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Milí čitatelia!
Dostávate do ruky časopis „Onkológia VIP 2015“. Veľmi sa teším, že sa môžeme znovu takouto formou prihovoriť, dúfam, širokému spektru lekárov. Každé vydanie chceme 

formulovať trochu odlišne, zamerať na rôzne aspekty onkologických ochorení.
Incidencia nádorových ochorení v SR stúpa. Ide predovšetkým o nádory hrubého čreva a konečníka (CRC), prsníka (BC), gynekologické nádory a niektoré ďalšie. Tie, 

ktoré som vymenoval sú nielen časté (najčastejšie), ale majú aj ďalšieho spoločného menovateľa. Tým je možnosť sekundárnej prevencie, alebo v lepšom prípade skríningu. 
Na ujasnenie terminológie:
Pod primárnou prevenciou rozumieme také opatrenia, aby nádorové ochorenie nevzniklo
Sekundárna prevencia sú opatrenia, ktorých cieľom je diagnostikovať už vzniknuté nádorové ochorenie v predklinickom, najvčasnejšom štádiu, kedy je šanca na vyliečenie 
najvyššia, cieľom je znížiť mortalitu, prípadne aj incidenciu
Skríning je vyššia forma sekundárnej prevencie, je to aktívna, organizovaná forma, ktorá je určená na celoplošné vyhľadávanie v cieľovej skupine, musí spĺňať presné kritériá

V SR nemáme skríning nádorového ochorenia. Máme „oportúnny“ skríning. Zúčastňuje sa ho veľmi malá časť cieľovej populácie. Myslím, že ak by sme mali skríning, 
podarilo by sa nám znížiť mortalitu na niektoré ochorenia, znížiť náklady na liečbu pokročilých štádií. Samozrejme, tieto výsledky by sme videli až v dlhodobom horizonte 
mnohých rokov, desaťročí.

Malígne systémové ochorenia  v dospelej populácii nepatria medzi najčastejšie. V pokročilých štádiách sú však ťažko liečiteľné a majú vysokú mortalitu. Preto chceme, aby 
sa široká lekárska verejnosť oboznámila s nimi priamo od našich najlepších odborníkov v nádorovej hematológii.

Sarkómy sú ešte zriedkavejšie. Veľa sa zmenilo v ich diagnostike, pri so� stikovaných metódach patológie, genetiky a molekulovej biológie ich rozoznávame niekoľko desiatok 
podtypov (sarkómy z mäkkých tkanív). Je dôležité ich poznať, pretože na základe presnej diagnózy sa indikujú liečebné postupy.

Napriek neprehliadnuteľným pokrokom v diagnostike a liečbe, pacienti s nádorovými ochoreniami veľmi trpia. Fyzicky aj psychicky. Preto považujem za veľký úspech, že na 
mnohých onkologických pracoviskách pracujú klinickí psychológovia. Sú významnými pomocníkmi pri diagnostike, liečbe a poliečebnej starostlivosti o onkologických pacientov. 
Najväčšia vďaka v tejto súvislosti patrí Lige proti rakovine.

Dúfam, že v tomto čísle znova nájdete informácie zaujímavé, vedecky hodnotné a významné aj pre klinickú prax.  
Ak by ste mali dobrú radu, ako veci vylepšiť, zdokonaliť, prípadne typ pre budúce číslo (verím), budeme Vám veľmi vďační.
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Súhrn: 
Primárna prevencia zhubných nádorov je podmienená postojom 

každého človeka k vlastnému zdraviu. Je potrebné aby verejnosť 

bola dostatočne informovaná o karcinogénoch , o ochrane pred 

škodiacimi účinkami ultrafi alového žiarenia, o možnostiach oč-

kovania proti infekciám podmieňujúcim vznik zhubných nádorov 

ako i o pozitívnom vplyve pohybovej aktivity, spolu so správnou 

životosprávou na zdravie. Sekundárna prevencia zhubných nádo-

rov prsníka sa v európskych krajinách vykonáva niekoľko desaťročí 

mamografi ckým skríningom. Mamografi cký skríning je najefek-

tívnejším známym postupom v detekcii včasných štádií zhubných 

nádorov prsníka a v konečnom dôsledku vedie k zníženiu ich mor-

tality. Na Slovensku je potrebné transformovať doterajšie preven-

tívne mamografi cké vyšetrenia do efektívneho mamografi ckého 

skríningu. 

Kľúčové slová: Prevencia. Zhubný nádor prsníka. Skríning. 

Summary:
Primary prevention of breast cancer depends on each individual´s 

attitude towards his/her health. The public should be well informed 

about carcinogens, protection against harmful eff ects of ultraviolet 

radiation and possibilities of vaccination against infections deter-

mining the development of cancer, as well as about positive infl u-

ence of physical activities along with the proper regimen on human 

health. Secondary prevention of breast cancer has been done for 

several decades by mammography screening in the European 

countries. Mammography screening is one of the most eff ective 

known procedures in detecting early stages of breast cancer which 

ultimately leads to the reduction of their mortality. In Slovakia, it is 

necessary to transform the so far existing preventive mammogra-

phy examinations into eff ective mammography screening.

Key words: Prevention. Breast cancer. Screening.

ÚVOD:
Komunita, alebo štát sa podľa vlastných cieľov venujú urči-
tým preventívnym opatreniam a upovedomujú svojich čle-
nov, alebo občanov o potrebe úpravy životného štýlu tak, 
aby si jednotlivec zachoval plnohodnotné duševné a teles-
né zdravie. Jednotlivec na základe uvedomenia si týchto 
faktov je schopný realizovať zmenu svojho životného štýlu. 
Komunity a štáty garantujú svojim členom alebo občanom 
aj aplikáciu programov sekundárnej prevencie, t. j. skrínin-
gových programov.

1. Primárna prevencia:
Primárna prevencia zhubných nádorov všeobecne spočíva 
vo vyhýbaní sa účinku známych karcinogénnych látok. Je 
to možné, len ak sú všeobecne známe vedomosti o výskyte 

a účinku karcinogénov. Až potom je možné vykonať osobné 
rozhodnutia, týkajúce sa životného štýlu. Tento krok pova-
žujeme za kľúčový pre zníženie výskytu zhubných nádorov. 
Fajčenie cigariet je najčastejšou formou užívania tabaku 
a najčastejšou príčinou zhubných nádorov a mnohých iných 
chorôb. Ukončenie fajčenia zlepšuje zdravotný stav bývalé-
ho fajčiara regeneráciou a znížením rizík (1). 
V komunitách, v ktorých je ochorenie na zhubné nádory jas-
ne spájané s pitím alkoholu taktiež nastávajú žiadúce zmeny 
správania. 
Takisto informovanie o  negatívnom vplyve ultra� alového 
žiarenia a vystavovania sa slnečnému žiareniu, vyvoláva za-
ručené zmeny správania sa. 
Viac ako vystavovanie sa špeci� ckým karcinogénom, sú 
mnohé typy zhubných nádorov podmienené spojením 
následkov nesprávneho stravovania, obezity a  telesnej 
inaktivity. Toto je nielen imperatívom pre prevenciu diabe-
tu, ochorení srdca, ale i  prevenciu zhubných nádorov a  to 
hlavne v  krajinách s  vyššími príjmami. Bene� tom fyzickej 
aktivity, spojenej s úbytkom váhy pri obezite, je aj zníženie 
incidencie zhubných nádorov (2).
Primárna prevencia niektorých zhubných nádorov spôsobo-
vaných infekciami sa dosahuje vakcináciou, napr. očkovanie 
proti hepatitíde B, očkovanie proti HPV vírusom.
Je známe, že regulačné opatrenia znižujú alebo eliminujú 
rakovinu zapríčinenú znečistením pracovného alebo život-
ného prostredia.

2. Sekundárna prevencia:
Sekundárna prevencia je schopná zistiť prekancerózy alebo 
skoré štádiá zhubných nádorov a  môže znížiť mortalitu ur-
čitých nádorov. Medzi takéto patrí mamogra� cký skríning.
2.1 Charakteristika skríningu zhubných nádorov prsníka
Skríning zhubných nádorov prsníka je organizované konti-
nuálne a  vyhodnocované úsilie o  včasný záchyt zhubných 
nádorov prsníka, realizovaný skríningovým mamogra� ckým 
vyšetrením prsníkov populácie žien, ktoré nepociťujú žiadne 
priame známky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka. 
Skríning zhubných nádorov prsníka je súčasťou odporúčaní 
rady Európskej únie zo dňa 2.12.2003 (3). Rada odporúča člen-
ským štátom implementáciu skríningu zhubných nádorov 
prsníka, pričom jeho nevyhnutnou súčasťou je taktiež zber 
dát o  preventívnych vyšetreniach i  následných diagnostic-
kých procedúrach. Ich prostredníctvom je potom pravidelne 
monitorovaný skríningový proces a  jeho vplyv na mortali-
tu. Podrobné odporúčanie pre implementáciu skríningo-
vých programov jednotlivých štátoch obsahuje dokument

MOŽNOSTI PREVENCIE
ZHUBNÝCH NÁDOROV PRSNÍKA

MUDr. Alena Kállayová
Preventívne centrum OÚSA, s.r.o. Heydukova 10, Bratislava

akallayo@ousa.sk
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European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer 

Screening and Diagnosis, ktorý je záväzným dokumentom aj 

pre budúci skríning rakoviny prsníka na Slovensku. 

2.2 Skríningová mamografia

Skríningová mamografia je jediná vyšetrovacia technika od-

porúčaná pre skríning a  včasný záchyt zhubných nádorov 

prsníka. Realizuje sa vyšetrením ženského prsníka mäkkým 

röntgenovým žiarením v dvoch rovinách. Hlavným cieľom je 

včasné zachytenie zhubného nádoru prsníka a rozpoznanie 

benígnych lézií. Pri optimalizovanej technike a kompetent-

nom mamografickom vyšetrení boli objavené karcinómy 

prsníka bez symptómov s priemerom iba 1 mm, ktoré nie je 

možné nahmatať. Pri iných metódach, ako palpačné vyše-

trenie, sonografia a magnetická rezonancia nie je dokázaná 

účinnosť pre včasný záchyt, aj keď tieto metódy slúžia ako 

hodnotné doplňujúce vyšetrenie k mamografii. 

2.3 Ciele skríningu

Systematický mamografický skríning je preventívne opatre-

nie, ktoré má pozitívny dopad na širokú skupinu obyvateľov 

v  rámci celoplošných skríningových programov. Primárne 

ciele kvalitného celoplošného skríningu zhubných nádorov 

prsníka sú:

včasné rozpoznanie zhubných nádorov v  neinvazívnom, 

resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz (priemer 

pod 2 cm), účasť žien 70 až 75 percent

zníženie mortality zhubných nádorov prsníka o 30 až 35 

percent

zlepšenie životných podmienok žien so zhubným ná-

dorom prsníka cez efektívnejšie terapeutické postupy.

2.4 Odporúčania

Odporúčania pre všeobecný interdisciplinárny program 

včasného záchytu s  garantovanou kvalitou zhŕňajú Euro-

pean Guidelines for quality assurance in breast cancer scree-

ning and diagnosis (štvrté vydanie). Tieto štandardy kvality 

boli popísane EÚ komisiou ako „dobrý príklad pre best-prac-

tice koncept vo včasnom záchyte rakoviny prsníka“ (4). Exi-

stujúce rozdiely vrámci mortality a v preventívnej medicíne 

v členských štátoch sú dôvodom, že sa rada vyjadruje za ce-

loeurópsky skríningový program s  garantovanou kvalitou: 

„zavedením kvalitných mamografických vyšetrení v Švédsku 

a  Fínsku sa zredukovala mortalita na rakovinu prsníka 

približne o jednu tretinu. Toto ukazuje, že dostupnosť také-

hoto kvalitného skríningu vo všetkých členských štátoch by 

mohla zachrániť život asi 25 000 ženám postihnutých zhub-

ným nádorom prsníka“ (4).

Jednoznačne pozitívne vyjadrenie ku mamografickému 

skríningu je aj zo strany WHO, ktorá dospela na podklade 

vlastných štúdií (2) k tomuto výsledku: „celosvetovo je rako-

vina prsníka žien najrozšírenejší typ rakoviny. Mamografický 

skríning, ktorý je vykonávaný na kvalitných mamogra-

fických prístrojoch s alebo bez palpačného vyšetrenia, spolu 

so zodpovedajúcou kvalitnou dodatočnou diagnostikou pri 

pozitívnych alebo suspektných nálezoch redukujú mieru 

mortality na rakovinu prsníka u žien vo veku medzi 50 a 69 

rokov o jednu tretinu.“

3. Terajšia situácia v diagnostike, liečbe a prevencii 

zhubných nádorov prsníka na Slovensku:

Zhubné nádory prsníka na Slovensku predstavujú 17,5% 

zo všetkých zhubných nádorov v ženskej populácii. v roku 

2008 bolo novodiagnostikovaných 2639 malígnych tumo-

rov prsníka u žien. Mortalita bola 772. Incidencia zhubných 

nádorov prsníka bola 94,9/100 000 žien, mortalita 27,8 /100 

000 žien (5).

Podľa platnej legislatívy (6) a  (7) má nárok na preventívne 

mamografické vyšetrenie na Slovensku každá žena nad 40 

rokov každé 2 roky. Spolu 1,03 mil žien má nárok na pre-

ventívne mamografické vyšetrenie. Ročne 518 000 žien.

Na mamografické preventívne vyšetrenie ženu odporu-

čí po klinickom vyšetrení prsníkov (aspexia, palpácia) jej 

gynekológ prvého kontaktu alebo praktický lekár.

Na Slovensku realizujeme diagnostickú mamografiu sym-

ptomatických žien a preventívnu mamografiu asymptoma-

tických žien. Preventívna mamografia nie je organizovaná 

do definovaného programu, je to skôr náhodný nekoor-

dinovaný proces, preto odborné kruhy hovoria o  „divo-

kom skríningu“ alebo o  „šedom skríningu“. Tento divoký 

skríning sa vykonáva bez dostatočnej garancie kvality a  je 

preto neefektívny. Často dochádza k nesprávnym záverom, 

nedoriešeniu nálezov a  dlhým čakacím lehotám. Nemá 

výrazný vplyv na pokles mortality. Doterajšie preventívne 

mamografické vyšetrenia na Slovensku sa dajú zaradiť ako 

divoký skríning a jeho vyhodnotenie nie je možné realizovať, 

pretože nedochádza k štatistickému vyhodnocovaniu práce 

pracovísk, nie je monitorovaná kvalita práce na pracovis-

kách, ani nie je vypracovaný záväzný model manažmentu 

pacienta a  teda nie je možná kontrola správnosti jeho 

realizácie. Preto je potrebné konvertovať tento systém do 

mamografického skríningu. 

Na Slovensku musia byť pred celoplošným, resp. regionál-

nym zavedením mamografického skríningu podľa odpo-

rúčaní EÚ vytvorené príslušné štrukturálne podmienky, ako 

i zavedené pravidlá a pokyny pre celoplošný multidiscilinár-

ny program včasného záchytu rakoviny prsníka s garanciou 

kvality.

ZÁVER :
Zavedenie mamografického skríningu rakoviny prsníka 

ako štátom garantovaného, vysoko kvalitného a stabilne 

kontrolovaného, štatisticky vyhodnocovaného procesu, 

kde je zavedený optimálny manažment pacientky, určené 

presné postupy, ako aj presne kontrolované parametre 

práce zabezpečí vysoko efektívnu prácu vybraných odbor-

ne preverených pracovísk. Takto investované financie sa 

vrátia v podobe zníženia mortality zhubných nádorov prs-

níka, v rozvinutom skríningu až o 30%. V záchyte včasných 

štádií zhubných nádorov prsníka (v správne fungujúcom 

mamografickom skríningu býva zachytených viac ako 

80% včasných štádií rakoviny prsníka), je to jediný efektív-

ny a odporúčaný prístup a v konečnom dôsledku znamená 

aj zníženie nákladov na liečbu rozvinutých štádií.
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Súhrn:
Rakovina krčka maternice je preventabilné ochorenie. Na preven-

ciu máme dva prostriedky. Organizovaný cytologický skríning 

na populačnej báze môže redukovať incidenciu rakoviny krčka 

maternice o 80%. Takýto efekt je však možné dosiahnuť iba za do-

držania kvality na všetkých úrovniach skríningového procesu. 

Poznatok o silnom etiologickom vzťahu medzi infekciou vysokori-

zikovými ľudskými papilomavírusmi a rakovinou krčka maternice 

podnietil výskum a vývoj profylaktických vakcín. Oba prostriedky 

na prevenciu rakoviny krčka maternice sú v práci prezentované.

Kľúčové slová: rakovina krčka maternice, prevencia, skríning, 

vakcinácia

Summary:
Cervical cancer of the uterus is a preventable disease. We have two 

possibilities for prevention. Organized cytological screening at the 

population level can reduce cervical cancer incidence up to 80%. 

Such benefit can only be achieved if quality is optimal at every le-

vels in the screening process. Recognition of a strong etiological 

relationship between infection with high-risk human papillomavi-

russes and cervical cancer has prompted research to develop pro-

phylactic vaccines. Both alternatives for prevention are presented.

Key words: cervical cancer, prevention, screening, vaccination

ÚVOD
Rakovina krčka maternice (RKM) je jediným onkologickým 

ochorením, u  ktorého máme k  dispozícii dve preventívne 

metódy. Už niekoľkými desaťročiami praxou overenú sekun-

dárnu prevenciu – cytologický skríning a  novú primárnu 

prevenciu - vakcináciu. Ročne sa vo svete vyskytuje približne 

500 000 nových prípadov a na ochorenie zomiera okolo 250 

000 žien. Väčšina týchto ochorení sa diagnostikuje v rozvojo-

vých krajinách sveta. Vo vyspelých krajinách, vďaka preven-

tívnym gynekologickým prehliadkam (skríningu), je výskyt 

a úmrtnosť na RKM výrazne nižšia. Na Slovensku ročne evi-

dujeme približne 550 – 600 nových prípadov a na toto ocho-

renie zomiera 200 – 220 žien (1,2,3). Približne každý druhý 

deň zomiera na Slovensku 1 žena na RKM. Táto situácia sa 

za  posledné dve desaťročia výraznejšie nemení napriek 

hustej sieti gynekológov, dostupnej skríningovej metódy – 

cytológie a faktu, že preventívne gynekologické vyšetrenie 

je plne hradené zdravotnými poisťovňami. Odhaduje sa, že 

preventívne gynekologické vyšetrenie pravidelne absolvu-

je iba 30 % cieľovej ženskej populácie (4). Napriek tomu, že 

krčok maternice je ľahko dostupný priamej kontrole zrakom 

a následným diagnostickým metódam, kolposkopii, cytolo-

gickému vyšetreniu a  možnosti detekcie prítomnosti HPV 

(ľudských papilomavírusov) v  bunkách cervixu, incidencia 

a mortalita na toto ochorenie na Slovensku neklesá. Ocho-

renie postihuje ženy relatívne mladé, najčastejšie vo veku 

okolo 45. roka veku. Skoré štádia sú efektívne liečiteľné ope-

račne alebo rádioterapiou. V pokročilých štádiách je liečba 

menej efektívna a ak ochorenie progreduje, prináša pre cho-

ré ženy nesmierne utrpenie. Napriek pokrokom v liečbe bo-

lesti je neuropatická bolesť pri terminálnych štádiách ťažko 

ovplyvniteľná. 

ETIOPATOGENÉZA RAKOVINY KRČKA 
MATERNICE: 
Dr. Harald zur Hausen získal v  roku 2008 Nobelovu cenu 

za fyziológiu a medicínu za zistenie vzťahu medzi infekciou 

ľudskými papilomavírusmi a RKM. Dôkaz výskytu HPV v 99, 

7 percentách vzoriek karcinómu krčka maternice viedol 

k názoru, že sú nevyhnutným etiologickým faktorom tohto 

ochorenia (5). Z  viac než 100 typov HPV identifikovaných 

u človeka, 35 infikuje genitálny trakt. Z nich 13 vysoko rizi-

kových, onkogénnych sa môžu podieľať na vzniku rakoviny 

krčka maternice. Typy 16 a 18 sú zodpovedné za približne 

70% karcinómov krčka maternice. Nízko rizikové typy, na-

príklad 6 a 11 sa podieľajú na vzniku benígnych lézií (kon-

dylómov). Dôkaz prítomnosti HPV aj vo vzorkách LG (low 

grade) a  HG (high grade) cervikálnych intraepitelových 

neoplázií krčka maternice (CIN) potvrdil postupný vývoj 

rakoviny krčka maternice prostredníctvom prekanceróz. 

Cesta od  infekcie onkogénnym ľudským papilomavírusom 

k rakovine krčka maternice je však vo väčšine prípadov dlhá 

a trvá viac než 10 rokov. HPV infekcia ženského genitálu je 

najčastejším sexuálne prenosným ochorením. Predpokladá 

sa, že približne 75 % žien v reprodukčnom období bolo po-

čas svojho života infikovaných papilomavírusmi. Riziko in-

fekcie je vyššie u mladších žien. Závisí od počtu sexuálnych 

partnerov a ich promiskuity, fajčenia, užívania hormonálnej 
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antikoncepcie, frekvencie pohlavných stykov, prekona-

nej infekcie HSV ( herpes simplex virus) a  iných. Najvyššia 

frekvencia genitálnej HPV infekcie sa vyskytuje vo vekovej 

kategórii 15 – 25 rokov a korešponduje s obdobím sexuál-

neho debutu. Postupne pomaly klesá a okolo veku 40 rokov 

sa stabilizuje na  nízkej úrovni. Infekcia je asymptomatická 

a  zvyčajne dočasná.  Asi 80% novozistenej infekcie v  prie-

behu 12–18 mesiacov vymizne. Iba malá časť HPV infekcie 

perzistuje. Z nej sa  za určitých okolností môže vyvinúť CIN 

a následne progredovať do invazívneho karcinómu. Iba 1% 

CIN I, 5% CIN II, a približne 12% CIN III progreduje do inva-

zívneho karcinómu(6). Z  tohto pohľadu je rakovina krčka 

maternice zriedkavou komplikáciou HPV infekcie. V oblasti 

prechodu dlaždicového do  žľazového epitelu vo  skvamo-

-kolumnárnej junkcii preniká HPV do bazálnych buniek epi-

telu krčka maternice. 

HPV (obr.1) je malý vírus s priemerom 55 nm, ktorý infiku-

je epitel. Obal HPV vytvára kapsid, ktorý pozostáva z dvoch 

bielkovín – L1 a L2. L1 (veľký kapsidový proteín) je základ-

nou stavebnou súčasťou obalu a  má zásadný význam pre 

prípravu vakcín, nakoľko stimuluje imunitnú odpoveď hosti-

teľského organizmu.. Malý kapsidový proteín – L2 plní viace-

ro funkcií, ktoré spočívajú hlavne v obnažení genómu HPV 

a jeho uvoľnení z obalu – kapsidy. Genóm vytvára cirkulár-

na dvojvláknová molekula DNA, ktorá obsahuje približne 

7 900 bázových párov (bp). Genóm HPV obsahuje včasné E 

a neskoré L gény. Kruhovitá forma genómu sa však v hos-

titeľskej bunke môže prerušiť – linearizovať a v tejto forme 

za  určitých okolností integrovať do  genómu hostiteľskej 

bunky a  spustiť neoplastickú transformáciu. Rozmnožova-

nie HPV je základným životným cieľom HPV. V  tejto snahe 

využívajú predilekčne epitelové bunky, ktoré sa nachádzajú 

na krčku maternice. Vo skvamocolumnárnej junkcii nachád-

zajú obnažené parabazálne a bazálne bunky epitelu, ktoré 

sú „živnou pôdou“ pre naplnenie hlavnej úlohy – reprodu-

kovať sa. Zdravé, neinfikované bazálne bunky epitelu krčka 

maternice sa cyklicky diferencujú na intermediárne, superfi-

ciálne, postupne jadro buniek pyknotizuje, vymizne a bun-

ky sa v podobe bezjadrových šupín odlúčia od epitelu. Tento 

proces je u buniek infikovaných HPV narušený a namiesto 

diferenciácie dochádza k  ich proliferácii. Integrácia genó-

mu onkogénnych HPV do  genómu hostiteľských epitelo-

vých buniek ešte nie je detailne objasnená. Dôležitú úlohu 

pri nej zohrávajú E gény HPV, čiže regulačné proteíny, kto-

ré majú charakter enzýmov. Z  nich je najviac preskúmaný 

vplyv E6 a E7 na regulačné mechanizmy hostiteľskej bunky. 

Kontrolné uzly bunkového cyklu, ktorých úlohou je zabez-

pečiť opravu genetických informácií a  odovzdať dcérskym 

bunkám pôvodnú informáciu, sú pod „dohľadom“ supre-

sorových proteínov pRb a p53. Zložitou interakciou génov 

E7 a E6 so supresorovými proteínmi pRb a p53 je narušená 

regulácia bunkového cyklu, ktorá rezultuje do nekontrolo-

vanej expresie onkogénov E6 a E7. Tieto následne vstupujú 

do interakcií s regulačnými proteínmi bunky, ktoré postup-

ne môžu navodiť neoplastickú transformáciu bunky (7).

SEKUNDÁRNA PREVENCIA – SKRÍNING: 
Pri definícii pojmu skríning sa často v bežnej praxi nerozlišu-

je medzi pojmami organizovaný verzus príležitostný (opor-

túnny) skríning. Efektívnym je jedine organizovaný skríning. 

Jeho charakteristikami sú validované skríningové metódy, 

skríningový interval, ktorý zohľadňuje biologické správanie 

ochorenia, vek cieľovej populácie, ktorý je stanovený podľa 

vekovo špecifickej incidencie a  organizácia s  pravidelným 

vyhodnocovaním procesu skríningu. Organizovaný skríning 

je dlhodobý program, ktorý funguje tam, kde má svojho 

garanta (zväčša štát) a  zabezpečené primerané financova-

nie. Oportúnny skríning je taký, ktorý sa realizuje vtedy, keď 

je naň príležitosť. Napríklad keď príde pacientka ku gyne-

kológovi s nepravidelným menštruačným krvácaním a  ten 

okrem diagnostiky aktuálnych ťažkostí „využije príležitosť“ 

a urobí odber cytológie z krčka maternice. Efektivita takého-

to skríningu je však nízka. 

Hrubá incidencia RKM na  Slovensku už desaťročia osciluje 

okolo hodnoty 19 nových prípadov ročne na 100 000 žien 

a hrubá mortalita okolo 6-7 prípadov ročne na 100 000 žien. 

Tieto ukazovatele sú porovnateľné situácii v  okolitých štá-

toch, napr. v Maďarsku a Českej republike a Poľsku, čo súvisí 

s  podobnou politickou, hospodárskou a  geografickou si-

tuáciou. V porovnaní s krajinami Západnej Európy ( Fínsko, 

Švédsko, Nórsko, Island, Dánsko, Veľká Británia, Belgicko, 

Holandsko a Luxembursko ) je výskyt RKM na Slovensku vý-

razne vyšší (8). Dôvodom je absencia organizovaného skrí-

ningu. V  súčasnosti realizovaný príležitostný skríning totiž 

nezabezpečuje vysokú účasť cieľovej populácie na skrínin-

gu. Podmienky na  organizovaný cytologický skríning však 

na  Slovensku máme priaznivé. Máme sieť kvalifikovaných 

gynekológov prvého kontaktu, ktorá pokrýva celé Sloven-

sko. Máme tradíciu v cytodiagnostike náterov z krčka mater-

nice. Prebieha prirodzená selekcia cytologických laboratórií, 

ktoré interpretujú výsledky v The Bethesda systéme, riadia 

sa medzinárodnými požiadavkami na akreditáciu cytologic-

kých laboratórií a  zvyšujú počty vyšetrení v  laboratóriách. 

Máme sieť patologických oddelení. Slovenská gynekolo-

gicko - pôrodnícka spoločnosť vypracovala odporúčania 

manažmentu výstupov zo skríningu (manažment abnor-

málnych cytologických nálezov a liečby RKM) (9). Dôležitou 

podmienkou na realizáciu skríningu je otázka financovania 

takéhoto zdravotníckeho programu. Skríning je financova-

ný zdravotnými poisťovňami, ktoré zabezpečujú úhradu gy-

nekológom nad rámec kapitačných platieb za preventívnu 

prehliadku a cytologickým laboratóriám za realizáciu cyto-

logického vyšetrenia. 

V r. 2006 bol na podnet Slovenskej gynekologicko-pôrodníc-

kej spoločnosti (SGPS) v spolupráci s Ministerstvom zdravot-

níctva Slovenskej republiky SR, SZO (svetovej zdravotníckej 

organizácie),  za  účasti zástupcov zdravotných poisťovní 

a  spoločenských organizácií, pripravený „Návrh na  novelu 

preventívnej gynekologickej prehliadky“, ktorá bola časťou 

Zákona 577/2004 Zbierky zákonov. Súčasťou tejto novely je 

model organizovaného skríningu rakoviny krčka maternice. 
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Návrh bol predložený Výboru SGPS, ktorý návrh prerokoval, 

v niektorých bodoch pozmenil a prijal na svojom zasadnutí 

v júni 2007. Návrh novely Zákona 577/2004 Z. z. bol prostred-

níctvom MZ SR predložený do Národnej rady SR na schvále-

nie. Po schválení návrhu s platnosťou od l.1.2008 platí Zákon 

661/2007, ktorým sa mení a  dopĺňa Zákon 577/2004 (10) 

(tab. 1), ktorý rieši financovanie zdravotníckych výkonov. 

Oproti predchádzajúcej praxi došlo v  predstavách skrínin-

gu RKM k  mnohým zmenám. Zaužívaný ročný interval sa 

zmenil na  3 ročný, ktorý je racionálny a  zohľadňuje biolo-

gické správanie ochorenia, pre ktoré je charakteristický dlhý, 

viacročný vývoj. Kladie sa dôraz na  kvalitu cytologických 

vyšetrení, ktoré majú realizovať akreditované laboratóriá. 

V  minulosti sa odporúčal odber cytológie ženám od  18.

roku až do smrti. Podľa súčasného modelu je odber cytoló-

gie hradený poisťovňami od veku 23 do 64 rokov a v tomto 

veku sa skríning ukončí, ak boli tri predchádzajúce výsledky 

negatívne. Táto limitácia má racionálne jadro. Do  veku 23 

rokov je výskyt RKM na  Slovensku raritný a  horná hranica 

64 rokov je zabezpečená 3 negatívnymi výsledkami pred 

ukončením skríningu. Zámerom týchto zmien bolo presun-

úť úsilie z neefektívne vynakladaných financií do zbytočne 

frekventných ročných intervalov k  dosiahnutiu zvýšenej 

účasti žien na skríningu. 

V prílohe č.2, Preventívna gynekologická prehliadka je 

aj údaj o „Referenčnom skríningovom centre“, čiže orga-

nizačnom útvare, ktorý by mal vyhodnocovať skríningo-

vý program. Žiaľ, skríningové centrum doteraz napriek 

intervenciám predstaviteľov SGPS nebolo založené 

a  tu je príčina, prečo doteraz nemáme na  Slovensku 

organizovaný skríning RKM. Programy organizované-

ho, celoplošného skríningu RKM prebiehajú úspešne 

v  mnohých krajinách Európskej únie už desaťročia. Ich 

skúsenosti, ako aj stav poznania v etiopatogenéze, dia-

gnostike, liečbe RKM a  organizácii skríningových pro-

gramov analyzovala a  vyhodnotila skupina expertov 

vytvorená pri Rade EU a boli formulované v Európskych 

odporúčaniach Rady EU v r. 2003 (11). Tieto odporúča-

nia sú adresované hlavne novým krajinám EU, z ktorých 

mnohé ( Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika 

a niektoré pobaltské krajiny) zahájili organizované skrí-

ningové programy RKM. Na Slovensku sme zatiaľ zostali 

na  polceste – nemáme doriešenú organizáciu progra-

mu. Podľa Odporúčaní Rady EU národné organizované 

skríningové programy si vyžadujú politickú a finančnú 

podporu vlád ,  integráciu programu do  systému zdra-

votníctva danej krajiny a  neustálu priebežnú kontrolu 

kvality všetkých zložiek, ktoré sa na procese zúčastňujú. 

