou
vyššie o 84% v porovnaní s osobami s normálnou váhou
(Bergstrom a kol., 2001).
Nárast výskytu obezity môže čiastočne vysvetľovať nárast
výskytu KO. Karcinóm obličky súvisí s obezitou u viac ako
40% pacientov v USA a u viac ako 30% pacientov v Európe
(Breza a kol., 2008). Presný mechanizmus, ktorým obezita
zvyšuje riziko jeho vzniku, t.č. ešte nie je dobre pochopený.
Predpokladá sa, že sa pri tom spolupodieľa obezitou vyvo
lané zvýšenie hladín inzulínu podobného rastového fakto
ra (IGF), pohlavných steroidných estrogénov a androgénov
a zvýšenie koncentrácie peptidov. Redukcia obezity chirur
gickou cestou neznižuje riziko vzniku zhubných nádorov
obličiek (Breza a kol., 2008, Nargund a kol., 2008).

2.7 Hypertenzia a liečba hypotenzívami
a diuretikami
Je dokázané spojenie medzi zvýšeným krvným tlakom
(neliečenou arteriálnou hypertenziou) a zvýšeným rizikom
vzniku KO, ale nie je jasný mechanizmus, akým sa vysoký
krvný tlak podieľa na jeho vzniku. Predpokladá sa, že dlho
dobo zvýšený krvný tlak spôsobuje mikrotraumy parenchý
mu obličky a metabolické a funkčné zmeny v renálnych tu
buloch (Breza a kol., 2008, Bukowski a kol., 2008).

2.9 Chronická renálna insuficiencia,
transplantácia obličky
Riziko vzniku KO je zvýšené u pacientov s polycystickými
obličkami alebo chronickou renálnou insuficienciou a u pa
cientov dlhodobo liečených hemodialýzou (Breza a kol.,
2008, Bukowski a kol., 2008).

3. PATOLÓGIA
V súčasnosti sa používa WHO (World Health Organization)
klasifikácia nádorov obličiek z roku 2004, ktorá vymedzuje
jednotlivé histomorfologické podtypy nádorov na základe
ich molekulárnej a cytogenetickej charakteristiky, varia
bilnej biológie a klinického správania sa (Jaiveola a Ossama,
2008, Kirkali a kol., 2011).
Karcinómy obličiek sú malígne epiteliálne tumory, ktoré po
chádzajú z renálnych (obličkových) buniek, preto v anglo
saskej literatúre ich poznáme pod skratkou RCC (renal cell
carcinoma). RCC majú pôvod v zrelých tubulárnych štruk
túrach obličky, predovšetkým v proximálnych tubuloch, ale
i v zberných kanálikoch (Beltran a kol., 2006, Jaiveola a Ossa
ma, 2008, Nargund a kol., 2008).
Podľa WHO klasifikácie nádorov obličiek z roku 2004
rozoznávame 4 hlavné histologické podtypy RCC:
-	 svetlobunkový karcinóm z buniek obličky
-	 papilárny karcinóm obličky
-	 chromofóbny karcinóm obličky
-	 karcinóm zo zberných kanálikov (Campbell a kol., 2007)

3.1 Svetlobunkový karcinóm z buniek obličky
Svetlobunkový RCC tvorí približne 75–80% všetkých histo
logicky diagnostikovaných karcinómov obličiek. Má charak
teristický makroskopický vzhľad. Väčšinou rastie ako dobre
ohraničený nádor, ale rast sa môže zmeniť na expanzívny,
s prerastaním puzdra a vrastaním do renálnych žíl a pan
vičky. Na reze je makroskopicky rôznofarebný, striedajú sa
žlté, oranžové a tmavočervené plochy s bielymi jazvami.
Súčasťou lézie obvykle bývajú aj ložiská krvácania a nekró
zy, z ktorých pochádzajú pseudocysty, ale i kalcifikácie (Bu
kowski a kol., 2009, Galbavý, 2010).

3.2 Papilárny karcinóm obličky
Papilárny karcinóm obličky je druhý najčastejšie sa vysky
tujúci zhubný nádor obličky, približne v 10–15% prípadoch.
Častejšie ako iné KO sa vyskytuje multifokálne (približne
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v 39% prípadov) a obojstranne (asi v 4% prípadov), (Nar
gund a kol., 2008). Prognosticky je významný nukleárny
grading, pretože papilárne RCC s nízkym stupňom maligni
ty nemetastázujú a majú dobrú prognózu (Bukowski a kol.,
2009, Galbavý, 2010).
Podľa morfologického obrazu sa delí na 2 typy:
Typ 1 sa vyznačuje papilami, ktoré sú kryté malými bunka
mi s malými jadrami usporiadanými do jednej vrstvy, často
je multifokálny. Typ 2 je tvorený väčšími bunkami s eozino
filnou cytoplazmou, väčšími jadrami a často pseudostrati
fikovanými a prominujúcimi jadierkami, čo mu dáva vyšší
nukleárny grading (Galbavý, 2010, Jaiveola a Ossama, 2008,
Nargund a kol., 2008). Prežívanie pacientov s papilárnym
RCC typu 1 je v porovnaní s typom 2 dlhšie (Campbell a kol.,
2007).

syndróm sa manifestuje vznikom svetlobunkových RCC,
feochromocytómov, angiómov retiny, hemangioblastómov
mozgovej kôry, mozočka alebo miechy (Campbell a kol.,
2007, Bukowski a kol., 2008).

3.3 Chromofóbny karcinóm obličky

4.1 Prognostické faktory

Chromofóbny karcinóm obličky predstavuje asi 5% karcinó
mov obličiek. Najčastejšie sa vyskytuje v šiestej dekáde živo
ta (Breza a kol., 2008). Má signifikantne lepšiu prognózu ako
svetlobunkový RCC, špecifická mortalita je menej ako 10%
(Bukowski a kol., 2009).

Faktory, ktoré ovplyvňujú prognózu pacientov s karcinó
mom obličky možno rozdeliť do 4 kategórií: anatomické,
histologické, klinické a faktory molekulárne (Ljunberg a kol.,
2011).
4.1.1 Anatomické faktory
Anatomické faktory zahŕňajú veľkosť nádoru, inváziu ve
nózneho systému, inváziu renálnej kapsuly, postihnutie
nadobličiek, postihnutie lymfatických uzlín a vzdialené me
tastázy. Všetky tieto faktory tvoria podstatu bežne používa
ného klasifikačného systému TNM (Ljunberg a kol., 2011).
4.1.2 Histologické faktory
Medzi histologické prognostické faktory zaraďujeme nuk
leárny grade podľa Fuhrmanovej (tabuľka 2), histologický
podtyp, prítomnosť sarkomatoidných znakov, mikrovasku
lárnu inváziu, nekrózu nádoru a jeho inváziu do vývodného
systému obličky (Ljunberg a kol., 2011, Nargund a kol., 2008).
Prognóza pacientov so svetlobunkovým RCC je horšia v po
rovnaní s pacientmi s papilárnym alebo chromofóbnym
RCC. Hodnoty špecifického 5 ročného prežitia u pacientov
so svetlobunkovým, papilárnym a chromofóbnym RCC sú
69%, 87% a 88%. Prítomnosť sarkomatoidnej dediferenciá
cie poukazuje na zlú prognózu. Mikrovaskulárna invázia má
nepriaznivý vzťah k metastázovaniu karcinómu (Nargund
a kol., 2008).
4.1.3 Klinické faktory
Klinické faktory zahŕňajú celkový stav pacienta, lokalizované
symptómy, kachexiu, anémiu a celkový počet krvných došti
čiek (Ljunberg a kol., 2011).

3.4 Karcinóm zo zberných kanálikov
Karcinóm zo zberných kanálikov je zriedkavý nádor, ktorý
tvorí menej ako 1% renálnych malignít. Je najagresívnejšou
formou RCC, so zlou prognózou a častým nálezom metastáz,
už v dobe stanovenia diagnózy, nereagujúcich na konvenč
nú terapiu (Breza a kol., 2008, Nargund a kol., 2008).
Zostávajúcich približne 3-5% karcinómov obličiek podľa
Heidelbergových kritérií môžeme zaradiť do skupiny nekla
sifikované RCC. Patria sem karcinómy, ktoré sa nedajú prira
diť ani k jednému z vyššie popísaných histologických typov
(Papworth, 2011).

3.5 Familiárny karcinóm obličiek
Karcinóm obličky sa vyskytuje v sporadickej a familiárnej
forme. Familiárna forma predstavuje približne 3–4% z celko
vého počtu diagnostikovaných KO.
Rodinní príslušníci, u ktorých je zvýšené riziko výskytu fami
liárnych KO, by mali byť dispenzarizovaní. U väčšiny týchto
pacientov je indikovaný konzervatívny postup. Jedinú vý
nimku predstavuje papilárny karcinóm obličky II.typu, ktorý
je často vysoko agresívny, a preto vyžaduje aktívny prístup.
Pacienti s familiárnym KO do veľkosti 3cm, sú pre nízke rizi
ko metastázovania nádorov sledovaní, pri prekročení tejto
hraničnej veľkosti tumoru je indikovaná obličku šetriaca chi
rurgia, ktorá odďaľuje, resp. zabraňuje potrebe dialýzy v bu
dúcnosti (Campbell a kol., 2007, Kirkali a kol., 2011, Nargund
a kol., 2008).
Medzi familiárne KO sa zaraďujú tieto nádorové syndrómy:
VHL syndróm
Najčastejším familiárnym karcinómom obličky je svetlobun
kový karcinóm, ktorý je spojený s von Hippel-Lindauovým
(VHL) syndrómom. VHL choroba je autozomálne dominant
né ochorenie s incidenciou približne 1/36 000 obyvateľov
(Kawaciuk a kol., 2009). Tento multisystémový neoplastický

4. KLASIFIKÁCIA KARCINÓMOV OBLIČKY
Pre vedecké i klinické účely sa používa TNM klasifikácia, kto
rá je založená na diferencovanom prognostickom zhodno
tení lokálneho rozsahu primárneho karcinómu, uzlinovej
a cievnej propagácii karcinómu a výskyte vzdialených me
tastáz (Kawaciuk a kol., 2009, Ljunberg a kol., 2011). TNM
klasifikácia predstavuje systém, ktorý sa neustále na pod
klade nových poznatkov vyvíja. V súčasnosti je platná TNM
klasifikácia z roku 2009, (tabuľka č.1) (Ljunberg a kol., 2011).

5. SYMPTOMATOLÓGIA KARCINÓMU
OBLIČKY
Väčšina karcinómov obličiek, vďaka retroperitoneálnej po
lohe obličiek zostáva až do neskorého štádia asymptoma
tických. V súčasnosti je viac ako 50% RCC detekovaných
náhodne pri neinvazívnom zobrazovacom vyšetrení (Ljun
berg a kol., 2011). Prvé príznaky bývajú obvykle nešpeci
fické a intermitentné. Dĺžka anamnézy až po stanovenie
diagnózy býva veľmi rozličná. Na jednej strane náhodne zis
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tené a úplne asymptomatické incidentálne karcinómy a na
druhej karcinómy spojené s niekoľko týždňov trvajúcou in
termitentnou hematúriou alebo niekoľko mesiacov trvajú
cich nešpecifických polymorfných ťažkostí (Kawaciuk a kol.,
2009). Bolo dokázané, že spôsob klinického prejavu RCC je
nezávislým prognostickým faktorom (Breza a kol., 2008).
Symptomatológia zahrňuje príznaky lokálne, celkové, para
neoplastické, lokoregionálne a príznaky spojené s metasta
tickým šírením. Približne u 2/3 pacientov prevládajú miest
ne príznaky a u 1/3 príznaky celkové (Kawaciuk a kol., 2009).
Lokálne príznaky sa zväčša vyvíjajú až v dobe, keď nádor
dosiahne určitú veľkosť a môže posúvať a infiltrovať okolité
orgány (Breza a kol., 2008). Klasický diagnostický trias nádo
ru obličky – hematúria, bolesť a hmatný nádor – predstavu
je neskorú manifestáciu RCC a v dnešnej dobe ho nájdeme
len asi u 6–10% pacientov (Ljunberg a kol., 2011). Približne
polovica pacientov s klasickým trias má pokročilé ochorenie
s metastázami (Breza a kol., 2008).
Makroskopická hematúria, spravidla bezbolestná, je naj
častejší lokálny príznak vyskytujúci sa u 40–60% pacientov
s RCC. Jej príčinou je prerastanie nádoru do dutého systému
obličky (Breza a kol., 2008, Dvořáček a kol., 2005, Kawaciuk
a kol., 2009).
Bolesť v boku alebo v polovici brucha je obvykle stála a tupá,
vyskytuje sa iniciálne približne u 41% pacientov. Spôsobiť ju
môže buď napätie puzdra, napr. pri krvácaní, alebo tlak ná
doru na okolité orgány. Kolikovité bolesti zväčša spôsobuje
prechod koagula hornými močovými cestami (Breza a kol.,
2008, Dvořáček a kol., 2005, Kawaciuk a kol., 2009).
Hmatateľná rezistencia nádoru je obvykle neskorým nále
zom vyskytujúcim sa asi u 21% chorých (Dvořáček a kol.,
2005, Kawaciuk a kol., 2009).
Lokoregionálna symtomatológia sa prakticky vyskytuje len
pri pokročilých RCC, často spojených s propagáciou nádoru
do dolnej dutej žily či lymfatického systému. Patrí sem pre
dovšetkým akútna varikokéla, dilatované kolaterálne žily,
opuchy dolných končatín a hmatateľné lymfatické uzliny
v krčnej oblasti (Breza a kol., 2008, Kawaciuk a kol., 2009).
Celkové príznaky naznačujú, že sa jedná o pokročilé ochore
nie. Prezentujú sa nechutenstvom, stratou hmotnosti, ma
látnosťou, slabosťou, subfebríliami alebo nočným potením
(Kawaciuk a kol., 2009, Nargund a kol., 2008).
Hoci je známy vysoký metastatický potenciál RCC, len u ma
lého množstva pacientov (25–30%) je ochorenie diagnosti
kované na základe symptómov, vyvolaných priamo metastá
zujúcim ochorením, ako ložiskové neurologické prejavy pri
metastázach do CNS, patologické zlomeniny pri postihnutí
skeletu, pretrvávajúci kašeľ pri metastatickom postihnutí
pľúc (Dvořáček a kol., 2005, Ljunberg a kol., 2011).
U približne 30% pacientov so symptomatologickým RCC sa
diagnostikuje paraneoplastický syndróm, ktorý vzniká na
podklade tvorby biologicky aktívnych látok (najmä hormó
nov) produkovaných samotným nádorom, ako aj v dôsled
ku imunologickej odpovede zdravého tkaniva (napr. rôzne
cytokíny) jedinca (Breza a kol., 2008, Dvořáček a kol., 2005,

Ljunberg a kol., 2011). Nádorové tkanivo obličky môže pro
dukovať normálne či zvýšené hladiny fyziologicky obličkou
produkovaných hormónov (renín, erytropoetín, prostaglan
díny a 1,25- dihydroxycholekalciferol), ale naviac i hormó
nov normálne tvorených v iných tkanivách organizmu, napr.
parathormón, glukagón, choriový gonadotropín, prolaktín
alebo inzulín (Kawaciuk a kol., 2009). Paraneoplastický syn
dróm najčastejšie zahrňuje hypertenziu, kachexiu, úbytok
váhy, horúčku, neuromyopathiu, amyloidózu, anémiu, zvý
šenú sedimentáciu erytrocytov, abnormálnu funkciu peče
ne, hyperkalcémiu, polycytémiu, porušený metabolizmus
glukózy, zvýšenú tvorbu gonadotropínov a prolaktínu (Bre
za a kol., 2008, Ljunberg a kol., 2011).

6.

DIAGNOSTIKA

Fyzikálne vyšetrenie
Fyzikálne vyšetrenie má pri diagnostike RCC len obmedze
nú úlohu, obvykle nebýva prínosné. Výnimku tvoria pacienti
s hmatateľnou vnútrobrušnou rezistenciou, hmatateľnou
cervikálnou lymfadenopatiou, ani v ľahu nezmenšujúcou sa
varikokélou alebo obojstranným opuchom dolných konča
tín (Ljunberg a kol., 2011).
Laboratórne vyšetrenia
Najčastejšie bežne hodnotenými laboratórnymi paramet
rami sú krvný obraz, hladina hemoglobínu, sedimentácia
erytrocytov, kreatinín v sére, hladina alkalickej fosfatázy, hla
dina kalcia v sére a laktát dehydrogenáza (Ljunberg a kol.,
2011).
Ďalším bežne využívaným vyšetrením je mikroskopické vy
šetrenie moču, ktorým sa dokazuje prítomnosť mikrosko
pickej hematúrie. Len u 60–70% pacientov s RCC sa potvrdí
mikroskopická hematúria (Breza a kol., 2008).
Zobrazovacie vyšetrenia
Pre diagnostiku expanzií obličky sú najdôležitejšie zobrazo
vacie metódy, pretože pomáhajú určiť lokálny rozsah ocho
renia, prípadne posúdiť možné ložiská generalizácie proce
su (Dvořáček a kol., 2005). V súčasnosti je väčšina nádorov

Obrázok č.1: Hlavné histologické typy RCC
A: svetlobunkový
B: papilárny
C: chromofóbny
D: karcinóm zo zberných kanálikov, (Nargund a kol., 2008).
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obličiek diagnostikovaná buď pomocou ultrasonografie
(USG) alebo počítačovou tomografiou (CT) (Richie a kol.,
2005).
Pred rokmi často používaná vylučovacia urografia bola vy
tlačená nástupom USG a CT a dnes má len okrajový význam.
Renálna angiografia vykonaná klasicky Seldingerovou me
tódou má dnes len marginálny význam a bola nahradená
menej invazívnymi zobrazovacími metódami.
Ultrasonografia je obyčajne prvým vyšetrením u pacienta
s podozrením na nádor obličky. Hlavný význam ultrasono
grafie spočíva predovšetkým v odlíšení solídnych od cys
tických lézií. (Dvořáček a kol., 2005, Kawaciuk a kol., 2009,
Rosette a kol., 2009). Každý solídny útvar zachytení USG je
nutné ďalej vyšetriť CT s kontrastnou látkou (Ljunberg a kol.,
2011). Ultrasonografia môže byť nápomocná aj pri diagnos
tike zväčšených lymfatických regionálnych uzlín, metastáz
v pečeni, prerastaní nádoru do renálnej alebo dolnej dutej
žily a pri posúdení prítomnosti a stavu kontralaterálnej ob
ličky. Peroperačná ultrasonografia sa uplatňuje pri otvore
ných i laparoskopických operáciách (Breza a kol., 2008, Ka
waciuk a kol., 2009).
Počítačová tomografia je rozhodujúcou metódou pre po
súdenie charakteru akejkoľvek expanzie obličky. Štandard
nou technológiou je špirálne CT vyšetrenie s podaním kon
trastnej látky.
Postkontrastné zvýšenie denzity vyšetrovaného útvaru
o viac ako 20 Hounsfieldových jednotiek je kritériom pre
diagnózu RCC (Guermazi a kol., 2006, Ljunberg a kol., 2011).
Abdominálne CT poskytuje informáciu o šírení primárne
ho tumoru v obličke a mimo obličku, zasiahnutí venózneho
systému, zväčšení regionálnych lymfatických uzlín, stave
nadobličiek a pečene a funkcii a morfológii kontralaterálnej
obličky (Ljunberg a kol., 2011).

CT hrudníka umožňuje najpresnejšie posúdenie metastatic
kého šírenia do hrudníka. Avšak jeho rutinné využívanie sa
neodporúča, ako bežné vyšetrenie metastatického procesu
je indikované spravenie bežného rádiografického vyšetre
nia hrudníka (Ljunberg a kol., 2011).
CT mozgu a kostí sa rutinne u pacientov nevykonáva. In
dikované je u pacientov s laboratórnymi alebo klinickými
symptómami metastatického postihnutia mozgu alebo kos
tí (Ljunberg a kol., 2011).
Magnetická rezonancia by mala byť indikovaná len u pa
cientov s lokálne pokročilým ochorením, expanzívnym pro
cesom zasahujúcim venózny systém, obličkovou nedosta
točnosťou alebo alergiou na jódovú kontrastnú látku. MR
sa používa ako metóda prvej voľby pri hodnotení rozšírenia
nádorového trombu do dolnej dutej žily (Kawaciuk a kol.,
2009, Ljunberg a kol., 2011).

7. LIEČBA LOKALIZOVANÉHO KARCINÓMU
OBLIČKY (T1–2, N0, M0)
Vďaka rozvoju a zvýšenému používaniu diagnostických
zobrazovacích metód sú nádory obličiek zväčša diagnosti
kované v incidentálnom štádiu, čo vyúsťuje do zvyšujúcej sa
incidencie asymptomatických, na obličku ohraničených ma
lých renálnych más (SRM – small renal masses). Z celkového
počtu diagnostikovaných RCC tvoria SRM približne 48–66%
(Kirkali a kol., 2011).
Liečba lokalizovaného karcinómu obličky závisí na veľkosti
a lokalizácii nádoru, možnej prítomnosti miestneho či vzdia
lenejšieho šírenia, funkcii kontralaterálnej obličky, komor
biditách a výkonnostnom stave pacienta (Ljunberg a kol.,
2010).

Obrázok č. 2: Typický CT nález a korešpondujúci makroskopický vzhľad karcinómov obličiek vybraných pacientov.
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7.1 Aktívne sledovanie
Aktívne sledovanie môže byť voľbou liečby u pacientov ne
vhodných pre chirurgickú liečbu, alebo pacientov s krátkou
očakávanou dobou prežitia, u ktorých sa diagnostikovala
SRM menšia ako 4cm, ktorá nevykazuje evidentnú lokálnu
progresiu a tendenciu k metastázovaniu (Bukowski a kol.,
2008, Kirkali a kol., 2011, Ljunberg a kol., 2010). Pri nádoroch
vykazujúcich počas sledovania rýchly rast je indikovaná pre
zvýšené riziko progresie do metastatického ochorenia od
ložená chirurgická liečba (Jewett, a kol., 2011, Kirkali a kol.,
2011, Ljunberg a kol., 2010).

