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1 MALÍGNE TUMORY PE ČENE 

Nádorové postihnutie pečene je časté. Nádory pečene sú problémom najmä v menej 

rozvinutých oblastiach sveta (v Číne sa diagnostikuje viac ako 50% prípadov), kde sa v roku 

2012 vyskytlo približne 83% z celosvetovo 782 000 novodiagnostikovaných prípadov. Vo 

všeobecnosti najvyššia incidencia je v Ázii, západnej a centrálnej Afrike, najnižšia v Európe, 

Oceánii a Severnej Amerike. Spomedzi primárnych malignít pečene, hepatocelulárny 

karcinóm predstavuje až 70 - 85% celkového počtu. Malignity pečene predstavujú druhú 

najčastejšiu príčinu smrti na rakovinu. Odhaduje sa, za toto ochorenie bolo v roku 2012 

zodpovedné za takmer 746 000 úmrtí. Rakovina pečene je častejšia u mužov ako u žien. (1) 

Odhady podľa údajov The American Cancer Society na rok 2016 týkajúce sa primárnych 

malignít pečene a intrahepatálnych cholangiokarcinómov predpokladajú približne 

39 230 nových prípadov (28 410 u mužov a 10 820 u žien) a predpokladaný počet úmrtí sa 

udáva 27 170 (18 280 mužov a 8 890 žien). Incidencia rakoviny pečene sa od roku 1980 viac 

ako strojnásobila. (2) 

U väčšiny ľudí s HCC je dokumentovaná prítomnosť niektorých rizikových faktorov, ktoré 

môžu spôsobiť, že pečeňová bunka je náchylnejšia k malígnej transformácii, napr. cirhóza 

pečene, dlhodobá infekcia vírusom hepatitídy B, C, ingescia potravín s obsahom aflatoxínu. 

Chronické zápalové ochorenia GIT-u, ako napr. ulcerózna kolitída môže byť predisponujúcim 

faktorom pre vznik cholangiokarcinómu, rovnako ako parazitárne infekcie vyskytujúce sa 

v Afrike a Ázii. Ďalším rizikovým faktorom je fajčenie. V Quidongu (Čína), v oblasti 

s vysokým výskytom HCC boli identifikované 2 hlavné rizikové faktory vzniku HCC: vysoká 

prevalencia hepatitídy B/HBV/ a vysoká expozícia aflatoxínu, obsiahnutého v potrave. HBV 

účinkuje ako silný karcinogén v pečeni, zvyšuje senzitivitu hepatocytov na mutagénne účinky 

aflatoxínu, pričom obe tieto látky pôsobia synergicky na vývoj HCC. (3)  

Prvú skupinu malignít tvoria primárne tumory pečene, ktoré majú hepatocytárny pôvod ako je 

hepatocelulárny karcinóm (HCC) a cholangiocelulárny pôvod reprezentovaný 

cholangiocelulárnym karcinómom (CCC). Oveľa častejšie je však pečeň postihnutá 

sekundárne, najmä metastatickou propagáciou solídnych abdominálnych malígnych nádorov 

drénovaných cestou v. portae. Primárne tumory pečene u detí sú zriedkavé, zodpovedajú cca 

za 0,5 - 2% všetkých pediatrických malignít. Najviac zastúpenými sú hepatoblastóm 

a hepatocelulárny karcinóm. Hepatoblastóm je najčastejším primárnym malígnym tumorom 

pečene u detí. Najčastejšími primárnymi tumormi v tejto vekovej kategórii metastázujúcimi 
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do pečene sú neuroblastóm a Wilmsov tumor. Ďalšími solídnymi tumormi s metastatickým 

potenciálom do pečene sú germinatívne tumory, GIST (gastrointestinálne stromálne tumory), 

osteosarkómy a neuroendokrinné tumory. (4) 

Optimálnu liečebnú modalitu v prípade resekabilného nálezu predstavuje chirurgická 

resekcia. Definícia resekabilnej lézie v pečeni vo veľkej miere závisí od skúseností, zručnosti 

a „radikálneho prístupu“ chirurgického tímu a môže byť v rôznych centrách rozdielna.  

Komplikácie chirurgickej liečby sa vyskytujú najčastejšie v súvislosti s veľkou pečeňovou 

resekciou, môžu byť spôsobené krvácaním, trombózou vena cava inferior (VCI) pri jej 

čiastočnej resekcii, alebo „tumor lysis“ syndróme po použití ablačných metód u veľkých 

ložísk. Pooperačná hepatálna insuficiencia závisí najmä od funkčnej schopnosti ponechaného 

pečeňového parenchýmu. 

2 ANATÓMIA PE ČENE 

Pečeň predstavuje najväčšiu žľazu v ľudskom organizme, predstavuje približne 2 - 3% 

hmotnosti, váži priemerne cca 1500 gramov. Je uložená pod pravou hemidiafragmou 

v pravom hypochondriu, epigastriu a zasahuje až do ľavého hypochondria, z väčšej časti je 

chránená hrudným kosom. Jej poloha je zabezpečená závesným ligamentóznym aparátom. 

Horná, konvexná plocha, facies diaphragmatica susedí s bránicou, viscerálna plocha je mierne 

konkávna. Prakticky celá pečeň je pokrytá viscerálnym peritoneom – Glissonovým puzdrom, 

chýba len v híle pečene, v pars affixa, v lôžku žlčníka, v sulcus venae cavae inferioris 

a v miestach úponov závesných väzov pečene. (5, 6)  

Pars affixa hepatis veľkosti cca 8 x 6 cm je pevne zrastená s bránicou. Nachádza sa na margo 

obtutus pravého o a sčasti aj ľavého laloka a je trojuholníkového tvaru. Z rohov pečene 

vychádzajú závesné väzy: lig. coronarium dextrum hepatis, ktoré ohraničuje pravú časť pars 

affixa dvoma listami – predným a zadným. Tieto listy sa laterálne spájajú do ligamentum 

triangulare dextrum, krátky väz, ktorý fixuje pečeň k v. cava inferior a k peritoneu. 

Ohraničenie ľavej časti pars affixa hepatis je tvorené predným a zadným listom lig. 

coronarium sinistrum. Tieto listy sa nachádzajú tesne pri sebe a vľavo prechádzajú do lig. 

triangulare sinistrum končiacim ako apendix fibrosa hepatis. Týmito väzmi je fixovaný ľavý 

lalok pečene k bránici. Z predného rohu pars affixa vybiehajú dva listy lig. falciforme hapatis 

na facies diaphragmatica hepatis, ventrálne sa zbiehajú a na margo acutus, vytvárajú lig. teres 
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hepatis fixujúce pečeň k prednej brušnej stene. V lig. teres hepatis prebieha chorda venae 

umbilicalis k pupku, je to obliterovaná v. umbilicalis. v. umbilicalis ústi do ľavého ramena 

v. portae a u väčšiny dospelých ľudí ju možno rekanalizovať sondou a tým získať prístup do 

portálneho riečiska. V pars affixa hepatis sa nachádza v. cava inferior a taktiež vv. hepaticae. 

(5, 6)  

Na facies visceralis hepatis má z chirurgického hľadiska najdôležitejší význam porta hepatis. 

Na tomto mieste vstupuje do pečene a. hepatica a v. portae a vystupuje ductus hepaticus 

dexter et sinister. Porta hepatis má tvar písmena H v pravo je ohraničená žlčníkom a vľavo 

lig. teres hepatis, ktoré dorzálne prechádza do lig. venosum Arantii. Uprostred sa nachádza 

sulcus transversus – priečna brázda, oddeľujúca lobus quadratus ležiaci ventrálne a lobus 

caudatus nachádzajúci sa dorzálne. Sulcus transversus vytvára vlastnú porta hepatis. V porta 

hepatis sa nachádza ductus hepaticus communis uložený vpravo, a. hepatica propria je vľavo 

za d. hepaticus a najhlbšie vľavo je v. portae. Prístup k porta hepatis sa získava preparáciou 

lig. hapatuduodenale, ktoré od nej odstupuje. Anatomicky sa pečeň delí na väčší pravý lalok 

a menší ľavý lalok, ktoré sú od seba oddelené lig. falciforme hepatis. Z hľadiska 

vaskularizácie pečene, najmä vetvenia v. portae, ktoré je morfologicky aj funkčne pre 

členenie pečene rozhodujúce, však uvedené anatomické členenie neobstojí. Hranica medzi 

pravým a ľavým lalokom pečene je sulcus sagitalis medialis, tvorený relatívne avaskulárnou 

štrbinou v sagitálnej rovine spájajúcou fundus žlčníka a ústie vena hepatica media do v. cava 

inferior. Pravá časť pečene, ktorá sa nachádza vpravo od tejto avaskulárnej štrbiny, je 

zásobovaná portálnou krvou z ramus dexter v. portae, artériovou krvou z ramus dexter 

a. hapaticae propriae. Žlč z pravej časti odvádza ductus hepaticus dexter. Ľavá časť pečene je 

zásobovaná krvou z ramus sinister v. portae, ramus sinister a. hepaticae a žlč z nej je 

odvádzaná s ductus hepaticus sinister. 60% hmotnosti pečene tvorí pravý lalok a ľavý lalok 

tvorí 40% jej hmotnosti. (6)  
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2.1 Vaskularizácia pečene 

Pečeň má unikátne, duálne krvné zásobenie, má dva aferentné cievne systémy – artériový 

a portálny a jeden odvodný venózny systém. Vena portae privádza do pečene krv 

z nepárových orgánov brušnej dutiny, z ktorých ju zbiera v. mesenterica inferior, v. lienalis, 

v. coronaria ventriculi, v. umbilicalis, vv. paraumbilicales. Z pankreasu je venózna krv 

odvádzaná s vv. pancreaticae, ktoré sa vlievajú do v. lienalis. Táto krv obsahuje hepatotropné 

faktory, najmä glukagón, ktoré sú dôležité pre regeneračnú schopnosť pečene. Kmeň v. portae 

vzniká spojením v. mesenterica superior a v. lienalis. Prebieha za pankreasom na rozhraní tela 

a hlavy. Kmeň ma dĺžku asi 6 cm, leží v lig. hepatoduodenale za ductus choledochus, je to 

najdorzálnejšia štruktúra. V híle pečene sa kmeň v. portae ypsilonovito rozdeľuje na r. dexter 

a r. sinister. Ramus dexter v. portae, je akoby pokračovaním kmeňa, je krátky a široký a hneď 

po vstupe do pečene sa rozdeľuje na ventrálnu vetvu pre v. a VIII. segment a na dorzálnu 

vetvu pre VI. a VII. segment. Ramus sinister v. portae je tenší a dlhší a odstupuje od kmeňa 

v ostrejšom uhle – 120-140˚. Ramus sinister prebieha v ľavom laloku pečene doľava, ohýba 

sa kaudálne a jeho vetvy smerujú naspäť k hílu pečene a zásobujú IV. segment. Hneď na 

začiatku r. sinister odstupujú kraniálnym smerom vetvičky pre lobus caudatus. Ďalej 

odstupuje vetva pre II. segment smerujúca krániomediálne a kaudálnym smerom odstupuje 

vetva pre III. segment. Do r. sinister v. portae ústi v pravom uhle v. umbilicalis. Segmentálne 

vetvy v. portae sa postupne dichotomicky delia, najprv v pravých neskôr v tupých uhloch 

a končia sa vetvičkami VII. – VIII. rádu a vstupnými venulami so sfinktermi v trsoch 

sínusoidových kapilár. 

Bohaté vetvenie v. portae až po terminálne vstupné venuly ústiace do sínusoidových kapilár 

má hemodynamický význam. Krv je privádzaná ku všetkým bunkám v pečeni pod rovnakým 

tlakom 0,8 - 1,6 kPa, je to spôsobené tým, že väčšie portálne venuly sa vetvia pod pravým 

uhlom, takže kladú väčší odpor tečúcej krvi, menšie venuly sa vetvia pod ostrým uhlom, čím 

umožňujú ľahší prietok krvi. Riečisko v. portae sa nachádza medzi dvoma kapilárnymi 

systémami. Začína sa kapilárami v brušných orgánoch a končí v sínusoidových kapilárach 

pečeňových lalôčikov.  

Arteria hepatica propria privádza do pečene artériovú krv a na perfúzii pečene sa podieľa len 

30%, avšak jej podiel na prívode kyslíka je 50%. Je priamym prokračovaním a. hepatica 

communis, začína sa po odstupe a. gastroduodenalis. Prebieha v lig. hepatoduodenale na ľavo 

od ductus choledochus. Jej šírka je asi 5 mm a obklopuje ju bohatá nervová spleť. Jej priebeh 
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je veľmi variabilný, hlavne vo vzťahu k ductus choledochus a množstva akcesórnych ciev. 

(5, 6)  

Typická topografia ako sa uvádza v učebniciach anatómie, nie je najčastejšia. Existuje mnoho 

anatomických variácií artériového zásobenia pečene. Pomerne často sa vyskytuje ľavá 

alebo pravá akcesórna a. hepatica, ktorá môže odstupovať priamo z truncus coeliacus, 

z. a. gastrica sinistra, z a. lienalis alebo z vetvy a. hepatica propria. Najvýznamnejší 

z dystopických variantov je odstup a. hepatica z a. mesenterica superior prebiehajúca za 

duodenom. A. hepatica propria sa v híle pečene delí na r. dexter a r. sinister, jej vetvenie 

v pečeni zodpovedá približne intrahepatálnemu vetveniu v. portae. Artériové vetvičky 

sprevádzajú portálne venuly aj žlčovody v interlobulárnych priestoroch, vytvárajú tak 

portálne triády. Arterioly, ktoré sprevádzajú portálne venuly a arterioly z peribiliárnych 

plexov, vstupujú priamo do sínusoidových kapilár, ktoré zásobujú artériovou krvou. 

Sínusoidové kapiláry v hexagonálnych lalôčikoch pečene vytvárajú spolu s trámcami 

hepatocytov, medzi ktorými sa nachádzajú sínusoidy, základnú morfologicko – funkčnú 

jednotku pečene – lobulus. Perfunduje ich artériová aj portálna krv vstupujúca do sínusoidov 

arteriolami a vstupnými venulami a vytekajúca do v. centralis, ktorými sa odvádza 

odkysličená krv do odvodných hepatálnych vén a nimi do vena cava inferior. Centrom 

morfologicko – funkčnej jednotky pečene je vstupná portálna arteriola a venula. Oblasť 

najlepšie zásobená živinami a kyslíkom je zóna uložená najbližšie k vstupnej arteriole 

a venule, za ňou nasleduje slabšie zásobená stredná zóna a najhoršie zásobená zóna lalôčikov 

sa nachádza pri v. centralis. (5, 6) 

Venae hapaticae zabezpečujú odtok venóznej krvi z pečeňových lalôčikov, začínajú vo vv. 

centrales, ktoré sa odvádzajú krv do sublobárnych vén jednotlivých segmentov pečene. Tie sa 

nakoniec spájajú do troch venóznych kmeňov – v. hepatica dextra, sinistra et media. Celý 

odvodný systém pečene má 8 - 9 radov vetiev, ktoré majú stenu hrubšiu ako portálne venuly, 

nesledujú ich, ale prebiehajú kolmo na ne tzv. interdigitácia. Sinusoidné kapiláry ústia do vv. 

centrales, ktoré sa spájajú do zberných venúl ale aj do väčších vén nižších radov. Vena 

hepatica dextra, media et sinistra, prebiehajú v troch relatívne avaskulárnych štrbinách 

pečene. Štrbiny, ktorými prebiehajú sú fissura medialis, v nej prebieha v. hepatica media, 

ktorá zbiera krv z priľahlého segmentu IV. zľava a VIII. segmentu sprava. Vo fissura dextra, 

medzi segmentom v. a VIII. zľava, a VI. a VII. segmentom sprava, prebieha v. hepatica dextra 

zbierajúca krv z uvedených priľahlých segmentov. Vo fissura sinistra, ktorá leží pozdĺž lig. 

falciforme hepatis, medzi II. a III. segmentom zľava a IV. segmentom sprava prebieha 
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v. hepatica sinistra. Okrem troch hlavných kmeňov vv. hepaticae vstupujú priamo do v. cava 

venae hapaticae breves v počte 2 - 12, ktoré sú tenké a krátke. Venae hepaticae breves ústia 

do retrohepatálnej časti v. cava inferior. (6)  

   

Obr. č. 1 Chirurgická anatómia arteriálneho zásobenia pečene (7) 

 

 

Obr. č. 2 Segmentálna anatómia pečene, Couinaudove segmenty pečene, venózna drenáž (8) 
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2.2 Segmentálne rozdelenie pečene 

Parenchým pečene je rozdelený na segmenty sústredené okolo vetiev v. portae, a. hepatica 

a žlčovodov. Segmenty nie sú od seba oddelené septami a fisúrami. Krv z týchto segmentov 

odvádzajú hepatálne odvodné vény, ktoré prebiehajú kolmo na aferentné cievy a žlčovody – 

princíp interdigitácie. Každý segment má svoj hílus kde vstupuje vetva v. portae a a. hepatica 

a vystupuje žlčovod, ale odvodná hepatálna véna vystupuje mimo hílu.  

Z praktického hľadiska je najvýznamnejšia nomenklatúra segmentácie pečene podľa 

Couinauda. Pečeň je rozdelená avaskulárnou fissura principalis, čo je spojnica medzi fundom 

žlčníka s ústim v. hepatica media v sagitálnej čiare, na pravý a ľavý lalok. Pravý lalok je 

tvorený 4 segmentmi číslovanými v smere chodu hodinových ručičiek – segmenty V, VI, VII 

a VIII. Ľavý lalok je rozdelený tiež na 4 segmenty. Segmenty I, II a III sa nachádzajú vľavo 

od lig. falciforme hepatis, segment IV je vpravo od lig. falciforme hepatis. Segment I má 

krvné zásobenie z r. dexter aj r. sinister v portae. Pre svoj malý objem, nezohráva v resekčnej 

chirurgii veľkú úlohu. Na druhej strane, jeho odstránenie (caudatus lobektómia), či už 

samostatné alebo v rámci väčšej resekcie patrí v hepatálnej chirurgii k najzložitejším pre 

blízkosť dôležitých magistrálnych štruktúr.  

Zo segmentálneho usporiadania pečene vyplýva aj nomenklatúra anatomických resekcií. 

Hemihepatectomia/hepatectomia dextra je resekcia V., VI., VII. a VIII. segmentu, ide vlastne 

o resekciu pravého laloka. Hemihepatectomia/hepatectomia sinistra zahŕňa resekciu (I)., II., 

III. a IV. segmentu. Ďalší typ predstavuje rozšírená pravostranná hepatektómia, ktorá zahŕňa 

resekciu IV. - VIII. segmentu, resp. rozšírená ľavostranná hepatektómia, pri ktorej sa 

odstraňujú segmenty II. - IV., v. a VIII. Pri laterálnej ľavostrannej resekcii/bisegmentektómii 

sa odstránia segmenty II. a III. 

Dva laloky pečene imponujú ako párový orgán. Z experimentálnych prác aj klinických 

pozorovaní vyplýva, že oba laloky pečene sú v určitom kompetitívnom postavení. 

Morfologický alebo funkčný deficit jedného laloka spôsobí atrofiu postihnutého laloka 

a kompenzačnú hypertrofiu nepoškodeného laloka. Významnú úlohu v tomto kompetitívnom 

vzťahu zohráva pravdepodobne prívod hepatotropných faktorov glukagónovej povahy 

portálnou krvou do pečene. Zníženie prietoku portálnej krvi určitou časťou pečene vyvolá jej 

atrofiu a zvýšenie prietoku hypetrofiu a hyperpláziu tkaniva určitej časti pečene. (6)  
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Obr. č. 3 Segmenty pečene (9) 

2.3 Lymfatická drenáž pečene  

Povrchový lymfatický systém pečene vytvára bohatú sieť lymfatických kapilár na jej povrchu 

tesne pod Glissonovou kapsulou, na facies visceralis aj diaphragmatica. Z facies 

diaphragmatica a z lymfatických ciev pozdĺž vv. hepaticae a v. cava inferior odteká lymfa do 

zadného mediastína a aj do ductus thoracicus, parakardiálnych lymfatických uzlín a uzlín 

v prednom mediastíne. Z facies visceralis odteká lymfa lymfatickými cestami do uzlín pozdĺž 

a. hepatica propria, a. hepatica communis a a. gastrica dextra. To sú lymfatické cesty 

1. stupňa, z nich odteká lymfa do nody lymfatici coeliaci – uzlín 2. stupňa.  

Hlboký lymfatický systém začína v lalôčikoch pečene, v perikapilárnych Disseho priestoroch, 

odtiaľ lymfa odteká do lymfatických ciev, ktoré sprevádzajú portálne artérie a venuly až 

k hílu pečene. Odtiaľ lymfa odteká lymfatickými cievami do uzlín v okolí aorty a truncus 

coeliacus, do cysterna chyli a ductus thoracicus. 

