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ÚVOD 

Internistická liečba malignít urogenitálneho traktu je učebný text určený pre lekárov, ktorí sa 

pripravujú na špecializačnú skúšku z klinickej onkológie. Neposkytuje komplexné informácie 

o diagnostike a celej liečbe uvedených malignít, ale podrobne sa zameriava iba na 

internistickú liečbu týchto ochorení. Informácie o diagnostických postupoch, chirurgickej 

liečbe, radiačnej liečbe i systémovej liečbe včasných štádií, ktoré vykonávajú iné lekárske 

odbory, sú uvedené iba v takom rozsahu, ktorý považujeme za dostatočný pre prax klinického 

onkológa. 
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I  TESTIKULÁRNE NÁDORY 

Testikulárne nádory patria medzi zriedkavé ochorenia, predstavujú asi 1% zo všetkých 

nádorov u mužov (1). Napriek tomu, že ich incidencia je relatívne nízka, predstavujú 

najčastejší solídny nádor u mužov vo veku medzi 15-35 rokov. 95% všetkých testikulárnych 

nádorov sú nádory s germinatívnych buniek (tabuľka č. 1). Nádory z germinatívnych buniek 

sa môžu vyskytovať v rôznych variáciách a pre potreby diagnostiky a liečby sa rozdeľujú do 

dvoch veľkých skupín: čisté seminómy a ostatné nádory, ktoré sa označujú ako neseminómy. 

Výskyt seminómov a neseminómov je približne rovnaký. Testikulárne nádory sa považujú za 

jedny z najlepšie liečiteľných a vyliečiteľných solídnych nádorov a v súčasnosti sa 

predpokladá že viac ako 95% pacientov s týmto ochorením sa definitívne vylieči.  

1  NÁDORY Z GERMINATÍVNYCH BUNIEK 

1.1  Epidemiológia a rizikové faktory 

Výskyt nádorov s germinatívnych buniek pred pubertou je extrémne zriedkavý. Najčastejšie 

sa vyskytujú vo veku 15-35 rokov, pričom čisté neseminómy sa vyskytujú i vo vyššom veku. 

Výskyt nádorov z germinatívnych buniek v industrializovaných krajinách je približne 6/100 

000 obyvateľov. V posledných 30 rokoch sa v industrializovaných krajinách pozoruje nárast 

incidencie. Tento nárast nie je zatiaľ vysvetlený, uvažuje sa o vplyve estrogénov počas 

intrauterinneho života alebo o traumách testis. Avšak tieto teórie nedokážu kompletne 

vysvetliť nárast incidencie. Donedávna sa nádory z germinatívnych buniek vyskytovali iba 

u bielej populácie. U černochov a aziatov boli veľmi zriedkavé. V posledných rokoch sa však 

postupne pozoruje nárast tohto ochorenia aj u afroameričanov respektíve aziatov (1-5).  

Najzávažnejším rizikovým faktorom je nález intratubulárnej neoplázie germinatívnych 

buniek (karcinóm testis in situ), ktorá sa považuje za priamy prekurzor malígneho ochorenia. 

Zvýšená incidencia intratubulárnej neoplázie sa popísala u všetkých skupín pacientov so 

zvýšeným rizikom nádorov z germinatívnych buniek. Neliečená intratubulárna neoplázia 

môže viesť ku vzniku invazívneho karcinómu až u 50% pacientov.  

Ďalším rizikovým faktorom je kryptorchizmus. Udáva sa, že až 10% pacientov 

s testikulárnymi nádormi má v anamnéze kryptorchizmus. Približne u ¼ z nich sa tumor nájde 

v kontralaterálnom, normálne zostúpenom vajíčku. Všeobecne je akceptovaný názor, že 

orchiopexia znižuje pravdepodobnosť malignity, ale stále sa vedú diskusie, v ktorom veku je 

optimálne operáciu vykonať. U mužov, u ktorých sa zistí unilaterálny abdominálny 

kryptorchizmus v období po puberte, sa odporúča vykonať profylaktická orchiektómia. 

Ingvinálny kryptorchizmus má podstatne nižšiu pravdepodobnosť malignity ako abdominálny 

(6-8).  

Pacienti, u ktorých sa vyskytol testikulárny nádor, majú približne 1-2% riziko, že sa 

testikulárny nádor vyskytne aj v kontralaterálnom testis. Tieto epidemiologické údaje boli 

dôvodom, prečo sa na niektorých pracoviskách začala vykonávať biopsia zdravého 

kontralaterálneho vajíčka. Potvrdilo sa, že nález intraepiteliálnej neoplázie v kontralaterálnom 

vajíčku je spojený s vyššou pravdepodobnosťou sekundárneho nádoru. Vzhľadom na nízku 

kumulatívnu incidenciu sekundárnych nádorov v kontralaterálnom vajíčku a veľmi dobré 
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terapeutické výsledky u nádorov z germinatívnych buniek, sa v súčasnosti neodporúča 

vykonávať biopsiu kontralaterálneho u všetkých pacientov s germinatívnym nádorom.  

Približne 1-3% pacientov, u ktorých sa vyskytne nádor z germinatívnych buniek, majú 

v rodinnej anamnéze údaj o výskyte nádoru z germinatívnych buniek. Genetické faktory, 

ktoré by boli zodpovedné za familiárny výskyt testikulárnych nádorov nie sú známe. Približne 

70-80% pacientov s germinatívnymi nádormi má chromozomálnu aberáciu izochróm 12p. 

Ovšem význam tejto chromozomálnej aberácie vo familiárnom výskyte germinatívnych 

nádorov nie je objasnený (10,11).  

Vyššia incidencia nádorov z germinatívnych buniek je spojená aj s niektorými vrodenými 

syndrómami ako je Klinefelterov syndróm, Peutz-jeghersenov syndrom a ďalšími (12,13).  

1.2  Klinický obraz a diagnostické vyšetrenia 

Väčšina pacientov prichádza s nebolestivou palpovatelnou masou v skróte. Iba 20% pacientov 

udáva skrotálnu bolesť a 7% pacientov máva gynekomastiu. Gynekomastia je častejšia pri 

neseminómoch ako pri seminómoch. Gynekomastia sa vyskytuje približne u 5% pacientov 

s testikulárnymi nádormi. Častejšie ako u pacientov s nádormi z germinatívnych buniek, 

vyskytuje sa u pacientov s nádormi z Leydigových buniek. Tieto nádory sa vyskytujú buď 

v detstve, najčastejšie medzi 6 a 10 rokom, alebo neskôr medzi 26 a 35 rokom života a sú 

spojené s testikulárnymi nádormi, gynekomastiou, impotenciou a stratou libida. 

Gynekomastia sa vo všeobecnosti dáva do súvislosti s produkciou HCG, ale skutočný vzťah 

medzi gynekomastiou, testikulárnymi tumormi a endokrinnými abnormalitami nie je 

objasnený.  

Včasná diagnostika a liečba je základom úspešných liečebných výsledkov. K oneskoreniu 

stanovenia diagnózy môže prispieť aj pacient aj lekár. Najčastejším príčinou oneskorenia 

stanovenia diagnózy je, že pacient ingnoruje nebolestivú skrotálnu masu a lekár niekedy 

považuje testikulárny nádor za epididymitídu. 

Rutinným vyšetrením pri podozrení na testikulárny nádor je, okrem palpácie, sonografia 

skróta a stanovenie nádorových markerov v sére. Senzitivita sonografie skróta sa blíži 

k 100%. Vyššiu senzitivitu aj špecificitu má magnetická rezonancia, ktorá však je pomerne 

drahá a jej klinický prínos oproti sonografii je veľmi malý. V súčasnosti sa nukleárna 

magnetická rezonancia nepovažuje za štandardné vyšetrenie u pacientov s podozrením na 

testikulárny nádor (1,2,14).  

Typickou vlastnosťou testikulárnych nádorov je tzv. uniformný klinický priebeh. Uniformnou 

vlastnosťou je predovšetkým spôsob metastazovania. Prvé metastázy sa najčastejšie objavujú 

v retroperitoneálnych lymfatických uzlinách a až následne vznikajú metastázy vo 

viscerálnych orgánoch. Veľmi zriedkavo sa v čase diagnózy nájde pacient, ktorý má prítomné 

viscerálne metastázy bez toho, aby mal postihnuté retroperitoneálne lymfatické uzliny. Preto 

pri stanovovaní rozsahu ochorenia sa venuje mimoriadna pozornosť vyšetreniu lymfatických 

uzlín v retroperitoneu. Štandardnou vyšetrovacou metódou retroperitoneálnych lymfatických 

uzlín je CT vyšetrenie malej panvy a brucha, ktoré zároveň hodnotí aj prípadné patologické 

nálezy v orgánoch brušnej dutiny. V niektorých prácach sa udáva, že CT vyšetrenie 

retroperitonea môže byť až v 40% prípadov falošne negatívne. Bežne sa udáva, že 20-25% 

pacientov v klinickom štádiu I. (t.j. pacienti, ktorí majú negatívne CT vyšetrenie 

retroperitoneálnych lymfatických uzlín) zrecidivuje v retroperitoneu. Predpokladá sa, že 

u týchto pacientov sú už v čase diagnózy metastázy alebo mikrometastázy 

v retroperitoneálnych lymfatických uzlinách. Správnosť CT vyšetrenia môže byť vo veľkej 
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miere ovplyvnené prevedením CT vyšetrenia, hlavne vzdialenosťou jednotlivých rezov. Za 

optimálne sa považuje vykonať CT vyšetrenie, kde rezy sú vzdialené od seba ½-1cm. Použitie 

väčšej medzery medzi jednotlivými rezmi prináša zvýšené riziko falošne negatívnych 

výsledkov a použitie rezov pod ½ cm vedie u niektorých pacientov k zbytočnému nadliečeniu.  

NMR vyšetrenie panvy a brucha podobne ako skróta neprináša žiaden zásadnejší benefit 

oproti CT vyšetreniu, prípadne sonografii. Nie je v súčasnosti jednoznačne stanovený význam 

PET respektíve PET/CT vyšetrenia. PET vyšetrenie je spojené s vysokou senzitivitou, avšak 

relatívne nízkou špecificitou. V súčasnosti nie je preto štandardnou súčasťou predoperačného 

respektíve perioperačného vyšetrenia. Väčší význam má PET vyšetrenie pri hodnotení post-

terapeutickej reziduálnej masy u seminómoch (15-19). 

Na rozdiel od iných solídnych nádorov zohrávajú pri nádoroch z germinatívnych buniek 

významnú rolu v diagnostike a liečbe sérové nádorové markery. U každého pacienta 

s podozrením na testikulárny nádor je nevyhnutné stanoviť sérovú hodnotu alfafetoproteínu 

(AFP), betasubjednotky humánneho choriogonádotropínu (HCG) a laktadehydrogenázu 

(LDH). AFP a HCG majú diagnostický i prognostický význam, LDH má iba prognostický 

význam. Jedným zo základných rozdielov v klinickom obraze seminómu a neseminómu je, že 

80-85% pacientov s neseminómom produkuje AFP alebo HCG, pričom iba 20% pacientov so 

seminómom produkuje nižšie hodnoty HCG. Senzitivita i špecificita HCG AFP je pre nádory 

z germinatívnych buniek veľmi vysoká, ale ich pozitivita resp. negativita nenahrádza 

histologické vyšetrenie. Výnimkou je iba nález vysokých hodnôt AFP pri čistom seminóme. 

Čistý seminóm neprodukuje AFP. V prípade, že histologický obraz svedčí pre čistý seminóm 

a v sére sa nájdu zvýšené hodnoty AFP, ďalší terapeutický postup je ako pri neseminóme. 

 Mimoriadnu úlohu zohrávajú sérové markery u pacientov s diseminovanou chorobu, kde 

histologické vyšetrenie potvrdí nediferencovaný nádor. V prípade zvýšenia hodnôt HCG alebo 

AFP sa v liečbe týchto pacientov postupuje ako u pacientov s nádormi z germinatávnych 

buniek (20,21). 

Súčasťou štandardného perioperačného vyšetrenia je CT hrudníka. 

1.3  Manažment primárneho nádoru 

Štandardnou operáciou pri nádoroch testis je ingvinálna orchiektómia. Orchiektómia 

skrotálnou cestou alebo „biopsia skrotálnou cestou“ je spojená s horšou prognózou. 

U pacientov, u ktorých prišlo k skrotálnej chirurgii, je nevyhnutné vykonať excíziu jazvy 

a hemiskrotektómiu. Tento zákrok je nevyhnutný, keďže skrótum je zásobované inými 

lymfatickými cievami ako testes, takže pri skrotálnych operáciách častejšie prichádza 

k diseminácii ochorenia.  

Orchiektómiu je nevyhnutné vykonať u všetkých pacientov, aj u pacientov, ktorí majú v čase 

diagnózy diseminované ochorenie. V prípade klinickej nevyhnutnosti, keď pacient je 

ohrozený celkovými príznakmi vzdialených metastáz (najčastejšie respiračná insuficiencia pri 

pľúcnych metastázach), je možné orchiektómiu odložiť a vykonať ju až po ukončení 

systémovej liečby. Rovnako je možné postupovať u pacientov, u ktorých máme histologicky 

potvrdenú chorobu z inej lokality ako z testis. V každom prípade je však nevyhnutné 

orchiektómiu vykonať u všetkých pacientov, aj v prípade, že pacienti dosiahli kompletnú 

remisiu ochorenia chemoterapiou.  

Parciálna orchiektómia sa môže vykonávať iba v ojedinelých prípadoch, najčastejšie pri 

synchrónnom bilaterálnom testikulárnom nádore, pri metachrónnom kontraleterálnom tumore 

alebo v prípade solitárneho testis. Parciálna orchiektómia sa dá vykonať iba u menších 
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nádorov (menej ako 30% objemu vajíčka). V prípade parciálnej orchiektómie je veľmi 

pravdepodobné, že u pacienta nájdeme intraepiteliálnu neopláziu. Keďže intraepiteliálná 

neoplázia môže prejsť v malígny nádor u veľkého počtu pacientov, je potrebné ponechanú 

časť testis preventívne ožiariť (20Gy). Rádioterapia testis je spojená s infertilitou 

a s možnosťou porušenia funkcie Leydigových buniek, čo sa môže viesť k zníženiu hladiny 

pohlavných hormónov. V prípade, že pacient plánuje rodičovstvo, je možné radiáciu odložiť 

až po splodení detí. Klinické okolnosti, ktoré vyžadujú vykonať parciálnu orchiektómiu, sú 

tak zriedkavé, že manažment týchto pacientov by mal byť sústredený na špecializovaných 

urologických a onkologických pracoviskách. 

1.3.1  Histopatologické vyšetrenie 

Histopotologická klasifikácia testikulárnych nádorov je uvedená v tabuľke č. 1.  

Histopatologický nález získaný z orchiektómii by mal obsahovať okrem základnej informácie 

o morfológii nádoru získanej hematoxylin eozínovym farbením aj presný popis jednotlivých 

zložiek nádoru s ich percentuálnym zastúpením (klasifikácia WHO 2004). Zároveň by mal 

obsahovať informáciu o prítomnosti alebo absencii invázii nádoru do vén alebo lymfatických 

ciev, informáciu o prítomnosti alebo absencii invázie nádoru do albuginea tunica vaginalis, 

rete testis, epididymis alebo do spermatického povrazca. Súčasťou histopatologického nálezu 

by mala byť aj informácia o prítomnosti alebo neprítomnosti intratubulárnej neoplázie. Všetky 

tieto údaje sú potrebné k správnemu odhadnutiu rizika a k určeniu optimálnej liečby. 

Tabuľka 1. Histopatologická klasifikácia testikulárnych nádorov (podľa WHO 2004) 

Nádory z germinatívnych buniek 
  
Seminómy 

 Seminóm 

o  Seminóm s syncitiotrophoblastickými bunkami 

 Spermatocytický seminóm 

o  Spermatocytický seminóm so sarkomatóznou komponentou 

Neseminómy 

 Embryonálny karcinóm 

 Teratóm (zrelý, nezrelý, teratokarcinóm) 

 Karcinóm zo žĺtkového vaku 

 Choriokarcinóm  

 Zmiešaný nádor z germinatívnych buniek 
 

Sex-cord a strómalne nádory 
 

 Nádor zo Sertoliho bunke 

 Nádor z Leydigových buniek 

 Granulózobunkový nádor 

 Zmiešaný nádor 

 Neklasifikovateľný nádor 
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1.3.2  Stanovenie štádia ochorenia  

Štádium nádorov z germinatívnych buniek sa vykonáva na základe spojenej klasifikácie 

TNM, AJCC (American Joint Committee on Cancer) a UICC (International Union Against 

Cancer). Táto klasifikácia zohľadňuje veľkosť primárneho nádoru, prítomnosť metastáz 

v lymfatických uzlinách, vzdialené metastázy v orgánoch a hladinu nádorových markerov 

v sére. Rovnaká klasifikácia sa používa aj pre seminómy aj pre neseminómy. Na stanovenie 

štádia ochorenia je nevyhnutné vykonať nasledovné vyšetrenia: kompletné histologické 

vyšetrenie primárneho nádoru, sérová hladina nádorových markerov pred orchiektómiou a po 

nej, CT vyšetrenie malej panvy, brucha a hrudníka. Ďalšie vyšetrenia sa vykonávajú iba 

v prípade klinických symptómov, ktoré by mohli svedčať pre metastázy v iných orgánoch než 

pľúca alebo brušná dutina. 

Pri interpretácii výsledkov CT vyšetrenia hrudníka treba mať na pamäti, že u malej časti 

pacientov (menej ako 10%) sa môžu vyskytovať drobné, malé subpleurálne uzlíky, ktoré 

nemusia súvisieť s nádorovou chorobou. Tieto uzlíky sú vidieť iba na CT vyšetrení a na 

bežnej RTG snímke hrudníka nebývajú vidieť (17). 

Pre stanovenie štádia sa berie do úvahy hladín AFP a HCG po orchiektomii. Zvýšená hladina 

AFP a HCG po odstránení tumoru klesá postupne. Polčas poklesu AFP je 5-7 dní a HCG 2-3 

dni. Vyšetrenie AFP a HCG po orchiektómii sa musí opakovať dovtedy, dokiaľ nepríde 

k úplnej normalizácii hodnôt AFP, HCG alebo k ich ustáleniu na zvýšenej úrovni. Ak 

pretrváva stabilizovane zvýšená hladina AFP alebo HCG a na zobrazovacích vyšetreniach 

nenájdeme metastázy, zaraďujeme pacienta do klinického štádia I.S. Pred zaradením pacienta 

do tohto štádia, je potrebné USG vyšetriť kontralaterálne testis a pomocou CT resp. NMR 

vyšetriť CNS, aj keď pacient nemá príslušné symptómy.  

Klasifikácia štádií testikulárnych nádorov je uvedená v tabuľke č. 2.  

V porovnaní s neseminómami, čisté seminómy sa v čase diagnózy omnoho častejšie 

vyskytujú v lokalizovanom štádiu. Približne 80% čistých seminómov sa zistí v štádiu I. 

a ďalších 15% v štádiu II. Záchyt neseminómov v lokalizovanom štádiu (I. a II.) je 

zriedkavejší, včasné štádia sa v čase diagnózy zistia iba u približne 50% pacientov (21). 

Prognostické faktory. Negatívnymi prognostickými faktormi pri čistom seminóme je veľkosť 

tumoru (väčší ako 4cm) a invázia do rete testis. Negatívnym prognostickým faktorom 

neseminómov je angioinvázia alebo peritumorálna invázia, vysoká proliferácia (nad 70%), 

a prítomnosť viac ako 50% embryonálneho karcinómu (22-24). Pri diseminovanom ochorení 

sa ako hlavné prognostické faktory ukazujú: lokalizácia primárneho nádoru (pacienti 

s extragonadálnou lokalizáciou majú podstatne horšiu prognózu ako pacienti s testikulárnou 

lokalizáciou primárneho nádoru), vysoká hladina AFP a HCG, prítomnosť viscerálnych 

metastáz v iných orgánoch ako v pľúcach (25). Všetky prognostické faktory sú zohľadnené 

pri stanovení klinických štádií ochorenia (viď tabuľka č. 2).   
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Tabuľka 2. TNM klasifikácia testikulárnych nádorov z r. 2009 

Primárny tumor 
    

pTx Primárny tumor nehodnotiteľný 

pT0 Primárny tumor neprítomný 

pTis Intratubulárna neoplázia germinatívnych buniek (karcinóm in situ) 

pT1 
Tumor ohraničený na testis a epididymis bez angioinvázie, môže invadovať do tunica 

albuginea ale nie tunica vaginalis 

pT2 
Tumor ohraničený na testis a epididymis s angioinváziou, môže invadovať do tunica 

albuginea aj do tunica vaginalis 

pT3 Tumor invaduje do ductus spermaticus 
    

Regionálne lymfatické uzliny 
    

Klinická klasifikácia 

NX Nehodnotené 

N0 Bez metastáz 

N1 
Metastáza v jednej alebo viacerých uzlinách, pričom všetky sú ≤ 2cm v najväčšom 

rozmere 

N2 

Metastáza v jednej lymfatickej uzline, pričom jej najväčší rozmer je 2 – 5cm, alebo 

metastázy vo viacerých lymfatických uzlinách, pričom maximálny rozmer žiadnej 

z nich nie je väčší ako 5 cm 

N3 
Metastáza v jednej alebo vivacerých lymfticklých uzlinách, pričom maximálny rozmer 

aspoň jednej z nich je > 5 cm 
    

Patologická klasifikácia 

pNX Nehodnotené 

pN0 Bez metastáz 

pN1 
Metastáza maximálne v 5 lymfatických uzlinách, pričom maximálny rozmer žiadnej 

z nich nie je väčší ako 5 cm 

pN2 

Metastáza v jednej lymfatickej uzline, pričom jej najväčší rozmer je 2 – 5cm, alebo 

metastázy v maximálne 5 lymfatických uzlinách, pričom maximálny rozmer žiadnej 

z nich nie je väčší ako 5 cm, bez extranodálneho šírenia 

pN3 
Metastáza v jednej alebo vivacerých lymfticklých uzlinách, pričom maximálny rozmer 

aspoň jednej z nich je > 5 cm 

    

Vzdialené metastázy 
    

MX Nehodnotené 

M0 Bez vzdialených metastáz 

M1 Prítomné vzdialené metastázy 

  M1a   vzdialené metastázy iba v neregionálnych lymfatických uzlinách alebo pľúcach 

  M1b   vzdialené metastázy v iných orgánoch 
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Nádorové markery v sére 
        

SX Nádorové markery neznáme     

S0 Nádorové markery v norme     
        

  LDH HCG (mIU/ml) AFP (ng/ml) 

S1 < 1,5 násobok normy <  5 000 <  1000 

S2 1,5 -10 násobok normy 5 000 - 50 000 1 000 - 10 000 

S3 > 10 násobok normy > 50 000 > 10 000 

Klinické štádia  
  

Štádium 0 pTis N0 M0 S0 

  

Štádium I         

Štádium IA pT1 N0 M0 S0 

Stádium IB pT2-3 N0 M0 S0 

Štádium IS pT1-4 N0 M0 S1-3 

  

Štádium II         

Štádium IIA pT1-4 N1 M0 S0-1 

Štádium IIB pT1-4 N2 M0 S0-1 

Štádium IIC pT1-4 N3 M0 S0-1 

  

Štádium III         

Štádium  IIIA pT1-4 N0-3 M1a S0-1 

Štádium  IIIB pT1-4 N0-3 M1a S2 

Štádium  III C pT1-4 N0-3 M1b      alebo S3 
     

1.3.3  Kryoprezervácia 

U pacientov s testikulárnymi nádormi sa vo zvýšenej miere vyskytuje aj porucha 

spermatogenézy. Vzťah medzi porušenou spermatogenézou a testikulárnymi nádormi nie je 

objasnený. Nie je ani presne známe, u akého percenta pacientov s testikulárnymi nádormi sa 

porucha spermatogenézy vyskytuje. Niektoré práce však udávajú, že to môže byť až u 50% 

pacientov. Nie je ani jasné, či orchiektómia prípadne následná chemoterapia a rádioterapia 

závažnejším spôsobom zvyšujú incidenciu fertility. V literatúre, i naše vlastné skúsenosti 

poukazujú, že veľký počet pacientov, ktorí absolvovali liečbu germinatívnych nádorov testis, 

dokáže splodiť zdravé deti. Vzhľadom nato, že testikulárne nádory sa vyskytujú v nízkom 

veku, odporúča sa prekonzultovať možnosť kryoprezervácie u každého pacienta ešte pred 

začatím liečby (26-28).  
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1.4  Liečba včasných štádií nádorov z germinatívnych 

buniek (štádium I. a II.) 

Rozsiahla medzinárodná štúdia dokázala, že pacienti s testikulárnymi nádormi liečenými 

v centrách dosahujú lepšie terapeutické výsledky ako pacienti liečení na lokálnych 

onkologických alebo urologických oddeleniach. Napriek tomu veľká časť pacientov s nízkymi 

štádiami testikulárnych nádorov je liečená v menších centrách alebo v lokálnych 

nemocniciach. Preto vznikla potreba vypracovať medzinárodne akceptované doporučenia pre 

manažment týchto pacientov. Je mimoriadne obtiažne zorganizovať randomizované štúdie, 

ktoré by riešili otázky manažmentu pacientov s lokalizovanými štádiami nádorov 

z germinatívnych buniek. Kurabilita pacientov s nízkymi štádiami seminómov i neseminómov 

je veľmi vysoká. Randomizované štúdie, ktoré by mali objasniť jednotlivé kroky 

v manažmente týchto pacientov, musia preto obsahovať veľmi veľké počty pacientov 

a pacienti musia byť dlhodobo sledovaní. Takéto štúdie sú pomerne drahé a ťažko 

zorganizovateľné. Preto viaceré kroky v manažmente včasných štádii testikulárnych nádorov 

nie sú podložené medicínou založenou na dôkazoch, ale konsenzom odborníkov a pracovísk, 

ktoré majú veľké skúsenosti v tejto oblasti. V posledných rokoch boli vypracované viaceré 

odporúčania (EGCCCG, ESMO, CGCCCG) a v novembri 2009 sa zhrnuli do 

medzinárodného konsenzu. Z tohto konsenzu sme vychádzli pri zostavovaní tejo publikácie. 

Hlavným princípom manažmentu pacientov s testikulárnymi nádormi vo včasných 

štádiách je zachovať vysokú kurabilitu a v čo najväčšej možnej miere znížiť toxicitu, 

hlavne neskorú toxicitu. V posledných rokoch v manažmente včasných štádií nádorov 

z germintívnych buniek narastá význam prísnej observácie na úkor chemoterapie 

a rádioterapie i operačnej liečby. 

1.4.1  Liečba včasných štádií seminómov (štádium I., II.A a II.B) 

1.4.1.1  Liečba pacientov so seminómom v štádiu I. 

V posledných 60 rokoch štandardnou liečbou po orchiektomii u pacientov s čistým 

seminómom v štádiu I bola adjuvantná rádioterapia na retroperitoneálne lymfatické uzliny. Od 

roku 1990 sa začínajú objavovať správy o neskorej toxicite tejto liečby, pozoroval sa zvýšený 

výskyt sekundárnych malignít a kardiovaskulárnych ochorení. Snaha znížiť neskorú toxicitu 

liečby bola dôvodom, prečo sa začali objavovať práce, v ktorých sa znižovala rádioterapia (či 

už celková kumulatívna dávka alebo rozsah ožarovaného pola) a začala sa používať prísna 

observácia alebo adjuvantná chemoterapia. Všetky tieto práce mali jeden cieľ, zachovať 

prakticky 100%-nú kurabilitu a znížiť toxické účinky liečby. Všetky 3 postupy: prísna 

observácia, adjuvantná chemoterapia, či adjuvantná rádioterapia, sú v súčasnosti považované 

za štandardný postup. Každý z nich má určité výhody a nevýhody, ktoré rozoberieme 

v ďalších odstavcoch.  

Prísna observácia 

Doposiaľ bolo publikovaných minimálne 6 veľkých štúdii, ktoré prezentovali výsledky 

dosiahnuté prísnou observáciou u tejto skupiny pacientov (29-34). Výsledky štúdii sú veľmi 

konzistentné. Relaps ochorenia sa vyskytuje približne u 15% pacientov, pričom viac ako 80% 

pacientov má relaps v retroperitoneálnych lymfatických uzlinách. Medián času do vzniku 

relapsu sa pohyboval od 12 do 18 mesiacov, avšak vyskytli sa aj neskoré relapsy (po viac ko 



17 
 

5 rokoch od skončenia liečby). Úmrtie na seminóm bolo veľmi zriedkavé, pohybovalo sa pod 

hranicou 1,5%. V snahe vyhnúť sa relapsu ochorenia hľadali sa prediktívne faktory, ktoré by 

dokázali selektovať pacientov vhodných na adjuvantnú liečbu s nízkou pravdepodobnosťou 

relapsu. V retrospektívnych analýzach sa ukázalo, že prediktívnym faktorom by mohla byť 

veľkosť nádoru (nad 4cm) a invázia nádoru do rete testis. U pacientov, ktorí nemali ani jeden 

z týchto rizikových faktorov, pravdepodobnosť relapsu bola veľmi nízka. Nemožno však tieto 

faktory považovať za všeobecnú indikáciu respektíve kontraindikáciu prísnej observácie, 

keďže uvedené údaje neboli validizované v prospektívnych štúdiách, a počet pacientov, na 

ktorých boli prediktívne faktory stanovené, nebol dostatočne veľký. Ďalšou námietkou proti 

používaniu prísnej observácie bol predpoklad, že väčšina pacientov pri recidíve ochorenia 

bude musieť dostať chemoterapiu namiesto rádioterapie. Tento predpoklad sa nepotvrdil 

a v retrospektívnych analýzach sa ukázalo, že približne rovnaké percento pacientov (3,9% 

verzus 4,6%) dostávalo chemoterapiu aj v skupine pacientov primárne liečených rádioterapiou 

aj v skupine pacientov primárne prísne observovaných. V súčasnosti nie je známa optimálna 

schéma ako prísne observovať týchto pacientov. Väčšina relapsov sa vyskytuje počas dvoch 

rokov od operácie, ale treba pamätať, že časť pacientov zrelapsuje neskôr. Väčšina autorov 

považuje za rozumné vykonávať observáciu zobrazovacími metódami (CT eventuálne MR) 

každé 4 mesiace počas prvých dvoch rokov a potom menej frekventne. Rutinné používanie 

RTG pľúc a sérových markerov u týchto pacientov má veľmi malý význam.  

Adjuvantná rádioterapia 

Adjuvantná rádioterapia na retroperitoneálne lymfatické uzliny bola štandardnou liečbou 

I. štádia seminómu po viac ako 60 rokov. Pri dlhodobom sledovaní sa ukázalo, že 10-ročné 

prežívanie sa pohybuje medzi 92-99%, pričom seminóm bol zriedka kedy príčinou úmrtia. Vo 

veľkých medzinárodných štúdiách sa potvrdilo, že približne 0,5-5% pacientov zrelapsuje po 

adjuvantnej rádioterapii (33,35-38). Najčastejším miestom relapsu po adjuvantnej rádioterapii 

bolo mediastinum, pľúca, ľavá supraklavikula. Štandardnou liečbou relapsov bola 

chemoterapia, s ktorou sa dosahuje prakticky 100%-né vyliečenie.  