7.2 Chirurgická liečba
Chirurgická liečba je jedinou kuratívnou metódou liečby
RCC (Ljunberg a kol., 2010). V dnešnej dobe sa v chirurgic
kej liečbe RCC, z dôvodu častejšej diagnostiky SRM, okrem
radikálnej nefrektómie uplatňujú predovšetkým metódy
obličky zachovávajúcej chirurgie (NSS – nephron sparing
surgery).
V roku 2010 Ljunberg a kolektív publikovali odporúčanie
stratégie chirurgickej liečby pacientov s RCC v závislosti od
klinického štádia primárneho nádoru (tabuľka č.4) (Ljun
berg a kol., 2010).
Radikálna nefrektómia
Radikálna nefrektómia je „zlatým“ štandardom a jedinou
kuratívnou liečbou lokalizovaného karcinómu obličky u pa
cientov s normálnou kontralaterálnou obličkou (Breza a kol.,
2008). U pacientov nevhodných k vykonaniu NSS z dôvodu
lokálnej pokročilosti nádoru, technickej náročnosti spraviť
bezpečnú resekciu obličky a signifikantného zhoršenia zdra
votného stavu pacienta, je radikálna nefrektómia jedinou
kuratívnou liečbou (Ljunberg a kol., 2011).
Medzi komplikácie radikálnej nefrektómie, ktoré sa vysky
tujú podľa niektorých autorov až v 20% prípadov, patrí pe
roperačné poranenie brušných orgánov (pečene, sleziny,
pankreasu), pleury a veľkých ciev (dolná dutá žila, aorta,
lumbálne cievy), pooperačne infekcia operačnej rany, ileus,
hernia jazvy a výnimočne pooperačné krvácanie z hilových
alebo iných ciev. Pooperačný stav sa môže zhoršiť i systémo
vými komplikáciami (infarkt myokardu, embólia do pľúc, zly
hanie srdca, pneumónia, tromboflebitída) (Breza a kol., 2008,
Nargund a kol., 2008, Richie a kol., 2005, Taneja a kol., 2010).
Prežívanie pacientov po radikálnej nefrektómii závisí od
patologického štádia ochorenia. Pacienti s lokalizovaným
ochorením, bez postihnutia lymfatických uzlín a bez prí
tomnosti metastáz, prežívajú 5 rokov v 70–90%, pričom pa
cienti s nádorom menším ako 4cm prežívajú v 90–100% a
nádorom väčším ako 7cm v 70–80% 5 rokov (Breza a kol.,
2008, Dvořáček a kol., 2005).
Laparoskopická radikálna nefrektómia
Od realizácie prvej laparoskopickej radikálnej nefrektómie v
roku 1990 sa stala štandardnou metódou liečby pacientov
T1 a T2 štádia RCC. Dlhodobé štúdie potvrdili, že 5 ročné pre
žívanie pacientov po laparoskopickej radikálnej nefrektómii
je ekvivalentné s výsledkami získanými pri otvorenej radi
kálnej nefrektómii. Naviac laparoskopický výkon je šetrnejší,

spojený s kratšou dobou hospitalizácie a rekonvalescencie
a u pacientov bola zaznamenaná nižšia peroperačná i po
operačná morbidita (Dahm a kol., 2010, Kirkali a kol., 2011,
Ljunberg a kol., 2011).
Roboticky asistovaná radikálna nefrektómia
Roboticky asistovaná radikálna nefrektómia je relatívne
nová metóda, ktorá je spojená iniciálne s veľkou finanč
nou investíciou, a ktorá ešte stále podstupuje hodnotenie.
Doteraz uskutočnené prospektívne štúdie zatiaľ nepotvr
dili pozoruhodné výhody tejto metódy v porovnaní s la
paroskopickou radikálnou nefrektómiou. Naviac, roboticky
asistovaná operácia je spojená s dlhším operačným časom
(John a kol., 2008, Kirkali a kol., 2011).
Obličky zachovávajúce operácie
Následkom významne sa zvyšujúcich počtov malých inci
dentálne zistených karcinómov obličky sa v operačnej lieč
be RCC vo väčšej miere uplatňujú obličky zachovávajúce
operácie (NSS). Štandardné indikácie k vykonaniu NSS sa
delia do troch kategórií:
1) absolútne
2) relatívne
3) elektívne (Breza a kol., 2008, Ljunberg a kol., 2011).
Medzi absolútne indikácie patria stavy, u ktorých eventuál
ne vykonanie radikálnej nefrektómie vyústi do anefritické
ho stavu. Ide o stavy, keď nádor postihuje anatomicky alebo
funkčne solitárnu obličku, obojstranné postihnutie obličiek
nádormi a ťažké poškodenie funkcie kontralaterálnej oblič
ky (Breza a kol., 2008, Bukowski a kol., 2008).
Relatívne indikácie zahŕňajú stavy, keď kontralaterálna
oblička je postihnutá ochorením, ktoré v budúcnosti môže
vyústiť do zhoršenia obličkových funkcií. Ide o choroby
ako nefrolithiáza, chronická pyelonefritída, vezikoureterál
ny reflux, hydronefróza, stenóza renálnej artérie, diabetes
mellitus, hypertenzia. Medzi relatívne indikácie sa zaraďujú
i familiárne karcinómy obličiek, ktoré sú spojené s vysokým
rizikom vytvorenia RCC v kontralaterálnej obličke (Breza
a kol., 2008, Bukowski a kol., 2008, Ljunberg a kol., 2011).
Medzi elektívne indikácie patria lokalizované jednostranné
karcinómy obličiek so zdravou kontralaterálnou obličkou.
V rámci tejto indikácie bola NSS uznaná ako štandardná
liečba pre pacientov s T1a nádormi (< 4cm), pretože po
skytuje porovnateľné výsledky dlhodobého prežitia a rizika
vzniku lokálnej recidívy ako otvorená radikálna nefrektó
mia (Bukowski a kol., 2008, Ljunberg a kol., 2011). Obličku
zachovávajúca operácia sa uplatňuje ako štandardná liečba
u dôkladne vybraných pacientov s T1b nádormi (4-7 cm),
kde demonštruje technickú uskutočniteľnosť a onkologickú
bezpečnosť tejto operačnej techniky.
Výsledky NSS sú porovnateľné s radikálnou nefrektómiou,
5 ročné na karcinóm špecifické prežívanie sa udáva 85–95%,
10 ročné v rozpätí 78-85%. Pri nádoroch T1a 5 ročné preží
vanie dosahuje 98% a 10 ročné 91% prípadov (Breza a kol.,
2008, Bukowski a kol., 2008).
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Minimálne invazívne techniky
Alternatívu k operačnej liečbe lokalizovaných RCC predsta
vujú perkutánne a minimálne invazívne techniky, ktoré sú
riadené pomocou zobrazovacích vyšetrení, ako napr. per
kutánna radiofrekvenčná ablácia (RFA), kryoblácia, ablácia
pomocou mikrovĺn, laserová ablácia a ablácia ultrazvukom
o vysokej intenzite (HIFU). Väčšina týchto metód má zatiaľ
len experimentálne využitie (Ljunberg a kol., 2011, Ljunberg
a kol., 2010)..

8. Liečba metastatického karcinómu
	obličky (T1-4, N0-2, M1)
Približne 20% pacientov s KO sa diagnostikuje už s nálezom
vzdialených metastáz. Ešte pred 10 rokmi prognóza 5 roč
ného na karcinóm špecifického prežitia týchto pacientov
bola menej ako 10% (Albers, 2008). Ale vďaka intenzívne
mu výskumu karcinogenézy RCC boli vytvorené látky, ktoré
blokujú proteíny ovplyvňujúce angiogenézu, ktorá je nevy
hnutná pre progresiu nádoru. Použitím týchto látok sa pro
gnóza prežitia pacientov s metastatickým RCC zlepšila.
Karcinóm obličky sa považuje za ochorenie rezistentné voči
rádioterapii a chemoterapii. V dnešnej dobe sa u metastatic
kého RCC využíva chirurgická a systémová liečba. Nie všetci
pacienti profitujú z jej kombinácie. Sú pacienti, pre ktorých
je výhodnejšie použitie samotnej chirurgickej alebo systé
movej liečby a pacienti, u ktorých je indikovaná ich kombi
nácia. Samotná systémová liečba sa indikuje len u pacien
tov s inoperabilným ochorením (Albers, 2008, Kirkali a kol.,
2011, Scherr a kol., 2011).

8.1 Chirurgická liečba
Nefrektómia tumoru u metastatického RCC má kuratívny úči
nok len v prípade, že operačný výkon umožňuje odstránenie
všetkých ložísk nádoru. Pre väčšinu pacientov s metastatic
kým ochorením má nefrektómia len paliatívny efekt a je nut
ná následná ďalšia systémová liečba (Ljunberg a kol., 2011).
Metastazektómia znamenajúca úplné odstránenie metastá
zy, zlepšuje prognózu pacienta, hodnota 5 ročného na kar
cinóm špecifického prežívania sa pohybuje v rozmedzí 3560% (Kirkali a kol., 2011).

sov dáva predpoklady dobrého liečebného efektu (Albers,
2008, Grimm a kol., 2011).
Samotný účinok prípravkov tzv. cielenej liečby môže byť
sprostredkovaný 2 cestami. Prvou je ovplyvnenie tyrozín
kinázových receptorov, ktoré sprostredkovávajú pôsobe
nie rastových faktorov (inhibítory tyrozínkinázy). Tyrozínki
názové receptory sú tvorené 3 časťami – extracelulárnou,
membránovou a intracelulárnou, ktorej súčasťou sú enzýmy
(tyrozínkinázy). Pôsobenie rastových faktorov je možné in
hibovať zablokovaním extracelulárnej časti receptora po
mocou monoklonálnej protilátky alebo zablokovaním akti
vity tyrozínkináz na intracelulárnej časti receptora pomocou
tzv. malých molekúl.
Druhou možnosťou pôsobenia prípravkou tzv. cielenej lieč
by pri liečbe karcinómov obličiek je inhibícia aktivity enzý
mu mTOR (inhibítory mTOR). Bielkovina mTOR (mammalian
target of ripamycin) je intracelulárna kináza, ktorá reguluje
bunkovú odpoveď na prísun energie a výživy a tým zohrá
va kľúčovú úlohu v syntéze bielkovín, regulujúcich bunkový
cyklus a tým i bunkové delenie. Ak bunka obsahuje dosta
točné zásoby energie a živín, alebo je stimulovaná určitými
rastovými faktormi, mTOR spustí rast a proliferáciu buniek a
stimuluje angiogenézu. Zablokovanie funkcie mTOR pomo
cou malých molekúl (temsirolimus, everolimus) sa ukázalo
ako účinné v liečbe karcinómov obličiek (Breza a kol., 2008,
Bukowski a kol., 2008, Kirkali a kol., 2011, Mardiak, 2008,
Mardiak, 2009).
Z vyššie spomenutých látok sa v dnešnej dobe pri liečbe
metastatického RCC uplatňujú predovšetkým tieto príprav
ky: sunitinib, sorafenib, pazopanib, temsirolimus, everoli
mus a monoklonálna protilátka bevacizumab v kombinácii
s IFN alfa.
V dnešnej dobe stále nemáme k dispozícii skutočne účin
nú liečbu metastatického karcinómu obličky. Najvyššou
prioritou u tohto refraktérneho ochorenia zostáva výskum
a následné klinické hodnotenie nových látok a liečebných
postupov, ktoré by viedli k zlepšeniu protinádorového efek
tu liečby.

9. DISPENZARIZÁCIA

8.2 Systémová liečba
V súčasnej dobe medzi najpoužívanejšie modality v systé
movej liečbe patrí imunoterapia a cielená liečba.
V imunoterapii sa pri liečbe metastatického RCC využívajú 2
cytokíny: interferón alfa a interleukín 2 (IL-2).
V porovnaní s cytokínmi v liečbe metastatického RCC vyššiu
účinnosť dosahuje tzv. cielená liečba, ktorá blokuje rast ná
doru ovplyvnením špecifických molekúl, dôležitých v pro
cese karcinogenézy (Breza a kol., 2008). Na rôznych úrov
niach inhibuje angiogenézu, čím dochádza k zablokovaniu
nádorového rastu a následne postupnej regresii nádorové
ho ochorenia. Základom je ovplyvnenie účinku početných
rastových a regulačných faktorov uplatňujúcich sa nielen
v procese angiogenézy, ale i v procesoch bunkového cyklu,
proliferácie a apoptózy. Účinné zablokovanie týchto proce

V súčasnosti nie sú vypracované jednotné postupy kontrol
ných vyšetrení po chirurgickej liečbe KO. Dispenzarizáciu
treba upraviť podľa histologického nálezu. U pacientov so
štádiom ochorenia T1 je riziko recidívy ochorenia nízke, pra
videlné rádiologické vyšetrenia sa neodporúčajú. Tieto sú
indikované u pacientov v štádiu T2 raz do roka (USG brucha,
RTG hrudníka), v štádiu T3 každých 6 mesiacov počas prvých
troch rokov.
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PRÍLOHY
Tabuľka č.1: Klasifikačný systém TNM z roku 2009,
(Ljunberg a kol., 2011).
T

primárny tumor

TX

primárny tumor nemožno hodnotiť

T0

žiadny dôkaz primárneho tumoru

T1

maximálny rozsah tumoru ≤ 7 cm
v najväčšom rozmere, ohraničený na obličku

T1a

maximálny rozsah tumoru ≤ 4 cm
v najväčšom rozmere, ohraničený na obličku

T1b

rozsah tumoru > 4 cm ale ≤ 7 cm
v najväčšom rozmere

T2

maximálny rozsah tumoru > 7cm, ohraničený
na obličku

T2a

tumor > 7cm ale ≤ 10cm v najväčšom rozmere

T2b tumor > 10cm, ohraničený na obličku
T3

tumor zasahuje hlavné žily alebo invaduje priamo
perinefritické tkanivo, nepresahuje však Gerotovu
fasciu

T3a

tumor sa rozširuje do renálnej žily alebo jej seg
mentálnych vetiev alebo invaduje do perirenálne
ho tuku alebo tuku renálneho sínu, nepresahuje
však Gerotovu fasciu

T3b

tumor sa makroskopicky šíri do dolnej dutej žily
pod bránicou

T3c

tumor sa makroskopicky šíri do dolnej dutej žily
nad bránicou alebo invaduje jej stenu

T4

tumor sa rozširuje priamo za Gerotovu fasciu
(tumor sa rozširuje do ipsilaterálnej nadobličky)

N

regionálne lymfatické uzliny

NX

regionálne lymfatické uzliny nemožno hodnotiť

N0

v regionálnych lymfatických uzlinách
nie sú prítomné žiadny metastázy

N1

metastáza prítomná
v jednej regionálnej lymfatickej uzline

N2

metastázy prítomné
vo viac ako jednej regionálnej lymfatickej uzline

M

vzdialené metastázy

MX

vzdialené metastázy nemožno hodnotiť

M0

nie sú prítomné žiadny vzdialené metastázy

M1

sú prítomné vzdialené metastázy
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M0

akékoľvek T
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akékoľvek T

akékoľvek N

M1

Stupeň

Popis

G1

malé (10µm), okrúhle, uniformné jadrá
a nenápadné alebo neprítomné jadierka

G2

väčšie (15µm), nepravidelné jadrá
a jadierka viditeľné až pod väčším zväčšením

G3

väčšie (20µm), výrazne nepravidelné
jadrá a zreteľne viditeľné jadierka
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Súhrn:
Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCT) patria k najkurabilnejším a najchemosenzitívnejším solídnym nádorom.
Článok poskytuje čitateľovi informácie o liečebných postupoch
podľa zásad medicíny založenej na dôkaze (EBM) v závislosti od
rozsahu ochorenia, respektíve podľa klinického štádia.
Kľúčové slová: testikulárne nádory, chemoterapia, rádioterapia,
prísny dohľad

Summary:
Testicular germ cell tumors (TGCT) belong to the most curable and
chemosensitive cancer. The article provides the reader with information on treatment for seminomas testis according to the principles of efidence based medicine (EMB) depending on the extent
of disease or according to the clinic stage.
Key words: testicular tumors, chemotherapy, radiotherapy, surveillance

ÚVOD
Testikulárne nádory zo zárodočných buniek predstavujú
približne 1% všetkých mužských malígnych ochorení. Naj
vyšší výskyt ochorenia sa pozoruje u mladých mužov medzi
20.35. rokom života, s narastajúcou incidenciou v posled
ných desaťročiach, hlavne vo vyspelých krajinách. Sloven
sko patrí medzi krajiny so stredným až vyšším výskytom
v Európe, s hodnotami štandardizovanej incidencie 7,4/100
000, registrovanými v roku 2007. Nádory z germinatívnych
buniek sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín: čisté se
minómy, ktoré tvoria 40% a ostatné nádory, ktoré sa ozna
čujú ako neseminómy (Ondrušová et al., 2012).

1. ETIOLÓGIA A RIZIKOVÉ FAKTORY
Kryptorchizmus je najdlhšie známym rizikovým faktorom,
zisťuje sa v anamnéze u 510% mužov s nádormi testes.
U ¼ z nich sa tumor nájde v kontralaterálnom normálne
zostúpenom vajíčku. Incidencia kryptorchizmu je u 3,4% ne
donosených detí a 0,8% v dospelosti. Frekvencia vzniku ná
doru je štvornásobne vyššia pri intraabdominálnej retencii
v porovnaní s retenciou testis v ingvinálnom kanáli. Vyššie
riziko je u tých, ktorí nemali korekciu anomálie, prípadne sa
vykonala až po dosiahnutí 10. roku života. Najvážnejším
rizikovým faktorom je intratubulárna neoplázia (karcinóm
testis in situ), pri neliečení môže viesť k vzniku invazívneho

karcinómu až u 50% pacientov. Genetické faktory, ktoré by
mali vplyv na familiárny výskyt testikulárnych nádorov nie
sú známe, vyššia incidencia je spojená s niektorými vrode
nými syndrómami ako je Klinefelterov syndróm, Peutzje
ghersenov syndróm a ďalšími (Mardiak et al., 2013).

2. KLINICKÝ OBRAZ A DIAGNOSTIKA
Najčastejším prvým príznakom je nebolestivá palpovateľná
masa v skróte. Iba 20% pacientov pociťuje skrotálnu bolesť
a u 5% je gynekomastia. Typickou vlastnosťou testikulár
nych nádorov je uniformný spôsob metastázovania. Prvým
miestom šírenia ochorenia sú retroperitoneálne lymfatické
uzliny (LU). Patologická lymfadenopatia býva najčastejšou
príčinou bolesti chrbtice v krížovej oblasti. Až následne
vznikajú metastázy vo viscerálnych orgánoch. Metastázy
v pľúcach sa môžu manifestovať akútnym dyspnoe, hemop
týzou, alebo dokonca pľúcnou embolizáciou. Mozgové me
tastázy sa prejavujú bolesťami hlavy, poruchami videnia,
prípadne epileptickými záchvatmi. Niektorých pacientov
privedú k lekárovi nešpecifické príznaky, ako nechutenstvo,
úbytok na hmotnosti, zriedkavejšie to môže byť strata libida
a infertilita.
Diagnostika je založená na dôkladnej anamnéze s palpáci
ou a sonografiou skróta. Špirálová počítačová tomografia
(CT) hrudníka, abdomenu a malej panvy je štandardné vy
šetrenie na zhodnotenie veľkosti retroperitoneálnych lym
fatických uzlín a prítomnosti vzdialených metastáz. Zobra
zovacie vyšetrenie mozgu je nutné v prípade prítomnosti
neurologických symptómov. Magnetická rezonancia (MR)
ako alternatíva CT vyšetrenia by sa mala indikovať len v prí
pade kontraindikácie k podaniu kontrastnej látky. Vyšetrenie
pozitrónovou emisnou tomografiou (PET) sa ako vstupné
rutinné vyšetrenie neodporúča. Dôležitú úlohu majú sérové
nádorové markery: alfafetoproteín (AFP), betasubjednotka
chóriového gonadotropínu (betaHCG) a laktátdehydroge
náza (LDH). Je potrebné ich vyšetriť pred a po orchiektó
mii, pri metastázach aj bezprostredne pred chemoterapiou
(Raghavan D., 2003).

3. STAGING
Štádium nádorov z germinatívnych buniek sa vykonáva na
základe spojenej klasifikácie TNM, AJCC (American Joint
Committee on Cancer) a UICC (International Union Against
Cancer) (Tab č.1,2) (Edge et al., 2010).
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4. LIEČBA TESTIKULÁRNYCH NÁDOROV
Liečba testikulárnych nádorov závisí od iniciálneho rozsa
hu ochorenia. Základom je chirurgický výkon - ingvinálna
orchiektómia, ktorú je nevyhnutné vykonať aj u tých, ktorí
majú v čase diagnózy diseminované ochorenie. V prípade
ohrozenia pacienta celkovými príznakmi (hlavne respiračná
insuficiencia pri pľúcnych metastázach) je možné orchiek
tómiu odložiť a naplánovať ju až po ukončení systémovej
liečby a to aj v prípade, že sa pri chemoterapii dosiahla kom
pletná remisia ochorenia.

4.1 Včasné štádiá
Hlavným princípom je zachovať vysokú kurabilitu s čo naj
väčším znížením rizika toxicity.
4.1.1 Klinické štádium I
V I. klinickom štádiu je ochorenie limitované na semenní
ky bez akéhokoľvek dôkazu metastatického postihnutia
a s normálnymi hodnotami sérových nádorových marke
rov po orchiektómii. Adjuvantná rádioterapia, adjuvantná
chemoterapia a prísne sledovanie sú možnosťami výberu
liečby u pacientov s čistým seminómom po orchiektómii.
Pri menšom nádore (menej ako 4 cm), ktorý nezasahuje do
rete testis sa v súčasnosti ukazuje najoptimálnejším - prísny
dohľad. Väčšina autorov sa prikláňa k sledovaniu zobrazo
vacími vyšetreniami (CT event. MR) každé 4 mesiace počas
prvých dvoch rokov, neskôr menej frekventne. Pri vyššom
riziku prinášajú rádioterapia alebo chemoterapia dlhodobé
rovnaké výsledky. Rádioterapia sa aplikuje na paraaortál
ne lymfatické uzliny po dobu dvoch týždňov v dávke 20Gy.
Dlhodobejšie prežívanie a sledovanie nežiadúcich účinkov
spojených s podbráničnou rádioterapiou poukazuje na ná
rast kardiovaskulárnej morbidity a riziko vzniku sekundár
nych malignít. Pri adjuvantnej chemoterapii je dostatočnou
liečbou jeden alebo dva cykly monoterapie karboplatinou.
Výhodou oproti rádiotrerapii je priaznivejší bezpečnostný
profil, avšak definitívne potvrdenie si vyžaduje dlhodobej
šie sledovanie (de Wit et al., 2006).
U neseminómov zostáva najdôležitejším, prospektívne vy
hodnoteným a najširšie akceptovaným rizikovým faktorom
používaným na stratifikáciu liečby, vaskulárna invázia (Albers
et al., 2008). U pacientov s dobrou prognózou bez zazname
nanej vaskulárnej invázie (štádium pT1) je preferovanou lie
čebnou stratégiou observácia. V prípade, že plnohodnotná
observácia nie je možná (ťažkosti s opakovaním zobrazova
cích vyšetrení, nespolupracujúci pacient alebo preferencie
pacienta), sú indikované 2 cykly adjuvantnej chemoterapie
v schéme BEP (bleomycín, etopozid, cisplatina). U vysoko ri
zikových pacientov je podanie 2 cyklov BEP štandard liečby
v I. klinickom štádiu. Po dohode s pacientom je však možná
observácia aj u tejto rizikovej skupiny. Pokiaľ pacient nie je
vhodný na observáciu alebo podanie chemoterapie, alter
natívnou liečebnou možnosťou je nervy šetriaca retroperi
toneálna disekcia lymfatických uzlín (RPLND) (Tandstad et
al., 2009).