Malígne nádory pečene môžu preto ľahko metastázovať lymfatickou cestou do regionálnych 

uzlín v lig. hepatoduodenale v lig. hepatogastricum, ďalej do lymfatických uzlín v okolí 

truncus coeliacus a aorty a do uzlín v zadnom a prednom mediastíne. Vzdialené 

metastázovanie je možné cestou ductus thoracicus, je ale zriedkavé. (5, 6) 
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2.4 Inervácia pečene 

Pečeň je inervovaná parasympatikovými nervovými vláknami z oboch nn. vagi, ktoré 

prechádzajú priamo cez plexus coeliacus do lig. hepatogastricum a hepatoduodenale 

a vstupujú do predného a zadného plexu pečene v porta hepatis. Sympatikové vlákna 

prichádzajú z 7. - 10. segmentu hrudného sympatika, vstupujú do plexus coeliacus a ďalej 

okolo a. gastrica sinistra a a. hepatica communis et propria do nervového plexu v porta 

hepatis. V híle pečene z plexus hepatis vystupujú nervové vlákna, ktoré sprevádzajú v. portae 

a a. hepatica a žlčovody až do ich terminálnych častí v lalôčikoch pečene. A. hepatica a jej 

vetvy sú inervované len sympatikom, kým hladké svalstvo žlčovodov inervuje sympatikus aj 

parasympatikus. Ich najdôležitejšou úlohou je regulácia tonusu ciev. Z klinického hľadiska 

má význam bohatá inervácia Glissonovho puzdra vláknami n. frenicus dexter, jeho 

podráždením, pri zápale alebo náhlom zväčšení vzniká bolesť. (6)  

2.5 Anatómia žlčových ciest 

 

Obr. č. 4 Anatomické varianty žlčových ciest 

L = d. hepaticus l.sin., RA = d. hepaticus l.dx. anterior, RP = d. hepaticus l.sin. posterior. 
Normálne anatomické pomery (A), trifurkácia (B), krátky d. hepaticus l.dx. (C), vyústenie 
d. hepaticus l.dx. do d. hepaticus communis (D), drenáž d. hepaticus l.dx. posterior do 
d. hepaticus l.sin. (E), drenáž d. hepaticus l.dx. anterior do d. hepaticus l.sin. (F). (10) 
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3 HEPATOCELULÁRNY KARCINÓM  

3.1 Etiológia a klinický obraz 

Hepatocelulárny karcinóm HCC je celosvetovo piatym najčastejším malígnym ochorením, 

celosvetovo spôsobuje približne 1 milión úmrtí ročne. Väčšinou (až v 80%) sa diagnóza 

stanoví v pokročilom štádiu. 5-ročné prežívanie sa udáva menej ako 5% v prípade 

neresekabilného nálezu. (11) V USA bolo v r. 2007 novodiagnostikovaných viac ako 21 000 

prípadov HCC, pričom počet úmrtí na HCC bol 18 410. (12) V súčasnosti jedinou potenciálne 

kuratívnou liečebnou modalitou je chirurgická liečba, avšak len 20% pacientov sa prezentuje 

s resekabilným nálezom. (13) Lokálna recidíva sa vyskytuje aj napriek kuratívnej resekcii. 

V súvislosti s významným technickým pokrokom v chirurgickej technike a perioperačnej 

intenzivistickej starostlivosti sa perioperačná mortalita v špecializovaných centrách pohybuje 

pod 5%, ale možné pooperačné komplikácie si vyžadujú prísne monitorovanie. (14) Včasné 

štádium HCC je väčšinou asymptomatické. Prvé symptómy ochorenia bývajú nešpecifické, 

často sa môže objaviť abdominálny dyskomfort spojený s nauzeou a nechutenstvom, 

hmotnostný úbytok a únava. Pacienti s HCC majú rozvinuté príznaky súvisiace 

s dekompenzovanou cirhózou pečene. Príčinou náhleho zhoršenia zdravotného stavu 

u cirhotikov môže byť teda aj rozvoj HCC. S progresiou ochorenia vznikajú viac špecifické 

symptómy ako sú napr. bolesti brucha lokalizované v pravom hypochondriu. Abdominálna 

bolesť, väčšinou tupého charakteru je najčastejším príznakom /75,5%/. (15) Bolesti sa môžu 

objaviť v dôsledku viscerálneho postihnutia primárnym tumorom. Metastatické tumorózne 

postihnutie periumbilikálnej oblasti za označuje ako "Sister Mary Joseph nodule". Môže sa 

pridružiť rozvoj ikteru, pruritus, prípadne objavenie sa zväčšujúceho sa objemu brucha na 

podklade ascitu. Častým symptómom pacientov s HCC je únava, ktorá môže byť prejavom 

terminálneho štádia ochorenia alebo sa vyskytuje v dôsledku nežiaducich účinkov niektorých 

liečebných modalít. Únava je súčasťou postembolizačného syndrómu asiociovaného s TACE 

(Transarteriálna chemoembolizácia). (16) Postembolizačný syndróm sa vyskytuje u 80 - 90% 

pacientov po TACE, môže trvať niekoľko hodín až dní. (17) 

U väčšiny ľudí s HCC je dokumentovaná prítomnosť niektorých rizikových faktorov, ktoré 

môžu spôsobiť, že pečeňová bunka je náchylnejšia k malígnej transformácii, napr. cirhóza 

pečene, dlhodobá infekcia vírusom hepatitídy B, C, ingescia potravín s obsahom aflatoxínu. 

Chronické zápalové ochorenia GIT-u, ako napr. ulcerózna kolitída môže byť predisponujúcim 

faktorom pre vznik cholangiokarcinómu, rovnako ako parazitárne infekcie vyskytujúce sa 
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v Afrike a Ázii. Ďalším rizikovým faktorom je fajčenie. V Quidongu (Čína), v oblasti 

s vysokým výskytom HCC boli identifikované 2 hlavné rizikové faktory vzniku HCC: vysoká 

prevalencia hepatitídy B/HBV/ a vysoká expozícia aflatoxínu, obsiahnutého v potrave. HBV 

účinkuje ako silný karcinogén v pečeni, zvyšuje senzitivitu hepatocytov na mutagénne účinky 

aflatoxínu, pričom obe tieto látky pôsobia synergicky na vývoj HCC. (3) Prognóza 

neliečených pacientov s HCC je zlá. Pri absencii extrahepatického ochorenia jedinou šancou 

na radikálne riešenie zostáva chirurgická liečba (transplantácia, resp. resekcia). Pri rozhodnutí 

o liečbe HCC, ktorý sa zväčša vyskytuje v kombinácii s cirhózou pečene je kruciálny staging 

tumoru, avšak celková prognóza veľmi úzko súvisí s poškodením funkcie pečene. Neexistuje 

celosvetový konsenzus pri využívaní jednotného stagingového systému. Child-Pugh 

klasifikácia alebo MELD skórovací systém (Model for End-Stage Liver Disease score) 

odrážajú závažnosť hepatálneho poškodenia avšak neodrážajú performance status (PS) 

pacienta. (18) Tieto nevýhody odstraňuje Barcelona Clinic Liver Cancer klasifikácia (BCLC), 

ktorá spája HCC staging s pacientovým PS a komorbiditou. Poskytuje vhodný návod akú 

stratégiu liečby zvoliť podľa štádia ochorenia. Najväčšou výhodou tejto klasifikácie je 

schopnosť identifikovať pacientov vo včasnom štádiu, ktorí budú profitovať z kuratívnej 

terapie. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) a European 

Association for the Study of the Liver (EASL) odporúčajú systém BCLC. Kuratívne postupy 

v liečbe HCC zahŕňajú chirurgické resekcie, rôzne typy lokoregionálnej liečby zahŕňajúce 

alkoholizáciu ložiska, rádiofrekvenčnú abláciu (RFA), transarteriálnu chemoembolizáciu 

a rádioembolizáciu.  

3.2 Transplantácia pečene 

Hepatocellulárny karcinóm predstavuje spomedzi nádorov pečene hlavnú indikáciu pre 

transplantáciu pečene, hoci UNOS (United Network for Organ Sharing) nedávno zverejnila 

aktualizáciu indikačného zoznamu malignít iných ako HCC, ktoré budú vhodné na LT, medzi 

inými sem patrí cholangiokarcinóm, Klatskinov tumor, hepatoblastóm, 

hemangioendothelióm, pečeňové metastázy neuroendokrinných tumorov a niektoré prípady 

metastáz kolorektálneho karcinómu. (19) Transplantácia pečene (LT) je potenciálne kuratívne 

riešenie a najlepšia voľba pre pacientov s dekompenzovanou cirhózou, nakoľko kompletne 

odstraňuje celý prekancerózny cirhotický pečeňový parenchým. V súčasnosti je LT 

odporúčaná pre pacientov s HCC, ktorí spĺňajú Milánske kritéria pre HCC: jedna lézia do 

5 cm, alebo tri lézie, z ktorých každá je menšia ako 3 cm. Tieto selekčné kritéria 
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predpokladajú výsledok 5-ročného celkového prežívania 75% a lokálnu rekurenciu ochorenia 

menej ako 15%. (20) 

3.3 Chirurgická resekcia 

Je metódou voľby pre malý počet pacientov s jedným ložiskom, dobrou funkciou pečene 

a u pacientov, u ktorých HCC vznikol v necirhotickom teréne. Chirurgická resekcia má 

zvýšené riziko dekompenzácie hepatálnych funkcií u pacientov s cirhózou. Preto len pacienti 

s dobre kompenzovanou cirhózou v štádiu Child-Pugh A sú vhodnými kandidátmi na 

resekciu. 

3.4 Rádiofrekvenčná ablácia (RFA) 

Chirurgická resekcia/transplantácia je považovaná za najkuratívnejšiu stratégiu liečby HCC, 

avšak výsledky v poslednom desaťročí sú vynikajúce aj pri použití lokálnych ablačných 

techník. (21) RFA je považovaná v súčasnosti za najefektívnejšiu lokálnu ablačnú techniku. 

RFA je bezpečná a efektívna metóda v manažmente neresekabilných primárnych 

a sekundárnych pečeňových malignít. Je možné vykonávať ju perkutánne, laparoskopicky 

alebo otvorene. RFA zaznamenala v posledných rokoch významné technické vylepšenia.  

3.5 TNM klasifikácia HCC (podľa American Joint Committee on Cancer) 

V klinickej praxi v súčasnosti najčastejšie používaná klasifikácia TNM je podľa UICC, aj keď 

sa na rôznych pracoviskách používajú aj odlišné klasifikačné systémy. (22) 

Primárny tumor: 

TX primárny tumor nehodnotiteľný 

T0 bez prítomnosti tumoru 

T1 solitárny tumor do priemeru 2 cm bez invázie do ciev 

T2 solitárny tumor do 2 cm s inváziou do ciev / niekoľko tumorov o priemere 2 cm alebo 
menej v jednom pečeňovom laloku bez invázie do ciev / solitárny tumor väčší ako 2 cm bez 
invázie do ciev 

T3 solitárny tumor väčší ako 2 cm s inváziou do ciev / niekoľko tumorov do 2 cm v jednom 
pečeňovom laloku s inváziou do ciev / niekoľko tumorov, niektoré väčšie ako 2 cm v jednom 
pečeňovom laloku s inváziou do ciev alebo bez invázie 
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T4 viac tumorov v oboch lalokoch pečene / tumory infiltrujúce v. portae alebo vetvu 
pečeňovej žily / tumory infiltrujúce okolité orgány (okrem žlčníka) alebo viscerálne 
peritoneum 

Regionálne lymfatické uzliny: 

NX regionálne lymfatické uzliny sa nedajú hodnotiť 

N0 v regionálnych lymfatických uzlinách nie sú prítomné metastázy 

N1 prítomnosť metastáz v regionálnych lymfatických uzlinách 

Vzdialené metastázy: 

MX vzdialené metastázy sú nehodnotiteľné 

M0 vzdialené metastázy nie sú prítomné 

M1 vzdialené metastázy sú prítomné 

Rozdelenie na štádiá: 

Štádium I: T1, N0, M0 

Štádium II: T2, N0, M0 

Štádium IIIA: T3, N0, M0 

Štádium IIIB: T1, N1, M0, T2, N1, M0, T3, N1, M0 

Štádium IIIA: T4, každé N, M0 

Štádium IVB: každé T, každé N, M1 

3.6 Odporúčaný postup pre liečbu a diagnostiku hepatocelulárneho 
karcinómu  (23) 

Pacienti s včasným štádiom HCC sú kandidátmi na resekciu, transplantáciu alebo perkutánnu 

abláciu. Resekcia je zvažovaná u pacientov s jedným ložiskom, bez klinicky významnej 

portálnej hypertenzie a bez ikteru. Transplantácia je vhodnou metódou u pacientov 

s maximálnym počtom 3 ložísk, menších ako 3 cm alebo jedným ložiskom do 5 cm. 

Perkutánna ablácia je vhodná pre malé, resekčne či transplantáciou neriešiteľné HCC. TACE 

je indikovaná u asymptomatických pacientov s viacpočetnými ložiskami, bez známok cievnej 

invázie a extrahepatického šírenia. V prípade pozitívnej odpovede na liečbu TACE majú títo 

pacienti predĺžené prežívanie. Pacienti s pokročilejším HCC alebo tí, ktorí neodpovedajú na 

TACE, ale so zachovanou funkciou pečene sú kandidáti onkologickej systémovej liečby. 
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U pacientov s prejavmi hepatálnej insuficiencie a/ alebo v celkovo zlom stave (performance 

status >2) a/alebo masívnym extrahepatálnym šírením tumoru nie je preukázaný efekt žiadnej 

liečebnej metódy a mali by byt liečení symptomaticky. 

Diagnóza HCC môže byť stanovená buď na základe histológie, nebo na základe 

neinvazívnych vyšetrení. Mnoho rokov bola pre diagnózu HCC používaná hodnota AFP 

v kombinácii s typickým CT, MR či CEUS nálezom alebo kombinácia dvoch zobrazovacích 

metód. Pri prehodnotení dostupných údajov bolo panelom experov AASLD v r. 2010 

odporúčané vyradiť z diagnostických kritérií hodnotu AFP. Toto odporúčanie je podložené 

jednak údajmi o nešpecificite AFP (môže byť vyššia u pacientov s cholangiocelulárnym 

karcinómom i pečeňovými metastázami kolorektálneho karcinómu) a ďalej skutočnosťou, že 

k diagnóze HCC v cirhotickej pečeni stačí podľa dostupných údajov jasný nález iba jednej zo 

zobrazovacích metód (predtým to bola kombinácia jednej zobrazovacej metódy a AFP alebo 

2 zobrazovacích metód). V súčasnosti má stanovenie hladiny AFP význam pre ďalšie 

sledovanie efektu liečby, avšak nie diagnostický. (24)  

Chirurgická liečba predstavuje jedinú známu potenciálne kurabilnú metódu liečby HCC, ktorá 

dáva chorým nádej na vyliečenie, resp. event. významné predĺženie bezpríznakového obdobia 

– disease free survival (DSF). Ako potenciálne kurabilná metóda sa udáva i radiofrekvenčná 

ablácia (RFA) u veľmi malých ložísk u selektovaných pacientov. Chirurgické metódy liečby 

sú spojené s určitou morbiditou a mortalitou, ktorá vychádza hlavne z rozsahu základného 

ochorenia, ktorým je u 95% pacientov cirhóza pečene. Ako bolo uvedené vyššie, základné 

dva spôsoby chirurgickej liečby predstavujú resekcia a transplantácia pečene. (25) 

V súvislosti s indikačnými kritériami pre transplantáciu pečene pre HCC sú najrozšírenejšími 

a zároveň najviac verifikovanými kritériá predstavené Mazzaferrom v Miláne roku 1996 – 

Milánske kritériá (MK). Podľa týchto kritérií je transplantácia indikovaná u pacienta 

s cirhózou pečene s jedným ložiskom nádoru do 5 cm alebo maximálne tromi ložiskami do 

3 cm. (26) Ďalšou modalitou v liečbe pečeňových malignít je perkutánna lokálna ablácia 

karcinómov. V súčasnosti najpoužívanejšou ablačnou metódou je rádiofrekvenčná ablácia 

(RFA). RFA je považovaná za najlepší spôsob liečby pacientov s HCC vo včasnom štádiu, 

v situácii, keď transplantácia pečene ani chirurgická resekcia nepredstavujú vhodné riešenie. 

Podľa klasifikácie BCLC je RFA metódou voľby u veľmi včasných HCC, keď pacienti nie sú 

kandidáti na resekciu alebo transplantáciu pečene (27). TACE (transarteriálna 

chemoembolizácia) je alternatívou u pacientov s chirurgicky či perkutánne neriešiteľným 

HCC, ktorí nemajú známky extrahepatálneho postihnutia. Symptomatická liečba sa podstatne 
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nelíši od starostlivosti o pacienta s pokročilou pečeňovou cirhózou bez HCC. (28) 

Najvhodnejšie hodnotenie HCC je podľa tzv. Barcelonskej klasifikácie. Obr. 5. (29)  

 

 

Obr. č. 5 Stagingový systém hepatocelulárneho karcinómu podľa tzv. Barcelonskej 

 klasifikácie  (29) 

3.7 Diagnostika a diferenciálna diagnostika, posúdenie resekability 

Cieľom predoperačného stagingu pri tumoroch pečene by malo byť spoľahlivé stanovenie 

rozsahu postihnutia pečene a zhodnotenie resekability s ohľadom na objem a funkčnosť 

ponechaného remnantu pečene a posúdenie resekability prípadného extrahepatického 

postihnutia. V druhej polovici 80-tych rokov stanovil Ekberg kontraindikácie k resekcii 

pečene, ktoré predstavovali viac ako 4 Mts, extrahepatické postihnutie a nemožnosť 

dosiahnuť minimálny resekčný okraj 1 cm. (30) V súčasnosti sme svedkami expanzie 

indikačných kritérií pre resekciu pečene. Hoci sa používajú rôzne ablačné techniky, v prípade 

resekability zostáva preferovanou kuratívnou modalitou resekcia. Celkové 5-ročné prežívanie 

po kuratívnej resekcii pečene sa udáva 35 - 58%. (31) 

Na základe výsledkov mnohých štúdií došlo k zmene definície resekability, ktorá je 

posudzovaná podľa možnosti vykonať kompletnú R0 resekciu hepatálnych aj 

extrahepatálnych metastatických lézií a súčasne možnosti ponechať adekvátny zvyšok 
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(remnant) pečene. Takže v súčasnosti sa rozhodnutie o resekabilite nesústreďuje ani tak na 

resekovanú časť pečene, ale práve naopak, dôraz je kladený na ponechaný remnant pečene. 

(32)  

Na detekciu primárnych a sekundárnych nádorov pečene sa používajú moderné zobrazovacie 

vyšetrovacie metódy, úlohou ktorých je nielen určenie pôvodu lézií (hepatálny/non-

hepatálny), počtu, ale najmä ich vzťah k intraparenchymatóznym vaskulobiliárnym 

štruktúram v pečeni (čo má zásadný význam pre chirurga pri určovaní stratégie chirurgickej 

liečby). Dôležitá je aj distribúcia ložísk v pečeni. Úlohou multidisciplinárnych komisií je na 

základe výsledkov zobrazovacích vyšetrení stanoviť resekabilitu a rozsah resekcie pečene. 

Senzitivita a špecificita jednotlivých zobrazovacích modalít sa líši. Základným vyšetrením 

pečene je abdominálna ultrasonografia, senzitivita USG pre detekciu fokálnych pečeňových 

lézií pohybuje v širokom rozpätí 40 až 90%, výrazne sa zvyšuje pri kontrastnom USG 

vyšetrení (contrast enhanced ultrasonography – CEUS). Detekcia lézií menších ako 10 mm je 

problematická, rovnako môže byť sťažená habitom pacienta a prípadnou steatózou pečene. 

Štandardnou metódou je kontrastné špirálové CT so senzitivitou 85%. Multidetektorové CT 

vyšetrenie má udávanú 90 - 99% senzitivitu a špecificitu detekcie pečeňových metastáz. (33) 

CT anatómia umožňuje aj anatomicko-funkčnú koregistráciu (fúziu) s pozitrónovou emisnou 

tomografiou (PET) buď formou hybridného zobrazenia alebo multimodalitnej fúzie. CT je 

vhodnou modalitou na  

posúdenie efektu liečebnej odpovede, prípadne stupňa regresie tumoru ako aj na detekciu 

včasnej lokálnej recidívy alebo zistenie rozsahu reziduálnej choroby. Magnetická rezonancia 

má udávanú senzitivitu 81%, ak je však diameter priemer ložiska nad 1 cm, stúpa až na 99%. 

Metastázy sú najčastejšími malígnymi léziami v pečeni, vyskytujú sa cca 18-40-krát častejšie 

ako primárne pečeňové tumory. Súčasne predstavujú najčastejšiu indikáciu MR pečene. MR 

sa stáva zobrazovacou metódou voľby pri detekcii pečeňových ložísk pre svoju vysokú 

špecificitu a absenciu radiačnej expozície. Väčšina metastáz sú hypo- až isointenzné v T1 

a iso- až hyperintenzné v T2-vážených obrazoch. MR kontrastné látky môžu byť použité 

u pacientov s alergiou na jódové kontrastné látky aj u pacientov s renálnou insuficienciou. 

Pečeňové metastázy môžu byť hypovaskulárne i hypervaskulárne. Primárne nádory kolorekta, 

žalúdka, pľúc, prsníka spôsobujú hypovaskulárne metastázy. Neuroendokrinné, renálne, 

prsníkové, melanómové a thyroidálne karcinómy najčastejšie spôsobujú hypervaskulárne 

metastázy. (34) Aj v prípade HCC vykazuje MR vyššiu senzitivitu ako multidetektorové CT 

a malo by byť preferovanou metódou v diagnostike. (35) Pri posudzovaní pečeňových 



21 
 

metastáz CRC sa PET/MRI považuje za porovnateľné s PET/CT. Na detekciu peritoneálnej 

karcinomatózy a mucinóznych tumorov budú však potrebné ďalšie technické vylepšenia. (36) 

MR detekcia pečeňových Mts adenokarcinómu s pôvodom v gastrointestinálnom trakte je 

signifikantne lepšia v porovnaní s (18) F-FDG PET/CT. Sensitivita MR v detekcii metastáz sa 

udáva až 87,4%, v prípade Mts menších ako 10 mm je senzitivita nižšia, 66 - 75%. Pri 

PET/CT sa senzitivita pohybuje až 68%, pri malých léziách klesá až na 20,5%. (37) 

Limitáciami MR všeobecne je pomerne vysoká časová náročnosť jedného vyšetrenia a vysoká 

nadobúdacia cena prístroja a kontrastných látok. Napriek pokrokom v technológii 

predoperačných zobrazovacích metód, zostáva intraoperačná ultrasonografia (IOUS) 

štandardnou súčasťou chirurgickej taktiky pri resekcii pečene. IOUS dokáže presne detegovať 

pečeňové lézie, ktoré neboli predoperačným stagingovým CT, resp. MR odhalené. 