Nízka incidencia metastáz v pelvických lymfatických uzlinách a snaha znížiť toxicitu 

adjuvantnej rádioterapie boli dôvodom, že sa začalo uvažovať o možnosti zredukovať 

radiačné pole a ožiariť iba paraaortálne lymfatické uzliny (t.j. neožarovať iliacké lymfatické 

uzliny v panve) Ukázalo sa, že pri oboch spôsoboch ožarovania je počet relapsov približne 

rovnaký (37). V ramene, v ktorom sa ožarovali iba paraaortálne lymfatické uzliny, 

zrelapsovali 4% pacientov a v ramene, kde sa ožiarili paraaortálne lymfatické uzliny a aj 

pelvické lymfatické uzliny zrelapsovalo 3,4% pacientov. V oboch ramenách bola väčšina 

recidív v supradiafragmatickej oblasti, ale v ramene s ožiarením iba lymfatických 

paraaortálnych uzlín sa vyskytol relaps v ingvinálnych lymfatických uzlinách u 1,6% 

pacientov. Rameno s menším rozsahom rádioterapie malo menej vedľajších účinkov. Hlavný 

benefit sa ukázal v tom, že u pacientov s rádioterapiou iba na paraaortálne lymfatické uzliny 

prišlo skôr k normalizácii spermiogramu, ako u pacientov s extenzívnou rádioterapiou. Tento 

rozdiel postupom času klesal a po 3 rokoch v oboch ramenách malo 92% pacientov normálny 

spermiogram. Ma základe výsledkov tejto štúdie sa považuje rádioterapia na paraaortálne 

lymfatické uzliny za dostatočnú liečbu pre pacientov s čistým seminómom v štádiu I. Jedinou 

nevýhodou obmedzenia rádioterapie iba na paraaortálne lymfatické uzliny je, že po ukončení 

adjuvantnej liečby je nevyhnutné observovať pacientov pomocou zobrazovacích metód aj na 

oblasť brucha a malej panvy. Interval v akom to robiť nie je presne známy. Správy 

z niektorých pracovísk ukazujú, že i v prípade, že CT vyšetrenie malej panvy nebolo rutinným 

vyšetrením, dokázali dostatočne skoro zachytiť recidívy v pelvických lymfatických uzlinách.  
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Kompromisným postupom je použitie rádioterapie na paraaortálne lymfatické uzliny a na 

ipsilaterálne iliacké lymfatické uzliny. Týmto spôsobom je možné sa vyhnúť riziku recidív 

v oblasti brucha a malej panve pri zachovaní dobrej funkcie kontralaterálneho testis.  

Inou možnosťou zníženia toxicity rádioterapie je znížiť celkovo aplikovanú dávku. Pri 

tradičnom spôsobe radiácie sa používala dávka 25-35Gy, ktorá sa aplikovala pacientom počas 

3 týždňov v 15 frakciách. V priamej randomizovanej štúdii uskutočnenej v UK (36) sa 

ukázalo, že dávka 20Gy aplikovaná v 10 frakciách (2 týždne) je minimálne rovnako efektívna 

ako použitie vyššej dávky rádioterapie. Preto v súčasnosti sa za štandardnú liečbu považuje 

celková dávka 20Gy aplikovaná behom 2 týždňov v 10 frakciách. 

Medzi najzávažnejšiu neskorú toxicitu rádioterapie používanej v adjuvantnej liečbe seminómu 

sa považuje kardiálna toxicita, sekundárne malignity a porucha spermatogenézy. 

V odbornej literatúre sa dlhodobo vedie diskusia o spôsobe, akým by mohla rádioterapia na 

oblasť brucha alebo inú oblasť mimo srdca, spôsobiť kardiotoxicitu. Mechanizmus nie je 

úplne známy, ale predpokladá sa, že pri rádioterapii môže prísť k poškodeniu ciev a to 

následne môže viesť k ochoreniam srdca. Vyšší výskyt úmrtní na kardiálne príčiny bol 

potvrdený na viacerých sledovaniach v USA i vo Veľkej Británii. Išlo o retrospektívne štúdie, 

respektíve sledovanie z populačných registrov. Údaje z populačných registrov ukazujú, že 

riziko neskorej kardiotoxicity je približne 1,7 - 1,8-krát zvýšené v porovnaní so zdravou 

populáciou. Rovnaké výsledky doniesla aj britská retrospektívna štúdia, kde porovnávali 

výskyt kardiálnych príhod u pacientov ožiarených na infradiafragmatickú oblasť, a výskyt 

kardiálnych udalostí u pacientov, ktorí boli iba observovaní. U pacientov po rádioterapii bolo 

riziko kardiálnych príhod 2,4 krát väčšie ako u pacientov v observácii.  

Údaje z populačných registrov ukazujú, že rovnako ako neskorá kardiotoxicita, aj zvýšená 

incidencia sekundárnych malignít je vyššia u pacientov liečených rádioterapiou pre 

testikulárne nádory. Zvýšené riziko sekundárnych malignít môže byť po 10-15 rokoch až 

2-násobné v porovnaní so zdravou populáciou. Predpokladá sa, že riziko sekundárnej 

malignity je rovnaké ako u fajčiarov. Niektoré štatistické modely ukazujú, že zmenšením 

radiačného pola (ožiarenie iba paraaortálnych lymfatických uzlín) by sa riziko sekundárnej 

malignity mohlo znížiť na polovicu.  

Poškodenie spermatogenézy je spôsobené rozptylom ionizačného žiarenia, ktoré zasahuje 

testis. Je preto samozrejmé, že obmedzenie radiačného pola (vynechanie ožiarenie iliackých 

lymfatických uzlín) bude mať menší negatívny účinok na testis ako extenzívne ožiarenia. 

Tento predpoklad bol potvrdený v priamej randomizovanej štúdii, spomenutej vyššie. 

Negatívny účinok extenzívnej rádioterapie je však krátkodobý a po troch rokoch prichádza ku 

kompletnej úprave spermatogenézy u viac ako 90% pacientov, nezávisle od toho, ako veľké 

radiačné pole sa použilo.  

Najviac relapsov po rádioterapii sa vyskytuje v prvých dvoch rokoch od ukončenia liečby. 

Observácia pacientov po rádioterapii sa preto zameriava hlavne na prvé tri roky a vtedy 

obsahuje okrem klinického vyšetrenia, pravidelné RTG vyšetrenie pľúc a CT brucha a malej 

panvy (v prípade, že boli ožiarené iba paraaortálne lymfatické uzliny).  

Adjuvantná chemoterapia 

Inou stratégiou ako sa vyhnúť neskorej toxicite adjuvantnej rádioterapie pri zachovaní 

dobrých terapeutických výsledkov, je použitie adjuvantnej chemoterapie. Veľká britská štúdia 

priamo porovnávala adjuvantnú rádioterapiu s jednou dávkou karboplatiny (39). Pri sledovaní 

6,5 roka sa ukázalo, že 5-ročné percento relapsov bolo v obidvoch ramenách štúdie približne 

rovnaké (4 verzus 5,3%). 67% z pacientov, ktorí zrelapsovali na ramene s karboplatinou, 



19 
 

zrelapsovali v retroperitoneálnych lymfatických uzlinách. Prekvapivý pozitívny nález v tejto 

štúdii bol, že pacienti liečení karboplatinou mali podstatne nižší výskyt sekundárnych nádorov 

z germinatívnych buniek v kontralaterálnom testis (1,96% verzus 0,54%). Podstatne nižší 

počet relapsov sa udáva v štúdiách, kde sa použili dve dávky karboplatiny (40). Ovšem 

i v štúdiách, kde sa použila opakovaná dávka karboplatiny ako adjuvantná liečba, väčšina 

relapsov sa objavuje v infradiafragmatickej oblasti. Dávka karboplatiny používaná v týchto 

štúdiách sa pohybuje buď 400mg/m² alebo AUC7. 

Otvorenou otázkou zostáva neskorá toxicita adjuvantného použitia karboplatiny. Z iných 

diagnóz vieme, že cisplatina prípadne karboplatina môže byť spojená so zvýšeným rizikom 

sekundárnych nádorov aj ochorení srdca. V adjuvantnej liečbe seminómov sa však 

karboplatina používa v tak malej dávke, že je možno predpokladať, že sekundárne malignity, 

respektíve kardiotoxicita bude veľmi malá alebo žiadna. Tento predpoklad však musí byť 

potvrdený klinickým sledovaním.  

Väčšina relapsov po adjuvantnej karboplatine sa vyskytne v prvých troch rokoch po ukončení 

liečby a časť z nich sa vyskytuje v retroperitoneálnych lymfatických uzlinách. Táto 

skutočnosť musí byť zohľadnená pri observácii pacientov, ktorí ukončili liečbu. Intenzívne 

sledovanie musí trvať najmenej tri roky po skončení adjuvantnej liečby a súčasne u neho 

musia byť aj zobrazovacie metódy, ktoré hovoria o stave lymfatických uzlín v retroperitoneu.  

Zhrnutie a odporúčanie pre prax 

Adjuvantná rádioterapia, adjuvantná chemoterapia a prísna observácia sú metódou voľby 

u pacientov s čistým seminómom v štádiu I. po orchiektómii. Pre pacientov s menším nádorom 

(menej ako 4 cm), ktorý nezasahuje do rete testis sa v súčasnosti zdá byť najoptimálnejším 

spôsobom liečby prísna observácia. Pri pacientoch so zvýšeným rizikom rádioterapia 

i chemoterapia prináša rovnaké dlhodobé výsledky, i keď je pravdepodobné, že po 

chemoterapii bude neskorá toxicita pravdepodobne nižšia ako po rádioterapii. Tieto dáta však 

musia byť potvrdené dlhodobejším sledovaním.  

U pacientov u ktorých sa rozhodneme pre podanie adjuvantnej rádioterapie, je vhodné podať 

rádioterapiu na paraaortálne lymfatické uzliny v dávke 20Gy, ktorá sa podáva po dobu dvoch 

týždňov (15 frakcií). 

U pacientov u ktorých sa rozhodneme pre podanie adjuvantnej chemoterapie je dostatočnou 

liečbou jedna alebo dve kúry karboplatiny v dávke 400mg/m² alebo AUC7.  

1.4.1.2  Liečba pacientov so seminómom v štádiu II. 

Približne 15-20% pacientov s čistým seminómom sa zachytí v II. klinickom štádiu. Väčšina 

z nich (70%) má tzv. malú chorobu, to znamená, že lymfatické uzliny sú menšie ako 5cm 

(štádium II.A/B). Počet pacientov zachytených v tomto štádiu je tak nízky, že pre manažment 

týchto pacientov neexistujú žiadne podklady získané z randomizovaných štúdií. Rozhodnutie 

o liečbe sa opiera o skúsenosti získané z pracovísk, kde koncentrujú týchto pacientov vo 

veľkej miere.  

Skúsenosti veľkých pracovísk ukazujú, že rádioterapia je vhodná liečebná metóda pre 

pacientov štádiu IIA a IIB. U 91% pacientov z tejto skupiny po podaní adjuvantnej 

rádioterapie na retroperitoneálne a ipsilaterálne pelvické lymfatické uzliny nepríde k relapsu 

ochorenia. Na rozdiel od tejto skupiny pacientov, u pacientov v štádiu IIC viac ako polovica 
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pacientov po rádioterapii zrecidivuje. Preto za vhodnejšiu liečbu u pacientov v štádiu IIC sa 

považuje podanie systémovej chemoterapie a to alebo 3 kúr BEP-u alebo 4 kúr EP-u 

(41-44,160). Výber jednotlivej chemoterapeutickej schémy závisí od pracoviska. Vynechanie 

bleomycínu v chemoterapii je dané snahou vyhnúť sa pľúcnej toxicite bleomycínu.  

Pri posudzovaní veľkosti postihnutých retroperitoneálnych lymfatických uzlín treba brať do 

úvahy nielen transverzálny priemer ale aj longitudinálny priemer. V prípade, že 

longitudinálny rozmer uzlín je viac ako 5cm, treba postupovať ako u pacientov v štádiu IIIC. 

Chemoterapiu je vhodné uprednostniť taktiež u pacientov, kde zväčšené lymfatické uzliny sú 

umiestnené viac laterálne, takže existuje riziko, že pri iradiácii postihnutých lymfatických 

uzlín by mohlo dôjsť k radiačnému poškodeniu obličiek, eventuálne pečene. V takomto 

prípade sa taktiež odporúča použiť radšej chemoterapiu ako rádioterapiu nezávisle na tom, či 

ide o štádiu IIA alebo IIC.  

Rádioterapiu sa odporúča aplikovať na paraaortálne ipsilaterálne spoločné a externé iliacké 

lymfatické uzliny v dávke 25Gy v 20-denným frakciách, s prípadným boostom 10Gy na 

„bulky“ lymfadenopatiu.  

Reziduálna masa po rádioterapii alebo chemoterapii 

Viac ako 50% pacientov, ktorí ukončia rádioterapiu alebo chemoterapiu pre štádium II. 

čistého seminómu, nedosiahne kompletnú remisiu. Pri zobrazovacích vyšetrovacích metódach 

(najčastejšie CT) sa u týchto pacientov potvrdí prítomnosť reziduálnej tumoróznej masy 

v retroperitoneu. Vo väčšine prípadov ide o fibrózu alebo nekrózu, ovšem treba mať na 

pamäti, že sa môže jednať aj o viabilný seminóm, teratóm, respektíve teratokarcinóm. 

Chirurgická extirpácia reziduálnej masy u týchto pacientov je spojená s vysokou morbiditou 

a preto sa štandardne neodporúča (45). Manažment pacientov s reziduálnou post 

terapeutickou masou spočíva v observácií. K zmenšeniu reziduálnej masy môže dôjsť po 

mesiacoch až rokoch (46). V prípade, že zobrazovacími metódami zachytíme nárast 

reziduálnej masy, je nevyhnutné vykonať biopsiu s cieľom vylúčiť nádor z germinatívnych 

buniek, či už seminóm alebo neseminóm, respektíve vylúčiť syndróm rastu zrelého teratómu.  

Na viacerých pracoviskách boli vykonané pokusy stratifikovať pacientov s reziduálnou masou 

na skupinu s vyšším rizikom recidívy ochorenia a na skupinu s nízkym rizikom recidívy 

ochorenia. Tieto snahy nepriniesli jednoznačné výsledky. Jedna z najväčších štúdií 

zameraných na tento problém (MSKCC) poukázala, že určitú prediktívnu hodnotu má 

veľkosť reziduálnej masy (47). U pacientov, ktorých reziduálna masa bola menšia ako 3cm, 

nezistili viabilný nádor v žiadnom prípade a u pacientov, u ktorých bola reziduálna masa nad 

3cm sa reziduálny tumor našiel u 30% pacientov. Iný spôsob ako skúsiť rozlíšiť pacientov 

s vyšším a nižším rizikom recidívy je použitie PET scanu (48). Hodnota pozitrónovej emisnej 

tomografie (PET scanu) u pacientov so seminómom je kontraverzná, lebo má príliš veľa 

falošne pozitívnych výsledkov, avšak počet falošne negatívnych nálezov je veľmi nízky. Za 

pacientov s nízkym rizikom recidívy, by sme mohli považovať pacientov s reziduálnou masou 

pod 3 cm a negatívnym PET nálezom. Nie je však isté, či by sme u týchto pacientov mohli 

vynechať CT abdomenu z observačných vyšetrení. Nízke riziko recidívy v reziduálnej mase 

nevylučuje možnosť vzniku progredujúceho teratómu.  

U pacientov, u ktorých zostáva reziduálna masa po chemoterapii, sa v minulosti zvažovalo 

použitie zaisťovacej rádioterapie na reziduálnu masu. Napriek tomu, že seminóm je vysoko 

rádio senzitívne ochorenia, podanie konsolidačnej rádioterapie na reziduálnu masu nezlepšilo 

liečebné výsledky v porovnaní s čistou chemoterapiou (49,50). Preto sa od použitia tejto 

liečebnej stratégie ustúpilo.  
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Zhrnutie a odporúčanie pre prax 

 Pre pacientov v štádiu II.A až B je štandardnou liečbou rádioterapia na paraaortálne 

a ipsilaterálne iliakálne lymfatické uzliny v dávke 20-frakciách a boost v dávke 10Gy na 

„bulky“ lymfadenopatiu. Pre pacientov v II.C štádiu je štandardnou liečbou po 

orchiektómii chemoterapia, 3 kúry BEP-u alebo 4 kúry EP-u.  

 Observácia poskončení rádioterapie by mala spočívať vo fyzikalnom vyšetrení a vyšetrení 

AFP a &HCG každé 3 mesiace počas prvých troch rokov, každých 6 mesiacov počas roku 

4 a 5, potom 1x ročne pod dobu 10 rokov. RTG hrudníka a CT retroperotitonea a malej 

pánvy raz za 6 mesiacov v prvých 2 rokov a v treťom roku raz ročne. 

1.4.2  Liečba včasných štádií neseminómov (štádium I., II.A a II.B) 

Približne u polovice pacientov s neseminómami sa ochorenia zachytí v tzv. včasných štádiách, 

to znamená klinické štádium I., II.A a II.B.  

Klinické štádium I. je definované ako normálna hladina sérových markerov po orchiektómii 

(AFP, HCG a LDH) bez prítomnosti vzdialených metastáz na zobrazovacích vyšetreniach 

hrudníka, brucha a panvy. Klinické štádium II.A a B spočíva v non-bulky retroperitoneálnej 

lymfadenopatii (menšia ako 2cm pre štádiu II.A, 2-5 cm pre štádium II.B.) „s“ alebo „bez“ 

zvýšenia sérových markerov a bez prítomnosti vzdialených metastáz. Prítomnosť zvýšených 

nádorových markerov AFP alebo HCG bez dôkazu prítomnosti metastáz vyšetrovacími 

metódami, sa hodnotí ako klinické štádium I.S. Liečebné postupy nízkych štádií non-

seminómov nie sú jednoznačne stanovené. V klinickom štádiu I. prichádzajú do úvahy 

adjuvantná chemoterapia, retroperitoneálna lymfadenopatia alebo prísna observácia. Všetky 

tri metódy vedú k dlhodobému prežívaniu bez recidívy u viac ako 97% pacientov. V štádiu 

II.A až II.B možno postupovať dvomi spôsobmi. Rovnaké výsledky (viac ako 95% dlhodobé 

prežívanie bez recidívy) sa dosahuje pri použití primárnej chemoterapie a prípadnej následnej 

metastazektómii alebo pri primárnej retroperitoneálnej lymfadenektómii a následnou 

adjuvantnou chemoterapiou.  

Všetky liečebné stratégie dosahujú približne rovnaké výsledky, rozdielna je ale toxicita 

jednotlivých liečebných postupov. Vzhľadom na vysokú kurabilitu a nízky vek pacienta, 

v ktorom sa ochorenie vyskytuje, musíme pri výbere liečby zohľadňovať hlavne neskorú 

toxicitu jednotlivých liečebných možností. 

1.4.2.1  Liečba pacientov s neseminómom v štádiu I. 

Retroperitoneálna lymfadenektómia 

Retroperitoneálna lymfadenektómia (RPLND) je najstaršou liečebnou stratégiou pre 

pacientov s neseminómami v klinickom štádiu I. V minulosti však bola spojená s vysokou 

neskorou toxicitou, ktorá spočívala v poruche ejakulácie. V súčasnosti sa používa 

modifikovaná operácia, nervy šetriaca RPLND, ktorá dosahuje prakticky rovnaké výsledky 

ako pri kompletnej klasickej RPLND, ale riziko poruchy ejakulácie je pomerne nízke (menej 

ako 10%). Výhodou tejto liečebnej metódy je skutočnosť, že po nej neprichádza k recidívam 

v retroperitoneu (ani u pacientov s teratokarcinómom, ktorý je rezistentný na chemoterapiu) 

a preto u pacientov po RPLND je možné vynechať z observačného programu CT vyšetrenie 

brucha a malej panvy (51-53). Ďalšou výhodou je, že ochorenie si zachováva senzitivitu na 

chemoterapiu, takže štandardnou chemoterapiou vyliečime väčšinu pacientov. 
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Nevýhodou tejto liečebnej metódy je, že všetci pacienti podstúpia závažný chirurgický 

zákrok, ktorý vyžaduje skúsený chirurgický tím. Ďalšou nevýhodou je, že približne 20-30% 

pacientov dostane tzv. „zdvojenú liečbu“. Pri chirurgickom odstránení retroperitoneálnych 

uzlín v klinickom štádiu I. sa približne u 15-35% pacientov nájdu okultné metastázy 

v lymfatických uzlinách (54-57), ide teda pacientov v patologickom štádiu IIa, ktorí sú 

indikovaní na adjuvantnú chemoterapiu rovnako ako pacienti v klinickom štádiu IIa. Tým 

prichádza k tzv. „zdvojeniu liečby“ a títo pacienti sú vystavení toxicite obidvoch liečebných 

metód.  

V snahe vyhnúť sa toxicite chemoterapie v súčasnosti prebiehajú klinické štúdie, ktorých 

cieľom je identifikovať pacientov v patologickom štádiu II., ktorí by po retroperitoneálnej 

lymfadenektómii nevyžadovali adjuvantnú chemoterapiu. Ukazuje sa, že drvivá väčšina 

pacientov (skoro 100%), ktorí majú tzv. N1 chorobu (menej ako 5 pozitívnych lymfatických 

uzlín, všetky uzliny menšie ako 2cm, bez extranodálnej invázie) nezrecidivuje po operácii aj 

bez chemoterapie. Pacienti, ktorí nespĺňajú toto kritérium, zrecidivujú až v 50% (60,61,161).  

Adjuvantná chemoterapia 

Adjuvantná chemoterapia neseminómov v klinickom štádiu I sa začala používať na základe 

výsledkov, ktoré sa dosiahli chemoterapiou u pacientov v klinickom štádiu II (62,67). 

Recidíva po RPLND a dvoch kúrach adjuvantnej chemoterapie u pacientov v klinickom 

štádiu II je veľmi zriedkavá, vyskytuje sa u menej ako 1% pacientov. Na základe týchto 

výsledkov sa usúdilo, že dve kúry adjuvantnej chemoterapie BEP by mali byť dostatočnou 

adjuvantnou liečbou po orchiektomii pre pacientov v klinickom štádiu I. V súčasnosti 

prebiehajú štúdie, ktoré by chceli osvetliť možnosť použitia menšieho počtu 

chemoterapeutických kúr. Výsledky týchto štúdii sú sľubné avšak ešte nie sú dostatočne zrelé, 

aby sa uviedli do klinickej praxe.  

Podobne ako v štádiu II, výskyt recidív po adjuvantnej chemoterapii v štádiu I je je veľmi 

nízky (0-7%), avšak väčšina recidív sa objaví v retroperitoneu (63-68). Súčasťou observácie 

pacientov po adjuvantnej chemoterapii musí byť aj CT brucha a panvy. Neexistuje presné 

odporúčanie, ako vykonávať observáciu po adjuvantnej chemoterapii. Hlavným problémom je 

ako často vykonávať CT vyšetrenie brucha a panvy. Väčšina autorov odporúča vykonať CT 

brucha a malej pánve 2-krát ročne v prvých dvoch rokoch po ukončení chemoterapie a potom 

jedenkrát ročne. Zásadnou nevýhodou tejto liečebnej stratégie je toxicita, ktorej sú vystavení 

všetci pacienti, aj tí, u ktorých by nikdy k recidíve neprišlo. Toxicita závisí od celkovej dávky 

jednotlivých cytostatík, ktoré pacienti dostanú. Preto je dôležité podať pacientovi iba 2 kúry 

chemoterapie BEP. Podanie vyššieho počtu kúr sa považuje za „nadliečenie“ a môže viesť 

k poškodeniu pacienta. (viď kapitolu Liečba pokročilých štádií – toxicita chemoterapie) 

Prísna observácia 

Iba 15-35% pacientov v klinickom štádiu I zrecidivuje po orchiektomii, 76-90% z nich 

v priebehu prvého roka (31,68-76). Recidíva po dvoch rokoch je veľmi zriedkavá (menej ako 

10%). Väčšina relapsov je spojená s vzostupom nádorových markerov v sére, ale u časti 

pacientov môže prísť k relapsu aj bez vzostupu nádorových markerov. Ide hlavne o pacientov, 

u ktorých príde k recidíve teratómu alebo teratokarcinómu. Preto súčasťou prísnej observáície 

musí byť okrem fyzikálneho vyšetrenia a nádorových markerov aj CT vyšetrenia brucha 

a malej panvy.  

Z pohľadu toxicity je stratégia prísnej observácie najlepšou liečbou pre pacientov v klinickom 

štádiu I. 70-80% pacientov je uchránených od toxicity akejkoľvek liečby. Prísna observácia 

však vyžaduje dlhodobú spoluprácu pacienta a pacient je vystavený vyššiemu počtu CT 
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vyšetrení. V posledných rokoch sa stále častejšie poukazuje na vysokú dávku žiarenia pri 

častých CT vyšetreniach mladých ľudí, čo môže v budúcnosti spôsobiť vyšší počet 

sekundárnych malignít. Väčšina autorov sa domnieva, že CT vyšetrenie hrudníka by sa malo 

nahradiť klasickou RTG snímkou a počet CT brucha a malej panvy by sa mal pohybovať 

v rozmedzí 2-13 počas prvých piatich rokov liečby. Najčastejšie doporučovaná observačná 

schéme je, že sa v prvých dvoch rokoch vyšetruje sérová hladina markerov HCG a AFP 

každých 1-2 mesiace a zároveň sa vykoná aj fyzikálne vyšetrenie vrátane palpácie 

kontraleterálneho testis. CT vyšetrenie sa odporúča vykonať každé 3-4 mesiace v prvých 

dvoch rokoch. Po dvoch rokoch sa od CT vyšetrenia upúšťa, alebo sa robí maximálne 1x do 

roka (21).  

Nevýhodou metódy prísnej observácie je skutočnosť, že pacienti po dlhú dobu (5 rokov) 

musia dodržiavať observačný režim. V niektorých pracoviskách sa ukázalo, že až 80% 

pacientov poruší pravidelnosť observačného režimu (77,78). Týmto pacientom hrozí, že ich 

ochorenie sa zachytí v pokročilejšom štádiu, ktoré bude vyžadovať viac chemoterapie, ako by 

boli 2 kúry adjuvantnej liečby.  

Rozumnou možnosťou sa javí selektovať pacientov na prísnu observáciu a adjuvantnú 

chemoterapiu na základe rizikových faktorov, ktoré hovoria o pravdepodobnosti recidívy 

ochorenia v I. klinickom štádiu. V štúdiách, v ktorých sa zisťovala prítomnosť okultných 

metastáz v retroperitoneálnych lymfatických uzlinách, sa ukázalo, že najčastejšie sa okultné 

metastázy v lymfatických retroperitoneálnych uzlinách sa vyskytovali u pacientov, u ktorých 

v primárnom nádore sa nachádzal predominantne embryonálny karcinóm alebo angioinvázia. 

U pacientov, ktorí mali prítomný aspoň jeden znak, bolo riziko recidívy 30-90%. U pacientov, 

ktorí nemali ani jeden takýto príznak, bolo recidívy menšie ako 20%. V súčasnosti nie je 

úplná zhoda aký veľký objem embryonálneho karcinómu možno považovať za 

predominantný. Väčšina autorov sa domnieva, že musí byť embryonálneho karcinómu viac 

ako 40% objemu celkového nádoru. V klinických štúdiách s prísnou observáciou sa ukázalo, 

že jediným prognostickým faktorom, ktorý koreloval s prežívaním pacientov, bola prítomnosť 

angioinvázie v primárnom nádore (22-24).  

Zhrnutie a odporúčanie pre prax 

1. U pacientov v klinickom štádiu I. je možné použiť všetky tri liečebné stratégie, t.j. metódu 

prísnej observácie, retroperitoneálnu lymfadenektómiu alebo adjuvantnú chemoterapiu.  

2. Metóda prísnej observácie by mala byť rezervovaná iba pre pacientov s nízkym rizikom, 

t.j. pre pacientov, ktorí nemajú v nádore prítomnú angioinváziu a nemajú predominantnú 

komponentu embryonálneho karcinómu.  

3. Adjuvantná chemoterapia by nemala obsahovať viac ako dve kúry kombinácie BEP. 

4. Pacienti, ktorí sú vystavení retroperitoneálnej lymfadenektómii a nájdu s u nich rizikové 

faktory (viac ako 5 pozitívnych lymfatických uzlín, uzlina väčšia ako 2cm, extranodálne 

šírenie), by mali dostať dve kúry adjuvantnej chemoterapie. 

1.4.2.2  Liečba pacientov s neseminómom v štádiu I.S 

Samostatnú skupinu tvoria pacienti, u ktorých po orchiektómii pretrvávajú zvýšené hodnoty 

AFP alebo HCG a pri použití štandardných zobrazovacích metód nenájdeme prítomnosť 

nádorového ochorenia. U týchto pacientov je indikované vykonať CT vyšetrenie mozgu 

a USG vyšetrenie kontralaterálneho testis. V prípade, že ani v týchto orgánoch sa nenájde 

ochorenie, zaraďujeme pacientov do štádia I.S. Treba mať na pamäti, že nízke hladiny AFP 

alebo HCG, ktoré sú stabilné a nejavia progresiu, môžu byť spôsobené aj neonkologickými 

príčinami ako sú napríklad hypogonatizmus, užívanie marihuany alebo ochorenie pečene. 
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Dlhodobé sledovanie ukazuje, že u väčšiny pacientov v štádiu I.S príde k recidíve ochorenia 

a to hlavne v retroperitoneu. Pacienti v tomto štádiu sú preto indikovaní na podanie 

adjuvantnej chemoterapie. Vykonanie RPLND u nich nie je indikované.  

1.4.2.3  Liečba pacientov s neseminómom v štádiu II. 

Podobne ako v štádiu I. ani v štádiu II. nie je jasná liečebná stratégia. Do úvahy prichádzajú 

dve stratégie:  

1. Vykonanie RPLND a podanie adjuvantnej chemoterapie (2xBEP) u pacientov 

s vyšším rizikom (viac ako 5 pozitívnych lymfatických uzlín, rozmer ktorejkoľvek 

lymfatickej uzliny viac ako 2cm a extranodálny rast)  

2. Chemoterapia (3xBEP) a operácia iba u pacientov, u ktorých pretrváva reziduálna 

masa na zobrazovacích vyšetreniach po ukončení chemoterapie.  

Liečebné výsledky oboch stratégií sú veľmi dobré a približne rovnaké. Viac ako 95% 

pacientov prežíva dlhodobo. Nevýhodou primárnej operácie je skutočnosť, že väčšie percento 

pacientov nakoniec dostane aj chemoterapiu. Počet pacientov, ktorí potrebujú chemoterapiu 

(adjuvantne alebo pre neskorší relaps), sa pohybuje okolo 50%. Ďalšou nevýhodou je riziko 

vzniku suchej ejakulácie. Táto komplikácia sa po modifikovajnej RPLND vyskytuje síce 

zriedkavo, menej ako 10%, ale v prípade, že sa vyskytne, v podstatnej miere ovplyvní kvalitu 

života mladých pacientov. Výhodou primárnej RPLND je skutočnosť, že sa pri nej odstránia 

aj zložky teratokarcinómu, ktoré v prípade progresie nie sú citlivé na chemoterapiu.  

Potreba vykonať operáciu po primárnej RPLND u pacientov v štádiu II je zriedkavá, 

pohybuje sa medzi 20 a 30%. Nevýhodou je samozrejme možná neskorá toxicita použitej 

chemoterapie. Pre pacientov v tomto štádiu sú dostatočnou chemoterapiou tri kúry BEP-u. 