4.1.2 Klinické štádium II
Približne 15-20% pacientov s čistým seminómom je zachy
tených v II. klinickom štádiu. Pri metastázach v retroperi
tonálnych lymfatických uzlinách < 3 cm sa za adekvátnu
liečebnú možnosť považuje rádioterapia. Po aplikácii na
paraaortálne ipsilaterálne, iliakálne lymfatické uzliny sa až
90% pacientov vyhne riziku relapsu ochorenia. Pri retrope
ritoneálnej lymfadenopatii > 5 cm je po orchiektómii štan
dardnou liečbou kombinovaná chemoterapia v schéme BEP
3 podania, alebo etopozid s cisplatinou (EP) 4 podania. Pri
neseminómoch v II. klinickom štádiu s retroperitoneálnou
lymfadenopatiou do 2 cm, bez elevácie nádorových mar
kerov je možné pacientov sledovať pomocou CT vyšetrenia
s pravidelným posúdením dynamiky LU až do regresie ale
bo progresie s následnou observáciou alebo liečbou, alebo
nervy šetriaca retroperitoneálna disekcia lymfatických uzlín
(RPLND) (Oldenburg et al., 2013). Pri iniciálne zvýšených on
komarkeroch alebo lymfadenopatii v retroperitoneu nad
2 cm sa vykonáva RPLND alebo sú pacienti primárne lie
čení chemoterapiou s troma cyklami BEP. Liečebné výsled
ky oboch stratégií sú veľmi dobré a vedú u viac ako 95%
k dlhodobému prežívaniu.

4.2 Pokročilé štádium
Pacienti s metastatickým ochorením sa majú klasifikovať
podľa prognostickej klasifikácie IGCCCG (International Germ
Cell Cancer Collaborative Group), ktorá vytvorila prediktívny
systém založený na mieste primárneho nádoru (gonadálny
verzus extragonadálny) na orgánoch postihnutých metastá
zami a na výške nádorových markerov. Na základe týchto
parametrov sú pacienti s neseminómom rozdelení do sku
pín s dobrou, strednou a zlou prognózou. Pri seminóme sa
určuje iba dobrá a stredná prognóza. Pri dobrej prognóze
podľa IGCCCG sa preferuje podanie troch cyklov BEP nad
štyrmi cyklami EP, ktoré sa odporúčajú podať len v prípa
de kontraindikácie bleomycínu. Štyri cykly BEP predstavujú
štandardnú liečbu u pacientov so strednou a zlou prognó
zou. V prípade kontraindikácii podania bleomycínu sa má
použiť namiesto BEP rovnako účinná kombinácia cisplatiny,
etopozidu a ifosfamidu (VIP). Pri reziduálnych masách na
CT vyšetrení po skončenej liečbe s normalizovanými sérový
mi hodnotami AFP a HCG by mala byť zvažovaná chirurgic
ká liečba, ktorá spočíva v odstránení všetkých metastáz, po
kiaľ je to technicky možné. Popri snahe o úplné odstránenie
reziduálnych más je cieľom aj ich histologické vyšetrenie.
Tým sa zhodnotí nielen samotný efekt chemoterapie, ale
v prípade zistenia vitálnych nádorových buniek v resekáte
aj indikácia ďalšej onkologickej liečby a prognózy ochore
nia (Valanský et al., 2007). Všetky reziduálne masy by sa mali
kompletne resekovať v priebehu 4-8 týždňov po ukončení
chemoterapie. Tak isto by mali byť odstránené metastázy
mimo retroperitonea, lebo nezhoda v histologických nále
zoch sa vyskytuje približne u 35-50% pacientov (Hartman
et al., 1997). V prípade čistého seminómu operácia rezidu
álnej masy nie je štandardne indikovaná, pretože v jej okolí
sa veľmi často vytvára veľká fibróza, ktorá je zodpovedná za
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pooperačnú mortalitu a morbiditu. Na hodnotenie reziduál
nej masy seminómu (≥ 3cm) sa využíva vyšetrenie PET-CT,
ktoré by nemalo byť skôr ako osem týždňov od skončenia
chemoterapie. Pri PET-CT negatívnom náleze by mal byť
pacient observovaný nezávisle od veľkosti reziduálnej lézie.
(Feldman et al., 2008). Pri PET-CT pozitívnom náleze odporú
ča väčšina autorov biopsiu alebo prísnu observáciu s opako
vanými vyšetreniami CT poprípade PET-CT. Pacienti so se
minómom a neseminómom, ktorí relabujú po kompletnej
prvolíniovej chemoterapii na báze cislatiny, sú indikovaní na
druholíniovú, „záchrannú“ liečbu. Z vybraných režimov sa
najčastejšie používajú TIP (paklitaxel, ifosfamid, cisplatina),
VIP (etopozid, ifosfamid, cisplatina) alebo VEiP (vinblastín,
ifosfamid, cisplatina) (deVita et al., 2011).

5. RELAPS
Riziko relapsu je približne 10%, najčastejšie v prvých dvoch
rokov po skončení liečby. Neskoré relapsy (po viac ako 2 ro
koch) bývajú častejšie u seminómoch a môžu sa vyskytnúť
aj po 10-tich rokoch. Stratégia liečby závisí od časového in
tervalu medzi vzniknutým relapsom ochorenia a ukončením
primárnej liečby. Väčšina pacientov so včasným relapsom (3
mesiace – 2 roky) vyžaduje záchrannú liečbu kombinácie
cisplatiny a ifosfamidu s pridaním vepezidu, vinblastínu ale
bo paklitaxelu. Štandardom sú 4 cykly chemoterapie s ná
sledným chirurgickým odstránením všetkých reziduálnych
más, pokiaľ sú nádorové markery negatívne. Neskorá reci
díva ochorenia je zriedkavá, typicky sa prejaví ako cysticky
tumorózna masa v retroperitoneu s pozitívnymi sérovými
hodnotami AFP, zriedkavejšie aj HCG. Liečba resekabilné
ho nálezu spočíva v kompletnom chirurgickom odstránení
nádorovej masy bez ohľadu na hodnoty sérových markerov
(Mardiak et al., 2013).

6. TOXICITA LIEČBY
Vyšší počet pacientov s nádormi testis, ktorí sú diagnostiko
vaní prevažne v mladom veku, a dlhodobým prežívaním,
je sprevádzaný nielen akútnymi nežiadúcimi účinkami bez
prostredne po liečbe, ale aj narastaním neskorých vedľaj
ších účinkov vplyvom protinádorovej liečby.

6.1 Hematologická toxicita
U väčšiny pacientov sa dostaví leukopénia a trombocytopé
nia za 1-2 týždne od ukončenia chemoterapie. Odkladanie
chemoterapie alebo znižovanie dávky cytostatík nie je indi
kované, pretože znižuje počet vyliečených pacientov a ve
die k skráteniu prežívania. Hemopoetické rastové faktory sa
preto preventívne aplikujú už od prvého podania chemo
terapie, prípadne sa pridajú do liečby všetkým pacientom,
u ktorých sa vyskytla ťažká leukopénia, resp. leukopénia
s febrilnou neutropéniou (Krege et al. 2008).

6.2 Pľúcna toxicita
Najvážnejšou akútnou pľúcnou toxicitou je pneumonití
da a pľúcna fibróza spojená s bleomycínom. Riziko narastá

po prekročení kumulatívnej dávky nad 200mg/m2. K pre
diktívnym faktorom vývoja pľúcnej toxicity patrí: vyšší vek,
súčasné alebo predchádzajúce ožiarenie hrudníka, poru
cha renálnych funkcií. Pľúcna fibróza je závažné ochorenie,
ktoré sa najčastejšie prejavuje suchým kašľom, dýchavicou,
nálezom vrzotov v bazálnych častiach pľúc. V diagnostike
má nezastupiteľné miesto vitálna kapacita pľúc, RTG ob
raz spočíva v mnohopočetnom výskyte drobných malých
uzlíkov a poväčšine nekoreluje so závažnosťou ochorenia.
Liečbu bleomycínom je nutné prerušiť ak vitálna kapacita
klesne o 40%, respektíve pod 60%. Akútna pľúcna toxici
ta v dôsledku bleomycínu sa vyskytuje počas liečby alebo
tesne po jej skončení. Závažná je avšak aj neskorá pľúcna
toxicita, ktorá je z väčšej miery spojená s kumulatívnou dáv
kou cisplatiny ako bleomycínu. Pacienti, v minulosti liečení
bleomycínom, mávajú vyššie riziko respiratórneho dystres
syndrómu s následnou akútnou respiračnou insuficienciou
po celkovej anestéze, preto vyžadujú starostlivý monitoring
(Raghavan D., 2003).

6.3 Spermatogenéza
Približne 30% pacientov má poruchu spermatogenézy už
v čase diagnózy. Chemoterapia môže spermatogenézu
zhoršovať v závislosti od počtu aplikovaných cyklov a veku
pacienta v čase liečby a závažnosti oligospermie pred lieč
bou. U väčšiny pacientov, ktorí dostanú 3-4 cykly chemote
rapie sa vyvinie prechodná porucha spermatogenézy, ktorá
trvá približne 10-14 mesiacov. K úprave (viac ako 70%) do
chádza do troch rokov. Uvedené riziká poruchy spermato
genézy by mali byť dôvodom, aby sme s každým pacientom
individuálne prekonzultovali možnosť kryoprezervácie ešte
pred samotným začatím liečby (Mardiak et al., 2013).

6.4 Kardiovaskulárna toxicita
Patrí k najzávažnejšej neskorej toxicite po ukončenej liečbe.
Prejavuje sa ako dyslipidémia, hypertenzia, včasná atero
skleróza a ischemická choroba srdca (ICHS), Raynaudov fe
nomén a tromboembolické príhody. Chemoterapia a/alebo
rádioterapia môžu spôsobiť urýchlenie aterosklerózy u pa
cientov s predispozíciou ku kardiovaskulárnym ochoreniam
a následne viesť k manifestácii ICHS v nižšom veku. Frekven
cia metabolického syndrómu je takisto zvýšená, vyskytuje
sa u 20-30% pacientov. Závažný je fakt, že nástup metabo
lického syndrómu je omnoho skorší ako v bežnej populácii
a začína sa asi 3-5 rokov po liečbe. Cielené pátranie po včas
ných príznakoch kardiotoxicity by malo byť štandardnou
súčasťou sledovania pacientov, hypertenziu minimálne raz
za dva roky u pacientov starších ako 20 rokov a sledovanie
lipidového profilu každých 5 rokov (Mladosievičová et al.,
2012).

6.5 Neurotoxicita a ototoxicita
Sú spôsobené predovšetkým podávaním cisplatiny. Neu
ropatia sa prejavuje ako dyzestézie, parestézie a poruchy
citlivosti. Môže sa objaviť počas liečby alebo 3 mesiace od
skončenia. Postupne prichádza k parciálnej úprave, približ
ne 20-30% pacientov má trvalú senzorickú neuropatiu.
Podobne je to s ototoxicitou, ktorá sa prejavuje zhoršením

30
sluchu (vo vyšších frekvenciách), tinitom prípadne vertigom
(Mardiak et al., 2013).

6.6 Renálna toxicita
Je spojená s aplikáciou cisplatiny, preto z hľadiska jej pred
chádzania je dôležitá prehydratácia a posthydratácia s for
sírovaním diurézy. U tretiny pacientov sa prejaví znížením
glomerulárnej filtrácie, ktorá sa môže čiastočne alebo úplne
upraviť po ukončení liečby. Inou manifestáciou môže byť
hypomagneziémia a hypofosfatémia. Laboratórne nále
zy nemusia korešpondovať s klinickými ťažkosťami alebo
klinicky závažnou funkčnou poruchou obličiek. Renálna
toxicita je závažná príčina, pre ktorú je nevyhnutné presne
stratifikovať pacientov na skupiny, kde stačí aplikovať nižší
počet cyklov chemoterapie.

6.7 Sekundárne malignity
Pravdepodobnosť vzniku solídneho nádoru je 2-3x vyššia
u pacientov liečených pre testikulárny nádor ako pri zdra
vej populácii. Rizikovejší sú pacienti liečení v mladšom veku.
Najčastejšími býva výskyt karcinómu pľúc, kolónu, močo
vého mechúra, pankreasu a žalúdka. V zvýšenej miere je
mezotelióm a karcinómu ezofagu. Takisto je vyšší výskyt
leukémii s rozlíšením dvoch typov: jeden je rovnaký ako
sekundárna leukémia po cytostatikách pozorovaná aj pri
iných diagnózach, vyskytuje sa po 5-tich rokoch od skon
čenia liečby a býva spojená s myelodysplastickým syndró
mom. Druhý typ je spôsobený etopozidom, s výskytom po
2-3 rokoch od skončenej liečby s charakteristickou chro
mozomálnou aberáciou (translokácia na chromozóme 11)
(Mardiak et al., 2012).

7. SLEDOVANIE PACIENTOV PO LIEČBE
Observácia pacienta pozostáva z fyzikálneho vyšetrenia,
z pravidelného sledovania nádorových markerov AFP, HCG
a LDH a využívania zobrazovacích metód. Veľmi časté opa
kovanie CT vyšetrenia môže viesť k radiačnému poškodeniu,
preto sa frekventnejšie odporúča iba v prvých 2 rokov, kedy
je najvyššia pravdepodobnosť recidívy ochorenia. Fyzikálne
vyšetrenie, vrátane palpácie kontraleterálneho testes, spolu
s vyšetrením nádorových markerov, je počas prvých 2 ro
kov minimálne jedenkrát za dva-tri mesiace, následne klesá
na 3 respektíve 6-mesačný interval do 5-tich rokov, neskôr
v ročných intervaloch. CT vyšetrenie sa odporúča raz za 6
mesiacov v prvých dvoch rokoch a potom ročne po dobu
5 rokov. Neskoršie sa rutinné vykonávanie CT vyšetrenia ne
odporúča okrem výnimočných okolnosti pri predpoklade
neskorého relapsu (Motzer et al., 2014).

ZÁVER
Nádory z germinatívnych buniek patria k vysoko kurabilným
ochoreniam, pričom dobré výsledky liečby sú ovplyvnené
odbornou spoluprácou na úrovni rádiodiagnostika, urológa,
klinického onkológa a radiačného onkológa. Dôležitá je cen
tralizácia pacientov na pracoviskách, ktoré majú dostatočné

skúsenosti nielen s liečbou ochorenia, ale aj ďalším sledova
ním z hľadiska možných relapsov ako aj monitorovaním ne
skorej toxicity. Nevyhnutná je vedomosť praktických lekárov
o uvedenom ochorení, pretože včasná diagnostika zlepšuje
šancu na úplné vyliečenie. Na to, aby sa dosiahli udávané
výsledky liečby je dôležitá spolupráca nielen v rámci jedné
ho pracoviska, ale aj medzi jednotlivými inštitúciami.
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Tabuľka č.1: TNM klasifikácia nádorov z roku 2009

Tabuľka č.2: Štádiá ochorenia

Primárny tumor

Nádorové markery v sére

pTx

Primárny tumor nehodnotiteľný

SX

Nádorové markery neznáme

pT0

Primárny tumor neprítomný

S0

Nádorové marker v norme

pTis

Intratubulárna neoplázia germinatívnych buniek
(karcinóm in situ)

pT1

Tumor ohraničený na testis a epiddidymidis bez
angioinvázie, môže invadovať do tunica albugi
nea ale nie tunica vaginalis

pT2

Tumor ohraničený na testis a epididymis s angio
inváziou, môže invadovať do tunica albuginea aj
do tunica vaginalis

pT3

Tumor invaduje do ductus spermaticus

Regionálne lymfatické uzliny

LDH

HCG (mIU/
ml)

AFP (ng/ml)

S1

< 1,5 náso
bok normy

< 5000

< 1000

S2

1,5-10 náso
bok normy

5 000 –
50 000

1 000-10 000

S3

> 10 náso
bok normy

> 50000

> 10 000

Klinická klasifikácia
NX

Nezhodnotené

N0

Bez metastáz

N1

Metastáza v jednej alebo viacerých uzlinách pri
čom všetky sú ≤
2cm v najväčšom rozmere. Metastáza v jednej
lymfatickej uzline, pričom najväčší rozmer je 2-5
cm, alebo

N2

Metastázy vo viacerých lymfatických uzlinách,
pričom maximálny rozmer žiadnej z nich nie je
väčší ako 5 cm

N3

Metastáza v jednej alebo viacerých lymfatických
uzlinách, pričom maximálny rozmer aspoň jednej
z nich je > 5 cm

Patologická klasifikácia

Klinické štádiá
Štádium 0

pTis

N0

M0

S0

Štádium IA

pT1

N0

M0

S0

Štádium IB

pT2-3

N0

M0

S0

Štádium IS

pT1-4

N0

M0

S1-3

Štádium IIA

pT1-4

N1

M0

S0-1

Štádium IIB

pT1-4

N2

M0

S0-1

pT1-4

N3

M0

S0-1

Štádium IIIA

pT1-4

N0-3

M1a

S0-1

Štádium IIIB

pT1-4

N0-3

M1a

S2

Štádium IIIC

pT1-4

N0-3

M1b

S3

Štádium I

Štádium II

pNX

Nehodnotené

Štádium IIC

pN0

Bez metastáz

Štádium III

pN1

Metastáza maximálne v 5 lymfatických uzlinách,
pričom maximálny rozmer žiadnej z nich nie je
väčší ako 5 cm. Metastáza v jednej lymfatickej uz
line, pričom jej najväčší rozmer je 2–5 cm, alebo

pN2

Metastázy v maximálne 5 lymfatických uzlinách,
pričom maximálny rozmer žiadnej z nich nie je
väčší ako 5 cm, bez extranodálneho šírenia

pN3

Metastáza v jednej alebo viacerých lymfatických
uzlinách, pričom maximálny rozmer aspoň jednej
z nich je > 5 cm

Vzdialené metastázy
MX

Nehodnotené

M0

Bez vzdialených metastáz

M1

Prítomné vzdialené metastázy

M1a

vzdialené metastázy iba v neregionálnych lymfa
tických uzlinách alebo pľúcach

M1b

vzdialené metastázy v iných orgánoch
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U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
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Súhrn:
Venózny tromboembolizmus u onkologických pacientov predstavuje závažný medicínsky problém, ktorý sa podieľa na relatívne
vysokej morbidite a mortalite v tejto skupine pacientov. Uvedomenie si zvýšeného rizika venózneho tromboembolizmu u onkologického pacienta, poznanie rizikových faktorov pre vznik venózneho
tromboembolizmu u onkologických pacientov, racionálne zváženie profylaxie, včasná a dôsledná diagnostika s následnou adekvátnou a dobre kontrolovanou liečbou venózneho tromboembolizmu sú conditio sine qua non efektívnej a komplexnej liečby
onkologického pacienta.
Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, malignita, profylaxia, liečba, nízkomolekulový heparín

Summary:
Venous thromboembolism in cancer patients is serious medical problem and as complication has responsibility for relative high morbidity and mortality rate in this group of patients. For effective and
comprehensive treatment of cancer patients is therefore necessary
to realise the higher risk of venous thromboembolism in this group
of patients, recognise cancer patients in high risk of venous thromboembolism, rational indication of venous thromboembolism prophylaxis, early and rigorous diagnostics with subsequent suﬃcient
and good controlled treatment of venous thromboembolism.
Key words: Venous thromboembolism, cancer, prophylaxis, treatment, low molecular weight heparin

ÚVOD
Onkologické ochorenia sa celosvetovo, aj na Slovensku, za
raďujú medzi hlavné príčiny úmrtí. Za ostatné desaťročia do
šlo a stále dochádza k rozvoju liečby zhubných nádorových
ochorení s následným predĺžením prežívania onkologických
pacientov pri zlepšovaní kvality života. Venózny trombo
embolizmus (VTE) u onkologických pacientov predstavuje
závažný medicínsky problém, ktorý sa podieľa na relatívne
vysokej morbidite a mortalite v tejto skupine pacientov. VTE
býva často prvým príznakom novo diagnostikovanej malig
nity, pričom onkologickí pacienti s malignitou diagnostiko
vanou počas akútnej fázy VTE, majú častejšie iniciálne dise
minované ochorenie a majú aj signifikantne kratšie 1ročné
prežívanie (Sorensen H.T., 1998). Zvlášť vysoký výskyt VTE
sa pozoruje u hospitalizovaných onkologických pacientov
(Mandalà M., 2011). Problémom je tiež vyššie riziko krvá
cania na antikoagulačnej liečbe u pacientov s VTE asocio
vaným s malignitou ako aj vyššie riziko recidívy VTE oproti
neonkologickým pacientom (Prandoni P., 2002, Hutten B.A.,

2000). VTE predstavuje výraznú komplikáciu pre liečbu on
kologického pacienta, keďže so sebou prináša nevyhnutnú
dlhodobú antikoagulačnú liečbu so zvýšeným rizikom krvá
cania, nutnosť odkladu naplánovanej liečby (napr. odlože
nie podania chemoterapie), zvýšené riziko rekurencie VTE,
zhoršenú kvalitu života a v neposlednom rade aj navýšenie
nákladov na liečbu.

EPIDEMIOLÓGIA
VTE sa klinicky manifestuje u 15% onkologických pacien
tov, v kontraste s 2,5% incidenciou vo všeobecnej populá
cii (Hansson, P.O., 1997). Podobne riziko pooperačného VTE
u onkologických pacientov činí 36%, čo je 1,5 – 3,6 násobok
v porovnaní s neonkologickými pacientmi (Piccioli A., 1996).
Úmrtnosť pri VTE u onkologických pacientov je až dvojná
sobne vyššia v porovnaní so všeobecnou populáciou (Sil
verstein M.D., 1998). Záchyt VTE v pitevných nálezoch činí
približne 50%, čo však ešte stále nemusí zodpovedať reálne
mu rozsahu výskytu VTE u onkolických pacientov (Luzzato
G., 1990). Za limitujúce faktory správneho diagnostikovania
VTE u onkologického pacienta možno pokladať nedostatok
podozrenia u mnohých lekárov na VTE, nedostatočnú pres
nosť diagnostických vyšetrení a predovšetkým často asym
ptomatický priebeh VTE, resp. prítomnosť nešpecifických
symptómov, ktoré často pripomínajú skôr prejavy základné
ho ochorenia.

ETIOPATOGENÉZA
Z patofyziologického hľadiska má VTE u onkologického pa
cienta multifaktoriálny pôvod. Medzi rizikové faktory (RF)
VTE u onkologických pacientov patrí: typ malignity, pokro
čilé štádium ochorenia, aplikácia chemoterapie, hormóno
vej liečby alebo erytropoézu stimulujúcich faktorov, chirur
gický zákrok s prihliadnutím na dĺžku anestézie, prítomnosť
centrálneho venózneho katétra, vyšší vek pacienta, obezi
ta, imobilizácia a anamnéza VTE (Levine M.N., 1988). Podľa
Virchowovej triády, útlak žily tumorom, resp. zväčšenými
lymfatickými uzlinami s následným sťažením venózneho
prietoku, predstavuje zvýšené riziko pre vznik VTE. Trombof
lebitída veľkých povrchových žíl dolných končatín je takisto
spojená so zvýšeným rizikom vzniku hlbokej žilovej trombó
zy (Decousus H., 2010).
Medzi malignity s veľmi vysokým rizikom VTE patrí kar
cinóm žalúdka a pankreasu. Vysoké riziko VTE sa popisuje
u karcinómu pľúc, malígnych lymfómov a genitourinárnych
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malignít. Medzi malignity z nízkym rizikom VTE patrí kar
cinóm prsníka, kolorektálny karcinóm a karcinómu hlavy
a krku (Khorana A.A., 2008).
Pacienti podstupujúci chemoterapiu majú až 7-násobne zvý
šené riziko výskytu VTE (Mandalà M., 2011), pričom až 75%
tromboembolických príhod nastalo počas prvých dvoch cy
klov chemoterapie, čiže iniciálna fáza chemoterapie je pre
vznik VTE najrizikovejšou (Khorana A.A., 2008). Podobne an
tiangiogénne pôsobiace lieky ako bevacizumab, talidomid
a lenalidomid sa podieľajú na zvyšovaní rizika VTE.