Napriek tomu, že mnohé odporúčania EU naše vlády 

akceptovali (v  iných oblastiach napr. znižovanie neho-

dovosti v  cestnej premávke), afinita k  akceptácii tohto 

odporúčania u všetkých doterajších vlád absentuje. Ak-

tuálna zákonná norma je v platnosti od 1. 1. 2008 a do-

teraz nie je uvedená do praxe. 

Skríningové metódy:
Pre skríningové metódy platia nasledovné kritériá: vysoká 

senzitivita a špecificita, čo najnižšia cena a akceptovateľnosť 

cieľovou populáciou. Skríningovou metódou je na Sloven-

sku konvenčný cytologický náter z  krčka maternice. V  roz-

vojových krajinách s  nízkym hospodárskym produktom, 

kde chýba dostupnosť cytologických laboratórií sa odpo-

rúča priama vizualizácia krčka maternice vo vyšetrovacích 

pákach pri preventívnych gynekologických prehliadkach. 

Vývoj v spracovaní cytologických vzoriek priniesol do praxe 

novú variantu – Liquid based cytology (LBC), ktorá sa dnes 

štandardne používa ako skríningová metóda v hospodársky 

vyspelých  krajinách. Jej hlavnou výhodou je možnosť vyšet-

riť vo vzorke aj prítomnosť vysokorizikových typov HPV (HR 

HPV). Jej nevýhodou je zatiaľ ešte vyššia cena v porovnaní 

s  konvenčnou cytológiou. Senzitivita LBC je porovnateľná 

s konvenčnou cytológiou. Pokroky v laboratórnej diagnosti-

ke prítomnosti HPV v bunkách cervixu uviedli do praxe me-

tódy vhodné na použitie v skríningu RKM. Tieto v porovnaní 

s  cytologickými metódami majú vyššiu senzitivitu na  prí-

tomnosť prekanceróz –CIN a vysokú negatívnu prediktívnu 

hodnotu, čo umožňuje predĺžiť skríningový interval, čím sa 

stávajú aktuálne aj pre skríning RKM. Ich použitie pre skrí-

ning je aktuálne vo veku žien nad 30 rokov, čo súvisí so zní-

žením prevalencie HR HPV infekcie v tomto veku u žien. 

Spôsob odberu skríningových vzoriek závisí v jednotlivých 

krajinách od  organizácie zdravotníckeho systému. Odbery 

cytológie u  nás realizujú gynekológovia. V  niektorých kra-

jinách napr. vo Veľkej Británii odoberajú cytológie praktickí 

lekári. Sú krajiny (Fínsko), kde odber cytológie realizujú zdra-

votné sestry v špecializovaných skríningových centrách. 

Cytologické preparáty na Slovensku už väčšinou vyhodno-

cujú špecializované a prevažne akreditované cytologické la-

boratóriá, čo je garanciou kvality hodnotenia cytologických 

nálezov.

Cieľová populácia:
Pod cieľovou populáciou rozumieme vekovú skupinu po-

pulácie žien na určitom územnom celku, v našom prípade 

na  území Slovenskej republiky. Pre stanovenie veku žien, 

ktoré sa majú zúčastniť na skríningu je rozhodujúca vekovo 

špecifická incidencia RKM. Výskyt ochorenia je vo vekovej 

kategórii pod 20 rokov raritný. Vo vekovej kategórii od  20 

do 23 rokov sa ochorenie vyskytuje iba ojedinele, priemer-

ne 2 nové prípady na celom Slovensku ročne (12). Do veku 

30 rokov prípadov RKM mierne pribúda a po 30. roku pozo-

rujeme prudký vzostup incidencie s vrcholom medzi 45. až 

50. rokom života. Následne zaznamenávame pokles výsky-

tu do veku približne 70 rokov a malý druhý vrchol vo veku 

približne 75 rokov. Rôzne štáty si pre organizované skrínin-

gové programy rakoviny krčka maternice stanovili rôzne 

vekové rozhrania pre skríningovú populáciu (tab.2). Skupiny 

expertov zo 17 členských štátov Európskej únie (EU) na zá-

klade analýz problematiky skríningu iniciovaných Europe 

Against Cancer Programme (EACP) vypracovali európske 
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logických náterov, diferenciálnu diagnostiku abnormálnych 

cytologických nálezov ako aj ich liečbu. Tieto položky hra-

dia zo zákona zdravotné poisťovne. 2. Náklady na prípravu 

a prevádzku skríningového centra. 

3. Financovanie kontinuálnej masmediálnej podpory. . 

Nedoriešená je stále otázka financovania nákladov na  za-

loženie organizačného centra, jeho prevádzku a  masme-

diálnej podpory programu. Príčinou je nedostatok financií 

na  realizáciu bodov 2 a  3. Návrh novely zákona 661/2007 

Z. z. však počítal s takouto eventualitou.  V racionalizovanej 

„Preventívnej gynekologickej prehliadke“ , ktorej súčasťou je 

aj skríning RKM, boli navrhnuté a oproti predchádzajúcemu 

zákonu schválené také zmeny, ktoré výrazne redukujú ná-

klady na gynekologické preventívne prehliadky (16). Z časti 

takto dosiahnutých úspor by bolo možné financovať cent-

rum organizovaného skríningu. Centrum svojim dohľadom 

nad kvalitou celého skríningového procesu zabezpečí ďalšie 

úspory. Tieto súvisia s redukciou neopodstatnených opako-

vaných cytologických vyšetrení, zneužívania nákladnej HPV 

diagnostiky a  dodržiavania racionálnej diferenciálnej dia-

gnostiky abnormálnych cytologických nálezov a liečby CIN. 

Prostriedky na financovanie organizácie skríningu by sa ur-

čite našli aj v  zdravotných poisťovniach. Tieto, totiž iracio-

nálne, napriek neefektívnosti vo svojich marketingových 

programoch podporujú odbery cytologických vzoriek bez 

ohľadu na  vek (mladších ako 23 a  starších ako 64 rokov) 

v  ročných intervaloch. Okrem toho ponúkajú preplácanie 

LBC, ktorá svojou senzitivitou je rovnocenná v  porovnaní 

s lacnejšou konvenčnou cytológiou. (17). Ak k tomu pripo-

čítame benevolentné preplácanie neindikovaných vyše-

trení na stanovenie prítomnosti HPV vo vzorkách z cervixu 

a následných zbytočne indikovaných konizácií, dospejeme 

k finančným hodnotám, ktoré by vystačili na zabezpečenie 

organizácie skríningu. Tieto aktivity poisťovní nezvyšujú 

účasť cieľovej populácie na skríningu a v konečnom dôsled-

ku sú neefektívne. 

Realitou na  Slovensku je oportúnny skríning s  nízkou cca 

30% účasťou. Na zvýšení účasti na skríningu by okrem gy-

nekológov, ktorí by mohli pozývať svoje „kapitované“ pa-

cientky, mohli participovať aj praktickí lekári. Tí totiž podľa 

aktuálneho zákona môžu vykázať preventívnu prehliadku 

až po predložení potvrdenia o absolvovaní preventívnej gy-

nekologickej prehliadky.

PRIMÁRNA PREVENCIA: 
Na rozdiel od sekundárnej prevencie, u ktorej vyhľadávame 

skoré štádiá ochorenia a prekancerózy, v prípade primárnej 

prevencie bránime účinku etiologického faktora (vysoko rizi-

kového HPV) na organizmus. Dôkazy participácie infekčného 

agensu na vzniku onkologického ochorenia (rakoviny krčka 

maternice) viedli k  myšlienke použiť vakcináciu aj u  tohto 

ochorenia. Na vzniku prekanceróz (CIN) a RKM sa podieľajú 

hlavne onkogénne typy l6 a 18. Tieto dva typy sú etiologic-

kým faktorom RKM  približne v 70%. Dve farmaceutické fir-

my MSD a  GSK vyvinuli a  po  schválení príslušnými úradmi 

odporúčania European Guidelines for Quality Assurance in 

Cervical Cancer Programme. Skríning odporúčajú zahájiť 

vo veku 20 – 30 rokov a ukončiť ho vo veku 60 – 65 rokov. 

Organizovaný skríning odporúčajú ukončiť v prípade, ak sú 

tri výsledky cytológie po sebe negatívne. Cieľovou popu-

láciou slovenského skríningového programu RKM sú 

asymptomatické ženy vo veku 23 – 64 rokov. V  návrhu 

vekového rozhrania boli zohľadnené odporúčania EU, ako aj 

údaje o vekovo špecifickej incidencii RKM v Slovenskej re-

publike (13).

Skríningový interval:
Na Slovensku bol navrhnutý a do aktuálneho zákona zakom-

ponovaný interval 1, 1, 3 roky. Prvé dva odbery v  ročnom 

a  nasledujúce v  3 ročnom intervale. Podľa medzinárodnej 

multicentrickej štúdie IARC ( International Agency for Re-

search on Cancer) (14) pri ročnom skríningovom intervale 

môžeme predísť 93% skvamóznych karcinómov cervixu vo 

vekovej kategórii 20 – 64 rokov. V prípade 3 ročného inter-

valu 91% a  u  5 ročného intervalu 84% skvamóznych kar-

cinómov. Ročný interval verzus 3 ročný prináša iba nepatrný 

benefit pre redukciu rizika vzniku RKM počas skríningu. Ten-

to fakt a aj nižšie náklady, ktoré súvisia napr. s nižším počtom 

cytologických odberov u ženy počas života viedli k tomu, že 

ročný interval nie je zavedený do praxe organizovaných skrí-

ningových programov v EU. V krajinách EU prevažuje 3 – 5 

ročný interval (tab.2).

Organizácia skríningu:
Základnými charakteristikami organizovaných skríningových 

programov je pozývanie cieľovej populácie (call-recall) (15), 

zabezpečenie kvalitnej diagnostiky, následného manažmen-

tu zistených abnormálnych cytologických nálezov, liečby, 

starostlivosti po liečbe a centralizované vyhodnocovanie zís-

kaných dát. Nevyhnutnou súčasťou organizovaného skrínin-

gu je permanentná masmediálna podpora a informovanosť 

populácie a  aj všetkých zložiek, ktoré skríning vykonávajú. 

Pre analýzu celého procesu je potrebné vytvoriť informačný 

systém, ktorý umožní vyhodnotiť účasť na skríningu, podiel 

normálnych, abnormálnych a  pozitívnych cytologických 

nálezov, ich manažment, liečbu a  dopad skríningu na  inci-

denciu a mortalitu RKM. Len systematické vyhodnocovanie 

umožní prijímať opatrenia, ktoré zabezpečia udržať skrínin-

gový program dlhodobo na požadovanej úrovni. 

Skríning by malo podľa aktuálneho zákona vyhodnocovať 

„Referenčné skríningové centrum“. Dobre organizovaným 

skríningom sa dá dosiahnuť až 80% redukcia incidencie RKM. 

Kvalitná organizácia skríningu je pre efektivitu nevyhnutná. 

V  zákone zakotvené “Referenčné centrum”, ktoré má plniť  

tieto organizačné funkcie však ešte nebolo založené. 

Pre úspešný priebeh skríningu je potrebné zabezpečiť 

primerané financovanie. 

Financovaním organizovaného skríningu sa rozumie: 

1. Financovanie medicínskej zložky programu. Zahŕňa gy-

nekologické vyšetrenie, spracovanie a  vyhodnotenie cyto-
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do  praxe uviedli kvadrivalentnú vakcínu (MSD) a  bivalent-

nú (GSK). Obe vakcíny sú profylaktické a vyvinuté s cieľom 

predchádzať vzniku perzistentnej HPV infekcie a  následne 

RKM a  jej prekurzorov. Kvadrivalentná vakcína obsahuje aj 

antigény low grade HPV typov 6 a 11, ktoré sú zodpovedné 

v  90% za  vznik bradavíc (kondylómov) ženského genitálu. 

Obe vakcíny obsahujú VLP (virus-like particles) vírusového 

kapsidového génu L1 HPV typov a neobsahujú DNA výba-

vu vírusov, čiže sú neinfekčné bez onkogénneho potenciálu. 

VLP sú na viazané na adjuvans a očkovacia látka je aplikovaná 

intramuskulárne. V bivalentnej vakcíne tvorí adjuvans AS04 

(hydroxid hlinitý + 3-deacylovaný monofosforyl-lipidu). 

V  kvadrivalentnej vakcíne je adjuvansom hydroxid hlinitý. 

Adjuvans tvorí významnú zložku očkovacej látky, nakoľko 

sám má imunogénny potenciál a zvyšuje účinnosť vakcíny. 

Doterajšie údaje podporujú predpoklad o významnej úlohe 

adjuvansu AS04 na  skríženej ochrane aj pred ďalšími high 

grade HPV typmi  31, 33 a 45. Tieto 3 typy HPV sa podieľajú 

na vzniku RKM približne v 15 % (18).Obe vakcíny zabezpe-

čujú výraznú imunologickú odpoveď, ktorá sa odzrkadľuje 

produkciou vysokých hladín neutralizačných protilátok. Táto 

sa vyskytuje aj pri prirodzenej infekcii ľudským papilomaví-

rusom, ale imunitná odpoveď je výrazne nižšia a nezabezpe-

čuje ochranu pred reinfekciou. Hladiny protilátok sú v tomto 

prípade výrazne nižšie, pretože vírusové partikule na  po-

vrchu epitelu krčka maternice majú obmedzený prístup 

ku krvnému a lymfatickému riečisku. Absentuje virémia. Apli-

kácia očkovacej látky do svalu zabezpečuje prístup antigénu 

do  lymfatického systému a  následnú aktiváciu imunitného 

systému. Vakcíny sa aplikujú do svalu v troch dávkach 0, 2, 6 

mesiacov (kvadrivalentná) a 0,1,6 mesiacov (bivalentná). 

Obe vakcíny sú považované za bezpečné. Očkovanie je 

najúčinnejšie ak je aplikované vo veku pred nástupom 

sexuálneho života. Odporúča sa očkovať hlavne vo veku 

9 až 14 rokov. V tejto vekovej kategórii je dokázaná účin-

nosť vakcín aj po 2 dávkach (19,20)Vysoká účinnosť bola 

dokázaná aj v prípade očkovania do veku 25 až 26 rokov 

u  oboch vakcín. Slovenská gynekologicko-pôrodnícka 

spoločnosť vydala vyhlásenie, že považuje vakcináciu 

proti HPV za účinnú a bezpečnú metódu v prevencii ra-

koviny krčka maternice u žien až do veku 45 rokov. 

Pri očkovaní je potrebné vychádzať z informácií uvedených 

v  súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) jednot-

livých vakcín proti HPV. Neodporúča sa očkovať v  prípade 

alergie na niektorú z pomocných látok vo vakcíne, v tehoten-

stve a počas febrilného ochorenia. Nie je dokázaná účinnosť 

v prípade aktuálnej infekcie niektorým z typov HPV, ktoré sú 

súčasťou vakcíny, čiže nemá terapeutický efekt. Predpokla-

dá sa čiastočná účinnosť vakcinácie aj u žien, ktoré prekonali 

liečbu prekanceróz (CIN) a sú aktuálne HPV negatívne. 

Z  doteraz prebiehajúcich štúdií vyplýva, že vakcíny 

dlhodobo udržujú vysoké hladiny protilátok aj po 9 ro-

koch a  dá sa predpokladať že zabezpečia celoživotnú 

ochranu. Onkogénne typy HPV 16 a 18 sú zodpovedné 

za vznik približne 70% prípadov rakoviny krčka mater-

nice. Obe vakcíny však vďaka skríženej ochrane majú 

vyššiu účinnosť. Bivalentná vakcína indukuje silnú pro-

dukciu protilátok proti onkogénnym typom HPV 31, 33, 

45 a  52, ktorých antigény nie sú súčasťou vakcíny. Aj 

kvadrivalentná vakcína indukuje tvorbu protilátok proti 

onkogénnym typom HPV 31,33 a 52 je však slabšia. 

Kvadrivalentná vakcína signifikantne znižuje incidenciu 

anogenitálnych bradavíc (kondylómov). Aj bivalentná vak-

cína vykazuje 6 mesačnú skríženú ochranu pred perzistent-

nou low risk HPV infekciou (21). Kvadrivalentná vakcína bola 

registrovaná v roku 2006 a bivalentná v roku 2009. Obe sú 

dostupné a v praxi často lekári majú problém, ktorú z nich 

odporúčať pre konkrétneho pacienta. Porovnanie oboch 

vakcín je komplikované vzhľadom na rôzne vstupné kritériá 

do  klinických štúdií. Efektivitu voči typu 16 a  18 majú po-

rovnateľnú. Bivalentná vakcína má širšiu skríženú ochranu 

voči iným onkogénnym HPV typom. Kvadrivalentná je zase 

vysoko efektívna v  ochrane proti kondylómom. Znalosti 

o  účinnosti oboch vakcín sú preto dôležité pre každoden-

nú prax. Ak je dôraz zo strany pacienta na účinnosť ochrany 

voči RKM prichádza do  úvahy odporučenie na  bivalentnú 

vakcínu. V  prípade preferencie ochrany voči kondylómom 

je voľbou kvadrivalentná vakcína (22). V  roku 2014 bola 

vakcinácia súčasťou národných imunizačných programov 

u dievčat v 58 krajinách sveta. Slovensko na tomto zozname 

zatiaľ nefiguruje. 

ZÁVER: 
Organizovaný skríning RKM na Slovensku je čiastočne fi-

nancovaný zdravotnými poisťovňami. Podobná situácia 

je aj v  oblasti vakcinácie. Zdravotné poisťovne preplá-

cajú iba malú časť nákladov na vakcínu. Už viac ako 30 

rokov je v praxi overená efektivita organizovaného skrí-

ningu a pomaly 10 rokov máme vo svete pozitívne skúse-

nosti s očkovaním. Napriek tomu obe metódy prevencie 

na Slovensku dostatočne nevyužívame. Pritom ich kom-

bináciou by bolo možné toto ochorenie eradikovať. 
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Obr. č.1 HPV vírus

Štát 
Cieľová

populácia 
(roky)

Skríningový
interval 

(roky)

Belgicko 25-64 3

Dánsko 23-59 3

Fínsko 30-60 5

Írsko 25-60 5

Holandsko 30-60 5

Švédsko 20-59 3

V. Británia 20-65 3-5

Nemecko od 20 1

Česká republika 25-70 1 

Slovensko 

(do 2008)
od 18 1

Slovensko

(od 2008)
23-64 1, 1, 3

Tab. 2.  Vekový rozsah skríningovej populácie a skríningový 
interval v krajinách Európy

Tab.1.  Skríning rakoviny krčka maternice. Preventívna gy-
nekologická prehliadka podľa Zákona 661/2007 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 577/2004 Z. z.

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka

Obsah Skríning rakoviny krčka maternice a  prsníka 

je zameraný na  aktívne a   organizované vy-

hľadávanie rakoviny krčka maternice a prsní-

ka.

Skríning vyhodnocuje „ Referenčné skrínin-

gové centrum“.

Vykonáva Lekár so špecializáciou v  špecializačnom 

odbore gynekológia a   pôrodníctvo. Cytolo-

gické stery z  krčka maternice vyhodnocujú 

certifikované cytologické laboratóriá

Okruh 

poistencov 

Skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo 

veku 23 – 64 rokov. 

Skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 

69 rokov. 

Periodicita Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva 

odbery cytológie v  ročnom intervale. V  prí-

pade negativity týchto dvoch cytologických 

výsledkov pokračovať v  3-ročnom intervale 
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Uvedená periodicita platí aj pre poistenky, 
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zy negatívne. 

Skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.
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Sumár:
Malígne lymfómy sú heterogénna skupina nádorových ochorení 

s rôznym priebehom a prognózou. Terapia závisí od typu a štádia 

lymfómu, od charakteristík pacienta. 

Cieľom liečby je pri kuratívnych formách lymfómov dosiahnutie 

kompletnej remisie pri znížení jej oneskorenej toxicity. Nové cielené 

lieky, autológna a alogénna transplantácia kmeňových krvotvor-

ných buniek a skvalitnenie podpornej liečby zlepšili celkové preží-

vanie všetkých typov lymfómov.

Kľúčové slová: lymfóm, chemoterapia, rádioterapia, imunotera-

pia, transplantácia

Summary:
Malignant lymphomas are heterogenous group of malignant 

disea ses with different course and prognosis. Therapy depends on 

type and stadium of complete remission with lower delayed toxici-

ty. New targeted drugs, autologous and allogeneic transplantation 

of hematopoietic stem cells transplantation and enhancement of 

supportive treatment improved overall survival of all lymphomas. 

Key words: lymphoma, chemotherapy, radiotherapy, imunothe-

rapy, transplantation

ÚVOD
Malígne lymfómy prestavujú heterogénnu skupinu zhub-

ných ochorení lymfatického systému. Rozdeľujú sa dvoch 

základných skupín: non-Hodgkinové lymfómy (NHL), cca 

90% prípadov a  Hodgkinove lymfómy (HL), cca 10%. Podľa 

ostatnej, doteraz platnej klasifikácie svetovej zdravotníckej 

organizácie z roku 2008, rozoznávame 78 jednotiek a 10 do-

časných jednotiek (tabuľka 1), ktoré majú rôzne biologické, 

histologické a  cytogenetické vlastnosti (1). Rýchlosť rastu, 

ako aj agresivita lymfómu, sú ovplyvnené molekulovými 

aberáciami, ktoré sú veľmi variabilné nielen v  jednotlivých 

entitách, ale aj v  priebehu jedného ochorenia. Incidencia 

kolíše podľa typu lymfómu, u   NHL je 11,6 a  u  HL 2,3 prí-

padov na 100000 populácie (2). U pacientov so syndrómom 

získaného imunoficientného ochorenia (AIDS) je incidencia 

až 1000 násobne vyššia v porovnaní s bežnou populáciou. 

Mortalita tiež závisí od typu lymfómu, pri NHL je 3,8 a pri HL 

0,4 na  100000 obyvateľov. NHL sú 8. najčastejším nádoro-

vým ochorením na svete u mužov a 11. u žien. NHL je príči-

nou úmrtia v 2,7% všetkých nádorových ochorení (3). 

ETIOLÓGIA
vzniku nie je doteraz presne známa (4). 

Rizikové faktory pre NHL: 

- vek nad 60 rokov

- všeobecne sú častejšie postihnutí muži, ale pri rôznych ty-

poch NHL je rôzny výskyt

- častejší výskyt je u bielej populácie a v rozvinutých kraji-

nách

- niektoré chemikálie použité v poľnohospodárstve a nuk-

leárna radiácia 

- imunitný deficit, napr. infekcia vyvolaná vírusom hu-

mánnej imunodeficiencie (HIV), imunosupresívna liečba 

po transplantácii

- autoimúnne ochorenia: napríklad. Sjogrenov syndróm, 

autoimúnna tyreoitída, reumatoidná atritída, systémový 

lupus erytematósus, glutén senzitívna enteropatia,

- infekcie: vírusové: Ebstein -Barrovej vírus (EBV), humán-

ny herpetický vírus 8, humánny vírus pre T-bunkovú 

leukémiu/lymfóm (HTLV-1), vírusová hepatitída typu C; 

bakteriálne: helicobacter pylori, chlamýdia psittaci, cam-

pylobacter jejuni

- prsníkové implantáty

Rizikové faktory pre HL: 

- EBV infekcia 

- najčastejší výskyt je u ľudí v 20. decéniu a po 55. roku života

- častejšie je u mužov

- frekventnejšie sa vyskytuje v  krajinách s  vysokou socio-

ekonomickou úrovňou

- HIV infekcia

- súrodenci pacienta s diagnózou HL

KLINICKÉ PREJAVY: 
Lymfómy môžu byť príčinou rôznych symptómov, ktoré sú 

zapríčinené rastom nádorovej masy alebo vyplavovaním 

cytokínov. Výnimočne sa diagnostikuje náhodne u pacienta 

bez klinických ťažkostí. Najtypickejším prejavom je zväčšo-

vanie sa lymfatickej uzliny (LU), ktoré je spravidla neboles-

tivé. U menej ako 10% pacientov s HL spôsobí konzumácia 

alkoholu bolestivosť v mieste nádorových uzlín. Postihnutie 

uzlín môže byť v ktorejkoľvek časti tela buď lokalizované ale-

bo generalizované. Okrem uzlín sa môže ochorenie vyskyto-

vať aj v iných orgánoch. Vzniká šírením z lymfatických uzlín, 

alebo priamou infiltráciou (extranodálna prezentácia). Pria-

me orgánové postihnutie je pri HL v porovnaní s NHL menej 

zastúpené. Podľa výskytu a rozsahu ochorenia môžu byť prí-

tomné ďalšie prejavy. Pri lymfómoch centrálneho nervové-

ho systému (CNS) sú to kŕče, bolesti hlavy, zvracanie, zmeny 

správania. Bolesti a  vznik patologických fraktúr sú typické 

pre postihnutie kostí. Bolesti brucha, nepriechodnosť čriev, 

krvácanie z rôznych častí gastrointestinálneho traktu, alebo 

močového systému sa vyskytujú pri ich infiltrácii. Tlakom 

masy tumoru v mediastine môže vzniknúť kašeľ, dyspnoe, 

zriedkavo hemoptýza a syndróm hornej dutej žily. Pacienti 

sa môžu sťažovať na opuchy dolných končatín, ktoré vzni-

kajú tlakom masy na odvodný venózny, či lymfatický systém 
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Lymfopénia, pri HL má prognostický význam.

Anémia ako prejav infiltrácie kostnej drene, krvácania, ané-

mia chronických ochorení, autoimúnna hemolýtická ané-

mia (hlavne pri SLL/CLL, či lymfoplazmocytovom lymfóme 

(LPL)).

Trombocytóza ako paraneoplastický syndróm, alebo reak-

tívne pri krvných stratách.

V biochemických nálezoch: 

Zvýšenie laktátdehydrogenázy koreluje s veľkosťou nádoro-

vej masy a je nepriaznivým prognostickým faktorom.

Elevácia hepatálnych funkčných testov ako prejav infiltrácie 

heparu, pri cholestáze pri tlaku uzlín na odvodné žlčové ces-

ty, pri chronickej inflamácii. 

Vzostup alkalickej fosfatázy môže byť prejavom postihnutia 

skeletu. 

Elevácia bilirubínu ako prejav obštrukčného ikteru, alebo 

hemolýtickej anémie.

Elevácia renálnych parametrov pri útlaku na odvodné mo-

čové cesty, pri rozpade nádorových buniek (tzv. syndróm 

rozpadu tumoru pri veľmi agresívnych formách lymfómov, 

napr. Burkittov lymfóm) či pri nefrotickom syndróme (napr. 

pri HL).

Elevácia 2-mikroglobulínu.

Monoklonová gamapatia, napr. pri LPL (ak je súčasne pri LPL 

prítomná gamapatia IgM, ide o Waldenströmovú makroglo-

bulinémiu).

Hypogamaglobulémia (najmä pri CLL).

Zmeny v  mineralograme, napr. hyperkaliémia pri rozpade 

tumoru a renálnej insificiencii hyperkalciémia ako paraneo-

plastický prejav a pri postihnutí skeletu.

Hypoalbuminémia je nepriaznivý prognostický faktor pri 

HL.

Pozitivita Coobsovho testu obzvlášť pri SLL/CLL.

HIV pozitivita ako prvý prejav pri diagnostike difúzneho veľ-

kobunkového lymfómu, imunoblastického, či Burkittovho 

lymfómu.

Elevované hodnoty sedimentácie erytrocytov, majú pro-

gnostický význam pri HL.

Excízna biopsia je indikovaná za účelom exaktného histolo-

gického vyšetrenia. Umožňuje posúdiť nielen prítomnosť 

nádorových buniek ale aj architektúru LU, čo je veľmi dôle-

žité pre histologickú klasifikáciu. Výnimočne u  pacientov 

s izolovanou vysokou krčnou LAP a rizikom vzniku karcinó-

mu v oblasti hlavy a krku je odporúčaná tenkoihlová punkč-

ná aspirácia, ako iniciálny diagnostický krok, po  ktorom, 

v  prípade neprítomnosti skvamóznych buniek, nasleduje 

biopsia LU. Ak nie je možné zrealizovať biopsiu LU, alebo or-

gánového infiltrátu, alternatívou je punkčná biopsia. Tento 

výkon je však spojený s  vysokým rizikom nedostatočného 

alebo poškodeného materiálu. 

Punkcia kostnej drene (KD) sa u väčšiny lymfómov vykonáva 

na stanovenie jej infiltrácie lymfoproliferatívnym ochorením 

v retroperitoneu, v parailiackej alebo ingvinálnej oblasti, ne-

zriedka ich príčinou je trombóza vén alebo ťažká hypoalbu-

minémia. Symptómy sa výraznejšie zhoršujú pri agresívnych 

formách NHL a pri HL. 

Zmeny na koži môžu byť v dôsledku lymfómovej infiltrácie 

alebo ako paraneoplastický fenomén, ako napr. erytéma 

nodosum, ichtioziformná atrofia, paraneoplastická akroke-

ratóza, granulomatosus slack skin, nešpecifické urtikariálne, 

vesikulárne a bulózne lézie. 

Súčasne sa môžu pridružiť aj tzv. „B-symptómy“, medzi ktoré 

patrí nočné potenie, redukcia hmotnosti o 10% za posled-

ných 6 mesiacov a teploty neinfekčného pôvodu, prítomné 

hlavne vo večerných hodinách. Zriedkavo sa strieda obdo-

bie bez teplôt a s teplotami (Pel-Ebsteinove teploty). Okrem 

nich sú prítomné ďalšie nešpecifické prejavy ako je celková 

slabosť, únavnosť, pruritus. Refraktérny pruritus môže byť 

ako jediný prejav HL. 

Medzi menej časté pozorované prejavy patrí hyperkal-

ciémia, ikterus pri cholestáze bez dôkazu infiltrácie pečene, 

nefrotický syndróm. 

Paraneoplastické prejavy zo strany CNS ako je ataxia, di-

plopia, dysartria, nystagmus môžu až niekoľko mesiacov 

predchádzať diagnóze lymfómu. Samozrejme pri prerastaní 

retroperitoneálnej, alebo mediastinálnej masy do spinálne-

ho kanála, pri postihnutí obalov miechy, alebo skeletu chrb-

tice, sa môže ochorenie prezentovať kompresiou miechy. 

Zriedkavou manifestáciou je periférna neuropatia a limbic-

ká encefalitída. 

Niektorí pacienti sú náchylnejší na rôzne formy infekcií.

VYŠETRENIA: 
Najčastejším nálezom pri fyzikálnom vyšetrení je prítomnosť 

na pohmat pružných, zväčšených uzlín rôznej veľkosti, ktoré 

sa vyskytujú v rôznych oblastiach. Môže byť prítomný ikte-

rus, viditeľná infiltrácia Waldeyerovho lymfatického okruhu, 

známky syndrómu hornej dutej žily, sternálna alebo supras-

ternálna masa pri raste tumoru mimo mediastina, známky 

pleurálneho (dyspnoe a  oslabenie dýchania) a  perikardiál-

neho (zmeny tlaku krvi, arytmie) výpotku, intraabdominálna 

masa (typická pre Burkittov lymfóm), hepato-, alebo sple-

nomegália, zmeny na  koži (hlavne pri mycosis fungoides, 

anaplastickom veľkobunkovom lymfóme a  angioimuno-

blastickom lymfóme) a neurologické abnormality ako napr. 

paréza až plégia.

Základné laboratórne nálezy môžu byť u  časti pacientov 

v norme. 

V krvnom obraze môže byť prítomná:

Leukopénia, trombocytopénia a pancytopénia pri infiltrácii 

kostnej drene, alebo pri autoimúnnej cytopénii.

Reaktívna neutrofília a eozinofília, pri HL.

Lymfocytóza s  cirkulujúcimi malígnymi bunkami (hlavne 

u pacientov s  lymfómami nízkeho stupňa malignity ako je 

napr. folikulový lymfóm (FL), či Sézaryho syndróm, alebo pri 

malobunkovom lymfóme/chronickej lymfocytovej leukémii 

(SLL/CLL)).
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STANOVENIE KLINICKÉHO ŠTÁDIA 
A PROGNOSTICKÉ FAKTORY: 
Na  základe zrealizovaných vyšetrení v  čase diagnózy sta-

novíme štádium ochorenia. Pri väčšine lymfómov sa po-

užíva Ann Arbor klasifikácia (tabuľka 2) (5). Pacientov s CLL 

rozdeľujeme podľa Raiovej (tabuľka 3) alebo Binetovej kla-

sifikácie (6). Všeobecne platí, čím vyššie štádium, tým hor-

šia prognóza. Avšak dlhodobým sledovaním sa zistilo, že 

aj pacienti v  tom istom štádiu môžu mať rôznu prognózu. 