Peroperačná ultrasonografia je najsenzitívnejšia modalita na detekciu inak okultných 

hepatálnych metastáz, senzitivita dosahuje až 98%. Diskrepancia medzi predoperačným 

CT/MR nálezom a IOUS tak môže veľmi často zmeniť chirurgickú stratégiu a rozsah 

resekcie. (38, 39) Určitou nevýhodou je predĺženie operačného času a limitovaná schopnosť 

IOUS odlíšiť malígne od benígnych lézií. Na našej klinike štandardne používame IOUS pri 

resekciách pečene, často s asistenciou rádiodiagnostického experta. Laparoskopická IOUS 

pečene sa využíva pri laparoskopických operáciách kolorekta na detekciu event. 

metastatických ložísk. Pozitrónová emisná tomografia má vysokú senzitivitu v detekcii 

pečeňových metastáz. Význam PET spočíva najmä v detekcii extrahepatického 

metastatického postihnutia. V diagnostike cholangiocelulárneho karcinómu má pri posúdení 

intraparenchymatózneho postihnutia a invázie vaskulobiliárnych štruktúr význam najmä 

MR-cholangiopankreatikografia (MRCP), popri CT a MR. Výhodou MRCP ako neinvazívnej 

metódy je zobrazenie žlčových ciest bez endoskopickej manipulácie, a tým eliminovanie 

rizika možnej pankreatitídy. Na druhej strane, určitú nevýhodu MRCP predstavuje nemožnosť 

terapeutického výkonu na žlčových cestách. (40) Perkutánna pečeňová biopsia je štandardnou 

a nenahraditeľnou metódou na získanie pečeňového tkaniva za účelom histopatologickej 

konfirmácie rôznych pečeňových parenchymatóznych ochorení. Biopsia pečene sa vykonáva 

perkutánne, transvenózne alebo laparoskopicky. Dominantnú úlohu v diagnostike zohráva 

erudovaný patológ. Komplikáciami biopsie bývajú bolesti brucha 30 - 45%, krvácanie 1 - 2%, 

veľmi zriedkavo môže vzniknú pneumotorax. (41) Stanovenie sérovej hladiny nádorových 

markerov CA 19-9 a CEA má význam najmä pri včasnej detekcii recidivujúceho ochorenia, 

pri posúdení inkompletnosti chirurgickej intervencie. Pravidelné a systematické sledovanie 

onkomarkerov je pre záchyt recidívy dôležité, nakoľko skorú recidívu signalizuje dynamika 
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markeru, a nie jeho absolútna hodnota. Hladina alfa-fetoproteínu býva elevovaná pri 

primárnom HCC.  

V rámci diferenciálnej diagnostiky je fokálna nodulárna hyperplázia (FNH) druhým 

najčastejším benígnym tumorom pečene. FNH je často subkapsularne lokalizovaná nodulárna 

lézia. Môže sa vyskytovať aj vo viacpočetnej forme ako súčasť syndrómu mnohopočetnej 

FNH a môže imitovať fibrolamelárny karcinóm, hepatocelulárny adenóm, hepatocelulárny 

karcinóm, intrahepatálny cholangiokarcinóm, veľký hemangióm alebo hypervaskulárnu 

metastázu. Fokálna steatóza pečene niekedy imituje inú hepatálnu léziu. Hemangioendotelióm 

je zriedkavým primárnym vaskulárnym tumorom pečene, patrí k „lowgrade“ malígnym 

tumorom. (42) 

V súčasnosti jedinou potenciálne kuratívnou liečebnou modalitou je chirurgická liečba, avšak 

len 20% pacientov sa prezentuje s resekabilným nálezom. (13) / Lokálna recidíva sa vyskytuje 

aj napriek kuratívnej resekcii. V súvislosti s významným technickým pokrokom 

v chirurgickej technike a perioperačnej intenzivistickej starostlivosti sa perioperačná mortalita 

v špecializovaných centrách pohybuje pod 5%, ale možné pooperačné komplikácie si 

vyžadujú prísne monitorovanie. (14) Včasné štádium HCC je väčšinou asymptomatické. Prvé 

symptómy ochorenia bývajú nešpecifické, často sa môže objaviť abdominálny dyskomfort 

spojený s nauzeou a nechutenstvom, hmotnostný úbytok a únava. Pacienti s HCC majú 

rozvinuté príznaky súvisiace s dekompenzovanou cirhózou pečene. Príčinou náhleho 

zhoršenia zdravotného stavu u cirhotikov môže byť teda aj rozvoj HCC. S progresiou 

ochorenia vznikajú viac špecifické symptómy ako sú napr. bolesti brucha lokalizované 

v pravom hypochondriu. Abdominálna bolesť, väčšinou tupého charakteru je najčastejším 

príznakom /75,5%/. (15) Bolesti sa môžu objaviť v dôsledku viscerálneho postihnutia 

primárnym tumorom. Metastatické tumorózne postihnutie periumbilikálnej oblasti za 

označuje ako "Sister Mary Joseph nodule". Môže sa pridružiť rozvoj ikteru, pruritus, prípadne 

objavenie sa zväčšujúceho sa objemu brucha na podklade ascitu. Častým symptómom 

pacientov s HCC je únava, ktorá môže byť prejavom terminálneho štádia ochorenia alebo sa 

vyskytuje v dôsledku nežiaducich účinkov niektorých liečebných modalít. Únava je súčasťou 

postembolizačného syndrómu asiociovaného s TACE (Transarteriálna chemoembolizácia). 

(16) Postembolizačný syndróm sa vyskytuje u 80 - 90% pacientov po TACE, môže trvať 

niekoľko hodín až dní. (17) 



23 
 

4 CHOLANGIOCELULÁRNY KARCINÓM  

Tumory žlčových ciest sa môžu vyskytovať v ktorejkoľvek časti žlčového stromu, podľa 

lokalizácie sa klasifikujú do 3 skupín: intrahepatické, perihiliárne (hilárne) a distálne 

cholangiokarcinómy. Obr. č. 6. 

 

Obr. č. 6 Klasifikácia tumorov žlčových ciest podľa lokalizácie  

Cholangiocelulárny karcinóm, cholangiokarcinóm (CCA), je primárnym tumorom žlčovodov. 

Jeho incidencia celosvetovo varíruje, najvyššia prevalencia je v juhovýchodnej Ázii. Hoci 

zodpovedá len za 10 - 15% hepatobiliárnych neoplaziem, jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. 

Toto zriedkavé ochorenie vyskytujúce sa hlavne v 6. a 7. decéniu, je príčinou cca 2% 

všetkých malignít. Hoci sa cholangiokarcinóm môže vyskytovať na ktoromkoľvek mieste 

žlčového stromu, najčastejšie sa vyskytujú tumory v oblasti sútoku žlčovodov. Udáva sa, že 

na 10 prípadov CCA len jeden je lokalizovaný intrahepaticky. Zvyčajne sa prezentujú ako 

intrahepatický tumor, môžu spôsobiť ikterus intrabiliárnou extenziou. Menej ako 10% týchto 

tumorov má multifokálny charakter alebo difúzne postihujú biliárny strom. (43) 

Perihilárne/hilárne CCA vznikajú v híle, v oblasti konfluensu žlčovodov. Predstavujú 

najčastejšiu formu karcinómu žlčových ciest, zodpovedajú za viac ako polovicu karcinómov 

žlcovodov. Tieto nádory spolu s tumormi distálnych žlčových ciest sa označujú spoločne ako 

tumory extrahepatických žlčovodov. Dominantným histologickým typom všetkých 



24 
 

cholangiokarcinómov bez ohľadu na ich lokalizáciu je adenokarcinóm s tromi 

makroskopickými subtypmi (najčastejší sklerotizujúci, nodulárny a papilárny). (44) Prognóza 

pacientov s nádormi žlčových ciest je zlá.  

Väčšina pacientov s neresekabilným tumorom žlčových ciest zomiera 6 až 12 mesiacov od 

stanovenia diagnózy, pričom prognóza je horšia pre tumory v oblasti konfluens a lepšia pre 

tumory v blízkosti Vaterovej papilly. Tumory vychádzajúce distálne od sekundárneho 

vetvenia pravého alebo ľavého žlčovodu sa označujú ako intrahepatické, tvoria asi 5 - 10% 

cholangiokarcinómov. Extrahepatické tumory sú lokalizované v hilárnej platni alebo 

v spoločnom žlčovode. Tumory vychádzajúce z oblasti bifurkácie žlčovodov, teda z pravého, 

ľavého alebo spoločného žlčovodu sú klasifikované ako hilárne cholangiokarcinómy, 

Klatskinove tumory. Gerald Klatskin, americký lekár-internista v roku 1965 popísal lokálne 

sklerotizujúci adenokarcinóm v oblasti sútoku žlčovodov ako samostatnú entitu, ktorá je 

v literatúre označovaná ako Klatskinov tumor (synonymá: hilárny, proximálny alebo 

centrálny cholangiokarcinóm). Hilárny cholangiokarcinóm máva svoj typický obraz v náleze 

zobrazovacích metód. Vo väčšine prípadov sa javí ako tumor postihujúci pravý alebo ľavý 

d. hepaticus s infiltráciou ipsilaterálneho ramena portálnej vény a často atrofiou 

zodpovedajúceho laloka pečene a inváziou do priľahlého pečeňového parenchýmu. 

Najčastejšie používanými diagnostickými modalitami v prípade cholangiokarcinómu sú 

MDCT a MRCP, pomocou ktorých dokážeme posúdiť rozsah šírenia tumoru. Avšak 

stanovenie korektnej diagnózy hilárneho cholangiokarcinómu môže byť náročné, nakoľko 

mnohé benígne aj malígne lézie môžu obraz tohto tumoru imitovať. Stagingová/diagnostická 

laparoskopia umožňuje vyhnúť sa mnohým „zbytočným“ laparotómiám. V diagnosticky 

nejasných prípadoch môže byť stanovenie nádorových markerov v sére tiež užitočné. 

V diferenciálnej diagnostike do úvahy prichádzajú najviac sklerotizujúca cholangoitída, 

recidivujúca pyogénna cholangoitída, Mirizziho syndróm, karcinóm žlčníka, zápalové 

pseudotumory, lymfóm, melanóm, sarkoidóza, karcinoid, prípadne metastatické tumory. 

Incidencia nodálneho postihnutia je pomerne vysoká, údaje v literatúre sa pohybujú od 30% 

do 50%. Etiológia CCA nie je známa. Uvádza sa niekoľko predisponujúcich faktorov, ktoré 

spôsobujú chronický zápal žlčového stromu a následne zvyšujú riziko vývoja 

cholangiokarcinómu. V západných krajinách je to najčastejšie primárna sklerotizujúca 

cholangoitída (PSC), autoimúnne ochorenia charakteristické inflamáciou periduktálnych 

tkanív s rezultujúcimi multifokálnymi extra- a intrahepatickými biliárnymi striktúrami. 

Okultný CCA bol nájdený až v 40% autoptických vzoriek pacientov s PSC. (45) 
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V endemických oblastiach infekcia Opisthorchis viverrini a Clonorchis sinensis 

a recidivujúca pyogénna cholangoitída môžu byť ďalšími rizikovými faktormi, podobne ako 

aj vírusové infekcie HIV, vírusmi hepatitídy typu B a C, Epstein-Barr vírusom apod. (46) 

Hilárny cholangiokarcinóm je zriedkavý, pomaly rastúci, neskoro metastazujúci tumor so zlou 

prognózou. Včasné symptómy sú nešpecifické, prítomné približne u tretiny pacientov. Ich 

obraz zahŕňa anorexiu, hmotnostný úbytok, abdominálny dyskomfort a prúritus. Ikterus 

nebýva iniciálnym symptómom, na začiatku môže byť prítomná elevácia hepatálnych 

enzýmov (ALP a GMT) bez elevácie bilirubínu. Podobne ako klinická symptomatológia aj 

fyzikálny nález býva chudobný. Môže byť prítomná hepatomegália, exkoriácie, neskôr je 

dominujúcim príznakom ikterus. Žlčník nebýva hmatný pri proximálnom CCC. Hmatný 

žlčník je známkou distálnejšej biliárnej obštrukcie. Diagnostika sa opiera o zobrazovacie 

metódy, úvodným vyšetrením je USG brucha s nálezom tumoru a biliárnej obštrukcie, dokáže 

určiť aj úroveň obštrukcie a rozsah propagácie tumoru, vaskulárnej invázie, prípadne 

metastatické postihnutie. MRCP prakticky nahradila endoskopickú a perkutánnu 

cholangiografiu pri predoperačnom posudzovaní rozsahu hilárneho CCA. Ide o neinvazívnu 

vyšetrovaciu metódu, bez potreby manipulácie so žlčovým stromom, čo minimalizuje riziko 

komplikácií v zmysle cholangoitídy. Bismuth-Corlette klasifikácia hilárneho CCA je 

schematicky zobrazená na obr. č. 7. Typ I. znamená nádorové postihnutie d. hepaticus 

communis pod konfluens hepatikov, typ II. predstavuje nádorovú infiltráciu konfluens 

hepatikov, pri type IIIa a IIIb ide o infiltráciu konfluens s extenziou na pravý, resp. ľavý 

d. hepaticus a typ IV predstavuje nádorovú infiltráciu oboch dd. hepatici.  

 

Obr. č. 7 Bismuth-Corlette klasifikácia hilárneho CCA (47) 
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Optimálny predoperačný stagingový systém bol navrhnutý v Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center (MSKCC) s predikciou resekability a celkového prežívania. Je založený na 

rozsahu biliárneho a vaskulárneho postihnutia. Ipsilaterálne postihnutie väčšinou predstavuje 

resekabilný nález, kým infiltrácia kontralaterálnych vaskulobiliárnych štruktúr znamená často 

neresekabilitu. (48) Jedinou známou kuratívnou a efektívnou liečbou je radikálna R0 resekcia, 

ktorú však podstúpi len malý počet pacientov. Podiel pacientov, ktorí podstúpili resekciu sa 

v starších literárnych údajoch udával cca 30%, avšak v posledných 5 - 10 rokoch sa vďaka 

zlepšenej chirurgickej technike pri extenzívnych resekciách zvyšuje podiel resekabilných 

pacientov až na 50 - 60%. Miera celkového 5-ročného prežívania sa udáva 35 - 45%. (49) 

Operácia je technicky veľmi náročná. Najlepšie výsledky sa dosahujú pravostrannou 

rozšírenou hepatektómiou s odstránením segmentov 4 až 8 vrátane segmentu 1 (lobus 

caudatus) s resekciou žlčovodu a konfluens v. portae. Peroperačné histologické vyšetrenie 

proximálneho a distálneho biliárneho resekčného okraja sa vykonáva na stanovenie 

potrebného rozsahu resekcie. Uvedený typ operácie predstavuje metódu voľby pri 

resekabilnom Klatskinovom tumore. Rutinne sa používa modifikovaná Bismuth-Corlette 

klasifikácia. Štandardne sa využívajú nasledovné postupy. V prípade typu I. sa vykonáva 

resekcia žlčovodu s peroperačnou histologizáciou oboch okrajov. Pri type II., keď proces 

postihuje konfluens a často žlčovody lobus caudatus sa odporúča supraduodenálna resekcia 

žlčovodu s resekciou l. caudatus. Pri type IIIa a IIIb je nevyhnutná extenzívna resekcia 

pečene, t.j. pravo- alebo ľavostranná hepatektómia s lobektómiou l.caudatus v kombinácii 

s hepatikocholedochus resekciou. Pri type IV. ani rozšírená hepatektómia nie vždy zabezpečí 

radikálnu R0 resekciu. V prípade hilárneho CCA lokalizovaného vpravo štandardný postup 

predstavuje ľavostrannú biliárnu drenáž s následnou embolizáciou pravého ramena v. portae 

a v druhej dobe o 5 - 6 týždňov sa vykoná pravostranná rozšírená hepatektómia po adekvátnej 

hypertrofii budúceho remnantu pečene (segmenty S2 a 3). Pri ľavostranne lokalizovanom 

hilárnom CCA ľavostranná rozšírená hepatektómia zabezpečuje radikálnu resekciu. Vždy sa 

odporúča aj súčasná resekcia lobus caudatus. (50) V poslednej dekáde bol navrhnutý nový 

radikálny chirurgický postup na zabezpečenie R0 resekcie, tzv. Taj Mahal parenchymatózna 

resekcia spočívajúca v odstránení S4b+S5 spolu s lobus caudatus. (51) 

Prípadné metastázy v regionálnych LU neznamenajú kontraindikáciu k resekcii. Perioperačná 

mortalita sa udáva 7,5% - 18%, hoci niektoré novšie publikácie udávajú 0 - 0,3%. 

V selektovaných prípadoch je indikovaná transplantácia pečene (technicky neresekabilný 

tumor, lézia je menšia ako 3 cm v priemere, bez intra- a extrahepatických Mts, histologicky 
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verifikovaný cholangiokarcinóm). (52) V prípade neresekabilného nálezu je preferovaná 

nechirurgická liečba.  

Externá rádioterapia prípadne v kombinácii s intraluminálnou brachyterapiou je často 

používanou modalitou. Implantácia biliárnych stentov je akceptovanou paliatívnou liečebnou 

metódou u pacientov s neresekabilným nálezom. Prognóza je však zlá, aj v prípade absencie 

metastáz. Pre komplikovanú anatómiu žlčovodov v oblasti hílu nie sú povlečené metalické 

stenty vhodné, hoci zostávajú dlhšie priechodné ako nepovlečené stenty. Metalické 

nepovlečené stenty však ostávajú dlhšie patentné ako plastové. Rádioterapia môže pôsobiť 

v tomto smere preventívne a zabrániť prerastaniu nepovlečených stentov tumorom. Výsledky 

štúdií naznačujú, že rádioterapia signifikantne predlžuje prežívanie. Prežívanie pacientov, 

ktorí podstúpili RT je porovnateľné s pacientmi, ktorí absolvovali non-kuratívnu resekciu. 

(53) 

Predĺženie prežívania sa dosahuje aj kombináciou biliárneho stentu s fotodynamickou 

terapiou. Ak sa v priebehu exploratívnej laparotómie zistí neresekabilný nález, tak je možné 

u pacientov s insuficientnou endoskopickou biliárnou drenážou využiť intrahepatickú 

hepatojejunostómiu so žlčovodom segmentu III. Avšak, vzhľadom k vysokej úspešnosti 

endoskopickej resp. perkutánnej transhepatickej drenáže sa v súčasnosti tento paliatívny 

drenážny výkon vykonáva pomerne zriedkavo. Štandardnou paliatívnou liečbou je 

implantácia biliárneho stentu. Drenáž minimálne 25% objemu pečene sa považuje za 

dostatočný stupeň paliácie. V porovnaní s lacnejšími plastikovými stentami, majú 

samoexpandibilné metalické stenty /SEMS/ dlhšiu priechodnosť s nižším počtom 

reintervencií a rehospitalizácií. U pacientov s očakávanou dĺžkou prežívania viac ako 

6 mesiacov sa preto odporúčajú metalické stenty. Medián prežívania pacientov 

s neresekabilným Klatskinovým tumorom po paliatívnej drenáži sa uvádza 6 až 9 mesiacov. 

Väčšina pacientov zomiera na recidivujúcu bakteriálnu cholangoitídu a zlyhanie pečene. 

Hepatálna insuficiencia je najčastejšou príčinou úmrtia na Klatskinov tumor. Cieľom 

paliatívnej liečby je zlepšenie kvality života, manažment cholestázy a cholangoitídy, a tým 

sekundárne predĺženie prežívania. 

Extrahepatálny typ CCA zahŕňa hilárny a distálny typ podľa lokalizácie v biliárnom strome. 

Staging intrahepatického CCA sa riadi podľa TNM klasifikácie. Pre staging extrahepatického 

CCA, ktorý zodpovedá približne 2/3 všetkých CCA boli navrhnuté iné klasifikačné systémy. 

Chirurgická liečba spočíva rozšírenej hepatektómii, duodenopankreatektómii alebo zriedkavo 

len v lokálnej resekcii žlčovodu. Napriek kuratívnej resekcii, mnohí pacienti sa prezentujú 
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s lokálnou recidívou v priebehu 2 rokoch po resekcii. Celkové 5-ročné prežívanie po resekcii 

sa udáva 20 - 35%. (54)  

Väčšina pacientov s extrahepatickým CCA sa iniciálne prezentuje ikterom. Udáva sa, že 

karcinómy distálnej a strednej tretiny majú lepšiu prognózu z dôvodu kompletnej biliárnej 

obštrukcie a z toho rezultujúcej včasnej detekcie, kým proximálnejšie tumory spôsobujú často 

len parciálnu obštrukciu s neskorým vznikom ikteru. Cholangiokarcinómy distálnej a strednej 

tretiny nedosahujú konfluens hepatikov, preto duodenopankreatektómia s prípadnou 

extrahepatickou resekciou žlčovodu môže znamenať kuratívny postup. V prípade invázie do 

hílu pečene, je potrebná kombinácia s resekciou pečene (väčšinou segment 4 a lobus 

caudatus). Analýzy potvrdzujú negatívny resekčný okraj, nodálny status a histologický 

grading tumoru ako prediktory dlhodobého prežívania. (48, 55) 

4.1 TNM klasifikácia extrahepatálnych nádorov žlčových ciest 

TNM klasifikácia extrahepatálnych nádorov žlčových ciest podľa UICC 2009, 7th edition, sa 

riadi vyššie uvedeným rozdelením tumorov žlčových ciest podľa lokalizácie na perihiliárne 

(proximálne, hilárne) a distálne cholangiokarcinómy.  

Proximálny žlčovod, d. hepaticus sin., dx., communis 

T1 – duktálna stena 

T2a – presahuje duktálnu stenu  

T2b – postihuje priľahlý hepatálny parenchým  

T3 – unilaterálne postihnutie v. portae alebo vetvy a. hepatica  

T4 – postihnutie hlavného kmeňa v. porta alebo oboch vetiev v. portae, AHC 

N1 – postihnutie regionálnych uzlín  

Štádiá (Proximal) 

0 – TisN0M0, I – T1N0, II – T2a-bN0, IIIA – 3N0, IIIB – T1-3N1, IVA – T4A N0-1, IVB – 

T1-4N0-1 M1  

Distálny žlčovod (distálne od odstupu d. cysticus) 

T1 – duktálna stena 

T2 – presahuje duktálnu stenu 

T3 – postihnutie priľahlých orgánov, žlčník, pankreas, duodénum 
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T4 – postihnutie truncus coeliacus alebo a. mestenterica superior 

N1 – regionálne uzliny  

Štádiá (Distal) 

0 – TisN0M0, IA – T1N0M0, IB – T2N0M0, IIA – T3N0M0, IIB – T1-3N1M0, III – T4N0-

1M0, IV – T1-4N0-1M1 

5 KARCINÓM ŽL ČNÍKA  

Karcinóm žlčníka patrí do skupiny malignít s veľmi nepriaznivou prognózou. 5-ročné 

prežívanie sa pohybuje 0 - 10%. Zaraďuje sa medzi najagresívnejšie tumory biliárneho traktu 

s najkratším mediánom prežívania od stanovenia diagnózy. (56) 

Zlá prognóza je zapríčinená agresívnym biologickým správaním a tiež absenciou senzitívnych 

testov na včasnú detekciu, z čoho rezultuje oneskorené stanovenie diagnózy, väčšinou už 

v pokročilom štádiu. (57) Vznik karcinómu žlčníka sa dáva do súvisu s chronickým zápalom 

pri cholecystolitiáze, ale presný mechanizmus vzniku nie je známy. Možná je aj malígna 

transformácia nezhubných nádorov, z ktorých niektoré sú považované za prekancerózy. 