KLINICKÝ OBRAZ
Ako už bolo naznačené skôr, VTE prebieha u onkologických
pacientov často asymptomaticky. Žiadny zo symptómov
alebo znakov hlbokej žilovej trombózy (HŽT) nie je špecific
ký, tobôž už nie patognomický.
Najčastejším prejavom HŽT je edém, predominantne sa
vyskytujúci na dolných končatinách, zriedkavejšie na hor
ných končatinách (najčastejšie pri zavedení centrálneho ve
nózneho katétra). Postihuje zväčša úsek končatiny distálne
od trombotického uzáveru žily. V prípade flebotrombózy, so
zasahovaním do úrovne bifurkácie ilických žíl, resp. dolnej
dutej žily sa vyskytuje častejšie bilaterálny opuch dolných
končatín, čo môže viesť k mylnej diagnóze napr. pravostran
ného srdcového zlyhávania. Pri inak nevysvetliteľnom asy
metrickom opuchu tváre je nutné pomýšľať na flebotrombó
zu ipsilaterálnych krčných žíl, pri symetrickom edéme tváre,
resp. aj oboch horných končatín, nutné vylúčiť trombotický
uzáver hornej dutej žily. Edém pri HŽT je tuhší, pričom na
zatlačenie nedochádza k vytváraniu jamiek (na rozdiel od
edému pri srdcovom zlyhávaní resp. pri hypoalbuminémii).
Ťažká a zriedkavá forma edému spojená s výraznou bolesti
vosťou je nazývaná phlegmasia cerulea dolens.
Koža nad opuchom býva tiež teplejšia ako koža na nepo
stihnutej končatine, nezriedka možno pozorovať aj dilatáciu
povrchových žíl, tzv. kolaterál.
Ďalším častým symptómom HŽT je bolestivosť resp. ešte
častejšie zvýšená citlivosť postihnutej končatiny, často pri
pomínajúca bolesť pri „svalovici“. Tento príznak sa popisuje
u cca 50% pacientov s HŽT.
Existuje niekoľko pomocných testov na detekciu HŽT, naj
častejšie používaným je Homansov test, kedy pri dorzálnej
flexii nohy dochádza k objaveniu bolestivosti v lýtku postih
nutej dolnej končatiny. Ďalším, v klinickej praxi o čosi menej
používaným testom, je Löwenbergov test, kedy po nafúknu
tí manžety tlakomeru nad 80mmHg dochádza k objaveniu
bolestivosti lýtka postihnutej končatiny, resp. sa bolestivosť
lýtka na strane postihnutej HŽT objavuje pri výrazne nižšom
tlaku ako na strane nepostihnutej.
Mnohé prejavy VTE sa môžu maskovať za príznaky základ
ného ochorenia. Ako príklad možno uviesť opuch hornej
končatiny u pacientky s karcinómom prsníka, ktorý môže
byť prejavom lymfedému po exenterácii axily alebo po lo
kálnej rádioterapii, rovnako sa však môže jednať o flebedém

pri hlbokej žilovej trombóze, nie je dokonca vylúčená kom
binácia oboch príčin. Analogicky je to s bolestivosťou hor
ných, resp. dolných končatín, ktorá môže byť ako prejavom
základného ochorenia, tak aj prejavom VTE (Abeloff, 2008).
Z časového hľadiska rozlišujeme akútnu, subakútnu (prvé 3
mesiace) a chronickú (viac ako 3 mesiace) HŽT.
Embólia do arteria pulmonalis (alebo pľúcna embólia - PE)
je komplikáciou HŽT, najčastejšie pôvodom z dolných kon
čatín. Stáva sa, že PE je primárnou a zároveň jedinou ma
nifestáciou VTE. Naopak pri symptomatickej HŽT až u 40%
pacientov sa môže diagnostikovať asymptomatická alebo
„tichá“ PE (Meignan M., 2000). Medzi najčastejšie klinické
prejavy PE patrí náhle vzniknuté dyspnoe a tachypnoe,
môže sa vyskytovať pleuritická (ostrá) bolesť na hrudníku,
zhoršujúca sa pri dýchaní, kašeľ a v závažnejších prípadoch
cyanóza, hemodynamická instabilita. Zriedkavo (približne
v 15% prípadov) dochádza k náhlemu úmrtiu. V objektív
nom náleze sa môže objaviť hypotenzia resp. pri rozvoji
pľúcneho infarktu pleurálny trecí šelest (Goldhaber, 2005).

DIAGNOSTIKA
Laboratórne vyšetrovacie metódy sú nápomocné jednak pri
diagnostikovaní akútneho VTE, no novšie aj ako biomarkery
rizika vzniku VTE u onkologických pacientov. Viaceré labora
tórne parametre majú vcelku dobrú senzitivitu, problémom
skôr býva nižšia až nedostatočná špecifickosť. Mnohé od
chýlky v laboratórnych metódach sa vyskytujú v rámci para
neoplastických zmien, resp. ako zmeny parainfekčné, resp.
poliekové (napr. leukocytóza, trombocytóza a pod.). Z tohto
hľadiska majú laboratórne vyšetrovacie metódy striktne do
plnkový význam k ostatným vyšetrovacím metódam (ana
mnéza, fyzikálne vyšetrenie, zobrazovacie metódy), pričom
ak to stav dovoľuje, napovedať môže dynamika jednotlivých
laboratórnych parametrov v čase.
V krvnom obraze môže akútny VTE sprevádzať leukocytóza
a trombocytóza, no ako už bolo zmienené skôr, jedná sa na
ozaj o veľmi málo špecifické odchýlky. Obidva spomínané
parametre hemogramu, spolu s hodnotou hemoglobínu sú
zároveň súčasťou modelu na určovanie rizika vzniku VTE pri
podávaní chemoterapie, pričom najsilnejšiu silu dôkazu má
zvýšená hodnota trombocytov pred začatím chemoterapie
(≥ 350 G/l), medzi ďalšie patria zvýšená hodnota leukocytov
(≥ 11 G/l) a znížený hemoglobín (< 100 g/l).
Z hemokoagulačného vyšetrenia sa v klinickej praxi naj
častejšie ako biomarker VTE využíva elevovaný D-dimér, do
plnkovú hodnotu má hyperfibrinogenémia.
U pacientov so suspekciou na VTE na základe klinického
obrazu a laboratórnych metód je indikované doplniť vyše
trenie zobrazovacími metódami. Metódou voľby pri suspíciu
na flebotrombózu v oblasti horných resp. dolných končatín
(resp. krčných žíl) je dopplerovská ultrasonografia. Na vy
lúčenie flebotrombózy v oblasti dolnej resp. hornej dutej
žily je metódou voľby vyšetrenie počítačovou tomografiou
(CT) s podaním kontrastnej látky.
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Pri podozrení na PE je v súčasnosti vzhľadom na kvalitu
a dostupnosť metódou voľby CT vyšetrenie s podaním kon
trastnej látky, resp. CT angiografia. Alternatívou je vyšetro
vacia metóda nukleárnej medicíny - ventilačno-perfúzny
sken. Doplnkovú hodnotu pri diagnostike PE má aj echokar
diografické vyšetrenie s nálezom zvýšeného tlaku v pravej
srdcovej komore (prejav pľúcnej hypertenzie).

PROFYLAXIA
V rámci profylaxie VTE má jednoznačné a pevné miesto pro
fylaxia u onkologických pacientov podstupujúcich operač
ný zákrok, keďže je u týchto pacientov 2-krát zvýšené riziko
vzniku pooperačného VTE a 3-krát zvýšené riziko fatálnej PE
oproti pacientom operovaným pre benígne ochorenie (Kak
kar, A.K., 1999). U pacientov po veľkom operačnom zákroku
v oblasti dutiny brušnej alebo malej panvy je indikovaná
profylaxia VTE subkutánnym nízkomolekulovým heparínom
(z angl. LMWH) v dĺžke jeden mesiac od operácie. Onkolo
gický pacient, hospitalizovaný pre akútnu komplikáciu, je
na základe troch veľkých klinických štúdii indikovaný na
profylaxiu, preferenčne subkutánny LMWH (1x denne: dal
teparín 5000IU (IU – medzinárodné jednotky), enoxaparin
4000IU anti-Xa aktivity, nadroparin (pod resp. nad 70kg)
0,4ml/3800IU resp. 0,6ml/5700IU), možno však podávať aj
fondaparinux 2,5mg denne resp. nefrakcionovaný heparín
(v klinickej praxi pre sťažený manažment raritne). Použitie
warfarin-u podobne pre sťažený manažment a riziko kom
plikácii (najmä vzhľadom na početné interakcie s inými lieči
vami) nie je u onkologického pacienta preferované, uvádza
sa ako alternatíva pri nedostupnosti LMWH. Profylaxia u on
kologických pacientov s pokročilým ochorením podstupuj
úcich chemoterapiu sa odporúča zvážiť u pacientov vysoko
rizikových pre vznik VTE (napr. pacient s pokročilým resp.
diseminovaným malígnym ochorením). Metódou voľby sú
LMWH (identicky ako je uvedené u hospitalizovaných onko
logických pacientov). Profylaxia u pacientov podstupujúcich
adjuvantnú (t.j. zaisťujúcu liečbu u pacientov bez prítom
nosti dokázateľného nádorového ochorenia, napr. karcinóm
prsníka po mastektómii a exenterácii axily) chemoterapiu
resp. hormónovú liečbu, sa neodporúča. Pacienti so zave
deným centrálnym venóznym katétrom, no inak s nízkym
rizikom VTE, nie sú indikovaní na profylaxiu VTE. Kyselina
acetylsalicylová ako profylaxia VTE nie je indikovaná (nemô
že byť náhradou za adekvátnu profylaxiu napr. LMWH) s vý
nimkou malígneho myelómu na liečbe thalidomidom resp.
lenalidomidom plus chemoterapia resp. dexamethazón.
V prípade kontraindikácie, resp. neefektívnosti medikamen
tóznej liečby (rekurencia PE napriek adekvátnej antikoagu
lačnej liečbe) do úvahy prichádza zavedenie tzv. kaválneho
filtra. Medzi relatívne kontraindikácie (KI) antikoagulačnej
liečby sa uvádzajú aktívne (viac ako 2 transfúzne jednotky
erymasy denne) resp. nekontrolovateľné krvácanie, chro
nické klinicky signifikantné krvácanie (napr. občasná resp.
mierna epistaxa riešiteľná cestou lokálneho ošetrenia nie je

KI pre antikoagulačnú liečbu resp. profylaxiu u vysoko riziko
vých pacientov), krvácanie do mozgu, intrakraniálne alebo
miechové lézie s rizikom zakrvácania (napr. mozgové me
tastázy), perikarditída, aktívna gastrointestinálna ulcerózna
choroba, ťažká, nekontrolovateľná alebo malígna arteriová
hypertenzia, trombocytopénia (trombocyty pod 50 G/l – vy
sadiť resp. pokračovať v redukcii na 50%, pri hodnote pod 25
G/l nutné antikoagulačnú liečbu do zregenerovania trom
bocytov vysadiť), ťažká trombocytopatia a nedávna operá
cia s vysokým rizikom krvácania (Mandalà, M., 2011).

LIEČBA
Liečbou voľby v prípade diagnostikovanej akútnej epizódy
VTE je subkutánne podávaný LMWH, pričom dávkovanie
pri plnej antikoagulačnej liečbe je nasledovné: dalteparín
200IU/kg 1x denne resp. 100IU/kg 2x denne, enoxaparin
150 anti-Xa IU/kg 1x denne resp. 100 anti-Xa IU/kg 2x denne,
nadroparin podľa hmotnosti 2x denne (napr. 60kg pacient
0,6ml á 12h) event. forma forte 1x denne. Alternatívou k po
dávaniu LMWH môže byť intravenózne podávaný nefrakci
onovaný heparín. V špeciálnych prípadoch, ako je masívna
PE s prejavmi akútneho cor pulmonale a hemodynamickej
nestabilite alebo pri extenzívnom ileofemorálnom trom
botickom uzávere s hroziacou gangrénou postihnutej kon
čatiny, musí byť zvážená indikácia trombolýzy. Pri indikácii
antikoagulačnej liečby VTE je nutné zvážiť relatívne kontra
indikácie liečby. Predovšetkým sa jedná o riziko krvácania,
ktoré je vždy nutné porovnať s rizikom komplikácii a násled
kov VTE. Hemoragickými komplikáciami sú zvlášť ohrození
pacienti s metastatickým postihnutím mozgu alebo pacienti
s malignitou určitých histologických podtypov charakteris
tických zvýšenou náchylnosťou ku krvácaniu (napr. me
tastázy choriokarcinómu pacienta s tumorom semenníka),
pacienti po hemoragickej cievnej mozgovej príhode, pa
cienti s anamnézou koagulopatii resp. vaskulopatii, pacienti
s aktívnou gastroduodenálnou vredovou chorobou, peri
karditídou resp. infekčnou endokarditídou alebo renálnou
insuficienciou; v týchto a podobných prípadoch je nutné
zvážiť redukciu dávky antikoagulačnej liečby (pri ťažkej re
nálnej insuficiencii je nutné zvážiť redukciu až o 25 - 33%).
Použitie kumarínov je u pacientov s malignitou problema
tické a neoptimálne, vzhľadom na časté liekové interakcie
kumarínov, ale tiež malnutríciu resp. hepatálnu insuficien
ciu, čo môže mať za následok sťažené nastavenie a udržanie
INR v terapeutickom rozmedzí. Na základe dostupných po
rovnávacích klinických štúdii sa preferuje v liečbe VTE pou
žitie LMWH oproti antagonistom vitamínu K.
Čo sa týka dĺžky podávania antikoagulačnej liečby pri VTE,
v odbornej literatúre sa uvádza dĺžka liečby 3 až 6 mesiacov
pri HŽT a 6 – 12 mesiacov pri PE, do úvahy sa pritom berie
prítomnosť resp. absencia známych rizikových faktorov (pri
rozsiahlej resp. rekurentnej HŽT/ PE u pacienta s aktívnym
malígnym ochorením do úvahy prichádza aj dlhodobá t.j.
doživotná plná antikoagulačná liečba).
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Súhrn:
Protinádorová liečba je zameraná proti rýchloproliferujúcim bunkám malígnych nádorov. Nevýhodou je však nešpecificita cytostatík. Následkom deštrukcie zdravých tkanív sú nežiaduce účinky
liečby – medzi najčastejšie patria nevoľnosť a vracanie, alopécia,
únava, hematologická toxicita (anémia, neutropénia a febrilná
neutropénia, trombocytopénia). Jednotlivé liečivá a biologické
látky majú vlastný profil toxicity.
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Summary:
Cytostatics are directed against fast prolifetating tumor cells.
The main disadvantage, however, is non-specificity of cytotoxic
agents. The result of destruction of healthy tissues are side effects
of treatment - the most common include nausea and vomiting,
alopecia, fatigue, hematologic toxicity (anemia, neutropenia and

febrile neutropenia, thrombocytopenia). Individual drugs and biological agents have their own toxicity profile.
Key words: toxicity of chemotherapy, febrile neutropenia, cardiotoxicity

ÚVOD
Protinádorová liečba je zameraná proti rýchloproliferujúcim
bunkám malígnych nádorov. Nevýhodou je však nešpecifi
cita cytostatík, lieky poškodzujú nielen malígne bunky, ale
aj rýchlo sa deliace a rýchlo rastúce zdravé bunky tkanív.
Následkom deštrukcie zdravých tkanív sú nežiaduce účinky
liečby – medzi najčastejšie patria nevoľnosť a vracanie, alo
pécia, únava, hematologická toxicita (anémia, neutropénia
a febrilná neutropénia, trombocytopénia). Jednotlivé liečivá
a biologické látky majú vlastný profil toxicity (antracyklíny
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a trastuzumab- kardiotoxicita, taxány- hepatotoxicita a roz
voj polyneuropatie, kapecitabín- gastrointestinálna toxicita
a iné). Väčšinou sú nežiaduce účinky reverzibilné a odznejú
krátko po ukončení chemoterapie, len zriedka dochádza
k ireverzibilnému poškodeniu organizmu (napr. zlyhanie
srdca po liečbe antracyklínom.

podaní. V praxi sa používa viac skupín antiemetík (tab.č.2).
Vzhľadom na to, že žiadny liek v monoterapii nie je dosta
točne efektívny, boli vytvorené kombinované antiemetic
ké režimy, ktoré vykazujú vyššiu efektivitu. Najúčinnejšie
režimy sú tvorené liekmi s rôznymi mechanizmami účinku
(Hainsworth JD., 2008).

TOXICITA CHEMOTERAPIE

Tabuľka č.2: Antiemetiká

1. Nevoľnosť a vracanie
Intenzívna, kombinovaná chemoterapia je základným ka
meňom liečby nádorových ochorení. Nevoľnosť a vracanie
sú najčastejšie nežiaduce účinky systémovej chemoterapie
(CHT) a súčasne sú to aj najviac obávané nežiaduce prejavy
zo strany pacienta. Ich výskyt má signifikantný vplyv na spo
luprácu pacienta počas aplikácie cytostatík. Akútna nauzea
(cisplatina, cyklofosfamid) vzniká do 24 hodín od podania
CHT, najčastejšie do 1-2 hodín od aplikácie. Časté je úporné
vracanie. Najčastejšie je spôsobená aktiváciou serotoníno
vých receptorov typu 3 v gastrointestinálnom trakte. Od
dialená/oneskorená nauzea a vracanie vzniká po viac ako
24 hodinách od podania cytostatika, je pomerne častá a jej
význam býva často podceňovaný. Mechanizmus vzniku je
nejasný. Vracanie môže byť protrahované (niekedy trvá 4-5
dní), s hroziacou dehydratáciou a znížením nutričného sta
vu (napr. po podaní cisplatiny). Anticipačná eméza sa naj
častejšie vyskytuje u pacientov so zle kontrolovanými neži
aducimi účinkami počas predošlých cyklov chemoterapie
(Hainsworth JD., 2008). Môže sa vyskytnúť pred alebo počas
aplikácie CHT, vyvolávajúcim faktorom môže byť napr. ne
mocničné prostredie, alebo návšteva ambulancie. Najčastej
šie používané cytostatiká a biologiká sú rozdelené do 5 sku
pín s ohľadom na ich emetogénny potenciál (tab.č.1).
Tabuľka č.1: Stupeň emetogenity cytostatík a biologík
Stupeň 5

Cisplatina ≥ 50 mg/m2 , carmustin

Stupeň 4

Karboplatina, cyklofosfamid ≥ 750 mg/m2,
doxorubicín ≥ 60 mg/m2, epirubicín ≥ 90 mg/
m2

Stupeň 3

Cyklofosfamid ≤ 750 mg/m2, doxorubicín 2060 mg/m2, epirubicín ≤ 90 mg/m2, ifosfamid,
irinotekan, oxaliplatina > 75 mg/m2

Stupeň 2

Kapecitabín, cetuximab, docetaxel, lipozomál
ny doxorubicín, etoposid, gemcitabín, paklita
xel, 5- fluorouracil,

Stupeň 1

Bevacizumab, bleomycín, trastzumab,
rituximab, vinblastín, vincristín, vinorelbín

Antiemetická liečba je neoddeliteľnou súčasťou podpor
nej onkologickej liečby. Za posledných dvadsať rokov došlo
k dramatickému rozvoju antiemetík. Za predpokladu opti
málnej liečby resp. prevencie nevoľnosti a vracania, väčšina
pacientov liečených emetogénnou chemoterapiou nemá
tieto prejavy počas podávania chemoterapie ani po jej

•

•
•

5-HT3 antagonisti
•
- ondansetron, granisetron,
dolasetron, palonosetron
neurokinín-1-antagonisti
•
- aprepitant
kortikosteroidy
- dexamethason

dopamínoví antagonisti
- metoklopramid, prochlorperazín, haloperidol
benzodiazepíny
- lorazepam

2. Hnačka a zápcha
Poruchy vyprázdňovania – hnačka a zápcha sú relatívne čas
té. Vyžadujú si úpravu životosprávy. Chemoterapiou induko
vaná hnačka je častým problémom, najmä u predliečených
pacientov. V literárnych zdrojoch sa uvádza, že sa vyskytuje
až u 50-80% pacientov v závislosti o CHT režimu. Často ju
pozorujeme u pacientov liečených 5-fluorouracilom, alebo
po podaní irinotekanu. Extenzívna hnačka môže spôsobiť
depléciu tekutín a elektrolytov, malnutríciu a dehydratáciu.
Hnačka, ako prejav toxicity CHT môže mať významný vplyv
na liečbu nádoru tým, že môže viesť k redukcii dávky cy
tostatík, resp. k odkladu podania liečby, čo môže mať nega
tívny vplyv na prežívanie. Liečba spočíva v nefarmakologic
kej (vyhýbanie sa jedlám spôsobujúcim hnačku, perorálna
hydratácia tekutinami s obsahom soli a cukru) a farmakolo
gickej intervencii (probiotiká, loperamid, event. ATB) (Stein
A., 2010). Obstipácia je často spôsobená nielen liečbou, ale
je aj dôsledkom zníženia telesnej aktivity a zmien v stravo
vaní. Môže byť následkom autonómnej neuropatie spôso
benej vinka alkaloidmi alebo taxánmi. Aj podanie opioidov
vedie k obstipácii (znížením senzitivity na defekačné reflexy
a znížením resp. spomalením črevnej motility). Manažment
si vyžaduje úpravu životosprávy (zvýšený príjem vlákniny,
zvýšený príjem tekutín), pacienti však často vyžadujú poda
nie laxatív (National Cancer Institute recommendations).

3. Mukozitída
Sliznica tráviaceho traktu je častou lokalitou prejavov ne
žiadúcich účinkov CHT a rádioterapie (RAT). Najčastejšie sa
vyskytuje mukozitída a sekundárne infekčné komplikácie
(bakteriálne, kvasinkové a vírusové infekcie). Mukozitída
môže postihovať celý tráviaci trakt, najčastejšie sa však ma
nifestuje v dutine ústnej ako ulcerácie, bolesť a krvácanie.
Vyskytuje sa až u 5-40% pacientov. Cytostatiká najčastejšie
indukujúce rozvoj mukozitídy sú uvedené v tabuľke č.3. Rá
dioterapia na oblasť dutiny ústnej vedie často ku kompliká
ciám ako xerostómia, nekróza tkaniva a poruchy vnímania
chutí (Peterson DE. et al., 2006).
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Tabuľka č.3:
Cytostatiká najčastejšie indukujúce rozvoj mukozitíd
•

antimetabolity: metotrexát, 5-fluorouracil,
doxorubicín

•

platinové deriváty: cisplatina

•

purínové analógy: cytarabín

•

inhibítory topoizomerázy: etopozid

Dôležitou súčasťou prevencie mukozitídy je prísne dodr
žiavanie ústnej hygieny, úloha antibiotík (topicky alebo
systémovo aplikovaných) nie je zatiaľ úplne jednoznačná.
V liečbe sa uplatňujú systémovo podávané analgetiká, anti
biotiká a/alebo antimykotiká sa podávajú po dôkaze infekč
ného agens pri závažnom priebehu infekcie. Používajú sa
výplachy dutiny ústnej (gelclair, caphosol, genciánová vio
leť, jedlá sóda). V prípade ťažkého postihnutia, so sťaženým
perorálnym príjmom, je v ojedinelých prípadoch potrebná
prechodná parenterálna výživa.