Vytvorili sa preto rôzne prognostické indexy, ktoré zahŕňajú 

viaceré premenné, na základe ktorých sa pacienti rozdeľujú 

do  viacerých prognostických skupín (napr. pre agresívne 

NHL je to IPI, International Prognostic Index, pre FL je to 

FLIPI, Folicullar Lymphoma International Prognostic Index). 

Stanovenie prognostických faktorov môže mať vplyv na vý-

ber liečby, jej celkové trvanie, kedy liečbu je vhodné zahájiť 

(pri nízkoagresívnych ochoreniach alebo CLL).

Päťročné prežívanie u  HL je 65-90% (7), u  FL 53-91% a  u 

agre sívnych NHL 30-75% (8).

Tabuľka 2 Ann Arbor klasifikácia

štádium postihnutá oblasť

I. jedna skupina lymfatických uzlín

II.
viaceré skupiny lymfatických uzlín na  tej istej 
strane bránice

III. 
viaceré skupiny lymfatických uzlín na  oboch 
stranách bránice

IV.
viaceré extranodálne miesta alebo lymfatické 
uzliny a extranodálne ochorenie 

X bulky ochorenie >10cm

Tabuľka 3 Raiova klasifikácia

štádium definícia

0
absolutná lymfocytóza>15000/mm3 
bez lymfadenopatie

I. absolutná lymfocytóza s lymfadenopatiou 

II. 
absolutná lymfocytóza s hepatomegáliou alebo 
splenomegáliou s alebo bez lymfadenopatie

III.
absolutná lymfocytóza a  anémia (hemoglobin 
<110g/l) s alebo bez lymfadenopatie, 
hepatomegálie alebo splenomegálie

IV.
absolutná lymfocytóza a  trombocytopénia 
(<100000(mm3) s  alebo bez lymfadenopatie, 
hepatomegálie, splenomegálie alebo anémie

LIEČBA: 
Na  rozdiel od  nehematologických malignít má chirurgic-

ká starostlivosť limitovanú úlohu. Využíva sa iba v  selek-

tovaných prípadoch, napr. pri infiltrácii tráviaceho traktu 

spojenej s  masívnym krvácaním, pri perforácii, alebo pri 

jej významnej obštrukcii. Orchiektómia je súčasťou manaž-

mentu testikulárneho lymfómu. 

Systémová onkologická liečba závisí od  typu lymfómu, 

od jeho biologického správania (indolentný verzus agresív-

ny NHL), od  prognostických faktorov prítomných pred jej 

pred a po liečbe. Indikuje sa aj pri zmenách v hemograme 

počas alebo po ukončení liečby. 

Zobrazovacie vyšetrenia:

Röntgenovým vyšetrením hrudníka môžeme identifikovať 

hílovú alebo mediastinálnu lymfadenopatiu, pleurálny ale-

bo perikardiálny výpotok, infiltráciu pľúcneho parenchýmu. 

Rozsiahla „bulky“ mediastinálna masa je definovaná ako 

prítomnosť tumoróznej masy väčšej ako 1/3 šírky hrudníka 

meranej v úrovni Th5/6. V iných oblastiach je veľkosť bulky 

masy 5-7-10cm (podľa definície rôznych klinických štúdií 

a pracovísk)

Počítačová tomografia (CT) hrudníka, brucha a malej panvy 

patrí medzi vyšetrenia realizované pred zahájením liečby, 

v  jej priebehu a  po  ukončení. Ukáže všetky abnormálne 

nálezy, vrátane zväčšenia lymfatických uzlín, orgánových 

zmien, výpotkov.

Magnetická rezonancia je vyšetrenie, ktoré sa najviac vyu-

žíva pri posudzovaní postihnutia nervového systému a  je 

alternatívnym zobrazovacím vyšetrením u  pacientov s  re-

nálnou insuficienciou, kedy nie je vhodné CT s  podaním 

kontrastnej látky. 

Pozitrónová emisná tomografia sa často vykonáva spolu s CT 

vyšetrením. Spravidla sa používa po ukončení onkologickej 

liečby na  posúdenie jej efektivity pri HL a  agresívnych ty-

poch NHL. 

Gastroenterologické endoskopické vyšetrenia umožňujú 

posúdiť rozsah infiltrácie tráviaceho traktu, odber vzorky 

na histológiu, sú nápomocné pri lokálnom ošetrení pri krvá-

caní z GITu. Pri cholestáze je výnimočne potrebné zavedenie 

vonkajšej alebo vnútornej drenáže žlčových ciest. 

Bronchoskopia je ďalšia s  vyšetrovacích možností, ktorou 

môžeme zistiť rozsah infiltrácie tracheobronchiálneho stro-

mu, odobrať materiál na histológiu. 

Urologické vyšetrenie s ultrasonografiou sa indikuje pri veľmi 

agresívnych NHL s cieľom vylúčenia infiltrácie testes. Nieke-

dy, obzvlášť v  čase diagnostiky, je pri RI zapríčinenej útla-

kom LAP na odvodný močový systém potrebné zavedenie 

nefrostómie alebo stendov do močovodov. 

Lumbálna punkcia sa realizuje za účelom diagnostickým pri 

neurologickej symptomatológii, na profylaktické (pri vyso-

koagresívnych NHL, pri primárnom CNS lymfóme, pri agre-

sívnych NHL rizikom postihnutia CNS ako je napr. infiltrácia 

testes), alebo terapeutické (pri dokázanej leptomeningeál-

nej infiltrácii) podanie intratekálnej liečby.

Cytogenetika a  imunofenotypizácia sú vyšetrenia, ktoré do-

pĺňajú diagnostiku

lymfoproliferácií. Môžu sa vykonať z akéhokoľvek postihnu-

tého tkaniva, najčastejšie sa však realizujú tieto vyšetrenia 

z KD. Cytogenetické nálezy okrem difenciálnodiagnostické-

ho významu majú aj pri niektorých diagnózach (napr. CLL, 

ALCL) aj prognostický význam a  majú tak vplyv na  výber 

vhodnej liečby. Pri CLL postačuje imunofenotypový nález 

spolu s cytológiou KD k stanoveniu definitívnej diagnózy. 
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Lymfómy B-bunkové T-bunkové

Indolentné

Folikulový lymfóm 1,2,3a Mycosis fungoides/Sézaryho syndróm 

Chronická lymfocytová leukémia a malobukový lymfóm Primárny kutánny, CD30+

Extranodálny lymfóm marginálnej zóny MALT-typu
Primárny kutánny periférny T-bunkový lymfóm, 
CD30-

MALT lymfóm žalúdka
T-bunková leukémia z veľkých granulárnych lymfo-
cytov

Splenický lymfóm marginálnej zóny

Lymfolazmocytový lymfóm (Waldentrömová makroglo-

bulinémia)

Primárny kutánny lymfóm folikulového centra

Vlasatobunková leukémia

Agresívne

Difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu (DLBCL) 
Periférny T-bunkový, bližšie nešpecifikovaný lym-

fóm

DLBCL asociovaný s chronickým zápalom Angioimunoblastový T-bunkový lymfóm

Lymfomatoidná granulomatóza S enteropatiou asociovaný T-bunkový lymfóm

Primárny mediastinálny (týmusový) veľkobunkový B-

-lymfóm 
Hepatosplenický lymfóm

Intravaskulárny veľkobunkový B-pôvodu Podkožný T-bunkový lymfóm podobný panikulitíde

ALK pozitívny veľkobunkový B-pôvodu 
Anaplastický veľkobunkový lymfóm ALK pozitívny 

a ALT negatívny 

Plazmoblastický lymfóm
Extranodálny NK/T-bunkový lymfóm nazálneho 

typu

Primárny lymfóm asociovaný s efúziou (seróznej blany) 

 
Agresívna leukémia z NK buniek

Castlemanovej chorobe asociovanej s  infekciou 

HHV8 

Folikulový lymfóm 3b

Veľmi 
agresívne

Burkittov lymfóm T-lymfoblastová leukémia/lymfóm

B-lymfoblastová leukémia/lymfóm T-bunková leukémia/lymfóm dospelých

Ostatné 
špeciálne 
skupiny

B-bunkový lymfóm, neklasifikovateľný s intermediárny-

mi črtami medzi DLBCL a Burkittovým lymfómom

B-bunkový lymfóm, neklasifikovateľný s intermediárny-

mi črtami medzi DLBCL a klasickým Hodgkinovým lym-

fómom

B-Prolymfocytová leukémia

Lymfóm plášťových buniek

Lymfómy asociované s HIV infekciou

Posttransplantačné lymfoproliferatívne ochorenia

Ostatné jatrogénne s  imunodeficienciou asociované 

lymfómy

Hodgkinov lymfóm

* klasický

 nodulárna skleróza

 zmiešaná celularita

 bohatý na lymfocyt

 s úbytkom lymfocytov

* nodulárny Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty

Tabuľka: WHO 2008 patologická klasifikácia
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Relaps či progresia veľmi agresívneho NHL sú terapeutický 

ťažko ovplyvniteľné, keďže sa už v iniciálnej liečbe používa 

efekt viacerých vysoko účinných chemoterapeutík. V prípa-

de dosiahnutia odpovede je pacient indikovaný na autoTx 

resp. aloTx KKB. 

V priebehu liečby sa realizujú kontrolné vyšetrenia, ktorými 

monitorujeme toxicitu a efektivitu liečby (CT vyšetrenie, vy-

šetrenie KD).

Toxicita liečby:
Akútna toxicita. V porovnaní s liečbou solídnych onkologic-

kých ochorení je liečba lymfómov spojená s vyššou hema-

tologickou toxicitou. Preto pacientom odporúčame, podľa 

intenzity liečebného režimu, kontroly krvného obrazu. Naj-

väčšie riziko jej vzniku je spravidla 8-14 dní po podaní lieč-

by. Pacienti sú ohrození anémiou ako aj trombocytopéniou, 

ktorá niekedy vyžaduje hemosubstitučnú liečbu. Pri leu-

kopénii je riziko vzniku febrilnej neutropénie. Antibiotickú 

liečbu vyberáme podľa stupňa neutropénie, podľa klinic-

kého stavu pacienta prípadne podľa kultivačných nálezov. 

Za účelom skrátenia trvania neutropénie podávame rastové 

faktory (granulocyte colony-stimulating factor; G-CSF).

Okrem sklonu k rôznym formám bakteriálnych, vírusových 

a  mykotických infekcií, môže nastať reaktivácia hepatitídy 

B (po  anti-CD20 imunoterapii), cytomegalovírusových (pri 

imunosupresívnej liečbe po aloTx, po liečbe anti-CD52 imu-

noterapii alemtuzumabom napr. pri CLL) a EBV infekcií (pri 

imunosupresívnej liečbe po  aloTx), pneumónia vyvolaná 

pneumocystou jitroveci (dlhodobá liečba kortikosteroidmi), 

herpes zoster (liečba kortikosteroidmi, po  transplantácii 

KKB). Pri niektorých režimoch, kde je zvýšené riziko vzniku 

týchto infekcií sa podáva preventívna antiinfekčná liečba. 

Môže sa vyvinúť hepatálna (napr. antracyklíny, metotrexát), 

renálna (podanie platinových derivátov), pľúcna (napr. 

po podaní bleomycínu a rádioterapie na pľúca) toxicita. 

Medzi časté prejavy toxicity patrí anorexia, nevoľnosť a zvra-

canie, hnačky (pri mukozitíde po CHT alebo infekčné), sto-

matitídy (metotrexát, antracyklíny), slabosť, bolesti celého 

tela. 

U pacientov s  agresívnymi a  veľmi agresívnymi NHL, ob-

zvlášť pri veľkej nádorovej mase, môže nastať syndróm roz-

padu nádoru, ktorý spravidla vzniká v  úvode cytostatickej 

liečby, kedy je rozpad nádorových buniek najväčší, spo-

radicky môže vzniknú aj spontánne. Je charakterizovaný 

renálnou insuficienciou, hyperurikémiou, hyperkaliémoiu, 

metabolickou acidózou, hyperfostatémiou a  hypokalcié-

miou. V prevencii, ako aj v  liečbe, sa podáva masívna hyd-

ratácia, antiuremiká, alkalizácia moča, diuretiká. Denne sa 

u  pacienta monitorujú laboratórne parametre a  bilancia 

tekutín. 

Akútna kardiologická toxicita je vyvolaná hlavne antracyklín-

mi. Môže vzniknúť už niekoľko minút po liečbe a  prejavuje 

sa poruchou kontraktility, perikarditídou, myokarditídou, 

arytmiami. Zriedkavo je trvalá.

zahájením, od  pôvodu (T-NHL verzus B-NHL verzus HL), či 

ide o iniciálnu liečbu, alebo liečbu relapsu, od veku, výkon-

nostného stavu a komorbidít pacienta. Keďže ide o hetero-

génnu skupinu ochorení stručne vysvetlím princípy liečby.

Pri HL sa pri I. a II. štádiu používa nižší počet cyklov chemote-

rapie (CHT), ktorá je kombinovaná s rádioterapiou (RAT). Pri 

vyšších štádiách sa využíva efekt vyššieho počtu cyklov CHT. 

Rádioterapia sa používa zriedkavo (napr. pri minimálnom 

reziduálnom náleze po ukončení liečby). Keďže ide o kura-

bilné ochorenie, cieľom liečby je dosiahnutie kompletnej 

remisie. 

Pri liečbe B-bunkových CD20 pozitívnych NHL sa používa 

monoklonová anti-CD20 protilátka, v  súčasnosti najviac 

indikovaný rituximab. Podľa Európskej liekovej agentúry je 

rituximab indikovaný v  liečbe difúzneho veľkobunkového 

lymfómu B-pôvodu (DLBCL), FL a CLL. V prípade ostatných 

CD20 pozitívnych NHL, ktoré tvoria minoritnú skupinu, je 

liek pre pacienta v  ambulantnej starostlivosti dostupný až 

po  schválení ministerstva zdravotníctva a  zdravotnej pois-

ťovne. 

Indolentné NHL sú aj napriek zavedeniu nových liečebných 

modalít považované za  nevyliečiteľné ochorenia, okrem I. 

a II. štádia, ktoré môžu byť vyliečené RAT postihnutej oblasti. 

Ostatní pacienti v III. a IV. klinickou štádiu dostávajú v prie-

behu ochorenia niekoľko línií liečby. Súčasťou liečby pri FL je 

aj udržiavacia liečba monoklonovou anti-CD20 protilátkou. 

Jedinou doteraz známou kurabilnou možnosťou pre vyššie 

štádiá je alogénna transplantácia (aloTx) kmeňových krvo-

tvorných buniek (KKB), kde sa využíva imunologický efekt 

pôsobenia darcovských buniek proti nádorovým bunkám 

(tzv. GVT; graft verzus tumor efekt) 

Agresívne NHL sa liečia intenzívnou chemoterapiou, pri B-

-NHL (napr. DLBCL) v kombinácii s anti-CD20 imunoterapiou. 

Pri T-NHL, vzhľadom na nepriaznivú prognózu, sa liečba kon-

čí vysokodávkovanou CHT s  autológnou transplantáciou 

(autoTx) KKB. Aj pacientom s lymfómom plášťových buniek 

sa podáva vysokodávkovaná liečba s  autoTx KKB. Cieľom 

liečby je u väčšiny týchto lymfómov dosiahnutie dlhodobej 

kompletnej remisie ochorenia. 

Veľmi agresívne lymfómy vyžadujú veľmi agresívnu a inten-

zívnu CHT. Pri týchto ochoreniach je vysoké riziko postih-

nutia CNS, preto štandardnou súčasťou liečby je podanie 

intratekálnej CHT. Pri Bukittovom lymfóme (B-NHL) sa kom-

binuje CHT s anti-CD20 imunoterapiou. Pri lymfoblastových 

lymfómoch sa liečba ukončuje vysokodávkovanou CHT 

s autoTx KKB. 

Liečba relapsu, alebo progresie ochorenia:
Pri relapse sa spravidla používajú režimy, ktoré pacientovi 

neboli aplikované.

Pri agresívnych NHL a  HL sa používa intenzívna liečba, 

po  ktorej v  prípade efektivity nasleduje podanie vysoko-

dávkovanej CHT s  autoTx KKB. V   prípade opakovaného 

chemosenzitívneho relapsu sa individuálne u takýchto pa-

cientov zvažuje aloTx KKB.
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ZÁVER: 
Prognóza pacientov s  lymfoproliferatívnymi ochoreniami 

sa z roka na rok zlepšuje. Okrem indikácie nových liekov sa 

hľadajú možnosti, ako a u ktorej skupiny pacientov s kuratív-

nymi formami lymfómov možno redukovať liečbu a tým jej 

akútnu a hlavne oneskorenú toxicitu bez súčasného ovplyv-

nenia jej efektivity. Včasné odhalenie toxických prejavov 

a zahájenie adekvátnej liečby v kooperácii s praktickými le-

kármi a lekármi iných odborov významne pomáha v skvalit-

není manažmentu týchto ochorení.
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K oneskorenej toxicite patrí riziko vzniku myelodysplázie 

a  akútnej leukémie, vznik karcinómu pľúc a  fibrotických 

zmien hlavne u fajčiarov, ktorým v rámci liečby bola apliko-

vaná RAT na mediastinum. Ďalej je to dlhotrvajúce zvýšené 

riziko vzniku infekcií po  splenektómii (v  súčasnosti sa pri 

aplikácii profylaktickej vakcinácie znížilo), niekedy dlhotr-

vajúci imunodeficit po chemoimunoterapii, či po transplan-

táciách KKB. V  ožarovacom poli môžu vzniknúť sarkómy, 

karcinóm prsníka (RAT na  mediastinum). K  ďalším preja-

vom patrí chemoterapiou indukovaná neuropatia (liečba 

vinkaalkaloidmi), muskulárna atrofia (dlhodobá liečba kor-

tikosteroidmi). Po  RAT na  hrudník sa môže vyvinúť Lher-

mittov syndróm (elektrizujúce pocity, ktoré vyžarujú pozdĺž 

chrbta a nôh pri flexii krku). Nevyžaduje liečbu a môže vy-

miznúť bez následkov. Pacienti majú sklon k  depresiám 

a anxiete navodenej samotnou diagnózou a komplikáciami 

liečby, kortikosteroidmi, cyklosporínom. K nemenej závažným  

ťažkostiam patrí infertilita prechodná alebo trvalá (naprí-

klad po vysokodávkovanej CHT) a postradiačná hypotyreó-

za po RAT na krk a mediastinum. 

Chronická kardiotoxicita vzniká počas prvého roka, ale aj 

niekoľko rokov po liečbe: Patrí ku nej dilatačná kardiomyo-

patia, pokles funkcie ľavej komory, ateroskleróza. Príčinou 

jej vzniku sú hlavne liečba antracyklínmi, vysokodávkovaná 

CHT, RAT na oblasť mediastina (9). 

DISPENZARIZÁCIA: 
Kontrolné vyšetrenia po  ukončení liečby sú zamerané 

na potvrdenie remisie ochorenia, na vylúčenie relapsu resp. 

progresie. CT vyšetrenia, či iné zobrazovacie vyšetrenia 

po dosiahnutí kompletnej remisie sa u pacientov s HL alebo 

agresívnym NHL (pri súčasne absentujúcej symptomatoló-

gii susp. z  relapsu) nevykonávajú. Ďalšia skupina vyšetrení 

je zameraná na vylúčenie neskorej toxicity: vyšetrenia prs-

níkov po RAT na hrudník, vyšetrenie hormónov štítnej žľazy 

po RAT na krk a mediastinum. 

Pacienti po splenektómii by mali mať pravidelnú vakcináciu 

proti pneumokokom, hemofilom a menigokokom. Pacienti 

s lymfómami môžu podstúpiť vakcináciu inaktivovanými 

vakcínami pred zahájením onkologickej liečby a  potom 

najskôr po  3 mesiacoch po  CHT, resp. 6 mesiacoch ak do-

stali imunoterapiu (anti-CD20 alebo anti-CD52), alebo 

po transplantácii KKB. Tieto odporúčania vychádzajú z toho, 

že pacienti po uvedených liečebných modalitách majú rôz-

ne dlho zníženú imunitnú odpoveď na  imunizáciu. Očko-

vanie živými vakcínami sa odporúča ukončiť minimálne 4 

týždne pred zahájením liečby resp. je možné ho aplikovať 

najskôr po  3-6 mesiacoch od  ukončenia liečby tak, ako je 

uvedené pri inaktivovaných vakcínach. Avšak pacienti po Tx 

KKB môžu živú vakcínu dostať najskôr po  24 mesiacoch 

od Tx za  predpokladu, že neužívajú imunosupresíva a  ne-

majú prejavy reakcie štepu voči príjemcovi (10).
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Súhrn:
Leukémia patrí medzi zhubné nádorové ochorenia krvotvorných 

orgánov. Za normálnych okolností kostná dreň produkuje biele 

krvinky, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu funkciu imunitného sys-

tému. Pri leukémii nastáva nekontrolovateľné množenie kme-

ňových buniek krvotvorby a bielych krviniek na rôznom stupni 

vývoja. Tieto bunky majú porušenú schopnosť vykonávať svoje 

funkcie v organizme a narušený proces dozrievania, vymykajú sa 

spod normálnej kontroly organizmu a nekontrolovane sa mno-

žia. V kostnej dreni postupne utláčajú normálnu krvotvorbu, do-

stávajú sa do krvného obehu a môžu infiltrovať rôzne orgány. 

V článku prinášame všeobecný prehľad o akútnych a chronických 

leukémiách.

Kľúčové slová: akútna leukémia, chronická leukémia, diagnos-

tika

Summary: 
Leukemia belongs to malignant diseases of hematopoietic organs. 

Normally, the bone marrow produces white blood cells that are 

necessary for proper immune system function . In leukemia occurs 

uncontrollable proliferation of hematopoietic stem cells and white 

blood cells at different stages of development . These cells have an 

impaired ability to carry out its functions in the body and distur-

bed maturation process, they are beyond the normal control of 

the body and multiply uncontrollably . In the bone marrow they 

suppressed normal hematopoiesis, get into the bloodstream and 

can infiltrate various organs . Article brings a general overview of 

acute and chronic leukemias .

Key words: acute leukemia, chronic leukemia diagnosis

AKÚTNE LEUKÉMIE:
Akútne leukémie sú klinicky a  biologicky heterogénnou 

skupinou klonálnych neoplázií, ktoré vznikajú malígnou 

transformáciou krvotvorných buniek. Klasifikujú sa podľa 

postihnutého typu buniek na dve základné kategórie: my-

eloblastové a  lymfoblastové. Majú rýchly klinický priebeh 

v porovnaní s chronickými leukémiami a bez účinnej liečby 

sú fatálne do niekoľkých dní až mesiacov. 

Etiológia:

Príčina akútnej leukémie nie je známa. Pri jej vzniku hrajú 

dôležitú úlohu genetické faktory a  životné prostredie. Po-

zorujú sa napr. rodiny s vyšším výskytom leukémie. Akútna 

leukémia sa vyskytuje vo zvýšenej miere pri rôznych vrode-

ných chorobách - Downov, Klinefelterov, Fanconiho alebo 

Wiskottov-Aldrichov syndróm. Radiačná expozícia zvyšuje 

riziko rozvoja akútnej leukémie. Jedinci s  profesionálnou 

radiačnou expozíciou, chorí liečení rádioterapiou, alebo je-

dinci, ktorí prežili výbuch atómovej bomby, majú v závislosti 

na dávke radiácie zvýšený výskyt leukémie. Chemikálie, ako 

benzén a  iné aromatické zlúčeniny, sú spojené s rozvojom 

akútnej myeloblastovej leukémie (AML). Liečba alkylačný-

mi látkami a  ostatnými chemoterapeutikami taktiež vedie 

k zvýšenému výskytu AML ako sekundárnej malignity.

Epidemiológia: 

Incidencia akútnej leukémie je približne 5 prípadov na 100 

000 obyvateľov ročne, je o  niečo častejšia u  mužov ako 

u  žien. Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) je primárne 

choroba detí a dospievajúcich (medián 13 rokov), zatiaľ čo 

AML sa vyskytuje častejšie vo vyššom veku (medián 67 ro-

kov). 

Patofyziológia:

Leukémia vzniká malígnou transformáciou jediného krvo-

tvorného alebo lymfocytového prekurzora, ktorý sa nekon-

trolovane replikuje, čo spôsobuje expanziu leukemického 

klonu. Charakteristickou črtou buniek pri akútnej leukémii 

je porucha vyzrievania. Leukemické blasty sa akumulujú 

v  kostnej dreni v  dôsledku nadbytočnej proliferácie a  de-

fektného vyzrievania. Pomnoženie nádorových buniek pre-

bieha primárne v kostnej dreni, následne leukemické blasty 

prenikajú do krvného riečiska a môžu infiltrovať iné tkanivá 

a orgány, ako lymfatické uzliny, pečeň, slezinu, kožu, viscerá, 

a centrálny nervový systém.

Pancytopénia v dôsledku zlyhania krvotvorby, ktorá je typic-

ká, vzniká z fyzického vytlačenia normálnych krvotvorných 

buniek leukemickými. Niektorí chorí s  akútnou leukémiou 

a pancytopéniou majú hypocelulárnu dreň, čo ukazuje, že 

zlyhanie krvotvorby nemusí spôsobovať jednoduché pre-

rastenie kostnej drene leukemickými blastami. Leukemické 

bunky môžu brzdiť normálnu krvotvorbu prostredníctvom 

celulárnych a humorálnych mechanizmov. Ďalej, leukemic-

ké bunky môžu okupovať dôležité miesta v stróme kostnej 

drene a  interferovať s  normálnymi medzibunkovými vzťa-

hmi. V  čase diagnózy akútnej leukémie sa v  kostnej dreni 

nachádzajú aj zdravé krvotvorné kmeňové bunky. A v prípa-

de, že antileukemická liečba v dostatočnom rozsahu potlačí 

leukemický klon, tieto bunky obnovia krvotvorbu v plnom 

rozsahu. 

Klinický obraz:
ALL a AML majú mnoho spoločných klinických čŕt. Pacien-

ti sa môžu sťažovať na prejavy anémie, ako bledosť, únavu 

a dušnosť pri miernej námahe. Infekcia je častou kompliká-

ciou akútnej leukémie. Bežné miesta infekcie sú koža, ďas-

ná, perianálne tkanivá, pľúca a  močový trakt. Septikémia 

sa často vyskytuje bez zrejmého zdroja. Výskyt infekcie je 

nep riamo úmerný počtu segmentovaných neutrofilov (SN) 

v cirkulujúcej krvi a pri počte SN < 0,5 x 109/l sa stáva hlav-
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Tasigna 150 alebo 200 mg tvrdé kapsuly

Zloženie: Jedna tvrdá kapsula obsahuje 150 mg alebo 200 mg nilotinibu (ako monohydrát hydrochloridu). 
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Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka Tasigny je  300 mg dvakrát denne u novodiagnostikovaných pacientov s CML v chronickej fáze  400 mg dvakrát denne 
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Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:  Liečba Tasignou sa spája s trombocytopéniou, neutropéniou a anémiou. Kompletné vyšetrenie krvného obrazu je 
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zdravých bielych krviniek je nízky. Diagnóza akútnej leuké-

mie vyžaduje dôkaz leukemických buniek v  kostnej dreni, 

periférnej krvi alebo v extramedulárnych tkanivách. Kostná 

dreň sa odoberá punkciou alebo trepanobiopsiou v  lokál-

nom znecitlivení z lopaty bedrovej kosti a je typicky hyper-

celulárna s monomorfnou infiltráciou (≥ 20%) leukemickými 

blastami a s výraznou redukciou elementov normálnej krvo-

tvorby. Cytogenetické abnormality t(8;21)(q22;q22), inv(16)

(p13;q22), t(16;16)(p13;q22) a t(15;17)(q22;q12) sa klasifikujú 

ako AML bez ohľadu na počet blastov v kostnej dreni. Na zá-

klade morfológie, cytochémie, imunofenotypizácie a  cy-

togenetiky z kostnej drene je dôležité odlíšiť ALL od AML, 

pretože tieto dve choroby sa líšia v prirodzenom priebehu, 

prognóze, a odpovedi na rôzne liečivá.

Terapia:

Prvým cieľom pri liečbe akútnej leukémie je navodenie 

kompletnej hematologickej remisie. Indukcia remisie, ktorej 

cieľom je redukovať leukemickú masu pod úroveň detego-

vateľnosti, pozostáva z  intenzívnej systémovej chemotera-

pie. Po  dosiahnutí kompletnej hematologickej remisie sa 

pokračuje v  systémovej chemoterapii, aby sa ďalej redu-

kovala leukemická bunková masa a  ideálne, úplne eradi-

kovala leukémia. Intenzívna chemoterapia, ktorá nasleduje 

ihneď po dosiahnutí remisie sa označuje ako konsolidačná, 

alebo skorá intenzifikačná liečba. Liečba akútnej lymfob-

lastovej leukémie zahrňuje aj lokálnu chemoterapiu alebo 

rádioterapiu zameranú na  časté miesta relapsu, a  to CNS, 

kde systémová chemoterapia nemusí eradikovať ochorenie. 

Dôležitou súčasťou je aj podporná liečba, ktorá zahrňuje 

substitučnú chemoterapiu a  liečbu infekcií. Transplantácia 

krvotvorných buniek, hlavne alogénna (od HLA identického 

príbuzného alebo nepríbuzného darcu), poskytuje v súčas-

nosti najúčinnejšiu prevenciu relapsu leukémie. Tento po-

stup dnes predstavuje najefektívnejšiu liečebnú metódu 

leukémií, s reálnymi vyhliadkami na trvalé vyliečenie.

CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA (CML):
Chronická myelocytová leukémia (CML) je klonálne my-

eloproliferatívne ochorenie, ktoré je výsledkom neoplastic-

kej transformácie progenitorovej hemopoetickej kmeňovej 

bunky. Neliečená CML neodvratne prechádza z  chronickej 

fázy do akcelerovanej a blastovej.

Epidemiológia:

CML sa vyskytuje 1-2 prípady na 100 000 obyvateľov ročne. 

Výskyt sa pomaly zvyšuje s  vekom do  stredu štyridsiatich 

rokov, potom sa zvyšuje rýchlejšie a medián veku v čase dia-

gnózy je 55-60 rokov. Ochorenie sa vyskytuje o niečo častej-

šie u mužov.

Etiológia a patofyziológia:

Etiológia CML nie je známa. Jediným jednoznačne dokáza-

teľným vonkajším faktorom je ionizujúce žiarenie. Účinok 

radiácie potvrdilo sledovanie jedincov, ktorí prežili výbuch 

atómovej bomby. Vyššie riziko rozvoja CML majú  fajčiari. 

Fajčenie cigariet urýchľuje prechod do blastovej fázy a má 

nepriaznivý efekt na prežívanie.

ným rizikovým faktorom. Krvácanie je hlavným problémom 

pri akútnej leukémii, a primárne súvisí s trombocytopéniou. 

Môžu sa vyskytovať aj poruchy koagulácie. Petechie a spon-

tánna tvorba modrín sú bežné. Krvácanie je časté pri nižšom 

počte Tr < 20 x109/l, a  to z ďasien a GIT sliznice. Taktiež sa 

môže vyskytnúť spontánne krvácanie do  CNS, pľúc, alebo 

iných vnútorností.

Približne 50% chorých s  AL má príznaky spôsobené ex-

pandujúcou sa masou malígnych buniek, ako sú bolesti 

kostí a  citlivosť sterna. Renálne abnormality môžu vznikn-

úť v dôsledku leukemickej infiltrácie, ureterálna obštrukcia 

kryštálikmi kyseliny močovej alebo zväčšenými lymfatický-

mi uzlinami. GIT príznaky skorej sýtosti, nafúknutia a zápchy 

môžu vyplývať z hepatosplenomegálie, alebo z leukemickej 

infiltrácie, alebo z krvácania do čriev, či iných vnútorností.