1.5  Liečba pokročilých štádií testikulárnych nádorov 

Zásadný zlom v liečbe testikulárnych nádorov nastal v 70-rokoch, kedy sa do liečby nádorov 

z germinatívnych buniek zaviedla cisplatina. V roku 1977 publikoval Einhorn a spol. 

terapeutické výsledky, ktoré dosiahol použitím 3-kombinácie PVB (platina, vinblastin, 

bleomycin) a následnou chirurgickou liečbou (odstránenie reziduálnych metastáz) (79). Touto 

liečbou dosiahlo kompletnú remisiu a dlhodobé prežívanie u približne 85% pacientov. 

Kombinácia PVB bola spojená s akútnou i neskorou toxicitou. Jednou z najzávažnejších 

toxicít kombinácie PVB bola neurotoxicita. Koncom 80 rokov vo Veľkej Británii zaviedli do 

liečby testikulárnych nádorov etopozid. Etopozid nahradil vinblastin v kombinácii PVB 

a vznikla kombinácia BEP, ktorá sa dodnes používa ako štandardná liečba nádorov 

z germinatívnych buniek (80). Kombinácia BEP dosahuje o niečo väčší počet kompletných 

remisií ako kombinácia PVB, ale dlhodobé prežívanie je rovnaké. Hlavnou výhodou 

kombinácie BEP je jej vyššia efektivita u pacientov s tzv. rozsiahlou chorobou („bulky 

disease“) a nižšia neurotoxicita. Aj keď neurotoxicita kombinácie BEP bola nižšia ako 

kombinácia PVB, myelotoxicita i orgánová toxicita a hlavne neskorá toxicita, tejto liečby nie 

je zanedbateľná (81).  

1.5.1  Toxicita chemoterapie 

Toxicita cytostatík používaných pri nádoroch z germinatívnych buniek je všeobecne známa. 

Cieľom tejto kapitoly nie je rozobrať do detailu všetky možné toxické účinky cytostatík 
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používaných pri liečbe testikulárnych nádorov, ale zamerať sa iba na ten typ toxicity, ktorý 

bezprostredne ovplyvňuje rozhodnutie o liečbe pacientov s nádormi z germinatívnych buniek.  

Hematologická toxicita 

Hematologická toxicita cytostatickej kombinácie BEP je pomerne veľmi dobrá. U väčšiny 

pacientov sa dostaví leukopénia a trombocytopénia 1-2 týždne po ukončení cytostatickej 

liečby, a v niektorých prípadoch môže pretrvávať až do začiatku nasledujúceho cyklu. Pri 

liečbe testikulárnych nádorov nie je indikované odložiť podanie nasledujúcej chemoterapie 

z dôvodu leukopénie a trombocytopénie, okrem prípadov, kedy pancytopénia bola spojená so 

závažnou klinickou komplikáciou ako napríklad febrilná neutropénia alebo krvácanie. 

Nedodržanie dávkovacieho intervalu alebo zníženie dávky cytostatík sa prejaví zníženým 

počtom vyliečených pacientov a skrátením prežívania.  

Leukopénia a trombocytopénia sa vyskytne u väčšiny pacientov. Preventívne podávanie 

hemopoetických rastových faktorov je preto indikované u tejto skupiny pacientov už od prvej 

kúry chemoterapie. V prípade, že prvú kúru chemoterapie nepodávame spolu s rastovým 

faktorom, je nevyhnutné hemopoetické rastové faktory pridať do liečby u všetkých pacientov, 

u ktorých sa vyskytla ťažká leukopénia respektíve leukopénia spojená s febrilnou 

neutropéniou.  

Pľúcna toxicita 

Najzávažnejšou akútnou pľúcnou toxicitou je pneumonitída a pľúcna fibróza spojená 

s bleomycínom. Výskyt pneumonitídy a fibrózy je závislý na celkovej kumulatívnej dávke 

bleomycínu. Pri celkovej kumulatívnej dávke nad 200mg/m² riziko toxicity podstatne stúpa. 

Prediktívne faktory pre vývoj pľúcnej toxicity sú: vyšší vek, súčasné alebo predchádzajúce 

ožiarenie hrudníka a porucha renálnych funkcií (veľa krát je spôsobená konkomitantným 

podaním cisplatiny). Pľúcna fibróza je závažné ochorenie, ktoré je fatálne približne pre 50% 

pacientov. Incidencia fatálnej pľúcnej toxicity po bleomycíne je závislá od počtu cyklov BEP, 

ktoré pacient dostane. Pri podávaní 4 cyklov BEP-u sa fatálna toxicita vyskytuje u 1-2% 

pacientov, na rozdiel od toho, u pacientov ktorí dostávajú iba 3 kúry BEP-u je výskyt fatálnej 

toxicity menší ako 1% (82-86).  

Pľúcna fibróza sa najčastejšie prejavuje suchým kašľom, dýchavicou a nálezom vrzgotov 

v bazálnych častiach pľúc. Pľúcna fibróza má typický obraz na RTG vyšetrení, ktorý spočíva 

v mnohopočetnom výskyte drobných malých uzlíkov. RTG obraz poväčšine nekoreluje so 

závažnosťou ochorenia, ale v prípade že sa vyskytne, je indikáciou na ukončenie liečby 

bleomycínu. Najvyšší klinický úžitok pri prevencii a diagnostike pľúcnej fibrózy má vitálna 

kapacita pľúc. Vzhľadom na nízku incidenciu pľúcnej toxicity, ako aj na nízku kumulatívnu 

dávku bleomycínu, ktorá sa používa u väčšiny pacientov s testikulárnymi nádormi, väčšina 

pracovísk nevykonáva vyšetrenie pľúcnej kapacity u všetkých pacientov. Vyšetrenie pľúcnej 

kapacity je však nevyhnutné u pacientov, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť pľúcnej 

toxicity. Liečbu bleomycínom treba prerušiť ak vitálna kapacita klesne o 40%, respektíve pod 

hodnotu 60%.  

Akútna pľúcna toxicita v dôsledku liečbe bleomycínom sa vyskytuje počas liečby, respektíve 

tesne po jej ukončení. Závažnou sa ale aj ukazuje neskorá pľúcna toxicita, ktorá z väčšej 

miery je spojená s kumulatívnou dávkou cisplatiny ako bleomycínu. U pacientov, ktorí 

dostávali vyššie dávky cisplatiny, sa neskorá pľúcna toxicita (po viac ako 10 rokoch) vyskytla 

u 15-20% pacientov. Ukazuje sa, že celková kumulatívna dávka, po prekročení ktorej stúpa 

riziko neskorej pľúcnej toxicity, je 850mg cisplatiny a viac (87).  
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Celková anestézia u pacientov s testikulárnymi nádormi liečenými bleomycínom, býva 

spojená s vyšším rizikom respiratórneho dystres syndrómu, s následnou akútnou respiračnou 

insuficienciou po celkovej anestéze (88,89). Predpokladá sa, že u týchto pacientov existuje 

latentná pľúcna toxicita a akútna respiračná insuficiencia je vyprovokovaná koncentrovaným 

kyslíkom. Je preto potrebné vyhnúť sa podávaniu vysoko koncentrovaného kyslíka 

u pacientov predliečených bleomycínom a v prípade, že oxygenácia je potrebná, mala by sa 

uskutočniť na oddeleniach ARO alebo na JIS. Ukazuje sa, že u pacientov, ktorí musia 

podstúpiť operáciu, veľmi presné balancovanie intravenóznych tekutín, minerálov a krvných 

produktov, dokáže znížiť riziko vzniku akútnej respiračnej insuficiencie (90). 

Renálna toxicita 

Napriek tomu, že aplikácia cisplatiny je vždy spojená s hydratáciou a forsírovaním diurézy, 

približne u tretiny pacientov liečených cisplatinou príde k zníženiu glomelulárnej filtrácie. Po 

ukončení liečby u časti pacientov dochádza k čiastočnej alebo úplnej úprave glomelulárnej 

filtrácie (91-94). Inou manifestáciou renálnej toxicity u pacientov liečených pre testikulárne 

nádory je hypomagneziémia a hypofosfatémia (93-95). Laboratórny nález hypomagneziémie 

a hypofosfatémie sa môže vyskytovať u 20-30 pacientov liečených pre testikulárne nádory 

a pretrváva veľmi dlho. Zdá sa, že laboratórny nález zníženej filtrácie hypomagneziémie 

alebo hypofosfatémie nekoreluje s klinickými ťažkosťami alebo klinicky závažnou funkčnou 

poruchou obličiek. Nie je momentálne jasné, či tento laboratórny nález nie je predzvesťou 

klinicky závažnejšej renálnej toxicity, ktorá sa môže vyskytnúť vo vyššom veku. Renálna 

toxicita je ďalšou závažnou príčinou, pre ktorú je nevyhnutné presne stratifikovať pacientov 

na skupiny, ktorým na vyliečenie stačí nižší počet kúr chemoterapie. 

Spermatogenéza 

Hodnotenie účinku cytostatík na spermatogenézu u pacientov s testikulárnymi nádormi je 

komplikované skutočnosťou, že približne 30% pacientov má poruchu spermatogenézy už 

v čase diagnózy (96). Najčastejšie býva porucha mobility spermii azoospermia 

a oligospermia. Chemoterapia (hlavne cisplatina) môže taktiež prechodne zhoršiť 

spermatogenézu. Pravdepodobnosť úpravy spermatogenézy závisí na počte cyklov 

chemoterapie, ktorá bola pacientovi podaná, na veku pacienta, v ktorej chemoterapiu dostával, 

a na závažnosti oligospermie pred začatím liečby (64,97-99). Doposiaľ neexistujú správy, že 

by sa oligospermia alebo iná porucha spermatogenézy vyskytla u pacientov, u ktorých dostanú 

dve kúry chemoterapie BEP. Na rozdiel od toho, u väčšiny pacientov, ktorí dostanú 3 alebo 4 

kúry chemoterapie, sa vyvinie prechodná porucha spermatogenézy, ktorá trvá približne 10-14 

mesiacov. U väčšiny pacientov (viac ako 70%) prichádza k úprave spermatogenézy do troch 

rokov. U pacientov, ktorí dostanú vysoké dávky cisplatiny (viac ako 400mg/m²) sa 

azoospermia vyskytuje častejšie, v niektorých štúdiách až u 50% pacientov. Ukazuje sa, že 

pretrvávajúca porucha spermatogenézy po chemoterapii u pacientov s testikulárnymi nádormi, 

nemusí nevyhnutne viesť k ich neschopnosti splodiť deti. V každom prípade však riziko 

poruchy spermatogenézy je dôvodom na to, aby sme s každým pacientom s testikulárnym 

nádorom ešte pred začatím cytostatickej liečby prekonzultovali možnosť uloženia spermií do 

banky.  

Kardiovaskulárna toxocita 

Dlhodobé sledovanie pacientov vyliečených z testikulárnych nádorov ukazuje, že 

pravdepodobne najzávažnejšou neskorou toxicitou cytostatickej liečby bude kardiovaskulárna 

toxicita (100-103). Neskorá kardiovaskulárna toxicita sa môže prejaviť ako dyslipidémia, 

hypertenzia, včasná ateroskleróza a ischemická choroba srdca, Raynaudov fenomén 
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a tromboembolické príhody. Zvýšený výskyt kardiovaskulárnych komplikácii sa pozoroval 

tiež u pacientov, ktorí dostávali rádioterapiu či už na mediastinum alebo na 

infradiafragmatickú oblasť. Na rozdiel od neskorej toxicity, akútna kardiotoxicita je 

u pacientov s testikulárnymi nádormi veľmi známy. Pomerne málo prác sa venuje štúdiu tohto 

problému. Ukazuje sa, že poškodenie obličiek cisplatinou nebude zohrávať kľúčovú rolu vo 

vývoji kardiovaskulárnej toxicity.  

Jedným z najčastejším a pomerne špecifickým prejavom kardiovaskulárnej toxicity 

u pacientov s testikulárnymi nádormi je Raynaudov fenomén (104-108). Za jeho výskyt je 

v najväčšej miere zodpovedná kombinácia cytostatík bleomycínu a cisplatiny. Symptómy sa 

môžu objaviť kedykoľvek v priebehu liečby alebo po jej ukončení. Raynaudov fenomén sa 

môže vyskytnúť až do 3 rokov od skončenia chemoterapie. Incidencia a závažnosť syndrómu 

je priamo podmienená typom cytostatík, ich kumulatívnou dávkou a spôsobom ich aplikácie. 

Za vznik Raynaudovho fenoménu je v najväčšej miere zodpovedná kombinácia cisplatiny 

a bleomycínu. Podstatne vyšší výskyt tejto komplikácie sa pozoroval u pacientov, ktorí 

dostávali vinblastin, v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávajú etopozid. Práve výskyt 

Raynaudovho fenoménu bol jedným z dôvodov, prečo sa upustilo od liečby PVB a začala sa 

ako štandardná liečba používať 3-kombinácia BEP. Dlhodobá infúzia bleomycínu je spojená 

s nižších výskytom Raynaudovho fenoménu ako bolusova aplikácia.  

Cielené pátranie po včasných príznakoch kardiovaskulárnej toxicity by malo byť štandardnou 

súčasťou observácie pacientov po liečbe pre testikulárny nádor. V súčasnosti sa odporúča 

sledovanie hypertenzie minimálne raz za 2 roky u pacientov starších ako 20 rokov 

a sledovanie lipidového profilu každých 5 rokov.  

Neurotoxicita a ototoxicita 

Neurotoxicita a ototoxicita sú spôsobené predovšetkým podávaním platiny, neurotoxicita 

môže byť zvýraznená pri používaní vinblastinu. Podobne ako iné typy toxicity aj táto toxicita 

je závislá na celkovej kumulatívnej dávke cisplatiny. Neuropatia sa prejavuje ako dyzestézie, 

parestézie a poruchy citlivosti. Môže sa objaviť počas liečby alebo 3 mesiace od jej 

ukončenia. U väčšiny pacientov po skončení chemoterapie prichádza k úprave, avšak 

u väčšiny pacientov ide iba o parciálnu úpravu. Trvalú senzorickú neuropatiu po liečbe 

platinou má približne 20-30% pacientov s testikulárnymi nádormi. Podobne i ototoxicita, 

prejavuje sa počas liečby alebo sa môže prejaviť alebo zhoršovať aj po skončení liečby 

(približne do 3 mesiacov). Prejavuje sa zhoršením sluchu, hlavne vo vyšších frekvenciách, 

tinitom prípadne vertigom. Audiometrické vyšetrenie ukazuje, že k ototoxicite dochádza až 

u 90% pacientov, i keď väčšina z nich ototoxicitu nevníma a nepociťuje. Trvalé následky má 

približne 20% pacientov (107-113).  

Sekundárne malignity 

Najobávanejšou toxicitou liečby testikulárnych nádorov sú sekundárne malignity. Zvýšená 

incidencia sekundárnych malignít sa pozorovala u pacientov liečených samotnou 

chemoterapiou, samotnou rádioterapiou alebo obidvoma spôsobmi. Pravdepodobnosť vzniku 

solídneho nádoru je približne 2-3x vyššia u pacientov liečených pre testikulárny nádor ako 

u zdravej populácie. Riziko vzniku sekundárneho nádoru závisí od veku, v ktorom bol pacient 

liečený na testikulárny nádor. U pacientov u ktorých sa liečba podávala v mladšom veku je 

riziko vyššie ako u pacientov ktorí dostávali liečbu v neskoršom veku. Najčastejšie nádory, 

ktoré sa vyskytujú sú karcinóm pľúc, karcinóm kolonu, močového mechúra, pankreasu 

a žalúdka. Bola taktiež popísaná zvýšená incidencia mezoteliómu a karcinómu ezofagu. 

U pacientov, ktorí dostávali rádioterapiu na infra-diagragmatickú oblasť, sa častejšie 
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vyskytuje karcinóm močového mechúra, žalúdka, pankreasu a obličiek. Ukazuje sa, že 

pravdepodobne terapeutické výsledky sekundárnych malignít po liečbe testikulárnych 

nádorov budú rovnaké ako liečebné výsledky pacientov, u ktorých sa malignita vyskytla bez 

predchádzajúcej chemoterapie alebo rádioterapie (101,114-117).  

U pacientov liečených pre testikulárne nádory sa pozoroval zvýšený výskyt leukémii. V tejto 

skupine pacientov sa rozoznávajú dva typy sekundárnych leukémii. Jeden typ je rovnaký ako 

sekundárna leukémia po cytostatikách, ktorú pozorujeme pri iných diagnózach. Táto sa 

vyskytuje relatívne neskoro (po 5 rokoch ukončenia liečby) a je často spojená 

s myelodysplastickým syndrómom. Druhý typ leukémie je spôsobený etopozidom. Typické 

pre tento typ leukémie je, že sa vyskytuje skoro po ukončení liečby (2-3 roky) a má 

chatakteristickú chromozomálnu aberáciu (translokácia na chromozóme 11). Riziko vzniku 

tejto leukémie je priamo viazané na kumulatívnu dávku etopozidu. Pacienti, ktorí dostali 

celkovú kumulatívnu dávku etopozidu menej ako 1000mg/m² majú pravdepodobnosť vzniku 

sekundárnej leukémie extrémne nízku, pacienti ktorí dostanú viac ako 2000 mg/m² majú 

riziko vzniku tejto leukémie okolo 5% (118-124,162).  

1.5.2  Stratifikácia do rizikových skupín 

Výskyt akútnej i neskorej toxicity chemoterapie používanej pri liečbe testikulárnych nádorov 

nie je vysoká. Ak však zoberieme do úvahy mladý vek, v ktorom sa nádory z germinatívnych 

buniek vyskytujú a vysoký počet vyliečených pacientov, neskorá toxicita nie je zanedbateľná. 

Práve výskyt neskorej toxicity bol dôvodom, prečo sa hľadali cesty ako stratifikovať 

pacientov do rizikových skupín. Cieľom bolo nájsť skupinu pacientov, u ktorej 

pravdepodobnosť vyliečenia štandardnou chemoterapiou je veľmi vysoká a u tejto skupiny 

pacientov by sa otvárala možnosť hľadať cesty ako znižovať toxicitu. Na druhej strane 

v skupine pacientov, u ktorých liečebné výsledky nie sú dostatočne dobré, by bolo možné 

zvyšovať efektivitu chemoterapie aj za cenu zvýšenia toxicity. V roku 1997 vznikla preto 

komisia IGCCCG (International Germ Cell Cancer Collaborative Group), ktorá vytvorila 

prediktívny systém založený na mieste primárneho nádoru (gonadálny verzus extra 

gonadálny), na orgánoch postihnutých metastázami a na výške nádorových markerov 

(odobratých v prvý deň prvého liečebného cyklu resp. po orchiektómii a pred chemoterapiou) 

(25). Na základe týchto parametrov rozdelila pacientov do 3 prognostických skupín:  

 dobrej, 

 strednej, 

 vysoko rizikovej skupiny. 

Dlhodobé prežívanie pacientov zaradených do skupiny s dobrou prognózou sa pohybovalo 

nad 90%, pacientov zaradených do strednej skupiny medzi 70-80% a u pacientov zaradených 

do skupiny s vysokým rizikom bolo dlhodobé prežívanie menšie ako 50%.  

Pacientov s čistým seminómom zaradili iba do dvoch skupín, s dobrou a strednou prognózou. 

Do skupiny so strednou prognózou zaradili pacientov, ktorí mali metastázy prítomné inde ako 

v pľúcach alebo lymfatických uzlinách, nezávisle od toho, či primárne ložisko bolo v testes 

alebo extragonadálne. Nutnou podmienkou bola normálna hladina AFP.  

Pacientov s neseminómami zaradili do 3 skupín. Do skupiny s dobrou prognózou boli 

zaradení pacienti, ktorí mali primárny gonadálny alebo retroperitoneálny nádor, nemali 

metastázy inde ako v pľúcach alebo v lymfatických uzlinách a hladina sérových markerov 

bola nízka (AFP pod 1000ng/ml HCG pod 5000 UI/l a LDH menej ako 1,5 násobok horného 

limitu normálnych hodnôt). Do skupiny so strednou prognózou sa zaradili pacienti, ktorí mali 

primárny nádor testikulárny alebo v retroperitoneu, nemali iné viscerálne metastázy ako 
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v pľúcach a nádorové markery sa pohybovali v rozmedzí AFP: 1000-10000ng/ml, HCG 5000-

50000UI/l a LDH 1,5-10 krát horný limit. Do skupiny s nepriaznivou prognózou boli zaradení 

pacienti, ktorí mali primárny extragonadálny mediastinálny nádor, mali postihnutie 

metastázami iných orgánov ako pľúc a mali markery: AFP nad 10000ng/ml, HCG nad 

50000UI/l a LDH nad 10-násobok horného limitu normálnych hodnôt. Vzhľadom na veľmi 

vysokú prediktívnu hodnotu tohto systému, jeho výsledky boli inkludované do TNM 

klasifikácie. Pacienti s dobrou prognózou sa pohybujú v klinických štádiách II. a III.A, 

pacienti so strednou prognózou sú klinické štádium III.B a pacienti so zlou prognózou sú 

pacienti v klinickom štádiu III.C.  

1.5.3  Liečba pacientov s dobrou prognózou v štádiu 

(klinické štádium II.-III.A) 

Viac ako 90% pacientov z tejto skupiny sa vylieču štandardnolu liečbou (4 kúry BEP-u 

a následná metastazektómia). Veľmi dobré liečebné výsledky umožnili hľadať možnosti 

znižovania toxicity cytostatickej liečby pre pacientov z tejto skupiny. Keďže toxicita 

chemoterapie závisí na kumulatívnej dávke jednotlivých cytostatík, jednou zo snáh bolo 

znížiť celkový počet podávaných liečebných cyklov. Ďalšou cestou bolo skúsiť zameniť 

cisplatinu karboplatinou, keďže cisplatina sa vo veľkej miere podieľa na neskorej toxicite 

chemoterapie. Toxicita bleomycínu nie je vysoká, avšak keď sa vyskytne je spojená s vysokou 

mortalitou a preto treťou cestou ako znížiť toxicitu chemoterapie bola snaha vynechať 

bleomycín z liečby. Výsledky viacerých randomizovaných štúdií, ktoré sa zaoberali 

možnosťou zníženia toxicity cytostatickej liečby u pacientov s nádormi z germinatívnych 

buniek s dobrou prognózou, možno zhrnúť nasledovne: 

1. 3 kúry chemoterapie BEP sú dostatočnou liečbou pre pacientov z tejto skupiny. 

3 kúrami BEP-u sa dosiahnu rovnaké výsledky 4 kúry BEP-u, pričom toxicita je 

menšia (125).  

2. Zníženie dávky vepezidu v jednotlivých cykloch viedlo k zvýšeniu počtu recidív 

ochorenia. Štandardnou dávkou vepezidu, ktorý sa používa pri liečbe pacientov 

s testikulárnymi nádormi, je 500mg/m² počas 1 kúry, t.j. 100mg/ m² denne po dobu 

5 dní (83,127).  

3. Štúdie, ktoré sa zaoberali možnosťou vynechania bleomycínu nepriniesli úplne 

jednoznačné výsledky (83,127-128). Pacienti, ktorí dostávali 3 kúry EP-u mali vyšší 

výskyt neskorých relapsov, v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali 3 kúry BEP-u. 

Ukazalo sa e sa, že pravdepodobne pacienti, ktorí dostanú 4 kúry EP-u majú rovnaké 

terapeutické výsledky ako pacienti, ktorí dostali 3 kúry BEP-u. Je ale otázne, či 

toxicita 4 kúr EP-u je menšia ako toxicita 3 kúr BEP-u. Nevýhoda trojkombinácie sa 

ukázala hlavne vo vyššom výskyte Raynaudovho syndrómu. U žiadneho pacienta 

liečeného dvojkombináciou sa Raynaudov syndróm nevyskytol. Vynechanie 

bleomycínu z liečby testikulárnych nádorov je prípustné iba u pacientov zo skupiny 

s dobrou a strednou prognózou, hlavne u pacientov, ktorí majú medicínsku 

kontraindikáciu alebo zvýšené riziko pľúcnej toxicity. Na základe vyššie uvedených 

štúdii sa dnes za štandardnú chemoterapiu pre pacientov v III.A klinickom štádiu 

nádorov z germinatívnych buniek považujú 3 kúry tzv. amerického BEP-u 

t.j. chemoterapie, ktorá obsahuje vepezid v dávke 100mg/m² deň 1-5.  

4. Použitie karboplatiny namiesto cis-platiny zhoršuje liečebné výsledky (129-131). 
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1.5.4  Pacienti so strednou prognózou (klinické štádium IIIB) 

Štandardnou liečbou pre pacientov so strednou prognózou sú 4 kúry BEP-u a následná 

metastazektómia. Výsledky dosahované touto liečbou sa nedajú považovať za uspokojivé 

a preto mnohé pracoviská zaraďujú týchto pacientov do experimentálnych štúdií s cieľom 

hľadať vyššiu efektivitu chemoterapie, podobne ako pacientov zo skupiny so zlou prognózou. 

Domnievame sa však, že radikálnejšia liečba by mala najprv dokázať svoju efektivitu 

u pacientov so zlou prognózou a až potom ju aplikovať na pacientov so strednou prognózou, 

keďže sa dá predpokladať, že toxicita radikálnejšej liečby bude vyššia ako toxicita liečby 

BEP.  

1.5.5  Pacienti s nepriaznivou prognózou (klinické štádium IIIC) 

Liečebné výsledky, ktoré sa dosahujú štandardnou liečbou (4 kúry BEP a následná 

metastazektómia) u pacientov v skupine s nepriaznivou prognózou sú neuspokojivé. Pacienti 

zaradení do tejto skupiny sa považujú za kandidátov na agresívnejšiu liečbu. Existuje celá 

škála štúdií, ktoré sa snažili nájsť agresívnejšiu a efektívnejšiu liečbu pre túto skupinu 

pacientov. Skúmala sa v nich možnosť podávania vyššej dávky cisplatiny, kombinácia 

cisplatiny s karboplatinou, používaní dvoch skrížene nerezistentných režimov, nahradenie 

bleomycínu ifosfamidom, pridanie ďalších cytostatík ako paklitaxel a gemcitabín, podávanie 

vysokodávkovanej cytostatickej liečby s následnou transplantáciou hemopoetických buniek 

alebo tenzná liečba s následnou aplikáciou hemopoetických rastových faktorov (132-138). 

Žiaden režim, ktorý bol testovaný v porovnávacích štúdiách nepriniesol lepšie terapeutické 

výsledky ako 4 kúry BEP-u. Napriek tomu, že randomizované štúdie nepriniesli pozitívne 

výsledky, údaje, ktoré pozberala medzinárodná skupina IGCCG z pracovísk zaoberajúcich sa 

liečbou testikulárnych nádorov, ukazujú, že prežívanie pacientov zaradených do tejto skupiny 

stúpa. Vysvetlenie sa vidí v tom, že väčšina pacientov z tejto skupiny sa lieči v centrálnych 

inštitúciách, kde sú zaradení do rôznych experimentálnych programov, poväčšine menších 

štúdií typu fázy 2. Výsledky týchto štúdii možno nie sú dostatočne dobré na to, aby boli 

dôvodom na zorganizovanie väčšej štúdie fázy 3, ale pravdepodobne pozitívne ovplyvňujú 

prežívanie pacientov z tejto prognostickej skupiny.  

1.5.6  Manažment pacienta po ukončení chemoterapie 

V súčasnej dobe sa považuje za štandardnú liečbu pacientov s testikulárnym nádorom podanie 

3-4 kúr chemoterapie BEP. Niet žiadnej indikácie na prolongáciu podávania tejto 

chemoterapie. Asi 70% pacientov dosiahne 3-4 kúrami BEP-u kompletnú remisiu, to znamená 

kompletnú normalizáciu hladiny nádorových markerov a vymiznutie metastáz na 

zobrazovacích vyšetrovacích metódach. Riziko relapsu u týchto pacientov je veľmi nízke 

(menej 3%).  

Ak boli nádorové markery na začiatku liečby veľmi vysoké, klesali v polčase rozpadu počas 

liečby a po ukončení liečby sú stále zvýšené ale klesajú, je indikované nepokračovať ďalej 

v cytostatickej liečbe, ale počkať niekoľko týždňov až mesiacov počas ktorých veľmi 

pravdepodobne príde k normalizácii nádorových markerov. Zahájenie druhej línie liečby je 

indikované iba v prípade, že dôjde k opätovnému nárastu hodnôt nádorových markerov.  

Približne u 30% pacientov nepríde k vymiznutiu všetkých metastáz na zobrazovacích 

vyšetreniach a riziko recidívy je u nich podstatne vyššie. Všetci pacienti, u ktorých 

pretrvávajú reziduálne masy na zobrazovacích vyšetreniach po ukončení chemoterapie, sú 
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kandidátmi na zváženie chirurgickej liečby. Pokračovanie v chemoterapii je u nich 

kontraindikované. Za kontraindikáciu chirurgickej liečba sa považuje zvýšená hodnota 

nádorových markerov AFP a HCG. U pacientov, u ktorých príde k dlhodobejšej stabilizácii 

nízkych hodnôt nádorových markerov (2-3 mesiace), je indikovaná chirurgická liečba 

rovnako ako u pacientov, u ktorých príde k normalizácii nádorových markerov, ak pretrvávajú 

metastázy zistiteľné zobrazovacími vyšetrovacími metódami.  

Chirurgická liečba spočíva v odstránení všetkých metastáz, pokiaľ je to technicky možné. 

Približne u 40-50% pacientov, ktorí podstúpia metastazektómiu, sa v reziduálnych tumoroch 

nájde iba fibróza alebo nekróza, u ďalších 35-40% sa nájdu známky zrelého teratómu a u 10% 

pacientov sa nájdu viabilné nádorové bunky.  

Problematická býva indikácia extripácie reziduálnych metastáz z retroperitonea. Nie je 

v súčasnosti úplne jasné ako veľké musia byť reziduálne lymfatické uzliny v retroperitoneu, 

aby boli indikované na metastazektómiu. Bol prijatý medzinárodný konsenzus, že všetky 

lymfatické uzliny väčšie ako 1cm by mali byť chirurgicky odstránené. Zdá sa ale, že 

u pacientov u ktorých primárny tumor obsahoval zložky teratómu alebo teratokarcinómu, je 

vyššia pravdepodobnosť, že sa teratomové štruktúry nájdu aj v uzlinách menších ako 1cm. 

Operačné odstránenie „zárodkov“ recidívy teratokarcinómu je obzvlášť dôležité, lebo 

teratokarcinóm nie je citlivý na chemoterapiu. Chirurgické odstránenie reziduálnych más, 

v ktorých sa nachádza zrelý teratóm, je dôležité aj preto, lebo v ďalšom období môže prísť 

k jeho dediferenciácii na teratokarcinóm alebo zrelý teratóm môže progredovať („syndróm 

progredujúceho zrelého teratómu). Neskoro zachytený, neoperovateľný syndróm 

progredujúceho zrelého teratómu, môže byť pre pacienta smrteľný. 

 U pacientov, u ktorých sa reziduálne masy nachádzajú vo viacerých orgánoch alebo 

lokalitách, je potrebné sa pokúsiť o chirurgické odstránenie všetkých reziduálnych más. Aj 

v prípade, že v ľahšie odstrániteľných reziduálnych masách nájdeme iba nekrózu alebo 

fibrózu, je potrebné sa pokúsiť odstrániť aj ďalšie reziduálne masy. Pravdepodobnosť, že 

nájdeme rozdielny histologický nález v tumoróznych masách odstránených z rozličných 

lokalít je až 30% (139). Ukazuje sa byť výhodné vybrať reziduálne masy z retroperitonea a až 

potom prikročiť k odstráneniu reziduálnych más z iných orgánov, pretože pravdepodobnosť 

nálezu viabilného nádoru alebo teratomových štruktúr je vyššia v retroperitoneálnych 

reziduálnych masách ako v reziduách odstránených z iných orgánov.  