4. Alopécia a kožná toxicita
Ľudská koža, najväčší orgán tela, tvorí ochrannú vrstvu pred
vplyvmi vonkajšieho prostredia. Kožná toxicita je veľmi čas
tá u pacientov liečených CHT. Incidencia a závažnosť závisí
od podaného cytostatika, spôsobu podania a dávky lieku.
Alopécia je často psychologicky a emocionálne devastuj
úca. Je spôsobená inhibíciou kmeňových buniek vo vlaso
vom folikule. Stupeň alopécie závisí od dávky, podaného
cytostatika (tab.č. 4a) ako aj od spôsobu aplikácie. Novšie
aplikačné formy cytostatík môžu vykazovať menšiu mieru
indukcie alopécie (napr. lipozomálny doxorubicín). Rast vla
sov obvykle začína 3-10 mesiacov po poslednom podaní cy
tostatika, často dochádza k zmene kvality alebo farby vlasu
(Robinson-Bostom L. et al, 2008).
Tabuľka č. 4a:
Cytostatiká s vysokou schopnosťou indukcie alopécie
doxorubicín

daunorubicín

cyklofosfamid etopozid

Extravazácia cytostatika (najmä vezikanty) môže spôsobo
vať nekrózu tkaniva (tab.č. 4b) s rozvojom ulcerácií. Počas
intravenóznej aplikácie po podráždení cievneho endote
lu dochádza k rozvoju chemickej flebitídy. V ojedinelých
prípadoch môže byť postihnuté aj podkožné tkanivo, sval,
fascia alebo dochádza k poškodeniu šliach. V liečbe je dôle
žité okamžité ukončenie iinfúzie, pokus o aspiráciu extrava
zátu, elevácia končatiny, chladenie a lokálna aplikácia kor
tikoidov. Palmo-plantárna dysestézia (parestézie, poruchy
citlivosti, pálenie, bolestivosť, erytém, tvorba pľuzgierov)
vzniká často po kontinuálnej infúzii 5-fluorouracilu alebo po
perorálnom kapecitabíne. Anti EGFR látky (napr.cetuximab)
spôsobujú charakteristickú akneiformnú vyrážku, ktorá sa
objavuje u cca 50-90% pacientov. Najčastejšou lokalitou je
tvár a hrudník. V liečbe je dôležitá spolupráca s dermatoló
gom (Robinson-Bostom L. et al, 2008).

Tabuľka č. 4b:
Cytostatiká spôsobujúce lokálnu tkanivovú toxicitu
vinka alkaloidy

doxorubicín

etopozid

cisplatina

mitomycín C

5-fluorouracil

bleomycín

paklitaxel

5.

Hematologická toxicita

Častým nežiaducim účinkom protinádorovej liečby je kli
nicky závažný stupeň anémie, neutropénie a trombocyto
pénie. Etiológia anémie je multifaktorálna. Častá je anémia
chronických chorôb, ktorá je asociovaná so znížením ab
sorpcie perorálne podávaného železa ako aj so zníženou
schopnosťou využitia zásobného železa. Medzi ďalšie príči
ny patrí krvácanie, malnutrícia, hemolýza, myelosupresívna
CHT. Jednou z liečebných možností je transfúzia erytrocy
tov, ktorá však prináša viacero rizík, preto je indikovaná po
splnení stanovených kritérií (Hb≤ 80; závažná kardiovasku
lárna morbidita, závažné prejavy anemického syndrómu)
(Groopman JE. et al., 1999). V skupine pacientov liečených
paliatívnou CHT, je indikované podanie rekombinantného
ľudského erytropoetínu (subkutánna aplikácia), ktoré vedie
k zníženiu počtu krvných transfúzií (Witzig TE. et al., 2005).
Neutrofily sú vzhľadom na svoju relatívne krátku životnosť
pomerne citlivé na účinky CHT. Najväčší pokles pozorujeme
na 7. až 10. deň po aplikácii CHT. Neutropénia je závažným
problémom. Komplikáciou neutropénie sú život ohrozujúce
infekcie, navyše neutropénia je často príčinou redukcie dáv
ky cytostatík alebo úpravy intenzity podávania CHT. Správny
manažment neutropénie je nevyhnutný. Subkutánne apli
kované rastové faktory (filgrastim, pegfilgrastim) sa využí
vajú na redukciu rizika rozvoja infekčných komplikácií pri
ťažkej neutropénii v primárnej alebo sekundárnej profyla
xii (Kaushansky K., 2006). Trombocytopénia vedie k preja
vom hemoragickej diatézy, pri závažnom poklese hladiny
trombocytov hrozí život ohrozujúce krvácanie. V liečbe sa
využíva preventívne podanie hemostyptík, transfúzie trom
bokoncentrátu sú indikované pri závažnom poklese s krvá
caním, alebo pri febrilnom stave.

6. Febrilná neutropénia (FN)
FN je definovaná ako pokles absolútneho počtu neutrofilov
pod 0,5 (neutropénia grade 4) a súčasne vzostup telesnej
teploty nad 38°C, trvajúcej viac ako jednu hodinu (febrilný
stav). U pacientov s febrilnou neutropéniou je až 70% mor
talita v prípade oddialenia podania širokospektrálnej ATB
liečby. U väčšiny pacientov so solídnymi tumormi po po
daní štandardnej CHT je trvanie neutropénie krátke (menej
ako 5dní) a riziko febrilnej neutropénie je pomerne nízke
(len 20%) v závislosti od podaného režimu CHT. Zvýšenú
pozornosť je potrebné venovať tzv. anergným neutropenic
kým pacientom, u ktorých nemusí byť prítomná horúčka ani
iné prejavy infekcie, prvým prejavom môže byť až septický
šok (pacienti vyššieho veku, liečení kortikoidmi). Len zriedka
sú u febrilného neutropenického pacienta zrejmé prejavy
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infekcie (bolesti brucha, mukozitída, kašeľ, sťažené dýcha
nie, hnačka), napriek tomu, je potrebné u pacienta s FN su
ponovať prítomnosť aktívnej infekcie. Pri neutropénii totiž
organizmus nie je schopný infekciu lokalizovať. V klinickom
obraze je horúčka, môže sa vyskytnúť zimnica a triaška.
Vyššie riziko infekcie predstavujú aj intravenózne katétre,
permanentné močové katétre, komorbidita pacientov (dia
betes mellitus) alebo malnutrícia. V liečbe je nevyhnutné
včasné empirické podanie antibiotík (ATB) (spektrum účin
ku na Pseudomonas aeruginosa, enterálne gram. negatívne
baktérie). Po získaní výsledkov kultivácií nasleduje úprava
ATB liečby podľa citlivosti. Podanie antimykotík sa zvažuje
individuálne. Podanie rastových faktorov neutrofilov nie je
štandardom, ich podaním však dochádza k skráteniu trvania
doby neutropénie. Rastové faktory (pegylovaný filgrastim,
nepegylovaný filgrastim) sa podávajú subkutánne do rege
nerácie počtu neutrofilov. Po podaní určitých vysokoriziko
vých cytostatík, resp. kombinovaných režimov, kedy riziko
neutropénie presahuje 20% zvažujeme preventívne poda
nie rastového faktora (jednorazové podanie pegylovanej
formy filgrastimu). Rastový faktor preventívne podávame aj
po už prekonanej febrilnej neutropénii na prevenciu rozvoja
ďalšej udalosti. Výber liečby riadime s ohľadom na prognos
tický index pacienta – udáva sa pomocou tzv. MASCC skó
re (tab.č.5). Ak je maximálny súčet bodov menej ako 21, je
vyššie riziko komplikácií a mortality. Ak je súčet bodov nad
21 je možné podanie perorálnych ATB ambulantne (Drgoňa
Ľ., 2013; de Naurois J., 2010).
Tabuľka č.5: MASCC skóre (Multinational Association of
Supportive Care in Cancer)
MASCC skórovací rizikový index

počet bodov

žiadne, resp. minimálne symptómy

5

žiadna hypertenzia

5

žiadna chronická obštrukčná
bronchopulmonálna choroba

4

solídny tumor, alebo žiadna
predchádzajúca mykotická infekcia
(u hematologickej malignity)

4

žiadna dehydratácia

3

stredne ťažké prejavy choroby / infekcie

3

ambulantný pacient

3

vek menej ako 60 rokov

2

maximálny súčet bodov:

26 bodov

7. Kardiotoxicita
Kardiotoxicitu (poškodenie kardiovaskuláneho systému)
pozorujeme v súvislosti s podávaním antracyklínov, alkylač
ných látok, antimetabolitov, antimikrotubulárnych produk
tov a ďalších protinádorových farmák. Kardiálne kompliká
cie navodené, alebo akcelerované protinádorovou liečbou,
sú prognosticky najzávažnejšie u pacientov s kurabilnou
malignitou s dlhodobým prežívaním (Mladosievičová B. et
al, 2010).

Tabuľka č. 6:
Vybrané rizikové faktory kardiotoxicity
spôsob podávania napr. krátkodobá infúzia, bolus cyto
statika alebo kontinuálne intravenózna infúzia (antracyk
líny, fluorouracil)
dosiahnutie kumulatívnej dávky lieku (antracyklíny, mito
mycín)
ženské pohlavie (antracyklíny)
vek pacienta v čase liečby (< 4 roky alebo > 70 rokov)
ochorenie kardiovaskulárneho systému v anamnéze
(ICHS, Artr.hypertenzia, diabetes mellitus)
malnutrícia
hypokalémia, hypomagnezémia
Za hlavnú príčinu poškodenia kardiomyocytov po podaní
antracyklínov sa považujú voľné radikály. Myocyty sú bun
ky extrémne citlivé na pôsobenie voľných radikálov. Antra
cyklíny indukujú oxidačný stres, čím dochádza k preťaženiu
myocytov kalciom, čo v konečnom dôsledku môže viesť
k apoptóze myocytov (tzv. typ I kardiotoxicita). Neskorá ant
racyklínová kardiotoxicita je závažnejšia ako akútna toxicita,
vzniká ireverzibilné poškodenie myokardu. Toxicita má ku
mulatívny charakter, bezpečná kumulatívna dávka neexis
tuje. Opatrnosť je potrebná už pri dosiahnutí kumulatívnej
dávky doxorubicínu > 300 mg/m2 alebo epirubicínu > 600
mg/m2. Pred každým podaním lieku je potrebné vykonanie
EKG, echokardiografia sa vykonáva pred liečbou, následne
v pravidelných intervaloch počas a po liečbe. Je potrebné
sledovať prípadný pokles hodnoty ejekčnej frakcie ľavej
komory srdca. Ťažké poškodenie myokardu môže viesť až
ku kongestívnemu srdcovému zlyhaniu (Mladosievičová B.,
2001).
Monoklonové protilátky zamerané proti HER2 receptoru
(trastuzumab, lapatinib) sa využívajú v liečbe karcinómu
prsníka a žalúdka. Zistilo sa, že HER2 signalizácia je potreb
ná na rast a prežívanie myocytov. Medzi rizikové faktory ra
díme vek pacienta, predošlú kardiotoxickú chemoterapiu
a komorbiditu pacienta (arteriálna hypertenzia, diabetes
mellitus, obezita). Poškodenie myokardu po podaní trastu
zumabu je na rozdiel od antracyklínov reverzibilné (tzv. typ
II kardiotoxicity) (Mladosievičová B. et al, 2009). Fluoropy
rimidíny sú najčastejšie cytostatiká spôsobujúce myokardi
álnu ischémiu, pravdepodobne v dôsledku spazmov koro
nárnych artérií. Protektívne môže pôsobiť podanie nitrátov
a kalciových blokátorov (de Forni M et al, 1992). Existuje
predpoklad, že väčšia asociácia ischemických udalostí je po
zorovaná u pacientov, liečených kontinuálnym i.v. podáva
ním fluoropyrimidínov, najmä v kombinácii s rádioterapiou
alebo aplikáciou cispaltiny (de Forni M. et al, 1992). Kapeci
tabín, perorálne podávaný „prodrug“ 5-fluorouracilu, je tiež
asociovaný s kardiálnou toxicitou.

8. Pneumotoxicita
Presná incidencia a prevalencia pneumotoxicity protinádo
rových liekov nie je známa. Po podaní cytostatík sa odha
duje, že približne u 10 -20 % pacientov sa vyskytne niektorá
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z foriem pľúcnej toxicity (Dimopolou I., 2006). Klinické preja
vy pneumotoxicity môžu byť ľahké, neobmedzujúce aktivity
pacienta až po život ohrozujúce komplikácie. Rozlišujeme
tri základné klinicko-patologické syndrómy poškodenia
pľúc:
• intersticiálnu pneumonitídu a fibrózu
• hypersenzitívnu pneumonitídu
• akútnu pneumonitídu s nekardiálnym pľúcnym edémom  
Je veľmi dôležité na možnosť pneumotoxicity myslieť (napr.
po podaní bleomycínu) a vopred vykonať pneumologické
vyšetrenie a spirometriu u ohrozenej skupiny pacientov
(napr. fajčiari, pacienti s chronickým pľúcnym ochorením).
Následný postup závisí od celkového stavu pacienta, od
prítomnosti symptómov ako aj od nálezu na zobrazovacích
vyšetreniach. Medzi hlavné symptómy patrí kašeľ, zhoršenie
dýchavičnosti a horúčka. Liečba závisí od závažnosti preja
vov, vždy je vedená v spolupráci s pneumológom, ktorý
má skúsenosti s týmto špecifickým problémom. Dôležitá je
symptomatická liečba (antitusiká, bronchodilatanciá, korti
kosteroidy, event. antibiotiká). Najčastejšie využívame per
orálne podávané kortikosteroidy (napr. prednison), iniciálne
vo vyššej dávke, s postupnou detrakciou (Beržinec P., 2013).

tov je dôkladná edukácia pacienta aj ošetrujúceho lekára
o príčinách, prejavoch, prevencii a liečbe uvedených preja
vov toxicity. Spolupráca s lekárom prvého kontaktu je často
esenciálna.

9. Neurologické prejavy toxicity

7. Gilbert MR. Neurologic Complcations. . In: Abeloff MD, Armitage JO, Niederhuber JE et

Aplikácia niektorých cytostatík (vinka alkaloidy, taxány,
oxaliplatina, cisplatina) je sprevádzaná prejavmi neurolo
gickej toxicity. Prejavy periférnej polyneuropatie sú strata
citlivosti, poruchy vnímania tepla a chladu, „mravenčenie“
lokalizované najčastejšie v akrálnej časti dolných a horných
končatín (tzv. rukavicová a ponožková distribúcia). Preexis
tujúce ochorenia napr. diabetes mellitus môžu prejavy po
lyneuropatie zhoršovať. Neexistuje žiadna špecifická liečba
ani prevencia periférnej neuropatie, liečba prebieha v spo
lupráci s neurológom. Najčastejším prejavom autonómnej
polyneuropatie (napr. po podaní vinka alkaloidov) je gas
trointestinálna dysmotilita (obstipácia, zriedka až paralytic
ký ileus). Encefalopatia je pomerne častým prejavom neu
rotoxicity ifosfamidu. Prejavuje sa halucináciami, afáziou
až komatóznym stavom, niektorí pacienti majú epileptické
záchvaty. V prevencii a v liečbe encefalopatie sa používa in
travenózna aplikácia roztoku metylénovej modrej (Gilbert
MR., 2008).
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Sumár:
Paliatívna medicína má za cieľ zmierňovať utrpenie chorých,
predchádzať mu a zlepšovať kvalitu života pacientov a ich rodín.
Problém arteficiálnej výživy u paliatívnych pacientov s pokročilým
nádorovým ochorením je hlavne v jej zmysluplnosti indikácie,
stanovení si terapeutických cieľov a schopnosti ju ukončiť pri nedosiahnutí ich naplnenia. Funkčnosť gastrointestinálneho traktu
pri progresívnom nádorovom ochorení a schopnosť utilizácie substrátov pri nádorovej kachexii sú hlavnými opornými bodmi, ktoré
nám pomáhajú v rozhodovaní sa ne/indikácie arteficiálnej výživy
u pacientov s nevyliečiteľným nádorovým ochorením. .
Kľúčové slová: paliatívna medicína, nádorová kachexia, arteficiálna výživa

Summary:
Palliative medicine aims to alleviate the suffering of the sick, to prevent it and improve the quality of life of patients and their families.
Problem nose, artificial nutrition in palliative patients with advanced cancer is mainly in its meaningfulness indications assay, therapeutical objects and capability to end it, failing their fulfillment. The
functionality of the gastrointestinal tract in progressive malignancy
and ability utilization of substrates in neoplastic cachexia are the
main anchor points, which help us in deciding not / indication nose,
artificial nutrition in patients with incurable cancer.
Key words: palliative medicine, neoplastic cachexia, artificial nutrition

ÚVOD
Na úvod kazuistika z ambulancie: pacientka A.B., narodená
v roku 1943, liečená pre iniciálne generalizovaný karcinóm
hrubého čreva s metastázami v pečeni. Liečená 19 mesia
cov troma líniami paliatívnej chemoterapie v onkologickom
ústave. Pacientka mala kruté bolesti, zväčšovalo sa jej bru
cho, ubúdalo svalov a síl. Fyzikálnym vyšetrením sme zistili,
že pacientka mala tenzný ascites pri zlyhávaní pečene a pri
karcinomatóze peritonea s hmatnými tumoróznymi masa
mi v bruchu (po punkcii ascitu). Mala redukovaný perorálny
príjem, zvracala raz za dva dni a sčasti tolerovala orálne nu
tričné suplementy, ktoré jej kúpila dcéra v lekárni. Pacientka
bola 6 mesiacov bez aktívnej chemoterapie. 4 mesiace ne
bola u svojej onkologičky, lebo „pani doktorka jej povedala,
že už vyčerpala protinádorovú liečbu a už nie je onkologický
pacient“.
Vďaka zavedeniu nových protinádorových liečiv a monoklo
nálnych protilátok (oxaliplatina, irinotekan, bevacizumab,

cetuximab a panitumumab) sa za posledných 15 rokov cel
kové prežívanie pacientov s metastatickým kolorektálnym
nádorom zlepšilo zo 6 mesiacov na 24 mesiacov (1).
Na základe medicínskych úspechov a vízií za posledné roky,
je lekár vnímaný ako ten, čo zachraňuje a predlžuje život.
Je to potešiteľné a správne. Napriek tomu však smrť stále
zostáva súčasťou života a nie všetky choroby a chorobné
stavy sa dajú vyliečiť. V priebehu nevyliečiteľnej choroby
prichádza k stavu, kedy nie je možné zvrátiť priebeh cho
roby a neodvratne príde k zhoršovaniu klinického stavu
pacienta a k jeho smrti. Má byť pacient v tejto fáze života
opustený medicínou, lebo je jasné, že nepríde k vyliečeniu
a k predĺženiu života? Čo môže byť pre lekára výzvou v tom
to štádiu pacientovho ochorenia a čo môže prispieť k tomu,
aby pacient profitoval z dosiahnutých medicínskych pokro
kov aj v poslednej fáze svojho života?
Pre lekára môže byť výzvou kvalita života pacienta definova
ná dobrou kontrolou symptómov a zachovaním funkčnosti.
Pre nevyliečiteľne chorého pacienta je tu paliatívna medi
cína, systém medicínskeho knowhow, na základe ktorého
vieme zmierňovať utrpenie chorých alebo mu aj predchá
dzať tým, že včas rozpoznáme a neodkladne liečime bolesti
a iné problémy pri pokročilom ochorení, a tým zlepšujeme
kvalitu života pacientov a ich rodín.
Na Výročnej konferencii ASCO (American Association of Cli
nical Oncology) v júni 2010 a v auguste 2010 v NEJM (New
England Journal of Medicine) bola publikovaná štúdia so
zaujímavým dizajnom. Bola to randomizovaná štúdia, kde
sa pacientom s generalizovaným nemalobunkovým kar
cinómom pľúc podávala v kontrolnom ramene štandardná
onkologická starostlivosť a v intervenčnom ramene bola do
starostlivosti zahrnutá včasná a pravidelná intervencia leká
rov paliatívneho tímu. Zistilo sa, že okrem lepšej kvality ži
vota v intervenčnej skupine, bol zaznamenaný aj predĺžený
stredný čas prežívania u pacientov, ktorým bola poskytnutá
včasná paliatívna starostlivosť (11,6 mesiaca vs 8,9 mesiaca,
P=0,02), hoci to nebol primárny cieľ tejto štúdie. Paliatívna
starostlivosť by mala by súčasťou multidisciplinárnej sta
rostlivosti o onkologického pacienta a onkologický pacient
ak nie priebežne, tak plynule, by mal využívať výhody medi
cíny  onkológie a paliatívnej medicíny (2).
Jednou z otázok v paliatívnej medicíne je aj otázka výživy
pacientov s pokročilým nádorovým ochorením pri poruche
príjmu stravy, pri malnutrícii a v prevencii malnutrície. Na
naliehavé otázky „Kedy ju začať?“, „Kedy nezačať?“, „Možno
ju začať a ukončiť?“, „Akou formou?“ si nedovolím dať úpl
nú a vyčerpávajúcu odpoveď. Chcem však naznačiť spôsob,
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akým premýšľame, aké si kladieme otázky, čo považujeme
za cieľ pri arteficiálnej výžive u paliatívnych pacientov a uká
zať možnosti riešení.
Malnutrícia sa všeobecne považuje za rizikový faktor u on
kologických pacientov. V práci C. Hauserovej publikovanej
v Supportive Care in Cancer v r. 2006 autori zhodnocovali
prognostické faktory, ktoré súviseli s kratším prežívaním
u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením. Analyzo
vali články publikované v Medline databáze, ktoré skúmali
súvislosti medzi klinickými alebo laboratórnymi premenný
mi s dĺžkou prežívania pacientov s pokročilým nádorovým
ochorením. Syndróm anorexie-kachexie, ktorý odráža kom
plexnú interakciu medzi nádorom a hostiteľom a symptómy
asociované s týmto syndrómom akými sú samotná ano
rexia, nauzea, slabosť a strata hmotnosti boli vždy spojené
s kratším prežívaním (3). Laboratórnymi premennými, ktoré
mali súvislosť s kratším prežívaním boli zvýšený C-reaktívny
proteín (CRP) a znížené hladiny albumínov. Alterácia tých
to laboratórnych parametrov bola pozorovaná u pacientov,
ktorí udávali stratu hmotnosti.
Logickým by sa javilo zlepšiť prežívanie zlepšením sta
vu výživy pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
C. Baldwinová v metaanalýze štúdií, ktorú publikovala
v Journal of the National Cancer Institute však spochyb
ňuje efekt nutričných intervencií (v štúdiách išlo hlavne
o nutričné poradenstvo a podávanie orálnych nutričných
suplementov) v zmysle zlepšenia celkového prežívania. Po
tvrdil sa efekt nutričného poradenstva a podávania orálnych
nutričných suplementov na určité (dôležité) aspekty kvality
života akými sú zvýšenie energetického príjmu, zvýšenie
hmotnosti, zlepšenie dýchavice, zlepšenie chuti do jedla,
zlepšenie emočného stavu, zlepšenie parametrov tzv. glo
bálnej kvality života (4).
Malnutrícia pacientov s pokročilým onkologickým ochore
ním môže byť priamo spojená s lokalizáciou nádorového
ochorenia a spôsobu metastázovania, môže byť v súvislosti
s liečbou malígneho ochorenia (chirurgická, systémová che
moterapia, rádioterapia) a jej dôsledkami na organizmus
a môže byť dôsledkom metabolických zmien, ktoré sú vy
volané nádorom, tvorenými cytokínmi, alebo odpoveďou
organizmu na prítomnosť nádorového ochorenia.
Môže ísť o jednoduchú energetickú depléciu alebo pro
teíno-kalorickú malnutríciu (PKM), niekedy označovaná
ako malnutrícia typu kwashiorkor. PKM sa vyskytuje pri
akútnych alebo chronických zápalových stavoch v organiz
me, kedy dominujú katabolické procesy nad anabolickými
(opačne ako je to u zdravého jedinca).
U pacientov s pokročilým nádorovým ochorením sa vysky
tuje popri jednoduchej malnutrícii aj syndróm nádorovej
kachexie s aberantným metabolizmom, definovaný ako
multifaktoriálne podmienený syndróm, charakterizova
ný progresívnou stratou svalovej hmoty (s alebo bez stra
ty tukovej hmoty), ktorú nie je možné zvrátiť konvenčnou
nutričnou podporou a vedie k progredujúcemu funkčnému
zhoršovaniu (6) .