Hepatomegália a  splenomegália v  dôsledku leukemickej 

infiltrácie sa pozoruje u približne 1/2 až 3/4 chorých s ALL, 

a  u  niektorých s  AML. Môže spôsobovať symptómy ako je 

nevoľnosť, pocit plnosti brucha, včasnú sýtosť. Lymfade-

nopatia je častejšia pri ALL ako pri AML. Masa v  prednom 

mediastíne je zvyčajne prítomná u chorých s T bunkovým 

variantom ALL. AL môže infiltrovať extramedulárne tkanivá 

ako je koža, pľúca, oči, nasofarynx, alebo obličky. Testikulár-

ne postihnutie je obzvlášť časté pri ALL.

Leukemické bunky môžu preniknúť do subarachnoidálneho 

priestoru a spôsobiť leukemickú meningitídu alebo priame 

postihnutie mozgu, alebo parenchýmu chrbtice. Neurolo-

gické postihnutie je nezvyčajné v čase diagnózy, ale CNS je 

častým miestom relapsu, obzvlášť u chorých s ALL. Prvým 

príznakom leukemickej meningitídy sú zvyčajne bolesti 

hlavy a nauzea. Edém papily, obrny hlavových nervov, kŕče 

a  alterované vedomie sa rozvíjajú s  progresiou ochorenia. 

Cytocentrifugácia likvoru charakteristicky odhalí leukemic-

ké bunky. V likvore je zvýšená bielkovina a znížená koncen-

trácia glukózy.

Leukostáza, ktorú spôsobuje oklúzia mikrocirkulácie leuke-

mickými blastami, môže viesť k hypoperfúzii vitálne dôleži-

tých tkanív, najčastejšie pľúc a mozgu. Leukostáza je čas tá 

pri vysokom počte cirkulujúcich blastov nad 100 x109/ l, 

a častejšia pri AML, ktorá máva väčšie blasty.

Chorí s  AL často rozvinú metabolické abnormality. Hypo-

natrémia a hypokalémia vznikajú v dôsledku lézie tubulov 

obličiek, ktorú spôsobujú lyzozýmy a iné produkty uvoľne-

né z  leukemických buniek. Hladina sérovej laktikodehyd-

rogenázy môže byť zvýšená. Hyperurikémia môže vznikať 

v dôsledku zvýšeného obratu buniek so zvýšeným uvoľne-

ním purínov. 

Diagnóza:

Základným vyšetrením, ktoré nám potvrdí podozrenie 

na leukémiu, je vyšetrenie krvného obrazu. Počet všetkých 

typov krviniek býva zmenený. Pri akútnej leukémii sa zväč-

ša stretávame s  pancytopéniou. Erytrocyty a  trombocyty 

sú pravidelne znížené, počet leukocytov môže byť znížený, 

normálny alebo zvýšený. Pri vyšetrení krvného obrazu pod 

mikroskopom v  ňom prevládajú blastické bunky, počet 
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stupňa, a u väčšiny pacientov je prítomná aj eozinofília.

Klasická cytogenetika je štandardnou metódou na detekciu 

Ph chromozómu, Ph negatívni chorí sa musia vyšetriť fluo-

rescenčnou in situ hybridizáciou na detekciu BCR/ABL hyb-

ridného génu a/ alebo metódou polymerázovej reťazovej 

reakcie.

Imunofenotypizácia má význam hlavne pri diagnostike po-

kročilých štádií choroby, ktorá môže odhaliť nastupujúcu 

akceleráciu a charakterizovať blastový zvrat.

Liečba:

V  úvode liečby sa na  rýchlu cytoredukciu používa hydro-

xyurea. V súčasnosti je prvolíniovou liečbou pre pacientov 

v  chronickej fáze použitie tyrozínkinázových inhibítorov 

(TKI), ktoré takmer úplne vytlačili interferon alfa (IFN) z te-

rapie CML. Z prvogeneračných TKI sa používa imatinib, kto-

rý selektívne inhibuje BCR/ABL tyrozín kinázu, výsledkom 

čoho je inhibícia proliferácie a  indukcia apoptózy v  BCR/

ABL pozitívnych bunkových radoch. Z  druhogeneračných 

TKI používame nilotinib alebo dasatinib, buď u  vyššie rizi-

kových pacientov ako prvolíniovú liečbu, alebo v  prípade 

suboptimálneho výsledku, alebo intolerancie liečby imati-

nibom. Na dosiahnutie optimálneho účinku je nevyhnutná 

kontinuálna liečba adekvátnymi dávkami. Perorálny spôsob 

liečby a jednoduché dávkovanie umožňujú väčšine pacien-

tov viesť plnohodnotný život.

Jediným kuratívnym postupom je alogénna transplantá-

cia krvotvorných buniek (TKB), ktorú limituje dostupnosť 

HLA- identického darcu a pomerne vysoká včasná mortali-

ta. Pravdepodobnosť úmrtia v súvislosti s transplantáciou je 

20 až 40%. Výsledok TKB ovplyvňuje množstvo faktorov: vek 

pacienta; fáza choroby; typ darcu; prípravný režim; inter-

val od diagnózy po TKB; stupeň GVHD a potransplantačná 

liečba. Dlhodobé prežívanie po  HLA-kompatibilnej príbu-

zenskej transplantácií v  chronickej fáze je 50-75%, v  akce-

lerovanej fáze 25-30% a  z  pacientov transplantovaných 

v blastovej fáze prežíva 5 rokov menej ako 20%.

CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA (CLL):
Chronická lymfocytová leukémia je lymfoproliferatívne 

ochorenie, ktoré charakterizuje klonová expanzia a akumu-

lácia malých, zrelo vyzerajúcich lymfocytov v  krvi, kostnej 

dreni a lymfatických tkanivách. Všeobecne sú neoplastické 

lymfocyty B bunkového radu a menej ako 2% prípadov tvo-

ria T lymfocyty.

Epidemiológia:

Vyskytuje sa 3 – 4 prípady na 100 000 obyvateľov ročne. Väč-

šina pacientov má viac ako 60 rokov (medián 72 rokov), je 

extrémne vzácna u detí, častejšia je u mužov ako u žien (po-

mer 2:1). Je najčastejšou leukémiou v západných krajinách, 

predstavuje približne 30% všetkých leukémií. 

Klinický obraz:

Viac ako 40% pacientov nemá žiadne príznaky a  choroba 

sa zistí náhodne, alebo vrámci vyšetrenia nebolestivej lym-

fadenopatie, alebo absolútnej lymfocytózy. Pacienti môžu 

mať mierne príznaky ako únava, slabosť a zhoršenie kondície 

CML vzniká malígnou transformáciou a  klonálnou expan-

ziou jedinej pluripotentnej krvotvornej kmeňovej bunky, 

ktorú charakterizuje recipročná translokácia medzi dlhými 

ramenami chromozómov 22 a 9, t(9;22) )(q34;q11). Translo-

kácia spôsobuje vznik skráteného chromozómu 22, ktorý sa 

nazýva Philadelphia chromozóm (Ph). Pri translokácii vzni-

ká BCR/ABL fúzny gén, ktorý kóduje chimerický fosfopro-

teín p210 so silnou tyrozín kinázovou aktivitou. Fosforyluje 

a aktivuje proteíny, ktoré sa podieľajú na regulácii, adhézii, 

proliferácii a diferenciácii buniek. Výsledkom fosforylácií je 

znížená odpoveď na  apoptotické signály, nekontrolovaná 

expanzia leukemického klonu s  dlhším prežívaním leuke-

mických buniek a defektná interakcia povrchu buniek s von-

kajším prostredím.

Klinický obraz:

Väčšina pacientov je diagnostikovaných v  chronickej fáze. 

Jej klinický začiatok je všeobecne nenápadný. Niektorí chorí 

sa diagnostikujú asymptomaticky, napr. pri preventívnej 

prehliadke, iní chorí majú únavu, slabosť a stratu hmotnos-

ti, alebo majú príznaky zo zväčšenej sleziny - skorá sýtosť 

a bolesť alebo masa v  ľavom podrebrí. Menej časté sú prí-

znaky, ktoré vyplývajú z  porušenej funkcie granulocytov, 

alebo trombocytov, ako infekcie, trombóza alebo krvácanie. 

Progresiu CML signalizuje zhoršenie príznakov. Nevysvetle-

ná horúčka, významná strata hmotnosti, potreba zvýšenia 

dávky liečiv na kontrolu choroby, bolesti kostí a kĺbov, krvá-

canie, trombóza, a infekcie naznačujú transformáciu do ak-

celerovanej alebo blastovej fázy. Menej ako 10-15% novo 

diagnostikovaných chorých sa prezentuje s akcelerovanou 

alebo s de novo blastovou fázou CML.

Diagnóza:

Približne 40% pacientov môže byť bez príznakov, choroba 

sa zistí náhodne. Pri symptomatickom priebehu ťažkosti 

vyplývajú z  anémie, splenomegálie, hemoragickej diaté-

zy a z metabolických a vaskulárnych dôsledkov ochorenia. 

Typická je výrazná leukocytóza v periférnej krvi (PK), ktorá 

môže dosahovať hodnoty až 400x109/l. V  diferenciálnom 

rozpočte leukocytov sa zisťuje granulocytóza s  neutrofí-

liou. Diagnostický je posun k  menej zrelým elementom, 

v  diferenciálnom krvnom obraze sú zastúpené elementy 

vývojového radu neutrofilov: myeloblasty, promyelocy-

ty, myelocyty, metamyelocyty, paličky a  zrelé granulocyty. 

Často bývajú zmnožené bazofilné a eozinofilné granulocy-

ty, približne v polovici prípadov je prítomná trombocytóza, 

môže byť prítomná aj normocytová normochrómna anémia 

mierneho stupňa. V  biochemickom náleze býva zvýšená 

sérová koncentrácia vitamínu B12, laktátdehydrogenázy 

a kyseliny močovej, ktorá odráža zvýšený metabolický obrat 

nukleových kyselín.

Na  morfologickú diagnostiku sa používajú nátery aspirá-

tu kostnej drene. Charakteristický je hypercelulárny náter 

s  prevahou granulopoézy s  posunom k  menej zrelým ele-

mentom, a často aj megakaryocytového radu na úkor ery-

trocytového. Všeobecne je percento blastov v kostnej dreni 

normálne alebo len mierne zvýšené. Bazofília je rôzneho 
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bez špecifickej liečby ich malignity. Títo chorí majú medián 

prežitia viac ako 10 rokov a niektorí nikdy nebudú potrebo-

vať liečbu ich ochorenia. Ak má pacient primeraný počet 

krviniek a  je asymptomatický, nezačína sa liečba ani u pa-

cientov v  strednom štádiu choroby, ktorá sa manifestuje 

lymfadenopatiou a/ alebo hepatosplenomegáliou. Medián 

prežívania týchto pacientov je približne 7 rokov, a  väčšina 

bude vyžadovať liečbu v prvých rokoch sledovania. Pacienti 

so zlyhaním kostnej drene (Rai štádiu III alebo IV, Binet štá-

dium C) vyžadujú iniciálnu liečbu. Títo chorí majú medián 

prežívania 1,5 roka. Používa sa kombinovaná chemotera-

pia: anti-CD20 protilátka (rituximab) je účinná a jej podanie 

v  kombinácii fludarabin, cyklofosfamid a  rituximab (FCR), 

príp. bendamustin a rituximab dosahuje najviac celkových 

odpovedí a  kompletných remisií. Alogénna transplantácia 

kostnej drene môže byť kuratívna u  mladých chorých, ale 

súvisí s významnou mortalitou.
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a  to aj bez orgánového postihnutia a  anémie. Chorí s  po-

kročilejšou chorobou chudnú, majú rekurentné infekcie, 

krvácanie alebo anemický syndróm. Asi 80% chorých má 

nebolestivú lymfadenopatiu, najčastejšie sú postihnuté krč-

né, supraklavikulárne,  axilárne a  inguinálne uzliny. Približ-

ne polovica chorých má splenomegáliu. Prvým príznakom 

môže byť autoimúnna hemolytická anémia, autoimúnna 

trombocytopénia alebo izolovaný útlm erytropoézy. 

Diagnóza:

Typickú B CLL charakterizuje trvalo zvýšený počet cirkulu-

júcich lymfocytov. Pri zhotovovaní náteru periférnej krvi sa 

mnoho CLL lymfocytov poruší (Gumprechtove tiene).

Diagnostické kritériá:

V  periférnej krvi absolútny počet lymfocytov 5x109/l, prí-

tomný znak CD5 a   1 zo  znakov CD19, CD20, CD23

V kostnej dreni 30% lymfocytov a zodpovedajúci imunofe-

notyp: CD5+, CD19+, CD20+, CD+23, FMC7-/+, CD22-/+ 

Diagnózu potvrdzuje zdokumentovanie infiltrácie KD leuke-

mickými bunkami. Dreň býva hypercelulárna s 30% až 100% 

infiltáciou lymfocytmi. Cytogenetické abnormality sa zisťujú 

vo viac ako 80% prípadov karyotypovým vyšetrením a fluo-

rescenčnou in situ hybridizáciou (FISH).

Diferenciálna diagnóza je široká, pretože reaktívna lymfocy-

tóza a  celý rad lymfoproliferatívnych chorôb sa môže pre-

zentovať obrazom chronickej leukémie: folikulový lymfóm, 

splenický lymfóm marginálnej zóny, uzlinový lymfóm mar-

ginálnej zóny, lymfóm z plášťových buniek, vlasatobunková 

leukémia, prolymfocytová leukémia (B alebo T), lymfoplaz-

mocytový lymfóm, Sézaryho syndróm. 

Liečba:

Pacienti, ktorí sa prezentujú s typickou B CLL bez prejavov 

ochorenia okrem postihnutia kostnej drene a  lymfocytózy 

(t.j. Rai štádium 0, alebo Binet štádium A), sa môžu sledovať 
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Sumár: 
Mnohopočetný myelóm (MM) je nevyliečiteľné nádorové ocho-

renie s incidenciou asi 5/100.000 obyvateľov. Medián veku v čase 

diagnózy je 70 rokov. Vzniká v  dôsledku klonálnej proliferácie 

a akumulácie nádorových plazmatických (myelómových) buniek, 

ktoré produkujú nefunkčnú monoklonovú protilátku (parapro-

teín). Paraproteín možno zistiť v sére a v moči pomocou elektrofo-

rézy (ELFO) a imunofixácie (IF). Najčastejšími príznakmi ochorenia 

sú bolesti, prejavy anémie, časté infekcie a poškodenie obličiek. 

Liečba pacientov s MM je vždy komplexná a zahŕňa protinádoro-

vú liečbu a nemenej dôležitú podpornú liečbu. Zavedenie nových 

liekov do praxe ako talidomid, lenalidomid a bortezomib viedli 

k zlepšeniu prežívania pacientov vo všetkých vekových skupi-

nách. Vysokodávkovaná chemoterapia s následnou autológnou 

transplantáciou kostnej drene (HD CHT+ASCT) je v súčasnosti 

štandardnou liečebnou metódou u  pacientov s novozisteným 

myelómom vo veku do 65 rokov.

Kľúčové slová: myelóm, paraproteín, príznaky, chemoterapia

Summary: 
Multiple myeloma (MM) is an incurable malignant disease with 

incidence of 5 new cases per 100,000 people per year. Median age 

at the time of diagnosis is 70 years. Myeloma is caused by prolifera-

tion and accumulation of clonal plasma cells producing mono-

clonal antibodies (paraprotein). Paraprotein could be indentified 

is serum and urine by serum protein electrophoresis and immu-
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nofixation. The main symptoms are pain, symptoms of anemia, 

frequent infections and renal insufficiency. Treatment of patients 

with MM is always complex, it consists of antimyeloma treat-

ment and supportive therapy. In recent years introduction of novel 

agents like thalidomide, lenalidomide and bortezomib has led to 

improvement in survival of myeloma patients in all age groups 

Myeloablative high-dose chemotherapy followed by autologous 

stem cell transplantation is currently the standard treatment for 

patients younger than 65 years with newly diagnosed myeloma.

Key words: myeloma, paraprotein, symptoms, chemotherapy

ETIOLÓGIA A RIZIKOVÉ FAKTORY:

Najvýznamnejším rizikovým faktorom pre myelóm je zvyšu-

júci sa vek. Medián veku v čase diagnózy je 70 rokov. Približ-

ne 75% prípadov je diagnostikovaných u pacientov vo veku 

nad 50 rokov a vyše 37% pacientov má v čase diagnózy viac 

ako 75 rokov. So zvyšujúcim sa priemerným vekom dožitia 

sa medián veku v  čase diagnózy myelómu bude aj naďa-

lej zvyšovať a  môžeme tak očakávať nárast počtu starších 

pacientov s  myelómom. Manažment starších pacientov je 

náročnejší v tom, že musíme viac prihliadať na sprievodné 

ochorenia, socioekonomické faktory a rodinné zázemie pa-

cientov. Jedným zo známych rizikových faktorov je aj rasa. 

U  čierneho obyvateľstva je takmer dvojnásobná inciden-

cia, čo sa vysvetľuje genetickou predispozíciou. U  aziatov 

je naopak incidencia myelómu najnižšia. Doposiaľ nebolo 

dokázané, že by faktory ako obezita, spôsob stravovania, 

fajčenie či škodlivé faktory životného a pracovného prostre-

dia zohrávali úlohu pri vzniku myelómu. V minulosti sa pred-

pokladalo, že chronická a opakovaná antigénna stimulácia 

by mohla predstavovať rizikový faktor pre vznik myelómu. 

Epidemiologické štúdie však túto hypotézu nepotvrdili. 

V ostatnom období bola vo svete pozorovaná zvýšená inci-

dencia myelómu u HIV-pozitívnych pacientov. Nie je zatiaľ 

jasné, či sa na tom podieľajú imunologické a infekčné me-

chanizmy alebo je to dôsledok zlyhania protinádorovej imu-

nity. Účinná protivírusová liečba, ako aj zlepšená podporná 

liečba viedla k signifikantne lepšiemu prežívaniu HIV-pozi-

tívnych pacientov. So starnutím tejto populácie pacientov 

musíme počítať s  tým, že v  ambulanciách budeme vídať 

častejšie HIV-pozitívnych pacientov s  myelómom a  inými 

malignitami. Familiárny výskyt myelómu je veľmi raritný. 

Predpokladá sa, že v niektorých rodinách existuje genetická 

predispozícia pre vznik niektorého z  lymfoproliferatívnych 

ochorení, alebo celkove nádorových ochorení a myelóm je 

len jedným z nich.

Pri myelóme tak ako aj pri iných lymfoproliferatívnych  a he-

matologických malignitách neexistuje prevencia. 

MGUS – monoklonová gamapatia nejasného významu:

U väčšiny pacientov so symptomatickým myelómom, ocho-

reniu predchádzal asymptomatický premalígny stav mo-

noklonová gamapatia nejasného významu - MGUS. MGUS 

sa vyskytuje asi u 3-4% ľudí starších ako 50 rokov a u 7,5% 

ľudí starších ako 85 rokov. Diagnostické kritéria pre MGUS sú 

uvedené v tabuľke č.2. Ide vlastne o laboratórny nález, nie 

o ochorenie. MGUS je podmienený prítomnosťou jedného 

klonu plazmatických buniek, ktoré tvoria homogénny mo-

noklonový imunoglobulín, t.j paraproteín alebo M-proteín. 

V prípade reaktívnych či zápalových procesov dochádza tiež 

k vzostupu hladiny imunoglobulínov, tieto sú však polyklo-

nálne. Príčiny vzniku MGUS nie sú známe a u  jednotlivého 

pacienta nemožno ani povedať, aký bude ďalší vývoj. MGUS 

môže zriedkavo aj spontánne vymiznúť, alebo sa neskôr 

môže u  pacienta vyvinúť myelóm, niektorý z  malígnych 

lymfómov, autoimúnne ochorenie, periférna neuropatia 

asociovaná s MGUS, niektoré z dermatologických ochorení 

prípadne iné. Pri MGUS je riziko progresie do myelómu asi 

u 1% pacientov s MGUS za rok. Je ale ťažké presne defino-

vať u akej časti pacientov so symptomatickým myelómom 

ochoreniu predchádzal MGUS, keďže MGUS nemá príznaky 

a ide zvyčajne o náhodný laboratórny nález, ak sme pacien-

tovi dali z nejakého dôvodu vyšetriť ELFO či IF séra.

KLINICKÉ PRÍZNAKY:

Klinické príznaky pri MM sú podmienené akumuláciou 

myelómových buniek a  prítomnosťou paraproteínu. Naj-

častejším príznakom sú bolesti kostí. Bývajú lokalizované 

v  mieste kostnej lézie, či fraktúry, alebo majú viac difúzny 

charakter. Najčastejšie ide o bolesti chrbtice. Pri pretrvávaj-

úcich a progredujúcich bolestiach chrbtice, pri náleze veku 

neprimeranej osteoporózy a  osteoporózy u  mužov, treba 

pátrať po príčine a myslieť aj na myelóm. Častým príznakom 

je anémia. Prejaví sa únavnosťou, zhoršenou toleranciou 

fyzickej záťaže, zadýchavaním pri námahe, bolesťami hla-

vy, palpitáciami a  pod. Poškodenie obličiek je nezriedka 

asymptomatické a zistí sa náhodne. Niekedy sa vyvinie opu-

chový stav, oligúria až oligo-anúria, prípadne hypertenzná 

kríza. U  časti pacientov poškodenie obličiek pri myelóme 

vedie k vývoju nefrotického syndrómu a až výsledky biopsie 

a špeciálne biochemické vyšetrenia ukážu pravú príčinu toh-

to stavu. Opakované infekcie alebo závažná infekcia u do-

posiaľ zdravého človeka môžu byť prejavom imunodeficitu 

a mali by vždy viesť ku komplexnému vyšetreniu pa cienta. 

U  niektorých pacientov sú to práve časté infekcie spolu 

s únavou, ktoré viedli k diagnóze myelómu. Príznaky mieš-

nej lézie, ako výrazné bolesti vyžarujúce do  dolných kon-

čatín (DK), poruchy citlivosti a hybnosti DK či inkontinencia 

moču a stolice, spôsobujú kompresívne fraktúry stavcov ale-

bo paravertebrálne tumorózne masy. Niekedy sa paraverte-

brálny infiltrát nachádza vyššie a  tlakom na  miechu môže 

spôsobiť napríklad monoparézu hornej končatiny prípade 

léziu hlavových nervov. Je to vždy urgentný stav a  vyža-

duje si bezodkladné riešenie, podobne ako hyperkalcié-

mia. Táto sa prejavuje zápchou, polyúriou, dehydratáciou, 

ospanlivosťou až zmätenosťou. Menej častými príznakmi sú 

koagulopatie, polyneuropatické ťažkosti a hyperviskóz-

ny syndróm. Pomerne častým prejavom hyperviskózneho 

syndrómu je epistaxa a bolesti hlavy.
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ný systém. V roku 2003 boli publikované nové diagnostické 

kritériá monoklonových gamapatií podľa IMWG, ktoré sú 

jednoduchšie a  praktickejšie. Podľa týchto kritérií možno 

odlíšiť MGUS a asymptomatický myelóm, pri ktorých nie sú 

príznaky ochorenia ani orgánové poškodenie. Títo pacienti 

sú len pravidelne sledovaní. Symptomatický myelóm pred-

stavuje skutočný mnohopočetný myelóm a vyžaduje si lieč-

bu bezprostredne po stanovení diagnózy. V tabuľke č.2 sú 

uvedené diagnostické kritériá monoklonových gamapatií.

PROGNOSTICKÉ FAKTORY:

Myelóm je heterogénne ochorenie s rôznorodým klinickým 

priebehom. Prežívanie je variabilné, mesiace až roky. Samot-

né štádium v čase diagnózy hovorí málo o ďalšom priebehu 

ochorenia. Známe sú viaceré prognostické faktory ako vek, 

β2M, LDH, albumín, CRP, kreatinín, štádium a iné, ktoré od-

rážajú biologické vlastnosti myelómových buniek. V praxi sa 

používa medzinárodný prognostický index – ISS (internatio-

nal staging system) podľa IMWG (tab. 3). Podľa ISS možno 

pacientov so symptomatickým myelómom rozdeliť do troch 

prognostických skupín. Výhodou ISS je jednoduchosť a re-

produkovateľnosť. Nezahŕňa však cytogenetické abnorma-

lity, ktoré najvýznamnejšie determinujú prognózu pri MM. 

Medzi dokázané prognosticky nepriaznivé abnormality pa-

tria delécia 13q, translokácie t(4;14) a  t(14;16), delécia 17q 

a hypodiploidia. 

LIEČBA: 
 
V liečbe MM nastal za posledných 10-20 rokov významný po-

krok. Súčasné liečebné stratégie predlžujú prežívanie a zlep-

šujú kvalitu života pacientov. Potrebné je odlíšiť pacientov 

s MGUS a s asymtomatickým myelómom, ktorých nelie-

čime, ale ich len pravidelne sledujeme. Liečba je indikovaná 

až pri dokázanej progresii ochorenia alebo objavení sa prí-

znakov či orgánového poškodenia. U pacientov so sympto-

matickým myelómom má správne rozhodnutie o iniciálnej 

liečbe zásadný význam. Kľúčové je rozhodnutie, či je pacient 

vhodným kandidátom na vysoko dávkovanú chemoterapiu 

s následnou autológnou transplantáciou kostnej drene (HD 

CHT+ASCT). Autológna transplantácia ako iniciálna liečba 

by mala byť navrhnutá všetkým pacientom vo veku do 65 

rokov a u pacientov v dobrom stave, bez významnej komor-

bidity, s dobrou výkonnosťou aj do 70 rokov. 

Častými sprievodnými ochoreniami sú artériová hyperten-

zia, diabetes či renálna dysfunkcia podmienená myelómom, 

ktoré nie sú kontraindikáciou pre transplantáciu. Kontrain-

dikáciou pre transplantáciu môžu byť významné srdcové 

zlyhávanie, závažná hepatopatia, závažná renálna dysfunk-

cia z iných príčin, závažné pľúcne poškodenie s významným 

poklesom difúznej pľúcnej kapacity alebo psychická nespô-

sobilosť. V  tab.č 4 je schematicky znázornený štandardný 

liečebný postup u pacientov s myelómom.

DIAGNOSTIKA A DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIÁ:

Myelóm sa prejavuje komplexom klinických príznakov, la-

boratórnych a  rádiologických nálezov. V  tab.1 sú uvedené 

odporúčané vyšetrenia. Cieľom uvedených vyšetrení je sta-

novenie diagnózy, štádia a orgánového poškodenia.

Bolesti sú pri myelóme najčastejším dôvodom prečo pacien-

ti vyhľadajú lekára. Zvyčajne ide o bolesti chrbtice a tieto sa 

nelíšia od bolestí spôsobených degeneratívnymi zmenami 

na chrbtici. Pozornosť treba venovať pacientom, u ktorých 

bolesť neustupuje alebo sa zvýrazňuje po  nasadení spaz-

moanalgetickej liečby, po  absolvovaní bežných proced-

úr ako sú masáže či rehabilitácia, prípadne ak sa objavujú 

bolesti v ďalších lokalitách a pacient sa sťažuje aj na únavu 

a nevýkonnosť. V takých prípadoch sú potrebné jednak zob-

razovacie vyšetrenia ako aj základné laboratórne vyšetrenia. 

Ak máme podozrenie na  myelóm, je potrebné vyhnúť sa 

užívaniu nesteroidných analgetík (NSA) pre ich nefrotoxic-

ký efekt a pri indikovaní zobrazovacích vyšetrení voliť radšej 

vyšetrenie klasickým RTG alebo magnetickou rezonanciou. 

Nezriedka sa stáva, že kumulácia faktorov, ako časté a dlho-

dobé užívanie NSA pre neutíchajúce bolesti, vyšetrenie CT 

s  použitím kontrastnej látky, nedostatočná hydratácia (pa-

cient chodí po rôznych vyšetreniach a vždy nalačno a smäd-

ný) a  následná   infekcia spojená s  febrilitami, vyústia 

do akútneho renálneho zlyhania, pre ktoré je pacient akút-

ne hospitalizovaný a stanoví sa diagnóza myelómu. 

Myelóm patrí medzi ochorenia, ktoré sú náročné z hľa-

diska laboratórnych vyšetrení. Potrebné je urobiť širokú 

paletu hematologických a  biochemických parametrov 

a následne nálezy správne interpretovať. Významné od-

chýlky ako zvýšené hladiny celkových bielkovín alebo 

niektorej triedy imunoglobulínov či anémia zvyčajne 

neujdú pozornosti. Naopak medzi prehliadané nálezy 

patrí napríklad významná hypogamaglobulinémia ale-

bo hyperkalciémia. Hypogamaglobulinémia u doposiaľ 

zdravého človeka by mala byť vždy dôvodom na vyše-

trenie ELFO a IF séra a moču. 

Tak možno odhaliť prítomnosť tzv. Bence-Jonesovej biel-

koviny (BJB). BJB sú vlastne ľahké voľné reťazce kappa ale-

bo lambda, ktoré nachádzame vo zvýšených množstvách 

v moči a v sére, ak myelómové bunky netvoria kompletnú 

molekulu imunoglobulínu, ale len ľahké reťazce. Hypoga-

maglobulinémia je dôsledkom potlačenia tvorby fyziolo-

gických imunoglobulínov pri myelóme. Pri nástupe remisie 

po úspešnej liečbe dochádza k normalizácii hladín imuno-

globulínov.

Pri myelóme musia byť splnené viaceré diagnostické kri-

tériá. Najstaršie sú diagnostické kritériá a  určenie štádia 

podľa Durieho a Salmona. Je to osvedčený a stále používa-
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treba myslieť aj na mykotické a vírusové infekcie. Pre pa-

cientov s  aktívnym ochorením a  na  liečbe chemoterapiou 

je vitálne dôležité, aby bola liečba antibiotikami nasade-

ná do 24 hodín od prvých príznakov infekcie. Volíme vždy 

antibiotiká so širším spektrom a rýchlym nástupom účinku. 

Neodporúča sa dlhodobé profylaktické podávanie anti-

biotík pre riziko vývoja rezistencie, ako aj ťažkých infekcií 

spôsobených Clostridium difficile. Profylaktická virostatická 

liečba acyklovirom sa odporúčam u pacientov počas lieč-

by bortezomibom, po autológnej transplantácii a v prípade 

opakovane prekonaných herpetických infekciách. Liečba 

intravenóznymi imunoglobulínmi môže byť užitočná pre 

niektorých pacientov s  pretrvávajúcou ťažkou hypoga-

magobulinémiou a  recidivujúcimi infekciami po  ukonče-

nej liečbe. Vakcinácia u  pacientov s  aktívnym ochorením 

a na liečbe chemoterapiou nie je spoľahlivá vzhľadom k vý-

razne suprimovanej protilátkovej odpovedi.

Hyperkalciémia 

Hyperkalciémia je urgentný stav. Liečbou voľby sú intenzív-

na hydratácia, kľučkové diuretiká, steroidy a  intravenózne 

bisfosfonáty. Hyperkalciémia patrí medzi komplikácie, ktoré 

sú často nerozpoznané, keďže stanovenie hladiny vápnika 

nepatrí medzi rutinné laboratórne vyšetrenie v  ambulan-

ciách praktických lekárov. Nález hyperkalciémie si vždy vy-

žaduje pátranie po príčine.

Renálna dysfunkcia

Poškodenie obličiek je problém, ktorý sa nezriedka u  pa-

cientov s  myelómom podceňuje. Hlavné faktory, ktoré 

vedú k poškodeniu obličiek sú voľné ľahké reťazce, sérový 

paraproteín (najmä triedy IgA, IgD), hyperkalciémia, hype-

rurikémia, dehydratácia, diabetes a  arteriálna hypertenzia. 

Opatrnosť sa odporúča pri podávaní potenciálne nefroto-

xických látok ako sú nesteroidné antireumatiká, ACE-inhi-

bítory, niektoré antibiotiká a intravenózne kontrastné látky. 

Najlepšou prevenciou renálnej dysfunkcie je  dostatočná 

hydratácia (minimálne 2 l tekutín/deň). 