Samostatnú kapitolu manažmentu reziduálnej masy predstavuje čistý seminóm. Podobne ako 

sme spomenuli pri štádiách II., aj pacienti vo vyššom štádiu liečení chemoterapiou, majú viac 

ako 50% pravdepodobnosť, že po ukončení 4 kúr chemoterapie budú mať reziduálnu masu. 

Operácia tejto reziduálnej masy však nie je štandardne indikovaná, pretože v okolí 

reziduálnych más sa veľmi často vytvára veľká fibróza, ktorá je zodpovedná za vysokú 

perioperačnú morbiditu a mortalitu (45). Klinické dáta ukazujú, že u väčšiny pacientov 

prichádza postupne k normalizácii nádorovej masy (46). Proti štandardnému vykonávaniu 

metastazektómie u reziduálnych más seminómu svedčí aj skutočnosť, že kurabilita pacientov, 

ktorí zrecidivujú po primárnej liečbe je veľmi vysoká. V poslednej dobe sa do riešenia 

reziduálnej masy u čistého seminómu zavádza používanie PET vyšetrenia (48). Špecificita 

tohto vyšetrenia pri čistom seminóme je veľmi vysoká, takže negatívny nález reziduálnej 

masy sa považuje za dôkaz toho, že v reziduálnej mase sa nenachádza viabilný nádor. Nález 

pozitívneho PET vyšetrenia v reziduálnej mase však nie je jednoznačným dôkazom 

prítomnosti nádorovej choroby, respektíve vysokého rizika relapsu. U týchto pacientov je 

však potrebné vykonávať prísnejšiu observáciu.  
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Zhrnutie a odporúčanie pre prax 

1. Štandardnou liečbou pre pacientov v štádiu II-IIIA je podanie 3 kúr tzv „amerického“ 

BEP-u (dávka vepezidu v jednej kúre je 500mg/m
2
). Štandardnou liečbou pre 

pacientov v štádiu IIIB je podanie 4 kúr tzv „amerického“ BEP-u. 

2. Pre pacientov so zlou prognózou nemáme štandardnú liečbu, ktorá by sa dala 

považovať za dostatočne efektívnu. Títo pacienti sú kandidátmi pre klinické štúdie. Ak 

ich nie je možné zaradiť do štúdií, mali by dostať 4 kúry „amerického“ BEP-u. 

3. Po podaní plánovanej chemoterapie (vo všetkých prognostických skupinách), ak prišlo 

k normalizácii hodnôt sérového AFP a HCG, je nevyhnutné pokúsiť sa chirurgicky 

odstrániť všetky reziduálne masy. 

4. U pacientov, u ktorých neprišlo k normalizácii hodnôt AFP a HCG počas plánovanej 

chemoterapie, je kontraindikované predĺžiť podávanie chemoterapii (BEP-u). Ďalší 

postup je ako pri relapse ochorenia. 

1.6  Observácia 

Riziko recidívy u pacientov, ktorí podstúpili chemoterapiu a následnú metastazektomiu je 

približne 10%. 95% všetkých relapsov sa pozoruje v prvých dvoch rokoch po ukončení liečby. 

Neskoré relapsy (neskôr ako po 2 rokoch) sa však môžu vyskytnúť aj po 10 rokoch od 

ukončenia liečby. Vyššiu pravdepodobnosť neskorých relapsov majú pacienti s čistým 

seminómom ako pacienti s neseminómmi. Observačné vyšetrenie pozostáva z fyzikálneho 

vyšetrenia, z pravidelného sledovania nádorových markerov HCG, AFP a LDH a použitia 

zobrazovacích a rőntgenologických metód. Vzhľadom na mladý vek pacientov je riziko, že 

veľmi časté opakovanie CT vyšetrenia môže viesť k radiačnému poškodeniu pacientov. Preto 

frekventnejšie vykonávanie rőntgenologických vyšetrení sa odporúča iba v prvých 2 rokov, 

kedy pravdepodobnosť recidívy je najvyššia. Existuje viacero observačných schém 

používaných na rôznych pracoviskách, ale pravdepodobne najčastejšie sa dodržiava NCCN 

odporučenie. Fyzikálne vyšetrenie vrátane palpácie kontralaterálneho vajíčka, spolu 

s vyšetrením nádorových markerov (AFP, HCG, LDH) sa vykonáva v prvých 2 rokov od 

ukončenia liečby minimálne jeden krát za dva - tri mesiace, následne klesá frekvencia 

vyšetrení na 3 respektíve 6 mesačný interval po dobu 5 rokov. V ďalších 5 rokov by mal byť 

pacient vyšetrený minimálne 1 krát do roka. CT vyšetrenie abdomenu a panve sa odporúča 

vykonať raz za 6 mesiacov v prvom roku a potom ročne po dobu 5 rokov. U pacientov 

s čistým seminómom sa odporúča vykonávať fyzikálne vyšetrenie RTG hrudníka a vyšetrenie 

nádorových markerov každé 2 mesiace v 1. roku, každých 6 mesiacov v 3. – 5. roku a raz do 

roka po 5 rokoch od ukončenia liečby. CT brucha a malej panvy vykonávať pravidelne 

v prvých rokoch iba u pacientov, ktorí mali reziduálnu masu väčšiu ako 3 cm alebo pozitívny 

nález na PET. 

1.7  Liečba relapsov 

Pacientov ktorí zrecidivujú po primárnej liečbe rozdeľujeme do dvoch kategórii: 

 pacienti, ktorí nedostávali chemoterapiu, 

 pacienti, ktorí boli predliečení chemoterapiou. 
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1.7.1  Pacienti nepredliečení chemoterapiou 

Väčšina pacientov s čistým seminómom, ktorí boli po orchiektómii iba observovaní, 

zrecidivuje v retroperitoneu a iba malá časť z nich zrecidivuje v mediastine alebo na pľúcach. 

Ak metastázy v retroperitoneálnych lymfatických uzlinách sú menšie ako 5 cm, liečba môže 

spočívať v rádioterapii retroperitonea, podobne ako u pacientov s primárnym štádiom II.A až 

B. Pacienti s väčším rozsahom recidívy vyžadujú chemoterapiu rovnakú, aká sa poskytuje 

pacientom v štádiu II.C alebo III. 

Prakticky všetci pacienti s recidívou neseminómu vyžadujú chemoterapiu rovnakú, ako sa 

poskytuje pacientom v klinickom štádiu II.C až III. Výnimku tvoria iba pacienti, u ktorých 

príde k recidíve v retroperitoneu, pričom recidíva nie je rozsiahla (lymfatické uzliny nie sú 

väčšie ako 3-4cm) a pacienti nemajú zvýšené nádorové markery. Pre túto skupinu pacientov je 

indikované vykonať chirurgickú extirpáciu zväčšených lymfatických uzlín, respektíve 

retroperitoneálnu lymfadenektómiu, ak sa v uzlinách nájde teratokarcinóm alebo teratóm.  

1.7.2  Pacienti predliečení chemoterapiou 

Stratégia liečby pacientov predliečených chemoterapiou sa odvíja od časového intervalu 

medzi relapsom ochorenia a ukončení primárnej chemoterapie. Pacienti, u ktorých k recidíve 

ochorenia príde počas podávania prvej chemoterapie alebo do 3 mesiacov od jej ukončenia, sa 

považujú za chemorefrakterných a sú kandidátmi pre experimentálnu liečbu. Ako včasný 

relaps hodnotíme recidívu ochorenia v rozpätí 3 mesiacov až 2 rokov od ukončenia 

chemoterapie. Recidívy ochorenia po 2 rokoch od ukončenia chemoterapie sa považujú za 

neskorý relaps ochorenia. Samostatnú kapitolu tvorí tzv. syndróm progredujúceho zrelého 

teratómu. Najčastejšie vyskytne u pacientov s neseminómami, u ktorých súčasťou ich 

primárneho nádoru bol aj teratokarcinóm. Rastúci teratóm sa veľmi často manifestuje ako 

neskorý relaps. Klinicky sa manifestuje rastúcou masou v retroperitoneu alebo v mediastine, 

pričom pacient má negatívne nádorové markery. V takomto prípade je vždy indikovaná 

chirurgická biopsia a v prípade, že sa potvrdí rastúci teratóm, je nevyhnutné jeho chirurgické 

odstránenie, keďže jeho chemosenzitivita je prakticky nulová.  

1.7.2.1  Včasný relaps 

Väčšina pacientov s včasným relapsom ochorenia po primárnej chemoterapii vyžaduje 

záchrannú cytostatickú liečbu. Základom záchrannej chemoterapie je kombinácia cisplatiny 

a ifosfamidu. K tejto 2-kombinácii sa pridáva najčastejšie vepezid (VIP), vinblastin (VEIP), 

alebo paklitaxel (TIP). Uvedené kombinácie nikdy neboli priamo porovnávané a informácie 

o ich efektivite máme iba z retrospektívnych štúdii z veľkých pracovísk, ktoré koncentrujú 

pacientov s recidívou testikulárnych nádorov. Dlhodobé prežívanie sa dosahuje u 15-60% 

pacientov v závislosti od ďalších prognostických ukazovateľov. Najlepšie terapeutické 

výsledky sa dosahujú u pacientov s recidívou čistého seminómu (141-144).  

Nie je jasná úloha vysokodávkovanej chemoterapie s následnou transplantáciou 

hemopoetických buniek u pacientov s recidívou testikulárnych nádorov. Na základe veľkej 

medzinárodnej retrospektívnej analýzy sa ukazuje, že podanie vysokodávkovanej 

chemoterapie s následnou transplantáciou hemopoetických buniek by mohlo priniesť približne 

o 10% lepšie výsledky vo všetkých prognostických skupinách ako záchranná liečba 

štandardne dávkovaná (145). V jedinej doposiaľ publikovanej randomizovanej štúdii sa však 

nepotvrdili lepšie terapeutické výsledky vysokodávkovanej liečby v porovnaní so štandardne 

dávkovanou chemoterapiou (148).  
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Podobne ako po primárnej chemoterapii, aj pri chemoterapii pre recidívu ochorenia je 

nevyhnutné vykonať odstránenie všetkých reziduálnych nádorových más, ktoré zostanú po 

chemoterapii, ak nádorové markery sú negatívne.  

1.7.2.2  Neskorý relaps 

Neskorá recidíva testikulárnych nádorov je veľmi zriedkavá, častejšie sa vyskytuje 

u neseminómov ako seminómov. Prakticky všetky recidívy seminómov sa vyskytnú do 

5 rokov. Približne 2-3% pacientov s neseminómami môžu zrecidivovať aj po 5 rokoch od 

skončenia liečby. Typický neskorý relaps sa klinicky prejavuje ako cystická tumorózna masa 

v retroperitoneu s pozitívnymi sérovými hodnotami AFP, zriedkavejšie aj HCG. Liečba 

neskorého relapsu spočíva v chirurgickom odstránení nádorovej masy. K chirurgickému 

zákroku pristupujeme nezávisle od toho, či sú alebo nie sú zvýšené hodnoty nádorových 

markerov AFP alebo HCG. Význam chemoterapie pre pacientov s neskorým relapsom 

neseminómov nie je jasný. Neskorá recidíva seminómu je rovnako citlivá na chemoterapiu 

ako primárne ochorenie, používa sa v nej rovnaká terapeutická schéma ako pri včasnom 

relapse, a terapeutické výsledky sú rovnako dobré ako pri včasnom relapse ochorenia. 

Zhrnutie a odporúčanie pre klinickú prax 

1. Štandardná liečba pacientov s relpasom čistého seminómu sú 4 kúry VIP. 

2. V súčasnosti nemáme štandardnu liečbu pre pcientov s relapsom neseminómov. Do 

úvahy prichádza liečba VIP, TIP, vysokodávkovaná chemoterapia alebo iný 

experimentálny postup. 

2  STRÓMALNE NÁDORY 

Strómalne nádory predstavujú asi 5% zo všetkých testikulárnych nádorov (147). Vychádzajú 

z podporného tkaniva testis. Podľa toho, z ktorých buniek a tkanív vychádzajú ich delíme na 

nádory z Leydigových buniek, nádory zo Sertoliho buniek, granulózobunkové nádory, 

mezotelióm vychádzajúci z tunica vaginalis, adenokarcinóm rete testis a paratestikulárny 

rhabdomyosarkóm. 

Klinický obraz 

Strómalne nádory sa najčastejšie manifestujú ako nebolestivá skrótalna masa. Zistia sa pri 

rutinnom fyzikálnom vyšetrení alebo pri cielenom vyšetrení pri symptómoch spôsobených 

poruchou produkcie pohlavných hormónov.  

V súčasnosti nie sú známe rizikové faktory pre vznik strómalných nádorov testis. Ukazuje sa, 

že na rozdiel od nádorov z germinatívnych buniek kryptorchizmus nebude spojený s vyššou 

incidenciou strómalnych nádorov.  

Leydigové bunky, Sertoliho bunky a granulózove bunky produkujú pohlavné hormóny. Preto 

nádory vychádzajúce z týchto buniek sa môžu manifestovať virilizáciou alebo feminizáciou. 

Strómalne bunky neprodukujú nádorové markery HCG, AFP alebo LDH, respektíve nález 

zvýšených hodnôt týchto markerov nezohráva žiadnu úlohu pri manažmente strómalnych 

nádorov testis 

Nádory z Leydigových buniek sú najčastejšie strómalne nádory testis. Vyskytujú sa aj 

v detskom veku ale častejšie sa vyskytujú v dospelosti. Približne 20-30% nádorov 

z Leydigových buniek sa prejaví symptómami súvisiacimi s poruchou produkcie pohlavných 
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hormónov. V dospelosti sa najčastejšie vyskytuje gynekomastia, strata libida, erektilná 

dysfunkcia, impotencia a infertilita (147-149). V detskom veku môže byť nádor 

z Leydigových buniek zodpovedný za predčasnú pubertu (147). 

Nádory zo Sertoliho buniek sa podobne ako nádory z Leydigových buniek vyskytujú 

v dospelosti aj v detstve, priemerný vek ich výskytu je okolo 45 rokov (150). 20-30% z nich 

sa prejaví feminizáciou. Na rozdiel od nádorov z Leydigových buniek, nádory zo Sertoliho 

buniek sú zriedkavo spojené s virilizáciou. Nádory zo Sertoliho buniek sa často vyskytujú pri 

dvoch vrodených syndrómoch, pri Peutz Jeghersov syndróme a Carneyovom syndróme 

(148,151) 

Granulózobunkové nádory sa v testis vyskytujú hlavne v detskom veku (juvenilný typ) a sú 

spojené s poruchou vývoja genitálii a cryptorchizmom (152,153). 

Liečba 

Väčšina nádorov z Leydigových buniek, zo Sertiligo buniek a z buniek granulózy sú benigné. 

Približne 10-20% vytvára metastázy a tieto majú vo väčšine prípadov fatálnu prognózu. 

Liečba spočíva v inguinálnej orchiektomii. U všetkých pacientov je indikované vykonať 

pooperačne CT hrudníka, brucha a panve s cieľom vylúčiť metastázy. Vzhľadom na 

nezanedbateľný počet nádorov, ktoré sa prejavujú produkciou pohlavných hormónov, je 

indikované u všetkých pacientov po operácii cielene vyšetriť hladinu estrogénu, progesterónu 

a testosterónu. V prípade nálezu zvýšených sérových hladín týchto hormónov, môžeme 

opakovaným meraním ich hladiny monitorovať priebeh ochorenia.  

Incidencia hypogonadizmu po orchiektomii je vysoká (až do 40%), na rozdiel od nádorov 

z germinatívnych buniek, kde sa pohybuje iba okolo 5-10% (154,155). V prípade výskytu 

hypoganidizmu je potrebná substitúcia testosteronom. 

Strómalne nádory testis sú veľmi málo citlivé na rádioterapiu a chemoterapiu a preto je 

indikované chirurgické odstránenie ich metastáz, ak je to technicky možné. 

Chemoterapia typu BEP alebo VIP má iba paliatívny efekt, jej efekt býva iba krátkodobý 

(154,155,157). Význam iných cytotatík nie je známy.  

Histologická a biochemická podobnosť medzi nádorom z Leydigových buniek 

a adrenokortikálnym karcinómom bola dôvodom, prečo sa skúšal o,p´-DDD v liečbe nádorov 

z Leydigových buniek. V ojedinelých prípadoch sa touto liečbou dosiahla dlhodobá remisia 

(158,159). 

V liečbe skrótalneho mesoteliomu a paratestikulárneho rhabdomyosarkómu sa postupuje 

rovnako ako pri týchto histologických jednotkách v iných lokalizáciach. 
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II  KARCINÓMY MOČOVÉHO MECHÚRA 

1  UROTELOVÝ KARCINÓM 

1.1  Epidemiológia a etiológia  

Karcinómy močového mechúra predstavujú najčastejšiu malignitu urinárneho traktu, 

celosvetovo im v incidencii zhubných nádorov patrí 9. miesto. Najčastejší histologický typ, 

ktorý sa vyskytuje v západnej Európe a USA, je urotelový karcinóm (90% všetkých zhubných 

nádorov močového mechúra). V roku 2008 bolo globálne zaznamenaných viac ako 350 tisíc 

nových prípadov, v tom istom roku na rakovinu močového mechúra zomrelo 150 tisíc ľudí 

(1). 

Nádory močového mechúra tvorili v roku 2005 v SR u mužov počtom 511 celkom 3,9% 

všetkých malígnych nádorov (v ČR sa diagnostikovalo 1 827 prípadov – 5%), 

štandardizovaná incidencia predstavovala 15,0/100 000 (v ČR 22,4/100 000). V tom istom 

roku dosiahla mortalita na nádor močového mechúra v SR u mužov hodnotu 5,37/100 000 

(191 prípadov), v ČR 5,9/100 000 (507 prípadov). V SR aj ČR možno v priebehu troch 

desaťročí zaznamenať pomalý, ale trvalý vzostup incidencie aj mortality, pričom v prípade 

mortality možno pozorovať tendenciu k stabilizácii len v posledných rokoch (2).  

Vo výskyte urotelových karcinómov močového mechúra existujú z pohľadu geografickej 

distribúcie značné rozdiely. Najvyšší výskyt je pritom v oblasti západnej Európy a severnej 

Ameriky. Medián veku je u mužov 69 rokov a u žien 71 rokov. V populácii fajčiarov sa 

rakovina močového mechúra vyskytuje v mladšom veku oproti jedincom, ktorí nikdy 

nefajčili. V porovnaní s Afro-Američanmi a Hispáncami, žijúcimi v USA, je v populácii 

belochov incidencia približne dvojnásobná. Možným vysvetlením sú odlišné fenotypy 

acetylátorov medzi rôznymi rasami a rozdiely v zamestnaní s odlišnou expozíciou 

priemyselným karcinogénom. Pohlavie a rasa ovplyvňujú aj štádium choroby v čase 

manifestácie prvých príznakov a celkovú prognózu. U žien afro-amerického pôvodu sa 

rakovina močového mechúra diagnostikuje častejšie v neskorom štádiu v porovnaní s mužmi 

bielej rasy. 

Vznik rakoviny močového mechúra vysvetľujú dve hypotézy. Podľa teórie poľovej 

kancerizácie je prechodový epitel (urotel) vystavený potenciálnym karcinogénom, ktoré sú 

vylučované močom alebo vznikajú v moči z prekurzorov pomocou aktivácie enzýmami. 

Teória vysvetľuje multifokálny výskyt, ktorý je charakteristickým znakom urotelových 

karcinómov. Multifokálne urotelové karcinómy sú vo väčšine prípadov monoklonálne, čo 

svedčí pre pôvod z jednej geneticky poškodenej bunky, ktorá sa šíri intraepitelovou migráciou 

alebo intraluminálne. Táto hypotéza sa označuje ako hypotéza monoklonality. Napriek 

zdanlivej rozporuplnosti dvoch teórií sa pravdepodobne pri vzniku urotelových karcinómov 

močového mechúra uplaňujú obidva popísané mechanizmy súčasne.  

K rizikovým faktorom urotelových karcinómov močového mechúra patria:  

1. Abúzus cigariet predstavuje najvýznamnejší rizikový faktor urotelových karcinómov 

v Európe a severnej Amerike. V súčasnosti je známych približne 60 karcinogénov a voľných 

kyslíkových radikálov (deriváty N-nitrózoamínov, 4-aminobifenyl, nenasýtené aldehydy, 
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polycyklické aromatické hydrokarbóny), obsiahnutých v cigaretovom dyme. V prospektívnej 

štúdii (3) zistili signifikantne vyššie riziko karcinómov močového mechúra (u mužov aj žien) 

u súčasných fajčiarov. Toto riziko bolo u bývalých fajčiarov nižšie, avšak stále signifikantne 

vyššie oproti nefajčiarom. Podľa metaanalýzy (4) sa u jedincov, ktorí nefajčíli 1 až 4 roky, 

znížilo riziko vzniku rakoviny močového mechúra o viac ako 30%, pričom 25 rokov po 

ukončení fajčenia dosiahlo až 60%. Význam pasívneho fajčenia dokazuje štúdia (5), podľa 

ktorej je u žien, ktoré v čase detstva žili s dvoma alebo viacerými fajčiarmi, trojnásobne 

vyššie riziko karcinómu močového mechúra. Ženy s partnerom fajčiarom, s ktorým žili dlhšie 

ako 10 rokov, mali dvojnásobne vyššie riziko oproti ženám s partnerom nefajčiarom.  

2. Chemické karcinogény – aromatické amíny (2-naftylamín, benzidín), 4-aminobifenyl, 

4-nitrobifenyl a 2-amino-1-naftol.  

3. V prípade chlorizácie vody sa karcinogénny účinok pripisuje trihalometánom (THM), ktoré 

vznikajú pri dezinfekcii pitnej vody chlórom alebo brómom. Metaanalýza (6) ukázala, že 

dlhodobý príjem chlórovanej pitnej vody signifikantne zvyšuje riziko zhubných nádorov 

močového mechúra u mužov. Podľa štúdie (7) ozonizácia znižuje koncentrácie THM, čím 

dochádza k zníženiu rizika karcinómu močového mechúra v súvislosti s chlorizáciou vody.  

4. Odstránenie arzeniku zo zdrojov pitnej vody v Chile a na Taiwane viedlo k zníženiu 

výskytu karcinómov močového mechúra (8). Príčinou sú pravdepodobne chromozómové 

aberácie spôsobené arzenikom.  

5. Profesionálna expozícia karcinogénom je príčinou 20% zhubných nádorov močového 

mechúra. Polycyklické aromatické hydrokarbóny sú karcinogény, ktoré sa používajú vo 

farbiarskom priemysle. Rovnako karcinogénne sú aj zložky výfukových plynov. V štúdii (9) 

zaznamenali päťnásobne vyššie riziko vzniku karcinómov močového mechúra u ľudí, ktorí 

pracovali dlhšie ako kaderníci viac než 10 rokov.  

6. Pacienti, liečení cyklofosfamidom, majú deväťnásobne zvýšené riziko karcinómu 

močového mechúra s obdobím latencie kratším ako 10 rokov. Absolútne riziko pritom závisí 

od kumulatívnej dávky – najväčšie riziko predstavuje celková dávka väčšia ako 50 g (10). 

Príčinou vzniku hemoragickej cystitídy a karcinómu močového mechúra je metabolit 

cyklofosfamidu akroleín, ktorý sa vylučuje močom. Mesna inaktivuje akroleín v moči, a tým 

znižuje riziko cyklofosfamidom indukovanej hemoragickej cystitídy a karcinómu mechúra 

(11).  

7. Analgetiká. Fenacetín sa v minulosti používal ako analgetikum. Keď sa zistilo, že zvyšuje 

riziko urotelových karcinómov, bol nahradený acetamínofénom.  

8. Zvýšený príjem tekutín spôsobuje dilúciu močom vylučovaných karcinogénov, a tým 

skracuje čas kontaktu s urotelom. Riziko karcinómu močového mechúra bolo v štúdii (12) 

významne nižšie u jedincov s denným príjmom tekutín viac ako 2,5 litra oproti príjmu menej 

ako 1,3 litra tekutín denne.  

9. Chronická cystitída. Riziko karcinómu močového mechúra (najmä epidermoidného) je 

oproti bežnej populácii vyššie u jedincov s recidivujúcimi alebo chronickými infekciami pri 

dlhodobo zavedených močových katétroch, nefrolitiáze, kvapavke, neurogénnom močovom 

mechúre alebo spine bifide. Mechanizmus účinku pritom pravdepodobne zahŕňa nasledujúce:  

• Chronické dráždenie spôsobuje metapláziu, dyspláziu a nakoniec vzniká karcinóm.  

• Chronická infekcia predisponuje k vzniku obštrukčnej uropatie, následne dochádza 

k bakteriálnej superinfekcii a tvorbe nitrózoamínov. Baktérie aktivujú N-nitrózo-

deriváty za vzniku voľných radikálov dusíka, ktoré spôsobujú oxidáciu DNA.  
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• Zápalové bunky (neutrofily, eozinofily, makrofágy) sú zdrojom voľných kyslíkových 

radikálov. Lokálna infiltrácia sliznice močového mechúra zápalovými bunkami vedie 

k tvorbe angiogénnych a lymfangiogénnych rastových faktorov, cytokínov a proteáz, 

ktoré stimulujú rast nádoru (13). Prozápalové signály, ktorých cieľom je eliminácia 

infekcie v akútnej fáze, následne zmenia svoju funkciu, čím predstavujú ďalší stimul 

rastu nádorov (14).  

• Polymorfizmy nukleotidov génu pre interleukín 6 (IL-6) menia expresiu a funkciu 

proteínu, čím ovplyvňujú riziko karcinómu močového mechúra v prostredí chronického 

zápalu. 

10. Infekcia HPV (ľudský papilomavírus). Podľa meta-analýzy (15) je prevalencia HPV 

infekcie u jedincov s karcinómami močového mechúra 17%. Vo väčšine prípadov ide 

o vysoko rizikové sérotypy najmä HPV 16.  

11. Pacienti s urotelovými karcinómami proximálnej časti vylučovacieho traktu majú 

zvýšené riziko urotelového karcinómu kontralaterálne a urotelového karcinómu močového 

mechúra. V tejto situácii je karcinóm močového mechúra spravidla multifokálny.  

12. Enterocystoplastika a gastrocystoplastika zvyšujú riziko urotelových karcinómov, 

adenokarcinómov a karcinómov tvaru pečaťného prsteňa. Kumulatívne riziko je 1%, obdobie 

latencie trvá menej ako 20 rokov (16). Zvýšené riziko rakoviny znamená pre pacientov po 

ileocystoplastike alebo gastrocystoplastike dlhodobú prísnu observáciu.  

13. Podľa niektorých publikovaných prác, rádioterapia na oblasť malej panvy pre karcinóm 

cervixu, germinatívne nádory alebo karcinóm prostaty zvyšujú riziko malígnych nádorov 

močového mechúra. 

14. Vpyv genetiky. Väčšina štúdií ukázala malé zvýšenie rizika u príbuzných pacientov 

s rakovinou močového mechúra mladších ako 60 rokov. Fajčenie toto riziko zvyšuje (17).  

Tumor supresorový gén p53 exprimuje transkripčný faktor, ktorý reguluje bunkový cyklus. 

U viac ako polovice karcinómov močového mechúra je prítomná mutácia p53. Meta-analýza 

(18) ukázala signifikantnú hoci slabú asociáciu mutácie p53 s celkovým rizikom recidívy 

a mortality na karcinómy močového mechúra (18).  

Z ďalších génov ktoré sa na spustení karcinogenézy môžu podieľať mutácie p16, matrixových 

metaloproteináz, metylén-tetrahydrofolát-reduktázy a metionín-syntázy. Poškodenia 

retinoblastomového génu, ktorý kóduje nukleárny fosfoproteín a nepriamo kontroluje 

bunkové delenie, sú spojené s progresiou karcinómu močového mechúra. 

Pri N-oxidácii arylamínov (prvý aktivačný krok) sa uplatňujú enzýmy cytochrómu P450 

CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4. Tieto enzýmy sú v bežnej populácii polymorfné, čo znamená, 

že existujú v rôznych variantoch s mierne odlišnou molekulárnou štruktúrou a biologickou 

aktivitou. Vysoká enzýmová aktivita môžu prispievať k tvorbe aktivovaných metabolitov 

arylamínu, a tým predisponovať ku karcinómom močového mechúra. U fajčiarov 

s genotypom, ktorý je konzistentný s extenzívnymi metabolickými aktivátormi, je oproti 

kontrole signifikantne vyšší výskyt karcinómov močového mechúra (19).  

Rozdiely v endogénnych mechanizmoch, ktoré sú zodpovedné za metabolizovanie 

chemických karcinogénov, môžu prispievať k zvýšeniu rizika karcinómu močového mechúra. 

Aromatické amíny sa metabolizujú acetyláciou, pričom existujú dva gény pre 

N-acetyltransferázu (NAT1 a NAT2). NAT2 enzým sa vyznačuje polymorfizmom. Dve 

normálne alely NAT2 umožňujú rýchlu acetyláciu, a teda rýchlu deaktiváciu karcinogénov. 

Poškodené alely NAT2 naopak kódujú pomalé acetylátory, ktoré môžu zvyšovať riziko 

karcinómu u fajčiarov a jedincov, ktorí sú profesionálne vystavení účinku aromatických 
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amínov. Meta-analýza (20) ukázala 2,5-násobne zvýšené riziko rakoviny močového mechúra 

u jedincov s NAT2 pomalými acetylátormi oproti NAT2 rýchlym acetylátorom. 

Epidemiologické práce (21,22) ukazujú, že deficiencia glulatión-S-transferázy M1 

pravdepodobne zvyšuje riziko rakoviny močového mechúra.  

1.2  Diagnostika  

Cieľom diagnostiky je určiť lokalizáciu, distribúciu a definovať prítomnosť alebo absenciu 

infiltrácie svaloviny (svalovina-infiltrujúce ochorenie). Pri dôkaze glomerulárneho krvácania 

(erytrocytúria, proteinúria, akantocyty v moči) je u pacientov s makroskopickou hematúriou 

indikované vyšetrenie celého urinárneho traktu. Súčasťou diagnostiky je odobratie anamnézy, 

fyzikálne vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie moču vrátane cytológie, cystouretroskopia 

a vyšetrenie proximálnej časti urinárneho traktu (urotelové malignity sú častokrát 

multifokálne). K zobrazovacím metódam proximálnej časti urinárneho traktu patrí CT 

vyšetrenie brucha a malej panvy s urografiou alebo intravenóznou pyelografiou. Cieľom 

ultrazvukového vyšetrenia obličiek je zhodnotenie zberných systémov a kôry obličiek.  

Anamnéza 

K typickým symptómom a znakom karcinómov močového mechúra patria nebolestivá 

hematúria, časté močenie, urgentné močenie a dyzurické ťažkosti. Prognózu pacientov 

zhoršuje oneskorené stanovenie správnej diagnózy pre podobnosť symptomatológie 

s niektorými benígnymi ochoreniami (nefrolitiáza, cystitída, prostatitída).  

Hematúria sa vyskytuje intermitentne počas močenia, v typických prípadoch je 

makroskopická a nie je sprevádzaná bolesťou. Karcinóm močového mechúra je príčinou 

10-20% makroskopickej a 2–5% mikroskopickej hematúrie. Hematúria na začiatku močenia 

svedčí pre proces, lokalizovaný v močovej rúre. Krvavý výtok z močovej rúry medzi dvoma 

mikciami alebo špinenie naznačuje lokalizáciu patológie v oblasti vnútorného ústia močovej 

rúry alebo prednej uretry. Hematúria na konci mikcie poukazuje na možný proces v oblasti  

krku močového mechúra alebo prostatickej uretry. Zdrojom hematúrie počas celého močenia 

môže byť ktorákoľvek časť močového traktu vrátane močového mechúra, močovodov 

a obličiek.  