Patogenéza je pravdepodobne multifaktoriálna, kauzálna príčina nebola jednoznačne 

identifikovaná. Rizikové faktory môžeme formálne rozdeliť do štyroch kategórií zahŕňajúcich 

demografické faktory pacienta, abnormality žlčníka, expozíciu externým činiteľom a infekcie. 

Rizikové faktory vzniku karcinómu žlčníka sú uvedené nižšie (58):  

1. Demografické faktory: 

a. vyšší vek, 

b. ženské pohlavie, 

c. obezita, 

d. geografické faktory: Južná Amerika, India, Pakistan, Japonsko, Kórea, 

e. etnická príslušnosť: Kaukazsko, juhozápadná Amerika, Mexiko, 

f. genetická predispozícia. 

2. Patológia/abnormality žlčníka: 

a. cholecystolitiáza, 

b. porcelánový žlčník, 
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c. polypy žlčníka, 

d. kongenitálne biliárne cysty, 

e. pankreatobiliárne maljunkcie a abnormality. 

3. Expozícia externým faktorom: 

a. ťažké kovy, 

b. lieky: methyldopa, OCP, isoniazid, estrogény, 

c. fajčenie. 

4. Infekcie: 

a. Salmonella, 

b. Helicobacter pylori. 

Najrizikovejším faktorom pri vzniku karcinómu žlčníka sa udáva prítomnosť žlčníkových 

kameňov, s 8,3-násobne zvýšeným rizikom oproti všeobecnej populácii. Spomedzi pacientov 

s karcinómom žlčníka, 70 až 90% má anamnézu cholecystolitiázy. Väčšie konkrementy 

predstavujú vyššie riziko, ktoré je 9,2 až 10,1-krát vyššie pri kameňoch väčších ako 3 cm 

v porovnaní s kameňmi <1 cm. Pravdepodobne to možno pripisovať zvýšenej lokálnej 

epiteliálnej iritácii. Žlčníkové kamene spôsobujú chronickú zápalovú reakciu vedúcu 

k dysplázii. Karcinóm žlčníka je ochorenie vyššieho veku, najčastejšie v šiestej až siedmej 

dekáde života, u osôb mladších ako 40 rokov je jeho výskyt zriedkavý. Je 3x častejší u žien. 

Pretože včasný karcinóm žlčníka sa nevyznačuje žiadnou špecifickou symptomatológiou, 

diagnóza sa u väčšiny pacientov stanoví až v pokročilom štádiu. Dominantným príznakom 

u pacientov v pokročilom štádiu je ikterus, pruritus, hmotnostný úbytok, hmatný tumor 

v pravom hypochondriu, prípadne ascites. Karcinóm žlčníka sa typicky prezentuje tromi 

spôsobmi:  

(a) malignita suponovaná predoperačne 

(b) malignita odhalená náhodne pri cholecystektómii indikovanej pre benígne ochorenie 

(c) malignita diagnostikovaná náhodne pri patologickom vyšetrení po rutinnej 

cholecystektómii.  

U viac ako 2/3 pacientov s karcinóm žlčníka je diagnóza stanovená až v priebehu operácie 

alebo postoperačne. (59) Karcinóm žlčníka vzniká v 60% v oblasti fundu, v 30% v tele a vo 
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zvyšných 10% v krčku. Predpokladá sa, že vývoj karcinómu žlčníka môže trvať aj 5 až 15 

rokov. (60) 

Ultrasonografia s vysokým rozlíšením a vysoký stupeň suspekcie pri polypoidných nálezoch 

alebo asymetrickom zhrubnutí steny žlčníka predstavujú najlepší spôsob včasnej detekcie 

karcinómu žlčníka. Avšak, napriek štandardným predoperačným zobrazovacím metódam, 

mnohé karcinómy sú odhalené až peroperačne alebo až náhodne pri definitívnom 

histopatologickom vyšetrení po operácii. (61) Karcinóm žlčníka metastázuje rozličnými 

spôsobmi: lymfatickými a krvnými cestami, intraperitoneálnym rozsevom, perineurálne, 

intraduktálne a priamym prerastaním do okolia. Šírenie pri histologicky odlišných typoch 

karcinómu žlčníka je podobné. Cestou v. portae metastázuje do pečene, priamym prerastaním 

iniciálne postihuje najmä priľahlé segmenty S4B a S5, niekedy aj lobus caudatus. Prerastanie 

do susedných orgánov je tiež časté, môže sa šíriť na žalúdok, dvanástnik, hepatálnu flexúru 

hrubého čreva, brušnú stenu. Často infiltruje štruktúry hepatoduodenálneho ligamenta 

(spoločný žlčovod, a. hepatica a v. portae). Metastázovanie lymfatickými cestami je 

najčastejšie do uzlín v oblasti hepatoduodenálneho ligamenta. 

Základnou vyšetrovacou metódou je ultrasonografické vyšetrenie, vo včasných štádiách má 

však nízku senzitivitu. Ďalšie modality predstavujú endo- USG, CT, MR, MRCP, PET/CT, 

resp. ERCP. Pomocou týchto vyšetrení je možné stanoviť rozsah nádoru, jeho vzťah 

k okolitým štruktúram, prípadnú inváziu do ciev a posúdiť resekabilitu. Resekabilita a rozsah 

resekcie sa však často stanoví až peroperačne aj s pomocou intraoperačnej ultrasonografie. 

Vhodnou metódou na posúdenie resekability nálezu je diagnostická laparoskopia, ktorá môže 

mnohokrát ušetriť pacientov od „zbytočnej“ laparotómie pri neresekabilnom náleze (lokálne 

pokročilý nález, peritoneálna diseminácia, miliárne metastatické postihnutie pečene). 

V prípade nálezu resekabilného nádoru v priebehu diagnostickej laparoskopie, je výkon 

konvertovaný a realizuje sa resekcia v potrebnom rozsahu. V súčasnosti je pri karcinóme 

žlčníka jedinou kuratívnou modalitou radikálna chirurgická liečba. Avšak podiel 

resekabilných nálezov tvorí maximálne 25 - 30% pacientov. Navyše, miera recidívy 

u pacientov, ktorí podstúpili resekciu býva vysoká. Možnosti adjuvantnej liečby sú veľmi 

limitované. (62) 

Karcinóm žlčníka má nízku incidenciu a nie sú k dispozícii žiadne randomizované 

kontrolované štúdie, ktoré by stanovili optimálny liečebný postup. Na základe literárnych 

prehľadov, jednoduchá cholecystektómia (CHE) predstavuje optimálnu liečbu pre pacientov 

v Tis a T1a štádiu karcinómu žlčníka, ktorý je ohraničený na mukózu. 5-ročné prežívanie je 
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95 - 100%. Rozšírená CHE nepredstavuje pri T1a tumoroch benefit v zmysle dlhodobého 

prežívania s výnimkou prípadov nádorovej invázie resekčného okraja d. cysticus. Preto je 

nutné histopatologické posúdenie prípadnej nádorovej invázie d. cysticus. Pri náleze 

pozitívneho resekčného okraja, je odporúčaná extrahepatická resekcia žlčovodu. Metastázy do 

LU sa vyskytujú menej ako v 2% z celkového počtu prípadov, preto lymfadenektómia nie je 

potrebná. (63) Vhodnou modalitou pri T1 tumoroch je aj laparoskopická CHE, existujú však 

aj údaje, že únik žlče v priebehu LCHE môže byť spojený s peritoneálnymi metastázami, 

resp. port-site metastázami. V prípade peroperačného nálezu karcinómu žlčníka v priebehu 

laparoskopickej CHE je nutné výkon konvertovať. (64) Pri T1b karcinóme žlčníka s inváziou 

do lamina muscularis propria žlčníka je manažment stále kontroverzný, podľa publikovaných 

výsledkov nie sú evidentné dôkazy o tom, že rozšírená CHE zvyšuje prežívanie v porovnaní 

s jednoduchou CHE, preto sú oba výkony považované v súčasnosti za ekvivalentné. Hoci je 

radikálna resekcia u týchto pacientov odporučovaná mnohými hepatobiliárnymi chirurgmi, 

recentne publikované štúdie uvádzajú, že len menej ako 5% pacientov s T1b karcinómom 

žlčníka v USA podstúpi radikálny resekčný výkon. (65) V prípade T1b tumorov neboli 

zistené rozdiely v prežívaní medzi pacientmi s náhodným nálezom karcinómu žlčníka 

v priebehu laparoskopickej CHE, u ktorých bol výkon okamžite konvertovaný a vykonaná 

radikálna resekcia v porovnaní s pacientmi, u ktorých bola iniciálne dokončená 

laparoskopická CHE a radikálna resekcia bola vykonaná až následne v druhej dobe pre nález 

karcinómu v definitívnom histopatologickom vyšetrení. (66) Napriek tomu, rozšírená CHE sa 

preferuje u pacientov s predpokladaným nízkym rizikom postoperačných komplikácií. 

Metastázy v LU sa v T1b štádiu vyskytujú v cca 11% prípadov a miera lokálnej recidívy sa 

udáva v 9,3%. (67) 

V prípade T2 tumorov a vyšších štádií je všeobecne odporúčaná rozšírená CHE. Za rozšírenú 

cholecystektómiu je považovaná resekcia lôžka žlčníka alebo segmentektómia S4B/S5. 

V prípade neanatomickej resekcie lôžka je vhodný 2 - 3 cm resekčný okraj. Metastatické 

postihnutie LU je prognostickým faktorom a závisí od hĺbky murálnej invázie. Pri pT1a sa 

udáva 0 - 2,5%, pri pT1b 5 - 16%, pT2 9 - 30%, pri pT3 39 - 72% a pri pT4 67 - 80%. (68) 

Rutinne sa vykonáva disekcia regionálnych LU. Neexistuje konsenzus ohľadne optimálneho 

rozsahu lymfadenektómie pri rozšírenej CHE. Najčastejšie sa odstraňujú lymfatické uzliny 

z oblasti d. cysticus, d. hepatocholedochus, pozdĺž lig. hepatoduodenale a zadné horné 

pankreatikoduodenálne LU. Rovnako nie je presne stanovený minimálny alebo optimálny 

počet odstránených LU, ale viac ako 3 LU sú postačujúce pre stanovenie N štádia. V prípade 
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pacientov s metastázami v paraaoortálnych LU je radikálny chirurgický výkon na 

individuálnom rozhodnutí chirurga. Pacienti s pokročilým tumorom bez metastáz v LU 

(T4N0) majú lepšiu prognózu ako pacienti s nodálnymi metastázami, a preto je u nich vhodný 

agresívnejší chirurgický prístup. Optimálne je vykonať adekvátny rozsah chirurgickej 

intervencie pri primárnej operácii. (69) U niektorých pacientov rastie tumor pomaly a pacienti 

prežívajú aj niekoľko rokov.  

Pri pokročilejších štádiách karcinómu žlčníka extrahepatická resekcia žlčovodu nezvyšuje 

prežívanie. Nádorová invázia a. hepatica alebo v. portae sú kruciálnymi prognostickými 

indikátormi. T4 tumory sú väčšinou už neresekabilné. Kritériá resekability zahŕňajú 

metastatický rozsev, inváziu do kmeňa v. portae alebo hepatickej artérie, simultánne 

postihnutie ipsilaterálnej a. hepatica a kontralaterálnej v. portae, simultánne postihnutie oboch 

lalokov pečene na úrovni konfluens hepatikov. Kontraindikácie k chirurgickej resekcii pri 

pokročilých tumoroch však nie sú presne determinované, pretože každý prípad je nutné 

posúdiť prísne individuálne. Vzhľadom k tomu, že neexistuje iná efektívna liečba ako 

chirurgická, je často odporúčaný radikálny resekčný výkon spolu s cievnou resekciou, ak je 

ním možné dosiahnuť R0 resekciu. (70) Pri postihnutí susedných orgánov ide často 

o rozsiahle multiviscerálne resekčné výkony. Napriek uvedenej radikalite chirurgických 

výkonov, nie je možné garantovať dobrú prognózu pre všetkých pacientov, dôležitá je ich 

prísna selekcia.  

Medián prežívania a 1-ročné prežívanie v prípade neresekabilného karcinómu žlčníka sa 

udáva približne 2 - 4 mesiace, resp. menej ako 5%. V týchto prípadoch nie je doručená ani 

cytoreduktívna operácia. Avšak paliatívny bypassový výkon pre biliárnu alebo duodenálnu 

obštrukciu môže krátkodobo predĺžiť prežívanie a zlepšiť kvalitu života. (71) Alternatívou 

k biliodigestívnym operáciám sú perkutánne transhepatické drenáže alebo endoskopická 

implantácia duodenobililárnych stentov za účelom derivácie žlče. Gastroduodenálna 

obštrukcia môže byť tiež riešená endoskopicky stentom. Z paliatívnych bypassových výkonov 

na zmiernenie ikteru sa najčastejšie používa hepatikojejunoanastomóza s III. segmentom, 

ktorá je však spojená s vysokou morbiditou udávanou až v 50% a mortalitou 3,17%. Častou 

komplikáciou je anastomotický leak a ranová infekcia. S vývojom a zdokonaľovaním 

endoskopických techník stentáže žlčovodov, zostáva úloha paliatívnych biliodigestívnych 

výkonov v budúcnosti otázna.  

Karcinóm žlčníka je v mnohých prípadoch náhodným nálezom v pooperačnom definitívnom 

histopatologickom vyšetrení po cholecystektómii indikovanej pre benígne afekcie žlčníka 
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(zápal, litiáza). Základné princípy chirurgického manažmentu sú v týchto prípadoch identické 

s vyššie popísanými postupmi. Ak bol už uvedené, stále panuje kontroverzia ohľadne 

optimálneho rozsahu chirurgickej intervencie v prípade nálezu T1b štádia karcinómu žlčníka. 

Teda, či je postačujúca simplexná CHE s adekvátnym follow-up alebo je nutná rozšírená 

CHE. Aj v prípade histologickej konfirmácie karcinómu žlčníka peroperačným histologickým 

vyšetrením je chirurgická taktika identická s vyššie popísanými postupmi. Avšak, v priebehu 

operácie je väčšinou ťažká, až nemožná diferenciácia medzi T1a a T1b štádiom. Preto v tomto 

prípade je metódou voľby cholecystektómia a prípadná radikalizácia je indikovaná až v druhej 

dobe na základe definitívneho histopatologického vyšetrenia. Vhodný timing radikalizačnej 

operácie nie je presne stanovený, mnohí autori však odporúčajú reoperovať bezodkladne. (72) 

Niektorí chirurgovia obhajujú radikálnejší prístup v rozsahu rozšírenej hepatektómie alebo 

centrálnej resekcie pečene s lobektómiou lobus caudatus. Japonskí chirurgovia referujú 

o výsledkoch štúdií, do ktorých boli zaradení pacienti s T3 a T4 tumormi, ktorí podstúpili aj 

duodenopankreatektómiu s cieľom zvýšiť radikalitu a zväčšiť distálny resekčný okraj 

žlčovodu a tiež lymfadenektómiu. Títo pacienti mali nižšiu mieru lokálnych recidív, ale 

nebolo zaznamenané zlepšenie celkového prežívania.  

Siedme vydanie TNM klasifikácie (AJCC Cancer Staging Manual) definuje regionálne LU 

skupiny 1 (N1) ako LU v oblasti d. cysticus, d. hepatocholedochus a LU pozdĺž lig. 

hepatoduodenale (okolo a. hepatica a v. portae). Posteriórne pankreatikoduodenálne LU, LU 

oblasti tr. coeliacus a a. mesenterica superior, paraaortálne a parakaválne LU sú klasifikované 

ako LU skupiny N2. Pozitívne N2 lymfatické uzliny sa hodnotia ako vzdialené metastázy 

a ochorenie u týchto pacientov je klasifikované ako štádium IVB. Vo väčšine prípadov nie je 

možné stanoviť dlhodobé prežívanie a radikálna lymfadenektómia sa u N2 pacientov rutinne 

nevykonáva. (73) 
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5.1 TNM klasifikácia karcinómu žl čníka  (21) 

Primárny tumor (T) 

■ TX: Primárny tumor nemôže byť hodnotený 

■ T0: Nie sú známky prítomnosti primárneho tumoru 

■ Tis: Carcinoma in situ 

■ T1: Tumor invaduje do lamina propria alebo muskulárnej vrstvy 

• T1a: Tumor invaduje do lamina propria 

• T1b: Tumor invaduje muskulárnu vrstvu 

■ T2: Tumor invaduje perimuskulárne spojivové tkanivo; nie sú známky invázie do serózy 
alebo pečene 

■ T3: Tumor preniká serózou (viscerálne peritoneum), priamo invaduje do priľahlých 
orgánov, alebo oboje (pečeň – vzdialenosť 2 cm alebo menej) 

■ T4: Tumor sa šíri do pečene viac ako 2 cm a/alebo postihuje dva alebo viac orgánov 
(žalúdok, dvanástnik, hrubé črevo, pankreas, omentum, extrahepatické žlčové cesty) 

Regionálne lymfatické uzliny (N) 

■ NX: Regionálne lymfatické uzliny nemôžu byť hodnotené 

■ N0: Žiadna metastáza v lymfatických uzlinách 

■ N1: Metastázy v lymfatických uzlinách pri ductus cysticus, pericholedochálne uzliny 
a/alebo uzliny v híle pečene (tj. v hepatoduodenálnom ligamente) 

■ N2: Metastázy peripankreatické (len hlava pankreasu), periduodenálne, periportálne, 
coeliakálne a/alebo uzliny pri hornej mezenterickej artérii 

Vzdialené metastázy (M) 

■ MX: Vzdialené metastázy nemôžu byť hodnotené 

■ M0: Žiadna vzdialená metastáza 

■ M1: prítomnosť vzdialených metastáz 
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6 METASTÁZOVANIE KOLOREKTÁLNEHO 

KARCINÓMU  

Kolorektálny karcinóm predstavuje celosvetovo tretiu najčastejšiu malignitu u mužov a druhú 

u žien, je na štvrtom mieste v rebríčku počtu úmrtí na malignitu (čo predstavuje 8% všetkých 

úmrtí na rakovinu). Podľa údajov Globocan z roku 2012 bolo celosvetovo diagnostikovaných 

celkove 1 360 602 nových prípadov kolorektálneho karcinómu, bolo zaznamenaných celkove 

takmer 700 000 úmrtí na celom svete a viac ako 214 000 úmrtí v Európe. Najvyšší výskyt 

kolorektálneho karcinómu bol hlásený v Severnej Amerike, Austrálii, Novom Zélande, 

Európe a Južnej Kórei. Slovensko sa podľa týchto štatistických údajov zaraďuje na 1. miesto 

v incidencii kolorektálneho karcinómu, nasledujú Maďarsko a Južná Kórea. (74) 

 

Obr. č. 8 Odhadovaná celosvetová incidencia, mortalita a prevalencia CRC (74) 

  



37 
 

V čase stanovenia diagnózy primárneho kolorektálneho karcinómu, približne 25% pacientov 

má vzdialené metastázy, pričom synchrónne CLM sú prítomné v 15 - 25% prípadov. 

Metastázy sú limitované na pečeň u 70 - 80% týchto prípadov. (75) Metastázovanie 

kolorektálneho karcinómu sa môže uskutočňovať viacerými cestami: šírenie priamym 

prerastaním do okolia - šírenie per continuitatem, cestou hematogénnou a lymfogénnou. 

Nádorové bunky sa môžu uchytiť a proliferovať na povrchu iných orgánov tým vznikajú 

implantačné metastázy. (76)  

Metachrónne metastázy označujeme tie, ktoré sa diagnostikujú s určitou latenciou od 

diagnostikovania primárneho ochorenia. Existuje niekoľko definícií synchrónnych CLM. 

Hoci podľa definície, všetky metastázy sú synchrónne (okultné alebo evidentne detegovatené 

v čase diagnózy), väčšina definícií uvádza detekciu pred alebo v čase diagnózy alebo operácie 

primárneho tumoru. (77) Synchrónne CLM majú nepriaznivé biologické správanie a kratšiu 

očakávanú dĺžku prežívania ako metachrónne CLM. Synchrónne CLM by sa mali označovať 

ako synchrónne detegované CLM. Za včasné metachrónne CLM sú považované tie CLM, 

ktoré sú zistené do 12 mesiacov od stanovenia diagnózy primárneho kolorektálneho 

karcinómu. Za neskoré metachrónne CLM sú považované CLM detegované po viac ako 

12 mesiacoch od stanovenia základnej diagnózy. (78) Prognóza pacientov s neliečenými CLM 

je zlá, udáva sa, že menej ako 30% pacientov s neliečeným ochorením prežíva 1 rok a 5-ročné 

prežívanie je menej ako 5%. Dáta tiež naznačujú, že miera 5-ročného prežívania je menšia 

u pacientov so synchrónnymi CLM v porovnaní s metachrónnymi CLM. (79). Len 15 - 25% 

pacientov s metastázami CRC je operabilných a 5 ročné prežívanie po kuratívnej resekcii je 

28 - 58%. (75) Ak potenciálne resekabilné ochorenie nie je operačne liečené, 5 ročné 

prežívanie je raritné. Jedinú potenciálne kuratívnu liečebnú modalitu v manažmente CLM 

predstavuje chirurgická resekcia. Medián prežívania pre neliečených pacientov vo IV. štádiu 

CRC sa udáva 5 - 12 mesiacov. Systémová liečba zvyšuje medián prežívania na 20 - 22 

mesiacov.  