Do patofyziológie metabolických zmien pri syndróme ná
dorovej kachexie sú v rôznej miere zahrnuté:
• proinflamatórne cytokíny hostiteľa – IL-1 (Interleukín 1),
IL-6 (Interleukín 6), IFN-γ (Interferón γ), TNF-α (Tumor ne
crosis factor α)
• tumor špecifické faktory – PIF (Proteolysis inducing fac
tor), LMF (Lipid mobilising factor)
• metabolické zmeny
• neuroendokrinné faktory
Pre nádorovú kachexiu sú typické zmeny hlavne na úrovni
metabolizmu glukózy a bielkovín.
Pri nádorovom ochorení je ľudský organizmus hostiteľom
autonómnych nádorových buniek, produkujúcich metabo
licky aktívne látky na zabezpečenie svojich energetických
potrieb (LMF, PIF). Organizmus sa snaží brániť metabolic
kým (aj iným) nárokom nádorových buniek a vytvára cy
tokíny, ktoré spustia kaskádu produkcie hormónov ako pri
chronickom strese. Výsledkom je chronický proinflamatórny
stav a v laboratórnych parametroch sú elevované proteí
ny akútnej fázy ako CRP, fibrinogén (FBG). Za normálnych
okolností je syntéza a odbúravanie proteínov v rovnováhe.
Syntetizujú sa hlavne stavebné, väzbové proteíny, svaly. Pri
chronickom proinflamatórnom stave pri zvýšenej syntéze
proteínov akútnej fázy a pri reparácii tkanív poškodených
nádorovými bunkami sú nároky na syntézu proteínov zvýše
né. Metabolické nároky nádorovej bunky, ktoré prednostne
utilizujú glukózu, spôsobujú, že proteolýza sa zvyšuje aj pri
aktivácii glukoneogenézy s následným katabolizmom sva
lových aj viscerálnych proteínov. Na úrovni CNS dochádza
k prevažovaniu anorexigénnych (znižujúcich príjem stravy)
signálnych podnetov (spracovaných hlavne v hypotalame)
nad orexigénnymi (zvyšujúcich príjem stravy) vyúsťujúcimi
do anorexie ako klinického obrazu kachexie pri pokročilom
nádorovom ochorení (6).
Anorexia, pocit rýchlej sýtosti, strata svalovej sily, úbytok na
hmotnosti sú u pacientov s pokročilým nádorovým ochore
ním so syndrómom kachexie vyjadrené v rôznej miere aj pri
zachovanom funkčnom gastrointestinálnom trakte.
Aberantný metabolizmus s aktivovanou glukoneogenézou
a vystupňovanou proteolýzou sú napríklad dôvodom, prečo
nefunguje alternatívnymi liečiteľmi odporúčané „vyhladova
nie nádoru“ tým, že mu odoprieme glukózu vo forme jedno
duchých cukrov alebo aj polysacharidov. Aktivácia glukoneo
genézy (pričom sa glukóza syntetizuje z aminokyselín, ktoré
vzniknú hlavne štiepením svalových vlákien) a aktivácia tzv.
futile cyklov, akým je napr. Coriho cyklus (glukóza sa energe
ticky náročne vyrába z laktátu) zabezpečia nádorovej bunke
prísun glukózy aj pri jej zníženom exogénnom prísune.
Arteficiálna enterálna výživa: orálne nutričné suplementy (ONS) a enterálna výživa nutričnou sondou
(EVNS)
V posledných odporúčaniach Európskej spoločnosti pre en
terálnu a parenterálnu výživu (ESPEN) z roku 2006 sa hovorí,
že enterálnu nutričnú intervenciu (nutričné poradenstvo,
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orálne nutričné suplementy, prípadne sondová enterálna
výživa) u onkologických pacientov treba zahájiť pri preexis
tujúcej malnutrícii, vtedy, keď predpokladáme, že pacient
nebude môcť jesť viac ako 7 dní, alebo keď je inadekvátny
príjem stravy viac ako 10 dní. U pacientov, u ktorých je pozo
rovaná strata na hmotnosti, treba realizovať nutričnú inter
venciu na zachovanie nutričného stavu. Potvrdil sa benefit
nutričnej intervencie u onkologických pacientov v periope
račnom období a u pacientov v priebehu chemo-rádiotera
pie. Rutinné podávanie enterálnej výživy (bez potvrdenia
nutričného deficitu alebo rizika malnutrície) nepotvrdilo be
nefit v zmysle zníženia morbidity v priebehu chemoterapie
alebo počas transplantácie kostnej drene (5).
Orálne nutričné suplementy sú dostupné na báze mliečnej
bielkoviny, sójovej bielkoviny, jogurtu alebo šťavy. Sú do
stupné vo viacerých príchutiach, najviac je ich v tekutom
stave, ale sú dostupné aj ako pudingy. Najviac orálnych nu
tričných suplementov obsahuje 1-1,5 kcal/ml, ale sú dostup
né aj koncentrovanejšie, do 2 kcal/ml. Obsah proteínov sa
pohybuje od 4 – 10 g/100 ml. Malé balenia sú použiteľné
na spôsob konzumácie vo forme tzv. sippingu, čiže popíja
nia po malých množstvách medzi hlavnými jedlami. Často
sú prípravky obohatené o arginín, glutamín alebo o omega
-3-nenasýtené mastné kyseliny.
Dosiahnuť optimálne účinky orálnych nutričných suple
mentov sa podarí najmä vtedy, ak sú pacientom podávané
školeným odborníkom (napríklad nutričným poradcom).
Benefit pre onkologického pacienta je najmä v zvýšení
telesnej hmotnosti zvýšeným energetickým príjmom, zlep
šenie funkčného stavu pacienta, čo vyjadrujeme ako pocit
celkovej fyzickej kondície a zlepšenou kvalitou života (7).
Ak nie je možnosť u pacienta prijímať stravu prirodzeným
spôsobom, využívame možnosť výživy nutričnými sondami.
Najznámejšou je perkutánna gastrostomia, ktorá je pre pa
cienta optimálnou možnosťou ak zlyhá prirodzený prívod
stravy. Zavedenie nazogastrickej alebo nazojejunálnej nu
tričnej sondy je pre pacienta psychickou záťažou a bez ade
kvátnej podpory zo strany lekárov, zdravotných sestier a tiež
rodiny je väčšinou neprekonateľnou prekážkou.
Gastrostómia alebo jejunostómia môže byť zavedená en
doskopicky alebo peroperačne. Výhodou gastrostómie
oproti jejunostómii je, že do žalúdka môžeme aj arteficiál
ne podávať bolusové dávky stravy, ktorá nemusí byť ste
rilná. Môže byť pripravená rozmixovaním bežnej stravy,
ale v súčasných podmienkach sa využívajú preformované
orálne nutričné suplementy. Strava do jejunostómie na roz
diel od stravy do gastrostómie však nesmie byť podávaná
v bolusoch, musí byť podávná kontinuálne a musí byť ste
rilná na zabránenie vzniku gastroenteritídy, ktorá pri ďalších
komplikáciách môže byť pre pacienta fatálna. Zabezpečiť
compliance pacientov s takto podávanou stravou je nároč
né a je znovu nutná výrazná podpora členov paliatívneho
tímu a rodiny, ktorá väčšinou zabezpečuje bezprostrednú
starostlivosť o pacientov.

U pacientov s pokročilým nádorovým ochorení a v terminál
nej fáze života je potrebné nutričné intervencie zvážiť indivi
duálne s prihliadnutím na expektáciu života a zmysluplnosť
intervencie. Aj pacient s pokročilým nádorovým ochorením,
ktorý nemôže perorálne prijímať stravu, môže profitovať
zo sondovej stravy aj v zmysle predĺženia života, ale hlav
ne v zmysle zlepšenia funkčného stavu. V praxi pri indikácii
EVNS vždy prihliadame na stav základného ochorenia, tým
aj na podiel nádorovej kachexie s alteráciou metabolizmu
a v neposlednom rade aj na sociálne zázemie pacienta. Nie
je možné indikovať sondovú výživu a nezabezpečiť násled
nú starostlivosť – kto bude pacientovi pomáhať 5-7x denne
aplikovať sondovú stravu, kto zavolá lekára ak príde ku kom
plikácii. Prakticky si vždy overíme sociálnu zdatnosť pacien
ta a jeho rodiny. Napríklad tým, ako dodržiavajú termíny
ambulantných návštev.
Pravidlá podávania stravy do tenkého čreva:
Kontinuálne podávanie, nie bolusové
Strava musí byť sterilná
Podávajú sa hydrolyzáty proteínov
Profit individuálneho pacienta z EVNS môžeme predpokla
dať ak:
-	 pacient EVNS/ONS toleruje (nie sú prítomné hnačky)
-	 je prítomný prírastok na hmotnosti (nie v zmysle reten
cie tekutín, zvýraznenia opuchov)
-	 je zlepšený funkčný stav pacienta.
Indikácie parenterálnej výživy u onkologických pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
1. Pri funkčnej poruche tráviaceho traktu
na prechodné obdobie, na konci ktorého predpokladáme
jeho sfunkčnenie. Názory na zahájenie PV pri nemožnosti
prijímať potravu perorálne sa líšia u európskych a americ
kých autorov. V odporúčaniach Európskej spoločnosti pre
enterálnu a parenterálnu výživu (ESPEN) je konsenzom
expertov navrhované začať PV (8) u pacientov, ktorí nie sú
schopní prijímať stravu počas 7 dní, alebo majú inadekvát
ny príjem (menej ako 60% požadovaného denného príjmu)
počas 10 dní. V poslednom čase sa tiež mení nazeranie na
zahájenie PV u kriticky chorých. Štúdie na jednotkách in
tenzívnej starostlivosti v Európe dospeli k záverom, ktoré
hovoria, že je lepšie začať PV s dobrou kontrolou glykémií
hneď v prvý deň po stabilizácii pacienta. Avšak v nedávno
publikovanej štúdii EPaNIC sa ukázalo, že hoci pri včasnom
zahájení PV sa zlepšia nutričné parametre, ale klinický bene
fit je u pacientov, ktorí zahajovali PV neskôr je rovnaký ako
pri včasnom zahájení PV (9).
Poruchy funkčnosti GIT-u u onkologického pacienta môžu
byť pri:
•
Syndróme  krátkeho čreva
•
Pri ťažkej poruche exokrinnej funkcie pankreasu
•
Pri malígnej črevnej obštrukcii.
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U pacientov s pokročilým nádorovým ochorením môže
dochádzať k stavu, kedy paušálne indikované chirurgické
riešenie črevnej obštrukcie nemusí byť pre pacienta bene
fitom. Pri faktoroch akými sú hmatateľné tumorózne masy
v abdomene, prítomnosť črevnej obštrukcie na viacerých
miestach, masívny ascites, geriatrická krehkosť, kachexia,
predchádzajúca rádioterapia na brucho a/alebo na malú
panvu, je možné zvažovať konzervatívny postup s inhibí
tormi sekrécie črevných štiav (butylskopolamín, oktreotid)
a s parenterálnou hydratáciou alebo výživou (10).
PV nepodávame u pacientov, ktorí majú GIT ireverzibilne poškodený a súčasne sú v štádiu refraktérnej kachexie (ireverzibilného katabolizmu).
2. Pri syndróme nádorovej kachexie
len v štádiu, kedy nie je prítomný excesívny katabolizmus
a je predpoklad, že existuje modalita liečby, ktorá by pacien
tovi mohla predĺžiť život, ale je kontraindikovaná práve pre
kachexiu (podanie chemoterapie, chirurgický výkon).
U pacienta s pokročilým nádorovým ochorením je však
problém nielen indikácie PV, ale aj jej ukončenia alebo
nezačatia.
Faktor, na základe ktorého sa vieme rozhodnúť o ne/indiká
cii alebo ukončení PV je utilizácia substrátov PV. Čiže ak
pacient pri podaní roztoku aminokyselín syntetizuje nielen
proteíny akútnej fázy, ale aj väzbové proteíny alebo svaly,
čiže v laboratórnom obraze stúpa albumín, substráty PV
utilizuje. Vieme, že pacient z PV bude profitovať. Ak však
hladina albumínu pri podávaní PV nestúpa/klesá a u pacien
ta sa vytvárajú edémy a/alebo anasarka, vieme, že pacient
substráty PV neutilizuje a nebude z nich funkčne profitovať.
Funkčnosť je ďalším faktorom, ktorý rozhoduje o ne/indiká
cii, resp. ne/pokračovaní v PV. Ak pacient nebude používať
nasyntetizované svalové vlákna, nejde prakticky o klinický
benefit.
Ako teda prakticky rozhodneme o indikácii PV, prípadne
DPV?
V praxi sa to dá len tak, že realizujeme terapeutický pokus.
U pacienta so zníženým albumínom, normálnou, alebo ľah
ko zníženou cholínesterázou podáme vysoko koncentrova
ný roztok bielkovín a odsledujeme syntézu albumínu. Ak je
pacient schopný anabolizmu, zvážime reálnosť našich terapeutických cieľov:
-	 Nutričná podpora ako premostenie (bridgeing). Ak je
zlý nutričný stav kontraindikáciou pre aktívnu protiná
dorovú liečbu. Je dôležité si zadefinovať ale aj stav, kedy
nemáme „druhý breh“, vtedy môže byť terapeutickým
cieľom aj
-	 Nutričná podpora ako možnosť predĺženia funkčnosti
pacienta hlavne formou DPV.
Švédski autori publikovali v Palliative Medicine prácu, v kto
rej skúmali ako pacienti samotní nutričnú podporu vnímajú
a aký z nej majú subjektívny benefit. Dáta boli zberané na
základe štrukturovaného telefonického rozhovoru s paci
entom, ktorý bol v starostlivosti jedného z 21 domácich

paliatívnych tímov v Štokholme a okolí . Počas polroka re
alizovali interview u 1121 pacientov, z ktorých nakoniec
analyzovali 620. Parenterálnu výživu (PV) dostávalo 68 pa
cientov, z nich 26 pacientov dostávali PV denne a ostatní
nie denne, arteficiálnu enterálnu výživu nutričnou sondou
(EVNS) dostávalo 16 pacientov. Bez arteficiálnej výživy bolo
536 pacientov. Pacienti s PV prežívali od štrukturovaného
telefonického rozhovoru dlhšie ako pacienti, ktorým bola
podávaná EVNS – 10 týždňov vs. 18 týždňov. Dve tretiny
pacientov s domácou PV prežívali dlhšie než 4 mesiace od
jej zahájenia. Pacienti vnímali začiatok podávania PV hlavne
kvôli zabezpečeniu nutrície (2/3 pacientov) a len 1/3 vníma
la podávanie PV kvôli obavám zo straty hmotnosti. Len 11
pacientov uviedlo ako príčinu problém týkajúci sa tráviacej
sústavy a len traja pacienti uviedli obštrukciu tráviaceho
traktu. V skupine pacientov, ktorí dostávali EVNS pacienti
ako najčastejšiu príčinou podávania arteficiálnej nutrície
uvádzali poruchy prehĺtania (11 zo 16 pacientov). 9 pacien
tov ako dôvod uviedlo zabezpečenie adekvátnej nutrície. 10
pacientov uviedlo, že to, čo ich najviac motivuje v pokračo
vaní v domácej parenterálnej výžive je pocit celkovej dobrej
kondície.
Keď sa analyzovali indikácie domácej PV (DPV), najčastejšie
mali DPV pacienti s nádormi tráviaceho traktu a s gynekolo
gickými malignitami. Ukázalo sa, že napriek doterajším od
porúčaniam je DP indikovaná skôr než je nefunkčný tráviaci
trakt a častejšie ako EVNS a bola indikovaná lekárom do
máceho paliatívneho tímu, zatiaľ čo EVNS bola indikovaná
počas hospitalizácie. Zaujímavé bolo, že väčšina pacientov
s DPN mala zachovaný aj perorálny príjem, pričom im bolo
pravidelne poskytované nutričné poradenstvo. Podávanie
DPV za účelom zlepšenia funkčnosti pacientov sa javilo ako
bezpečné a pacientom dobre hodnotené (11). Nie je možné
hodnotiť rozdiel v prežívaní pacientov s DPV a EVNS, pretože
nešlo o porovnávaciu štúdiu a dizajn nebol takto nastavený.
Autori sa snažili opísať prax a spokojnosť pacientov s pra
xou. Pri zabezpečení systému zdravotníckej starostlivosti
a hlavne dostupnosti zdravotníckej starostlivosti pri dodr
žiavaní pravidiel naznačených vyššie by mohlo zaiste viac
pacientov profitovať z arteficiálne podávanej výživy alebo
z orálnych nutričných suplementov aj u nás.
Kedy teda môžeme očakávať benefit arteficiálnej výživy
u paliatívneho pacienta?
1. Pri orálnych nutričných suplementoch ak ich indikujeme
u pacientov, ktorí nie sú v štádiu refraktérnej kachexie
a podáme ich nielen s receptom na vyzdvihnutie z lekár
ne, ale aj s edukáciou.
2. Pri arterficiálnom podávaní enterálnej výživy ak budeme
mať bezpečné sociálne zázemie u pacienta
3. Pri arteficiálnom podávaní parenterálnej výživy, ak bu
deme z terapeutického pokusu vedieť, že utilizuje sub
stráty a výsledkom je zlepšená funkčnosť. A tiež len ak
budeme schopní liečbu ukončiť pri neutilizovaní sub
strátov a nezlepšovaní funkčnosti.
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Sumár:
Tento článok má cieľ priniesť prehľad možností symptomatickej
liečby pokročilého nevyliečiteľného nádorového ochorenia. Nebude sa však zaoberať komplexnou starostlivosťou o takéhoto chorého, ktorá zahŕňa aj starostlivosť o rodinu a blízkych a sociálny
a spirituálny rozmer.
Kľúčové slová: paliatívna medicína, liečba bolesti, komplikácie
v konečnom štádiu

Summary:
This article has aimed to bring an overview of options symptomatic
treatment of advanced incurable cancer. It will not, however, deal
with complex care for such a patient, which includes taking care of
family and loved ones, and social and spiritual dimensions.
Key words: palliative medicine, pain treatment, complications of
end-stage

ÚVOD
Pokroky v liečbe chronických ochorení vedú k odďaľovaniu
zomierania na zlyhanie vitálnych orgánov. Niekedy menia aj
klinický obraz zomierania.
Paliatívna medicína vznikla ako lekársky a ošetrovateľský
odbor (paliatívna starostlivosť) v 70tych rokoch 20. storočia
ako odpoveď zdravotníkov na potreby nevyliečiteľne cho
rých a zomierajúcich pacientov.
Dostupnosť technických a farmakoterapeutických možností sa

postupne prejavila aj v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých.
Osobitnú problematiku tzv. terminálnej starostlivosti tvorí
sprevádzanie zomierajúcich na tejto trajektórii. Človek
je jediný známy živý tvor, ktorý si uvedomuje ohraničenie
svojho života od narodenia po smrť. Najpochopiteľnejšie je
zomieranie pre starého človeka so zachovaným kvantitatív
nym aj kvalitatívnym vedomím, ktorý si uvedomuje súvislosť
svojho života so životmi svojich blízkych, ktorý sa zmieruje
s úbytkom fyzických aj psychických síl, ktorý vie, čo je jeho
úlohou v tejto fáze života: zmierovanie, odovzdávanie, láska,
tolerancia. Spokojný starý človek je ten, kto má aj priateľov
aj rodinu, ale ktorý si uvedomuje svoje limity a hľadá naprí
klad chránené bývanie dostatočne včas, aby sa naň dokázal
adaptovať.
Z vlastných skúseností vieme, že takýchto starých ľudí je veľ
mi málo.
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť by mali veľmi úzko
spolupracovať pri sprevádzaní starých, chorých a zomiera
júcich na všetkých miestach, kde sú.
Zomierajúcich mladých ľudí je štatisticky oveľa menej, ich
zomieranie je zvyčajne dramatické, deje sa v nemocniciach
na oddeleniach intenzívnej starostlivosti a rozhodovanie
o ukončení kuratívnych možností je sprevádzané veľmi ťa
živými a silnými emóciami tak zdravotníkov, ako aj blízkych
pacienta.
Paliatívna medicína je lekárska špecializácia, ktorá imple
mentuje do starostlivosti o zomierajúcich moderné medi
cínske prístupy, ale vracia medicíne aj jej pôvodnú, niekedy
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obchádzanú a zabúdanú dimenziu: ľudský rozmer a najmä
komunikačné zručnosti.
Lekárska pomoc je na jednej strane akútna a bezpodmie
nečná pre zachovanie života a na druhej strane sa stáva
súčinným rozhodovaním kompetentného nevyliečiteľného
chorého a zomierajúceho človeka a lekára o ďalších medi
cínskych postupoch. Pacient dáva do rozhodovania svoje
túžby a očakávania a konfrontuje ich s reálnymi možnosťa
mi medicíny prostredníctvom svojho – svojich lekárov.
Kompetentný lekár si nemyslí, že medicína dokáže poraziť
smrť a kompetentný nevyliečiteľne chorý a zomierajúci pa
cient to nepožaduje. Kompromis je potrebné hľadať spo
ločne. Nie je to však zatiaľ pravidlom v slovenskom zdravot
níctve.