Bolesť

Veľmi dôležitou súčasťou podpornej starostlivosti je liečba 

bolesti. Bolesti skeletu sú dlhodobým problémom pacien-

tov s  MM. Liečba bolesti býva aj   dnes ešte podceňovaná 

a  nedostatočná. Niekedy sú príčinou predsudky a  obavy 

z opiátov ale nezriedka aj nevedomosť. V súčasnosti je do-

stupné široké spektrum analgetík s  rozličnou intenzitou 

účinku a v rôznych aplikačných formách a nie je dôvod aby 

pacient trpel bolesťou, ktorú je možné účinne ovplyvniť. 

Liečbu bolesti by mal viesť odborník so skúsenosťami v tejto 

oblasti, najlepšie neurológ alebo algeziológ. Pri voľbe urči-

tého analgetika je dôležité zohľadniť, či nejde o potenciálne 

nefrotoxický liek (NSA), ako sa vylučuje a aké má pacient ob-

ličkové funkcie.

ZÁVER:
Moderné liečebné stratégie, vrátane autológnej transplan-

tácie, predstavujú bezpečný, veľmi účinný a  v  súčasnosti 

štandardný spôsob liečby, pri ktorom je medián prežívania 

PODPORNÁ LIEČBA:
MM je komplexné ochorenie a aj liečba je komplexná. Okrem 

protinádorovej je rovnako dôležitá aj podporná liečba, ktorá 

neovplyvňuje dĺžku prežívania, zlepšuje však kvalitu života. 

Kostná choroba

Pacienti s  dokázaným kostným postihnutím (lytické lézie, 

osteoporóza) by mali dostávať intravenózne (iv.) bisfosfo-

náty. Odporúčané preparáty pri MM sú pamidronát, a  zo-

lendronát. Liečba bisfosfonátmi znižuje kostnú morbiditu, 

spotrebu analgetík a tiež potrebu analgetickej rádioterapie. 

Liečba bisfosfonátmi významnou mierou prispela k dlhodo-

bému zlepšeniu kvality života pacientov s MM. Pri liečbe bis-

fosfonátmi je potrebné sledovať funkciu obličiek, v prípade 

renálnej dysfunkcie sa odporúča dávky redukovať, prípadne 

liečbu prerušiť. Dôležitá je dostatočná hydratácia. Pri dlho-

dobej liečbe iv. bisfosfonátmi treba myslieť na riziko vzniku 

osteonekrózy čeľuste. Odporúča sa zvýšená ústna hygiena, 

pravidelné stomatologické prehliadky a ak je možné, vyhnúť 

sa invazívnym stomatologickým výkonom. V prípade, že je 

výkon nevyhnutný, treba sa riadiť platnými odporúčaniami 

a odoslať pacienta na zákrok na stomatochirurgické praco-

visko. Dôležité je, aby pacient vždy informoval stomatológa 

že je liečený iv. bisfosfonátmi.

Anémia

Asi 70% pacientov s  MM má anémiu. Pri anémii ťažkého 

stupňa sa podávajú transfúzie erymasy. U pacientov s ané-

miou ľahkého a stredného stupňa s minimálnymi príznakmi 

nastane nezriedka úprava hodnôt spontánne, ako prejav 

efektivity chemoterapie. U  pacientov s  obličkovým po-

škodením a  pretrvávajúcou symptomatickou anémiou pri 

hodnotách Hg<10g/dl sa odporúča liečba erytropoézu sti-

mulujúcimi látkami (ESA). 

Tromboembolická choroba

Ďalším problémom u  pacientov s  MM je zvýšené riziko 

tromboembolickej choroby (TECH). Známe rizikové fak-

tory pre TECH pri MM a iných nádorových ochoreniach sú: 

imobilizácia, trombofilný stav, hyperkoagulačný stav, liečba 

thalidomidom, lenalidomidom, antracyklínmi, pulzná lieč-

ba dexametazonom, infekcia, diabetes, srdcové ochorenia, 

chronické zápalové ochorenia, obezita, prekonaná TECH 

v anamnéze. U pacientov s rizikovými faktormi sa odporúča 

dlhodobá profylaktická liečba nízkomolekulárnymi heparín-

mi, prípadne aspoň v  úvodnej fáze liečby, keď je pacient 

často menej mobilný, má hyperproteinémiu, nezriedka 

nefropatiu podmienenú MM, dostáva vysoké dávky korti-

koidov a má významne zvýšené riziko závažnej infekcie.

Infekcie

Infekcie sú častým problémom v dôsledku narušenej humo-

rálnej aj celulárnej imunity u pacientov s MM. Najvyššie rizi-

ko pre vznik závažnej infekcie majú pacienti počas prvých 

troch mesiacov od zahájenia iniciálnej liečby, ako aj   ťažko 

predliečení pacienti po opakovaných relapsoch ochorenia. 

Rizikové faktory pre vznik infekcie sú aktívny myelóm, ne-

utropénia, liečba vysokými dávkami kortikoidov, zavedený 

centrálny venózny katéter, diabetes mellitus. Okrem baktérií 
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5 rokov a asi 15-20% pacientov prežíva vyše 10 rokov. Zave-

dením nových liekov do liečby sa významne zlepšilo preží-

vanie aj u starších pacientov, medián prežívania starších je 

v súčasnosti asi 50 mesiacov. Cieľom starostlivosti o pacien-

tov s myelómom je v prvom rade včasné stanovenie diagnó-

zy a  následne použitie účinnej liečby s  cieľom navodenia 

dlhodobej remisie, kedy pacient nemá príznaky ochorenia 

a nepotrebuje protinádorovú liečbu. Komplexná podporná 

starostlivosť tvorí neoddeliteľnú súčasť liečby pri MM. Nové 

poznatky z oblasti biológie myelómu viedli k vývoju novej 

generácie tzv. imunomodulačných látok (thalidomid, lenali-

domid, bortezomib a iné), ktoré ovplyvňujú bunkové regu-

lačné mechanizmy a  interakcie s  mikroprostredím kostnej 

drene. Tieto lieky sú už pevnou súčasťou liečby myelómu 

v súčasnosti. V klinických štúdiách sa testuje mnoho ďalších 

nových látok. Vďaka rozsiahlemu základnému a klinickému 

výskumu sa paleta liekov na liečbu MM neustále rozširuje.

Tab.1 Odporúčané vyšetrenia pri myelóme 

Vyšetrenie Čo vyšetrením sledujeme

Krv/sérum

Krvný obraz

FW

Biochémia

Imunoglobulíny kvantitat. 

ELFO, IF séra

Voľné ľahké reťazce kvantitat.

β2 mikroglobulín

 anémia, trombocytopénia,

 zvýšené hodnoty

 Kr, KM, Ur, LDH, CRP, CB, Alb, Ca*

 hladiny Ig, hypogamaglobulinémia

 dôkaz paraproteínu (IgG, IgA, zriedkavo IgM, IgD, BJB)

 zvýšené hladiny a zmeny pomeru κ/λ v sére

 zvýšené hodnoty - prognostický faktor

Moč

24-hodinový moč

ELFO, IF
 Proteinúria, klírens kreatinínu

 BJB‡, ľahké reťazce v moči

Kostná dreň

Aspirát

Trepanobiopsia
 morfológia, cytogenetika, FISH†

 histologický nález v KD, dôkaz amyloidu

Skelet

RTG skeletu

CT/MRI

PET/CT

 osteolytické lézie, fraktúry, osteoporóza

 mäkkotkanivové nádorové masy, zmeny stavcov, miešny útlak, 

 dôkaz kostného postihnutia pri negativite RTG skeletu

 dôkaz metabolicky aktívnych kostných lézií

 prítomnosť extramedulárneho postihnutia

 vylúčenie iných lézií pri solitárnom myelóme

*Kr- kreatinín, KM-kyselina močová, Ur-urea, LDH-laktátdehydrogenáza, CRP-C-reaktívny proteín, Alb-albumín, Ca-kalcium 

‡BJB- Bence –Jonesova bielkovina

†FISH- fluorescenčná in-situ hybridizácia
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Tab.2 Diagnostické kritériá monoklonálnych gamapatií podľa International Myeloma Working Group (IMWG) 2003. 

Pôvodný názov Nový názov Diagnostické kritériá 

musia byť splnené všetky kritériá

MGUS

(Monoklonová gamapatia 

nejasného významu)

MGUS Paraproteín v sére < 30 g/l

Klonálne plazmatické bunky v KD < 10%

Neprítomnosť inej B-lymfoproliferácie

Neprítomné orgánové a tkanivové poškodenie*

Tlejúci myelóm

(indolentný)

Asypmtomatický myelóm Paraproteín v sére > 30 g/l 

Klonálne plazmatické bunky v KD > 10%

Neprítomné orgánové a tkanivové poškodenie

Myelóm Syptomatický myelóm Paraproteín v sére a/alebo v moči

Klonálne plazmatické bunky v KD > 10% a/alebo histologicky dokáza-

ný plazmocytóm †

Prítomné aspoň 1 orgán. poškodenie (CRAB)‡:

C-calcium: hyperkalciémia > 2.8 mmol/l

R-renal: renálna dysfunkcia, Kr. > 176 μmol/l

A-anemia: Hemoglobín <100g/l, alebo 20g/l pod dolným limitom 

normy

B-bone: lytické kostné lézie alebo osteoporóza

* Neprítomnosť žiadneho z CRAB

† Plazmocytóm je extramedulárna plazmocelulárna tumorózna masa v kosti alebo v mäkkých tkanivách

‡ Orgánové poškodenie v dôsledku myelómu

Tab.3 Medzinárodný prognostický index ISS podľa IMWG 

Štádium Kritériá Medián prežívania

I β2M < 3.5 mg/l Albumín ≥ 35 g/dl 62 mes.

II β2M < 3.5 mg/l Albumín < 35 g/dl 44 mes.

β2M 3.5- 5.5 mg/l a Albumín ≥ 35 g/dl

III β2M ≥ 5.5 mg/l 29 mes.

Tab.č 4 Liečebný postup u pacientov s myelómom

MGUS Observácia á 3-6 mes.

Asymptomatický myelóm Observácia á 3 mes.

Symptomatický myelóm ≤ 65 rokov

(< 70 rokov)

Indukcia 3-4 cykly štandardnej CHT*

Konsolidácia: 1. HD CHT + ASCT

Odpoveď po transplantácii:

  KR  observácia

 ≤ KR  2. HD CHT + ASCT (tzv. tandémová transplantácia)

> 65 rokov minim. 9 cyklov VMP, VCD, MPT

Relaps/ progresia

- dĺžka trvania remisie

- celkový stav pacienta

- stav hemopoézy

- prítomnosť polyneuropatie

- funkcia obličiek

- vek

- pred tým použitý režim

- agresivita relapsu

Terapeutické 

možnosti

HD CHT+ ASCT

Thalidomid ± DXM ± cyklofosfamid

Bortezomib ± DXM ± cyklofosfamid

Lenalidomid +DXM

Bendamustin

DXM event prednizon monoterapia

Cyklofosfamid

Nové lieky

*VCD- bortezomib, cyklofosfamid, dexametazon; VTD – bortezomib, thalidomid, dexametazon

VMP- melfalan+prednison+bortezomib; DXM- dexametazon; 

†KR- kompletná remisia; (EBMT kritériá pre odpoveď)
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sa vyskytujúce nádory ide o ochorenie s úspešnejšou liečbou 

a prepracovaným skríningom. Odhad pravdepodobnosti pre- Odhad pravdepodobnosti pre-

žitia, na základe porovnania incidencie a mortality v r. 2007 

pri diagnostikovaní kolorektálneho karcinómu, je u nás 47%. 

Naviac sú pri tomto ochorení známe prekancerózy, ktoré keď 

sa systematicky liečia vedú v výraznému zníženiu incidencie 

ochorenia. k takémuto zmenšovaniu incidencie naozaj dochá-

dza v USA, kde sa skríning KK vykonáva už niekoľko desaťročí. 

U  nás výskyt kolorektálneho karcinómu neustále narastá. 

V roku 2008 bolo v SR diagnostikovaných 3 768 nových prí-

padov, za jeden rok od r. 2007 došlo k nárastu o 443prípadov. 

V r. 1968 bolo diagnostikovaných len 969 (1,2). 

Incidencia kolorektálneho karcinómu je na popredných 

priečkach medzi všetkými karcinómami a podľa údajov 

z Národného onkologického registra v posledných spo-

čítaných rokoch (2008) sa dostal u mužov na prvé miesto 

pred karcinóm pľúc. Podľa odhadovaných štatistických 

údajov European cancer observatory (IARC) je inciden-

cia kolorektálneho karcinómu u  slovenských mužov 

na  prvom mieste v  Európe aj na  svete (tab. č. 1). Medzi 

ženami sú na prvom mieste Nórky (3).

Tabuľka č. 1: Odhadovaná incidencia a  mortalita na  KK 

u mužov v Európe v r. 2012 podľa IARC

MOŽNOSTI PREVENCIE KARCINÓMU 
HRUBÉHO ČREVA A KONEČNÍKA
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.

Oddelenie gastroenterológie, OÚSA s.r.o., Heydukova 10, Bratislava

peter.makovnik@ousa.sk

Súhrn:
Podľa odhadovaných štatistických údajov European cancer ob-

servatory (IARC) je incidencia kolorektálneho karcinómu u slo-

venských mužov na prvom mieste v Európe aj na svete. Až 90% 

všetkých kolorektálnych karcinómov má populácia staršia ako 50 

rokov. Kolorektálny karcinóm vzniká na základe mutácií v DNA zís-

kaných od rodičov (hereditárne faktory) a počas života získaných 

somatických mutácií. V primárnej prevencii sa uplatňujú epide-

miologické znalosti o súvise medzi diétnymi zvyklosťami a rizikom 

kolorektálneho karcinómu. V životnom štýle sa odporúča nefajčiť 

a zvýšiť fyzickú aktivitu. V sekundárnej prevencii ide o diagnosti-

ku včasných foriem ochorenia (I. a II. štádium) a odstraňovanie 

prekanceróznych stavov - adenómov a pílkovitých (serrated) po-

lypov. V skríningu sa uplatňujú testy na okultné krvácanie (FOBT) 

v stolici a kolonoskopia (jednak ako skríningové vyšetrenie a aj ako 

následné vyšetrenie pri pozitívnom FOBT. Na zlepšenie adherencie 

je potrebné v populácii s priemerným rizikom (populácia nad 50 

rokov) zvýšiť aktivitu využitím osobného oslovovania listom, elek-

tronickou poštou ev. telefonicky. 

Kľučové slová: kolorektálny karcinóm, skríning, okultné krváca-

nie, polyp, kancerogenéza

Summary:
According to estimated statistic data of European Cancer Ob-

servatory (IARC), the incidence of colorectal cancer in Slovak men 

tops the first place in Europe and also in the world. Up to 90% of all 

colorectal carcinomas occur in a population older than 50 years. 

Colorectal cancer develops on the basis of mutations in DNA 

obtained from parents (hereditary factors) and during the life of 

acquired somatic mutations. Epidemiological awareness of the 

association between dietary habits and risk of colorectal cancer 

is important in the primary prevention. Lifestyle changes include 

smoking cessation and increase of physical activity. In the area of 

secondary prevention diagnosis of the early disease (Stage i and II) 

and removal of precancerous conditions - adenomas and serrated 

polyps. Screening tests include fecal occult blood (FOBT) and colo-

noscopy (both as a screening test and as a follow-up examination 

for a positive FOBT). To improve adherence in average-risk popu-

lation (population over 50 years) it is necessary to increase the 

awareness by use personal mailings (letters), e-mails or by phone. 

Key words : colorectal cancer, screening, FOBT, polyp, cancero-

genesis

ÚVOD:
Z  celkovej úmrtnosti populácie zomiera na  onkologické 

ochorenie asi 22% obyvateľstva. Medzi najčastejšie sa vy-

skytujúce lokality nádorov patrí kolorektálny karcinóm (KK). 

Na rozdiel od karcinómu pľúc, ktorý tiež patrí medzi najviac 
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ného génu. Presnú diagnostiku ochorenia pred objavením 

sa polypov v čreve je možné urobiť metódami molekulovej 

genetiky. Jedinou profylaxiou karcinómu u postihnutých je 

totálna kolektómia po objavení sa polypov. 

Adenomatózna polypóza v spojení s osteómami a desmoid-

nými tumormi kože sa označuje ako Gardnerov syndróm. 

Turcotov syndróm je autozomálne recesívne dedičné ocho-

renie, ide o spojenie črevnej adenomatózy s malignými tu- s malignými tu-malignými tu-

mormi centrálneho nervového systému. 

V  sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia dr. Lynch 

opísal rodiny s vysokým výskytom kolorektálneho karcinó-

mu. Epidemiologické štúdie zistili autozomálne dominantú 

dedičnosť a 90% penetráciu ochorenia. Toto ochorenie na-

zval Lynch hereditárny nepolypózny karcinóm kolonu ale 

neskôr bolo premenované na  Lynchov sy. Lynchov sy má 

odlišnosti od  sporadickéko karcinómu kolorekta – v  prie-sporadickéko karcinómu kolorekta – v  prie-

mere sa vyskytuje včaššie, postihuje prevažne pravé kolon 

a často býva mnohopočetné postihnutie. 

Ochorenie má dve podskupiny označované ako syndrómy 

Lynch I a Lynch II, u druhého syndrómu sa v  rodinách po- I a Lynch II, u druhého syndrómu sa v  rodinách po-Lynch II, u druhého syndrómu sa v  rodinách po-

pri kolorektálnom karcinóme vyskytujú aj adenokarcinómy 

ovaria, pankreasu, prsníka, žlčových ciest, žalúdka , uroepi-

telu a endometria. 

Incidencia kolorektálneho karcinómu výrazne závisí od veku 

populácie, výskyt narastá od druhej dekády až do deviatej 

dekády života. Až 90% všetkých KK má populácia staršia ako 

50 rokov.

ETIOPATOGENÉZA: 
Kolorektálny karcinóm vzniká komplexnou interakciou me-

dzi hereditárnymi faktormi a  faktormi životného prostre-

dia a životného štýlu. Prípady, ktoré sú následkom mutácií 

DNA vplyvom životného prostredia počas života jedinca 

označujeme ako sporadické, prípady s vrodenou mutáciou 

označujeme ako hereditárne a prípady kde sa aj u blízkych 

príbuzných vyskytol KK ale nie je definovaný mutovaný gén 

označujeme ako familiárne. 

U sporadického karcinómu je najvýraznejšia súvislosť 

s faktormi životného prostredia a stravovacími zvyklosťami. 

Tieto faktory sú podkladom vzniku získaných mutácií 

v  genetickom materiáli jedinca a  postupne vedú cez pre-pre-

kancerózne stavy k  rozvoju nádoru. Sporadických karcinó-

mov je asi 70%. Zvyšok výskytu KK tvoria karcinómy u ľudí so 

zvýšeným rizikom ochorenia oproti bežnej populácii. 

V  prvej skupine sú pacienti s  dedičným ochoreniami 

s vysokým rizikom. 

Dve najvýznamnejšie hereditárne ochorenia sú: 

Familiárna adenomatózna polypóza hrubého čreva (FAP) 

Hereditárny nepolypózny karcinóm hrubého čreva (Lyn-

chov sy) 

FAP je autozomálne dominantne dedičné ochorenie, ktorého 

príčinou je mutácia génu APC na dlhom ramienku 5.chromo-

zómu. Deléciou dôjde k  strate tumor supresorového génu, 

ktorého produkty normálne inhibujú neoplastický rast. U no-inhibujú neoplastický rast. U no-

siteľa tohto mutovaného génu sa obyčajne v období druhej 

až tretej dekády života objaví tisíce polypov v kolone a v ne-

skoršom období pred 40 rokom života sa skoro so 100% prav-

depodobnosťou vyvinie karcinóm kolonu. Asi 80% týchto 

pacientov má na sietnici pigmentové škvrny, ktoré sa dedia 

v spolu s polypózou. Ak postihnutý pigmentové škvrny má, 

jednoduchým vyšetrením očného pozadia u jeho detí mož-

no zistiť s  veľkou pravdepodobnosťou nosičstvo mutova-

Obrázok č.1. Karcinóm distálneho rekta v retroverzii

Obrázok č.2. Veľký stopkatý polyp

Obrázok č.3. Veľký sesilný polyp
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tumoru. Hematogénnym šírením je ako prvá postihnutá 

metastázami pečeň, na druhom mieste sú postihnuté pľúca. 

Venózna drenáž rekta je duálna, horná časť rekta má venóz-

nu drenáž do povodia vena portae , stredná a dolná časť rek-

ta má venóznu drenáž do povodia vena cava inferior.

V  diagnostike sú popri anamnéze a  fyzikálnom vyšetrení 

(palpácii brucha a indagácii), dôležité metódy priamo zob-

razujúce nádor. Kolonoskopické vyšetrenie umožňuje aj od-

ber bioptickej vzorky a  definitívnu histologickú diagnózu. 

Pri stagingu nádorov rekta sa využíva endorektálna sono- stagingu nádorov rekta sa využíva endorektálna sono-

grafia a MRI. CT vyšetrenie poskytuje ďalšie informácie o ší- a MRI. CT vyšetrenie poskytuje ďalšie informácie o ší-CT vyšetrenie poskytuje ďalšie informácie o ší-

rení nádoru do okolia a jeho vzťahu k okolitým štruktúram. 

Na  dôkaz metastáz v  pečeni je potrebné sonografické 

vyšetrenie a ev. CT vyšetrenie pečene (5).

RIZIKOVÉ A PROTEKTÍVNE FAKTORY VZNIKU KK
Fajčenie: Na  základe metaanalýzy 106 štúdií sú fajčiari 

oproti nefajčiarom 1,18x častejšie postihnutí KK (relatívne 

riziko RR 1,18) (7).

Alkohol: Konzumácia alkoholu viac ako jeden drink denne 

zvyšuje riziko KK. Pre konzumentov 2-3 drinkov je relatívne 

riziko 1,21 a  konzumenti viac ako štyroch drinkov denne 

majú RR 1,52 (8).

Obezita: Ľudia s  BMI nad 25 majú RR 1,5, niektoré štúdie 

našli zvýšenie rizika len pre obézne ženy a nie pre obéznych 

mužov (9).

Cholecystektómia: Pri 33 ročnom sledovaní súboru 278 

460 cholecystektomovaných pacientov našli RR 1,16 pre 

pravostranné karcinómy. Príčinou môže byť zmena v  ex-

pozícii žlče v kolone. Zvýšenie rizika platí pre pravostranné 

a nie pre distálnejšie uložené karcinómy (10).

Diabetes mellitus druhého typu podľa niekoľkých ob-

servačných epidemiologických štúdiu prináša zvýšené rizi-

ko RR 1,2 -1,38 (10).

Ulcerózna kolitída pri postihnutí celého kolonu zvyšuje ri-

ziko po 10-20 rokov trvania ochorenia 5x-15x (RR 5-15). Lieč-

ba mesalazinom má protektívny vplyv. Proktosigmoitída má 

výrazne nižšie riziko. 

Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita či počas pra-

covného času alebo počas voľného času prináša zníženie 

rizika pre kolorektálny karcinóm RR 0,73 (11).

Diétne faktory v primárnej prevencii:
Dlhodobá konzumácia červeného mäsa, pripravovaného 

najmä pri vysokej teplote napr. grilovaním, prináša zvýšené 

riziko RR 1,18 (12).

Káva: Konzumenti kávy (4-5 šálok denne) majú oproti ne-

konzumentom kávy nižšie riziko ochorenia RR 0,74 (13).

Ovocie a  zelenina: Viaceré štúdie našli priaznivý vplyv 

konzumácie ovocia zeleniny na KK. Pri porovnaní vysokého 

konzumu oproti nízkemu konzumu je RR okolo 0,5. Podob-

ne vysoký príjem vlákniny má znižovať riziko KK. Na druhej 

strane stojí prospektívna štúdia na amerických zdravotníc-

kych pracovníkoch, kde sa nepotvrdil ochranný vplyv kon-

zumácie zeleniny a ovocia a ani vlákniny na KK (14).

Klinické kritériá na zaradenie do tohto syndrómu sú: 

1. Histologický dôkaz kolorektálneho karcinómu najmenej 

u  troch príbuzných, pričom jeden musí byť v  prvostupňo-

vom príbuzenskom vzťahu s ostatnými dvomi. 

2. Musia byť postihnuté najmenej dve generácie. 

3. Aspoň jeden postihnutý musí mať zistený kolorektálny 

karcinóm pred 50-tym rokom života. 

Genetický substrát syndrómu objavili neskôr: Mikrosatelito-

vá instabilita, defekt v oprave chybného párovania DNA (mi-

smatch repair), mutácie v  génoch hMSH2, hMLH1, hPMS1, 

hPMS2. Prvostupňoví príbuzní v rodinách s Lynchovým syn- Lynchovým syn-Lynchovým syn-

drómom majú sedemnásobné riziko ochorenia oproti spo-

radickému kolorektálnemu karcinómu. 

Druhá skupina, s vyšším rizikom oproti normálnej populácii, 

ale oveľa nižším ako má prvá skupina, sú pacienti s osobnou 

anamnézou prekonaného karcinómu hrubého čreva, ade-ade-

nomatóznymi polypmi kolonu, ovariálnym, endometriál-

nym alebo mamárnym karcinómom, prvostupňoví príbuzní 

pacientov s karcinómom kolonu, ktorý bol diagnostikovaný 

pred 60. rokom života a pacienti s dlhotrvajúcou ulceróznou 

kolitídou a Crohnovou chorobou, ureterosigmoidostómiou 

15-30 rokov po výkone. (4,5)

KLINICKÝ OBRAZ A DIAGNOSTIKA:
Symptómy ochorenia závisia od  anatomickej lokalizácie, 

veľkosti a  chovania sa karcinómu. Malé nádory väčšinou 

nemajú žiadnu klinickú symptomatológiu. Nádory v  céku 

a v pravom kolone rastú väčšinou exofyticky a  môžu narásť 

do väčších rozmerov bez obštrukcie, pretože črevo je v tejto 

časti široké a stolica je tu tekutá. Tumor na povrchu exulce-exulce-

ruje a  vedie k chronickým krvným stratám. Symptómy ako 

únavnosť teda súvisia s hypochrómnou anémiou, krvácanie 

býva malé a intermitentné, preto nemusí byť každá vzorka 

stolice pozitívna na vyšetrenie okultného krvácania. Každá 

hypochrómna anémia u dospelého človeka má viesť v dife-

renciálnej diagnostike k  úvahe o karcinóme v  pravej časti 

kolonu. Na vylúčenie, alebo potvrdenie je potrebné vykonať 

irrigoskopické alebo kolonoskopické vyšetrenie. Karcinómy 

ľavej polovice kolonu sú častejšie infi ltratívne so stenoti- sú častejšie infi ltratívne so stenoti-infiltratívne so stenoti-

záciou lúmenu. Zahusťovanie stolice v  transverze   a  ľavej 

časti kolonu sťažuje pasáž cez tumoróznu léziu a karcinómy 

v  tejto časti spôsobujú obštrukciu. V  symtomatológii býva 

obstipácia striedaná hnačkou po  skolikvovaní stolice. Pri 

suficientnej ileocékalnej chlopni bývajú výraznejšie bolesti 

brucha. Na irrigografii vidieť nepravidelnú anulárnu striktú-

ru, kolonoskopicky už často nepriechodnú pre kolonoskop. 

Nádory sigmy, rektosigmy a  rekta častejšie vedú k  viditeľ-

nej enteroragii. Každé krvácanie z  konečníka je indikáciou 

na  kolonoskopické vyšetrenie. Palpáciou brucha môžeme 

hmatať rezistenciu najmä pri tumoroch pravého kolonu. Pri 

digitálnom vyšetrení konečníka nachádzame rezistenciu 

u tumorov v distálnej časti rekta. 

Prognóza karcinómu kolorekta je úzko spojená s  hĺbkou 

invázie nádoru v črevnej stene a postihnutím lymfatických 

uzlín. Riziko šírenia do lymfatických uzlín rastie s gradingom 
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Najväčšia časť KK vzniká sekvenciou adenóm - dysplázia 

- karcinóm. Trvanie kancerogenézy sa odhaduje na  7-10 

rokov. U  karcinómov vznikajúcich druhou a  treťou cestou 

molekulárneho modelu, sa odhaduje trvanie kancerogené-

zy na 1-3 roky. V molekulárnom modeli CIMP je pre kliniku 

dôležitý fakt, že karcinóm nevzniká cez adenóm, ale cez 

pílkovitý polyp (serrated polyp). Prekacerózami KK sú teda 

adenóm a pílkovitý polyp. Terminológia pilkovitých polypov 

je stále vo vývoji. Podľa EU odporúčaní dnes rozlišujeme tra-

dičný pílkovitý adenóm (alebo polyp) s  výskytom v  distál-

nom kolone a  sesilnú pílkovitú léziu (alebo polyp) typicky 

umiestnený v pravom kolone (17,18). 

Dva základné postuláty sekundárnej prevencie sú: 

1. prognóza I. a II. štádia KK je výrazne lepšia ako III. a IV. štádia

2. systematické odstraňovanie prekanceróz (adenomových 

a pílkovitých polypov) vedie k zníženiu výskytu KK.

Diagnostika je možná testom na okultné krvácanie v stolici. 

Asi 70% karcinómov a 50% adenómov väčších ako l cm občas 

krváca, krv nie je na stolici rozptýlená rovnomerne preto sa 

pri skríningu odporúča vyšetriť viac vzoriek stolice po nie-odporúča vyšetriť viac vzoriek stolice po nie-

koľko dní. Prvá prospektívna randomizovaná štúdia testu 

na  okultné krvácanie sa začala v  roku 1974 v  Minnesote. 

V 46 tisícovej populácii sledovali výskyt a mortalitu kolorek-

tálneho karcinómu. Skupina bola rozdelená na tri ramená, 

jednému ramenu ponúkli guajakový FOBT každoročne, dru-

hému v dvojročnom intervale a tretie rameno bola kontrola. 

Osoby s pozitívnym výsledkom testu sa podrobili (s asi 80% 

adherenciou) ďalšiemu vyšetreniu - endoskopii alebo irrigo-

grafii a pri dokázanom polype alebo karcinóme sa podrobi-

li liečbe. Za 18 rokov v skupine s každoročným vyšetrením 

klesla mortalita na kolorektálny karcinóm o 33%. V ramene 

s  dvojročným intervalom o  21% (19). Podobné štúdie boli 

ukončené neskôr aj v Európe. Štúdia vo Veľkej Británii ukáza-

la 15% pokles mortality a štúdia v Dánsku 18% pokles, obe 

štúdie mali dvojročný interval FOBT. Pozitivita testu FOBT 

(guajakového) v štúdiách u asymtomatickej populácie nad 

50 rokov bola od 1%-2,4% u dehydrovaných vzoriek.

MOŽNOSTI SKRÍNINGU KK:
Pri testoch s  guajakovou živicou (gFOBT) je princípom 

detekcia hému, humánneho aj nehumánneho hemoglobí-

nu. Vykonáva sa odber vzoriek z dvoch miest v stolici 3 dni 

po sebe. Potrebné je dodržať tieto opatrenia: tri dni obme-

dziť príjem červeného masa (môže spôsobiť falošnú pozitivi-

tu), tri dni obmedziť príjem preparátov s C vitamínom (môže 

spôsobiť falošnú negativitu) a 7 dní obmedziť nestereoidné 

antireumatiká pre možný vznik krvácania z horného GITu. 

Pri imunochemickom teste (iFOBT) je princípom detekcia 

globínovej časti humánneho hemoglobínu. Výhodou je, že 

nie je potrebné dodržať zvláštnu diétu a odber stolice je vy-

riešený sofistikovanejšie. Malé množstvo krvi z hornej časti 

GIT nie je detegované imunochemickým testom, pretože 

tráviacim procesom došlo k narušeniu globínovej časti he-

moglobínu. Počet vyšetrených stolíc sa riadi podľa výrobcu 

Foláty, vitamín B6, vitamín D, kalcium, mliečne výrobky 

majú protektívny účinok. (Kalcium a mliečne výrobky majú 

nepriaznivý vplyv na vznik karcinómu prostaty, zvyšovanie 

ich príjmu sa neobjavuje v  odporúčaniach onkologických 

spoločností). 

Konzumácia 3- omega mastných kyselín v  rybom mäse 

znižuje riziko u  vysokých konzumentov na  RR 0,88 oproti 

nízkym konzumentom.