Metastázy nemajú svoju typickú klinickú symptomatológiu. Klinické príznaky sú spôsobené 

prevažne primárnym tumorom. Pacienti s hepatálnými metastázami často nemajú žiadne 

symptómy. Niekedy sa objavuje nevoľnosť, slabosť, únava, nechutenstvo, bolesti brucha, 

chudnutie alebo teploty. V pokročilých štádiách je prítomný hmatný tumor, ikterus, bledá 

stolica alebo ascites. (80)  
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Obr. č. 9 Schematický diagram progresie a metastázovania kolorektálneho karcinómu (81) 

6.1 Pľúcne metastázy 

CRC často metastázuje do pľúc, 2 - 7% pacientov s primárnym CRC má izolované pľúcne 

metastázy, zatiaľ čo 10% pacientov má synchrónne pľúcne a hepatálne metastázy. Pľúca sú 

najčastejšou extrahepatálnou lokalizáciou kde je vykonávaná chirurgická resekcia metastáz 

CRC.  Pri chirurgickej resekcii pľúcnych metastáz je 5-ročné prežívanie 20 - 60%. 

S prognózou po chirurgickej resekcii pľúcnych metastáz CRC je spojených viacero faktorov. 

Je preukázané, že vysoká predoperačná hodnota CEA je nezávislý faktor spojený s horšou 

prognózou pre dlhodobé prežívanie pacientov. Počet pľúcnych lézií tiež ovplyvňuje dĺžku 

prežívania, 5-ročné prežívanie u pacientov s jednou léziou je 46%, u pacientov so štyrmi 

alebo viacerými léziami 27% (82, 83)  

U pacientov, ktorí majú súčasne pľúcne aj hepatálne metastázy CRC je možné resekciu 

vykonať simultánne, ale väčšinou dvojkrokovo, pričom ako prvá sa preferuje resekcia pečene. 

Po pľúcnej metastazektómii u 50 - 75% pacientov môžu metastázy recidivovať. Aj napriek 

relatívne vysokému výskytu recidívy je však celkové prežívanie pacientov po pľúcnej 

metastazektómii v rozmedzí 48 - 60% (82).  

6.2 Metastázy extrahepatických lymfatických uzlín 

Kolorektálny karcinóm môže okrem lokoregionálnych lymfatických uzlín metastázovať do 

perihepatických, hilárnych a paraaortálnych uzlín. Metastázy v lymfatických uzlinách 

v oblasti mimo regionálnych lymfatických uzlín v mezorekte, resp. mezokolone môžu 
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predstavovať "metastázy metastáz". Metastázy v híle pečene a paraaortálne boli považované 

za kontraindikáciu resekcie z dôvodu zlého dlhodobého prežívania, s efektívnejšou 

chemoterapiou sa však táto kontraindikácia stáva relatívnou. Prítomnosť makroskopických 

metastáz v lymfatických uzlinách je negatívnym prognostickým faktorom. Podľa mnohých 

štúdií ich prítomnosť predstavuje kontraindikáciu k resekcii, 5- ročné prežívanie u týchto 

pacientov je takmer 0%. (84) 

6.3 Diagnostika pečeňových metastáz 

Zobrazovacie metódy v diagnostike hepatálnych metastáz kolorektálneho karcinómu slúžia na 

detekciu a špecifikáciu hepatálnych ložísk a na posúdenie ich resekability. Využíva sa najmä 

ultrasonografia, kontrastné CT (CECT – contrast enhanced CT), MR a PET/CT. 

Ultrasonografia je vhodná, neinvazívna a cenovo dostupná skríningová metóda, má vysokú 

špecificitu, udáva sa do 97%. MR predstavuje senzitívnejšiu metódu ako CT pre malé ložiská 

s priemerom menej ako 1 cm. V rámci stagingového vyšetrenia je optimálne CT hrudníka, 

brucha a malej panvy, ktorým vylúčime prípadnú extrahepatálnu disemináciu pri základnom 

ochorení. Nezastupiteľné miesto má intraoperačná ultrasonografia (Intraoperative 

ultrasonography – IOUS), ktorou je možné bližšie verifikovať vzťah metastázy 

k vaskulobiliárnym štruktúram, prípadne odhaliť okultné metastázy, nedetegované pri 

predoperačnom CT, resp. MR vyšetrení. Diagnostická laparoskopia pred plánovanou 

resekciou pečene pre CLM môže identifikovať nepoznané ložiská, ktoré neboli zobrazovacími 

metódami predoperačne odhalené, prípadne môže odhaliť peritoneálny karcinomatózny 

rozsev, a tak znížiť počet „zbytočných laparotómií“.  

Pri posudzovaní resekability berieme do úvahy počet, lokalizáciu, prípadnú bilobárnu 

distribúciu (súčasný výskyt metastáz v oboch lalokoch) jednotlivých ložísk a vzťah 

k vaskulobiliárnym štruktúram pečene. CT a MR umožňujú posúdiť predpokladanú veľkosť 

zvyšného pečeňového parenchýmu po chirurgickom zákroku. Pri léziách nad 20 mm je 

senzitivita USG, CT a MR takmer 100%. Definícia resekabilného nálezu CLM je všeobecne 

akceptovaná. Nevyhnutné je ponechať aspoň dva susediace segmenty pečene s adekvátnym 

„inflow a outlow“ a biliárnou drenážou a adekvátny objem zvyšného parenchýmu pečene.  

Variabilita vaskulobiliárnych štruktúr v pečeni je vysoká. CT angiografia umožní 

predoperačné zobrazenie prípadných vaskulobiliárnych anomálií a variácií.  
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7 CHIRURGICKÁ TAKTIKA A  TECHNIKA RIEŠENIA 

METASTÁZ PEČENE 

Ako bolo už vyššie uvedené, chirurgická resekcia hepatálnych metastáz je v súčasnosti 

považovaná za jedinú potenciálne kuratívnu liečebnú modalitu s cieľom dosiahnuť dlhšie 

prežívanie.  

Prežívanie pacientov po kuratívnej resekcii pečene pre CLM  (85) 

• 1-ročné  89% 

• 3-ročné  57% 

• 5-ročné  37% 

• 10-ročné  22% 

V súvislosti s technickým pokrokom v hepatobiliárnej chirurgii ako aj perioperačnému 

intenzivistickému manažmentu dochádza k expanzii indikačných kritérií na resekciu pečene 

pri CLM. Cieľom je kompletné odstránenie metastáz, R0 resekcia. Optimálne je potrebné 

dodržať 10 mm voľný resekčný okraj, ale podľa mnohých štúdií však ani subcentimetrový 

resekčný okraj pri R0 resekcii nie je považovaný za kontraindikáciu k resekcii. Pri 

extrahepatálnom metastatickom postihnutí (najmä v prípade pľúcnych metastáz, ale aj pri 

extrahepatálnom abdominálnom postihnutí) je podmienkou resekcie resekabilita 

extrapatálnych ložísk. V súvislosti s rozširovaním indikačných kritérií sa v súčasnosti 

kandidátmi na resekciu pečene pre CLM stávajú všetci pacienti, u ktorých je možná radikálna 

R0 resekcia pri súčasnom ponechaní dostatočného zvyšku pečeňového parenchýmu. Stratégia 

v prípade synchrónnych CLM závisí od mnohých faktorov. K dispozícii sú 4 základné 

postupy: 

• Klasický/tradičný postup („primary first” approach) 

• Simultánna resekcia primárneho tumoru aj pečene  

• Predoperačná CHT s následnou resekciou pečene (liver-first /or chemotherapy-first 

approach) 

• Resekcia pečene v prvom kroku (up-front hepatectomy, or “true” liver-first approach)  

Väčšina štúdii obhajuje dvojkrokovú operáciu, ale objavuje sa aj mnoho štúdií, ktoré 

dokumentujú ekvivalentné výsledky simultánnych resekcií z hľadiska mortality ako aj 

postoperačných komplikácií. (86) Medzinárodný panel multidisciplinárnych expertov vytvoril 
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odporúčania k manažmentu pacientov so synchrónnymi pečeňovými metastázami 

kolorektálneho karcinómu. Tieto odporúčania rozlišujú 4 odlišné klinické situácie.  

• 1. Asymptomatický primárny CRC a resekabilné synchrónne CLM  

• 2. Asymptomatický primárny CRC a neresekabilné synchrónne CLM 

• 3. Symptomatický primárny CRC a resekabilné synchrónne CLM 

• 4. Symptomatický primárny CRC and neresekabilné synchrónne CLM  

Selekcia vhodných pacientov je samozrejme kľúčom k optimálnym výsledkom chirurgickej 

liečby CLM. Bolo vyvinutých niekoľko klinických skórovacích systémov používajúcich 

rôzne prognostické faktory k vhodnej selekcii pacientov. Umožňujú stratifikáciu rizika, ale 

nie vždy stanovia kontraindikáciu k resekcii. Resekabilita závisí od mnohých faktorov, 

pričom definícia resekability CLM tiež prechádza svojím vývojom. V 80-tych rokoch 

minulého storočia prítomnosť metastáz v oboch lalokoch pečene, nemožnosť dosiahnuť 

minimálne 1 cm resekčný okraj, viac ako 4 CLM a prítomnosť extrahepatického ochorenia 

boli faktory, ktoré predstavovali kontraindikáciu k resekcii pečene. V súčasnosti sa ukázalo, 

že žiadne z uvedených skutočností neznamená automatickú absolútnu kontraindikáciu 

k resekcii. Aj bilobárne resekcie s odstránením 75 - 80% parenchýmu môžu by bezpečné. 

Takže bilobárne CLM a ani počet CLM nie sú už kontraindikáciou k resekcii u selektovaných 

pacientov. Rovnako, aj resekabilné extrahepatické metastatické ochorenie nie je prekážkou 

pre resekciu pečene. Napriek R0 resekcii, recidíva malígneho ochorenia sa udáva až v 80%, 

pričom a 40% recidív sa vyskytuje v pečeni. Ak je recidíva limitovaná na pečeň, do úvahy 

pripadá opakovaná resekcia, pričom výsledky týkajúce sa 5-ročného prežívania sú 

porovnateľné s výsledkami po primárnych resekciách. (87)  

Veľkosť, počet, súčasné postihnutie oboch lalokov pečene ako aj centrálna lokalizácia 

metastázy môže predstavovať kontraindikáciu resekcie. V súčasnosti je resekabilita 

ovplyvnená najmä nemožnosťou ponechať dostatočný objem parenchýmu pečene po resekcii. 

Navyše, udáva sa, že až 80% pacientov s pečeňovými metastázami kolorektálneho karcinómu 

sa prezentuje s neresekabilným nálezom. Systémová chemoterapia predstavuje v mnohých 

prípadoch primárnu, často jedinú liečebnú modalitu. Chemoterapia u pacientov 

s neresekabilným nálezom CLM môže až v 20% konvertovať nález na resekabilný.  

V snahe zvýšiť resekabilitu máme k dispozícii niekoľko možností. Stále viac sa v súčasnosti 

indikuje aplikácia predoperačnej chemoterapie. Táto systémová chemoterapia sa využíva 

v dvoch základných intenciách. V skupine pacientov s neresekabilným nálezom pečeňových 



42 
 

metastáz s cieľom umožniť kompletné odstránenie metastáz, označuje sa ako "downsizing” 

chemoterapia. Druhú skupinu predstavujú pacienti s resekabilným nálezom pečeňových 

metastáz s cieľom zlepšiť dlhodobé prežívanie znížením rizika relapsu, v tomto prípade ide 

o neoadjuvantnú chemoterapiu.  

Na druhej strane, v priebehu aplikácie predoperačnej neoadjuvantnej chemoterapie v prípade 

resekabilných CLM môže dôjsť aj k prípadnej progresii CLM. Progresia v priebehu 

predoperačnej chemoterapie je však skôr považovaná sa biologický marker nepriaznivej 

prognózy a je indikáciou na podanie druhej línie systémovej liečby pred zvážením eventuálnej 

chirurgickej resekcie. Chemoterapia môže indukovať poškodenie pečeňového parenchýmu. 

Typ poškodenia je závislý od použitého cytostatika. Vaskulárne poškodenie (SOS – 

sinusoidal obstruction syndrome) bolo pozorované pri podávaní režimov na báze oxaliplatiny 

a zmeny typu postchemoterapeutickej steatohepatitídy (CASH- Chemotherapy Associated 

Steatohepatitis) po podávaní cytostatík typu irinotecanu, topotekanu. (88) 

Zvýšenie liečebnej odpovede je možné dosiahnuť aj pridaním monoklonálnych protilátok 

k štandardným liečebným režimom. Pridáva sa bevacizumab ku kapecitabínu a oxaliplatine. 

Cetuximab sa môže použiť s režimom FOLFOX A FOLFORI a taktiež aj panitumumab sa 

využíva s ich kombináciou. Adjuvantná chemoterapia po resekcii pečeňových metastáz, ale aj 

pľúcnych zlepšuje liečebné výsledky. Úspech je možné dosiahnuť napr. režimom FOLFOX. 

(89)  

V terapii sa používajú kombinované výkony s kombináciou resekčných výkonov 

s miniinvazivnými, rádiodiagnostickými alebo so systémovou či lokoregionálnou 

chemoterapiou. Často sa stretávame s nemožnosťou kuratívnej resekcie pre riziko 

pooperačného hepatálneho zlyhania z dôvodu príliš malého zvyšku pečene. Objem 

pečeňového parenchýmu sa môže zväčšiť selektívnou embolizáciou vetvy portálnej vény 

(PVE – Portal vein Embolisation), tá spôsobí ischemizáciu oblasti pečene vyživovanou touto 

vetvou a súčasne kompenzačnú hypertrofiu kontralaterálneho laloka pečene. Novú metódu 

predstavuje ALPPS (Associating liver partition and portal vein ligation for staged 

hepatectomy). Táto stratégia môže zvýšiť počet kandidátov na veľké pečeňové resekcie, ktorí 

boli predtým považovaní za neresekabilných z dôvodu rizika pečeňovej insuficiencie na 

podklade príliš malého zvyšku pečene. (90)  
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Transekcia parenchýmu sa uskutočňuje niekoľkými spôsobmi  (91):  

• drvenie tkaniva prstami alebo peánom, tzv. „crush-clamp” technique alebo „finger 

fracture method“ 

• Ultrazvuková disekcia parenchýmu – The Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA, 

Tyco Healthcare, Mansfield, MA, USA) 

• bipolárnou koaguláciou – The Ligasure Vessel Sealing System (Covidien, Mansfield, 

MA, USA) 

• rádiofrekvenčnou disekciou – The Salient Dissecting Sealer (Salient Surgical 

Technologies, Portsmouth, NH, USA, predtým známa ako TissueLink) 

• Disekcia vodným prúdom – water-jet dissector (Courtesy of ERBE USA) 

• Vaskulárnym staplerom (Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati, OH, USA or Covidien, 

Mansfield, MA, USA) 

• Transekcia harmonickým skalpelom 

• RFA assisted transection 

• Kombináciou uvedených techník 

7.1 Operačné prístupy 

Základom bezpečnej mobilizácie a resekcie pečene je dostatočný operačný prístup. Používa sa 

najčastejšie bilaterálna subkostálna incízia, resp. „Mercedes Benz“ incízia, horná stredná 

laparotómia, pravostranný subkostálny rez, niektorí chirurgovia preferujú 

torakofrenolaparotómiu.  

 

Obr. č. 10 Operačné prístupy k pečeni 

A – horná stredná laprotómia, B – „J“ incízia, C – „Mercedes-Benz“ incízia (92) 
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Mnohé resekčné výkony na pečeni sa vykonávajú aj laparoskopickým prístupom. 

Nevyhnutným predpokladom úspešnej a najmä bezpečnej resekcie je mobilizácia pečene 

discíziou závesného aparátu pečene. Pretína sa lig. teres hepatis, lig. falciforme, lig. 

triangulare sinistrum a dextrum a omentum minus. Vena cava inferior (VCI) uvoľňujeme pri 

pravostranných resekciách v celom jej retrohepatickom priebehu a postupne pretíname 

a ligujeme/klipujeme jednotlivé vv. retrohepaticae breves, ktoré do nej vstupujú. 

Identifikujeme hepatálne vény. Pokračujeme identifikáciou magistrálnych štruktúr 

v ligamentum hepatoduodenale a lymfadenektómiou tejto oblasti. Štandardne vykonávame 

intraoperačné ultrasonografické vyšetrenie pečene, ktoré umožní verifikovať vzťah metastáz 

k vaskulobiliárnym štruktúram, prípadne odhaliť okultné metastázy, nedetegované pri 

predoperačnom CT, resp. MR vyšetrení. Pri anatomickej resekcii prerušujeme vaskulobiliárne 

štruktúry pre príslušný segment/lalok a štruktúry zásobujúce/drénujúce ponechanú časť 

pečene ponechávame intaktné.  

7.2 Kontrola krvácania počas resekcie 

Krvné straty v priebehu resekcie pečene predstavujú stále značný problém, týkajú sa najmä 

veľkých resekcií, resp. transplantácií pečene. Hoci v priebehu poslednej dekády sa 

peroperačné krvné straty počas operácii pečene významne znížili, hemoragické komplikácie 

a s nimi spojená potreba krvných transfúzií si vyžaduje veľkú pozornosť u cirhotických ako aj 

non-cirhotických pacientov. Napriek štandardizovanej chirurgickej technike 

a technologickému pokroku, intraoperačné krvácanie sa pohybuje v objeme 700 - 1200 ml, 

pooperačná morbidita 23 - 46% a mortalita 4 - 5%. (93) 

Okrem toho, že vyššie uvedené intraoperačné krvné straty sú spojené s vyššou mierou 

pooperačných komplikácií, udáva sa aj kratšie dlhodobé prežívanie. Potreba krvných 

transfúzií s ich imunosupresívnym efektom je asociovaná aj s vyššou mierou recidívy 

malígneho ochorenia. (94) Väčšina krvných strát v priebehu resekcie pečene sa vyskytuje 

v priebehu transekcie parenchýmu. Detailná kontrola krvácania počas resekcie, minimalizácie 

krvných strát umožňujú prehľad v operačnom poli a anatomickú preparáciu. 

Zlepšenie techniky transekcie pečene v posledných rokoch predstavuje jeden 

z najdôležitejších faktorov zodpovedných za väčšiu bezpečnosť resekcií pečene. Použitie 

intraoperačnej ultrasonografie umožňuje presnejšie definovať líniu transekcie a odstránenie 

tumoru v blízkosti cievnych štruktúr. „Clamp-crushing technika“ a ultrasonografická disekcia 

sú v súčasnosti dve najpopulárnejšie a najčastejšie používané techniky transekcie pečene. (95) 
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Klemovanie ligamentum hepatoduodenale (Pringleho manéver) umožňuje znížiť krvné straty 

dočasným uzatvorením hilových ciev v oblasti lig. hepatoduodenale. Efektívny je najmä pri 

cirhotickej pečeni, kde výrazne znižuje krvné straty, čím redukuje pooperačné komplikácie 

a letalitu. Pri resekciách sa často robí intermitentný/prerušovaný Pringleho manéver, ktorý 

trvá 15 - 20 min a je nasledovaný krátkymi reperfúznymi fázami, trvajúcimi 5 min. Celková 

doba uzáveru sú cca 2 hodiny. (96) Pringleho manéver však nie je vo všetkých HBP centrách 

považovaný za štandardný. 

Ukazuje sa, že úloha vaskulárnej exklúzie ako aj Pringleho manévra sa znižuje, aj keď má 

stále svoje miesto. Skúsenosť hepatobiliárneho chirurga sa stále považuje za primárny faktor. 

Nevyhnutnou sa zdá aj centralizácia. Detailná znalosť vaskulobiliárnej anatómie ako aj 

patológie pečene a spolupráca s anesteziológom sú v hepatálnej chirurgii kľúčové. (95, 96) 

Totálna vaskulárna exklúzia pri resekcii prakticky vyradí pečeň z cievneho zásobenia 

a umožňuje resekciu v bezkrvnom teréne. Počas resekcie je klemované hepatoduodenálne 

ligamentum - Pringleho manéver, ako i vena cava inferior nad a pod pečeňou. Táto technika 

sa využíva sa zriedka, hlavne pri infiltrácii VCI. Hemodynamické zmeny môžu byť 

nebezpečné, až 15 - 20% pacientov tento zákrok netoleruje, nastáva zníženie objemu 

o 30 - 60% s nutnosťou substitúcie objemu cirkulujúcich tekutín, alebo prerušením manévru. 

(97)  

7.3 Typy resekčných výkonov na pečeni 

Resekčné výkony na pečeni môžeme rozdeliť v zásade na anatomické, ktoré rešpektujú 

anatomické hranice segmentov/lalokov a neanatomické. Vzhľadom k existencii samostatného 

vaskulobiliárneho zásobenia/drenáži jednotlivých segmentov, je možné aj odstránenie 

ktoréhokoľvek segmentu samostatne. Z chirurgického hľadiska je pečeň rozdelená 

Rex-Cantlieho líniou na pravú a ľavú časť spojnicou žlčníka a v. cava inferior, je to hranica 

pravostrannej a ľavostrannej hepatektómie. Pri pravostrannej hepatektómii sa odstraňujú 

segmenty V, VI, VII, VIII, pri ľavostrannej II, III, IV. Ak sa resekcia rozšíri o resekciu lobus 

caudatus alebo iný segment pečene, ide o rozšírenú pravo alebo ľavostrannú 

hemihepatektómiu. Každý zo segmentov sa môže odstrániť segmentektómiou. Pri 

metastazektómii sa odstráni metastáza, ak sa metastáza nachádza na periférii pečene, je 

možné urobiť klinovitú resekciu. Ide o parenchým – šetriaci výkon. Súčasťou týchto výkonov 

je aj disekcia regionálnych lymfatických uzlín v oblasti ligamentum hepatoduodenale, 
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a. hepatica communis a truncus coeliacus. Disekcia sa môže doplniť aj odstránením uzlín 

v oblasti duodena, hlavy pankreasu, retroperitonea, interaortokaválne alebo paraaortokaválne.  