Liečba nádorovej bolesti
Akútna bolesť je spojená s vegetatívnou a psychickou odpo
veďou a so zmenou správania. Má charakter varovného bio
logického signálu a trvá krátko. Konsenzus hovorí, že akútna
bolesť má vymiznúť pri vymiznutí príznakov poškodenia,
priemerne do 3-6 mesiacov.
Oproti tomu chronická bolesť stráca charakter varovného
signálu. Vzniká pri dlhodobom patologickom procese, kto
rý poškodzuje tkanivá a orgány a spôsobuje neustálu alebo
návratnú bolesť. Je často negatívnym znamením v priebe
hu ochorenia. Akútnu aj chronickú bolesť treba liečiť spolu
s kauzálnou liečbou základného ochorenia. Nedostatočné
zvládnutie bolesti vedie často ku psychickým zmenám (ne
spavosť, únava, úzkosť a strach, smútok až depresia, sociálna
a psychická izolácia). Zanedbanie liečby bolesti a bagateli
zácia bolesti vedú k nedôvere v schopnosti lekára a medi
cíny vôbec.
Liečbou bolesti sa zaoberá špeciálny medicínsky odbor – al
geziológia. Bolesť treba liečiť aj bez ohľadu na stav základ
ného ochorenia tak, aby sa zlepšila funkcia bolestivých častí
a zmiernilo obmedzenie vyvolané bolesťou.
Ak nedôjde k úplnému alebo čiastočnému ústupu bolestí
a iných somatických ťažkostí a k riešeniu životných problé
mov, ľudské utrpenie sa môže stať neznesiteľným.
Pre praktického lekára je najnáročnejšie odobrať kvalit
nú anamnézu a stanoviť diagnostický a terapeutický plán.
Spolupráca s ďalšími odborníkmi je nevyhnutná – platí to
samozrejme aj opačným smerom: spolupráca špecialistov
s praktickým lekárom je nevyhnutným predpokladom pre
efektívny manažment pacienta.
Z onkologického hľadiska je niekedy nepochopiteľné, že sa
nevykonajú základné vyšetrenia zamerané na možný nádo
rový pôvod bolestí chrbta u pacienta, ktorý chradne a chodí
od ortopéda ku neurológovi a rehabilitačnému lekárovi.
Tzv. prehľadné snímky chrbtice nie sú dostatočne citlivé
na zobrazenie metastatických zmien, alebo sa ako také ne
popíšu, ak nie je röntgenológ dostatočne ostražitý. Cena
doplňujúcich vyšetrení (CT, MRI) a nutnosť ich indikácie
odborníkom sú tiež časovými brzdami včasnej diagnostiky.

Praktický lekár by mal mať možnosť konzultovať špecialistu
rýchlo a priamo a indikovať tieto vyšetrenia sám.
Bolesť možno ovplyvniť liekmi, ktoré účinkujú prevažne na
receptory na periférii - periférne analgetiká - alebo prevažne
centrálne - centrálne analgetiká.
Analgetický rebrík odráža poznanie, že miernu bolesť mož
no liečiť slabými analgetikami a veľkú bolesť máme liečiť sil
nými analgetikami. Analgetiká delíme na dve veľké skupiny:
neopioidné a opioidné.
1. Medzi neopioidné analgetiká patria nesteroidné
antireumatiká a periférne analgetiká, ktoré majú minimál
ny centrálny účinok. Kombinácia neopioidných analgetík
s opioidnými je pre pacienta veľkým prínosom, pretože za
sahuje rôznymi mechanizmami do modulácie bolesti a zni
žuje potrebu jednotlivých analgetík, ako aj morfínu.
Adjuvantné lieky používame buď na zvládnutie vedľajších
účinkov analgetickej liečby alebo na zvýšenie analgetické
ho účinku.
Neopioidné analgetiká:
Acylpyrín a nesteroidné antireumatiká majú analgetický,
protizápalový a antipyretický účinok, ktorý je v zásade spô
sobený inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy. Ich nežiaduce
účinky sú spôsobené tiež inhibíciou cyklooxygenázy: gas
trointestinálna toxicita, krvácavosť, nefrotoxicita a alergické
reakcie.
Metamizol tiež inhibuje cyklooxygenázu, ale centrálne
v mozgu a mieche. Má aj výrazný spazmolytický účinok.
Najmenej nežiaducich účinkov má paracetamol, účinkami
podobný metamizolu.
2. Opioidy sú látky štruktúrou podobné základnej látke morfínu. Účinkujú väzbou na opioidné receptory μ ,κ a δ v
centrálnom a v periférnom nervovom systéme. Analgézia sa
dosiahne najmä väzbou na μ receptor, slabšia väzbou na κ
receptor.
Väčšina lekárov sa vo svojej praxi zoznámila aj s nežiaducimi
účinkami nesteroidných antireumatík. Napriek tomu, že sú
relatívne časté a niekedy ohrozia aj pacientov život (krváca
nie z GIT-u), ich používanie je na celom svete neobmedzené.
Málokto však vie narábať s opioidmi.
Najväčší strach je z podávania morfínu, pretože existuje
o ňom niekoľko mýtov
-	 že spôsobuje psychickú závislosť
-	 že spôsobuje útlm dychového centra
-	 že vznik fyzickej závislosti zabráni jeho vysadeniu, keď
odstránime príčinu bolesti
-	 že urýchľuje smrť pacienta
Morfín a iné opioidy sú predovšetkým lieky proti silnej bo
lesti a bolesť je prirodzenou zábranou vzniku psychickej zá
vislosti. Pri perorálnom podávaní nedochádza k rýchlemu
vzostupu jeho hladiny v mozgu, preto nevyvolávajú eufóriu.
Odpája sa spojenie percepcie bolesti od emócie.
Aby došlo k útlmu dychového centra takisto je nutný rýchly
vzostup hladiny morfínu v mozgu. Fyzická závislosť nezna
mená automaticky závislosť psychickú. Morfín nikdy ne
smieme indikovať na „upokojenie“ alebo „na spanie“. Aj pri
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nádorových ochoreniach dochádza vplyvom účinnej proti
nádorovej liečby ku možnosti znížiť až vysadiť opioidy.
Morfín a opioidy nemajú žiadnu orgánovú toxicitu. Ku prí
znakom predávkovania dochádza hlavne vtedy, keď sa
u chorého zanedbá dostatočný prísun tekutín a dôjde ku
retencii metabolitov vplyvom zníženia ich obličkového vy
lučovania.
Prevencia obstipácie dostupnými metódami sa musí začať
pri prvej dávke opioidu a musíme v nej pokračovať trvalo.
Na obstipáciu nevzniká tolerancia.
Dve tretiny pacientov má na začiatku podávania opioidov
výraznú nevoľnosť, preto je vhodné podávať antiemetiká
automaticky. Najlepšie sa osvedčujú malé dávky haloperi
dolu, ktorý sa podáva asi 10 dní. Zabránime tak vzniku nega
tívneho podmieneného reflexu na opioid a nauzea po tejto
dobe vymizne.
Ospalosť vzniká vždy na začiatku liečby opioidmi a tiež na
ňu rýchlo vzniká tolerancia. Ospalosť sa vracia, keď je po
trebné dávku pre zhoršenie bolestí zvýšiť. Ospalosť však
znamená aj to, že pacient si môže oddýchnuť.
Antidepresíva, najmä tricyklické sa využívajú v liečbe ináč
ťažko ovplyvniteľnej neuropatickej bolesti. Neuropatická
bolesť vyžaduje spoluprácu s algeziológom a neurológom.
Nové antidepresíva typu SSRI využívame - popri psychote
rapii - v liečbe často prítomnej depresie, ktorá znižuje prah
pre bolesť.
Najdostupnejším opioidom pre slabú a stredne silnú bolesť
je na Slovensku tramadol. Má vyhovujúce liekové formy, aj
retardovanú tabletovú formu a možno ho veľmi dobre tit
rovať. Nevyvoláva závažnú obstipáciu ani nauzeu. U starých
ľudí pri bolestiach zhybov je liekom voľby. Môže však spôso
bovať pokles tlaku krvi pri postavení a zvýrazňovať sklon ku
závratom, preto musí byť jeho titrácia opatrná a pomalá: je
vhodné začať 15 kvapkami raz za 6 hodín a dávku postupne
zvyšovať.
Kombinácia tramadolu s paracetamolom zvyšuje analgetic
ký účinok týchto liekov viac, ako keď sa podávajú jednotlivo.
Vhodná je najmä u starších pacientov.
Dávku silného opioidu vždy titrujeme tabletami morfínu
s rýchlym uvoľňovaním 4-6x denne 10 - 20 mg. Titrácia na
zvládnutie bolesti musí byť rýchla a účinná, preto musíme
byť s pacientom v kontakte denne. Ospalosť je aj znakom,
že došlo ku zvládnutiu bolestí. Pacient však musí byť prebu
diteľný po miernom podnete. V opačnom prípade môže byť
spánok príznakom predávkovania morfínu. Predávkovanie
však je vždy sprevádzané spomalením a prehĺbením dychu.
Mióza, ktorú morfín spôsobuje je znakom, že pacient dostá
va opioid, nedá sa z nej usudzovať na možnosť predávko
vania.
Obstipácia je vždy a jej dôsledky sa zhoršujú s vekom pa
cienta. Ide o spomalenie črevnej pasáže a zníženie sekrécie
tráviacich štiav do čreva vplyvom opioidov. U starých ľudí
môže zápcha viesť až ku vzniku ileózneho stavu so všetkými
dôsledkami.
Oxykodón a hydromorfón sú semisyntetické opioidy. Ne

majú klinicky významné aktívne metabolity a sú vhodné
aj pri iniciálnych formách renálnej insuficiencie. Fentanyl je
silný syntetický opioid. Pri chronickej bolesti sa využíva jeho
transdermálne podanie. Výhodou je stabilná hladina lieku
v krvi, výmena náplastí TTS raz za tri dni, nižšia frekvencia
a závažnosť obstipácie. U starých ľudí má prednosť v tom,
že sa dá podávanie lieku dobre sledovať rodinnými prísluš
níkmi a obstipácia je miernejšia.
Buprenorfín je ďalší liek dostupný v transdermálnej forme. Je
parciálnym μ-agonisκtom, má nižší obstipačný účinok, spô
sobuje menšiu respiračnú depresiu vo vysokých dávkach
(antagonista κ a λ receptorov), menšiu zápchu a nezvyšuje
tonus Oddiho sfinktera.
Transdermálne liekové formy sa nepoužívajú pri potení a pri
vzniku podráždenia kože.
Najťažšie sa dá analgeticky zvládnuť náhla prenikavá (prelomová) bolesť, ktorá vzniká najmä pri aktivitách pacienta.
Týka sa to hlavne pacientov s kostnými metastázami. Jej
liečbu musí riadiť paliatológ alebo algeziológ.
V liečbe neuropatických bolestí využívame aj antikonvulzíva a tricyklické antidepresíva. Svalové a viscerálne krčovité
bolesti treba koanalgeticky liečiť spazmolytikami (drotave
rín alebo butylskopolamín).

Ascites
Znamená hromadenie voľnej tekutiny v peritoneálnej duti
ne.
80% prípadov malígneho ascitu spôsobujú epiteliálne ná
dory (Ca ovária, žalúdka, pankreasu, hrubého čreva, prsníka,
endometria). Ascites je u nich nepriaznivým prognostickým
faktorom, priemerný čas do smrti je 1-4 mesiace. Klinicky je
zjavný vtedy, ak sa nahromadia aspoň 2 litre tekutiny. Pa
cient má pocit tlaku v podbrušku, narastá mu objem bru
cha, má nafukovanie a podľa vyvolávajúcej príčiny aj na iné
ťažkosti. Pri fyzikálnom vyšetrení zistíme poklopom brucha
distribúciu poklopového stemnenia na bokoch a pri zme
ne polohy tela aj zmenu polohy poklopového stemnenia.
Undulačný fenomén je prítomný až pri väčšom množstve
ascitu. Pri pochybnostiach je najvhodnejšie USG vyšetrenie
abdomenu. CT vyšetrenie väčšinou priblíži aj príčinu ascitu.
Najcitlivejším a najvýťažnejším vyšetrením je laparoskopic
ké s biopsiou, najmä pri podozrení na malígny pôvod ascitu.
Podľa patogenézy (aj odpovede na liečbu) rozlišujeme as
cites:
• centrálny (pri hepatálnych  metastázach sa chová ako pri
cirhóze pečene)
• periférny (spôsobený metastázami na povrchu viscerál
neho a parietálneho peritonea a interferenciou s venóz
nou a lymfatickou drenážou)
• chylózny (pri infiltrácii retroperitonea)
• zmiešaný.
V terapii využívame diuretiká – spironolakton a furosemid –
pri centrálnom type ascitu. Mierna účinnosť sa dosahuje aj
u zmiešaného typu ascitu.
Pri vzniku tzv. tenzného ascitu, spojeného s bolesťami bru
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cha, dýchavicou, obstipáciou, nafukovaním, zhoršením ne
chutenstva je potrebné vykonať terapeutickú paracentézu
– odber ascitu tenkou ihlou. Vhodným množstvom je odber
3 - 5 litrov a ponechanie pacienta poležiačky pol hodiny po
punkcii.
Podanie infúzie fyziologického roztoku alebo polovičného
fyziologického roztoku (s glukózou) je pri dehydratácii po
trebné. U terminálnych stavov nedochádza ku zhoršeniu
proteinémie ani opakovanými paracentézami.

Obstipácia
Je častým príznakom. Ide o vyprázdňovanie tvrdej stolice
menej často ako je u daného človeka zvykom.
Vyvoláva ju: liečba opioidmi, užívanie diuretík, spazmoly
tík, metabolické poruchy (hyperkalciémia, hypokáliémia),
nedostatočný príjem tekutín a potravy, nízka fyzická výkon
nosť s nedostatočným pohybom, prítomnosť abdominál
nych metastáz (na peritoneu, v radix mesenterii, retroperi
toneálne), prítomnosť ascitu.
Samotná obstipácia spôsobuje ďalšie zníženie príjmu potra
vy a tekutín, bolesti brucha, nevoľnosť.
Pri podávaní opioidov musíme od začiatku obstipáciu lie
čiť: lepšie preventívne, ako ju odstraňovať. Opioidy spôso
bujú zápchu temer vždy a nevzniká na ňu tolerancia, ako na
ostatné nežiaduce príznaky opioidov.
Niektorí pacienti dobre tolerujú prírodné laxatíva. Ak to ne
stačí, musíme podávať lieky zamerané na viaceré mechaniz
my vzniku zápchy:
osmotické laxatíva (účinkujú najmä v tenkom čreve) – lak
tulóza a laktitol, magnézium-sulfát v prášku – 2 až tri lyžičky
denne alebo obdeň vo vode, dobre zapiť tekutinou, stimulačné laxatíva (účinkujúce najmä v hrubom čreve) - bisako
dyl, pikosulfát, senný list (tento účinkuje len v hrubom čre
ve).
Najlepšie účinné sú kombinácie osmotických a kontaktných
laxatív tak, aby pacient nemal hnačky. Aj podávanie enterál
nej výživy, ktorá obsahuje vlákninu môže pomôcť zmierniť
zápchu.
Ak dôjde ku zníženiu defekačného reflexu, musíme pacien
tovi uľaviť malou glycerínovou klyzmou (50 ml glycerínu doplniť vlažnou vodou do 100 ml). Najprv skúsime glycerínové
čapíky per rectum, ktorých môžeme dať niekoľko za sebou.
Tento manéver treba opakovať aj viackrát.
Niekedy musíme inspisovanú stolicu vyberať z rekta manu
álne (mezokainový gél na rukavici je nutný na zmiernenie
bolestí v oblasti sfinktera), event. aj krátkodobá sedácia mi
dazolamom.

Singultus
Je spôsobený náhlou kontrakciou bránice a súčasným uza
tvorením glottis. U pacienta s pokročilým nádorovým ocho
rením vzniká na podklade dráždenia senzitívnych zakončení
n. vagus. Eferentné vlákna sú v nervus phrenicus. Pacienta
vyčerpáva, najmä keď trvá viac ako 24 hod.
Pozoruje sa rýchly ústup singultu pri dráždení faryngu napr.

odsávacou sondou. Ak nemožno tento spôsob použiť, alebo
je neefektívny, treba parenterálne podať napr. prepulzíva
(metoklopramid), chlopromazín, haloperidol (5 mg aj opa
kovane), prípadne rýchlo účinkujúce benzodiazepíny, napr.
midazolam. Niekedy je efektívne aj centrálne myorelaxans
baklofen alebo nifedipín.

Nauzea, vracanie
Oboje je časté u pacientov s pokročilým nádorovým ocho
rením (40 – 70%).
Centrum vracania je interkonektujúca nervová sieť, ktorá
integruje emetogénne stimuly s parasympatickou a mo
torickou eferentnou aktivitou. V chemorecepčnej zóne je
hlavným neurotransmiterom dopamín, v centre vracania
acetylcholín a histamín, na oboch miestach sú serotonínové
receptory (5HT2 a 5HT3), ktoré sú spolu s dopamínovými aj
v gastrointestinálnom trakte.
Chemicky dráždia chemorecepčnú zónu na spodine 4.moz
govej komory napr. lieky (cytostatiká, opioidy, antibiotiká,
digoxín, karbamazepín, mukolytiká, teofylín, antireumatiká,
estrogény), metabolity (pri renálnom zlyhávaní, hyperkalci
émia), rádioterapia na brucho alebo TBI (total body irradia
tion).
Viscerálne príčiny spôsobuje: žalúdková stáza pri užívaní
opioidov, anticholinergík, ascite, hepatomegálii, autonóm
nej neuropatii, gastritíde, napätie v ostatnom GIT-e pri črev
nej obštrukcii, napätie pri iritácii serózy (metastázy v pečeni,
pri obštrukcii ureterov, metastázy v retroperitoneu).
Zvýšený intrakraniálny tlak je centrálnou príčinou a spôso
bujú ho intrakraniálne metastázy, intrakraniálne krvácanie,
infiltrácia meningov, metastázy v lebke.
Pri vzniku nauzey a vracanie musíme ich odlíšiť od kašla
a regurgitácie. Pacienta musíme podrobne vyšetriť, vrátanie
zrevidovania perorálnej medikamentóznej liečby, komplex
ne vylúčiť intrakraniálnu hypertenziu (očné pozadie, neuro
logické vyšetrenie, CT a MRI mozgu), vyšetriť abdomen vrá
tane konečníka, vyšetriť kreatininémiu, kalciémiu, prípadne
hladiny liekov.
Vždy zvažujeme príčiny vracania a podľa toho volíme lieky.
Setróny sú najefektívnejšie ako antagonisty 5HT3 receptorov
centrálne aj v GIT-e pri tlmení vracania spôsobeného che
moterapiou a rádioterapiou, ale aj v paliatívnej starostlivosti
pri zlyhaní inej antiemetogénnej liečby. Dobre ich tolerujú
aj pacienti vo vyššom veku.
Dexametazón pôsobí antiemeticky aj centrálne aj periférne,
nie presne objasneným účinkom.
Prepulzívne lieky, ako metoklopramid, domperidon a itoprid
sú účinné najmä v GITe, centrálne sa môžu prejavovať najmä
ich nežiaduce anticholinergné účinky, najmä u detí, mláde
že a u starých ľudí.
Butylkopolamín účinkuje spazmolyticky na periférii, má čias
točnej aj sekretolytický efekt, ale antagonizuje účinky pre
pulzívnych liekov, s ktorými sa nemá podávať súčasne.
Tietylperazín je antihistaminikum s výraznými centrálnymi
antiemetickými účinkami.

48
Silné centrálne antiemetické účinky majú neuroleptiká haloperidol a levomepromazín. Môžu sa podávať v prokinetikami
alebo so spazmolytikami.
Môžu tiež spôsobovať centrálne anticholinergné účinky.

Anorexia-kachexia, dehydratácia
Syndróm anorexie-kachexie je spôsobený prítomnosťou ná
dorovej choroby a niekedy je prvým príznakom ochorenia,
popri bolestiach, ktorý privedie pacienta k lekárovi.
U niektorých nádorov je častý (karcinóm hlavy a krku, pažerá
ka, žalúdka, pankreasu), u niektorých menej častý (karcinóm
hrubého čreva, pľúc, prostaty, obličky) a u niektorých zried
kavý (sarkómy, nonhodgkinovské a hodgkinovské lymfómy,
akútne leukémie, karcinóm prsníka, karcinóm endometria).
Na jeho vzniku sa podieľajú látky vylučované samotným ná
dorom (lipidy mobilizujúci faktor a proteolýzu indukujúci fak
tor) a látky – cytokíny, ktoré sa tvoria ako výsledok interakcie
nádoru s jeho hostiteľom. Spôsobujú zmeny metabolizmu
nevýhodné pre organizmus: mobilizáciu proteinov zo svalov,
mobilizáciu tukových zásob, zvýšenie metabolizmu, zapo
jenie nevýhodných energetických cyklov (glukoneogenéza
z laktátu), odpojenie tvorby energie v prospech tvorby tepla.
Popri vyššie uvedenom sa na znižovaní fyzickej hmotnosti
podieľajú aj vplyvy liečby: chirurgické výkony so svojimi ná
rokmi na metabolizmus, rádioterapia a chemoterapia najmä
nežiaducimi účinkami: vznik mukozitídy, hnačiek, nechu
tenstva, nauzey, vracania, sekundárnych infekcií.
U nádorov gastrointestinálneho traktu spolupôsobia poru
chy prehĺtania, pasáže, zníženie aktivity tráviacich enzýmov
(resekcia žalúdka, insuficiencia pankreasu), nedostatočnej
resorbcie živín (skrátenie tenkého čreva, fistuly).
U nevyliečiteľne chorého však pokračujú a spôsobujú mu
okrem iného aj závažné psychické a sociálne problémy.
Parenterálna výživa a hydratácia sa považujú za liečebné
postupy, ktoré majú svoje indikácie a kontraindikácie, ako
všetky ostatné lieky. U pokročilých nádorových ochorení s
nepotvrdil žiaden priaznivý efekt parenterálnej výživy, aj ak
sa liečili paliatívnou rádioterapiou alebo chemoterapiou
Dôležitý je častejší príjem malých množstiev potravy, ktorú
má chorý rád a najmä popíjanie tekutín, studených, napr.
ovocných štiav, vody.
Enterálna výživa nazogastrickou sondou, gastro- alebo jej
unostomiou je podobne indikovaná vo včasnejších fázach
ochorenia, ak nádor rastie pomaly a upcháva tráviaci trakt,
takže chorý by zomrel na malnutríciu skôr ako by ho zahubi
lo metastazovanie nádoru.
Medikamentózne je nutné potlačiť nauzeu, zabezpečiť od
chod stolice a moču.
Hydratácia parenterálne, napr. kontinuálne s.c., alebo ak
je už zavedený periférny alebo centrálny venózny katéter,
tak i.v. je však indikovaná vždy, keď dehydratácia spôsobu
je pacientovi poruchy psychiky, najmä delírium, kumuláciu
opioidov a iných liekov, endogénnych metabolitov. Na hyd
ratáciu používame fyziologický alebo polovičný fyziologický
roztok v množstve 500 - 1000 ml/24 hod.