Kyselina acetylosalicylová a  nestereoidné antiflogistká 

pri pravidelnom užívaní znižujú riziko výskytu s RR 0,8 -0,6. 

Tieto výsledky sa získali vo viacerých štúdiách najmä u reu-

matikov, potvrdzuje ich aj metaanalýza randomizovaných 

štúdií z r. 2011 (15). Napriek týmto číslam vedecké spoloč-

nosti neodporúčajú podávanie aspirínu pri prevencii KK, 

a to pre zvýšenie rizika krvácania do GIT. Zvažuje sa podáva-

nie 600 mg aspirínu u pacientov s Lynchovým sy. 

Estrogény a progesterón v substitučnej liečbe postmeno-

pauzálnych žien znižujú riziko KK (na druhej strane zvyšujú 

riziko rakoviny prsníka). 

Odporúčania vedeckých spoločností pre životosprávu širo-

kej populácie sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2 : 

Odporúčania onkologických a  kardiologických spo-

ločností v  oblasti životného štýlu a  stravovania pre 

populáciu v oblasti primárnej prevencie:

Nefajčite

Udržujte si normálnu hmotnosť po celý život (BMI l8,5-25)

Pestujte fyzickú aktivitu 

Jedzte zeleninu, alebo ovocie pri každom jedle 

Jedzte menej červeného mäsa a viac ryby a hydinu 

Pri príprave mäsa obmedzte smaženie a grilovanie 

Limituje príjem presladených nápojov 

Jedzte viac celozrnné výrobky a strukoviny

Pokiaľ nekonzumujete alkohol, nezačínajte, pokiaľ konzu-

mujete alkohol pite najviac 1 drink denne ak ste žena a 2 

drinky ak ste muž

Prekancerózy a sekundárna prevencia:
Pre molekulárny model vzniku KK sú známe najmenej tri 

cesty 

1. CIN - Chromozómová instabilita - kedy mutácie vedú 

k  proliferácii buniek inhibíciou supresorových génov, 

narušením apoptózy a aktiváciou onkogénov

2. MSI - Mikrosatelitová instabilita - tu je kľučovým defek-

tom mutácia génov opravy DNA 

3. CIMP- (CpG Island hyperMethylation Phenotype) Fe-

notyp hypermetylácie CpG ostrovčekov. 
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RIZIKOVÉ SKUPINY: 

Asymptomatickú populáciu vhodnú na  skríning roz-

deľujeme podľa výšky rizika vzniku kolorektáleno kar-

cinómu.:

1. Osoby s  vysokým rizikom sú: postihnutí hereditárnymi 

syndrómami s  dispozíciou na  KK, prvostupňoví príbuzní 

pacientov s KK, druhostupňoví príbuzní pokiaľ bol výskyt KK 

v rodine dva prípady a viac, ulcerózna pankolitída s 10 a viac 

ročným postihnutím, ľudia s  osobnou anamnézou preko-

naného KK alebo prekanceróznej lézie (adenom serrated 

polyp), pacienti s ureterosigmostomiou a pacienti po radio-

terapii detstve na oblasť brucha 

2. Osoby s priemerným rizikom vzniku KK sú všetci ostatní 

nad 50 rokov. 

Vyšetrenie FOBT sa odporúča osobám s priemerným rizi-

kom (dosiahnutie veku 50 rokov) v dvojročnom interva-

le. Pokiaľ sa vyskytol KK u prvostupňového príbuzného 

odporúča sa začať skríning o10 rokov skôr ako bol vek 

vzniku o príbuzného. Ďalšou možnosťou je skríningová 

kolonoskopia 1x za 10 rokov. U populácie s vysokým ri-

zikom sa odporúča kolonoskopia zvyčajne v l-5 ročných 

intervaloch.

V SR bol zavedený skríning KK ako národný program medzi 

prvý štátmi v EÚ už v r 2002. Program prebieha pod gesciu 

MZ a  je financovaný zdravotnými poisťovňami. Prvé roky 

bol skríning vykonávaný vyšetrením FOBT v  dvojročnom 

intervale všeobecnými lekármi, neskôr bola zavedená aj 

možnosť skríningovej kolonoskopie raz za 10 rokov. Dote-

rajšia účasť na skríningu je nízka, nie sú známe presné čísla, 

odhad je 15% (24). Podľa European guidelines sa považuje 

sa efektívne pokrytie 45% populácie ideálne 65% (25). Ako 

primárny test európska komisia cez svoje zdravotnícke or-

ganizácie odporúča FOBT. V USA bola v r. 2010 adherencia 

na skríning 52% a v Nemecku 50%, v oboch krajinách je vý-

razne častejšie akceptovaný skríningový test kolonoskopia 

pred vyšetrením FOBT. Na zlepšenie adherencie na skríning 

v  našej populácii je potrebný zo strany organizátora ad-

resnejší prístup. Napríklad oslovovanie populácie s priemer-

ným rizikom KK osobným listom, elektronickou poštou ev. 

telefonicky, podľa vzoru krajín s vysokou adherenciou. Nie 

je dôležité aký test sa použije ale ako vysoká účasť sa na skrí-

ningu sa dosiahne. 

testu. Odporúča sa test vykonať vo dvoch až troch dňoch 

na zvýšenie senzitivity. 

Najnovší test tretej generácie na okultné krvácanie je kvan-

titatívny qiFOBT. Je založený na princípe latexovej imuno-

chemickej aglutinačnej reakcie, vykonávanej automatickým 

analyzátorom. Získava sa kvantitatívny výsledok v  rozsahu 

20-2000 ng Hb /ml. 

V tabuľke č. 3 sú uvedené pravdepodobné hodnoty 

zodpovedajúce určitému kolonoskopickému nálezu. Výška 

hodnoty (cut-off ), pri ktorej sa odporúča vykonať kolo-cut-off), pri ktorej sa odporúča vykonať kolo-

noskopiu je od 75 do 100 (20). Metaanalýza 33 štúdií ukázala 

že v senzitivite nie je medzi testami zásadný rozdiel. Senzi-

tivita pre gFOBT sa pohybovala medzi 6.2%-83.3% a  pre 

iFOBT 5.4%- 62.6% (21).

Tabuľka č. 3: qiFOBT - hodnoty v ng Hb /ml pri 95% rozsahu 

priemerných hodnôt

Normálny kolonoskopický nález  25- 45

Nepokročilé adenómy   44- 115

Pokročilé adenómy   315- 654

Karcinóm    697-1477

Alterácie v expresii génu Septin 9, najmä typická metylácia, 

sú charakteristické pre niektoré karcinómy, vrátane KK. Me-, vrátane KK. Me-

tylovaný promótor je možné detegovať v  nádorovej DNA 

izolovanej z krvnej plazmy. Ide o formu testu s veľkou bud-

úcnosťou. Pri jednom krvnom odbere by bolo možné vyšet-

riť mnoho parametrov od cholestrolu po efektívne markery 

rôznych nádorov. Krvný test na metylovaný gén Septin 9 je 

dostupný po prvotnej štúdii PRESEPT a schválení FDA od r. 

2010 a je dostupný aj u nás (genetické odd. Onkologického 

ústavu sv. Alžbety). Zatiaľ nemá oficiálne odporúčania ako 

masový skríningový test od onkologických spoločností (22).

Sigmoidoskopia - randomizované kontrolované štúdie po-

tvrdzujú efektivitu v  znížení mortality pri skríningu, odpo-

rúča sa vyšetrenie v 5 ročnom intervale spolu s vyšetrením 

na FOBT v dvojročnom intervale. 

Kolonoskopia - kohortová štúdia (23) na  2602 pacientoch 

s  mediánom sledovania 15,8 roka ukázala 53% redukciu 

mortality. V medicíne založenej na dôkazoch sa požadujú sa 

kontrolované radomizované štúdie na dokázanie efektivity 

kolonoskopie v  skríningu. Prvé ukončené štúdie s  malým 

počtom pacientov dokazujú výborný efekt pre ľavostran-

né karcinómy (od lienalnej flexúry nižšie) a slabší efekt pre 

proximálne uložené karcinómy. Vo vysvetlení tohto rozdielu 

sa poukazuje na  nedostatočnú pozornosť endoskopistov 

a  prehliadanie nenápadných slizničných lézii najmä typu 

serrated polypov. Na druhej strane vysvetlenia stojí kance-

rogenéza typu MSI a CIMP, keď sa môže karcinóm vyvinúť 

v priebehu 1-3 rokov.

Podľa európskych odporúčaní, na rozdiel do amerických, CT 

kolonografia (virtuálna kolonoskopia) a detekcia DNA mutá-

cii zo stolice sa neodporúčajú na skríning KK (25). V skúmaní 

možného využitia je metóda kapsulovej endoskopie. 
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Súhrn: 
Podaný stručný prehľad karcinómu prostaty (KP) pre potreby 

najmä praktických lekárov, za účelom skorej diagnostiky tohto 

nádorového ochorenia. Je pravdepodobné, že KP sa stane čoskoro 

najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu u mužov. Vek je najvý-

znamnejším rizikovým faktorom KP, ale rasa, rodinná anamnéza, 

obezita majú určitý vplyv na vznik KP. V súčasnosti väčšina prípa-

dov KP sa diagnostikuje na základe zvýšených hodnôt prostatické-

ho špecifického antigénu (PSA) v sére. Pokročilé ochorenie sa môže 

prejaviť príznakmi obštrukcie na úrovni hrdla močového mechúra. 

Kostné metastázy sú príčinou skeletálnych bolestí a vzniku kost-

ných fraktúr. Rizikové faktory KP sa neustále intenzívne skúmajú. 

Prognóza všetkých pacientov s urologickými malignitami závisí 

od viacerých faktorov, ale mimoriadne významná je včasná dia-

gnostika KP. V súčasnosti nie sú dostatočné vedecké dôkazy pre 

konkrétne preventívne postupy, ktoré by znižovali riziko vzniku 

a progresie KP.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty – prvé príznaky – rizikové fak-

tory – včasná diagnostika – prevencia

Summary: 
This article summarizes a brief overview of the prostate cancer 

(PC) especially for the needs of practitioners for the purpose of ear-

ly diagnosis of this tumor. It is likely that PC will soon become the 

leading cause of cancer death in men. Age is the most important 

risk factor for CP, but race, family history, obesity have some im-

pact on the emergence of CP. Currently, the majority of cases of 

CP are diagnosed on the basis of elevated serum levels of prostate 

specific antigen (PSA). Advanced disease may manifest symptoms 

of obstruction at the bladder neck. Bone metastases are the cause 

of skeletal pain, and developing bone fractures. Risk factors of PC 

is constantly being intensively investigated. The prognosis of all 

patients with urological malignancy depends on several factors, 

but is especially important early diagnosis of PC. There is currently 

no high-level evidence that preventative measures may reduce the 

risk of initiation and progression of PC.

Keywords: prostate cancer - the first signs - risk factors - early dia-

gnosis – prevention

ÚVOD:
Karcinóm prostaty (KP) je teraz považovaný za  jeden 

z  hlavných medicínskych problémov mužskej populá-

cie. Existujú pomerne veľké regionálne rozdiely vo výskyte 

KP. Medzi krajiny s vysokým rizikom vzniku KP patria: USA 

(najmä u Afroameričanov), Kanada, Švédsko, Austrália, Fran-

cúzsko a pod. (1). Na Slovensku sa ročne zistí približne 1500 

až 1600 nových KP a asi 500 mužov ročne zomiera na túto 

diagnózu (2). Vrámci Európy bolo zaznamenané 5 ročné pre-

žívanie až u 83, 4 % mužov s KP, ale tieto údaje sa vzťahujú 

najmä na rozvinuté krajiny západnej Európy (1, 3). Rovnako 

sa však zvyšujú náklady na KP (odhadom 8,43 miliárd Euro/ 

rok) v  štátoch Európskej Únie. Najviac prostriedkov je po-

trebné vynaložiť u mužov v prvom roku po stanovení dia-

gnózy KP (1, 3).

RIZIKOVÉ FAKTORY:
Medzi uznávané rizikové faktory KP patria: vyšší vek, 

rasa a rodinná anamnéza (genetická zložka) (tab. 1) (1, 3, 4). 

56 % mužov v čase diagnózy KP je starších ako 70 rokov, 

pričom priemerný vek diagnostikovaných mužov na Sloven-

sku je 73 rokov (1, 2). Už dlhšiu dobu sa hľadá súvis medzi 

KP a hladinou pohlavných hormónov (najmä testosterónom 

a dihydrotestosterónom), obezitou, „západným“ štýlom stra-

vovania (t. j. veľa živočíšneho tuku, proteínov a mäsa a málo 

rastlinných potravín), nízkou expozíciou slnečnému žiareniu 

(a z  toho vyplývajúcej nízkej hladiny vitamínu D) a  ďalším 

faktormi okolitého životného prostredia. U  obéznych mu-

žov (s obvodom pása > 102 cm) bol zaznamenaný zvýšený 

(o 56 %) výskyt KP a niektoré práce poukazujú na zvýšený (o 

15 %) výskyt KP pri prítomnej hypertenzii (1, 3, 4). 

KLINICKÝ OBRAZ:
Z praktického hľadiska rozlišujeme viaceré štádia KP: 

lokalizovaný KP je stav, kedy je ochorenie obmedzené 

len na  prostatickú žľazu; lokálne pokročilý KP znamená, 

že karcinóm presiahol hranice prostaty, ale ešte neprišlo 

k vzdialenejšiemu rozšíreniu choroby; metastatický (dise-

minovaný) KP charakterizuje rozsev do  lymfatických uz-

lín, kostí, prípadne iných orgánov tela (obr. 1) (4). Klinický 

obraz KP závisí od štádia KP, pričom je známe, že najmä 

v začiatočných fázach býva aj dlhšiu dobu bez príznakov 

(asymptomatický), alebo môže byť prítomná dyzúria 

(ťažkosti pri močení), ktoré sú podobné ako pri benígnej hy-, ktoré sú podobné ako pri benígnej hy-

perplázii prostaty (BHP) (tab. 2) (1, 3, 4). 

Diagnostika KP sa robí na základe: digitálneho rektálneho 

vyšetrenia (DRV), stanovenia krvnej hladiny prostatic-

kého špecifického antigénu (PSA je enzým, ktorý produ-

kujú bunky prostaty a  ktorý sa dostáva vo zvýšenej miere 

do krvného systému aj v dôsledku narušenej bariéry medzi 

lúmenom žliazok prostaty a  kapilárami pri KP) (obr. 2) (4). 

PSA sa vyskytuje v rôznych formách a platí, že čím vyššia je 

jeho hodnota, tým väčšia je pravdepodobnosť prítomnosti 



33

SKRÍNING:
Vyhľadávanie (skríning) jedincov s KP v zdravej populácii 

mužov patrí v  súčasnosti medzi najkontroverznejšie témy 

v urológii vôbec. Na skríning KP sa využíva pohmatové vy-

šetrenie prostaty cez konečník (tzv. digitálne rektálne vyše-

trenie) a  stanovenie prostatického špecifického antigénu 

(= špecifický marker KP) v sére pacienta. 

Výhody skríningu KP sú: jednoduché vyšetrovacie testy, sko- testy, sko-

ré stanovenie potenciálne liečiteľných karcinómov, zníženie 

úmrtnosti na KP a pod. 

Medzi nevýhody skríningu KP patria: možnosť falošne po-

zitívnych výsledkov (s následne zvýšeným strachom a oba-

vou pacienta), odber vzorky z prostaty (biopsia s nutnosťou 

histologického dôkazu KP) s rizikom možných, najmä zápa-

lových komplikácií, ekonomická náročnosť všeobecného 

skríningu, zistenie a zbytočná liečba (so závažnými kompli-

káciami) tzv. pomaly rastúcich KP a pod. V súčasnej dobe 

neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podporovali začatie 

masového skríningového programu pre včasné zistenie 

KP v celkovej populácii (1, 3, 4, 5, 6, 12).

ČO MÔŽE UROBIŤ PRAKTICKÝ LEKÁR :
Napriek všetkým rozporom v otázkach skríningu a preven-

cie KP je potrebné u každého staršieho muža podrobne 

analyzovať prípadné klinické príznaky – najmä mikčné 

poruchy, hematúriu (aj mikroskopickú), hematospermiu 

a pod. Kostná bolesť, paraplégia, zväčšenie lymfatických uz-

lín, anúria, letargia, strata hmotnosti až kachexia patria už 

medzi symptómy pokročilého ochorenia (tab. 2) (1, 3, 4). 

V  prípade pozitívnej rodinnej anamnézy je nutný ešte 

aktívnejší postup. Každý muž starší ako 50 rokov má 

na Slovensku nárok na jedno preventívne urologické vy-

šetrenie každé tri roky a praktický lekár by nemal na túto 

možnosť zabúdať. Konzultácia u urológa je rovnako potreb-

ná pri akomkoľvek podozrení na  prítomnosť KP. Upozor-

nenie na  dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu 

(zníženie obezity, zlepšenie lipidového profilu, zdravá 

výživa, zvýšenie fyzickej aktivity pravidelným cvičením 

a pod. ) znamená súčasne všeobecnú prevenciu úmrtia aj 

na KP (1, 3, 4).

ZÁVER:
Napriek tomu, že v  súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy, 

ktoré by podporovali začatie masového skríningového pro-

gramu pre včasné zistenie KP v celkovej populácii, je potreb-

né využiť zákonné možnosti preventívneho urologického 

vyšetrenia u  asymptomatických starších mužov jeden 

krát za tri roky. Samozrejmosťou by toto vyšetrenie malo 

byť u  tých jedincov, ktorí majú nejaké príznaky, pozitívnu 

rodinnú anamnézu výskytu KP, alebo si takéto vyšetrenie 

žiadajú. Je známe, že v prípade zistenia rakoviny prosta-

ty v začiatočnom štádiu je v súčasnosti možné väčšinu 

postihnutých mužov úplne (!) vyliečiť. Efektivita a klinic-

ké uplatnenie chemoprevencie KP sú stále otázne a  to aj 

KP (tab. 3) (1, 3, 4). PSA existuje v rôznych formách, zistenie 

ktorých je tiež dôležité pre stanovenie diagnózy a určenie 

prognózy mužov s KP. Na potvrdenie diagnostiky je jed-

noznačne potrebný histologický dôkaz (na základe od-

beru biopsiou) prítomnosti KP! (1, 3, 4, 5, 6).

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA:
Pri diferenciálnej diagnostike je vždy je potrebné myslieť 

najmä na: BPH, ktorá býva často krát spolu prítomná s  KP, 

ďalej prostatolitiázu, prostatitídu (najmä granulomatóznu), 

abnormality semenných mechúrikov alebo ejakulačných 

kanálikov, polyp/ nádor konečníka a  pod. Sérová hladina 

PSA môže byť (okrem KP) zvýšená aj pri: BPH, prostatitíde, 

infekcii močových ciest, traume prostaty alebo oblasti pe-

rinea, po  nedávnej ejakulácii, po  intenzívnom bicyklovaní 

a pod. (1, 3, 4, 5, 6).

LIEČBA:
Spôsob liečby závisí od  viacerých faktorov, ale predo-

všetkým od  štádia rakoviny prostaty. V  prípade zistenia 

rakoviny prostaty v začiatočnom štádiu (t. j. keď je rakovina 

prítomná len v  prostatickej žľaze) je možné postihnutého 

muža úplne (!) vyliečiť buď radikálnym odstránením celej 

prostaty (radikálnou prostatektómiou – robí sa dnes otvore-

nou cestou, laparoskopicky alebo už aj roboticky), prípadne 

s využitím liečby žiarením (externou aktinoterapiou, prípad-

ne brachyterapiou). V pokročilejších štádiách sa využíva hor-

monálna liečba, prípadne iná moderná farmakoterapia (1, 3, 

4, 7, 8, 9, 10, 11).

PREVENCIA:
Prevencia KP úzko súvisí so stavom súčasného poznania 

vzniku a  vývoja rakovinového bujnenia všeobecne a  aj 

špeciálne s  ohľadom na  rakovinu prostaty. Aj keď je KP 

temer ideálnym zhubným nádorom na  prevenciu (vyso-

ký výskyt v  staršej populácii mužov, väčšinou dlhá doba 

do  objavenia sa klinických príznakov, hormonálna závislo-

sť, dostupnosť sérových markerov, histologické „predrako-

vinové“ charakteristiky nádoru a pod. ) tiež zatiaľ nemáme 

jednoznačné odporúčania pre použitie preventívnej farmako-

terapie (napr. finasterid, dutasterid a  pod.), prípadne iných 

zásahov do  životosprávy. Aj na  tomto poli však prebieha 

intenzívny výskum so zaujímavými predbežnými výsled-

kami (napr. úloha statínov v prevencii KP) (1, 3, 4, 5, 6). Veľ- v prevencii KP) (1, 3, 4, 5, 6). Veľ-1, 3, 4, 5, 6). Veľ-

mi málo štúdií skúma účinok diéty a  zmeny životosprávy 

na progresiu už prítomného KP. Skúšaných bolo viacero lá-

tok (napr. zelený čaj, vitamín D, serenoa repens a pod. ), ale 

bez jednoznačného dôkazu efektivity (1, 3, 4). 

Treba si však uvedomiť, že hlavnou príčinou úmrtia u mužov 

s alebo bez KP sú kardiovaskulárne choroby, takže dodržia-

vanie zásad zdravého životného štýlu (zníženie obezity, 

zlepšenie lipidového profilu, zdravá výživa, zvýšenie fy-

zickej aktivity pravidelným cvičením a pod. ) môže byť aj 

všeobecnou prevenciou KP (1, 3, 4, 5, 6). 
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disciplinárna spolupráca praktického lekára s  ďalšími 

odborníkmi (urológom, onkológom, rádioterapeutom, 

psychológom a pod. ) a s dobre informovaným pacien-

tom by mala byť samozrejmosťou.

napriek tomu, že v početných randomizovaných klinických 

štúdiách boli skúšané viaceré preparáty a  látky (napr. in-

hibítory 5 alfa reduktázy, selén, zinok, vitamín D a E, cox-2 

inhibítory, izoflavonoidy /sója, vlákniny, zelený čaj a pod. , 

lykopény /karotenoidy, ovocie, paradajky a  pod./ ). Multi-

Tab. 1. Riziko vzniku karcinómu prostaty u mužov s pozitívnou rodinnou anamnézou (1, 3, 4)

Príbuzní postihnutí KP Riziko (násobne zvýšené)

Jeden príbuzný v prvej línii 2, 5 x

Viac ako jeden príbuzný v prvej línii 4, 6 x

Otec 2, 5 x

Brat 3, 4 x

Vek ≤ 65 rokov pri diagnóze KP 4, 3 x

Vek ≥ 65 rokov pri diagnóze KP 2, 4 x

KP – karcinóm prostaty

Tab. 2. Klinický obraz a príznaky karcinómu prostaty (1, 3, 4)

Lokalizovaný* KP Lokálne pokročilý** KP Metastatický*** KP

Asymptomatický

Zvýšené PSA

Obtiaže pri močení 

(vyprázdňovacie/ uskladňovacie 

príznaky dolných močových ciest): 

slabý prúd moču, oneskorený štart 

močenia, močenie na dva krát, časté 

močenie cez deň a v noci, nutkanie 

na močenie a pod. )

Hematúria

Dyzúria

Perineálna a suprapubická bolesť

Erektilná dysfunkcia

Inkontinencia moču

Bolesti v bedrách alebo anúria 

(v dôsledku obštrukcie močovodov)

Príznaky RI

Hemospermia

Rektálne príznaky (vrátane 

tenezmov)

Kostná bolesť

Paraplégia (sekundárne 

v dôsledku kompresie miechy)

Zväčšenie LU

Bolesti v bedrách alebo anúria 

(v dôsledku obštrukcie 

močovodov

Letargia/ apatia (v dôsledku 

anémie alebo urémie)

Strata hmotnosti/ kachexia

Krvácanie do kože/ čriev 

(nie je bežné)

*nádor lokalizovaný na prostatickú žľazu 

**nádor presahuje hranice orgánu a infiltruje semenné mechúriky 

***rozšírený do lymfatických uzlín, kostí a vnútorných orgánov (najmä do pečene)

KP – karcinóm prostaty

PSA – prostatický špecifický antigén

RI – renálna insuficiencia

LU – lymfatické uzliny

Tab. 3. Vekovo špecifické referenčné rozmedzie prostatického špecifického antigénu (1, 3, 4)

Vekové rozpätie (roky) Medián PSA (ng/ ml) Horná hranica PSA (ng/ ml)

40 – 49 0, 7 2, 5

50 – 59 0, 9 3, 5

60 – 69 1, 3 4, 5

70 - 79 1, 8 6, 5

PSA – prostatický špecifický antigén
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Obr. 1. Štádium primárneho nádoru (T) pri karcinóme 

prostaty (4)

T – primárny nádor

T1 – klinicky nediagnostikovaný nádor (nehmatateľný pri 

palpácii ani viditeľný pri zobrazovacích postupoch)

T2 – nádor obmedzený na prostatu

T3 – nádor prerastá cez púzdro prostaty

T4 – nádor je fixovaný alebo prerastá do okolitých štruktúr 

iných ako semenné mechúriky – do  krčku močového me-

chúra a/ alebo do: vonkajšieho zvierača, konečníka, muscu-

lus levator ani; alebo je fixovaný k stene panvy

Obr. 2. Bariéra medzi lúmenom žliazok prostaty a cievnym 

systémom u pacientov s a bez karcinómu prostaty (4)

PSA – prostatický špecifický antigén

a – bariéra medzi lúmenom žliazok prostaty a  kapilárami 

je dostatočne pevná pri normálnej prostate a  u  pacientov 

s benígnym zväčšením prostaty (tzv. benígnou prostatickou 

hyperpláziou)

b – táto bariéra je narušená pri karcinóme prostaty a tak sa 

viac PSA dostáva do krvného systému
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Súhrn:
Sarkómy mäkkých tkanív predstavujú pomerne zriedkavú skupinu 

nádorov mezenchýmového pôvodu. Táto práca sa zameriava na 

základnú charakteristiku nádorov mäkkých tkanív ako je ich výskyt, 

epidemiológia, etiológia, klinické príznaky a lokalizácia. Poskytuje 

prehľad o metódach diagnostiky, histologických typoch sarkómov, 

molekulárno-genetických zmenách, gradingu a stagingu, prognó-

ze ako aj o základných modalitách uplatňujúcich sa v liečbe sar-

kómov.

Kľúčové slová: sarkóm, mäkké tkanivá, histológia, molekulárna 

genetika, cielená terapia

Summary: 
Sarcomas are a group of rare solid tumors originating from me-

senchymal tissue. This review focuses on soft tissue sarcomas and 

covers general topics such as incidence, epidemiology, etiology, 

clinical presentation and site of disease. Further, it offers a basic 

summary of sarcoma diagnostics, histological subtypes, grading 

and staging, prognosis and treatment modalities. 

Key words: sarcoma, soft tissue, histology, molecular genetics, 

targeted therapy

ÚVOD: 
Sarkómy predstavujú rozmanitú skupinu malígnych nádo-

rov, vznikajúcich z  primitívnych mezenchýmových buniek. 

I keď sú sarkómy raritné nádory, neraz vykazujú vysoký ma-

lígny potenciál a  predstavujú diagnostickú a  terapeutickú 

výzvu práve pre ich výraznú heterogenitu často sa spájajúcu 

s jedinečným klinickým obrazom, prognózou a odozvou na 

liečbu. Podľa miesta vzniku ich delíme na sarkómy mäkkých 

tkanív (STS), predstavujúce väčšinu týchto nádorov (80%) 

a  nádory kostí, zahrňujúce predovšetkým osteosarkómy, 

chondrosarkómy a  Ewingov sarkóm - periférny neuroekto-

dermový tumor (PNET). V tomto článku sa zameriame pred-

nostne na početnejšiu skupinu nádorov mäkkých tkanív.

INCIDENCIA: 
Výskyt nádorov mäkkých tkanív v Európe sa pohybuje oko-

lo 2-5/100 000 prípadov ročne (1,2). STS tvoria približne 1% 

všetkých solídnych nádorov dospelého veku a  okolo 10% 

všetkých pediatrických malignít. Vyskytujú sa prakticky 

v kaž dej vekovej skupine, pričom niektoré druhy sarkómov 

sa viažu na určitý vek. Príkladom sú rabdomyosarkómy, vy-

skytujúce sa predovšetkým u detí a adolescentov, synoviál-

ny sarkóm, charakteristický pre mladých dospelých, pričom 

vo vyššom veku sa skôr stretávame s  liposarkómom, leio-

myosarkómom a pleomorfnými sarkómami (3).

ETIOLÓGIA: 
Etiológia väčšiny nádorov mäkkých tkanív nie je známa. Zdá 

sa, že drvivá väčšina týchto malignít vzniká de novo. Len 

v ojedinelých prípadoch bol opísaný súvis z nejakým príčin-

ným faktorom, či už genetickým, environmentálnym alebo 

biologickým. Riziko vzniku sarkómov je vyššie u  imunode-

ficientných pacientov a u jedincov, ktorí podstúpili rádiote-

rapiu, alebo sa dostali do kontaktu s určitými herbicídmi (4). 

KLINICKÉ PRÍZNAKY: 
Väčšina nádorov mäkkých tkanív nemá výrazné klinické 

príznaky a  často ide len o  náhodný nález. Môžu vzniknúť 

prakticky v ktorejkoľvek časti tela. Približne 60% STS vzniká 

na končatinách. Ďalšie miesta výskytu zahrňujú trup (19%), 

retroperitoneum, brušnú dutinu a malú panvu (spolu 15%) 

a oblasť hlavy a krku (6%) (5). STS sa zvyčajne javia ako nebo-

lestivá, tuhá, zväčšujúci sa nádorová masa. Prejavy z útlaku 

okolitých tkanív a orgánov, venostáza a neurologický deficit 

sú neskorými príznakmi.

Metastázy, ako prvý prejav choroby, sa opisujú u  približ-

ne jednej desatiny pacientov. Najčastejšie sa u  sarkómov 

mäkkých tkanív vyskytujú hematogénne metastázy, najmä 

do pľúc (6). Tieto sa podieľajú významne na morbidite pa-

cientov. Metastázy do lymfatických uzlín sú skôr zriedkavé, 

i keď niektoré typy sarkómov sa šíria práve prednostne lym-

fatickou cestou. Príkladom sú angiosarkómy, epiteloidný 

sarkóm, svetlobunkový sarkóm, synoviálny sarkóm a rabdo-

myosarkóm (7). 

Podozrenie z  malignity by mali vzbudzovať všetky hlboko 

uložené nádorové masy, povrchové lézie väčšie ako 5cm 

a  rýchlo rastúce uzly (8, 9). Nádory vznikajúce v  hlbokých 

mäkkých tkanivách dosahujú zvyčajné väčšie rozmery, kým 

povrchovo uložené nádory sa rozpoznávajú v skorších štá-

diách a bývajú preto menších rozmerov.
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DIAGNOSTIKA: 
Dôsledné anamnestické a klinické vyšetrenie, správne zvo-

lené a interpretované zobrazovacie metódy a bioptické vy-

šetrenie, pred stavujú základné piliere diagnostiky nádorov 

mäkkých tkanív. 

Prvým krokom v  diagnostickom procese suspektného sar-

kómu je náležite odobratá anamnéza a dôkladné fyzikálne 

vyšetrenie. Dôležitými anamnestickými údajmi sú pritom 

doba trvania lézie, rýchlosť rastu, bolestivosť, slabosť ale-

bo necitlivosť postihnutej oblasti, predchádzajúca trauma, 

údaj o ožiarení alebo kontaktu s chemickými kancerogénmi 

a výskyt nádorov v rodine. Pri vyšetrení pacienta by sa mala 

posúdiť lokalizácia, veľkosť a konzistencia nádorovej masy, 

bolesti vosť pri palpácii. Súčasťou vyšetrenia by mala byť aj 

palpácia lokoregionálnych lymfatických uzlín (10).

Zobrazovacie metódy:

Každá suspektná, zväčšujúca sa nádorová masa by mala byť 

vyšetrená s použitím príslušných zobrazovacích modalít. 