Bolesť sprevádza lokálne pokročilé alebo metastatické ochorenie. Príčinou bolesti v lumbálnej 

oblasti je obštrukcia močového mechúra, ureteru alebo renálnej panvičky pri svalovine-

infiltrujúcom ochorení. Rovnaký problém však môžu spôsobiť aj veľké neinvazívne 

karcinómy lokalizované v močovodoch. Suprapubická bolesť je znakom lokálne pokročilej 

rakoviny s inváziou do perivezikálneho tkaniva a nervových štruktúr. Príčinou hypogatrickej 

a perirenálnej bolesti je prerastanie tumoru do presakrálnych nervov alebo urogenitálnej 

diafragmy. Príčinou abdominálej bolesti alebo bolesti pod pravým rebrovým oblúkom môže 

byť brušná lymfadenopatia alebo hepatálne metastázy. Bolesti kostí sa vyskytujú pri 

osseálnych metastázach. Bolesť hlavy s poruchou kognitívnych funkcií môžu signalizovať 

intrakraniálne postihnutie.  

Mikčné príznaky/znaky sa vyskytujú u pacientov s carcinoma in situ (CIS) ale aj u pacientov 

s infiltrujúcim karcinómom lokalizovaným blízkosti krčka močového mechúra. Sú výsledkom 

funkčného zníženia kapacity močového mechúra, zvýšenej aktivity m. detrusor, invázie 

karcinómu do oblasti trigona, prípadne obštrukcie hrdla močového mechúra alebo uretry 

nádorom. Časté, naliehavé a bolestivé močenie je pomerne typické pre CIS močového 

mechúra.  
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Iritačné symptómy/znaky (časté močenie, bolestivé močenie, inkontinencia) sa vyskytujú 

u tretiny pacientov.  

Obštrukčné symptómy/znaky (namáhavé, prerušované močenie, nyktúria, pocit neúplného 

vymočenia) sú menej časté, sprevádzajú nádory v oblasti krku močového mechúra alebo 

prostatickej uretry.  

Konštitučné symptómy (únava, strata telesnej hmotnosti, anorexia) svedčia pre pokročilú alebo 

metastatickú chorobu.  

Rakovina močového mechúra sa v niektorých prípadoch demonštruje príznakmi a znakmi 

obličkového zlyhávania následkom bilaterálnej obštrukcie močovodov. 

Fyzikálne vyšetrenie 

Súčasťou fyzikálneho vyšetrenia je per rectum vyšetrenie u mužov a bimanuálna palpácia 

u žien. Pri vyšetrení per rectum môžeme nahmatať tumor krčka močového mechúra 

s inváziou do prostaty. Solídnu masu v panve palpujeme pri pokročilej chorobe. V niektorých 

prípadoch je hmatná ingvinálna lymfadenopatia. Nodularity v periumbilikálnej oblasti sa 

môžu vyskytovať pri pokročilom adenokarcinóme tela močového mechúra. Pri palpačnom 

vyšetrení abdomenu je možné hmatať zväčšené paraaortálne lymfatické uzliny, vyšetrením 

pečene možeme zistiť hepatomegáliu a prítomné metastázy.  

Vyšetrenie moču 

Nezmrazenú vzorku moču je potrebné vyšetriť do 30 minút, pričom realizujeme chemické 

vyšetrenie a vyšetrenie sedimentu (mikroskopicky a makroskopicky).  

Podľa tvaru erytrocytov v sedimente môžeme usudzovať na lokalizáciu a príčinu hematúrie. 

Bunky glomerulárneho pôvodu (pri vnútornom poškodení obličiek) sú zvyčajne dysmorfické 

alebo formované v zhlukoch. Príčinou prítomnosti erytrocytov prirodzeného tvaru 

v sedimente je litiáza, tumor, obštrukcia alebo infekcia.  

Farba moču je daná jeho koncentráciou, príjmom stravy, užívaním liekov a prítomnosťou 

baktérií. V praxi sa niekedy stáva, že chemickým vyšetrením zistíme v moči krv, avšak 

mikroskopicky sa prítomnosť erytrocytov nedokáže. Vysvetlením je myoglobín, chemicky 

podobný hemoglobínu, ktorý vzniká lýzou červených krviniek.  

Cytologické vyšetrenie močového sedimentu možno použiť v rámci diagnostiky CIS 

a karcinómov proximálnej časti urinárneho traktu. Vyšetrenie má však nízku senzitivitu, a to 

predovšetkým pre low grade tumory. V štúdii (23) bola celková senzitivita 34%, v prípade 

grade 1 nádorov 12%, grade 2 26% a grade 3 64%. Falošne pozitívne výsledky sa vyskytujú 

veľmi zriedkavo (špecificita vyšetrenia je viac ako 98%). 

Cystoskopia 

Cystoskopia je zlatým štandardom diagnostiky a pri stanovení T štádia rakoviny močového 

mechúra. Neinvazívne low grade nádory sú spravidla papilárne, kým invazívne high grade 

tumory majú podobu solídnych alebo nodulárnych útvarov. CIS predstavuje high grade 

neinvazívny nádor charakteru škvŕn alebo zamatových lézií. 

Nie všetky nádorové ložiská sú vizualizovateľné cystoskopicky. Pri solitárnych tumoroch 

zaznamenali 3–21% a pri mnohopočetných nádoroch 7–46% recidív (24). U pacientov s CIS 

diagnostikovali cystoskopicky iba 38% lézií (25,26). 
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Viditeľné nádory je potrebné bioptizovať alebo transuretrálne zresekovať tak, aby bolo možné 

stanoviť histológiu a určiť (ne)prítomnosť invázie do svaloviny mechúra. Pri kontrolnej 

cystospii by sa mali opakovane bioptizovať všetky pôvodné lokalizácie karcinómu, pretože 

v tretine makroskopicky negatívnych prípadov zisťujeme svalovinu-infiltrujúci karcinóm 

(27). 

V prípade, že pri cystoskopii nezistíme v mechúri makroskopicky viditeľný nádor, ale 

cytologické vyšetrenie moču je pozitívne, odporúča sa bioptizovať normálne urotelové 

tkanivo s následnou selektívnou katetrizáciou ureterov a odobratím vzorky moču na 

cytologické vyšetrenie zvlášť z každého močovodu. 

Zobrazovacie metódy 

CT vyšetrením (hrudníka, brucha a malej panvy) môžeme diagnostikovať karcinóm v zbernom 

systéme, extravezikálne prerastanie tumoru, metastatické postihnutie lymfatických uzlín 

v panve a retroperitoneu, viscerálne (pľúca, pečeň) alebo kostné metastázy, prípadne 

obštrukciu proximálnej časti urinárneho traktu pri útlaku patologicky zväčšených 

lymfatických uzlín. CT oproti ultrasonografii (USG) síce poskytuje lepšiu vizualizáciu 

tumorov, avšak pri nádoroch v oblasti trigona a vrcholu močového mechúra menších ako 1 cm 

je problémom falošná negativita. CT vyšetrením nie je možné určiť hĺbku invázie karcinómu 

do steny mechúra. Pri rozlišovaní lokálne pokročilej choroby s extravezikálnym prerastaním 

tumoru do tukového tkaniva alebo okolitých štruktúr od menej invazívnych nádorov je 

presnosť CT približne 80%. Na CT po transuretrálnej resekcii (TUR) môže byť problematické 

odlíšiť zápalový alebo pooperačný edém od skutočnej extravezikálnej infiltrácie. Senzitivita 

CT pre detekciu metastatického postihnutia lymfatických uzlín je pomerne nízka (falošná 

negativita 68%, falošná pozitivita 16%), preto je vždy potrebné zväčšenú uzlinu bioptizovať 

(28).  

Intravenózny pyelogram (IVP) umožňuje vizualizovať močový mechúr a proximálnu časť 

urinárneho traktu. IVP je senzitívny metóda na detekciu malých lézií v močovodoch 

a renálnej panvičke. Relatívnou kontraindikáciou IVP je krátky časový úsek po TUR 

z dôvodu dezinterpretácie pooperačných zmien. Absolútnou kontraindikáciou IVP sú renálne 

zlyhávanie a diabetes mellitus pre riziko akútnej renálnej insuficiencie. Pri zlej vizualizácii 

močovodov a renálnej panvičky pomocou IVP je možné počas cystoskopie vykonať 

retrográdny pyelogram.  

Pri stagingu invazívnej alebo lokálne pokročilej choroby je NMR vyšetrenie rovnako 

spoľahlivé ako CT. NMR preferujeme v situácii, kedy je potrebné posúdiť infiltráciu 

okolitých orgánov karcinómom v oblasti bázy a kupoly mechúra. Kontraindikáciami NMR 

sú klaustrofóbia, implantovaný pacemaker alebo kovové implantáty.  

Pomocou USG môžeme potvrdiť prítomnosť mäkkotkanivovej masy a vylúčiť hydronefrózu.  

RTG pľúc v diagnostike pľúcnych metastáz nie je dostatočne senzitívny pre lézie menšie ako 

1 cm. Pri podozrení na metastatické postihnutie pľúc indikujeme CT vyšetrenie.  

Gamagrafia skeletu je indikovaná u pacientov so svalovinu-infiltrujúcou chorobou so 

skeletálnymi symptómami/znakmi alebo nevysvetliteľným zvýšením hodnôt alkalickej 

fosfatázy (ALP) v sére.  

PET/CT nemá presne stanovenú úlohu v diagnostike lokalizovaných karcinómov mechúra 

kvôli vylučovaniu 18S-fluorodeoxyglukózy (FDG) močom (29). Použitie predoperačného 

PET/CT zostáva v polohe experimentu. V diagnostike metastatického ochorenia bola 

senzitivita PET pre lézie v nadobličkách, kostiach, obličkách, lymfatických uzlinách 

a mäkkých tkanivách 80% alebo vyššia.  
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TNM klasifikácia 

Štádium choroby v čase stanovenia diagnózy predstavuje pre pacientov so svalovinu-

infiltrujúcimi karcinómami mechúra najvýznamnjší prognostický faktor. TNM klasifikáciu 

možno použiť pre urotelové, epidermoidné, nediferencované karcinómy a adenokarcinómy 

močového mechúra (30). 

Štádium T 

Ta – exofytické (papilárne) relatívne benígne lézie, ktoré však majú tendenciu recidivovať.  

CIS – carcinoma in situ. 

T1 – infiltrácia submukózy alebo lamina propria karcinómom.  

T2 – infiltrácia svaloviny karcinómom. TNM klasifikácia z roku 2010 rozlišuje:  

     T2a – infiltrácia superficiálnej svalovej vrstvy karcinómom.  

     T2b – infiltrácia hlbokej svalovej vrstvy karcinómom.  

T3 – karcinóm prerastá svalovou vrstvou do perivezikálneho tkaniva.  

T4 – karcinóm infiltruje okolité orgány. Rozlišujeme pritom:  

     T4a – karcinóm infiltruje prostatu, pošvu, maternicu alebo črevo.  

     T4b – karcinóm je fixovaný na abdominálnu stenu alebo stenu panvy.  

     Z hľadiska prognózy je dôležité, či je karcinóm obmedzený na močový mechúr (Ta–T2) 

alebo infiltruje okolie (T3-T4).  

Štádium N 

N1 – metastáza v jednej panvovej lymfatickej uzline.  

N2 – metastázy prítomné vo viacerých panvových lymfatických uzlinách.   

N3 – metastatické postihnutie spoločných iliackých lymfatických uzlín. 

Metastatická choroba (M) 

M choroba znamená prítomnosť vzdialených metastáz (najčastejšie pľúca, pečeň a kosti).  

WHO grading (1973) 

Urotelový papilóm 

Grade 1: dobre diferencovaný 

Grade 2: stredne diferencovaný 

Grade 3: zle diferencovaný 

WHO grading (2004) 

Neinvazívne neoplázie 

Hyperplázia 

Plochá hyperplázia 

Papilárna hyperplázia 

Ploché lézie s atypiou 

Reaktívna (zápalová) atypia 

Atypia neurčitého významu 

Urotelová dysplázia  

Carcinoma in situ 

Papilárne lézie 

Papilóm 
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Invertovaný papilóm 

Papilárna urotelová neoplázia s nízkym malígnym potencionálom (PUNLMP) 

Papilárny urotelový karcinóm nízkeho stupňa malignity 

Papilárny urotelový karcinóm vysokého stupňa malignity 

Invazívne neoplázie 

Invázia lamina propria 

Invázia muscularis propria (m. detrusor vesicae urinariae) 

Porovnanie gradingu WHO klasifikácie 1973 s WHO klasifikáciou 2004 

WHO - 1973 WHO - 2004 

Papilóm Papilóm 

  
G1 Papilárna urotelová neoplázia s nízkym malígnym potencionálom  

G2 Papilárny urotelový karcinóm nízkeho  stupňa malignity 

G3 Papilárny urotelový karcinóm vysokého stupňa malignity 

1.3  Skríning a chemoprevencia 

Skríning karcinómov močového mechúra sa pre bežnú populáciu vzhľadom na absenciu 

randomizovaných štúdií, ktoré by dokázali vplyv na morbiditu a mortalitu, neodporúča. Zo 

skríningu by však mohli profitovať jedinci s vysokým rizikom (profesionálna expozícia 

chemickým karcinogénom). Ako skrínigovú metódu možno použiť chemické vyšetrenie moču 

(s cieľom identifikovať mikroskopickú hematúriu), cytologické vyšetrenie moču alebo 

močové biomarkery (pozri aj kapitolu 1.4). Jedinci profesionálne exponovaní chemickým 

karcinogénom by nemali fajčiť.  

• Európska urologická spoločnosť odporúča prevenciu karcinómu močového 

mechúra vylúčením aktívneho a pasívneho fajčenia. Pre vysoko-rizikovú 

populáciu uvádza, že neexistuje optimálna skríningová metóda (31).  

• Podľa US Preventive Services Task Force (USPSTF) neexistuje EBM pre 

skríning karcinómu močového mechúra (32).  

• National Cancer Institute uvádza, že nie je známy vplyv skríningu 

karcinómov mechúra na mortalitu (33).  

• American Cancer Society nezaradila karcinóm močového mechúra do 

zoznamu zhubných nádorov, pri ktorých sa odporúča vykonávať skríning 

(34).  

• American Academy of Family Physicians sa stotožňuje s odporúčaniami 

USPSTF (35). 

Podstatou primárnej chemoprevencie je zabrániť vzniku de novo nádorov u zdravých 

jedincov. Sekundárna prevencia sa zameriava na znemožnenie vzniku nových nádorov 

u pacientov, ktorí už boli liečení pre karcinóm močového mechúra. 

V klinických štúdiách boli v primárnej a sekundárnej prevencii zhubných tumorov močového 

mechúra testované viaceré prípravky ako retinoidy (deriváty vitamínu A), pyridoxín (vitamín 

B6), α-tokoferol (vitamín E), kyselina askorbová a difluorometylornitín. Publikované 



56 
 

výsledky sú povzbudivé, avšak do súčasnosti nebola pre žiadnu testovanú látku jasne 

definovaná úloha v chemoprevencii karcinómov mechúra. 

1.4  Komplexný manažment urotelových karcinómov 

neinfiltrujúcich svalovinu 

Do skupiny svalovinu-neinfiltrujúcich nádorov, ktoré predstavujú 70% nových urotelových 

karcinómov močového mechúra, patria papilárne karcinómy (Ta), karcinómy s inváziou do 

submukózy (T1) a carcinoma in situ (CIS). Papilárne karcinómy tvoria 70%, T1 nádory 20% 

a CIS 10% svalovinu-neinfiltrujúcich nádorov mechúra. V časovom intervale 6–12 mesiacov 

po transuretrálnej resekcii (TUR) bez ďalšej terapie zrecidivuje 40–80% pacientov. 

K prognostickým faktorom patria štádium ochorenia, stupeň bunkovej diferenciácie (grade), 

veľkosť nádoru, multifokalita ochorenia, konkomitantný CIS a frekvencia recidív.  

Ta karcinómy sú papilárne lézie, ktoré neprenikajú cez bazálnu membránu. Spravidla sú low-

grade, recidívy sú pomerne časté. Podiel pacientov, ktorí sprogredujú do high-grade 

karcinómov, sa pohybuje od 6 do 28% (36,37).  

T1 karcinómy sú charakterizované inváziou do submukózy (lamina propria). Všetky T1 

karcinómy sú high-grade, v polovici prípadov je prítomný CIS. Percento recidív po piatich 

rokoch je 70–80%, 20–25% prípadov sprogreduje do invazívneho ochorenia (38,39).  

CIS predstavuje bunkovú dyspláziu v neprítomnosti samostatného tumoru. Cis sa považuje za 

plochý, high-grade, neinvazívny urotelový karcinóm. Môže sa vyskytnúť ako primárny, (bez 

prítomnosti konkurentného papilárneho tumoru), ako sekundárny (v čase stanovenia diagnózy 

invazívneho karcinómu CIS nebol prítomný ale vyvinul sa neskôr počas sledovania pacienta) 

alebo ako konkurentný (prítomný pri akomkoľvek inom karcinóme mechúra). Pri Ta alebo T1 

karcinóme CIS zvyšuje riziko infiltrácie svaloviny (40-43). CIS bez invazívneho urotelového 

karcinómu znamená vysokú pravdepodobnosť progresie do invazívnej choroby, dokonca aj po 

TUR a intravezikálnej liečbe BCG. Difúzny CIS predstavuje agresívnu chorobu, invazívny 

karcinóm vzniká v 60-80% prípadov (44,45).  

Stupeň diferenciácie nádorových buniek (grade) určuje percento recidív a celkové prežívanie. 

Pacienti s papilárnymi karcinómami grade 1 a 2, ktorí žijú bez recidívy päť rokov po 

odstránení primárneho nádoru, majú spravidla dobrú prognózu. SZO (Svetová zdravotnćka 

organizácia) prepracovala v roku 2004 spôsob hodnotenia stupňa nádorovej diferenciácie 

z roku 1973, pričom nový systém zaviedol termín papilárne urotelové neoplazmy nízkeho 

malígneho potenciálu, low-grade urotelové karcinómy a high-grade urotelové karcinómy.  

Z molekulárnych markerov sa študovali mutácie génu receptora pre fibroblastový rastový 

faktor 3 (FGFR3), ktoré predstavujú prognosticky priaznivý faktor (46-48). Podľa niektorých 

prác znamenajú mutácie génu p53 horšiu prognózu (49-51), avšak prospektívna štúdia (52) 

neukázala rozdiely vo výskyte recidív ani celkovom prežívaní po radikálnej cystektómii pre 

T1 a T2 urotelové karcinómy.  

1.4.1  Chirurgická liečba 

Transuretrálna resekcia (TUR) predstavuje prvý krok v diagnostike a liečbe svalovinu-

neinfiltrujúcich karcinómov mechúra. Od kompletnej a precízne vykonanej transuretrálnej 

resekcie závisí úspešnosť liečby a aj prognóza ochorenia. Nádory menšie ako 1 cm v priemere 

sa resekujú jedným rezom aj s priľahlou stenou mechúra. Nádory väčšie ako 1 cm v priemere 
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sa resekujú po častiach aj so svalovinou steny mechúra. Bioptické vzorky sa odoberajú 

z urotelu, ktorý má abnormálny vzhľad. Neodoberajú sa bioptické vzorky z urotelu 

normálneho vzhľadu, iba v prípadoch ak bola pozitívna cytológia a ak nádor mechúra nemá 

papilárny vzhľad. Z prostatickej uretry sa odoberá bioptický materiál pri jej abnormálnom 

vzhľade, biopsia sa tiež odporúča pri lokalizácii karcinómu v krčku močového mechúra, 

v prítomnosti alebo podozrení na Cis močového mechúra a pri pozitívnej cytológii bez 

potvrdenia nádoru v mechúri. Ak je dostupné vyšetrenie fluorescenčnou metódou, odporúča 

sa vykonať biopsiu namiesto randomizovaného spôsobu odberom zo znázornených miest pri 

suspektnom Cis alebo high-grade nádore. 

Sekundárna transuretrálna resekcia nádoru močového mechúra sa odporúča v týchto 

situáciách:  

- po inkompletnej iniciálnej resekcii, 

- ak nie je zachytená svalovina steny močového mechúra s výnimkou Ta G1 nádorov 

alebo primárneho Cis, 

- pri všetkých nádoroch T1, 

- pri všetkých nádoroch G3, s výnimkou Cis. 

Sekundárna transuretrálna resekcia sa má vykonať 2 – 6 týždňov po iniciálnej resekcii. 

V správe patológa musí byť uvedená hĺbka invázie, klasifikovaná podľa TNM klasifikácie. 

Pre histologickú klasifikáciu sa používa WHO grading systém z roku 1973 a 2004. V správe 

patológa má byť uvedená lokalizácia tumoru, grade tumoru, hĺbka invázie tumoru, prítomnosť 

Cis a vyjadrenie, či bola v tkanive zachytená svalovina mechúra (m. detruzor). 

Predikcia rizika recidívy a progresie nádorov neinfiltrujúcich svalovinu močového 

mechúra: 

S cieľom separátne predikovať krátkodobé a dlhodobé riziká recidívy a progresie ochorenia 

u individuálnych pacientov EORTC vyvinula skórovací systém a tabuľky rizika. Skórovací 

systém je založený na 6 najsignifikantnejších klinických a patologických faktoroch: 

- počet tumorov, 

- veľkosť tumoru, 

- počet predchádzajúcich recidív, 

- T kategória, 

- Prítomnosť konkomitantného Cis, 

- Grade tumoru. 

Na základe dostupných prognostických faktorov sa vytvorili tri rizikové skupiny pacientov 

s nádormi neifiltrujúcimi svalovinu močového mechúra. 

Tumory nízkeho rizika: primárny, solitárny, Ta, G1 (low grade),<3cm, nie Cis. 

Tumory stredného rizika: všetky nádory nepatriace do 1. a 3. rizikovej skupiny. 

Tumory vysokého rizika: T1 tumory, 

G3 (high-grade) tumory, 

CIS, 

Početné a recidivujúce a veľké (>3cm) TaG1G2 tumory. 

(všetky podmienky musia byť splnené) 
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1.4.2  Intravezikálna terapia 

Intravezikálna terapia sa používa ako adjuvantná liečba svalovinu-neinfiltrujúcich 

karcinómov a difúznych CIS. Výhodou je možnosť dosiahnuť vysoké koncentrácie liečiva 

v močovom mechúri, nežiaducim účinkom je predovšetkým lokálne dráždenie (bolestivé 

a/alebo časté močenie). Systémové účinky sú dôsledkom absorpcie liečiva sliznicou, ich 

prítomnosť je určovaná veľkosťou molekúl, pH prostredia a prítomnosťou poškodenia 

sliznice v čase instilácie liečiva. Oneskorenie intravezikálnej terapie o 2–3 týždne po TUR 

umožňuje zahojenie sliznice a znižuje pravdepodobnosť systémovej toxicity. Najčastejšie sa 

pritom používa imunoterapia BCG, určitú aktivitu však vykazujú aj interferón, mitomicín, 

antracyklíny, tiotepa, gemcitabín a docetaxel. 

Indikácia intravezikálnej liečby by mala vychádzať z rizikových skupín. Jednorazová 

instilácia chemoterapeutika (epirubicín, mitomycín, doxorubicín) je indikovaná u nádorov, 

u ktorých sa predpokladá nízke alebo stredné riziko recidívy a progresie. Preukázalo sa, že 

jednorazová instilácia deštruuje cirkulujúce nádorové bunky po transuretrálnej resekcii nádoru 

a ablatívne pôsobí na reziduálne nádorové bunky v mieste resekcie. Výskyt recidív sa po 

jednorázovej instilácii znižuje o 10 – 30%. U pacientov s tumormi Ta jednorazová instilácia 

chemoterapeutika sa pokladá za kompletnú adjuvantnú liečbu. Instilácia sa má urobiť ideálne 

do 6 hodín po transuretrálnej resekcii. 

U pacientov s tumormi Ta T1 stredného rizika, po jednorázovej instilácii chemoterapeutika 

má nasledovať jedno ročná intravezikálna liečba BCG vakcínou alebo liečba intravezikálnou 

aplikáciou chemoterapeutika po dobu maximálne 1 rok. Odporúča sa podanie 4 dávok 

chemoterapeutiak v týždňových intervaloch, a ďalších 5 dávok v mesačných intervaloch 

(6 mesačný cyklus). Prípadne 8 dávok v týždňových intervaloch a 10 dávok v mesačných 

intervaloch (12 mesačný cyklus).  

U pacientov s vysokorizikovými tumormi je indikovaná intravezikálna liečba BCG vakcínou 

v trvaní 1 – 3 roky. Liečba instiláciou BCG vakcíny by mala trvať minimálne rok. Instilácie 

BCG vakcíny sa aplikujú v týždňových intervaloch (6 + 3 + 3 + 3 dávky). 

Absolútnou kontraindikáciou aplikácie BCG vakcíny je makroskopická hematúria, 

traumatická katetrizácia močového mechúra, symptomatická infekcia močových ciest 

a obdobie prvých dvoch týždňov po transuretrálnej resekcii tumoru. Pri nedodržaní 

kontraindikácií systémová absorpcia vakcíny môže viesť k závažným komplikáciám. 

BCG liečba je sprevádzaná častejšími a závažnejšími vedľajšími účinkami ako použitie 

chemoterapeutík (54-68). 

1.4.3  Indikácie radikálnej cystektómie u pacientov s nádormi 

neinfiltrujúcimi svalovinu močového mechúra 

Radikálna cystektómia je indikovaná pri high-risk tumoroch refrakterných na liečbu BCG, pri 

recidívach high-grade tumorov po liečbe BCG vakcínou a u pacientov s recidívami nie high –

risk tumorov po BCG liečbe primárnych tumor stredného rizika. 

Indikácie radikálnej cystektómie treba zvážiť aj u pacientov s najvyšším rizikom progresie: 

T1, G3 tumory s konkurentným CIS; recidivujúce T1, G3 tumory; T1G3 a CIS v prostatickej 

uretre; početné a veľké T1, G3 tumory.  
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1.4.4  Sledovanie pacientov s nádormi neinfiltrujúcimi svalovinu močového 

mechúra 

Vzhľadom na riziko recidív a progresie pacienti s TaT1 tumormi močového mechúra sa musia 

v pravidelných intervaloch kontrolovať. Intervaly a trvanie kontrolných vyšetrení sa zakladá 

na stupni rizika ochorenia u individuálnych pacientov. Kontroly sú založené na pravidelných 

cystoskopických vyšetreniach. Pacienti s nízkorizikovým tumorom Ta podstupujú cystoskopiu 

po 3 mesiacoch od iniciálnej resekcie. Ak je negatívna, cystoskopia sa odporúča o 9 mesiacov 

neskoršie, potom v ročných intervaloch do 5 rokov. Pacienti s vysokorizikovým tumorom 

majú cystoskopické vyšetrenie po 3 mesiacoch. Ak je negatívne, následná cystoskopia sa 

opakuje každé 3 mesiace počas 2 rokov a potom v 6 mesačných intervaloch počas 5 rokov, 

potom ročne. Pravidelné vyšetrenie horného močového traktu sa v ročných intervaloch 

odporúča u pacientov s vysokorizikovým tumorom (CT-IVU alebo IVU). Pacienti so stredne 

rizikovým tumorom majú intervaly kontrolných cystoskopií individuálne prispôsobené.  

1.4.5  Liečba recidív  

• Liečba recidívy papilárneho karcinómu (Ta) spočíva v opakovanom vykonaní TUR.  

• V prípade zlyhania intravezikálnej liečby je u jedincov s CIS indikovaná cystektómia.  

• U pacientov s recidívou T1 karcinómu v čase od 6 mesiacov do 1 roka po TUR a jedným 

alebo dvoma cyklami imunoterapie je indikovaná cystektómia. Preventívna radikálna 

cystektómia znamenala v štúdii zlepšenie choroba-špecifického prežívania oproti odloženej 

cystektómii (cystektómia vykonaná v čase stanovenia diagnózy svalovinu-infiltrujúceho 

urotelového karcinómu).  

1.5  Komplexný manažment urotelových karcinómov 

infiltrujúcich svalovinu  

1.5.1  Chirurgická liečba  

Urotelový karcinóm močového mechúra predstavuje najčastejšie malígne ochorenie 

uropoetického systému s ročnou incidenciou 19,5/100 000 obyvateľov a ročnou mortalitou 

7,9/100 000 obyvateľov Európskej únie. 70% pacientov je starších ako 65 rokov (69), pričom 

častejšie sú postihnutí muži. K rizikovým faktorom patrí fajčenie, abúzus analgetík, chronické 

zápalové ochorenia a profesionálna expozícia arylamínmi (70). 

Zlatým štandardom liečby svalovinu infiltrujúceho karcinómu močového mechúra je 

radikálna cystektómia. Päť rokov po radikálnej operácii prežíva viac ako 60% jedincov 

s pT2N0 karcinómom, kým u pacientov s lokálne pokročilou chorobou (pT3N0 a pT4N0) 

alebo postihnutím regionálnych lymfatických uzlín je päťročné prežívanie na úrovni 30–50% 

(71). Z uvedených čísiel sú zrejmé dve veci. Po prvé, kurabilitu svalovinu infiltrujúcich 

karcinómov močového mechúra radikálnou cystektómiou určujú T a N štádium choroby. Po 

druhé, výsledky samotného chirurgického výkonu z hľadiska dlhodobého prežívania nie sú 

optimálne, čo nás núti hľadať ďalšie terapeutické možnosti. 
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1.5.2  Neoadjuvantná liečba  

Radikálna cystektómia je pacientovi so svalovinu infiltrujúcim karcinómom močového 

mechúra ponúknutá častokrát bez plánovania neoadjuvantnej cytostatickej liečby, a to aj 

napriek tomu, že už 7 rokov sú známe výsledky štúdie (72), podľa ktorých neoadjuvantná 

chemoterapia v schéme MVAC (metotrexát, vinblastin, doxorubicín, cisplatina) s následným 

chirurgickým výkonom zlepšuje medián prežívania v porovnaní so samotnou cystektómiou.  

Do štúdie (72) randomizovali 317 jedincov s karcinómom močového mechúra T2-T4a 

stratifikovaných podľa veku (≥ 65 rokov vs. < 65 rokov) a T štádia choroby (T2a vs. T2b-T4), 

ktorých rozdelili do kontrolného ramena (radikálna cystektómia s následnou observáciou, 

n=154) alebo experimentálnej skupiny (3 cykly neoadjuvantnej chemoterapie MVAC 

s nasledujúcim operačným výkonom, n=153). Medián prežívania podľa ITT (intention-to-

treat) analýzy bol v kontrolnom ramene 46 mesiacov, v experimentálnej skupine 77 mesiacov 

(p=0,06). V oboch ramenách prežívali dlhšie chorí, u ktorých po operácii nezistili nádorové 

reziduum, pričom počet pacientov bez nádorového rezidua bol významne vyšší 

v experimentálnej skupine (38% vs. 15%, p<0,001). 

Nordic Cystectomy Trial I. (73) predstavovala fázu III. klinického skúšania s cieľom zistiť 

možný prínos neoadjuvantnej chemoterapie u pacientov s T1 (grade 3) alebo T2-T4aNxM0 

karcinómami močového mechúra. Do štúdie randomizovali 325 jedincov do 

experimentálneho ramena s neoadjuvantným podaním 2 cyklov dvojkombinácie cytostatík 

(cisplatina a doxorubicín) v trojtýždňovom intervale alebo kontrolnej skupiny (radikálna 

cystektómia po krátkodobej rádioterapii). Celkové prežívanie bolo po piatich rokoch 59% vs. 