7.3.1 Anatomické resekcie pečene 

• Pravostranná hepatektómia (S v. – VIII.) 

• Rozšírená pravostranná hepatektómia (S IV. – VIII.) 

• Ľavostranná hepatektómia (S II., III., IV.) 

• Rozšírená ľavostranná hepatektómia (S II., III., IV. + S V., VIII) 

• Ľavostranná laterálna segmentektómia (S II., III.) 

• Lobus caudatus resekcia (caudatus lobektómia, S I.) 

• Segmentálna resekcia (napr. pravostranná posteriórna segmentektómia)  

• Centrálna resekcia pečene (IV., V., VIII. + caudatus lobektómia) 

 

Obr. č. 11 Terminológia pečeňových resekcií (98) 

Neanatomické resekcie pečene (wedge resections) na rozdiel od anatomických resekcií 

nerešpektujú anatomické hranice jednotlivých segmentov. Ako tzv. „parenchým-šetriace“ 

výkony predstavujú v určitých prípadoch alternatívne riešenie.  
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7.4 Rádiofrekvenčná ablácia (RFA)  

Ako bolo vyššie uvedené, resekcia pečene predstavuje jedinú potenciálne kuratívnu liečebnú 

modalitu v prípade malígnych tumorov pečene. Resekcia je však možná len u 15 - 20% 

pacientov s metastázami kolorektálneho karcinómu a približne u 30% pacientov s primárnym 

HCC (najmä z dôvodu multiplicity lézií, ktoré sa vyskytujú navyše v chronicky poškodenej 

pečeni u pacientov zlom celkovom stave). Preto bolo vyvinutých niekoľko alternatívnych 

liečebných postupov ako sú rádiofrekvenčná ablácia (RFA), mikrovlnná ablácia (MWA 

Microwave ablation) a Nanoknife metóda. RFA si získala širokú akceptáciu vďaka 

evidentnému protinádorového efektu s nízkou mierou morbidity a mortality.  

RFA je metóda termickej deštrukcie tumoru teplotou presahujúcou 60˚ C. RFA je považovaná 

v súčasnosti za najefektívnejšiu lokálnu ablačnú techniku. RFA je bezpečná a efektívna 

metóda v manažmente neresekabilných primárnych a sekundárnych pečeňových malignít. Je 

možné vykonávať ju perkutánne, laparoskopicky alebo otvorene. RFA zaznamenala 

v posledných rokoch významné technické vylepšenia. Single elektróda môže produkovať areu 

nekrózy (termickej deštrukcie) nad 3 cm v priemere, čo umožňuje deštruovať 2 cm ložisko 

s 0,5 - 1 cm okrajom, ktorý je podobný okrajom dosiahnutým pri chirurgickej resekcii. 

Lokálna ablácia s RFA je považovaná za štandard v liečbe pre pacientov s veľmi skorým 

štádiom ochorenia (BCLC 0-A), ktorí nie sú vhodní na chirurgickú resekciu. RFA predstavuje 

alternatívu k chirurgickej resekcii u pacientov s výraznou komorbiditou, ktorí nie sú schopní 

podstúpiť operačný výkon, prípadne u anatomicky nevhodne lokalizovaných CLM. 

Limitáciou RFA je diameter jednotlivých ložísk a susedstvo s veľkými intrahepatickými 

cievami, ktoré ochladzujú dotýkajúcu sa metastázu a preto deštrukcia nemusí byť kompletná 

(„cooling efekt“). Riziko tejto metódy spočíva v inkompletnom odstránení ložiska, vyššej 

miery lokálnej recidívy, striktúry žlčovodu, môže prípadne dôjsť aj k tvorbe abscesového 

ložiska, prípade pravostrannej pleurálnej efúzie. Môže sa objaviť aj perforácia dutých 

intraabdominálnych orgánov, zlyhanie pečene, trombóza v. portae, hemotorax alebo 

pneumotorax vyžadujúci drenáž, prípadne intrahepatická arteriálna pseudoaneuryzma. 

Najlepšie výsledky sa dosiahli u pacientov s tumorom menším ako 2 cm, ktorí mali 5- ročné 

prežívanie od 40% do 70%. Komplikácie sú uvádzané v menej ako 4%, lokálne recidívy 7%, 

mortalita 0,5% a morbidita 8,9%. (27) Je možné ošetriť aj í viaceré lézie naraz. Uvedená RFA 

metóda má malé percento komplikácií a dôležitý je aj ekonomický faktor, pretože perkutánna 

RFA umožňuje jednodňovú hospitalizáciu. RFA predstavuje v selektovaných prípadoch 

bezpečnú alternatívu k chirurgickej resekcii v manažmente včasného HCC a metastatických 
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ložísk v pečeni. Za závažné komplikácie RFA sú považované akékoľvek symptómy 

vyskytujúce sa po RFA a pretrvávajúce viac ako týždeň alebo tie, ktoré predlžujú dĺžku 

hospitalizácie alebo ohrozujú pacientov život. Menej závažné komplikácie RFA zahŕňajú 

bolesti brucha, febrility a asymptomatický fluidotorax.  

7.4.1 Závažné komplikácie rádiofrekvenčnej ablácie tumorov pečene 

• Intraperitoneálne krvácanie 

• Trombóza v. portae 

• Intrahepatický hematóm 

• Biliárny leak 

• Bilóm 

• Poranenie žlčovodov 

• Dysfunkcia pečene 

• Absces pečene 

• Perforácia čreva 

• Diafragmatická hernia 

• Hemothorax 

• Fluidothorax 

• Implantácia tumoru 

8 KOMPLIKÁCIE RESEKCIÍ PE ČENE 

Výsledky resekčnej liečby zaznamenali v posledných dekádach signifikantné zlepšenie, najmä 

v súvislosti s rozvojom chirurgických a anesteziologických techník a perioperačnému 

manažmentu. Metabolické a funkčné zmeny po resekcii sú významné a vyžadujú detailné 

pochopenie fyziológie a patofyziológie pečene. Postoperačná starostlivosť sa sústreďuje na 

udržanie rovnováhy tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy, kontrolu glykémie, 

adekvátnu nutričnú podporu, kontrolu hemokoagulácie, prevenciu infekčných komplikácií, 

zvládnutie pooperačnej bolesti, tromboprofylaxiu, apod. (99)  

Napriek uvedenému pokroku v hepatobiliárnej chirurgii v špecializovaných centrách, zostáva 

miera pooperačnej morbidity stále vysoká. Najčastejšími pooperačnými komplikáciami po 
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resekcii pečene sa uvádzajú febrilita, infekcia centrálneho žilového katétra, krvácanie 

(intraperitoneálne krvácanie, krvácanie z GI-traktu, krvácanie zo žlčového stromu), biliárny 

leak, hepatálna insuficiencia, pleurálny výpotok a subfrenický absces. Ascites je častý 

u pacientov s hepatopatiou a najmä u cirhotikov. (100) 

Miera komplikácií po resekcii pečene medzi jednotlivými centrami varíruje. Udáva sa, že 

prevalencia závažných komplikácií je vyššia v „low-volume“ centrách v porovnaní s „high 

volume“ pracoviskami.  

8.1 Komplikácie po elektívnej resekcii pečene (101) 

• Infekčné komplikácie 

• Symptomatický fluidotorax 

• Hepatálna dysfunkcia 

• Sterilná intraabdominálna kolekcia 

• Biliárny leak 

• Krvácanie 

• Symptomatická atelektáza 

• Febrility neznámeho pôvodu 

• Hlboká venózny trombóza alebo pľúcna embolizácia 

• Pneumotorax 

• Retencia moča 

• Kardiálne komplikácie 

• Prolongovaný ileus/paralýza GIT-u 

• Periférna neuropatia 

• CNS komplikácie Respiraná insuficiencia 

• Hepatálna insuficiencia 

• Hematologické komplikácie 

• Renálne zlyhanie 

• Biliárne stenóza 

• Pankreatitída 

• Gastroduodenálny ulkus 
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Incidencia pooperačnej hepatálnej insuficiencie sa udáva 0,70% - 33,83%. Závisí od 

nedostatočného objemu ponechaného zvyšného parenchýmu pečene a jeho funkčnej kapacity. 

(102, 103) 

V roku 2011 Medzinárodná študijná skupina pečeňovej chirurgie (International Study Group 

of Liver Surgery ISGLS) navrhla štandardizovanú definíciu a grading posthepatického 

hepatálneho zlyhania (PHLF – Posthepatectomy Liver Failure). PHLF je definované ako 

„postoperačne získané zhoršenie schopnosti pečene udržať jej syntetické, exkretorické 

a detoxikačné funkcie, ktoré je charakterizované zvýšeným INR so sprievodnou 

hyoperbilirubinémiou v trvaní viac ako 5 dní po resekcii“. PHLF je najobávanejšou 

komplikáciou po resekcii, stupeň jej klinickej manifestácie sa pohybuje od prechodnej 

hepatálnej insuficiencie až po fulminantné hepatálne zlyhanie. ISGLS používa jednoduchý 

klasifikačný systém PHLF, v ktorom laboratórne hodnoty, klinické symptómy a nutnosť 

invazívnych terapeutických zásahov definuje stupeň závažnosti PHLF. Najmenší stupeň 

PHLFm grade A predstavuje malé, dočasné zhoršenie pečeňových funkcií nevyžadujúce 

invazívny zásah ani preklad na JIS. Naopak, najhorší stupeň C je charakterizovaný ťažkým 

hepatálnym a multiorgánovým zlyhaním s nutnosťou manažmentu na JIS. (104)  

Riziko PHLF je možné minimalizovať optimálnym predoperačným zhodnotením 

predpokladaného ponechaného zvyšku pečene, ktorý zostane po resekcii, vhodnou indukciou 

hypertrofie budúceho hepatálneho remnantu cestou PVE (Portal Vein Embolisation). PVE je 

nutná, ak očakávaný zvyšok pečene je menší ako 20% pri inak zdravej pečeni, menší ako 30% 

u pacientov so steatózou a menej ako 40% u cirhotikov. Samozrejme, včasné rozpoznanie 

a začatie podpornej liečby je u pacientov s PHLF rozhodujúce. Boli identifikované mnohé 

prediktívne faktory asociované so zvýšeným rizikom vzniku posthepatektomického 

hepatálneho zlyhania, ako je uvedené nižšie. (105)  

8.2 Prediktívne faktory spojené so zvýšeným rizikom PHLF 

Faktory týkajúce sa pacienta 

Diabetes mellitus 

Obezita 

Chemoterapiou indukovaná steatohepatitída 

Hepatitída B, C 

Malnutrícia 
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Renálna insuficiemcia 

Hyperbilirubinemia 

Trombocytopénia 

Pľúcne ochorenia 

Cirhóza pečene 

Vek nad 65 rokov 

Chirurgické faktory 

Peroperačné krvné straty >1,200 ml 

Peroperačné transfúzie 

Vaskulárna resekcia 

Resekcia viac ako 50% objemu pečene 

Veľká hepatektómia (vrátane pravej hepatektómie) 

Ponechanie < 25% objemu pečene 

Postoperačné faktory 

Postoperačné krvácanie 

Intraabdominálna infekcia 

Mortalita po pečeňových resekciách sa pohybuje od 0,9 - 3,6%. Celkový medián prežívania 

po resekcii pečene pre CLM sa uvádza 3,6 roka. 5- a 10- ročné prežívanie sa udáva 16% až 

74% (medián 38%) a 9% až 69% (medián 26%). Ako prognosticky významné faktory 

metaanalýzy uvádzajú: nodálnu pozitivitu primárneho tumoru, hladinu CEA, extrahepatické 

ochorenie, zlý grading primárneho tumoru, pozitívny resekčný okraj, viac ako 1 CLM, väčší 

diameter tumoru ako 3 cm. Po kuratívnej resekcii hepatálnych metastáz sa uvádza 

intrahepatická recidíva u 18 - 47% pacientov. (106) 

9 LYMPHADENOPATIA HEPATÁLNEHO PEDIKLA  

Metastázy v hepatálnom pedikle sa vyskytujú pri súčasnom výskyte hepatálnych metastáz 

a predstavujú extrahepatálne postihnutie, ktoré dnes chápeme v zmysle „metastázy metastáz“ 

ako šírenie ochorenia z hepatálnych ložísk. Sú však prípady, kedy je prítomná metastatická 

lymphadenopatia v tejto lokalite bez hepatálneho postihnutia, izolovane, najmä ako lokálna 
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recidíva po pravostrannej hemicolectomii pre karcinóm T3N1-2. Nevyriešenou otázkou 

zostáva, či sa jedná podobne ako aj pri retroperitoneálnej recidíve o lokálnu rekurenciu alebo 

ide o prejav vzdialených metastáz typu M1. V prípade prítomnosti hepatálnych metastáz ide 

z onkologického hľadiska o systémové pokročilé ochorenie, kde výsledok chirurgického 

riešenia môže byť sporný. Publikácie v prípade CLM a metastatickej lymphadenopathie sú 

v literatúre pomerne početné a rozoberajú výhody a nevýhody lymphadenectomie v pedikle. 

V prípade retroperitoneálnej rekurencie a lymfadenopatie v oblasti ligamentum 

hepatoduodenale, truncus coeliacus a retropankreatickej lymphadenopathie sú údaje veľmi 

skromné. Nakoľko existujú významné signály o odôvodnení realizovať resekcie heparu 

v určitých prípadoch aj v prítomnosti metastatických uzlín v pedikli, o to viac je odôvodnené 

zrealizovať lymphadenektómiu v neprítomnosti CLM. Všeobecne k operácii treba indikovať 

každého pacienta, ktorý znesie rozsiahly výkon, ktorý si zväčša recidivujúci CRC vyžaduje, 

ak je chirurgicky možné dosiahnuť R0 resekciu. Indikácie a postup liečby sa jednoznačne 

odporúča realizovať v rámci multidisciplinárneho tímu. 

Uzliny v pedikli sa klasifikujú podľa Eliasa na anterosuperiórne, anteroinferiórne, 

posterosuperiórne a posteroinferórne. Horné uzliny od dolných oddeľuje priebeh ductus 

cysticus a predné uzliny od zadných priebeh ductus hepatocholedochus. Súčasťou 

posteroinferiórnych uzlín sú retropankreatické uzliny, uzliny pozdĺž a. hepatica communis, 

truncus coeliacus, a. gastrica sinistra. Prognostická klasifikácia rozdeľuje pedikulárne uzliny 

na skupinu 1, t.j. všetky uzliny okrem uzlín pozdĺž a. hepatica communis, truncus coeliacus, 

a. gastrica sinistra, ktoré tvoria skupinu 2. Prítomnosť pedikulárnej lymphadenopatie pri CLM 

je najvýznamnejší negatívny prognostický faktor prežívania po hepatálnej resekcii, pričom 

prognosticky lepšie je postihnutie uzlín skupiny 1 a ich disekcia môže zabezpečiť pacientom 

dlhodobé prežívanie. Nespornou výhodou disekcie uzlín v ligamentum hepatoduodenale je 

zabránenie obštrukčnému ikteru pri progresii metastáz.  

Chirurgická technika disekcie uzlín v tejto lokalite vyžaduje vynikajúce znalosti 

mnohopočetných variácii priebehu dôležitých štruktúr v hepatoduodenálnom ligamente ako aj 

cievne variácie priebehu a vetvenia truncus coeliacus a a. mesenterica superior. Artérie tvoria 

oporné anatomické body, popri ktorých môžeme postupovať. Bezpečnejšia, rýchlejšia 

a odporúčaná je systematická disekcia v prítomnosti uzlinových metastáz v tejto lokalite, 

hlavne kvôli presnejšej identifikácii štruktúr ako aj ich ošetreniu v prípade poranenia. 

Operáciu začíname cholecystektómiou (na našom pracovisku zväčša antegrádnou) 

a Kocherovým manévrom sprístupnime retropankreatickú časť retroperitonea. Palpačne 
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vyšetríme priebeh spoločnej hepatálnej artérie a palpačným vyšetrením pravého okraja 

ligamenta sa presvedčíme o eventuálnej prítomnosti častej variácie odstupu pravej hepatálnej 

artérie z hornej mesenterickej tepny. Disekciu realizujeme naostro elektrokauterom alebo 

harmonickým skalpelom. Peritoneum v ligamente prerušíme horizontálne v smere 

hepatocholedochu. Začíname náročnejšou disekciou posteriórnych uzlín, pričom 

odpreparujeme tukovolymfatické tkanivo od hlavy pankreasu, retropankreatickej časti ductus 

choledochus, extrahepatálnej časti ductus hepaticus communis a portálnej vény. Postupujeme 

smerom do hilu, pričom dávame pozor, aby sme neporanili pravú hepatálnu artériu, ktorá 

zväčša podbieha spoločný d. hepaticus. Pokračujeme disekciou anteriórnych uzlín. Disekciu 

začíname nad spoločnou hepatálnou artériou, prerušíme pravú gastrickú artériu, postupujeme 

ponad odstup a. gastroduodenalis a popred a. hepatica propria smerom do hilu. Disekcia 

tukového tkaniva a lymfatických ciest medzi jednotlivými štruktúrami v ligamente je ľahšia 

za použitia tejpov, toto vmedzerené tkanivo zvyčajne obsahuje minimum uzlín a väčšiu časť 

tvoria lymfatické cievy.  

Disekcia 2. skupiny uzlín je technicky jednoduchšia. Postupujeme od hornej hrany pankreasu 

popri spoločnej hepatálnej artérii až k odstupu a. lienalis. Prerušíme omentum minus 

a následne disekujeme tkanivo popri kmeni truncus coeliacus a pravého bráničného crus až na 

prednú plochu brušnej aorty. Dávame pozor, aby sme neporušili ľavú gastrickú artériu, ako aj 

ľavú hepatálnu artériu prebiehajúcu v malom omente. 

10 LAPAROSKOPICKÉ RESEKCIE PE ČENE 

Pri dobre selektovanej skupine pacientov s kolorektálnym karcinómom s 1 - 2 hepatálnymi 

metastázami prináša laparoskopická resekcia pečene /LLR/ perioperačné výhody, pričom 

nepriaznivo neovplyvňuje výsledky alebo dlhodobé prežívanie pacientov. Preukázala to 

nedávno publikovaná metaanalýza, ktorej výsledky hovoria o menších krvných stratách, 

kratšej hospitalizácii a nižšom výskyte komplikácii pri laparoskopickej operácii v porovnaní 

s laparotomiou/OLR/ pri porovnateľnom celkovom prežívaní a DFS. 

Pri laparoskopickom odstránení hepatálnych metastáz kolorektálneho karcinómu stále 

pretrváva nejednotný názor. Výsledky dosiahnutých laparoskopických a otvorených operácií 

sa pokúsila porovnať metaanalýza doterajších publikovaných štúdií. Pri prieskume databázy 

PubMed bolo identifikovaných 2122 článkov na túto tému. Po selekcii, ktorá vyhľadala iba 
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práce porovnávajúce LLR a OLR so zodpovedajúcimi kontrolami, bolo identifikovaných 

8 štúdií zahrňujúcich 610 pacientov. 242 pacientov podstúpilo LLR a 368 OLR. Obe skupiny 

boli porovnateľné z hľadiska veku, počtu metastáz (1,4 vs. 1,5), skóre podľa Americkej 

anestéziologickej spoločnosti, veľkosti nádoru, rozsahu resekcie a podávanie neoadjuvantnej/ 

adjuvantnej chemoterapie. 

U pacientov s LLR bola zistená nižšia krvná strata (262 vs. 385 ml, p = 0,049) a menšie 

percento transfúzií (9,9 vs. 19,8%, p = 0,004) ako pri OLR. Dĺžka operačného zákroku bola 

porovnateľná (248,7 min. u LLR vs. 262,8 min. u OLR, p = 0,85). Pacienti s LLR boli 

hospitalizovaní kratšiu dobu (6,5 vs. 8,8 dňa, p = 0,007) a mali nižší celkový výskyt 

komplikácií (20,3 vs. 33,2%, p = 0,03). Podstatné je, že medzi pacientmi s LLR a s OLR 

nebol zistený rozdiel z hľadiska DFS ani po 1, 3 a 5 rokoch.  

Autori metaanalýzy došli k záveru, že laparoskopická resekcia pečene u pacientov 

s kolorektálnym karcinómom s 1 – 2 hepatálnymi metastázami je prínosným postupom, ktorý 

je pri rovnakých výsledkoch prežívania spojený s lepším perioperačným priebehom. (107) 

Operačná technika: Iniciálne je zavedené kapnoperitoneum z rezu nad pupkom a zavedený 

je 10mm port pre optiku. Ďalej sú založené 3 až 4 pracovné porty podľa typu a rozsahu 

resekčného výkonu. U všetkých pacientov je štandardne realizovaná peroperačná 

ultrasonografia pečene. V prípade veľkej anatomickej resekcie pečene je najprv prerušený 

vtok do resekovanej časti pečene. Je realizovaná cholecystektómia. Ductus cysticus a cystická 

artéria sú štandardne prerušené medzi klipmi, avšak žlčník je ponechaný v lôžku do konca 

výkonu a je používaný k trakcii za hepatálny parenchým. Nasleduje disekcia 

v hepatoduodenálnom ligamente. Artéria hepatica je vypreparovaná a prerušená po 

zaklipovaní uzamykateľnými klipmi pomocou harmonického skalpelu alebo 5mm nástroja, 

napr. LigaSureTM. Nasleduje disekcia portálnej žily, ktorá je prerušená po zaklipovaní 

pomocou 5mm nástroja, napr. LigaSureTM alebo pomocou endostaplera. V prípade 

pravostrannej hemihepatektómie nasleduje mobilizácia pravého laloka s následnou 

extrahepatickou preparáciou pravostrannej hepatálnej žily, ktorá je následne prerušená 

endostaplerom. V prípade obtiažnejšej disekcie v retrohepatickom úseku alebo ľavostrannej 

hemihepatektómie je hepatálna žila prerušená až pri transekcii parenchýmu pomocou 

endostaplera. Žlčové cesty sú prerušené a ošetrené v resekčnej ploche pomocou endostaplera. 