Jednoduchá röntgenová snímka slúži predovšetkým na po-

súdenie postihnutia skeletu a odhalí aj prítomnosť kalcifiká-

tov, ktoré často vídame v synoviálnom sarkóme. Prerastanie 

do kostí sa vyskytuje zriedkavo (11), charakter poškodenia 

kostí však môže vypovedať o  biologickej aktivite nádoru; 

pomaly rastúce tumory vedú ku kortikálnej remodelácii, 

kým rýchlo progredujúce sarkómy spôsobujú skôr nepravi-

delné kortikálne poškodenie (12). 

Zobrazovacou metódou voľby pre detekciu a  staging ná-

dorov mäkkých tkanív je magnetická rezonancia (MR). 

V porovnaní s inými modalitami umožňuje odlíšenie nádo-

rového tkaniva od okolitých nenádorových tkanív (svalo-

vina, tuk,  neurovaskulárne štruktúry). Podanie kontrastnej 

látky túto rozlišovaciu schopnosť ešte zvýrazňuje (8). Pre-

bioptické vyšetrenie MR sa odporúča pri výskyte každej tu-

moróznej masy väčšej ako 2-3cm (13). Vo všeobecnosti sa 

sarkómy prejavujú nízkou intenzitou signálu na T1 vážených 

obrazoch a naopak vysokou intenzitou na T2 vážených ob-

razoch, heterogénnym vzhľadom a zvýšeným vychytávaním 

kontrastnej látky (14). Lézie, ktoré nejavia žiadnu z  týchto 

známok malignity by sa mali považovať za intermediárne 

a  mali by byť diagnosticky uzavreté posúdením histolo-

gického obrazu. Definitívna diagnóza podľa MR obrazu je 

možná v  prípade niektorých benígnych nádorov mäkkých 

tkanív. Magnetická rezonancia ďalej poskytuje cenné in-

formácie potrebné pre správne prevedenie bioptického 

a chirurgického zákroku, ako sú veľkosť a lokalizácia nádoru 

a  jeho vzťah k  okolitým, predovšetkým neurovaskulárnym 

štruktúram. Slúži aj na posúdenie účinku preoperatívnej 

chemo- a rádioterapie, ktorých úspešnosť sa prejaví nekró-

zou a viditeľným zmenšením nádoru (15). MR pomáha aj pri 

odhalení lokálnej rekurencie nádoru. 

V  poslednej dobe narastá aj využitie pozitrónovej emisnej 

tomografie (PET) v  diagnostike nádorov mäkkých tkanív. 

PET umožňuje posúdiť metabolickú aktivitu tkaniva in vivo 

pomocou rádionuklidov emitujúcich pozitróny. Najčastejšie 

používaním rádionuklidom je v  súčasnosti fluórdeoxyglu-

kóza-18 (FDG-18) (16). Pre získanie kombinovaného funk-

čného a  anatomického obrazu je možné kombinovať PET 

s počítačovou tomografiou (PET/CT) (17).

Biopsia a histologická diagnostika:

Limitáciou zobrazovacích metód je neschopnosť jed-

noznačne posúdiť biologickú aktivitu a  histologický typ 

nádoru. Tieto údaje sú pritom nevyhnutné pre správny te-

rapeutický manažment pacienta a  pre posúdenie prognó-

zy. Biopsia a  nasledovné histologické vyšetrenie sú teda 

potrebné pre adekvátne stanovenie diagnózy. Na druhej 

strane však aj neprimeraná biopsia nádoru mäkkých tkanív 

má svoje riziká (18). Z toho dôvodu by mala byť vykonaná 

v špecializovanom zariadení. Možné spôsoby získania tkani-

vovej vzorky z nádoru mäkkých tkanív zahrňujú tenkoihlovú 

aspiračnú biopsiu (fine-needle aspiration, FNA), biopsiu hru-

bou ihlou (core-cut biopsia), incíznu biopsiu a probatórnu 

excíziu. Súčasne preferovanou metódou je tzv. „core-cut“ 

biopsia pre minimálnu invazivitu a  možnosť ambulantné-

ho prevedenia. Jej výťaž nosť sa pohybuje medzi 68 a 93% 

(19, 20, 21). Prevedenie pod CT alebo sonografickou kontro-

lou je náležité predovšetkým u hlboko uložených nádorov. 

V prípade nedostatočnej výpovednej hodnoty „core-cut“ bi-

opsie sa tkanivo na histologické posúdenie získava incíznou 

biopsiou. Biopticky získaná vzorka tkaniva umožňuje histo-

morfologické vyšetrenie nádoru a poskytuje materiál aj pre 

doplňujúce diagnostické testy (imunohistochemická dia-

gnostiku, molekulárno-biologické a cytogenetické testy). 

Sarkómy mäkkých tkanív predstavujú výrazne rôznorodú 

skupinu nádorov mezenchýmového pôvodu (Obr. 1-3). 

Nová histopatologická klasifikácia nádorov mäkkých tkanív 

vydaná v  roku 2013 Svetovou zdravotníckou organizáciou 

(SZO; World Health Organization, WHO) rozlišuje vyše 100 

rôznych histologických variant (Tab.1). Nezhubné nádory sa 

vyskytujú približne stokrát častejšie ako malígne. Samostat-

nú skupinu tvoria tzv. intermediárne lézie vyznačujúce sa 

agresívnym rastom, relatívne častou rekurenciou a zriedka-

vou tvorbou metastáz (22). 

Grading a staging:

Voľba liečebného postupu a  posúdenie prognózy pa-

cienta so sarkómom mäkkých tkanív sa odvíja od rozsahu 

(stage) nádorovej choroby. Pre nádory mäkkých tkanív sa 

najčastejšie používa stagingový systém podľa americkej 

komisie American Joint Commission on Cancer (AJCC) uve-

dený v Tab.2 (23). Rozsah nádorovej choroby sa určuje podľa 

histologického stupňa diferenciácie nádoru (grade), ďalej 

podľa veľkosti lézie, hĺbky uloženia a prítomnosti regionál-

nych a/alebo vzdialených metastáz. Najčastejšie sa stupeň 

diferenciácie sarkómov stanovuje pomocou gradingového 

systému podľa Francúzskej federácie nádorových centier 

(French Federation of Cancer Centers) (24), prípadne podľa 

Národného inštitútu rakovinových chorôb (National Cancer 

Institute, NCI) (25). Pri gradingu sarkómov sa berie do úva-

hy stupeň diferenciácie nádoru, mitotická aktivita a rozsah 

nekróz. Pomer týchto parametrov určuje či ide o dobre (low-

-grade), stredne (intermediate-grade) alebo málo diferenco-
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vaný resp. nediferencovaný nádor (high-grade). High-grade 

sarkómy sa správajú agresívnejšie, vyznačujú sa rýchlym ras-

tom a zvýšeným rizikom vzniku metastáz. 

Molekulárna genetika:

Histologické vyšetrenie bioptickej vzorky tkaniva má svo-

je limity a  neumožňuje vždy presnú klasifikáciu nádoru. 

V súčasnosti sa preto kladie stále väčší dôraz na cytogene-

tické a molekulárno-biologické vyšetrenie sarkómov. Rozvoj 

týchto metód výrazne napreduje a umožňuje tak identifiká-

ciu nových genetických zmien charakteristických pre urči-

tý typ sarkómu. Nová WHO klasifikácia nádorov mäkkých 

tkanív taktiež zahŕňa najnovšie genetické poznatky (Tab.3), 

ktoré nadobúdajú stále väčší diagnostický a  prognostický 

potenciál a  sú taktiež základom racionálnej cielenej tera-

pie. Molekulárno-genetická klasifikácia sarkómov mäkkých 

tkanív rozlišuje v súčasnosti 5 hlavných skupín genetických 

zmien: sarkómy s  „jednoduchým genómovým profilom“, 

vykazujúce (1) translokácie chromozómov, (2) aktivačné 

mutácie, (3) inhibičné mutácie, (4) jednoduché amplifikácie 

a sarkómy s „komplexným genómovým profilom“ s viacerý-

mi genetickými zmenami (26). Vo všeobecnosti, sa sarkómy 

líšia jeden od druhého histomorfologickým obrazom aj ge-

netickými zmenami. Samozrejme existujú výnimky; niektoré 

morfologicky neodlíšiteľné sarkómy majú úplne rozdielne 

genetické zmeny a vice versa (27). 

PROGNÓZA: 
Zavedenie multidisciplinárneho prístupu v liečbe sarkómov 

mäkkých tkanív viedlo k podstatnému zlepšeniu prežívania 

pacientov. Netýka sa to však skupiny pacientov a inoperabil-

ným, alebo metastázujúcim nádorom. Prognostické faktory, 

vypovedajúce o  prežívaní pacientov zahrňujú predovšet-

kým štádium nádorovej choroby a  histologický typ sarkó-

mu, ďalej veľkosť a  lokalizáciu lézie, stupeň diferenciácie, 

vek pacienta, prítomnosť alebo absenciu metastáz a charak-

ter resekčných okrajov (5, 28). 

Prognóza pacientov s low-grade sarkómom (stage I) je vyni-

kajúca; 5-ročné prežívanie tu presahuje 90%, môže sa však 

vyskytnúť oneskorená lokálna rekurencia choroby a tvorba 

metastáz. u pacientov s II. a III. štádiom nádorovej choroby 

sa 5-ročné prežívanie pohybuje v  rozmedzí 50-70%. Malé, 

povrchové high-grade sarkómy majú lepšiu prognózu v po-

rovnaní s  veľkými, hlboko uloženými sarkómami. 5-ročné 

prežívanie pacientov s  metastázujúcim sarkómom je len 

15%, pričom najhoršiu prognózu majú pacienti s mnohopo-

četnými, obojstrannými a/alebo inoperabilnými pľúcnymi 

metastázami (3).

LIEČBA: 
Najvhodnejší manažment pacienta so sarkómom mäkkých 

tkanív vychádza z presnej diagnózy a stagingu nádoru, efek-

tívnej resekcie sarkómu, racionálneho využitia adjuvantnej 

terapie a dispenzarizácie pacienta. Vzhľadom na zriedkavosť 

týchto nádorov je voľba správnej starostlivosti neľahkou úlo-

hou a mala by byť zabezpečená v špecializovaných centrách. 

Resekcia:

Pre nádory mäkkých tkanív je primárna liečebná metóda 

chirurgická. Hlavným cieľom je úplné odstránenie nádoru. 

Pritom sa kladie dôraz predovšetkým na zachovanie do-

statočného ochranného lemu zdravého tkaniva pri resekcii 

– tzv. R0 resekcia. Podľa súčasných smerníc liečby je zvy-

čajne možné riešiť lokalizované povrchové high-grade sar-

kómy menšie ako 5cm a väčšinu lokalizovaných low-grade 

sarkómov samotnou resekciou. Hlboko uložené sarkómy, 

lézie väčšie ako 5cm a prípady kde nie je možné zabezpe-

čiť dostatočnú vzdialenosť od resekčným okrajov – tzv. R1 

a R2 resekcie – si vyžadujú kombináciu operačného zákroku 

a adjuvantnej terapie (29). 

Radikálnosť operačného výkonu v značnej miery závisí od 

veľkosti lézie, ako aj od okolitých anatomických pomerov. 

Jednou z  najčastejších lokalít výskytu zhubných nádorov 

mäkkých tkanív sú končatiny. Podľa súčasných medicín-

skych poznatkov vykonávame na končatinách dva druhy 

operácií: (1) amputáciu končatiny a (2) končatinu zachová-

vajúce výkony, ktoré sa vďaka neoadjuvatnej terapii, ako 

aj zdokonaleniu operačných postupov dnes preferujú. Pri 

sarkómoch hrudníka či dutiny brušnej býva súčasťou radi-

kálnej resekcie aj odstránenie časti viscerálnych orgánov, 

prípadne aj časti steny hrudníka alebo brušnej dutiny (30). 

Ak lézia prerastá do okolitých ciev a nervov, tieto sú takisto 

odstránené spoločne s  nádorovým tkanivom a  nahradené 

autológnym materiálom alebo umelou náhradou. Snahou je 

však vždy zachovať veľké nervové pletene, ktorých náhrada 

nie je možná pre výrazný deficit funkčnosti nimi inervova-

ných oblastí (12).

Terapeutický manažment pri generalizovanom ochorení so 

vzdialenými metastázami je komplexný a  mal by byť vždy 

multidisciplinárny. Pokiaľ sa jedná o  metachrónne meta-

statické ložiská v pľúcach bez extrapulmonálnych prejavov 

ochorenia, odporúča sa  chirurgické odstránenie všetkých 

resekovateľných ložísk. Synchrónne sa vyskytujúce pľúcne 

metastázy a mimo pľúcne metastázy sú zvyčajne indikova-

né k chemoterapeutickej liečbe (29).

Rádioterapia:

Rádioterapia zlepšuje lokálnu kontrolu sarkómov o 66-98% 

(31, 32). Komplikácie vznikajúce po ožiarení zahrňujú vznik 

zlomenín, fibrózy, edému a kontraktúr limitujúcich funkciu 

končatiny. Ožiarením sa zvyšuje aj riziko vzniku postradiač-

ného sarkómu (33). Rádioterapia sa môže aplikovať pred ale-

bo po chirurgickom zákroku. Voľba správneho načasovania 

je však stále otázna (34, 35). Porovnávacie štúdie nepotvrdili 

signifikantný rozdiel medzi pre- a pooperačným ožiarením 

v  lokálnej rekurencii, výskyte metastáz a  dĺžke prežívania 

pacientov (36, 37). Výhodou preoperačnej aplikácie je mož-

nosť použitia nižších dávok žiarenia na menší objem tkani-

va. Tým sa znižuje závažnosť postradiačných komplikácie, 

zhoršuje sa však hojenie rán (37, 38). Efektívna pooperačná 

rádioterapia si vyžaduje použitie vyšších dávok žiarenia, čo 

vedie k nárastu komplikácií, neovplyvňuje však výraznejšie 

hojenie rán. Neoadjuvantná rádioterapia sa odporúča skôr 
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v  prípade nedostatočných, alebo pozitívnych resekčných 

okrajov, kým pooperačné ožiarenie sa uprednostňuje pri 

zvýšenom riziku rekurencie, u  starších pacientov a  pri III. 

štádiu nádorovej choroby (39). V  liečbe sarkómov sa naj-

častejšie využíva externá rádioterapia. Brachyterapia sa 

uprednostňuje pri lokálnej rekurencii na predtým už ožia-

renej končatiny. Výhodou brachyterapie je cielené ožarova-

nie postihnutého miesta a z toho vyplývajúca kratšia doba 

trvania liečby (40).

Chemoterapia:

Otázka benefitu chemoterapie v liečbe sarkómov mäkkých 

tkanív je dodnes kontroverzná. Štúdie zatiaľ nepreukázali 

jednoznačný vplyv na celkové prežívanie pacientov (41-43). 

Chemoterapia môže byť podaná pre- alebo pooperačne. 

Uplatňuje sa predovšetkým pri inoperabilných, metastatic-

kých alebo pokročilých sarkómoch (5). Najčastejšie používa-

né látky sú doxorubicín a  ifosfamid; skúšajú sa však rôzne 

alternatívne protokoly. Aplikácia neoadjuvantnej chemote-

rapia vedie k zmenšeniu nádoru, čo nasledovne umožňuje 

zvoliť konzervatívny chirurgický zákrok namiesto radikál-

neho. Pooperačne sa systémová liečba podáva v  prípade 

nedostatočných alebo pozitívnych resekčných okrajoch 

a v prípadoch s vysokým rizikom lokálnej rekurencie. Zdá sa, 

že niektoré histologické typy sarkómov sa vyznačujú vyššou 

senzitivitou na chemoterapiu a  to synoviálny sarkóm (44), 

rabdomyosarkóm (45), leiomyosarkóm (46) a angiosarkóm 

(47).

Biologická terapia a nové liečebné modality:

Biologická terapia nádorov je namierená proti určitým cie-

ľovým molekulám, zvyčajne zapojeným do mechanizmov 

kancerogenézy a/alebo nádorového rastu, ktoré sú charak-

teristické pre určitý typ nádoru (26). Zo sarkómov je biolo-

gická terapia najdlhšie etablovaná u  gastrointestinálneho 

stromálneho tumoru (GIST). 85% týchto nádorov vykazuje 

aktivačnú mutáciu c-KIT génu. V  cielenej liečbe GISTov sa 

používa imatinib mesylát namierený práve proti tyrozín-

-kinázovému produktu c-KIT génu (27). Ďalšie skupiny per-

spektívnych látok pre  cielenú liečbu sarkómov zahrňujú 

iné inhibítory tyrozínkináz, antiangiogénne látky, reguláto-

ry bunkového cyklu (inhibítory MDM2 a  CDK4), inhibítory 

prežívania buniek (inhibítory mTOR a AKT), inhibítory IGF-R 

a  iné (26, 48). Existuje však ešte množstvo nezodpoveda-

ných otázok v použití týchto látok, predovšetkým otázka op-

timálnej dávky a schémy podávania (49). Súhrn, v súčasnosti 

známych látok používaných v biologickej liečbe sarkómov, 

je uvedený v Tab.4. Navyše cielená terapia môže prispieť ku 

zvýšeniu efektu rádioterapie. Podanie cielených látok zvy-

šujúcich rádiosenzitivitu sarkómu umožňuje zníženie dávky 

žiarenia a redukuje tak výskyt komplikácií (48).

ZÁVER: 
Sarkómy mäkkých tkanív tvoria výrazne heterogénnu sku-

pinu nádorov a predstavujú tak diagnostickú a terapeutickú 

výzvu. Ich diagnostika sa opiera o vhodne zvolené a inter-

pretované   zobrazovacie metódy, biopsiu suspektnej lézie 

s nasledujúcim histologickým vyhodnotením a v súčasnosti 

čoraz viac aj o  molekulárno-genetickú analýzu. Prognózu 

pacienta so sarkómom mäkkých tkanív určuje rozsah nádo-

rovej choroby (stage), histologický podtyp a  diferenciácia 

(grade) nádoru, lokalizácia, hĺbka uloženia, vek pacienta, 

prítom nosť alebo absencia metastáz a charakter resekčným 

okrajov. Primárna liečebná modalita je chirurgická resekcia. 

Rádioterapia sa využíva na lokálnu kontrolu choroby. Che-

moterapia má predovšetkým uplatnenie u  inoperabilných, 

pokročilých a metastázujúcich sarkómoch, avšak jej benefit 

nie je dodnes jednoznačne potvrdený. Vzhľadom na zried-

kavosť týchto nádorov by pacienti s  STS mali byť riešení 

na  špecializovaných pracoviskách. Optimálna starostlivosť 

si vyžaduje multidisciplinárny prístup, ktorý viedol v súčas-

nosti k  výraznému zlepšeniu prežívania pacientov s  STS. 

Výnimkou sú pacienti s pokročilým, metastázujúcim sarkó-

mom. Práve tu by mohla nadobudnúť veľký význam cielená 

nádorová terapia, ktorej rapídny rozvoj viedol v súčasnosti 

už k nejednému terapeutickému úspechu.
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Tab.2 Stagingový systém sarkómov mäkkých tkanív pod a American Joint Commission on Cancer (AJCC) (23)

Grade Stage
G1: Dobre diferencovaný
G2: Stredne diferencovaný
G3: Málo diferencovaný
G4: Nediferencovaný
Tumor (ve kos , h bka 
primárneho nádoru)
T1: 5 cm
T1a: Povrchový
T1b: Hlboký
T2: >5 cm
T2a: Povrchový
T2b: Hlboký
Regionálne lymfatické uzliny (rLU)
N0: Bez metastáz do rLU
N1: Metastázy do rLU
Vzdialené metastázy
M0: Bez vzdialených metastáz
M1: Vzdialené metastázy

I: 
N0;M0: low-grade nádory 
všetkých ve kostí
II: G3 alebo G4; T1a, T1b, T2a: 
high-grade, malé aj ve ké, 
povrchové alebo hogh-grade, malé, 

III: G3 alebo G4; T2b; N0; M0: 
high-grade, ve
IV: 

metastatický sarkóm

 

Tab.1. Malígne nádory mäkkých tkanív pod a WHO klasifikácie nádorov mäkkých tkanív a kostí, 2013.
Lipomatózne nádory Nádory z obalov periférnych nervov
Dediferencovaný liposarkóm Malígny nádor z obalov periférnych nervov 
Myxoidný liposarkóm Epiteloidný malígny nádor z obalov nervov
Pleomorfný liposarkóm Malígny Triton tumor
Liposarkóm, NOS Malígny nádor z granulárnych buniek
Fibroblastické/myofibroblastické nádory Ektomezenchymóm
Adultný fibrosarkóm Nádory nejasnej diferenciácie 
Myxofibrosarkóm Synoviálny sarkóm
Low-grade fibromyxoidný sarkóm Epiteloidný sarkóm
Sklerozujúci epiteloidný fibrosarkóm Alveolárny sarkóm mäkkých astí
Nádory z hladkej svaloviny Svetlobunkový sarkóm
Leiomyosarkóm Extraskeletálny myxoidný chondrosarkóm
Nádory z pericytov Extraskeletálny Ewingov sarkóm
Malígny myopericytóm Dezmoplastický tumor z malých okrúhlych buniek (DSRCT)
Malígny glomus tumor Extrarenálny rabdoidný tumor
Nádory z prie ne pruhovanej svaloviny Malígny PECóm
Embryonálny rabdomyosarkóm Intimálny sarkóm
Alveolárny rabdomyosarkóm Nediferencované / neklasifikované sarkómy 
Pleomorfný rabdomyosarkóm Nediferencovaný vretenobunkový sarkóm
Vretenobunkový / sklerozujúci rabdomyosarkóm Nediferencovaný pleomorfný sarkóm
Vaskulárne nádory Nediferencovaný gu atobunkový sarkóm
Epiteloidný hemangioendotelióm Nediferencovaný epiteloidný sarkóm
Angiosarkóm mäkkých astí Nediferencovaný sarkóm, NOS
Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST)
Malígny gastrointestinálny stromálny tumor  
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Tab.3 Charakteristické genetické zmeny sarkómov mäkkých tkanív.

Histologický typ sarkómu Cytogenetické zmeny Molekulárno-genetické zmeny
Myxoidný liposarkóm t(12;16)(q13;p11) fúzia FUS-DDIT3 

t(12;22)(q13;q12) fúzia EWSR1-DDIT3 
Pleomorfný liposarkóm Komplexný 
Low-grade fibromyxoidný sarkóm t(7;16)(q33;p11) fúzia FUS-CREB3L2 

t(11;16)(p11;p11) fúzia FUS-CREB3L1 
Leiomyosarkóm komplexný s astými deléciami 1p
Embryonálny rabdomyosarkóm trizómie 2, 8, 11, 12, 13 a 20 Strata heterozygotnosti 11p15
Alveolárny rabdomyosarkóm t(2;13)(q35;q14) fúzia PAX3-FOXO1A 

amplifikácia12q13-14  amplifikácia CDK4 a iných génov
amplifikácia 13q31  amplifikácia MIR17HG 
t(1;13)(p36;q14) fúzia PAX7-FOXO1A 
amplifikácia 2p24  amplifikácia MYCN 

Pleomorfný rabdomyosarkóm komplexný
Vretenobunkový / sklerozujúci rabdomyosarkóm komplexný
Epiteloidný hemangioendotelióm t(1;3)(p36;q23-25) fúzia WWTR1-CAMTA1 
Malígny gastrointestinálny stromálny tumor delécia/monozómia 14 a 22

delécie 1p, 9p, 9q, 10, 11p, 13q Strata CDKN2A na 9p
zisky/amplifikácie 5p, 3q, 8q, 17q

mutácie KIT  (80-85%)
mutácie PDGFRA (7%)
mutácie BRAF 

Malígny nádor z obalov periférnych nervov komplexný
Synoviálny sarkóm t(X;18)(p11;q11) fúzia SS18-SSX1/SSX2/SSX4 
Epiteloidný sarkóm 22q11-12 mutácia, delécia inaktivácia SMARCB1 

8q zisky (hlavne (8)(q10)
Alveolárny sarkóm mäkkých astí der(17)t(X;17)(p11;q25) fúzia TFE3-ASPSCR1 
Svetlobunkový sarkóm t(12;22)(q13;q12) fúzia EWSR1-ATF1 

t(2;22(q33;q12) fúzia EWSR1-CREB1 
Extraskeletálny myxoidný chondrosarkóm t(9;22)(q22;q12) fúzia EWSR1-NR4A3 

t(9;17)(q22;q11) fúzia TAF2N-NR4A3 
t(9;15)(q22;q21) fúzia TCF12-NR4A3 

Extraskeletálny Ewingov sarkóm t(11;22)(q24;q12) fúzia EWSR1-FLI1 
t(21;22)(q12;q12) fúzia EWSR1-ERG 
t(2;22)(q33;q12) fúzia EWSR1-FEV
t(7;22)(p22;q12) fúzia EWSR1-ETV1
t(17;22)(q12;q12) fúzia EWSR1-E1AF 
inv(22)(q12q12) fúzia EWSR1-ZSG 
t(16;21)(p11;q22) fúzia FUS-ERG 

Dezmoplastický tumor z malých okrúhlych buniek t(11;22)(p13;q12) fúzia EWSR1-WT1
Extrarenálny rabdoidný tumor delécia 22q delécia SMARCB1 
Malígny PECóm delécia 16p  strata TSC2 
Nediferencovaný sarkóm komplexný  
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 V sú

Obr.1 Leiomyosarkóm, hematoxylín-eozín, 200x 

(a) a hladkosvalový aktín, 400x (b), embryonálny rabdomyo-

sarkóm - klasický typ, hematoxylín-eozín, 200x (c) a myoge-

nín, 400x (d).

Obr.2 Dobre diferencovaný liposarkóm – zápalový typ, 

hematoxylín-eozín, 200x (a) a S100, 400x (b), 

myxoidný liposarkóm, hematoxylín-eozín, 200x (c)

a vimentín, 400x (d).

Obr.3 Nediferencovaný pleomorfný sarkóm,

hematoxylín-eozín, 200x (a) a vimentín, 400x (b).

Obr.4 Makroskopicky obraz sarkómu mäkkých tkanív. 

Nádor je sivobielej farby, tuhej konzistencie 

s ložiskami krvácania.
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Súhrn: 
Onkologická diagnóza zasahuje pacienta nielen po fyzickej strán-

ke, ale má dopad aj na jeho psychické prežívanie, rodinu, kvalitu 

života a medziľudské vzťahy. Prvý kontakt pacienta s jeho onko-

logickou diagnózou je sprevádzaný strachom zo smrti, smútkom, 

hnevom, agresivitou, sebaobviňovaním, popieraním, depresiou 

a mnohými otázkami. K starostlivosti o pacienta s rakovinou tre-

ba pristupovať komplexne. Vzťah pacienta s lekárom, založený na 

dôvere a dostatočný priestor pre komunikáciu so psychológom, 

pozitívne vplývajú na priebeh liečby.

Kľúčové slová: psychické prežívanie, komunikácia lekár - pa-

cient, psychológ, psychologická starostlivosť. 

Summary:
Oncological diagnosis affects patients not only physically, but also 

affects his mental survival, his family, the quality of his life and in-

terpersonal relationships. The first contact of the patient with the 

cancer diagnose goes hand in hand with fear of death, sadness, 

anger, aggressiveness, self-blame, denial, depression and many 

questions. Taking care about patients diagnosed with cancer re-

quire complex approach. The relationship between the patient 

and the doctor must be based on confidence. Long enough time 

invested into communication with psychologists have extra posi-

tive influence on the efficiency of treatment.

Key words: psychic survival, communication doctor - patient, 

psychologist, psychological care.

PSYCHICKÉ PREŽÍVANIE ONKOLOGICKÉHO 
PACIENTA: 
Cesta každého pacienta je jedinečná. Akceptácia takej bo-

lestnej a ohrozujúcej reality nádorového ochorenia je spo-

jená s procesom vnútorného dozrievania pacienta. Pohľad 

na život sa mení postupne, k  vyrovnaniu sa s  ochorením 

musí každý „dokráčať“. Závažné ochorenia bývajú spojené 

so strachom, úzkosťou, bolesťou a  pocitmi bezcennosti, 

bezmocnosti, či beznádeje. Výnimkou nie sú depresívne 

nálady, smútok, zúfalstvo, apatia, depresia, či pocity prázd-

noty. Poznávanie týchto prejavov, ich významu a možností 

ovplyvňovania, je veľmi dôležité pre zmierňovanie utrpenia 

a  poskytovanie kvalitnej a  komplexnej starostlivosti onko-

logickému pacientovi. Onkologický pacient je v  určitom 

zmysle pacientom po celý život. Aj po ukončení liečby je 

dôležitá sústavná preventívna, alebo liečebná starostlivosť, 

nutnosť pravidelných kontrol, opakovaných a  mnohokrát 

náročných diagnostických testov počas mnohých rokov 

po liečbe. Táto skutočnosť determinuje psychologický stav 

pacienta, ale aj situáciu pacienta v  rodine a  v  spoločnosti. 

Diagnostikovanie rakoviny, samotná existencia s vedomím 

nádorového ochorenia a  potrebná liečba spojená s  týmto 

ochorením, neovplyvňuje človeka len po fyzickej stránke, 

ale samozrejme aj po stránke psychickej a nevyhýba sa ani 

vplyvu na medziľudské vzťahy. 

Prvý kontakt pacienta s  jeho onkologickou diagnózou je 

sprevádzaný mnohými emóciami - strachom zo smrti, smút-

kom, hnevom, agresivitou, sebaobviňovaním, popieraním, 

depresiou a mnohými otázkami. Hľadanie vinníka, vysvetle-

nia, východiska zo situácie, dôvodov a príčin sú prirodzenými 

reakciami onkologického pacienta. U niektorých pacientov 

sa môžu rozvinúť silné pocity bezmocnosti a so ciálnej izolá-

cie. Dochádza k narušeniu pocitu vlastnej hodnoty a k seba-

podceňovaniu, s tendenciou cielene sa vyhýbať spoločnosti 

ostatných ľudí. Pôsobenie nádorového ochorenia na inter-

personálne vzťahy je viditeľné aj v tabuľke 1.

Pôsobenie nádorových ochorení 

-

Tab. 1. Pôsobenie nádorových ochorení na interpersonálne vzťahy 

(Benioff, Vinogradov, 1993; podľa Tschuschke, 2004, s.14)

Adaptácia na novú životnú situáciu, na život s  onkologic-

kým ochorením je procesom, ktorý sa skladá z  niekoľkých 

fáz. Citlivé zaobchádzanie s  pacientom s  ohľadom na psy-

chické prežívanie, môže výrazne pomôcť pacientovi lepšie 

zvládať ochorenie. Elisabeth Kűbler-Ross hovorí o piatich 

štá diách prežívania pacienta pri život ohrozujúcej dia-

gnóze:

Šok - prichádza po oznámení diagnózy a po uvedomení si 

závažnosti situácie. Dominujú pocity zmätku, úzkosti. Pa-

cient má tendenciu popierať, izolovať sa, ignorovať okolie, le-

károv, liečbu. „Ja nie, to sa mňa určite netýka, to nie je možné.“

Zlosť, negativizmus - pocity krivdy, ublíženia, nespravodli-

vosti. Do popredia sa dostáva frustrácia, zvýšená iritabilita 

a otázky „Prečo práve ja?“, „Čím som si to zaslúžil?“. Pacient má 

tendenciu hľadať vinníka, dostáva sa do konfliktu s lekármi, 

rodinou.

Vyjednávanie - pacient skúša uzavrieť dohodu s vyššou mo-

cou a sľubuje niečo na oplátku. Najčastejším prianím býva 
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predĺženie života „Kým budem mať dospelé deti“, „kým sa mi 

narodí prvé vnúča“. Pacient hľadá zázračné lieky, liečiteľov, 

diéty, chce si „vyjednať“ prežiť niekoľko dní bez bolesti alebo 

fyzických problémov.

Depresia - pacient je v  stave zúfalstva, beznádeje, pridru-

žujú sa telesné príznaky depresie, poruchy spánku. Smútok 

z utrpenej a hroziacej straty.

Akceptácia - prijatie nevyhnutnosti konca života, prijatie 

smrteľnosti každého z  nás. Zmierenie s  osudom. Pacient 

uznáva chorobu ako novú životnú situáciu, mení sa jeho po-

stoj k tejto novej životnej situácii (Kűbler-Ross, 1994).