Poruchy pasáže gastrointestinálnym traktom
– subileus až ileus
Najčastejšie sa vyskytuje u ovariálneho karcinómu (25-40%),
menej u kolorektálneho (15%), zriedkavejšie u Ca pankreasu,
žalúdka, endometria, moč. mechúra, prostaty. Ileus spôsobujú
najmä nádorové masy (tlakom zvonku metastázami na perito
neu, rastom vo vnútri, infiltráciou nervových pletení), menej
často adhezívne zmeny (pooperačné alebo po rádioterapii),
neuropatia po chemoterapii, niekedy aj odstrániteľné príčiny.
Symptómy črevnej obštrukcie závisia od miesta obštrukcie
(colon, tenké črevo, dvanástnik alebo žalúdok), od počtu ob
turovaných miest na GIT-e, od rýchlosti vzniku obštrukcie.
Vracanie je častejšie a objemnejšie pri vyššom ileu, menej
časté, ale fekulentne zapáchajúce pri obštrukcii v distálnej
časti tenkého čreva. Kŕčovité bolesti sú častejšie a závažnej
šie pri postihnutí tenkého čreva (to býva aj častejšie postih
nuté na viacerých miestach napr. pri karcinomatóze perito
nea), počuť tzv. vysoké tóny v peristaltike čreva.
Črevo sa dilatuje hromadením sekrétov (vypité tekutiny, sli
ny, žalúdočné, žlčové a pankreatické sekréty, neschopnosť
resorbcie tekutín dilatovanou črevnou stenou), čím sa zhor
šujú stále bolesti, nauzea a vracanie.
Intermitentné uvoľnenie obštrukcie môže spôsobiť hnačku.
Natívna snímka brucha nám pomôže zodpovedať otázku, či
ide o pravý ileózny stav (prítomnosť tzv.hladiniek = zobra
zenie hladiny tekutiny v dilatovanom čreve, nad ktorou je
bublina plynu, niekedy schodovito zoradených) alebo o ob
stipáciu s črevnou atóniou.
Chirurgické riešenie ileózneho stavu u chorého s nádorovým
ochorením je treba starostlivo zvážiť (predpoveď dožitia me
nej ako 2 mesiace, stav výkonnosti = > 2 WHO, ascites, hma
tateľné nádorové masy, viacpočetné zúženie tenkého čreva,
vzdialené metastázy - pľúcne a hepatálne – s príznakmi
hepatálneho zlyhávania, stav po rádioterapii na abdomen
alebo malú panvu, pokročilý vek, komorbidita, predošlý chi
rurgický výkon zisťujúci difúznu karcinomatózu peritonea).
Pooperačná morbidita a mortalita je vysoká: vznik fistúl,
reobštrukcia, dehiscencia rany, sepsa.
V konzervatívnom manažmente môžeme zaviesť nazogastrickú sondu, prípadne perkutánnu gastrostomiu, podávať te
kutiny i.v. alebo s.c., ale najmä sa musíme snažiť zmierniť ale
bo odstrániť u prakticky terminálneho pacienta subjektívne
ťažkosti: kolikovité bolesti, stále bolesti, nevoľnosť, vracanie.
Transdermálne opioidy môžeme ponechať.
Pri vysokej obštrukcii v oblasti duodéna nie je zvyčajne mož
né vracanie úplne odstrániť, len znížiť jeho frekvenciu.

Ikterus
Môže mať viac príčin:
-	 hepatálne metastázy s redukciou zdravého parenchýmu
a vznikom hepatálneho zlyhávania,
- obštrukcia žlčových ciest konkrementami alebo me
tastázami v lymfatických uzlinách extrahepatálne, alebo
metastázami intrahepatálne.
Obštrukčný ikterus s rozšírenými žlčovými cestami možno
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riešiť zavedením biliárnych stentov, buď endoskopicky alebo
transdermálne-transhepatálne. Perkutánna transhepatálna
drenáž sa ošetruje denne tak, aby nedošlo ku vzniku infek
cie kože v okolí a ascendentnej infekcii do žlčových ciest.
Preplachy sa vykonávajú sterilným fyziologickým roztokom.
Stent možno vyústiť do urostomického sáčku.

Retencia moču
Je častá v terminálnych fázach života. Môže byť príčinou de
lirantného stavu pacienta. Často je nežiaducim príznakom
liečby opioidmi, anticholinergikami spolu s diuretickou lieč
bou. Môže byť príznakom kompresie miechy.
Niekedy je nutné zaviesť permanentný močový katéter na jej
zvládnutie. Najlepšie sú silikónové katétre, ktoré je možné
meniť raz za 6 - 8 týždňov. Aymptomatickú bakteriúriu nie
je potrebné liečiť antibiotikami. Pri mikro- alebo makrohe
matúrii je potrebné zaviesť dvoj- alebo trojlumenový ka
téter, aby sa mohol močový mechúr preplachovať. Katéter
by mal mať malý priemer. Zavedenie močového katétra
môže riešiť aj problémy s hygienou kože u ležiaceho pacien
ta, je prevenciou vzniku dekubitov.

Obštrukcia ureteru
Spôsobuje, ak je obojstranná, smrť zo zlyhania obličiek. Čas
tá je pri progresii gynekologických malignít, najmä karcinó
mu krčka maternice. U pacientov s dobrým stavom výkon
nosti vždy zvažujeme zavedenie ureterálneho stentu, buď
vnútorného alebo perkutánne (vonkajšieho).
Perkutánna nefrostomia so zavedeným silikónovým sten
tom je relatívne bezpečný výkon. Tiež postupne vzniká
asymptomatická bakteriúria, ktorú však nie je potrebné
antibioticky liečiť. Pri dostatočnom prívode tekutín nedo
chádza ku obštrukcii, výmena je zväčša potrebná raz za 3
mesiace. Je potrebné denne ošetrovanie kože okolia na za
medzenie infekcie.

Dýchavica
Je subjektívny pocit, podobne ako bolesť. Vyskytuje sa
u viacerých ochorení, Onkologickí pacienti mávajú dýcha
vicu jednak v súvislosti s lokalizáciou primárneho ochore
nia – diagnostickou býva dýchavica v spojení s kašľom a
hemoptýzou pri karcinóme pľúc – ale aj bez ohľadu na loka
lizáciu primárneho nádoru v pokročilej fáze metastatického
ochorenia.
Dýchavica sa popisuje ako nepríjemné uvedomovanie si
dýchania. Je výsledkom nerovnováhy medzi záťažou a kapacitou dýchacích svalov. Závažnosť subjektívneho pocitu
dýchavice sa hodnotí podľa jej vplyvu na denné aktivity pa
cienta a podľa stupňa ich obmedzenia.

Malígny pleurálny výpotok
je nepriaznivým príznakom. Medián prežitia pacienta je 4-6
mesiacov. Žiaden spôsob manažovania MPV nepredlžuje ži
vot, ale nesprávny spôsob ho môže skrátiť a zhoršiť jestvuj
úce ťažkosti. Napriek tomu, že sa indikácia ku výkonu robí

len u chorých s predpokladom dožitia viac ako 3 mesiace, až
tretina pacientov zomrie do mesiaca od pleurodézy.
Punkcia hrudnej dutiny tenkou ihlou a odsatie výpotku sa
robí najlepšie pod kontrolou ultrazvukom, aby sme sa vyh
li punkcii viscerálnych orgánov, aby sa zistili okapsulované
výpotky a aby sa potvrdila klinická účinnosť. Sklerotizácia
pleurálnej dutiny sa vykonáva rôznymi látkami, najčastejšie
sa používa talok. Efektivita je 70 – 100%.

Mozgové metastázy
Vyskytujú sa u 25-35% nádorových pacientov. Najčastejšie
sú u karcinómov pľúc, prsníka, gastrointestinálneho traktu,
renálneho karcinómu a u melanómu. Sú častejšie ako pri
márne nádory mozgu. Sú príznakom pokročilosti nádorové
ho ochorenia a väčšinou sú mnohopočetné.
Prvými príznakmi sú bolesti hlavy, kognitívne poruchy, lo
kalizovaná slabosť končatín až hemiparéza, mentálne poru
chy, poruchy rovnováhy, epileptické záchvaty. Edém očnej
papily sa vyskytuje len u 25% pacientov.
Diagnostika a liečba: pri dobrom stave výkonnosti sa vyko
ná CT a MRI mozgu na vylúčenie operabilnej solitárnej me
tastázy a podrobné neurologické vyšetrenie.
U pacientov s pokročilým nádorovým ochorením v terminál
nej fáze podávame vysoké dávky dexametazonu (8 – 16 - 32
mg) p.o. alebo i.m., prípadne i.v. infúziou až do dosiahnutia
ústupu bolestí hlavy.
U ambulantných pacientov s dobrým stavom výkonnosti sa
indikuje paliatívna rádioterapia. Po jej skončení sa znižujú
dávky dexametazonu až do vysadenia, ak to je možné. Ak
sa zhoršuje pri ich vysadzovaní neurologická symptomato
lógia, ponecháme dávku, ktorá jej dostatočná na zvládnutie.
Antiepileptiká podávame podľa odporúčanie neurológa len
tam, kde vznikol epileptický záchvat, nie preventívne.

Kompresia miechy
Chrbtica je najčastejším miestom kostných metastáz. Prí
činou býva najčastejšie karcinóm pľúc, prsníka, myelóm,
karcinóm prostaty, obličky, karcinóm neznámeho pôvodu.
V ¾ prípadov je postihnutá hrudná chrbtica, viacúrovňové
postihnutie má ¼ pacientov. Najčastejšie ide o extradurálne
postihnutie s tlakom na miechu spredu. Väčšinou sú niekoľ
ko týždňov prítomné zhoršujúce sa bolesti, niekedy dôjde
ku kompresii miechy náhle.
Bolesť býva v strede v krížoch a distálne paravertebrálne,
na rozdiel od diskopatie sa môže zmierniť, keď pacient sedí
alebo stojí, zhoršuje sa pri zvýšení vnútro hrudného tlaku
(kašeľ, kýchnutie, tlačenie na stolicu).
Býva aj radikulárna bolesť – častejšie pri postihnutí krčnej
a lumbosakrálnej chrbtice, na trupe má pásovitý charakter,
zhoršuje sa v noci.
Prognóza (možnosť úpravy neurologickej symptomatoló
gie) závisí: od rýchlosti vzniku neurologických príznakov
(slabosti dolných končatín, sfinkterových porúch), od ich
neprítomnosti (diagnóza pred vznikom neurologických
porúch má priaznivejšiu prognózu), od základného ocho
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Tab.1. Príčiny dýchavice u onkologických pacientov (podľa 3.)
Lokálne kardiopulmonálne príčiny

Systémové príčiny súvisiace s nádorovým ochorením

- poškodenie pľúcneho parenchýmu

- slabosť dýchacieho svalstva

- karcinóm pľúc

- nádorová kachexia

- pľúcne metastázy, karcinomatózna lymfangiopatia

- steroidová myopatia

- poškodenie pleury
- mezotelióm
- pleurálny výpotok
- poškodenie perikardu
- výpotok
- obštrukcia hlavných dýchacích ciest
- obštrukcia trachey
- poškodenie ciev
- obštrukcia hornej dutej žily
- embolizácia nádorom

- paraneoplastický syndróm
- elektrolyt.a metabol.poruchy
- krv
- anémia
- hyperviskózny syndróm
- elevácia bránice
- paréza
- ascites
- hepatomegália
- metabolická acidóza

- zavzatie do nádoru
- oklúzia pulmonálnych vén
- poškodenie lymfatických ciev
- karcinomatózna lymfangoitída
- paralýza n. phrenicus
- infiltrácia hrudnej steny
Nepriamy efekt nádorového ochorenia

Nenádorové príčiny

- pneumotorax

- retrosternálna struma

- pneumónia

- neuromuskulárna porucha

- aspiračná

- hepatopulmonálny syndróm

- tracheoezofageálna fistula

- respiračný panický atak

- oportúnne infekcie

- hyperventilácia

- pľúcna embolizácia
- vo vzťahu ku chirurgickej liečbe
- pneumektómia
- lobektómia
- vo vzťahu ku chemoterapii
- pľúcna toxicita
- kardiálna toxicita
- vo vzťahu ku rádioterapii
- akútna pneumonitída
- pľúcna fibróza
- postiradiačná perikarditída
Nenádorové kardiopulmonálne komorbidity
- chronická obštrukčná choroba pľúc
- chronická bronchitída
- bronchiálna astma
- reštrikčná pľúcna choroba
- intersticiálna pľúcna fibróza
- deformity hrudnej steny
- ochorenie pľúcnych ciev
- AV-malformácia
- ochorenie srdca
- chronické srdcové zlyhávanie
- ischemická choroba srdca

- obezita
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renia (priaznivejšia je u myelómu a lymfómov, nepriaznivá
u pľúcneho a obličkového karcinómu), od výšky postihnutia
chrbtice (metastázy nad Th5 sú nepriaznivejšie).
Paraplégia sa neupraví nikdy. Preto nie je ani indikovaná kon
zultácia neurochirurga.
Inak je potrebná rýchla diagnostika a liečba:
- rýchla titrácia opioidov proti bolesti,
- dexametazon i.v. pri rýchlej progresii neurologických prí
znakov až 100 mg infúzne s rýchlou detrakciou, pri relatívne
stabiliných príznakoch 16-32 mg infúzne,
- rádioterapia, ak nie je instabilita chrbtice a tumor je rá
diosenzitívny (myelóm, lymfómy, seminóm, karcinóm prsní
ka, prostaty, obličky),
- chirurgická liečba (laminektómia alebo excízia tumoru s fi
xáciou chrbtice) u pacientov s dobrým stavom výkonnosti,
pri lokalizovanom procese, pri neefektívnosti rádioterapie
a zhoršovaní neurologickej symptomatológie)
- paliatívna chemoterapia u citlivých tumorov, ak neboli
možnosti vyčerpané.
Diagnostika sa robí najrýchlejšie MRI vyšetrením, ak je do
stupné. RTG vyšetrenia, vrátane CT suspektných oblastí ne
musí zobraziť celý rozsah postihnutia chrbtice.

Delírium
Je akútny stav zmätenosti vyplývajúci z celkového zhoršenia
mentálnych funkcií: porucha vedomia (porucha vnímania),
zmeny v poznávaní (pamäť, orientácia), vývoj zmien v prie
behu krátkej doby, organický pôvod (priama fyziologická
súvislosť s celkovým zdravotným stavom).
Častý je v terminálnej fáze života, u starých ľudí, u hospitali
zovaných, u ľudí s poruchami zraku a u tých, ktorí mali pred
tým poruchy v poznávaní.
Príčin je viac: vždy treba myslieť na hypoglykémiu a na re
tenciu moču. Okrem toho môže vzniknúť pri rádioterapii
na kránium, pri užívaní niektorých liekov (kortikosteroidy,
opioidy, anticholinergiká, benzodiazepíny, acyklovir), pri
veľkej bolesti, pri fluktuácii glykémií, pri poruche nátria, ká
lia, pri hyperkalciémii, urémii, hepatálnej encefalopatii, pri
hypoxémii, cievnej mozgovej príhode, pri infekcii najmä
maskovanej podávaním kortikoidov a celkovou slabosťou.
Včasnými znakmi býva porucha spánkového rytmu, zhoršo
vanie porúch v noci, zábudlivosť, nekomunikatívnosť alebo
iritabilita, hnevlivosť. Neskôr odmietanie spolupráce, psy
chomotorická agitovanosť, halucinácie, často s paranoid
ným kontextom.
V liečbe treba najprv ozrejmiť a korigovať metabolické po
ruchy, ak to je možné, hydratovať pacienta, zaviesť močový
katéter, odstrániť obstipáciu, znížiť vonkajšie ruchy v miest
nosti, požiadať príbuzných o prítomnosť pri chorom. V prí
pade podozrenie na mozgové metastázy, aj keď sa nedajú
diagnostikovať, skúsiť liečbu dexametazónom.
Pri agitovanom delíriu je liekom voľby haloperidol 1 mg p.p.
3x denne pri miernej forme, pri závažnej forme 2 – 5 mg i.v.
alebo s.c. opakovane až do efektu, potom pokračovať p.o.,
ak to je možné.

Ak je nutná ďalšia sedácia, vhodný je levomepromazín 12,5
až 25 mg a 6 hod., prípadne midazolam 30 mg s.v. kontinu
álne na 24 hod. Iné benzodiazepíny nie sú vhodné, môžu
delírium zhoršiť.

Hyperkalciémia
Je častou poruchou najmä u pokročilých ochorení a nie
vždy sú príčinou kostné metastázy. Najčastejšie je u karcinó
mov prsníka, pľúc, obličky, pri myelóme, karcinómoch hlavy
a krku. Nebýva pri kostných metastázach u kolorektálneho
karcinómu alebo karcinómu prostaty, Vždy je nepriaznivým
prognostickým znakom. Spôsobuje polyúriu, dehydratáciu,
anorexiu, slabosť, rýchlu únavnosť, apatiu, iritabilitu, de
presiu, ospalosť, sopor, obstipáciu, poruchy zraku. V liečbe
je najdôležitejšia hydratácia a soľná diuréza. Treba pridávať
kálium, furosemid nie je potrebný pri dobrých renálnych
funkciách.

ZÁVER
Paliatívna medicína
sa venuje symptomatickej liečbe nielen na konci života pri
nevyliečiteľnom ochorení, ale aj v jeho začiatkoch, ak sú
symptómy výrazné a vplyv protinádorovej liečby sa ukáže
po týždňoch až mesiacoch.
Starostlivosť na konci života je špecifickou súčasťou paliatív
nej starostlivosti. Intenzívnu starostlivosť si vyžadujú chorí
s krutými bolesťami, s dýchavicou a s delíriom. Niektorí
zomierajúci sú pokojní, bez subjektívnych ťažkostí a spre
vádzať treba najmä ich blízkych, ktorí si nevedia rady s ne
chutenstvom a boja sa, že pacient zomiera hladom a nedo
statočným príjmom tekutín.
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LIGA PROTI RAKOVINE
POMÁHA ONKOLOGICKÝM PACIENTOM
OPÄŤ ŽIŤ NA 100 PERCENT...
Žiť na sto percent... To by si želala väčšina z nás. Sme radi, keď

Týždeň, ktorý dobíja baterky

nás nič neobmedzuje, keď môžeme robiť to, čo chceme a kedy

Lige proti rakovine verejnosť dôveruje už dlhých dvadsaťpäť rokov

chceme. Niekedy stačí naozaj len malé „vyrušenie“ v podobe

jej existencie. Dôkazom toho sú aj ocenenia od odborníkov, ale aj

obyčajnej nádchy či prechladnutia a už sme vyvedení z miery.

finančná podpora od ľudí, ktorí vedia, že táto charitatívna organi-

Čo však v prípade, keď toto obmedzenie nie je krátkodobé?

zácia použije peniaze na správnu vec, efektívne programy. K takým
patria aj relaxačné a rekondičné pobyty pre onkologických pacientov.
Práve na nich môžu načerpať nové sily či už po prekonaní ochorenia

Onkologickí pacienti sa musia na dlhé obdobie zmieriť s tým, že okre-

alebo počas trvania liečby. „Všetci títo ľudia, s ktorými som sa na týžd-

sané možnosti každodenných aktivít sa stanú súčasťou ich životov.

ňovke stretla, ich obrovská húževnatosť a vôľa žiť a bojovať s choro-

No aj napriek tomu majú nesmiernu chuť žiť „naplno“ v takej mie-

bou sú pre mňa obrovským stimulom do budúcnosti,“ opisuje svoj zá-

re, v akej im to ich zdravotný stav dovoľuje. A Liga proti rakovine sa

žitok pani Beáta z Kendíc, ktorá sa jednej takejto týždňovky zúčastnila.

im to snaží umožniť. Či už prostredníctvom Centier pomoci Ligy proti
rakovine v Bratislave, Martine a Košiciach, ktoré ústretovo vítajú tra-

Bez vás všetkých by to nešlo

dičných návštevníkov z radov pacientov, ale aj „nováčikov“, ako aj

Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom, aby bolo ich

organizovaním relaxačných týždňoviek, poskytovaním ubytovacích

bremeno, ktoré so sebou musia niesť, ľahšie, znesiteľnejšie. Jediným

zariadení pre rodiny s detskými onkologickými pacientmi, či podpo-

„kritériom“ možnosti využitia širokého spektra služieb a pomoci je

rou samotného výskumu. „Veľkú pozornosť venujeme aj samotné-

onkologická diagnóza. To, že rozsah poskytovaných služieb a progra-

mu vzdelávaniu, najmä mladých ľudí. Pred 16 rokmi bol zahájený

mov takmer každý rok rozširujeme, sa môže diať len vďaka všetkým

edukačný projekt „Onkologická výchova na školách“. Aktuálne je do

tým, ktorí Ligu proti rakovine podporujú. Či už prostredníctvom zbier-

tohto projektu zapojených 60 stredných škôl. Jeho poslaním je predo-

ky Deň narcisov, poukázaním 2% dane z príjmu príp. akýmkoľvek

všetkým informovať mladých ľudí o potrebe prevencie pred onkolo-

finančným príspevkom v priebehu roka. Vďaka tejto podpore naším

gickými ochoreniami, a upozorňovať na dôležitosť zdravého životné-

prostredníctvom dostávajú onkologickí pacienti šancu lepšie zvlád-

ho štýlu,“ približuje Eva Kováčová z Ligy proti rakovine.

nuť obdobie ochorenia a zaradiť sa späť do aktívneho života.

Tri „domy“ - stovky príbehov a priateľstiev

Viac informácii o aktivitách a činnosti Ligy proti rakovine nájdete na:

Centrá pomoci Ligy proti rakovine nie sú nemocnice ani zdravotnícke

https://www.facebook.com/ligaprotirakovine

zariadenia. Sú to miesta, kde sa stretávajú onkologickí pacienti bez

www.lpr.sk

rozdielu veku, pohlavia, vierovyznania s jediným cieľom – byť aktívni,

ĎAKUjEME!

„zamestnať“ svoju myseľ či telo a odpútať sa od myšlienok na chorobu. Spolu sa učia angličtinu, nemčinu či ruštinu, meditujú pri joge,
cvičia pilates, rehabilitujú s fyzioterapeutom, maľujú, spievajú či pripravujú rôzne darčeky pre svojich najbližších... K takýmto aktívnym
návštevníkom patrí i pani Elenka, ktorá navštevuje Centrum pomoci
Ligy proti rakovine v Bratislave. „Svoju prvú návštevu Centra pomoci
som absolvovala pred viac ako troma rokmi. Bola vyvolaná prežívaním bolesti a nádejou, že mi joga pomôže. Bolesti sa celkom nestratili,
ale dá sa s nimi žiť. No čo je hlavné, stretla som tu ľudí s podobným
osudom a tento pocit spolupatričnosti mi pomohol nadobudnúť
znova istotu v živote a vieru v seba. Chorobe som dala zbohom a teším sa z každého dňa, ktorý na mňa čaká.“

Onkológia
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