51% v prospech experimentálneho ramena (p=0,1). Pri subanalýze sa u chorých s T1 a T2 

chorobou nezistili rozdiely v päťročnom prežívaní, kým v podskupine s T3 a T4a 

karcinómami bol rozdiel v päťročnom prežívaní 15% (p=0,03) v prospech neoadjuvantnej 

chemoterapie. T štádium choroby a podanie systémovej liečby boli jediné nezávislé 

prognostické ukazovatele.  

Na uvedenú štúdiu nadviazala Nordic cystectomy trial 2 (74). V období od 1991 do 1997 

randomizovali 317 chorých s T2-4aNxM0 karcinómami močového mechúra do dvoch ramien 

(experimentálna skupina vs. kontrola). V experimentálnom ramene pacienti dostávali 3 cykly 

neoadjuvantnej chemoterapie (cisplatina a metotrexát) s následnou cystektómiou, jedinci 

v kontrolnej skupine sa podrobili len cystektómii. Medián sledovania bol 5,3 rokov. 

V experimentálnom ramene prežívalo 5 rokov 53% pacientov, v kontrolnej skupine 46%. 

Podiel chorých s pT0 chorobou po neoadjuvantnej liečbe bol 26,4%, v kontrolnom ramene 

11,5% (p=0,001). Riziko lokoregionálneho relapsu a vzdialených metastáz bolo porovnateľné 

v oboch skupinách. Z uvedených výsledkov je zrejmé, že v sledovanej populácii viedla 

neoadjuvantná chemoterapia k zmenšeniu rozsahu choroby, avšak bez vplyvu na päťročné 

prežívanie.  

Z výsledkov metaanalýzy (75), v ktorej hodnotili desať randomizovaných štúdií s celkovým 

počtom 2688 pacientov so svalovinu infiltrujúcim karcinómom močového mechúra, vyplýva, 

že použitie kombinovanej neoadjuvantnej chemoterapie na báze platinového derivátu 

významne zlepšuje celkové prežívanie (HR=0,87, 95% KI 0,78-0,98, p=0,016) a riziko úmrtia 

znižuje o 13% oproti samotnej lokálnej liečbe. Rovnako je významný rozdiel medzi použitím 

monoterapie a kombinovanej neoadjuvantnej chemoterapie (p=0,044) v prospech kombinácie 

cytostatík.  

V metaanalýze (76), publikovanej v roku 2005, porovnávali účinok neoadjuvantnej 

chemoterapie s lokálnou liečbou oproti samotnej lokálnej terapii u pacientov so svalovinu 

infiltrujúcimi karcinómami močového mechúra. Do analýzy zahrnuli 11 randomizovaných 
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štúdií s celkovým počtom viac ako 3000 jedincov, pričom zistili 5% signifikantné zlepšenie 

celkového prežívania pri použití neoadjuvantnej chemoterapie na báze cisplatiny (HR=0,86, 

95% KI 0,77-0,95, p=0,003). Rovnako významné bolo aj absolútne 9% zlepšenie prežívania 

bez choroby v prospech neoadjuvantnej chemoterapie (HR=0,78, 95% KI 0,71-0,86, 

p<0,0001). Spolu s autormi metaanalýzy môžeme konštatovať, že uvedené výsledky 

predstavujú najlepší dôkaz v prospech použitia kombinovanej neoadjuvantnej chemoterapie 

na báze platinového derivátu u pacientov so svalovinu infiltrujúcimi karcinómami močového 

mechúra. 

1.5.3  Adjuvantná liečba (nádory T3-T4 a/alebo pozitívnych regionálnych 

lymfatických uzlinách)  

Napriek dôkladnému určeniu štádia choroby, väčšina pacientov s karcinómom močového 

mechúra s prerastaním do okolitých orgánov (T3, T4) a/alebo postihnutím regionálnych 

lymfatických uzlín (N1-N3) zrecidivuje. V tomto kontexte sa do popredia dostáva otázka 

adjuvantnej chemoterapie, pričom nejednoznačný postoj k nej vyplýva z relatívne malého 

počtu klinických štúdií s nízkymi počtami pacientov a rôznymi použitými liečebnými 

schémami.  

Do klinickej štúdie (77) randomizovali 49 pacientov s karcinóm močového mechúra pT3b, 

pT4a a/alebo pozitívnymi lymfatickými uzlinami do dvoch ramien. V experimentálnej 

skupine podali 3 cykly adjuvantnej chemoterapie v schéme MVAC alebo MVEC 

(s epirubicínom), kontrolnú skupinu predstavovali observácie. Nábor ukončili predčasne, 

pretože podľa predbežnej analýzy bolo signifikantne lepšie bezrelapsové prežívanie 

v experimentálnom ramene (p=0,0015). Aktualizácia z augusta 1991 potvrdila ešte väčší 

rozdiel medzi dvoma ramenami (p=0,0012). Multivariantnou analýzou stanovili významné 

zníženie rizika recidívy (p=0,0007) u chorých, ktorí dostávali adjuvantnú chemoterapiu. 

V roku 2006 publikovali nasledovné výsledky po desiatich rokoch sledovania (78). Prežívanie 

bez progresie bolo 13% vs. 43,7% v prospech adjuvantnej chemoterapie (HR 2,84, 1,46-5,54, 

p=0,002), celkové prežívanie 17,4% vs. 26,9% v prospech adjuvancie (HR 1,75, 0,95-3,23, 

p=0,069), tumor-špecifické prežívanie bolo 17,4% vs. 41,7% rovnako v prospech podanej 

adjuvantnej liečby (HR 2,52, 1,28-4,99, p=0,007). Adjuvantná chemoterapia MVAC alebo 

MVEC u chorých s karcinómami močového mechúra pT3b, pT4aNx signifikantne zlepšila 

prežívanie bez progresie a tumor-špecifické prežívanie. Súčasne bol pozorovaný aj trend 

k zlepšeniu celkového prežívania.  

Do ďalšej štúdie (79) randomizovali 77 pacientov so svalovinu infiltrujúcim karcinómom 

močového mechúra bez vzdialených metastáz (M0 štádium) po radikálnej cystektómii 

a disekcii panvových lymfatických uzlín do dvoch ramien – kontrolné (observácia) 

a experimentálne rameno, v ktorom podali 3 cykly adjuvantnej monochemoterapie (vysoko-

dávkovaná cisplatina). Vo vzťahu k T a N štádiu nezistili významné rozdiely medzi dvoma 

ramenami. Analýza prežívania rovnako nepotvrdila signifikantné rozdiely (p=0,65). Päťročné 

prežívanie bolo v kontrolnej skupine 54% (95% KI, 39-69%) a v experimentálnom ramene 

57% (95% KI, 40-74%). Päťročné prežívanie bolo u chorých ≤pT3a 70%, kým u jedincov 

s karcinómami pT3b a pT4a iba 40% (p=0,0043). Rozdiel medzi kontrolou a experimentálnou 

skupinou pri analýze v rámci uvedených podskupín (≤pT3a vs. pT3b a pT4a) nezistili. 

Štyri cykly adjuvantnej chemoterapie CMV (cyklofosfamid, metotrexát, vinblastin) 

u pacientov po cystektómii pre karcinóm močového mechúra pT3b a pT4N0-1 signifikantne 

zlepšujú medián času do progresie v porovnaní s observáciou (37 mesiacov vs. 12 mesiacov, 

p=0,01). V štúdii (80) nezaznamenali recidívu choroby u 48% pacientov po adjuvantnej 
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chemoterapii v porovnaní s 25% medzi observovanými chorými. Medián prežívania 

v experimentálnom ramene (63 mesiacov) bol v porovnaní s kontrolou (36 mesiacov) 

nesignifikantne dlhší (p=0,32). Ďalšie klinické štúdie (81,82) pre ťažkosti s náborom 

pacientov ukončili predčasne. 

Porovnaním kombinácie neoadjuvantnej a adjuvantnej chemoterapie po cystektómii 

s disekciou pelvických lymfatických uzlín (2 cykly MVAC neoadjuvantne, operácia, 3 cykly 

MVAC adjuvantne) a rovnakého chirurgického výkonu s následnou adjuvantnou 

chemoterapiou (5 cyklov MVAC) zistili takmer rovnaké prežívanie bez choroby (56% 

vs. 60%). U pacientov, ktorým podali neoadjuvantnú liečbu, bolo menej prípadov pozitívnych 

resekčných línií (2% vs. 11%) a menší počet prípadov s metastázami v panvových 

lymfatických uzlinách (36% vs. 22%) (83). Výsledky štúdie naznačujú, že existuje podobnosť 

medzi rôznymi typmi perioperačnej chemoterapie, avšak neumožňujú nám formulovať 

jednoznačné odporúčanie o adjuvantnej liečbe v porovnaní s neoadjuvantnou terapiou.  

S cieľom stanoviť optimálne použitie chemoterapie ako neoadjuvantnej a adjuvantnej 

modality v liečbe svalovinu infiltrujúcich karcinómov močového mechúra sa v roku 2007 pod 

záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej urologickej spoločnosti 

(SIU) uskutočnilo stretnutie odborníkov, ktorí na základe analýzy dostupných 

randomizovaných štúdií formulovali nasledujúci záver (84). Meta-analýza randomizovaných 

štúdií s kombinovanou chemoterapiou na báze cisplatiny ukázala 5% rozdiel v prospech 

neoadjuvantnej chemoterapie. Pokiaľ ide o adjuvantnú systémovú liečbu, na posúdenie jej 

skutočného prínosu bude nevyhnutné uskutočniť ďalšie randomizované prospektívne štúdie.  

Záver 

Na základe randomizovaných štúdií a metaanalýzy sa v súčasnosti u všetkých pacientov so 

svalovinu infiltrujúcim karcinómom močového mechúra s plánovanou cystektómiou odporúča 

neoadjuvantná kombinovaná chemoterapia s cisplatinou, z ktorej chorí profitujú zlepšením 

celkového prežívania (Grade 1A). 

Aj napriek tomu, že stále neexistuje jasný konsenzus o úlohe adjuvantnej chemoterapie 

u jedincov s lokálne pokročilým urotelovým karcinómom močového mechúra, je vhodné 

každému pacientovi po cystektómii s T3-T4 chorobou a/alebo pozitívnymi lymfatickými 

uzlinami ponúknuť adjuvantnú liečbu (Grade 2C). 

1.6  Systémová terapia lokálne pokročilých 

a metastatických urotelových karcinómov 

Štvrtina pacientov s karcinómami močového mechúra má v čase stanovenia diagnózy 

svalovinu-infiltrujúce ochorenie. Systémová chemoterapia je štandardným prístupom v liečbe 

chorých s inoperabilným lokálne pokročilým alebo metastatickým ochorením. Medián 

prežívania liečených pacientov je 15 mesiacov, neliečených 6 mesiacov (85-87).  

So skrátením celkového prežívania korelovali (prognostické faktory) zlý výkonnostný stav 

a prítomné vzdialené metastázy (pľúca, pečeň a kosti). K prediktívnym faktorom patria 

prítomnosť kostných alebo pečeňových metastáz, zvýšené hodnoty alkalickej fosfatázy a zlý 

výkonnostný stav (88). Z molekulárnych abnormalít sa študovali mutácie p53, avšak ich 

význam ako prediktora liečebnej odpovede zostáva nejasný.  
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V monoterapii urotelových karcinómov boli skúšané platinové deriváty (cisplatina, 

karboplatina), gemcitabín, antracyklíny (doxorubicín, epirubicín), metotrexát, taxány 

(paklitaxel, docetaxel), ifosfamid a vinka-alkaloidy (vinblastín, vinflunín). Liečebné 

odpovede sú pri monochemoterapii krátke, zlepšenie celkového prežívania sa nedokázalo.  

Režim MVAC (metotrexát, vinblastín, doxorubicín, cisplatina) je historicky považovaný za 

štandardnú prvolíniovú liečbu lokálne pokročilých a metastatických urotelových karcinómov 

mechúra (88,89). K najčastejším nežiaducim účinkom patria myelosupresia, febrilná 

neutropénia, mukozitída, nauzea a vomitus. Používanie hematopoetických rastových faktorov 

znižuje riziko febrilnej neutropénie. Dávkovo denzný MVAC s aplikáciou rastových faktorov 

signifikantne zvýšil percento kompletných odpovedí a zlepšil prežívania bez progresie vo fáze 

III. štúdie. Medián celkového prežívania sa zlepšil iba štatisticky nevýznamne (90,91).  

Vo fáze 3 štúdie (n=405) porovnávali MVAC a GC (gemcitabín s cisplatinou) (85). Štúdia 

ukázala non-inferioritu GC s podobným percentom dosiahnutých odpovedí (49% oproti 46%), 

rovnakým časom do progresie ochorenia (7,4 mesiaca) a podobným mediánom celkového 

prežívania (13,8 oproti 14,8 mesiaca). Pacienti liečení kombináciou GC mali menej často 

toxicity stupňa 3 a 4 (neutropénia, neutropenická sepsa, mukozitída). Päť rokov po 

randomizácii prežívalo porovnateľné percento pacientov (15% oproti 13%) (86). Na základe 

porovnateľnej účinnosti a lepšieho toxického profilu považujú v súčasnosti mnohé pracoviská 

(vrátane II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ v Bratislave) režim GC za štandardnú 

prvolíniovú liečbu lokálne pokročilého a metastického urotelového karcinómu močového 

mechúra. Na našom pracovisku podávame GC v schéme gemcitabín 1000 mg/m
2
 deň 1 a 8, 

cisplatina 75 mg/m
2
 deň 1, nový cyklus liečby deň 22. Napriek tomu, že trojtýždňový GC 

nebol nikdy priamo porovnaný so štvortýždňovým GC v randomizovanej fáze III štúdie, zdá 

sa, že použitím oboch režimov sa dosahujú porovnateľné terapeutické výsledky (92-94).  

Vo fáze III. štúdie (95) zaznamenali v ramene GCP (gemcitabín, cisplatina, paklitaxel) vyšší 

podiel kompletných remisií v porovnaní s GC (15% oproti 10%) a signifikantne vyššie 

percento dosiahnutých objektívnych odpovedí (57% oproti 46%), medián prežívania bol pri 

liečbe GCP nesignifikantne dlhší (15,7 mesiacov oproti 12,8 mesiacov). V experimentálnom 

ramene bolo viac leukopénií, neutropénií a febrilných neutropénií v porovnaní s GC, kde bolo 

viac trombocytopénií.  

U starších ľudí a jedincov s renálnou insuficienciou sa v liečbe lokálne pokročilých 

a metastatických karcinómov mechúra skúšali predovšetkým karboplatinové režimy. 

V najväčšej publikovanej štúdii (n=238) porovnávali gemcitabín a karboplatinu oproti 

metotrexátu, karboplatine a vinblastínu (MCAVI) u pacientov so zníženou glomelulárnou 

filtráciou a výkonnostným stavom podľa ECOG viac ako 2 (96). Celkové prežívanie sa 

v testovaných ramenách nelíšilo signifikantne (8 oproti 9 mesiacom, HR 0,94). Gemcitabín 

a karboplatina má toxicitu porovnateľnú s GC, pričom rozdiely v percente dosiahnutých 

odpovedí (40% oproti 49%) a mediáne celkového prežívania (10 oproti 13 mesiacom) neboli 

signifikantné (97). MVEC (metotrexát, vinblastín, epirubicín, cisplatina) sa od MVECa 

(metotrexát, vinblastín, epirubicín, karboplatina) líšil signifikantne vyšším percentom 

dosiahnutých odpovedí (71% oproti 41%) a kompletných remisií (25% oproti 11%) (98).  

Prítomnosť pečeňových metastáz, zlý výkonnostný stav a nízke hladiny hemoglobínu 

predstavujú prediktívne faktory pre druhú líniu (99), v ktorej sa skúšali vinflunín, taxány 

(paklitaxel, docetaxel), gemcitabín, ifosfamid a oxaliplatina. Percentá odpovedí dosahovali 

menej ako 20%.  

Vo fáze III štúdie (100) randomizovali 370 predliečených pacientov do ramena vinflunín 

(vinka alkaloid) oproti best supportive care, pričom zaznamenali 9% objektívnych odpovedí 
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a signifikantné zlepšenie celkového prežívanie v multivariačnej analýze. EMEA schválila 

vinflunín pre druhú líniu liečby urotelových karcinómov močového mechúra (ECOG 0 a 1).  

Vo fáze II. štúdie dosiahlo pri liečbe na albumín naviazaným nanopartikulárnym paklitaxelom 

objektívnu odpoveď 33% pacientov, objektívnu odpoveď alebo stabilizáciu ochorenia malo 

58% chorých (101).  

V štúdii Hoosier Oncology Group zaznamenali pri liečbe pemetrexedom (n=47) 28% 

objektívnych odpovedí vrátane 3 kompletných remisí (6%). Medián celkového prežívania bol 

10 mesiacov (102).  

2  NEUROTELOVÉ KARCINÓMY 

2.1  Malobunkový karcinóm močového mechúra 

Malobunkový karcinóm je zriedkavá, avšak agresívna neuroendokrinná malignita, ktorá 

predstavuje menej ako 1% nádorov močového mechúra. Malobunkový karcinóm a urotelový 

karcinóm pochádzajú z rovnakej klonálnej populácie (103). Muži sú postihnutí častejšie ako 

ženy, belosi častejšie ako nebelošské populácie. Medián veku je v čase diagnózy 73 rokov, 

medián celkového prežívania 11 mesiacov. V I. klinickom štádiu sa diagnostikuje 12% 

pacientov, v II. štádiu 32%, v III. štádiu 14% a v IV. štádiu 36% chorých. Väčšina tumorov je 

zle diferencovaná (33%) alebo nediferencovaná (43%) (104). V čase stanovenia diagnózy má 

vzdialené metastázy 24% pacientov, 5% chorých má metastatické postihnutie lymfatických 

uzlín (štádium N2 alebo N3). Paraneoplastické syndrómy sú v porovnaní s malobunkovým 

karcinómom pľúc menej časté (105). Fajčenie predstavuje rizikový faktor malobunkového 

karcinómu mechúra. 

V liečbe sa používajú rovnaké chemoterapeutické režimy ako pri malobunkovom karcinóme 

pľúc. Vychádza sa pritom z výsledkov monocentrických štúdií s nízkymi počtami pacientov. 

Päťročné nádor-špecifické prežívanie chorých s malobunkovými karcinómami mechúra 

(n=25), iniciálne liečených cystektómiou, bolo v retrospektívnej analýze 36%. Malá časť 

pacientov (n=7) dostala adjuvantnú chemoterapiu, ktorá však nemala vplyv na zlepšenie 

výsledkov (106). V práci (107) perioperačná chemoterapia zvýšila percento kompletných 

remisií – v II. klinickom štádiu 100% oproti 71%, v III. štádiu 50% oproti 13% a v IV. štádiu 

20% oproti 0%. Do štúdie zaradili 44 pacientov.  

Vo fáze II štúdie (108) chorí (n=18) s lokalizovaným malobunkovým karcinómom mechúra 

cT2 (II. štádium) a cT3b (III. štádium) dostali pred cystektómiou 4 cykly neoadjuvantnej 

chemoterapie ifosfamid s doxorubicínom alebo etopozid s cisplatinou. Tento postup viedol 

u 78% pacientov ku kompletnej patologickej odpovedi resp. patológ zachytil iba carcinoma in 

situ. Medián celkového prežívania bol 58 mesiacov a 13 z 18 pacientov bolo v čase 

publikovania práce v kompletnej remisii.  

V štúdii (109) zaznamenali u chorých s malobunkovým karcinómom mechúra 88% 

kompletných lokálnych odpovedí po TUR, chemoterapii s platinovým derivátom a následnej 

externej rádioterapii. Medián celkového prežívania bol 33 mesiacov. V ďalšej práci (110) bolo 

po konkomitantnej chemorádioterapii malobunkového karcinómu mechúra dvojročné 

prežívanie 70% a päťročné prežívanie 44%. Prežívanie bez choroby bolo po 2 aj 5 rokoch 

70%.  
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Metastatický malobunkový karcinóm mechúra odpovedá dobre na režimy, používané v liečbe 

pľúcneho malobunkového karcinómu. Najčastejšie sa používa kombinácia etopozidu 

s karbopatinou alebo cisplatinou. Medián prežívania je pritom 7–13 mesiacov.  

Incidencia metastatického postihnutia CNS je u pacientov v III. alebo IV. štádiu 50%, kým 

v II. štádiu 0–17% (108,111). Podľa meta-analýzy (15 prác) je celkový výskyt CNS metastáz 

u pacientov s malobunkovými karcinómami močového mechúra 11%. Vzhľadom na absenciu 

údajov zo štúdií nie profylaktická iradiácia CNS indikovaná.  

0dporúčania do klinickej praxe 

1. U pacientov s lokalizovaným ochorením (štádium II a III) v dobrom výkonnostnom 

stave odporúčame neoadjuvantnú chemoterapiu cisplatina s etopozidom s následnou 

cystektómiou (dobrý výkonnostný stav) alebo externou rádioterapiou (starší pacienti, 

horší výkonnostný stav, odmietnutie operácie). Kombinácia cisplatiny s etopozidom 

zlepšila prežívanie bez ochorenia a zvýšila percento dlhodobo prežívajúcich oproti 

samostatnej cystektómii alebo cystektómii s následnou adjuvantnou chemoterapiou.  

2. V liečbe metastatického ochorenia odporúčame kombináciu etopozidu 

s karboplatinou alebo cisplatinou.  

3. Profylaktické žiarenie CNS je kontraindikované u chorých v I. a II. štádiu, ktorí 

dosiahli po neoadjuvantnej chemoterapii s cystektómiou alebo externou rádioterapiou 

kompletnú remisiu. U pacientov v III. a IV. štádiu, ktorí dosiahli parciálnu alebo 

kompletnú remisiu, predstavuje profylaktická iradiácia CNS určitú alternatívu. Zatiaľ 

však chýbajú dôkazy na úrovni EBM.  

2.2  Iné neurotelové karcinómy 

Približne 90% neurotelových karcinómov močového mechúra je epitelového pôvodu, pričom 

do tejto skupiny zaraďujeme epidermoidný karcinóm, adenokarcinóm a malobunkový 

(neuroendokrinný) karcinóm. K neepitelovým nádorom, ktoré sú veľmi zriedkavé, patria 

sarkóm, feochromocytóm, melanóm a lymfóm. Neurotelové nádory močového mechúra sú 

v čase diagnostiky spravidla invazívne, lokálne pokročilé alebo metastatické, takže ich majú 

oproti urotelovým karcinómom horšiu prognózu.  

V patogenéza neurotelových karcinómov sa uplatňujú infekcia a metaplázia, ktorá vzniká 

v dôsledku chronického zápalu. Infekcia prispieva k vzniku karcinómu mechúra 

prostredníctvom predispozície k metaplázii (prvý krok v karcinogenéze), tvorby nitrózamínov 

gram-negatívnymi baktériami a beta-glukuronidázy baktériami, ktoré uvoľňujú konjugované 

karcinogény (112), tvorby voľných radikálov kyslíka, ktoré spôsobujú poškodenie DNA 

a aktivujú iné karcinogény. V mechúri následne vzniká skvamózny epitel, leukoplakia alebo 

mucinózny a glandulárny epitel. Epidermoidný karcinóm sa vyvinie u 16–28% chorých 

s leukoplakiou (113,114). Alternatívnou hypotézou je vznik neurotelových karcinómov 

z preexistujúceho urotelového karcinómu s metapláziou (115) alebo z multipotentných 

kmeňových buniek v močovom mechúri.  

2.2.1  Neschistozomiálny epidermoidný karcinóm 

V severnej Amerike a Európe predstavuje neschistozomiálny epidermoidný karcinóm 3–5% 

nádorov močového mechúra, avšak v oblastiach, kde je infekcia Schistosoma haematobium 
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endemická, je to až 75%. Výskyt epidermoidných karcinómov mechúra vrcholí v 7. dekáde, 

pričom incidencia je u mužov a žien približne rovnaká. V USA je päťročné prežívanie 33% 

pre mužov a 20% pre ženy (116). K rizikovým faktorom patria chronická alebo recidivujúca 

infekcia urinárneho traktu, močové kamene v mechúri, iradiácia malej panvy, intravezikálna 

liečba BCG, hemoragická cystitída pri terapii cyklofosfamidom (117) a fajčenie. Spojitosť 

s dlhodobo zavedenými močovými katétrami zostáva kontroverzná.  

Najčastejšími príznakmi epidermoidných karcinómov sú hematúria a iritačné symptómy, 

sprevádzané infekciou močového traktu. Tumory sú spravidla bulky masa, vzdialené 

metastázy sú v čase stanovenia diagnózy prítomné u 8–10% pacientov. 

Základom liečby je radikálna operácia s päťročným prežívaním 35–50% (118,119). 

Retrospektívne analýzy naznačujú určitý benefit z adjuvantnej alebo neoadjuvantnej 

rádioterapie, avšak do súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne kontrolované prospektívne štúdie. 

Retrospektívna analýza (120) neukázala prínos neoadjuvantnej chemoterapie MVAC. 

V prospektívnej štúdii (121) dosiahli dvaja z ôsmich pacientov s pokročilými epidermoidnými 

karcinómami mechúra kompletnú remisiu po chemoterapii TIP (paklitaxel, ifosfamid, 

cisplatina), medián prežívania bol 9 mesiacov.  

2.2.2  Adenokarcinómy 

V severnej Amerike a v Európe predstavujú 0,5–2% nádorov močového mechúra, 

histologicky pritom rozlišujeme päť typov adenokarcinómov – glandulárny, koloidný, 

papilárny, z buniek tvaru pečatného prsteňa a svetlobunkový. Približne 10% vychádza zo 

zvyškov embryonálnej štruktúry nazývanej urachus, podľa čoho ich rozdeľujeme na urachálne 

a neurachálne. Extrofia močového mechúra a schistozomiáza zvyšujú riziko neurachálnych 

adenokarcinómov. Všetky adenokarcinómy sa vyznačujú značným metastatickým 

potenciálom.  

Neurachálne adenokarcinómy sú zvyčajne papilárne alebo ploché, infiltrujú svalovinu, v ich 

okolí je edém. Cystoskopicky identifikujeme difúzne alebo cirkulárne zhrubnutie steny 

mechúra. Liečba vychádza z retrospektívnych analýz. Povrchové karcinómy sú zriedkavé, 

avšak podľa publikovaných kazuistík dobre odpovedajú na BCG liečbu (122). Radikálna 

cystektómia s disekciou panvových lymfatických uzlinách je základom liečby svalovinu- 

infiltrujúcich adenokarcinómov s päťročným prežívaním 46–55% (123,124).  

V nerandomizovanej retrospektívnej štúdii (n=92) zanamenali 37% prežívanie bez choroby po 

samotnej cystektómii oproti 61% po cystektómii s následnou pooperačnou rádioterapiou 

(123). Napriek tomu predstavuje pooperačná rádioterapia experimentálny prístup a mimo 

klinických štúdii v súčasnosti nemôže byť odporúčaná. 

Pri chemoterapii TIP zaznamenali u mužov s pokročilým neurotelovým karcinómom 

močového mechúra (11 pacientov z 20 malo adenokarcinóm, 6 z nich malo urachálny 

adenokarcinóm) 36% objektívnych odpovedí. Medián prežívania bol 25 mesiacov (121). 

V retrospektívnej štúdii dosiahlo objentívnu odpoveď na kombinovanú liečbu s cisplatinou 

rovnako 36% chorých (125). Z ďalších cytostatík skúšali samotný 5-fluorouracil alebo 

kombinácie s doxorubicínom a mitomicínom.  

Urachálne adenokarcinómy vychádzajú zo zvyškov urachu, ktorý sa nachádza v kupole 

močového mechúra. Nádory zvyčajne prerastajú do perivezikálneho priestoru. Diagnózu 

urachálneho adenokarcinómu podporuje prítomnosťou urachu pri súčasnej neprítomnosti 

metaplázie (glandulárna cystitída), urotelové tkanivo pritom nie je postihnuté alebo je 

poškodené sekundárne (126). Urachálne adenokarcinómy v 90% produkujú mucín, avšak 
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mukuzúria nie je prítomná u všetkých pacientov. Ochorenie je v čase stanovenia diagnózy 

lokálne pokročilé. Bežným symptómom/znakom je hematúria, na rozdiel od iných nádorov 

močového mechúra je v abdomene hmatná rezistencia. Pacienti s urachálnymi 

adenokarcinómami sú oproti chorým s neurachálnymi adenokarcinómami mladší (medián 

veku 56 oproti 69 rokom), ochorenie častejšie postihuje ženy.  

Chirurgická liečba predstavuje jedinú kuratívnu modalitu. Pri operácii musí byť spolu 

s nádorom en bloc odstránené aj urachálne ligamentum a umbilikus (127,128). Negatívne 

okraje a neprítomnosť metastáz v lymfatických uzlinách sú priaznivými prognostickými 

ukazovateľmi. V štúdii (129) nezaznamenali signifikantné rozdiely v prežívaní pri parciálnej 

resekcii oproti radikálnej cystektómii.  

Retrospektívna analýza (127) porovnávala účinnosť parciálnej cystektómie, kompletnej 

cystektómie a rádioterapie. Päť rokov prežívalo 49% pacientov, pričom nízky stupeň 

bunkovej diferenciácie a negatívne resekčné okraje predstavovali priaznivé prognostické 

faktory. Pri lokálnych recidívach viedlo operačné riešenie k vyliečeniu 4 z 8 chorých. 18% 

pacientov s pozitívnymi lymfatickými uzlinami alebo pozitívnymi resekčnými líniami dostalo 

kombinovanú adjuvantnú chemoterapiu, rádioterapiu alebo kombináciu oboch modalít bez 

vplyvu na nádor-špecifické prežívanie.  

Urachálny adenokarcinóm predstavuje pravdepodobne chemorezistenté ochorenie –

v retrospektívnej analýze (130) odpovedali na chemoterapiu (5-fluorouracil a cisplatinové 

režimy) 4 pacienti z 20, pričom nie je jasné, či odpoveď na liečbu ovplyvnila celkové 

prežívanie.  

2.2.3  Sarkómy 

Sarkómy sú malígne mezenchýmové nádory. Priemerný vek pacientov je v čase stanovenia 

diagnózy 50–60 rokov, miernu prevahu majú muži. Polovicu sarkómov mechúra tvoria 

leiomyosarkómy, 20% rabdomyosarkómy. Rizikovými faktormi sú lokálna rádioterapia na 

oblasť močového mechúra, predchádzajúca liečbu cyklofosfamidom a anamnéza 

schistozomiázy. Lokalizované ochorenie sa lieči radikálnou cystektómiou so širokými 

negatívnymi resekčnými okrajmi (4–5 cm), manažment metastatického ochorenia zahŕňa 

resekčný výkon, rádioterapiu a monochemoterapiu (doxorubicín alebo ifosfamid). Päťročné 

celkové prežívanie je 60–80%.  

2.2.4  Karcinosarkómy a sarkomatoidné karcinómy 

Karcinosarkóm je zriedkavá bifázická zmes karcinómu a sarkómu. Sarkomatoidný karcinóm 

je nádor z vretenovitých buniek s epitelovou (najčastejšie urotelovou) diferenciáciou (117). 

Pacienti majú vyšší vek, v prevahe sú muži, ochorenie sa diagnostikuje v pokročilom štádiu. 

Základom terapie je cystektómia s následnou rádioterapiou. Medián prežívania je 17 

mesiacov pri karcinosarkómoch a 10 mesiacov pri sarkomatoidných karcinómoch. V liečbe 

metastatického ochorenia viedla liečba GC u jedného pacienta (kazuistika) ku kompletnej 

remisii (131).  