Nie každý pacient v priebehu choroby prejde všetkými štá-

diami tohto procesu. V práci s onkologicky chorými je dôle-

žité rešpektovať fázu, v ktorej sa pacient nachádza.

Liga proti rakovine (2010) poukazuje na niekoľko dôleži-

tých bodov, na ktoré netreba zabúdať pri styku, komuni-

kácii a starostlivosti o pacienta s nádorovým ochorením. 

Medzi potreby onkologických pacientov patrí prirodze-

nosť v  komunikácii, v  zmysle zhody medzi výrazom tváre 

a  obsahom slov, zvýšená potreba dotykov – je veľmi indi-

viduálna, niektorým pacientom nie je dotýkanie príjemné. 

Dôležité je nezabúdať na povzbudenie, oporu a pocit bez-

pečia, toleranciu, úctu a  adekvátnu pomoc. Onkologickí 

pacienti kladne hodnotia pozitívne správy z  okolia, súcit 

a  porozumenie voči ich prechodnej emocionálnej labilite. 

Nemožno zabúdať na rešpekt k novému dennému režimu 

a ďalším zmenám v dôsledku ochorenia. Naopak, pacienti 

nehodnotia kladne neprirodzenosť v komunikácii - šuš-

kanie a  významné výmeny pohľadov medzi ostatnými 

rodinnými príslušníkmi, neprirodzené množstvo teles-

ných kontaktov. Nechcú počuť: „šetri sa“, „musíš jesť“, 

„nesmieš sa poddávať - takéto slová im pripomínajú 

že sú chorí. Odmietajú ľútosť a odmietajú prevziať rolu 

chudáka. Účinné je, nerobiť z choroby tabu, ale tiež o nej 

často nehovoriť.

KOMUNIKÁCIA S ONKOLOGICKÝM PACIENTOM
Komunikácia je univerzálnym javom ľudskej spoločnos-

ti a priamym regulátorom úrovne medziľudských vzťa-

hov. Komunikácia vedúca k  porozumeniu a  prehlbovaniu 

medziľudských vzťahov je pravdepodobne najdôležitejším 

faktorom, ktorý ovplyvňuje ako priebeh ochorenia, tak aj 

celkovú kvalitu života pacienta (Gulášová, 2008). 

Komunikácia s  pacientmi s  malígnym ochorením patrí 

medzi najťažšie úlohy lekára, sestry a ošetrujúceho per-

sonálu vôbec. Správna komunikácia môže významnou 

mierou pomôcť pacientom vyrovnať sa so svojou cho-

robou. Z výpovedí pacientov je očividné, že prístup lekára 

a  jeho schopnosť komunikácie sú pre mnohých pa cientov 

veľmi dôležité. „Výskumy ukazujú, že ľudia si o  lekárovi ne-

vytvárajú mienku na základe jeho odbornej profesionality 

a správnosti odborného postupu pri liečbe, ale podľa prístupu, 

ktorý má k  pacientom. Je to fakt, ktorý treba pri komunikácii 

s pacientom brať na vedomie“ (Andrášiová, 2009, s. 110). Dob-

re vybudovaný vzťah s  onkológom pomáha utlmiť strach, 

ktorého následkom neraz býva depresia. Zo skúseností on-

kológov, psychológov a aj samotných pacientov vyplýva, že 

vzťah, budovaný na dôvere, je najliečivejším vzťahom pri skú-

senosti s nádorovým ochorením. Tento vzťah sa musí rovna-

ko zakladať aj na vzájomnom rešpekte. Definovaný je podľa 

práv, ktoré sa týkajú povinností a zodpovednosti, vychádza-

júc z Európskej smernice pre práva onkologických pacientov, 

ktoré vydala Európska skupina pre práva a povinnosti pacien-

tov a  zdravotníkov, vytvorená pri Asociácii európskych líg 

proti rakovine (ECL) (podľa Liga proti rakovine, 2010). 

Podstatnými prvkami sú: 

čas na rozhovor a komunikáciu; 

právo na kvalitnú starostlivosť; 

právo na slobodnú voľbu; 

právo byť, alebo nebyť informovaný o svojom zdravot-

nom stave, o navrhovaných liečebných postupoch a sta-

rostlivosti;

právo na primeranú a citlivú ústnu informáciu; 

právo na súhlas alebo nesúhlas; 

práva, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie pacienta; 

právo na súkromie; právo sťažovať sa; 

právo zainteresovať aj iných (priateľov, rodinu) (Liga pro-

ti rakovine, 2010).

Každý pacient je jedinečný, každý reaguje na ochorenie svo-

jím spôsobom. Preto ležia na lekárových pleciach dve po-

vinnosti: 

Poskytnúť každému chorému odborné maximum a  zá-

roveň liečiť nielen diagnostikovanú chorobu, ale celého 

jedinca, pretože nádor je ochorením celého organizmu, 

nielen výlučne toho ktorého orgánu. 

Jedným z najzávažnejších, neraz eticko-psychologicky naj-

náročnejším problémom je oboznamovanie pacienta 

s  diagnózou, aktuálnym zdravotným stavom, či jeho 

prognózou. Dôvodov tejto náročností je niekoľko:

samotné slovo rakovina vyvoláva strach a pôsobí veľmi 

skľučujúco, 

obava, že sa pacient nebude vedieť adaptovať na zlú 

správu (preto si podanie akejkoľvek správy vyžaduje mi-

moriadne citlivý prístup a empatiu),

ošetrujúci tím nerád podáva zlé správy (Baška, et al., 

podľa Nemčeková, et al., 1996).

Snahou pri komunikácii je zistiť pravdivú informáciu od 

pacienta o jeho vôli žiť. Úlohou zdravotníkov je čo najviac 

motivovať pacientov k túžbe žiť, pracovať na sebe, nevzdávať 

sa a  udržať si nádej. Práve správnou komunikáciou je 

možné to docieliť (Gulášová, 2008). Opodstatnenosť dobrej 

pripravenosti lekárov a sestier ku komunikácii s pacientom 

možno nájsť v nasledovnom:

„ ... pravda, aj keď zlá, je vždy lepšia, ako neurčitosť a po-

cit neistoty, ktoré veľmi zle vplývajú na psychiku človeka. 

Ak pacient nevie pravdu o svojom ochorení, komunikácia 

zo strany lekárov a sestier je neosobná a chladná. Chorý 

obyčajne reaguje mlčaním, nekladie žiadne otázky a uza-

tvára sa do svojej samoty, pacient má právo vedieť o sebe 

pravdu. Je to jeho základné ľudské právo. Okrem toho, ak 
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pozná svoju diagnózu, je komunikácia s ním bezprostred-

nejšia a nie je potrebné sa v rozhovore vyhýbať niektorým 

témam“. (Baška et al., podľa Nemčeková et al., 1996, s. 174).

Odvolávajúc sa na 5 fáz prijatia onkologického ochorenia 

Kübler-Rossovej (podľa Janáčková, Weiss, 2008), komuni-

kácia lekára a pacienta má svoje špecifiká, vzhľadom na 

aktuálnu fázu psychického prežívania, v  ktorej sa pa-

cient nachádza. 

Ak sa jedná o  komunikáciu s  pacientom, ktorý je vo fáze 

šoku, v  popredí by malo byť opakované, pokojné a  jasné 

vysvetľovanie a podávanie zrozumiteľných informácií týkaj-

úcich sa choroby a liečby, ktoré pomáha znížiť úzkosť a mobi- liečby, ktoré pomáha znížiť úzkosť a mobi-liečby, ktoré pomáha znížiť úzkosť a mobi-

lizovať organizmus k adaptácii a zvládaniu psychickej záťaže 

tohto obdobia. V tejto, ale i v ostatných fázach, blahodarne 

a upokojujúco na ranenú psychiku pacienta pôsobí psychic-

ká podpora a pocit, že pacient v tejto situácii nie je sám. 

„V druhej fáze - hnevu, vychádza základná komunikácia 

z porozumenia, podpory a zo zásadného uvedomenia si faktu, 

že prípadná pacientova agresivita nie je namierená voči našej 

osobe, ale proti zlej chorobe a  zlému osudu. Chorému môžu 

tiež veľmi pomôcť jeho najbližší, keď prekonajú svoju predpo-

jatosť a sú schopní otvorene o svojich pocitoch hovoriť. Záro-

veň však musia rešpektovať, že nie vždy chce pacient o svojom 

strachu hovoriť. K tomu, aby človek s  nádorových ochorením 

mohol túto záťaž zvládnuť, potrebuje predovšetkým čas a neu-

stálu nevtieravú pomoc“ (Janáčková, Weiss, 2008, s. 92). 

Komunikácia s  pacientom vo fáze vyjednávania by mala 

byť založená na podpore a pochopení jeho potrieb a nieke-

dy aj nereálnych prianí. Porozumenie sa prejavuje v tom, že 

pacienta rešpektujeme ako statočnú ľudskú bytosť. 

Nakoniec, fáza odovzdanosti a  zmierenia sa so smrťou. 

V tejto, azda najnáročnejšej fáze, je dôležité, aby lekár v komu-

nikácii poskytoval seba ako človeka, nie ako profesionálneho 

experta. Rozhovory na lôžku umierajúceho, hoci krátke, a fy-

zický kontakt vo forme dotykov, pohladení, držania za ruku, 

prinášajú pacientovi v  terminálnom štádiu úľavu a  zmier-

ňujú jeho pocity samoty. „Naše stretnutie umožňuje viesť roz-

hovor tak, že pacient nám oznamuje, čo osobne považuje za 

významné. Často hovorí o  obavách, životných skúsenostiach 

a  môžeme sa stretnúť s  negatívnymi pocitmi hnevu, plaču, 

úzkosti, či strachu. Tieto prejavy prijímame bez výhrad 

a  s  porozumením. Formy empatických rozhovorov väčšinou 

skôr či neskôr vyústia v  bilancovanie života umierajúceho 

s konečným záverom“ (Janáčková, Weiss, 2008, s. 97).

Štvrtá fáza depresie je nemenej citlivou a krehkou súčas-

ťou cesty pacienta. Depresívny pacient cíti, myslí a  vníma 

svet, udalosti, vlastné prežívanie úplne inak. Dobre mienené 

povzbudivé slová „bude to dobré...“ , „dostaneš sa z toho...“, 

„nemaj strach....“ môžu pacientovo prežívanie v tomto mo-

mente zhoršiť. To, čo lekár či blízka rodina vnímajú ako po-

moc, alebo uskutočniteľný krok, pre pacienta v depresii, je 

často krát nezrealizovateľná úloha. Netreba sa báť ticha. 

Mnoho krát je účinnejšie ako akékoľvek slová. Pacient po-

trebuje cítiť pochopenie, rešpekt a akceptáciu jeho psychic-

kého prežívania.

Ak chcú lekári, sestry a ošetrovací personál byť čo naj-

lepšou oporou a pomocou pre pacientov, je nutné, aby 

vo zvýšenej miere kládli dôraz nielen na samotnú komu-

nikáciu s pacientom, ale aj na načúvanie jeho potrebám 

a pocitom. Netreba však zabúdať na to, že niektoré faktory 

môžu komunikáciu sťažovať. 

Zo strany pacientov sa jedná o:

dojem, že je lekár v neustálom časovom strese a nemá 

na pacienta dostatok času,

používanie odborných, medicínskych výrazov,

nedostatok ľudského záujmu a úcty, v dôsledku čoho sa 

pacient môže cítiť ako objekt liečby alebo číslo diagnózy,

neochotu lekára odpovedať na otázky,

bagatelizovanie niektorých ťažkostí pacienta (Andrášio-

vá, 2009).

Ak sa na komunikáciu pozrieme z  pohľadu lekára, ko-

munikačný proces môžu komplikovať:

nepresné a nejasné podávanie informácií o zdravotných 

ťažkostiach, resp. zatajovanie dôležitých faktov,

postoj „urobte niečo so mnou“ – tzn. pasivita nielen v ko-

munikácii, ale aj v samotnej liečbe a celkový nezáujem 

podieľať sa na nej (Andrášiová, 2009).

Psychické problémy môžu byť u chorých príčinou ich nedo-

statočnej aktivity, nedôvery k zdravotníckym pracovníkom, 

nespokojnosti, nedisciplinovanosti, simulačných, disimulač-

ných alebo suicidálnych tendencií a výrazne zhoršujú spo-

luprácu s  chorými. Ak pacient necíti pomoc a  podporu zo 

strany lekára, sestier a svojho okolia, je nútený vyrovnávať sa 

s problémami sám. Preto je veľmi dôležité, aby zdravotnícki 

pracovníci, na ktorých sa chorý s dôverou obracia, zaujímali 

k nim správny psychologický prístup a snažili sa o využíva-

nie psychoterapeutickej komunikácie v  kontakte s  nimi aj 

s podpornými osobami. Dôležitým strategickým bodom le-

kára je zabezpečiť si dôveru pacienta a zároveň ho aktívne 

integrovať do liečebného postupu, aby sa necítil ako pasív-

ny objekt. Ak má pacient stanovený svoj jasný cieľ, ochore-

nie príjme ako výzvu, s ktorou bojuje, vďaka čomu možno 

očakávať výrazne lepšie výsledky, než pri pasívnom prístu-

pe. Aj pri pacientoch v terminálnom štádiu ochorenia treba 

dbať na dôstojnú, citlivú a  ľudskú komunikáciu. Správnou 

komunikáciou je možné výraznou mierou pomôcť pacien-

tovi vyrovnať sa s  nepríjemnou skutočnosťou a  v  prípade 

fatálneho konca dosiahnuť relatívnu psychickú rovnováhu 

a pohodu. Tým možno prispieť k značnému zlepšeniu kvali-

ty posledných mesiacov, či týždňov jeho života (Baška, et al., 

podľa Nemčeková, et al., 1996). 

ÚLOHA PSYCHOLÓGA V STAROSTLIVOSTI 
O ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
Vychádzajúc z  vnímania človeka ako bio-psycho-sociálnej 

bytosti, je postavenie psychológa v procese oznámenia on-

kologickej diagnózy, liečby a psychického prežívania pacien-

ta, nesporne dôležité a významné. Psychika človeka určuje 

jeho motiváciu k uzdraveniu a schopnosť zvládať liečbu. 
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Psychológ by mal byť súčasťou tímu v liečbe pacienta, lebo 

psychický stav je zasiahnutý rovnako ako stav telesný. Pod 

vplyvom rakoviny a aj v dôsledku jej sociálneho významu, 

pacient mení náhľad na seba, vlastnú hodnotu a sebaúctu. 

Vplyvom záťaže sa menia kompetencie pacienta, aj nie-

ktoré osobnostné vlastnosti. Psychologická intervencia 

pri onkologických pacientoch je veľmi špecifická. Pokiaľ sa 

psychológ stretáva s pacientom na lôžku v nemocnici, ide 

o osobitú terapeutickú situáciu. Psychológ sa s pacientom 

stretáva v závažnej životnej kríze, v relatívne intímnej chvíli 

človeka, má o pacientovi málo informácii a je potrebné, aby 

sa psychológ zameral na riešenie aktuálnej krízy. Mnoho-

krát je menej priestoru pre spracovávanie minulých tráum 

pa cienta. Intervencia je teda veľmi špecifická v  porovnaní 

s  pacientmi, ktorí netrpia onkologickým ochorením. Práve 

kvôli krehkosti pacienta a situácie ako takej, je dôležité, aby 

bol prístup psychológa veľmi citlivý. 

Hlavnými úlohami psychológa pri terapii s  onkologic-

kým pacientom sú:

zisťovanie, nakoľko pacient porozumel informáciám od 

lekára (diagnóza, priebeh liečby, prognóza...);

sledovanie, ako sa pacient adaptoval na záťažovú život-

nú situáciu, ako ju spracováva;

krízová intervencia, podporná psychoterapia (ventilova-

nie emócií, hľadanie zmyslu života v prítomnosti, podpo-

ra k chemoterapii a rádioterapii);

usmerňovanie myslenia pacienta, (kognitívna reštruktu-

ralizácia, kontrola alebo eliminácia negatívnych myšlie-

nok, tréning odpútavania pozornosti, práca s  úzkosťou 

a hnevom);

pripravovanie pacienta na nadchádzajúcu onkologickú 

liečbu;

mediátor v  komunikácii medzi pacientom a  lekárom, 

ošetrujúcim personálom, rodinou (pomôcť vyjadriť, čo 

pacient potrebuje, cíti, nebáť sa klásť otázky);

edukácia pacienta a poskytnutie informácii o psycho-so-

ciálnej pomoci (Linka pomoci Ligy proti rakovine, mož-

nosť návštevy alebo konzultácie so sociálnou sestrou, 

aktivity a činnosti Centier pomoci Ligy proti rakovine);

spolupráca s  rodinou (stratégie zvládania záťažovej 

situá cie, posilnenie vzťahov s  pacientom, podpora pri 

efektívnej komunikácii s  rodinným príslušníkom, ktorý 

má rakovinu);

smútkové poradenstvo (aktívne počúvanie, zmiernenie 

bolesti príbuzného, empatia).

Z nášho pohľadu máme za to, že psychológ, pracujúci s on-

kologickými pacientmi by mal byť vybavený nielen znalo-

sťami a  zručnosťami z  oblasti psychológie, ale rovnako by 

mal mať bazálne znalosti z medicíny. Pre efektívnejšiu psy-

choterapiu s pacientom je dôležité, aby psychológ rozumel 

rakovine, nádorovým ochoreniam aj z  medicínskeho hľa-

diska. Bez znalostí o tom, ako prebieha onkologická liečba, 

aké vyšetrenia a zákroky pacienti absolvujú, nie je psycho-

lóg dostatočne schopný empatie, pomoci. Spurná (2010) 

uvádza, že starostlivosť o onkologického pacienta nemôže 

poskytovať každý psychológ. Nádorové ochorenie môže byť 

krízovou situáciou aj pre samotného psychológa. Ak nemá 

dostatok informácii, praxe, osobnostnej zrelosti a odolnos-

ti, môže byť pre neho onkologický pacient zdrojom nepri-

meranej úzkosti, strachu z rakoviny. Do popredia sa potom 

dostáva vnútorné prežívanie psychológa, jeho reakcie na 

krízovú situáciu a  znižuje sa schopnosť pomôcť paciento-

vi. Spurná (2010) uvádza, že v psychologickej starostlivosti 

o onkologického pacienta je dôležité, aby psychológ správ-

ne identifikoval, o aký typ pacienta sa jedná. Máme na mysli 

vnútorné prežívanie, stratégie zvládania záťažových situá-

cií, prístup k samotnému faktu prítomnosti onkologického 

ochorenia u  pacienta. Na jednej strane je pacient obrany-

schopný, nezdolný a na strane druhej vzdávajúci sa, so sklo-

nom k negatívnym myšlienkam. Relevantné je sledovať, čo 

sa v pacientovi vnútorne odohráva, či netrpí masívnymi de-

presiami alebo úzkosťami, či a aký vnútorný konflikt pa cient 

popiera. Na základe toho potom psychológ volí prístup 

a formu psychologickej intervencie (Spurná, 2010). 

Ďalšou oblasťou, kde je mnohokrát veľmi potrebný zásah 

odbornej psychologickej pomoci, je rodina onkologické-

ho pacienta. Tá často reaguje horšie ako samotný pacient. 

Neraz prežívajú rakovinu a  liečbu svojho chorého člena 

rodiny búrlivejšie, úzkostnejšie a  depresívnejšie, než sa-depresívnejšie, než sa-

motný pacient. Vyplýva to z  viacerých dôvodov. Cítia sa 

na vedľajšej koľaji, niekedy akoby „odstrčení“ od liečby, nie 

vždy majú dostatok informácii (či už od pacienta alebo leká-

ra), veľkú úlohu zohráva kvalita vzťahu medzi rodinou a pa-

cientom pred diagnostikovaním rakoviny. 

Psychológ by mal s  rodinou pracovať aj na správaní sa 

jednotlivých členov rodiny voči pacientovi. Niekedy do-

chádza k výrazným zmenám, napr. prehnane pacienta po-

zorujú, robia rôzne ústupky, ľutujú pacienta, správajú sa 

k nemu ako k menejcennému či hendikepovanému. Takéto 

prejavy správania nepôsobia na pacienta pozitívne a  rov-

nako zvyšujú vnútornú tenziu v  rodine. Psychológ môže 

rodine pomôcť spracovať túto záťažovú situáciu a pomôcť 

zvládať ich emócie. Nemenej dôležité je ozdraviť prostredie 

v domácnosti pacienta, pokúsiť sa minimalizovať úzkostnú 

atmosféru a  zaregistrovať a  intervenovať latentnú prítom-

nosť katastrofických scenárov v  rodine. To následne pozi-

tívne ovplyvňuje aj prežívanie pacienta. Strach, smútok, 

bezmocnosť, beznádej, poddanie sa ochoreniu jeho 

priebeh zhoršujú, naopak odvaha, odhodlanie, nádej, 

zmysel pre humor, snaha o hľadanie a naplnenie zmyslu 

života aj v tých najťažších chvíľach, aktivita a pocit vlast-

nej zodpovednosti majú na liečbu výrazne pozitívny 

vplyv. V kontexte onkologických ochorení je dôležitá snaha 

o  hľadanie nových možností pomoci trpiacim pacientom, 

ale aj potreba vzájomného porozumenia medzi odborníkmi 

rôznych profesií. 
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a života po liečbe s dôrazom na spôsoby prevencie. Týmto 

spôsobom si pedagógovia a študenti každoročne dopĺňajú 

a inovujú poznatky z danej problematiky. 

Dostať sa na takýto workshop znamená pre študentov istý 

druh odmeny, keďže je plne hradený z prostriedkov vy-

zbieraných počas Dňa narcisov či z asignácie z 2% z daní. 

Pedagógovia preto vyberajú tých najšikovnejších študen-

tov, ktorí sú na nepovinnom predmete aktívni počas celého 

roka. 

Aj keď sú to len mladí študenti, mnohí z nás by si z nich moh-

li brať príklad. Pretože rozprávať o rakovine by nemalo byť 

tabu ale spôsob, ako sa dozvedieť o možnostiach prevencie 

voči nej.  

„Zarážajúce je rastúce percento onkologických pacientov. Ak 

by sa rovnaká osveta šírila v celej spoločnosti tak, ako na našej 

škole, pravdepodobne by toto percento bolo o čosi nižšie. Ale 

ako bolo mnohokrát na hodinách spomenuté - či budeme žiť 

život so stresom alebo nie, je už na našom uvážení. Takisto to 

platí aj pre návštevy doktorov, ktoré nepochopiteľne odďaľuje-

me, aj keď už cítime problém,” dopĺňa Marek.

Liga proti rakovine má dlhodobú snahu osloviť čo najväčšie 

percento mladých. Preto pravidelne organizuje prednášky 

pre stredné školy vo svojich centrách pomoci, či každoročne 

informuje pred rizikami rakoviny celoštátnou kampaňou 

počas Týždňa proti rakovine.
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Zodpovednosť sa nosí aj medzi mladými.

Je neželanou témou v rozhovoroch aj v myšlienkach. Upred-

nostňujeme nevedomosť a odďaľujeme návštevu lekára, len 

aby sme predišli možnej realite. Bohužiaľ, takýto postoj nie 

je raritou! Hovoríme o rakovine a o zaužívanom myslení tých, 

ktorí ignorovaním problému mu pomáhajú naďalej rásť. 

Vedeli ste, že na školách okrem telesnej, hudobnej či ná-

boženskej výchovy, existuje aj onkologická výchova? Tento 

predmet sa vyučuje zhruba v sedemdesiatich školách po ce-

lom Slovensku ako voliteľný, s jediným cieľom - odbúrať ba-

riéry, aby strach a nevedomosť nestáli v ceste rozumnému 

a zodpovednému prístupu k prevencii voči tejto chorobe. 

Čím skôr sa tieto bariéry odstránia, tým lepšie. Napríklad už 

počas mladých študentských čias. 

S týmto nápadom prišla nezisková organizácia Liga proti 

rakovine, ktorej jedným z primárnych cieľov je prevencia 

a edukácia všetkých generácií, no predovšetkým tej mladej. 

Študenti, ktorí navštevujú onkologickú výchovu, získavajú 

vedomosti o možnostiach diagnostiky, liečby a priebehu 

rakovinového ochorenia. Aby to nebolo len o teoretických 

vedomostiach, častou témou sú aj spôsoby psychosociálnej 

pomoci pacientom, o pokrokoch vo výskume, no predovšet-

kým o zdravom životnom štýle. Študenti majú k dispozícii aj 

„na mieru šité“ učebnice, ktoré vydáva a plne hradí Liga pro-

ti rakovine. Minulý rok vydala aj doplnkový materiál - knihu 

o zdravom životnom štýle – Človek a zdravie. 

„Onkologická výchova na našej škole mi priblížila to, na čo sme 

na obyčajných hodinách biológie nemali čas. No najviac som si 

cenil rady našej pani profesorky ohľadom prevencie,” spomína 

na onkologickú výchovu na školách Marek Karman, súčasný 

študent Lekárskej fakulty na Univerzite Komenského v Bra-

tislave. 

Aj napriek tomu, že onkologická výchova má už viac než 15 

ročnú tradíciu, svoju dynamiku si udržuje aj naďalej. A to aj 

vďaka každoročnému stretnutiu vyučujúcich pedagógov 

a  vybraných študentov na pravidelných workshopoch, kde 

odborníci odovzdávajú vyučujúcim novinky z oblasti nádo-

rových ochorení- od včasnej diagnostiky cez štádiá liečenia 

LIGA PROTI RAKOVINE SR
Brestová 6, Bratislava

www.lpr.sk



„Testované boli všetky zložky tohto  vý-
robku a bolo zistené, že nevyvolávajú žiad-
ne vedľajšie nežiadúce účinky.“  Vykonané 
boli aj tri klinické štúdie, z  ktorých jednu 
spracoval prof. dr. sci Sibin Ilič, expert pri 
Svetovej zdravotnej organizácii za onkoló-
giu a gynekológiu a expert Spojených náro-
dov. Pracoval na nej 10 rokov a prišiel k zá-
veru, že Varumin je efektívny. Na klinickej 
štúdii sa pracovalo aj v  Macedónsku, na 
Klinickom oddelení gynekológie a onkoló-
gie ako aj na Ústave pre predklinickú a kli-
nickú farmakológiu a toxikológiu, na ktorú 
sa podpísal prof. dr.  sci Stojmir Petrov. „Vý-
sledky ukázali, že Varumin ako doplnok vý-
živy je svojím unikátnym bylinným zlože-
ním organizmu prospešný a to v mnohých 
smeroch“ – vysvetľuje Mgr. Ivan Georgiev, 
výrobca a  majiteľ originálnej receptúry 
pre prípravok Varumin z  farmaceutickej 
spoločnosti INTER EVROGENEKS, Novo 
Selo, Macedónsko.

Firma INTER EVROGENEKS má viac 
ako tridsať ročné skúsenosti v  objavovaní 
a výrobe liekov, diétnych výrobkov a čajov. 
Všetky výrobky tejto známej spoločnosti 
sú vyrobené podľa originálnej a  unikátnej 
receptúry. Firma sa okrem toho zaoberá 
aj pestovaním liečivých rastlín za potreby 
vlastnej výroby. 

Mgr. Ivan Georgiev v  rozhovore po-
kračuje: „ Ešte v  detstve som začal zbie-
rať a  študovať rastliny. Neexistuje pohorie 
v Macedónsku ani v bývalej Juhoslávii, na 
ktorom som nebol aspoň päť krát vyhľadá-
vať rastliny. Po návrate domov, do Nového 
Sela, som experimentoval a  kombinoval  
byliny, z čoho som pripravoval čaje a balza-
my. Ich efektívne vlastnosti som skúšal na 
sebe, mame, rodine, susedoch a priateľoch. 
Na začiatku som z liečivých rastlín vyrábal 
iba čaje a  balzamy a  potom som si kúpil 

nástroje na extrakciu. Varumin 
je vyrobený v  roku 1985 a  v  roku 
2001 bol oficiálne registrovaný Mi-
nisterstvom zdravotníctva v Mace-
dónsku ako liek.“ 

Momentálne si Varumin mô-
žete vyhľadať vo vyše desiatich 
krajinách: Švajčiarsko, Švédsko, 
Nórsko, Chorvátsko, Bulharsko, 
Grécko, Srbsko, Slovinsko, Spojené 
arabské emiráty a v  iných štátoch. 
Na Slovensku a Česku sa Varumin uviedol 
na trh ako doplnok výživy. 

V čase, keď začiatkom septembra v roku 
2011 svetom obišla informácia o smrti Fi-
dela Castra, Mgr. Georgiev si v tých dňoch 
na Kube s  ním popíjal čaj. Spoločne sa 
smiali novinárskej kačici. Po niekoľkých 
dňoch, bývalý prezident Kuby Castro, dal 
vyhlásenie venezuelskej televízii a tým po-
prel lži o  jeho smrti. Castro dodnes žije 
vďaka Georgievovi, ktorý pred tridsiatimi 
rokmi objavil perfektný vzorec a vyrobil vy-
nikajúci doplnok výživy, ktorému dal meno 
Varumin. 

Mgr. Ivan Georgiev svojím výrobkom 
pomohol aj Mirjane Markovič, manželke 
bývalého prezidenta Juhoslávie Slobodana 
Miloševiča, ešte v čase, kým bol Miloševič 
nažive a  na slobode. Svojím prípravkom 
pomohol aj Franjovi Tudjmanovi, bývalé-
mu prezidentovi Chorvátska. V  čase, keď 
médiá písali o Tudjmanovom ťažkom zdra-
votnom stave, Georgiev s ním hrával tenis 
v Záhrebe. 

Mgr. Georgiev pomohol aj bývalému 
egyptskému prezidentovi Husnímu Mu-
barákovi, v  Bulharsku generálovi letectva, 
v  Grécku starostovi Solúnu. V  Macedón-
sku ho navštevovali aj ďalší známi ľudia, 
diplomati, politici. Počet známych a  menej 
známych ľudí je dlhý. Varumín je doplnok 

výživy, ktorý podľa svojho „otca“ nabudí 
imunitný systém, dodá organizmu ener-
giu a zvyšuje chuť do jedla. Proces pomoci 
organizmu tímto doplnkom výživy trvá 15 
dní až mesiac. Varumin je vhodné užívať aj 
preventívne (odporúča Mgr. Georgiev) a to 
rok až dva na jar jedno balenie. Varumin je 
vyrobený výlučne z rastlín.

Čo povedať na záver: Varumin a iné vý-
nimočné prírodné produkty spoločnosti 
INTER EVROGENEKS z  Macedónska si 
od roku 2014 môžete kúpiť nie len na Slo-
vensku, ale aj vo všetkých štátoch Európskej 
Únie. Podľa noriem Úradu verejného zdra-
votníctva Slovenskej republiky je Varumin 
registrovaný a  certifikovaný ako výživový 
doplnok. Normy Európskej Únie sú roz-
dielne od noriem štátov mimo EÚ a z toho 
dôvodu je Varumin na Slovensku zaregis-
trovaný ako doplnok výživy a v Macedón-
sku ako liek.

Eximium s.r.o. Bratislava – nezávislá reklamná agentúra 

Varumin je doplnok výživy v tekutom stave a vyrába 
sa z výťažkov veľkého počtu rastlín a bylín. Zložený 
je  z dvoch jednotiek (Varumin 1 a Varumin 2), ktoré 
sa kombinujú a užívajú spoločne. Podáva sa vo forme 
perorálneho roztoku, zlepšuje celkový stav organizmu 
a posilňuje imunitu.

Mgr. Georgiev:

Svetoznámi Macedónec Mgr. Ivan Georgiev hovorí o svojom objave   
– o jedinečnom prírodnom produkte VARUMIN.

Informácie: +421 948 824 670 Nájdete vo svojich lekárňach   

Na obrázku so svojou dcérou,

www.varumin.sk

Pomohl som 
Fidelovi Castrovi 

Mgr. Ivan Georgiev  vyštudoval vysokú školu 
atomistiky vo Vinči a Strojárenskú fakultu 

v Novom Sade v Srbsku. Keďže sa od detstva 
zaujímal o rastliny a ich liečivé vlastnosti, 

získal diplom na Poľnohospodárskej fakulte 
v Skopji a titul magistra na Farmaceutickej 

fakulte v Ľubľane na Slovinsku, v odbore 
liečivých rastlín.
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