Transekcia parenchýmu prebieha pomocou harmonického skalpela, nástrojom LigaSureTM 

alebo ultrazvukového aspirátoru (CUSA). Jednotlivé tubulárne štruktúry sú prerušené medzi 

klipmi. Pred vlastnou transekciou parenchýmu je možné realizovať koaguláciu resekčnej línie 
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pomocou rádiofrekvenčnej ablácie laparoskopickým nástrojom Habib. Preparát sa odstraňuje 

v polyetylénovom sáčku z minilaparotómie. Štandardne býva realizovaná drenáž brušnej 

dutiny, rany po laparoskopických portoch a minilaparotómii sa uzatvárajú po anatomických 

vrstvách. Štandardne býva podávaná ATB profylaxia. Možno použiť aj techniku manuálne 

asistovanej laparoskopickej operatívy. 

11 ANESTEZIOLOGICKÝ MANAŽMENT PRI VE ĽKÝCH 

RESEKCIÁCH PEČENE 

K najväčším rizikám veľkých hepatálnych resekcií patria masívne krvné straty s následnou 

anémiou a alogénne transfúzie. Krvné straty v kombinácii s veľkou oklúziou pečeňového 

krvného riečišťa môžu viesť k výraznej peroperačnej hemodynamickej instabilite pacienta 

s následnou hypoperfúziou a nedostatočnou dodávkou kyslíka (DO2) tkanivám spojenú 

s rizikom tkanivovej hypoxie. Jednou z možností, ako môže anestéziológ prispieť k redukcii 

krvných strát, je štandardne používaná metóda anestézie s nízkym centrálnym žilovým tlakom 

(CVP). U veľkých resekcií používaný kontinuálny monitoring srdcového výdaja (CCO) 

potom umožňuje exaktnú optimalizáciu hemodynamických parametrov, čím prispieva 

k dosiahnutiu maximálnej perioperačnej hemodynamickej stability za súčasnej optimalizácie 

DO2 tkanivám. Znalosť aktuálnej DO2 a možnosť jej ovplyvnenia súčasne redukuje nutnosť 

podanie alogénnych krvných transfúzií na minimum. 

11.1 Predanestetické vyšetrenie 

Rozsah predoperačných vyšetrení pri veľkých pečeňových resekciách je určený na základe 

klinického stavu pacienta. Zdravý pacient podstupujúci dokonca rozšírenú pečeňovú resekciu 

nevyžaduje viac než rutinné predoperačné vyšetrenia. U pacientov s významnou 

komorbiditou je potom nutné stanovenie najmä hemodynamických a respiračných funkčných 

rezerv. Odhad funkčnej rezervy resekovanej pečene je súčasťou predoperačnej rozvahy 

chirurgického tímu. Na základe výsledkov predoperačných vyšetrení je stanovené 

anesteziologické riziko (ASA) a z neho vyplývajúci anesteziologický perioperačný postup 

vrátane predpokladanej úrovne monitorovania hemodynamiky. 

V tejto fáze je potrebná úzka spolupráca chirurgického a anesteziologického tímu končiaca 

stanovením operačného plánu. 
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11.2 Perioperačný manažment 

Resekcie pečene sa vykonávajú v celkovej anestézii s endotracheálnou intubáciou a riadenou 

ventiláciou. K uvedeniu do anestézie sa používajú bežné intravenózne anestetiká. Crush úvod 

je potom indikovaný u pacientov s ascitom. K svalovej relaxácii sú preferované relaxanciá, 

ktorých metabolizmus nie je ovplyvnený funkciou pečene, a to najmä atracurium 

a cisatracurium. Vecuronium je nevhodné u cholestázy, kedy je znížený jeho klírens. 

Z opioidov sa preferuje podanie sufentanylu alebo fentanylu, ktorých farmakokinetika nie je 

ovplyvnená predoperačným zhoršením funkcie pečene (2). Anestézia je udržovaná 

halogénovými volatilnými anestetikami, najčastejšie izofluranom alebo sevofluranom v zmesi 

s O2 a N2O v pomere 1 : 1. Všetky volatilné anestetika redukujú hepatálny blood flow, 

najmenej izofluran. 

Pri rešpektovaní kontraindikácií je zavádzaný hrudný epidurálny katéter (Th 8 - 10). V rámci 

kombinovanej anestézie z dôvodu zachovania čo najväčšej hemodynamickej stability 

považujeme za vhodné kontinuálne podanie analgetickej zmesi lineárnym dávkovačom (zmes: 

Bupivacain 0,5% 20 ml + Sufenta 50 ug ad 50 ml FR, rýchlosťou 1 ml / 10 kg / hod.). 

Odstránenie epidurálneho katétra počas prvých troch pooperačných dní môže byť spojené so 

zvýšeným rizikom spinálneho hematómu (9, 10, 11). 

Infúzna terapia: všeobecne je snaha limitovať použitie kryštaloidov na minimum, preferujú 

sa koloidy, ktoré v porovnaní s kryštaloidmi redukujú extravaskulárnu translokáciu tekutín, 

zmenšujú opuch čreva, zlepšujú mezenterickú perfúziu a urýchľujú návrat funkcií čreva 

k norme (1). 

Anestézia s nízkym CVP: CVP 2 - 5 mm Hg limituje distenziu hepatálnych vén a sinusoid, 

významne tak redukuje krvné straty počas výkonu (1). Tento stav sa môže dosiahnuť 

reštrikciou tekutín počas úvodu a resekcie, užitím volatilných anestetík, epidurálnou 

anestéziou a v indikovaných prípadoch potom podaním intravenóznych nitrátov (ak je 

reštrikcia tekutín nedostatočná). V porovnaní s resekciou pri centrálnym žilovom tlaku 15 cm 

H20 sa udáva viac než päťnásobný pokles strát z resekčné plochy (13). Po ukončení resekcie 

je dosiahnutá euvolémia podaním kryštaloidov a koloidov. Rizikom tohto postupu je možnosť 

rozvoja hypovolémie s neprimeranou orgánovou perfúziou a insuficientnou objemovou 

rezervou pri neočakávanom náhlom krvácaní (1, 2). 

Rozsiahle operačné pole potrebné na vykonanie pečeňových resekcií je spojené 

s významnými tepelnými stratami. Hypotermia inhibuje enzýmy koagulačnej kaskády 

a prispieva k zvýšeným operačným krvným stratám. Z týchto dôvodov sa redukujú tepelné 
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straty na minimum ohrevom pacienta a všetkých infúznych roztokov, anestetické plyny sa 

ohrievajú priechodom cez veľkokapacitný tepelný zvlhčovač. Súčasne je kontinuálne 

monitorovaná telesná teplota v pažeráku. 

11.2.1 Krvné náhrady 

Pod termínom veľká pečeňová resekcia rozumieme odstránenie troch a viac pečeňových 

segmentov. Zlepšením operačných techník a predoperačným vyšetrením v kombinácii 

s lepším porozumením funkčnej anatómie pečene sa dramaticky znížilo riziko krvácania 

počas elektívnej resekcie pečene (7). Približne u 60 - 70% veľkých resekcií nie je indikované 

podanie krvných náhrad (1, 2). Tolerancia nízkeho peroperačného hemoglobínu spoločne 

s obmedzeným prívodom tekutín prispieva k poklesu množstva podaných krvných náhrad 

počas elektívnych resekcií pečene. Počet alogénnych krvných prevodov počas operácie je 

nezávislým rizikovým faktorom operačnej mortality, pooperačnej morbidity a dĺžky pobytu 

v nemocnici. Veľkosť krvnej straty závisí od rozsahu resekcie, vzťahu tumoru ku krvnému 

riečisku, prítomnosti portálnej hypertenzie a eventuálnych predoperačných koagulačných 

porúch. Zvýšená krvná strata sa vyskytuje u opakovaných výkonov, kombinovaných 

orgánových resekcií, tumorov väčších ako 10 cm. Podanie krvnej transfúzie - všeobecné 

indikačné kritériá: A) Hb <70g / l, HCT 0,25, krvná strata 30% objemu krvi, B) Hb <100g / l 

u pacientov so známym koronárnym či cerebrovaskulárnym ochorením. 

Akútna normovolemická hemodilúcia (ANH): metóda spočíva v odbere krvi tesne pred 

výkonom a jej náhrade koloidnými či kryštaloidnými roztokmi (rovnaké množstvo, HAES), 

zvyčajne 7,5 - 20 ml / kg, Hb> 100g / l, HCT> 0,25, krv sa vracia po zastavení krvácania. 

Neexistuje konsenzus o rutinnom použití tejto metódy u pečeňových resekcií, identifikácia 

podskupiny pacientov s predpokladaným benefitom z ANH zostáva nezodpovedaná (7). Na 

našom pracovisku tento postup nepoužívame. 

Rekuperácia: tejto metóde sa vyhýbame pri tumoroch a infekčných ochoreniach. Podanie 

erytropoetínu je indikované vo vybraných situáciách, keď sú prítomné vzácne krvné skupiny 

alebo odmietanie krvnej transfúzie. Aprotinín podľa niektorých autorov redukuje krvné straty 

o 25%, frekvenciu podania transfúzie o 50% a počet podaných TU ER o 60%, bez 

akýchkoľvek trombotických či tromboembolických komplikácií. Avšak sú popisované ťažké 

alergické reakcie. Profylaktické podanie môže byť užitočné vo vybraných situáciách, kedy sa 

očakáva veľká krvná strata (významná koagulopatia, portálna hypertenzia, predchádzajúci 
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brušný výkon). Bolusová dávka 106 KIU nasledovaná 2,5 - 5 x 105 KIU / hod (1, 2). Podanie 

mrazenej plazmy potom zostáva vyhradené pacientom s koagulopatiou.  

11.2.2 Ovplyvnenie hemodynamiky v priebehu veľkých pečeňových resekcií 

Normálny hepatálny blood flow je 1500 ml / min. (25 - 30% cestou hepatickej artérie 

a 70 - 75% cestou portálnej žily), čo predstavuje 25 - 30% srdcového výdaja. Hepatálna 

artéria reprezentuje 45 - 50% DO2 pečene, portálna žila 50 - 55% DO2, sat O2 85%. Na 

redukciu krvných strát sa používajú rôzne formy oklúzie pečeňového krvného riečišťa. 

Pringleho manéver spočíva v kompresii hepatálnej artérie a portálnej žily. Vedie 

k nasledujúcim hemodynamickým zmenám: ↓ CO až o 10%, ↓ SV a CVP, ↑ SVR až o 40% a 

MAP o 15%, sú zvýšené hladiny vazopresínu, adrenalínu a noradrenalinu v plazme. Táto 

hemodynamická a neurohumorálna odpoveď je sprostredkovaná aferentnými sympatickými 

vláknami pochádzajúcimi z hepatálneho pedikla a možno jej predchádzať infiltráciou pedikla 

lokálnym anestetikom (4). Tento manéver môže predstavovať riziko u pacientov s existujúcim 

koronárnym ochorením znížením DO2 myokardu (2). Po uvoľnení klampingu dochádza 

k reverznému účinku typickému pre reperfúziu: ↓ SVR a MAP, ↑ CO (uvoľnením 

vazoaktívnych substancií typu prostaglandínov a adenozínu). Postreperfúzna arteriálna 

hypotenzia môže ďalej zosilniť predchádzajúce ischemicko-reperfúzne poškodenie. Za tejto 

situácie je vhodné podanie vazopresorov, možný priaznivý efekt dopamínu oproti 

noradrenalínu na hepatálny blood flow, ktorý zvyšuje portal blood flow, bez ovplyvnenia 

prietoku hepatálnej artérie, zatiaľ čo noradrenalín redukuje prietok ako hepatálnej artérie, tak 

aj portálnej žily (5). Totálna vaskulárna oklúzia (TVO) je kombináciou Pringleho manévru 

s oklúziou v. cava inferior nad a pod pečeňou. Z pohľadu hemodynamiky vedie 

k nasledovným zmenám: ↓ CO o 30 - 60%, ↑ SVR, ↑ TF, ↓ MAP. Pred TVO je vhodné 

podanie plazmaexpandérov, nestačí ak nasleduje hemodynamická podpora vazopresormi 

s cieľom udržať MAP 50 - 75 Torr (1, 2). Naopak zrušenie TVO je spojené so ↑ CO 

o 30 - 60%, ↓ SVR, súčasne dochádza k expanzii volumu s možným overload LK u pacientov 

s existujúcim koronárnym ochorením.  

11.2.3 Hemodynamický monitoring v priebehu veľkých pečeňových resekcií 

Hemodynamický monitoring pri veľkých pečeňových resekciách štandardne zahŕňa 

kontinuálne invazívne meranie krvného tlaku a meranie centrálneho venózneho tlaku. Pri 

výkonoch s predpokladanou TVO, z dôvodov predpokladaných excesívnych krvných strát 
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alebo v prítomnosti predoperačnej sepsy, rozširujeme peroperačný hemodynamický 

monitoring o kontinuálne merania srdcového výdaja (CCO). Na meranie CCO sa používa 

monitorovací systém. Systém stanovuje CCO na základe analýzy plochy pulznej krivky 

arteriálneho krvného tlaku (APCO). Jeho výhodou je minimálna invazívnosť, rýchla 

a jednoduchá príprava vrátane samokalibrácie. Získané hemodynamické parametre (APCO, 

SV, SVV, SVR, ScvO2) umožňujú nielen exaktnú kontrolu a optimalizáciu hemodynamiky, 

ale v kombinácii s aktuálnou hodnotou koncentrácie hemoglobínu a parciálneho tlaku kyslíka 

v arteriálnej krvi taktiež stanovenie dodávky kyslíka (DO2). Kontrolou DO2 potom 

predchádzame perioperačnému rozvoju tkanivovej hypoxie a napomáha nám v rozhodovaní 

o podaní krvnej náhrady. 

Skúsenosť a dobrá spolupráca chirurgického a anesteziologického tímu, snaha o maximálnu 

redukciu krvných strát počas operácie spolu s poklesom množstva podaných alogénnych 

krvných náhrad a prevenciou perioperačnej hypoxie sú základom dobrých výsledkov 

u veľkých pečeňových resekcií. 

12 ALPPS (ASSOCIATING LIVER PARTITION AND 

PORTAL VEIN LIGATION FOR STAGED HEPATECTOMY) 

Metóda ALPPS zameraná na onkologických pacientov s početnými metastázami v oboch 

lalokoch pečene vychádza z transplantačných techník u živých darcov. Technika pečeňovej 

resekcie ALPPS je založená na dvoch operáciách. Pri prvej sa uzavrie žilové zásobenie jednej 

polovice pečene (väčšinou r. dx. v. portae pre pravý lalok), pečeň sa rozdelí a súčasne sa 

odstránia patologické ložiská z druhej polovice pečene (väčšinou z ľavého laloka). Počas asi 

7 až 10 dní od uzavretia žilového zásobenia totiž dochádza k extrémnej hypertrofii časti 

pečene s neuzatvoreným žilovým zásobením. Metastázami postihnutú časť možno potom 

odstrániť pri druhej operácii. 

Spomínaná technika ALPPS je síce novo zavedená metodika skúšaná asi od roku 2010, 

aplikuje sa u pacientov s postihnutím oboch lalokov pečene. Tí však musia spĺňať isté kritériá. 

Hlavne v jednom laloku musia byť metastázy odstrániteľné metastazektómiou (vybratie len 

metastáz, „clearing“). Problémom je, že ak sa odstránil popri metastasektómii súčasne aj 

kontralaterálny lalok pečene, kde je nevyhnutné jeho celé odstránenie, zvyšok pečene by po 



60 
 

operácii funkčne zlyhal a pacient by zomrel. V súčasnosti väčšina pracovísk rieši túto situáciu 

dvoj etapovým prístupom v dvoch dobách. 

Nová metóda ALPPS má dve výhody: 

1. umožní rozdelenie pečene, čo má svoje výhody oproti izolovanému podviazaniu vetvy 

portálnej žily; 

2. skráti čas čakania medzi operáciami zo 6 týždňov (podľa staršej techniky) na 14 dní. 

Definitívne chirurgické riešenie je teda ukončené skôr. Daná metodika sa skúša 

v podmienkach multicentrických štúdií.  

Prednosťou je, že časový odstup medzi výkonmi skráti časový interval bez chemoterapie, 

kedy môžu ponechané metastázy sprogredovať a neumožniť realizáciu druhej fázy. Tento typ 

operácie je však vyhradený pre malý počet pacientov. 

12.1 Chirurgická technika ALPPS 

Vo väčšine prípadov sa realizuje pravá subkostálna incízia alebo bilaterálny subkostálny rez. 

Po explorácii peritonea a ostatných brušných orgánov sa realizuje intraoperačné 

ultrasonografické vyšetrenie za účelom objasnenia charakteristík metastáz a ich vzťahu 

k vaskulárnym a biliárnym štruktúram. Hilárna disekcia lymfatických uzlín sa realizuje za 

účelom histologického vyšetrenia. Pravý lalok pečene sa odpojí od vena cava inferior ligáciou 

a prerušením akcesórnych hepatálnych vén. Identifikujú sa nasledovné štruktúry: ductus 

hepaticus communis, pravá a ľavá hepatálna artéria, pravá vetva portálnej žily, portálna vetva 

pre segment 4 a pravá hepatálna véna. Pravá portálna vetva a vetva porty pre segment 4 sa 

izolujú a prerušia. Na rozdiel od prvých referencií ako postupovať pri metóde ALPPS, je 

stredná hepatálna žila zachovaná na základe odporúčaní (1). V prípade malých lézií v FLR 

boli tieto odstránené wedge resekciou. Transekcia pečeňového parenchýmu sa realizuje 

pomocou elektrického skalpela, harmonického skalpela alebo pomocou Ligasure. Transekcia 

parenchýmu sa realizuje po predný povrch vena cava inferior. Na konci hepatálnej transekcie 

sa dve resekčné plochy pečene separujú pomocou plastikového materiálu. V prípade 

prítomnosti extrahepatálneho biliárneho tumoru sa počas prvej fázy realizuje Roux- Y 

hepatikojejunostomia a zadrénuje sa dutina brušná. 

Pravá hepatálna véna, pravá hepatálna artéria, hepatálna artéria pre segment 4 a pravá vetva 

žlčovodu sú obídené cievnou slučkou fixovanou titánovým klipom, aby boli ľahšie 

identifikované pri druhej fáze operácie. 
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V pooperačnom období sa indikuje parenterálna terapia a antibiotická terapia. CT a MR 

volumetrická rekonštrukcia sa zrealizuje za 7 - 9 dní po prvej operácii. Ak sa FLR zväčšil 

najmenej o 30% pečeňového objemu, je indikovaná druhá fáza operácie, ktorá môže byť 

zrealizovaná nasledujúci deň. Ak je FLR menší ako 30% pečeňového objemu a pacient je 

v stabilizovanom klinickom stave, je možné druhú fázu operácie odložiť. 

Druhá fáza operácie a relaparotómia je realizovaná v predchádzajúcej incízii, pečeň sa uvoľní 

zo zrastov. Pravá hepatálna žila, pravá hepatálna artéria, pravá vetva žlčovodu a arteriálna 

vetva pre segment 4 sú identifikované, ligované a prerušené, následne sa dokončí pravá 

rozšírená hepatektómia. (108) 

13 MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP V  LIE ČBE CLM  

Multidisciplinárny manažment pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom sa 

v súčasnosti stal štandardom. Povinnou implementáciou multidisciplinárneho manažmentu 

všetkých pacientov s malignitami vo Veľkej Británii, Francúzsku, Belgicku, Španielsku 

a iných európskych krajinách v priebehu posledných 10 - 15 rokov možno konštatovať 

celkové zlepšenie výsledkov všetkých pacientov vo IV. štádiu kolorektálneho karcinómu. 

(109)  

Špecializovaný multidisciplinárny tím pracuje v zložení:  

• kolorektálny chirurg 

• hepatobiliárny chirurg 

• anesteziológ 

• klinický onkológ 

• radiačný onkológ 

• expert na nukleárnu medicínu 

• patológ 

• hrudný chirurg 

• rádiológ/ intervenčný rádiológ  

• hepatológ 
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Liečba CLM je predmetom multidisciplinárnej tímovej diskusie s analýzou prognostických 

faktorov s posúdenia resekability. V závislosti od mnohých onkologických faktorov sa miera 

5-ročného prežívania u pacientov po kuratívnej resekcii pohybuje od 60% a po len 14% 

u prognosticky zlých pacientov. Ak má pacient viac prognosticky nepriaznivých faktorov, 

mala by sa pravdepodobne zvážiť predoperačná chemoterapia. Vzhľadom ku skutočnosti, že 

len relatívne malá časť pacientov je vhodná na primárnu chirurgickú resekčnú liečbu, je snaha 

zvýšiť percento pacientov, ktorí by boli kandidátmi na resekciu. Mnohé retrospektívne štúdie 

potvrdzujú efektivitu neoadjuvantnej (konverznej) chemoterapie, ktorá umožní resekčný 

výkon. Rozličné, dnes používané chemoterapeutické režimy závisia od stavu KRAS mutácie 

a tiež od toxicity jednotlivých cytostatík u konkrétneho pacienta. U K-RAS mutovaných 

tumorov je možné v liečbe použiť bevacizumab v kombinácii so štandardnou chemoterapiou 

alebo konkomitantné podanie troch agens (FOLFOXIRI) pri vhodných pacientoch. V prípade 

K-RAS- wild-type pacientoch je vhodná kombinácia cetuximabu a FOLFIRI-FOLFOX, ktoré 

zvyšujú liečebnú odpoveď aj mieru resekabilných nálezov. Pre väčšinu pacientov, ktorí 

pravdepodobne nebudú nikdy resekabilní, predstavuje pokračovanie v systémovej 

chemoterapii asi jedinú alternatívu. (110) Efektivita cielenej liečby monoklonálnymi 

protilátkami bola potvrdená v mnohých klinických štúdiách a stala sa v súčasnosti štandardom 

v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu. Vývoj a aplikácia protilátok proti 

receptorom pre epidermálny rastový faktor (anti-epidermal growth factor receptor 

(anti-EGFR)) a protilátok proti receptorom pre vaskulárny endoteliálny rastový faktor (anti-

vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) antibodies) predstavujú signifikantný pokrok 

v liečbe tohto ochorenia. Autoptické štúdie ukázali, že viac ako polovica pacientov, ktorí 
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zomreli na kolorektálny karcinóm mala hepatálne metastázy a že metastatické ochorenie 

pečene bolo príčinou smrti u väčšiny pacientov. V priebehu posledných dvoch dekád sa 

dlhodobé prežívanie pacientov s hepatálnymi metastázami kolorektálneho karcinómu 

signifikantne zlepšilo. Od roku 1990 do roku 1997 bol medián celkového prežívania (median 

overall survival (OS)) 14,2 mesiaca, signifikantne sa však zvýšil na 29,2 mesiaca v období od 

roku 2004 do 2006 (P < 0,05). Tiež sa zvýšila miera 5-ročného prežívania na 32%. Tieto 

výsledky možno pripísať včasnej diagnostike, expanzii indikačných kritérií pre resekciu 

pečene, zavedením nových chemoterapeutických agens a aplikácii nových cielených liečiv 

v biologickej liečbe. Cielená biologická liečba sa stala štandardnou súčasťou liečby pacientov 

s CLM. (111) 

14 NÁDOROVÉ MARKERY PRI RAKOVINE PE ČENE 

Nádorové markery, v anglickej literatúre tumor markers (TM), sú látky, ktorých stanovenie 

v tkanive nádoru alebo v krvnom sére či iných biologických tekutinách pacienta 

s neoplastickým ochorením nám poskytuje informáciu o vlastnostiach a správaní nádoru. 