2.2.5  Paragangliómy 

Paragangliómy vychádzajú z embryonálnych hniezd chromafóbnych buniek v sympatikových  

plexoch m. detrusor. V 15% sú malígne, ochorenie pritom relatívne častejšie postihuje ženy. 
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Pri distenzii mechúra, defekácii a pohlavnom styku dochádza k uvoľňovaniu katecholamínov 

nádorovými bunkami, typickými symptómami/znakmi sú diaforéza, paroxyzmálna 

hypertenzia, palpitácie, bolesti hlavy a synkopy (132). V prípade podozrenia na paraganglióm 

mechúra by cystoskopiu mala sprevádzať adrenergná blokáda. Biopsii sa snažíme vyhnúť, 

keďže tieto nádory sú bohato vaskularizované a častokrát sú kryté intaktným urotelom. Liečba 

spočíva v parciálnej cystektómii s disekciou pelvických lymfatických uzlín, radikálna 

cystektómia sa odporúča pri veľkých tumoroch alebo metastatickom postihnutí uzlín. 

2.2.6  Malígny melanóm 

Primárny malígny melanóm močového mechúra vychádza najčastejšie z močového mechúra 

alebo ženskej uretry. Pôvod buniek je mezoteliálny. Liečba je identická ako pri iných 

malígnych melanómoch.  

2.2.7  Lymfómy 

Lymfómy močového mechúra sú v pomere 3:1 častejšie u žien. Väčšinou ide o MALT 

lymfómy z marginálnej zóny, ktoré vznikajú v prostredí chronického zápalu. Chronická 

cystitída bola v štúdii (133) prítomná u 2/3 pacientov. Ochorenie je v čase stanovenia 

diagnózy obyčajne lokalizovaná, liečba je rovnaká ako pri MALT v iných lokalitách.  

Lymfoepiteliómu podobný karcinóm predstavuje zriedkavý epitelový nádor s lymfoidnými 

infiltrátmi. Ochorenie je v čase stanovenia diagnózy svalovinu-infiltrujúce, dlhodobé 

prežívanie sa uvádza po TUR, parciálnej cystektómii alebo radikálnej cystektómii s alebo bez 

následnej adjuvantnej chemo- alebo rádioterapie. 

2.2.8  Metastázy do močového mechúra 

Do močového mechúra môžu priamo prerastať kolorektálne karcinómy a karcinómy prostaty 

alebo maternice. Najčastejšie do mechúra metastazujú melanómy a lymfómy, z orgánových 

lokalizácií je to žalúdok, prsník, oblička, pľúca a pankreas.  
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III  KARCINÓM OBLIČKY 

Karcinóm z renálnych buniek predstavuje (renal cell carcinoma - RCC) predstavuje 2% -3% 

všetkých dospelých malignít. Výskyt všetkých RCC počas posledných niekoľkých rokov 

stúpa. Hlavným rizikovým faktorom je aktívne a pasívne fajčenie ako i hypertenzia. 

Karcinóm obličky je častejší u pacientov s obezitou a u pacientov v konečnom štádiu zlyhania 

obličiek. Približne 2% -3% RCC je dedičných a bolo popísaných niekoľko autozomálne 

dominantných syndrómov z ktorých najčastejšia je Von Hippel Lindau (VHL) choroba (viď 

nižšie). 

1  Klinický obraz a diagnostika 

V dôsledku dostupnosti a rozšíreného používania zobrazovacích vyšetrení ako napríklad 

abdominálnej ultrasonografie, počítačovej tomografie (CT) a magnetickej rezonancie (MRI), 

výrazne stúpa zachyt malých, náhodne zistených nádorov – incidentalómov. V súčasnosti, 

viac ako 50% RCC sú zistené náhodne ako incidentalómy. Avšak, stále veľké množstvo 

pacientov s RCC má klinické symptómy ako napríklad bolesť v boku, makroskopická 

hematúria, hmatná abdominálna rezistencia (klasické trias); Medzi ďalšie prejavy patrí bolesť 

kostí pri metastatickom postihnutí, kašeľ pri postihnutí pľúc, alebo paraneoplastické 

syndrómy, ako je hyperkalciémia alebo, erytrocytóza. 

U mnohých pacientov s karcinómom obličky sú v čase diagnózy alebo v priebehu progresie 

ochorenia prítomné systémové príznaky a paraneoplastické syndrómy. Medzi najčastejšie 

z nich patria: 

Anémia - chudokrvnosť, ktorá môže predchádzať diagnóze RCC aj niekoľko mesiacov, a je 

prítomná u 29 až 88 percent pacientov s pokročilým ochorením.  

Hepatálna dysfunkcia - pečeňová dysfunkcia bez prítomnosti pečeňových metastáz sa 

nazýva Stauffer syndróm. Tento syndróm je často spojený s horúčkou, chudnutím, únavou, 

a zlou prognózou. Dysfunkcia môže byť spôsobený tým, že nádor vytvára cytokíny ako 

napríklad granulocyty makrofágy kolobie stimulujúci faktor (GM-CSF) alebo interleukínu 

(IL) -6. U týchto pacientov nefrektómie môže k úprave hepatálnej dysfunkcie. Opakujúce sa 

zvýšenia pečeňových enzýmov u takýchto pacientov môžu predznamenávať vznik lokálnej 

recidívy alebo metastatického ochorenia. 

Paraneoplastická horúčka - sa vyskytuje až u 20 percent pacientov, je zvyčajne 

intermitentná a je často sprevádzaná nočným potením, nechutenstvom, chudnutím a únavou. 

Hyperkalcémia – sa vyskytuje až 15 percent pacientov s RCC, a môže k nej dôjsť 

z niekoľkých rôznych mechanizmov: 

- lytické kostné metastázy 

- nadprodukcia parathormón-related proteínu (PTHrP). Súčasná tvorba IL-6 môže 

zvýšiť účinok PTHrP 

- zvýšená produkcia prostaglandínov, ktoré podporujú kostnej resorpciu. V takýchto 

pacientov, môže hyperkalciémia reagovať na podanie nesteroidných 

protizápalových liekov, ako je indometacín. 

Kachexia – jej incidencia sa zvyšuje v súvislosti s progresiou ochorenia.  
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Erytrocytóza - erytrocytóza je prítomná u 1 až 5 percent pacientov s RCC a vzniká 

v dôsledku konštitutívne zvýšenej produkcií erytropoetínu nádorom. Môže sa na nej ale 

podielať aj porucha degradácie hypoxia inducibilného faktora v dôsledky dysfunkcie jeho 

regulátora von Hippel-Lindau proteínu (vid. nižšie) 

Amyloidóza – vyskytuje sa u 3 až 5 percent pacientov. 

Trombocytóza - trombocytóza je vzácna u pacientov s RCC, ale jej prítomnosť je spojená so 

zlou prognózou. Presný mechanizmus nie je známy ale môže súvisieť s produkcie IL-6 

v nádoru. 

Reumatická polymyalgia - syndróm pripomínajúci reumatickú polymyalgia bol 

zaznamenaný u pacientov s RCC. Na rozdiel od idiopatickej reumatickej polymyalgii 

nereaguje na prednizon, ale príznaky ustúpia po nefrektómií. 

Podozrenie na RCC by malo byť indikáciou na laboratórne vyšetrenia vrátane sérového 

kreatinínu, hemoglobínu, leukocytov a krvných doštičiek, laktátdehydrogenázy 

a korigovaného vápnika v sére. Medzi ďalšie patria zápalové testy, ako je C-reaktívny proteín 

(CRP) a sedimentácia erytrocytov. Niektoré z týchto testov sú aj prognosticky významné pre 

hodnotenie rizík. 

Podozrenie na RCC sa často vysloví na základe ultrasonografie a je potvrdené CT vyšetrením, 

ktoré umožňuje posúdenie miestnej invazívnosti, postihnutia lymfatických uzlín alebo iných 

metastáz. MRI môže poskytnúť dodatočné informácie ako napr. na posúdenie nádorového 

trombu v žilovom systéme alebo v situáciách, kde CT kontrastné nemôžu byť použité. 

Základom stagingu je CT vyšetrenie hrudníka a brucha hrudníka. Ak nie sú prítomné klinické 

alebo laboratórne známky nie je u pacientov indikovaná gamagrafia skeletu prípadne CT 

alebo MRI mozgu mimo klinickej štúdie. Pozitrónová emisná tomografia nie je štandardné 

vyšetrovanie v diagnostike a stagingu RCC. 

Základom diagnózy karcinómu obličiek je histologické vyšetrenie či už vo forme biopsie, 

ktorú indikujeme buď u metastatickej choroby pred začatím systémovej liečby, alebo pred 

lokálnou ablatívnou liečbou.  

2  Histologické typy a prognostické faktory 

Existuje viacero histologických podtypov karcinómu obličky: 

Svetlobunkový karcinóm - najčastejším podtypom sporadickýck RCC u dospelých 

(70% -85%).  

Papilárny RCC - predstavuje 7% až 15% RCC. Rozdeľuje sa na dva podtypy a to papilárny 

I. typu a papilárny II typu. Napriek podobnej morfológii majú odlišné genetické aberácie 

ako i biológiu 

Chromofobny RCC (5% -10%). 

Karcinóm zo zberných kanálikov (Belliniho duktov) – predstavuje menej ako 1% z RCC 

Tubulocystický RCC môže predstavovať podtyp papilárneho RCC. 

Sarkomatoidný variant nie je špecifický podtyp ale môže byť prítomný prakticky 

u všetkých podtypov (častejší je ale pri svetlobunkovom a chromofóbnom podtype) a je 

spojený s fenotypovou zmenou nádorových buniek smerom mezenchýmu. Molekulárnym 
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podkladom tohto variantu je pravdepodobne epiteliálno-mezenchymálny prechod, ktorý 

vysvetľuje aj chemo- a rádiozistenciu ako i zlú prognózu. Pacienti, so sarkomatoidným 

variantom odpovedajú relatívne lepšie na chemoterapiu v porovnaní s biologickou liečbou, 

avšak odpovede sú krátke a rýchlo sa vyvinie rezistencia. 

Jednotlivé histologické podtypy sú asociované aj s dysfunkciou signálnych dráh: 

 The hypoxia-inducible pathway (clear cell, papillary type II through Fumarate gene). 

 The mTOR signaling pathway (clear cell and papillary type II). 

 The c Met-RAF-MEK-ERK pathway (papillary type I and translocation RCC). 

 The c-kit-RAF-MEK-ERK pathway (chromophobe). 

Dysfunkcia týchto dráh zároveň predstavuje terapeutický cieľ pre biologickú liečbu. 

Klinický priebeh RCC je veľmi variabilný. Existuje viacero prognostických modelov. Pre 

metastatický karcinóm obličky, sa najčastejšie používa tzv. Motzerove skóre, ktoré bolo 

vytvorené v čase, keď imunoterapia bola štandardom liečby metastatického RCC. Tieto 

kritériá boli následne modifikované Hengom v súvislosti s používaním cielenej liečby 

(Hengove kritériá).  

Pacienti sú klasifikovaní podľa prítomnosti šiestich rizikových faktorov: 

 Karnovského výkonnostný stav menej ako 80%. 

 Hemoglobín menej ako dolný limit normálu. 

 Čas od diagnózy k liečbe menej ako 1 rok. 

 Korigovaná hladina vápniku nad hornú hranicu normálu. 

 Trombocyty nad hornou hranicou normálu. 

 Neutrofily nad hornou hranicou normálu. 

Podľa počtu rizikových faktorov sú pacienti klasifikovaní do 3 skupín s nasledovou 

prognózou: 

Počet rizikových faktorov  
 

Riziková skupina  Medián prežitia 2-ročné prežívanie 

0  Nízke riziko Nedosiahnutý 75% 

1–2  Intermediárne 27 mesiacov  53% 

3–6  Vysoké riziko 8.8 mesiaca  7% 

3  Liečba lokalizovaného ochorenia 

T1 nádory (< 7 cm) 

Parciálna nefrektómia sa odporúča ako optimálne riešenie u lokalizovaných nádorov do 7 cm. 

Parciálna nefrektómia sa môže vykonávať prostredníctvom otvorených, laparoskopických 

alebo roboticky asistovaných prístupov. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek, pri 

solitárnej obličke alebo bilaterálnych nádoroch je parciálna nefrektómia štandardnou liečbou 

bez ohľadu na veľkosť nádoru.  

Rádiofrekvenčná alebo kryoablačná liečba sú alternatívne prístupy a to najmä u pacientov 

s malými kortikálne uloženými nádormi, zvažuje sa pri dedičných RCC a viacerých 

bilaterálnych nádoroch. Aktívne sledovanie je alternatívou u starších pacientov, 
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s významnými komorbiditami alebo pre tých, ktorí majú krátku expektáciu života a nádor pod 

<4 cm. 

T2 nádory (> 7 cm) 

Preferovanou liečebnou možnosťou je laparoskopická radikálna nefrektómia 

Lokálne pokročilé nádory (T3 and T4) 

Radikálna nefrektómia je preferovanou možnosťou u pacientov s lokálne pokročilým RCC 

(T3 a T4). Systemová adrenalektomia alebo rozsiahla lymfadenektómia sa neodporúča ak CT 

brucha nevykazuje žiadne známky adrenálnej invázie alebo postihnutia lymfatických uzlín. 

Neoadjuvantná a adjuvatná liečba 

V súčasnosti sa podanie adjuvantnej liečby neodporúča i keď prebieha mnoho adjuvantných 

štúdií. Podobne neo-adjuvantné prístupy sú stále experimentálne a to predovšetkým pre 

resekovateľné nádory a nemala by byť uskutočňované mimo klinických štúdií. Niektoré 

štúdie ukázali, že tieto prístupy sú relatívne bezpečné, s miernym zmenšením primárneho 

nádoru bez vplyvu na prežívanie bez choroby. 

4  Liečba metastatického ochorenia 

4.1  Chirurgická liečba 

V ére imunoterapie bola cyto-reduktívna nefrektómia štandardom u pacientov s dobrým 

výkonnostným stavom. Retrospektívne pozorovania ukázali, že podávanie IL-2 alebo 

interferónu- neovplyvnilo primárny nádor ani u pacientov, ktorých metastázy sa v dôsledku 

imunoterapie zmenšili. Na základe týchto pozorovaní sa iniciovala randomizovaná štúdia, 

ktorá potvrdila, že vykonanie nefrektomie pred začatím imunoteraspie u pacientov 

s metastatickým ochorením zlepšuje ich prežívanie. Význam nefrektómie u metastatického 

ochorenia v ére cielenej liečby nepoznáme. Klinické skúsenosti ukazujú, že „cielené lieky“ 

dokážu ovplyvniť nie len metastázy ale aj primárny nádor. Nie je preto isté, či nefrektomia 

u pacientov s metastatickou chorobou pred začatím má význam liečby. V bežnej praxi cyto-

reduktívnu nefrektómiu odporúčame u pacientov s dobrým výkonnostným stavom a pri 

veľkých primárnych nádorov a prípadne u pacientov so symptomatickou primárnou léziou. 

Cyto-reduktívna nefrektómia sa neodporúča u pacientov so zlým výkonnostným stavom. 

Metastazektomia sa uplatňuje najčastejšie u selektovaných pacientov. Najviac profitujú 

z metastazektomie vybrané skupiny pacientov s izolovanými pľúcnymi metastázami, dlhým 

obdobím bez choroby po nefrektomii ako i pacienti s dobrou odpoveďou na imunoterapiu / 

resp. cielenú liečbu pred resekciou. 

4.2  Systémová liečba 

4.2.1  Patofyziologické východiská cielenej liečby 

Pri karcinóme obličky je jedinou kuratívnou liečebnou modalitou lokalizovanej choroby 

nefrektomia prípadne metastazektomia. Asi 30% pacientov má po chirurgickej liečbe 
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rekurenciu a ďalších 30% pacientov s karcinómom obličky je diagnostikovaných 

v metastatickom štádiu už iniciálne (1). Títo pacienti sú odkázaní na systémovú liečbu. 

Karcinóm obličky patrí medzi chemorezistentné nádory a účinnosť cytostatickej liečby 

(gemcitabin, 5-fluorouracil, antarcyklíny) sa pohybuje pod 10%. Rovnako nízka účinnosť sa 

pozorovala aj po hormonálnej liečbe (megastrol acetát, tamoxifen). Lepšie výsledky sa 

dosiahli imunoterapiou, ktorá bola veľa rokov štandardnou liečbou. Karcinóm obličky spolu 

s malígnym melanómom sa považovali za „imunogénne malignity“ Presnejší mechanizmus 

účinku imunoterapie u týchto malignít nebol dlho objasnený. Detailnejšie spoznanie funkcie 

antigén prezentujúcich buniek a vynájdenie možnosti ako ju ovplyvniť, ktoré priniesli sľubné 

výsledky pri liečbe malígneho melanómu, pravdepodobne znamenajú zásadný prelom 

v imunoterapii nádorov. V dohľadnej dobe sa preto dá očakávať renesancia imunoterapie aj 

pri karcinóme obličky.  

Zásadná zmeny v liečbe pokročilého karcinómu obličky nastali v poslednom desaťročí. 

Pochopenie molekulovej patogenézy karcinómu obličky viedlo k identifikácii terapeutických 

cieľov a k vzniku tzv. cielenej liečby, ktorá je v súčasnosti štandardnou súčasťou terapie 

pokročilého karcinómu obličky.  

Z hľadiska molekulárnej biológie karcinóm obličky nie je jedna choroba. Jednotlivé podtypy 

(svetlobunkový karcinóm, papilárny karcinóm 1. a 2. typu, chromofóbny karcinóm, karcinóm 

zo zberových kanálikov a medulárny karcinóm) sú spôsobené zmenami rôznych onkogénov. 

Najlepšie pochopenou jednotkou je v súčasnosti svetlobunkový karcinóm.  

Prvé poznatky o molekárno-biologickej podstate tohto karcinómu pochádzajú zo štúdií, ktoré 

skúmali von Hippelovu-Lindauovu (VHL) chorobu. Táto choroba je charakterizovaná 

vznikom cerebrálnych a spinálnych hemangioblastómov, feochromocytómov a renálnych 

cýst. Svetlobunkový karcinóm obličky vzniká u 40–60% pacientov, ktorí majú VHL chorobu. 

Tieto nádory sú multicentrické, bilaterálne a vznikajú u mladších jedincov. Genetická analýza 

karcinómu obličky asociovaného s VHL chorobou ukázala stratu heterozygozityty na 

chromozóme 3p25, a podobná abnormalita bola zistená aj v 75–80% sporadických 

svetlobunkových karcinómov obličky. Tieto nálezy viedli k identifikácii úlohy VHL génu 

v patogenéze svetlobunkového karcinómu. Abnormalita alebo porucha VHL génu vedie 

k dysregulácii faktora indukovaného hypoxiou (HIF – hypoxia-inducible factor), ktorý má 

pleiotropné účinky (obrázok 1 a 2). Jednou z najvýznamnejších funkcií HIF je regulácia 

angiogenézy, predovšetkým prostredníctvom zvýšenej produkcie vaskulárneho endotelového 

rastového faktora (VEGF) a jeho receptorov (VEGFR). VEGF je pravdepodobne 

najdôležitejší rastový faktor, ktorý sa zúčastňuje na nádorovej angiogenéze a zohráva dôležitú 

úlohu v raste a progresii viacerých typov ľudských nádorov, vrátane svetlobunkového 

karcinómu obličky.  

Objasnenie signálnej cesty, ktorá začína VEGFR, viedlo k identifikácii viacerých 

terapeutických cieľov v angiogenéze (1). V súčasnosti dva základné prístupy spočívajú 

v blokácii signálnej cesty VEGF (obrázok 2 a 3). Najčastejšie je použitie tyrozínkinázových 

inhibítorov (TKI), blokujúcich intracelulárnu doménu VEGFR, ako sú napríklad sunitinib, 

sorafenib, pazopanib, axitinib. Inou možnosťou je použitie monoklonovej protilátky 

(bevacizumabu), ktorá viaže cirkulujúci VEGF a zabraňuje aktivácii VEGFR. Alternatívna 

signálna cesta vedie cez mTOR, čo je vlastne signálna cesta s pleiotropnými účinkami 

v bunke. Inhibícia tejto cesty temsirolimom alebo everolimom spôsobuje zníženú transláciu 

bielkovín a inhibíciu tak angiogenézy, ako aj proliferácie nádoru. Hoci väčšina údajov 

o účinnosti týchto liekov pochádza od pacientov so svetlobunkovým karcinómom obličky, 

časť týchto poznatkov je aplikovateľná aj pre ostatné podtypy karcinómu obličky. 
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Obrázok 1. Úloha HIF v patogenéze karcinómu obličky 

 

Vysvetlivky: EMT – epiteliálno-mezenchymálny prechod, HIF – faktor indukovaný hypoxiou, VHL – 

von Hippel Lindau gén, TGF – transformujúci rastový faktor, VEGF – vaskulárny endotelový rastový 

faktor, VEGFR – receptor pre vaskulárny endotelový rastový faktor, PDGFR – receptor pre rastový 

faktor odvodený od doštičiek 

Obrázok 2. Úloha HIF v patogenéze karcinómu obličky a terapeutické implikácie 

 

Vysvetlivky: HIF – hypoxia indukovaný hypoxiou, VHL – von Hippel Lindau gén, VEGF – 

vaskulárny endotelový rastový faktor, VEGFR – receptor pre vaskulárny endotelový rastový faktor, 

PDGFR – receptor pre rastový faktor odvodený od doštičiek, FH – fumarát dehydrogenáza 
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4.2.2  Farmakoterapia lokálne pokročilého a metastatického karcinómu 

obličky 

4.2.2.1  Imunoterapia 

Karcinóm obličky rovnako ako malígny melanóm sa niekedy nazývajú „imunogenné 

malignity“. Týmto názvom chcem vyjadriť skutočnosť, že obidva nádory reagujú na 

imunoterapiu, ale nevieme ju zatiaľ používať dostatočne efektívne.  

V liečbe karcinómu obličky sa skúšala liečba vysokými i nízkymi dávkami IL-2, vyššími 

i nižšími dávkami interferónu- , kombináciou IL-2 a interferónu- s cytostatikami aj bez 

nich. Najlepšie výsledky sa dosiahli vysokými dávkami IL-2. Liečebnú odpoveď síce dosiahla 

iba malá skupina pacientov (okolo 20% v závislosti na veľkosti súboru a spôsobe výberu 

pacientov), ale približne polovica pacientov, ktorí dosiahli odpoveď, prežívala dlhodobe bez 

recidívy ochorenia. Počet pacientov, ktorí dosiahli odpoveď na liečbe interferónom- bol ešte 

menší, ale časť pacientov taktiež prežívala dlhodobo. 

V súčasnosti stále chýbajú biomarkery, pomocou ktorých by sa dali spoľahlivo selektovať 

pacienti vhodní na imunoterapiu. Podávanie imunoterapie sa stále považuje za štandardnú 

liečbu v USA (vysoké dávky IL-2) u vysokoselektovaných pacientov. Každé pracovisko, ktoré 

vykonáva vysodávkovanú liečbu IL-2 (podávanie IL-2 je viazané na jednotky intenzívnej 

starostlivosti) má svoje vlastné kritéria na výber pacientov. V Európe sa častejšie podáva IFN-

α, ktorý je menej toxický, ale i menej účinný. Na niektorých pracoviskách sa pacientom, ktorí 

sú kandidátmi na imunoterapiu, podáva kombinácia IFN-α s bevacizumabom (pozri nižšie).  

Všetky pracoviská vykonávajúce imunoterapiu sa zhodujú, že kandidátov na imunoterapiu 

treba hľadať medzi pacientmi s veľmi dobrou prognózou (metachronné metastázy v pľúcach 

alebo mäkkých tkanivách, bez bulky ochorenia, po nefrektomii, pomaly progredujúce 

ochorenie, dobrý vykonnostný stav).  
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4.2.2.2  Tyrozínkinázové inhibítory 

4.2.2.2.1  Efektivita tyrozínkinázových inhibítorov 

Obrázok 3. Možnosti ovplyvnenia signálnych dráh pri karcinóme obličky 

 

Sunitinib 

Sunitinib inhibuje VEGFR, ale zároveň aj ďalšie tyrozínkinázy,ako napríklad receptor pre 

doštičkový rastový faktor (PDGFR – platelet-derived growth factor receptor) alebo onkogén 

c-KIT. Na základe účinnosti v štúdii fázy II bola uskutočnená štúdia fázy III, do ktorej bolo 

zaradených 750 pacientov, prevažne so strednou alebo dobrou prognózou bez predchádzajúcej 

systémovej liečby. Pacienti boli randomizovanína rameno so sunitinibom alebo rameno s IFN-

α. Objektívna odpoveď bola signifikantne vyššia pri sunitinibe oproti IFN-α (47% vs. 12%). 

Medián času do progresie bol 11 mesiacov oproti 5 mesiacom a celkové prežívanie bolo pri 

liečbe sunitinibom predĺžené, 26,4 oproti 21,8 mesiaca (HR: 0,82; 95% CI: 0,67–1,0; p = 

0,051). Približne polovica všetkých pacientov v obidvoch ramenách bola liečená ďalšími 

inhibítormi VEGFR po ukončení štúdie a multivariačná analýza ukázala, že podanie 

sunitinibu viedlo k signifikantnému predĺženiu prežívania (5). Schéma liečby podávaná v tejto 

štúdii – teda 6-týždňový cyklus 50 mg/deň 4 týždne s 2-týždňovou prestávkou – sa následne 

porovnala s kontinuálnym podávaním sunitinibu v dávke 37,5 mg/deň v randomizovanej 

štúdii, ktorá zahŕňala 292 pacientov. Predbežné výsledky tejto štúdie ukázali trend k horšiemu 

času do progresie pri kontinuálnom podávaní. Celkové prežívanie a nežiaduce účinky boli 

porovnateľné v obidvoch režimoch. Nie je známe, či táto zmena predstavuje 

farmakokinetický účinok, alebo či odráža dávkovaciu schému. 

Pazopanib 

Pazopanib, je ďalší tyrozinkinázový inhibítor, ktorý inhibuje VEGFR v PDGFR a c-KIT 

receptory. V štúdii fázy III. do ktorých bolo zahrnutých 430 pacientov, ktorí boli buď 

nepredliečení alebo predliečení len cytokínmi bol Pazopanib porovnávaný voči Placebu. 
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Všetci pacienti mali dobrú alebo intermediárnu prognózu a bolo pozorované signifikantné 

predĺženie času do progresie s Pazopanibom v porovnaní s Placebom a to 9,2 verzus 4,2 

mesiaca a to tak u pacientov predliečených cytokínmi ako aj u pacientov nepredliečených. 

Rozdiel v prežívaní nebol štatisticky signifikantný (22,9 verzus 20,5 mesiaca), avšak tento 

efekt bol postihnutý opäť crossoverom (4).  

Porovnanie Pazopanibu a Sunitinibu v 1. línií liečby RCC 

Štúdia COMPARZ porovnávala Sunitinib a Pazopanib v 1.línií liečby metastatického RCC. 

Nepriame porovnanie sunitinibu a pazopanibu poukazovala za podobnú efektivitu, avšak pre 

väčšie klinické skúsenosti bol sunitinib považovaný za referenčný štandard. Počas ESMO 

kongresu 2012 boli prvýkrát prezentované výsledky tejto štúdie. Do štúdie fázy III bolo 

zaradených 1100 pacientov. Primárnym cieľom štúdie bola non-inferiorita pazopanibu oproti 

sunitinibu na prežívanie bez progresie. Sekunárnymi cieľmi bola bezpečnosť a kvalita života 

(5). 

Štúdia ukázala, že pazopanib mal podobnú účinnosť (tj non-inferioritu) v porovnaní so 

sunitinibom v prvej línii liečby metastatického renálneho karcinómu. U oboch liekov, medián 

prežívania bez progresie podľa hodnotenia ošetrujúceho lekára hodnotenie bolo mierne nad 

10 mesiacov. Podanie oboch liekov bolo spojené s vedľajšími účinkami. Únava a mukozitída 

sa vyskytli s nižšou frekvenciou u pazopanibu oproti sunitinibu. Na druhej strane pacienti 

liečený pazopanibom mali vyššiu incidenciu abnormalít hepatálnych testov. Kvalita života 

bola lepšia u pacientov, ktorí dostávali pazopanib. Objektívna odpoveď bola signifikatne 

vyššia pri pazopanibe (31% vs 25%, p = 0.03).  

Ďalšou štúdiou porovnávajúcou pazopanib a sunitinib bola štúdia PISCES (6). Cieľom štúdie 

PISCES bolo zistiť, či rozdiely v znášanlivosti a výskyte nežiaducich účinkov pri podávaní 

pazopanibu a sunitinibu sú natoľko významné, že ovplyvňujú preferenciu oboch liekov. Išlo 

o randomizovanú dvojito zaslepená placebom kontrolovaná cross-over štúdiu, do ktorej bolo 

zaradených 168 pacientov. V jednej skupine pacienti užívali najprv pazopanib v dávke 800 

mg p. o. počas 10 týždňov, po ktorých nasledovala dvojtýždňová pauza a ďalej liečba 

sunitinibom v dávke 50 mg. p. o. počas ďalších 10 týždňov (schéma 4/2). V druhej skupine 

pacienti naopak začínali liečbu sunitinibom a po dvojtýždňovej prestávke im bol podávaný 

pazopanib. Štúdia ukázala, že 70% pacientov uprednostňuje liečbu pazopanibom a 22% liečbu 

sunitinibom; 8% pacientov nemalo žiadnu preferenciu. Najčastejšou príčinou preferencie 

pazopanibu pred sunitinibom bola vyššia kvalita života; pri liečbe pazopanibom v porovnaní 

so sunitinibom pacienti tiež pociťovali miernejšiu únavu. Liečbu pazopanibom namiesto 

sunitinibu uprednostňovalo tiež 60% lekárov, 21% z nich preferovalo podávanie sunitinibu 

a 19% nemalo žiadnu preferenciu. Výskyt nežiaducich účinkov bol v súlade s už známym 

bezpečnostným profilom obidvoch liekov. Táto štúdia v zhode so štúdiou COMPARZ 

ukázala, že signifikantne viac chorých s metastatickým renálnym karcinómom uprednostňuje 

liečbu pazopanibom oproti sunitinibu, čo odráža predovšetkým jeho lepšiu znášanlivosť (5,6). 

Tivozanib 

Tivozanib, silný, selektívny, tyrozinkinázový inhibítor s dlhým polčasom, ktorý inhibuje 

cielenie všetky tri VEGF receptory. V štúdií fázy III boli randomizovaní pacienti so 

svetlobunkovým karcinómom z renálnych buniek, pacienti neboli predliečení VEGFR 

a mTOR inhibítormi (7). Pacienti dostávali buď tivozanib 1,5 mg jedenkrát denne po dobu 

3 týždňov s týždňovou prestávkou alebo sorafenib 400 mg dvakrát denne kontinuálne. 

Primárnym cieľom bolo prežitie bez progresie (PFS) hodnotené nezávislým rádiológom. Do 

štúdie bolo zaradených celkovo 517 pacientok. Medián PFS bol 11.9 mesiacov pre Tivozanib 
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vs 9,1 m pre Sorafenib (pomer rizika, HR = 0,797, 95% CI 0,639-0,993; p = 0,042). 