Termín nádorové markery zahŕňa množstvo veľmi rôznorodých látok, pre ktoré je spoločná 

asociácia s malígnym rastom. Táto skutočnosť umožňuje ich využitie v diagnostike pri 

podozrení na malígne ochorenie a najmä pri stanovení prognózy a monitorovaní pacientov 

v priebehu liečby.  

Stanovenie sérovej hladiny nádorových markerov má význam najmä pri včasnej detekcii 

recidivujúceho ochorenia, pri posúdení inkompletnosti chirurgickej intervencie. Pravidelné 

a systematické sledovanie onkomarkerov je pre záchyt recidívy dôležité, nakoľko skorú 

recidívu signalizuje skôr dynamika markeru, a nie jeho absolútna hodnota.  

S pokrokom v chápaní biologických vlastností nádorov, spolu s rozvojom techník 

umožňujúcich výskum na bunkovej a molekulovej úrovni, priťahuje úloha nádorových 

markerov spojených so včasnou diagnostikou, invazivitou, metastázovaním, a rekurenciou 

nádorových ochorení veľkú pozornosť, ktorej výsledkom je objavovanie a využívanie čoraz 

väčšieho množstva nových onkomarkerov v oblasti onkológie.  
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14.1 Onkomarkery v diagnostike hepatocelulárneho karcinómu 

14.1.1 Alfa-fetoproteín (AFP) 

Prvým sérologickým testom pre detekciu a klinické sledovanie pacientov s HCC bol AFP. Ide 

o glykoproteín, ktorý je počas gestačného vývoja za normálnych okolností produkovaný 

pečeňou plodu a žĺtkovým vakom. Hladina AFP je často zvýšená aj u novorodencov, 

s postupne klesajúcou hladinou v priebehu prvých 12 mesiacov až na 10 - 20 ug/l. (112) 

Hladiny AFP môžu byť zvýšené aj vo včasnom štádiu vzniku HCC, s následným poklesom 

k norme a opätovným zvýšením hladiny pri progresii ochorenia. (113) Neraz nachádzame 

eleváciu AFP aj pri akútnych a chronických vírusových hepatitídach, ako aj u pacientov 

s cirhózou pečene. Vzhľadom k tomu, že elevácia sérových hladín AFP je prítomná pri 

viacerých pečeňových ochoreniach, ako bolo vyššie spomenuté, je potrebné zhodnotiť 

význam koncentrácie AFP v sére. Všeobecne platí, že trvalo zvýšené hladiny AFP vyššie ako 

500ng/ml svedčia s veľkou pravdepodobnosťou pre HCC. Naopak, nižšie koncentrácie ako 

500ng/ml, najmä ak sú iba prechodnej povahy, svedčia skôr pre benígne pečeňové ochorenia. 

(114) Bohužiaľ, koncentrácia AFP v sére nie spoľahlivo koreluje s prognostickými faktormi 

HCC, ako je veľkosť nádoru, štádium alebo progresia ochorenia. Okrem toho, v niektorých 

prípadoch HCC nedochádza k zvyšovaniu hladiny AFP. (119) Celkové AFP môže byť 

rozdelené do troch rôznych glykoforiem, AFP-L1, AFP-L2 a AFP-L3. Bolo preukázané, že 

vysoké percento AFP-L3 je spojené so zlou diferenciáciou, biologicky malígnymi 

charakteristikami, horšími funkciami pečene, a väčšou hmotou nádoru. (115) 

14.1.2 Glypican-3 (GPC-3) 

Glypican-3 je onkofetálny proteín, ktorý je exprimovaný pečeňou plodu a placentou počas 

intrauterinného vývoja a je zapojený do morfogenézy a kontroly rastu plodu v zmysle 

regulácie bunkovej proliferácie a apoptózy počas normálneho vývoja plodu.  

Mnohé štúdie poukazujú na to, že GPC-3 je exprimovaný vo väčšine prípadov bunkami HCC, 

ale nie je detekovateľný v bunkách zdravej pečene a benígnych hepatálnych lézií, vrátane 

dysplastických buniek a pri cirhóze pečene. Na základe uvedených poznatkov možno GPC-3 

považovať za senzitívny marker pre diagnostiku HCC, ako aj v diferenciálnej diagnostike 

medzi HCC a inými nenádorovými ochoreniami pečene, resp. prekancerózami. GPC-3 je 

pozitívny v 90,4% prípadov HCC, a negatívny v 100% prípadov cholangiocelulárneho 

karcinómu, ako aj u zdravých jedincov bez pečeňového ochorenia.  
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14.1.3 Des-gamma-carboxy protrombin (DCP) – PIVKA II  

DCP, tiež známy ako proteín indukovaný absenciou vitamínu K, alebo antagonista II (protein 

induced by vitamin K absence or antagonista II - PIVKA-II), je abnormálna forma 

protrombínu. V zdravej pečeni dochádza ku karboxylácii protrombínu, a následne je tento 

uvoľnený do periférnej krvi. Ku karboxylácii je nevyhnutná prítomnosť vitamínu K. U HCC 

vitamín K-dependentná karboxyláza nie je prítomná, a abnormálny protrombín je uvoľňovaný 

do periférie. Táto nekarboxylovaná forma protrombínu (DCP) je využívaná ako biomarker pre 

HCC.  

Hladiny DCP môžu byť okrem HCC zvýšené aj za iných okolností, ako napr. obštrukčný 

ikterus, intrahepatálna cholestáza, a pri užívaní niektorých liekov ako warfarín, 

širokospektrálnych ATB. Okrem toho, v 25 - 50% pacientov s HCC môžu byť hladiny DCP 

v medziach normy. Súčasné stanovenie AFP a DCP zvyšuje senzitivitu v diagnostike HCC. 

Súvislosť medzi veľkosťou tumoru a hladinou DCP nie je ešte jednoznačne preštudovaná. 

(116) 

V prierezovej štúdii (Marrero et al.), ktorá zahŕňala 207 pacientov, bol DCP senzitívnejším 

a špecifickejším markerom ako AFP v odlíšení HCC od nemalígnych ochorení pečene. Štúdia 

zahŕňala 4 skupiny pacientov: 1. zdraví jedinci; 2. pacienti s chronickou hepatitídou; 

3. pacienti s kompenzovanou cirhózou; 4. a histologicky dokázaným HCC. Hladiny oboch 

markerov- AFP a DCP- sa zvyšovali priamoúmerne so závažnosťou ochorenia (od 1. skupiny 

po 4.). (117) 

Senzitivita a špecifita AFP, AFP-glykoforiem, DCP, a kombinácie oboch markerov je 
uvedená v tabuľke: 
 
Tab. č. 1 Diagnostické hodnoty sérových markerov pri HCC 

Typ testu Senzitivita (%) Špecificita (%) 
AFP-L3 61,6 92,0 
DCP 72,7 90,0 
AFP 67,7 71,0 
AFP-L3 + DCP 84,8 97,8 
AFP-L3 + AFP 73,7 86,6 
DCP + AFP 84,8 90,2 
AFP-L3 + DCP + AFP 85,9 59,0 
 

PIVKA-II je vhodným markerom na diferenciáciu pacientov s HCC od pacientov 

s chronickou hepatitídou B, najmä s cirhózou pečene. Kombinácia AFP a PIVKA-II by mohla 

zvýšiť mieru včasnej detekcie HCC u pacientov s chronickou hepatitídou B. (118) 
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14.1.4 Gama-glutamyl-transferaza (GMT, GGT) 

GMT je u zdravých jedincov tvorená Kupferovými bunkami pečene, ako aj endoteliovými 

bunkami žlčovodov. GMT môže slúžiť ako marker HCC, avšak senzitivita GMT pri detekcii 

malých HCC je len 43,8%. (119) GMT je preto využívaný len ako pomocný marker 

v diagnostike HCC. Na druhej strane, súčasné stanovenie hladín AFP, GMT a DCP môže 

signifikantne zlepšiť diagnostiku HCC  

14.1.5 Sérová alfa-1-fukozidáza (AFU) 

AFU je lyzozómový enzým vyskytujúci sa vo všetkých bunkách cicavcov. Stanovenie hladiny 

AFU spolu s AFP je užitočným markerom vo včasnej diagnostike HCC. Podľa údajov zo 

štúdie Tangkijvanich, P. et al., bola aktivita AFU zvýšená až u 85% pacientov najmenej 

6 mesiacov pred stanovením HCC ultrasonograficky. (120) 

14.1.6 Golgiho-fosfoproteín 2 (GOLPH2/GP73) 

GOLPH2, Golghi membrane protein GP73 je špecifický membránový proteín, ktorý je 

kódovaný GOLM1 génom na chromozóme 9q21.33. Je zvýšene exprimovaný v bunkách 

HCC (71%) a v bunkách karcinómu žlčových ciest (85%), ale takisto pri viacerých typoch 

rakoviny, ako napr. adenokarcinóme pľúc, seminóme, a RCC. Bolo dokázané, že GOLPH2 

má vyššiu senzitivitu ako AFP v detekcii HCC. Navyše, AFP nemá dostatočnú senzitivitu pri 

detekcii HCC s častými falošne pozitívnymi výsledkami. Elevácia GP73 môže byť prítomná 

aj pri malých, nedetegovateľných tumoroch. (121)  

14.1.7 Tumor-špecifický rastový faktor (TSGF) 

Malígne tumory počas svojho rastu tvoria tumor-špecifický rastový faktor, ktorý je 

uvoľňovaný do cirkulácie. TSGF možno využiť ako diagnostický marker v detekcii HCC. 

Jeho senzitivita môže byť až 82%, a spolu so stanovením s inými markermi s ešte väčšou 

presnosťou- súčasné stanovenie hladiny TSGF, AFP, a sérového feritínu dosahuje senzitivitu 

a špecifitu až 98,4% a 99%, v danom poradí.  

14.2 Onkomarkery v diagnostike cholangiocelulárneho karcinómu 

V diagnostike sa využíva CT a MRI, obe však s nízkou špecifitou. Senzitivita PET pre 

detekciu intrahepatálnych CCA s priemerom menej ako 1cm sa pohybuje v rozpätí 
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medzi 85 až 95% a v detekcii nodálnych a vzdialených metastáz je senzitivita a špecificita 

100% vs. 94%. V diagnosticky nejasných prípadoch môže byť teda stanovenie markerov 

v sére tiež užitočné. 

14.2.1 CA 19-9 

CA 19-9 bol prvýkrát popísaný v r. 1979 ako antigén asociovaný s kolorektálnym 

karcinómom. Tento antigén má miesto predovšetkým pri diagnostike a monitorovaní 

pacientov s gastrointestinálnymi nádormi. Najväčší význam má pre pacientov s karcinómom 

pankreasu. CA 19-9 je tiež zaužívaným sérovým markerom v diagnostike 

cholangiokarcinómu, napriek tomu, že jeho senzitivita je 50 - 90% a špecificita 54 - 98% 

a jeho zvýšená hladina je často spojená aj s benígnymi ochoreniami žlčových ciest. 

Samozrejme, senzitivita a špecifita sa zvyšuje pri stanovení viacerých markerov súčasne.  

Jedným z najčastejších ochorení intrahepatálnych žlčových ciest je primárna sklerotizujúca 

cholangoitída (PSC). Ide o najčastejší predisponujúci faktor pre vznik cholangiokarcinómu 

v západných krajinách. CA 19-9 je preto často využívaným skríningovým markerom pre 

diagnostikovanie cholangiokarcinómu u pacientov s PSC.  

14.2.2 Karcinoembryonálny antigén (CEA) 

CEA je onkomarker patriaci do skupiny glykoproteínov. Spolu s AFP a hCG patrí k najdlhšie 

známym tumorovým markerom. Nachádza sa v embryonálnom tkanive (fetálne črevo), tak aj 

v dospelom epitelovom tkanive. Ide o „univerzálny“ onkomarker, ktorého hladina je zvýšená 

pri viacerých onkologických ochoreniach, medzi inými aj napr. medulárny karcinóm štítnej 

žľazy, karcinóm žalúdka, hrubého čreva, pankreasu. CEA je taktiež užitočným markerom 

v diagnostike a prognóze pacientov s CCA. Nevýhodou je časté zvýšenie hladín u benígnych 

ochorení, taktiež u starších ľudí, najmä fajčiarov, u pacientov so zníženou funkciou obličiek, 

pri cirhóze pečene a pri zápalových ochoreniach čreva a pľúc. V pooperačnom období majú 

hodnoty CEA význam v určení prognózy ochorenia.  

14.2.3 C- reaktívny proteín (CRP) 

CRP patrí do skupiny proteínov akútnej fázy, jeho koncentrácia v sére je elevovaná 

v dôsledku úrazu, infekcie a neoplázie. Je up-regulovaný cytokínmi, ako IL-8 A IL-6. In vitro 

štúdie identifikovali IL-6 ako autokrinný rastový faktor bunkových línií CCA. Hladina IL-6 je 

zvýšená v sére pacientov s CCA a klesá rapídne po jeho resekcii. Zvýšená sérová hladina 
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CRP je v čase stanovenia diagnózy považovaná za nezávislý negatívny prognostický faktor 

u pacientov s CCA. CRP sa ukazuje byť všeobecným prognostickým faktorom väčšiny 

malignít. (122) Elevácia hladiny CRP však môže znamenať aj komplikáciu v zmysle tumorom 

indukovanej striktúry či vývoja cholangoitídy. Všeobecne platí, že zvýšené CRP u pacientov 

s malígnymi ochoreniami je zápalovou odpoveďou na inváziu tumoru. Pri nízkej zápalovej 

odpovedi je všeobecne lepšia prognóza. 

14.2.4 Cytokeratínový fragment 21-1 (CYFRA 21-1) 

CYFRA 21-1 má vysokú senzitivitu u nemalobunkových karcinómov pľúc, a je užitočným 

markerom v klinickom sledovaní počas a po ukončení liečby. Takisto je považovaný za 

prínosný prognostický faktor u mnohých onkologických ochorení.  

Pri CCA umožňuje detekciu intrahepatálneho CCA vo včasnom štádiu, ako aj diferenciálnu 

diagnostiku v odlíšení od HCC. Koncentrácie CYFRA 21-1 sa líšia v závislosti od veľkosti 

tumoru, vaskulárnej invázie a počtu nádorov. Vysoké hladiny CYFRA 21-1 sú asociované 

s progresiou onkologického ochorenia a nepriaznivou prognózou u pacientov s CCA.  

14.2.5 Transformujúci rastový faktor beta (TGF-beta) 

TGF-b je cytokín regulujúci rast a diferenciáciu mnohých bunkových typov. Taktiež zohráva 

dôležitú úlohu vo formácii celulárnej matrix a inhibícii proliferácie hepatocytov. Za 

normálnych okolností je expresia TGF-b v bunkách žlčových ciest nízka, avšak počas 

zápalových ochorení žlčových ciest alebo pri ich obštrukcii je naopak vysoká.  

V literatúre bolo publikovaných niekoľko protichodných dát o efekte TGF-b v procese 

kancerogenézy.  

Nedávne štúdie preukázali prítomnosť rezistencie buniek ICC na inhibičný efekt TGF-b na 

bunkový rast, naopak podľa Shimizu a kol. TGF-b urýchľuje bunkovú proliferáciu CCA, 

a taktiež stimuluje sekréciu IL-6, ktorý sám indukuje proliferáciu buniek CCA. (123) 

14.2.6 Nádorový izoenzým pyruvátkinázy (M2-PK) 

M2-PK, nedávno identifikovaný sérový onkomarker, sa javí byť zaujímavým v diagnostike 

CCA. Má 4 izoformy: typ L v obličkách; typ R v erytrocytoch; typ M1 v srdcovom svale 

a v mozgu; typ M2 v pľúcach, v nediferencovaných a proliferujúcich bunkách. Izoenzým M2 

je exprimovaný vo všetkých bunkách s vysokou syntézou nukleovej kyseliny, vrátane 

všetkých proliferujúcich a nádorových buniek obzvlášť.  
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14.2.7 Serotonín 

Serotonín (5-hydroxytryptanín; 5-HT), je neuroendokrinný hormón syntetizovaný 

v sérotoninergných neurónoch CNS, a v enterochromafinných bunkách GITu. Alpini a kol. 

zistili, že expresia enzýmu zodpovedného za syntézu serotonínu v GITe, TPH1, je up-

regulovaná v bunkách CCA, a naopak enzým zodpovedný za degradáciu serotonínu, MAO A, 

je výrazne znížený v bunkách CCA. Týmto možno vysvetliť zvýšenú sekréciu serotonínu 

u pacientov v cholangiocelulárnym karcinómom. 

14.2.8 Chromogranín A 

Chromogranín A (CgA) je kyslý glykoproteín obsiahnutý v sekrečných granulách 

neuroendokrinných buniek. Sérové hladiny môžu byť zvýšené pri HCC a taktiež u pacientov 

s cirhózou pečene, avšak vo všeobecnosti sú zvýšené u pacientov s neuroendokrinnými 

tumormi (NET) ako karcinoid, endokrinné tumory pankreasu, dokonca zvýšenie je prítomné 

aj hormonálne inaktívnych NET. (124) CgA koreluje s veľkosťou tumoru, ale nie so 

závažnosťou symptómov. Eleváciu CgA pozorujeme aj v prípade metachrónneho 

metastatického postihnutia pečene po odstránení primárnych neuroendokrinných tumorov 

pankreasu.  

 

Stanovenie sérovej hladiny nádorových markerov a najmä ich dynamika významným 

spôsobom dopĺňa diagnostický algoritmus hepatálnych tumorov. V súčasnosti majú 

onkomarkery nezastupiteľné miesto pri včasnej diagnostike a diferenciálnej diagnostike, 

optimalizácii terapie a skorej detekcii rekurencie po chirurgickej resekcii alebo transplantácii 

pečene. Využívajú sa aj pri hodnotení inkompletnosti chirurgickej intervencie. Budú však 

potrebné ďalšie veľké prospektívne štúdie na zhodnotenie ich efektivity a perspektívneho 

skríningového využitia v klinickej praxi. 
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ZÁVER  

Kolorektálny karcinóm predstavuje celosvetovo tretiu najčastejšiu malignitu u mužov a druhú 

u žien. V čase stanovenia diagnózy primárneho kolorektálneho karcinómu, približne 25% 

pacientov má vzdialené metastázy, pričom synchrónne CLM sú prítomné v 15 - 25% 

prípadov. Metastázy sú limitované na pečeň u 70 - 80% týchto prípadov. Chirurgická resekcia 

zostáva v súčasnosti nepochybne zlatým štandardom v liečbe resekabilných pečeňových 

metastáz kolorektálneho karcinómu, avšak len 20% pacientov sa prezentuje s resekabilným 

nálezom. Prognóza pacientov s neliečenými CLM je zlá, udáva sa, že menej ako 30% 

pacientov s neliečeným ochorením prežíva 1 rok a 5-ročné prežívanie je menej ako 5%. 

V priebehu posledných dvoch dekád sa dlhodobé prežívanie pacientov s hepatálnymi 

metastázami kolorektálneho karcinómu signifikantne zlepšilo. Od roku 1990 do roku 1997 bol 

medián celkového prežívania (median overall survival (OS)) 14,2 mesiaca, významne sa však 

zvýšil na 29,2 mesiaca v období od roku 2004 do roku 2006 (P < 0,05). Taktiež sa zvýšila 

miera 5-ročného prežívania na 32%. Tieto výsledky možno pripísať včasnej diagnostike, 

expanzii indikačných kritérií pre resekciu pečene, zavedením nových chemoterapeutických 

agens a aplikácii nových cielených liečiv v biologickej liečbe. Cielená biologická liečba sa 

stala štandardnou súčasťou liečby pacientov s CLM. V súčasnosti jedinou potenciálne 

kuratívnou liečebnou modalitou je chirurgická liečba, ale približne až 80% - 90% pacientov s 

nálezom CLM sa iniciálne prezentujú s neresekabilným metastatickým postihnutím pečene. 

Niektorí títo pacienti sa po efektívnej odpovedi na konverznú neoadjuvantnú systémovú 

liečbu stávajú kandidátmi na resekciu.  

V súvislosti s technickým pokrokom v hepatobiliárnej chirurgii ako aj perioperačnému 

intenzivistickému manažmentu dochádza k expanzii indikačných kritérií na resekciu pečene 

pri CLM. Lokálna recidíva sa vyskytuje aj napriek kuratívnej resekcii. Perioperačná mortalita 

v špecializovaných centrách pohybuje pod 5%, ale možné pooperačné komplikácie si 

vyžadujú prísne monitorovanie. Multidisciplinárny manažment pacientov s metastatickým 

kolorektálnym karcinómom sa v súčasnosti stal štandardom a koordinovaný interdisciplinárny 

a prísne individualizovaný prístup je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia optimálnych 

výsledkov u týchto pacientov. 

Napriek uvedenému pokroku v hepatobiliárnej chirurgii a perioperačnému intenzivistickému 

manažmentu v špecializovaných centrách, zostáva miera pooperačnej morbidity stále vysoká.  
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