Nepredliečení pacienti mali medián PFS 12,7 mesiacov pri Tivozanib vs 9,1 mesiacov pre 

Sorafenib (HR = 0,756, 95% CI 0,580-0,985; p = 0,037). Miera objektívnej odpovede (ORR) 

bola u Tivozanibe 33% vs 23% pri Sorafenibe (p = 0,014). Najčastejším nežiaducim účinkom 

(AE; všetkých stupňov / ≥ stupeň 3) pre Tivozanib bola hypertenzia (Tivozanib: 46% / 26% 

vs Sorafenib: 36% / 18%), kým pre Sorafenib to bol syndróm ruka-noha (Tivozanib: 13% / 

2% vs Sorafenib: 54% / 17%). Môžeme teda konštatovať, že Tivozanib preukázal významné 

zlepšenie PFS a ORR v porovnaní so sorafenibom ako iniciálna cielená liečba pokročilého 

RCC. Bezpečnostný profil tivozanibu je priaznivý, a zahŕňa nízky výskyt únavy, hnačky, 

myelosupresie ako i syndrómu ruka-noha. V súčastnosti jeho efektivitu možeme porovnávať 

len nepriamo oproti sunitinibu a pazopanibu a jeho miesto v iniciálnej liečbe pokročilého 

RCC nie je ešte celkom jasné (7). 

Axitinib 

Axitinib je perorálny inhibítor VEGFR-1, VEGFR-2 a VEGFR-3. Jeho registračnou štúdiou 

bola štúdia fázy III AXIS, ktorá zahŕňala 723 pacientov s metastatickým svetlobunkovým 

karcinómom, randomizovaných buď na axitinib 5 mg 2x denne, alebo na sorafenib 400 mg 2x 

denne. Všetci pacienti boli predliečení buď cytokínmi (35%), alebo inými inhibítormi 

VEGFR, najčastejšie sunitinibom. V tejto štúdii sa hodnotila tiež kvalita života. Jej hlavné 

výsledky ukázali, že axitinib v porovnaní so sorafenibom signifikantne predlžuje čas do 

progresie (medián 7 vs. 5 mesiacov). Vplyv na čas do progresie bol významnejší u pacientov 

predliečených cytokínmi (medián 12 vs. 7 mesiacov) a menší u pacientov predliečených 

sunitinibom (medián 5 vs. 3 mesiace). Axitinib bol významne spojený s vyššou objektívnou 

odpoveďou (19% vs. 9%), vyššou početnosťou stabilizácie ochorenia, ale i zvýšenou toxicitou 

stupňa 3 a 4, predovšetkým hnačkou, hypertenziou a slabosťou. Na druhej strane hand-foot 

syndróm bol menej častý. Takisto bolo pozorované signifikantné predĺženie času do objavenia 

sa symptómov ochorenia v prospech axitinibu (3,1 vs. 2,8 mesiaca), tento prínos je však 

pravdepodobne klinicky zanedbateľný (0,3 mesiaca).8  

Sorafenib 

Sorafenib je malá molekula, ktorá inhibuje viaceré tyrozínkinázy, vrátane VEGFR-2, Flt-3, 

PDGFR a FGFR-1 (fibroblast growth factor receptor), ako aj c-Raf alebo b-Raf. Účinnosť 

sorafenibu bola preukázaná v štúdii fázy III TARGET, ktorá zahŕňala 903 pacientov. Všetci 

pacienti boli predliečení a boli randomizovaní na sorafenib 400 mg 2x denne alebo placebo. 

Medián času do progresie bol signifikantne dlhší u tých, ktorí dostávali sorafenib, v porovnaní 

s placebom, a to 5,5 oproti 2,8 mesiaca. Celkové prežívanie nebolo signifikantne rozdielne, 

avšak opäť časť pacientov, ktorí iniciálne dostávali placebo, boli prevedení na sorafenib 

(cross-over). V subanalýze sa ukázalo, že sorafenib je účinný hlavne u pacientov starších než 

70 rokov, u ktorých vplyv na prežívanie oproti placebu bol 26 oproti 14 týždňom (9). Úloha 

sorafenibu u pacientov nepredliečených je menej jasná. V štúdii fázy II u pacientov s dobrou 

a intermediárnou prognózou, ktorí neboli predliečení, sa sorafenib porovnával s IFN-α. 

Objektívna odpoveď bola častejšia po sorafenibe oproti IFN-α, avšak nebol pozorovaný 

rozdiel v čase do progresie ani v celkovom prežívaní (10). 
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Tabuľka 3. Porovnanie štúdií cielenej liečby v 1. línii 

NR11.933Sorafenib517IIITivozanib

režim fáz

a

počet kontrola RR 

(%)

PFS 

(mes.)

OS 

(mes.)

sunitinib1,2 III 375 IFN 31 11 26.4

bevacizumab+IFN3,4 III 327 IFN+placebo 31 10.2 23.3

bevacizumab+IFN5,6 III 369 IFN 25.5 8.5 18.3

pazopanib7,8 III 155* placebo 32 11.1 22.9#

temsirolimus9

zlá prognóza

III 209 IFN

kombinácia

8.6 3.8 10.9

¤hodnotenie investigátorom                   *len 1-línioví pacienti                    #kombinovaná populácia (1. a 2. línia)

1. Motzer RJ. 2007 2. Motzer RJ et al. 2009 3.Escudier B et al.2007 4. Escudier B et al. 2010 5. Rini BI 
et al. 2008 Rini BI et al. 2010 7. Sternberg CN et al. 2010 8. Sternberg CN et al. 2010 9. Hudes G et al. 2007

 

Vysvetlivky: *len 1-línioví pacienti; #kombinovaná populácia (1. a 2. línia) 

RR – response rate, PFS – prežívanie bez progresie, OS – celkové prežívanie, NR – nezverejnené 

1. Motzer RJ. 2007  2. Motzer RJ et al. 2009  3. Escudier B et al. 2007  4. Escudier B et al. 2010  

5. Rini BI et al. 2008  6. Rini BI et al. 2010  7. Sternberg CN et al. 2010  8. Sternberg CN et al. 2010  

9. Hudes G et al. 2007 

4.2.2.2.2  Toxicita tyrozínkinázových inhibítorov VEGFR 

I keď sú rozdiely medzi jednotlivými inhibítormi, niektoré typy toxicity majú spoločnú 

charakteristiku. Najviac údajov je doteraz o toxicite sunitinibu a sorafenibu, keďže tieto lieky 

sa v klinickej praxi používajú najdlhšie. 

Hypertenzia a renálna toxicita 

Liečba TKI VEGFR je často spojená s hypertenziou. V metaanalýze, ktorá hodnotila výskyt 

hypertenzie v 13 prospektívnych štúdiách s takmer 5 000 pacientmi liečenými sunitinibom pre 

karcinóm obličky alebo iné malignity, bol celkový výskyt hypertenzie 22% a výskyt ťažkej 

hypertenzie 7%. Bol tiež pozorovaný signifikantný vzostup výskytu renálnej dysfunkcie, a to 

s relatívnym rizikom (RR) 1,36. Podobné výsledky sa týkajú i metaanalýzy hypertenzie 

u takmer 4 600 pacientov, ktorí boli liečení sorafenibom v 9 prospektívnych štúdiách. Táto 

správa zahŕňa pacientov tak s renálnym karcinómom, ako aj s inými malignitami. 

Novovzniknutá hypertenzia bola zistená u 23% pacientov (RR: 6,1 v porovnaní s kontrolou) 

a riziko vzniku ťažkej alebo život ohrozujúcej hypertenzie bolo 6%. Vznik hypertenzie pri 

liečbe TKI VEGFR však môže byť aj prediktorom lepšej odpovede na liečbu. Kombinovaná 

analýza štyroch prospektívnych štúdií, ktoré používali sunitinib, hodnotila účinnosť 

a bezpečnosť u 544 pacientov. Kľúčové výsledky tejto analýzy boli nasledujúce: 

Protinádorový účinok bol signifikantne vyšší u pacientov, u ktorých došlo k vzostupu 

systolického tlaku nad 140 mm Hg (medián celkového prežívania bol 30,9 vs. 7,2 mesiaca, 

medián času do progresie 12,5 vs. 2,5 mesiaca a objektívna odpoveď činila 55% vs. 9%). 

Podobné výsledky boli pozorované aj vtedy, ak sa ako kritérium použil vzostup diastolického 

tlaku nad 90 mm Hg. Multivariačná analýza potvrdila, že liečba sunitinibom je nezávislý 

faktor, keď sa brali do úvahy aj ostatné rizikové faktory. Sekundárnou analýzou sa zistilo, že 

zlepšená účinnosť sa zachovala aj u pacientov, ktorí boli liečení na hypertenziu alebo mali pre 

hypertenziu zníženú 
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dávku sunitinibu. Analýza bezpečnosti, ktorá zahŕňala ďalších 4 917 pacientov, ukázala 

v EAP (Expanded Access Programme), že výskyt kardiovaskulárnych, cerebrovaskulárnych, 

očných a obličkových nežiaducich účinkov bol u pacientov s hypertenziou len minimálne 

zvýšený v porovnaní s pacientmi bez hypertenzie. Vzostup výskytu renálnych nežiaducich 

účinkov bol štatisticky významne väčší u pacientov, ktorí mali hypertenziu. Pacienti liečení 

TKI VEGFR by mali byť monitorovaní pre zhoršenie hypertenzie, a ak je prítomná, mali by 

byť príslušne liečení (11–13). 

Artériový tromboembolizmus 

Liečba TKI VEGFR je spojená so zvýšeným výskytom artériového tromboembolizmu. 

V systematickej metaanalýze, ktorá zahŕňala 10 255 pacientov, z toho 87% liečených pre 

renálny karcinóm sunitinibom alebo sorafenibom v 10 klinických štúdiách, zistila výskyt 

artériového tromboembolizmu u 1,4% (RR: 3).14 Podobný výskyt artériového 

tromboembolizmu sa pozoroval v štúdii fázy III s pazopanibom. 

Kardiálna toxicita 

U pacientov liečených uvedenými látkami bola opakovane pozorovaná kardiálna toxicita, 

manifestujúca sa poklesom ejekčnej frakcie ľavej komory, srdcovým zlyhaním, 

myokardiálnou ischémiou alebo infarktom myokardu (15). 

Tyroidálna dysfunkcia 

Tyroidálna dysfunkcia sa často pozoruje u pacientov liečených sunitinibom, najčastejšie sa 

manifestuje vo forme hypotyreoidizmu. Ako príklad slúži skúsenosť jedného centra 

u 73 pacientov liečených sunitinibom – z nich 77% malo abnormálne tyroidálne testy zhodné 

s hypotyreoidizmom a 47 malo klinické znaky alebo príznaky spojené s hypotyreoidizmom. 

Substitučná tyreoidálna liečba bola podaná 17 pacientom, u 9 došlo následne k poklesu 

symptómov. Tyroidálna dysfunkcia bola popísaná aj u pacientov liečených sorafenibom, ale 

menej často. V analýze tyroidálnej funkcie u 39 pacientov bola u 7 pozorovaná hypotyreóza 

a u 1 hypertyreóza. Vzhľadom na vysokú prevalenciu hypotyreózy sa pri liečbe sunitinibom 

odporúča pravidelné sledovanie hladiny TSH. Odporúča sa tiež zmerať hladinu TSH pri začatí 

liečby a následne každých 6 týždňov, teda po každom cykle. Tyroidálna funkcia by sa mala 

kontrolovať aj pri dlhodobej liečbe sorafenibom. Mechanizmus, ktorý vedie k hypotyreóze 

u týchto pacientov, je pravdepodobne multifaktoriálny (16-17). 

Kožná toxicita 

Častým prejavom kožnej toxicity TKI VEGFR je hand-foot syndróm. Viaceré kazuistiky 

zistili asociáciu medzi keratoakantómami a skvamocelulárnym karcinómom. 

Oneskorené hojenie rán 

Pri liečbe TKI VEGFR bolo pozorované zhoršenie hojenia rán alebo otvorenie predtým 

zhojených rán. Niektorí autori odporúčajú, aby tieto látky boli vynechané 4 týždne pred 

veľkou chirurgickou operáciou a 2 týždne pred malou chirurgickou operáciou, avšak žiadne 

prospektívne údaje,ktoré by toto odporučenie validovali, neexistujú. 

Pankreatitída 

Opakovane bolo pozorované zvýšenie pankreatických enzýmov lipázy a amylázy, avšak 

manifestná pankreatitída je pri týchto látkach zriedkavá. 
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Glukózový metabolizmus 

Liečba TKI VEGFR pre metastatický karcinóm obličky môže viesť k zníženiu glukózového 

metabolizmu alebo glykémie u diabetických pacientov. V retrospektívnej štúdii, ktorá 

zahŕňala 19 pacientov s diabetom 2. typu, sa počas liečby pozoroval pokles glykémie oproti 

vstupnej hodnote z 8,3 na 6,5 mmol/l. Naproti tomu u 9 pacientov bez diabetu, ktorí boli 

podobne monitorovaní, glykémia klesla len minimálne. Nepozorovali sa žiadne prípady 

hypoglykémieGlykémia by sa mala monitorovať u diabetikov, ktorí sú liečení sunitinibom 

a antidiabetickou medikáciou, prípadne by táto liečba mala byť príslušne upravená (18). 

Hepatotoxicita 

V klinických štúdiách so sunitinibom a pazopanibom sa pozorovala hepatotoxicita, ktorá bola 

závažná a zriedkavo aj fatálna. Pacienti liečení týmito látkami by mali byť pozorovaní pre 

riziko vzniku pečeňovej toxicity a liečbu treba prerušiť alebo ukončiť, ak sa takýto prejav 

toxicity objaví. Polymorfizmus enzýmu UGT1A1, ktorý spôsobuje Gilbertov syndróm, môže 

byť asociovaný s hyperbilirubinémiou indukovanou pazopanibom. Izolovaná 

hyperbilirubinémia u týchto pacientov môže predstavovať benígnu manifestáciu Gilbertovho 

syndrómu, a v tomto prípade je kontinuálne podávanie pazopanibu v monoterapii možné (19). 

Strata svalovej sily 

Sarkopénia je častá u pacientov s pokročilým nádorom, ale môže byť aj nežiaducim účinkom 

liečby. Samozrejme, táto strata môže byť aditívna k strate, ktorá je spôsobená samotným 

nádorom, a môže prispievať k asténii a slabosti. V podskupine 80 pacientov liečených v štúdii 

TARGET sa merala hmotnosť tela a hustota svalov. Analýza ukázala, že podanie sorafenibu 

bolo po 6 mesiacoch spojené so štatisticky významným poklesom celkovej hmotnosti 

a svalovej masy v porovnaní s placebom. Strata hmotnosti a svalovej masy u pacientov 

liečených sorafenibom progredovala počas liečby od 6 do 12 mesiacov (20). 

4.2.2.3  Bevacizumab a Interferon 

Ďalším možnosť zásahu do nádorovej angiogenézy pri karcinóme obličky poskytuje 

bevacizumab. Bevacizumab je monoklonálna protilátka ktorá sa viaže na cirkulujúci VEGF 

a zabraňuje interakcie s VEGF receptorom. Dve štúdie fázy III. demonštrovali zlepšenie 

prežívania bez progresie s bevacizumabom v kombinácii s Interferonom v porovnaní 

s Interferonom samotným.  

Prvá štúdia AVOREN zahŕňala 649 predtým neliečených pacientov, ktorí boli náhodne 

zaradení na Interferon alfa s bevacizumabom 10mg/kg každé 2 týždne alebo s Placebom. 

Bevacizumab alebo Placebo boli podávané do progresie ochorenia. Táto štúdia ukázala 

signifikantné predĺženie prežívania bez progresie 10,2 verzus 5,5 mesiaca pre kombinovanú 

liečbu. Signifikantný vzostup objektívnej odpovede 31% verzus 13%. Bol zaznamenaný 

štatisticky non-signifikantný trend pre zlepšené prežívanie, medián prežívania 23,3 verzus 

21,3 mesiaca. Treba však opäť pripomenúť, že približne 60% pacientov dostávalo v druhej 

línii následnú liečbu, ktorá mohla prispieť k strate vplyvu na prežívanie. Závažné nežiaduce 

účinky boli častejšie pri kombinovanej liečbe 29% verzus 16%. Medzi najzávažnejšie 

nežiaduce účinku stupňa 3 a 4 patrili tromboembolické príhody a gastrointestinálne perforácie 

pri kombinovanej liečbe (8).  

Druhou štúdiou bola štúdia CALGB 9026, ktorá mala veľmi podobný dizajn ako AVOREN 

štúdia. Prežívanie bez progresie bolo signifikantne dlhšie u pacientov, ktorí boli liečení 

kombináciou bevacizumab + interferon v porovnaní s interferonom samotným a to 8,5 verzus 
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5,2 mesiaca. Tak isto objektívna odpoveď bola 25,5 verzus 13,1% v prospech kombinácie. 

Výsledky tejto štúdie opäť zistili trend k zlepšenému celkovému prežívaniu avšak rovnako 

ako pri predchádzajúcich štúdiách, bola analýza tejto štúdie bola komplikovaná crossowerom 

(9).  

Obe štúdie fázy III. vylúčili pacientov s mozgovými metastázami vzhľadom na riziko 

intracerebrálneho krvácania. Na druhej strane riziko takéhoto krvácania sa ukazuje ako malé 

a nemalo by byť signifikantne vyššie ako u tých pacientov, ktorí nie sú liečení 

bevacizumabom. Hypertenzia bola častým nežiaducim účinkom bevacizumabu. Zároveň tieto 

štúdiu ukázali možnosť sekvenčnej inhibície VEGF dráhy. V obidvoch štúdiách teda 

AVOREN aj CALGB fázy III. pacienti, ktorí boli iniciálne liečení bevacizumabom boli 

zvyčajne vhodní aj na následnú liečbu VEGFR TKI inhibítorom a post hoc analýza ukázala 

vhodnosť takéhoto postupu. U pacientov, ktorí dostali sekvenčnú liečbu, medián prežívania sa 

pohyboval medzi 27 a 39 mesiacov. Napriek sľubným výsledkom rôzne VEGF inhibítorov 

u pacientov s karcinómom obličky zostáva stále nejasných veľa otázok týkajúcich sa 

optimálneho podania týchto látok zahŕňajúcich ktorí liek je vhodný u konkrétneho pacienta, 

kedy začať takúto liečbu, čo je optimálna sekvencia týchto liekov. Ďalšie prebiehajúce štúdie 

nám možno dajú odpoveď na tieto otázky (8,9).  

4.2.2.4  mTOR inhibítory 

Alternatívna signálna dráha uplatňujúca sa pri karcinóme obličky vedie cez mTOR, čo je 

vlastne signálna dráha s pleiotropnými účinkami v bunke. Inhibícia tejto dráhy Temsirolimom 

alebo Everolimom vedie k zníženej translácii bielkovín, inhibícii tak angiogenézy ako aj 

proliferácie nádoru. Aj keď väčšina dát o efektivite týchto liekov pochádza od pacientov zo 

svetlobunkovým karcinómom obličky, časť týchto poznatkov je aplikovateľná aj pre ostatné 

podtypy karcinómu obličky.  

Temsirolimus 

Temsirolimus je analóg Rapamycínu, je to inhibítor mTOR kinázy. Na základe výsledkov 

štúdie fázy II. bola iniciovaná štúdia fázy III., ktorá zahŕňala 626 pacientov predtým 

neliečených s nepriaznivou prognózou, ktorí boli liečení Temsirolimom alebo Temsirolimom 

s Interferonom alebo samotným Interferonom. Výsledky tejto štúdie ukázali, že Temsirolimus 

v monoterapii signifikantne predlžuje celkové prežívanie v porovnaní s Interferonom a to 10,9 

verzus 7,3 mesiaca. Temsirolimus signifikantne predlžuje čas do progresie v porovnaní 

s Interferonom a to 3,8 vezus 1,9 mesiaca. Na druhej strane kombinácia Temsirolimu 

s Interferonom nebola lepšia ako Interferon samotný. Medzi nežiaduce účinky Temsirolimu 

patrí hlavne asténia, raš, anémia, nauzea, anorexia. Závažné nežiaduce účinky nie sú časté. 

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky stupňa III. a IV. patrili anémia, asténia a hyperglykémia. 

Hypersenzitívna reakcia bola tak isto pozorovaná a môže byť aj život ohrozujúca, preto je 

potrebná premedikácia Diphenhydraminom. Temsirolimus je asociovaný s pneumonitídou 

u 0,5-5% pacientov, závažná toxicita zahrňujúca aj smrť bola pozorovaná u malého počtu 

pacientov (10).  

Bevacizumab a temsirolimus 

Cieľom štúdie INTORACT bolo priame porovnanie kombinácie bevacizumabu a temsirolimu 

oproti bevacizumabu s interferónom. Klinická štúdia fázy III nepotvrdila skoršie klinické 

výsledky kombinácie bevacizumabu a temsirolimu u pacientov s pokročilým RCC. 

INTORACT bola randomizovaná, otvorená, multicentrická štúdia fázy III, do ktorej bolo 

zaradených 791 pacientov s prevažne svetlobunkovým metastatickým karcinómom 
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z renálnych buniek. Medián prežívania bez progresie v kombinácii temsirolimu bol 9,1 

mesiaca, v porovnaní so 9,3 mesiaca v skupine interferónu. Medián celkového prežívania bol 

25,8 mesiaca v skupine temsirolimu a 25,5 mesiacov pre skupinu interferón. Táto štúdia 

nepreukázala výhodu kombinácie bevacizumabu a temsirolimus oproti bevacizumabu 

s interferónomom (11). 

Everolimus 

Everolimus je perorálny inhibítor mTOR, ktorý bol registrovaný v liečbe karcinómu obličky 

na základe výsledkov štúdie fázy III. Táto štúdia zahŕňala 410 pacientov s metastatickým 

renálnym karcinómom, ktorých ochorenie progredovalo na predchádzajúcej liečbe TKI 

VEGFR alebo do 6 mesiacov po skončení takejto liečby. Everolimus sa podával v dávkach 10 

mg/deň. Hlavné výsledky tejto štúdie ukázali, že medián času do progresie bol pri liečbe 

everolimom signifikantne dlhší v porovnaní s placebom (4,9 vs. 1,9 mesiaca). Nepozoroval sa 

štatisticky významný rozdiel v celkovom prežívaní (14,8 vs. 14,4 mesiaca), čo však bolo opäť 

skreslené vzhľadom na cross-over. Objektívna odpoveď sa dosiahla zriedkavo (1% vs. 0% na 

placebe), avšak stabilizácia ochorenia bola častá (63% vs. 32%). Najčastejšími laboratórnymi 

abnormalitami u pacientov liečených everolimom boli lymfopénia a hyperglykémia. Závažné 

nežiaduce účinky stupňa 3 a 4 boli častejšie pri liečbe everolimom a zahŕňali stomatitídu 

a pneumonitídu. Na základe uvedených výsledkov sa môže everolimus považovať za 

štandardnú liečbu u pacientov s metastatickým svetlobunkovým karcinómom obličky, 

u ktorých ochorenie progredovalo na TKI VEGFR. Aj keď prínos spojený s liečbou 

everolimom je signifikantný v porovnaní s placebom, jeho hodnota v porovnaní 

s pokračovaním liečby sunitinibom, sorafenibom alebo axitinibom by mala byť stanovená 

v ďalších klinických štúdiách. Podobne ako temsirolimus, aj everolimus môže byť spojený 

s pľúcnou toxicitou. 

4.2.2.5  Nesvetlobunkový karcinóm obličky 

Molekulová liečba nebola pri nesvetlobunkovom karcinóme obličky extenzívne skúmaná. 

Viacero poznatkov síce ukazuje, že TKI VEGFR ako aj inhibítory mTOR môžu byť u časti 

týchto pacientov účinné, avšak celkovo možno povedať, že účinnosť týchto liekov je pri 

nesvetlobunkovom karcinóme obličky nižšia v porovnaní s klasickým svetlobunkovým 

karcinómom. 

Záver 

Výsledky vyššie uvedených štúdií, ktoré boli všetky publikované v ostatných rokoch, otvorili 

dvere väčšiemu počtu nových liekov, aby sa stali súčasťou štandardných terapeutických 

postupov. Napriek tomu, že tieto štúdie považujeme za „pozitívne“, t.j. potvrdili očakávania, 

stále zostáva veľké množstvo neobjasnených otázok a problémov, s ktorými sa stretávame pri 

liečbe svetlobunkového karcinómu obličiek. 

Výsledky dosiahnuté jednotlivými „cielenými“ liekmi sú približne rovnaké: nízky počet 

objektívnych odpovedí, štatisticky i klinicky významné predĺženie prežívania bez recidívy, 

bez zásadnejšieho ovplyvnenia celkového prežívania. Na chýbaní zlepšenia celkového 

prežívania sa však podieľa aj povolený cross-over v klinických štúdiách, keďže v porovnaní 

z historickou kontrolou sa prežívanie pacientov s mRCC výrazne predlžilo. Účinnosť 

podávania „cielených“ liekov trvá iba počas ich podávania a po ich vysadení dochádza vo 

veľkej väčšine prípadov k progresii ochorenia. Toxicita, ktorá je spojená s ich podávaním, 

nebýva život ohrozujúca, ale práve trvalé znášanie vedľajších účinkov počas užívania 
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t.j. počas celého obdobia kedy sú lieky účinné, podstatne obmedzuje ich terapeutickú 

hodnotu.  

Dlhodobé vystavenie toxickým účinkom liečby nás núti, aby sme toxicitu neposudzovali iba 

podľa závažnosti poškodenia jednotlivých orgánov alebo systémov, ale aby sme kládli dôraz 

aj na subjektívne ťažkosti spôsobené liečbou (na tzv. toleranciu liečby). Dlhodobé podávanie 

preparátu, ktorý spôsobuje závažnejšie vedľajšie účinky bez subjektívnych ťažkostí, je pre 

pacienta prijateľnejšie ako liečba preparátom s menej závažnou toxicitou spojenou so stálymi 

subjektívnymi ťažkosťami. 

Klinický priebeh karcinómu obličky je u jednotlivých pacientov veľmi rozdielny. Pacienti 

s tzv. dobrou prognózou prežívajú neliečení veľa rokov a pacienti s tzv. zlou prognózou 

prežívajú iba pár mesiacov. Systémová liečba karcinómu obličky je paliatívna liečba, ktorá 

nevedie k vyliečeniu pacienta, a väčšina pacientov nedosiahne vymiznutie metastáz ale iba 

stabilizáciu. Otvára sa preto otázka, kedy začať systémovú liečbu hlavne u pacientov s dobrou 

prognózou. V žiadnej doposiaľ publikovanej štúdii sa neukázalo, že včasné začatie liečby je 

jednoznačne lepšie ako neskoršie začatie liečby. Cielená liečba by sa nemala začínať 

u asymptomatických pacientov skôr, ako je dokázaná progresia metastáz. Inými slovami 

povedané, nezačínať liečbu v momente, kedy zistíme prítomnosť metastáz, ale až keď 

dokážeme, že tieto metastázy progredujú. Skúsenosti aj z nášho pracoviska dokazujú, že ku 

klinicky zistiteľnej progresii náhodne nájdených metastáz môže prísť až po rokoch od ich 

zdiagnostikovania. Predčasné začatie cielenej liečby u týchto pacientov znemožňuje posúdiť, 

či pacientovi podávame efektívny liek (nevieme povedať, či pretrvávajúca stabilizácia 

ochorenia je výsledkom liečby alebo prirodzeným priebehom ochorenia pri neefektívnej 

liečbe) a zbytočne dlho vystavuje pacienta toxickým účinkom liečby. 

Imunoterapia (IL-2, interferón-) sa v súčasnosti prezentuje ako inferiórna liečba v porovnaní 

s „cielenými“ liekmi, ale stále je to jediná liečba, ktorá po niekoľko mesačnej aplikácii dokáže 

priniesť pacientom dlhodobé – niekoľko ročné – prežívanie bez recidívy. Problémom je, že 

počet pacientov, ktorí dosiahnu takýto dobrý výsledok, je veľmi malý a v súčasnosti nevieme 

presne, ako vyberať pacientov na imunoterapiu. Výber pacientov na imunoterapiu (t.j. „starú 

liečbu“) je sťažený aj silným komerčným tlakom a presvedčením pacienta (a mnohokrát aj nie 

presne informovanou lekárskou verejnosťou), že „nová liečba“ je u každého pacienta lepšia 

ako „stará liečba“. 

Veľmi diskutovanou otázkou je použitie „cielených“ liekov v kombinácii resp. optimálna 

sekvencia jednotlivých liekov. Medzinárodne akceptované odporúčania pre liečbu (pozri 

tabuľka č. 2), ktoré aspoň čiastočne stanovujú stratégiu použitia jednotlivých liekov, sa 

opierajú o výsledky vyššie uvedených štúdií. Nevieme však povedať, či dizajn spomínaných 

štúdií bol optimálny, a či skupina pacientov zaradených do štúdie predstavuje optimálnych 

kandidátov na ten-ktorý preparát. V súčasnej dobe nemáme dostatok vedomostí o biológii 

karcinómu obličiek, aby sme mohli na základe teoretických vedomostí odhadnúť, ktoré 

biologické lieky kombinovať resp. v akej sekvencii ich použiť, aby sme čo najefektívnejšie 

využili ich liečebný potenciál. Vzhľadom na veľký počet preparátov nebude možné otestovať 

jednotlivé kombinácie a sekvencie v klinických štúdiách. Vyriešenie tohto problému bude 

pravdepodobne podmienené lepším poznaním molekulárne – biologických procesov 

spojených s karcinómom obličky. 

Lepšie spoznanie a pochopenie molekulárne – biologických procesov spojených 

s karcinómom obličky bude potrebné aj pre pochopenie niektorých vedľajších účinkov 

cielených liekom. Prekvapením pri liečbe inhibítormi tyrozínkináz bol výskyt hypertenzie 

a hypotyreózy. Ešte väčším prekvapením boli zistenie, že výskyt týchto vedľajších účinkov, 

hlavne hypertenzie, je prediktívnym faktorom efektu liečbu. Sekundárna hypertenzia sa 
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ukazuje byť mimoriadne silným prediktívnym faktorom. Liečebné výsledky dosiahnuté so 

sekundárnou hypertenziou sú podstatne lepšie ako u pacientov, u ktorých sa sekundárna 

hypertenzia nevyskytne, a nezhoršujú sa ani vtedy ak dávku ITK znížime. Tieto klinické 

pozorovania poukazujú, že doposiaľ neidentifikované signálne cesty, ktoré pôsobením ITK 

vyvolajú hypertenziu, môžu byť kľúčovými signálnymi cestami pre vznik karcinómu obličky. 

Ich identifikácia a následne terapeutické využitie by mohlo v podstatnej miere ovplyvniť osud 

pacientov s karcinómom obličky. 

Tabuľka 4. Liečba metastatického karcinómu obličky 

mRCC fáza III alternatíva

1. línia

dobrá +

intermediárna

prognóza

sunitinib

pazopanib

bevacizumab+IFN
HD IL-2, IFN

zlá

prognóza

temsirolimus sunitinib

2.línia

predchádz. liečba 

cytokínmi
sorafenib

pazopanib

axitinib

sunitinib alebo
bevacizumab+IFN

predchádz.  liečba 

anti VEGFR
everolimus

axitinib
klinická štúdia

predchádz. liečba

mTOR 
klinická štúdia

 

Zhrnutie a odporúčanie pre klinickú prax 

Lokalizované ochorenie - U pacientov s resekabilnýím karcinóm v štádiu I, II, alebo III 

odporúčame radikálnu chirurgickú operáciu ako primárnu liečba 

 Radikálna nefrektómie bola najpoužívanejším prístupum a zostáva preferovaným 

postupom pri invázií do nadobličiek, obličkové žíl, alebo perirenálneho tuku. 

 Parciálna nefrektómia (či už otvorenou cestou alebo laparoskopicky) je alternatívou pre 

menšie nádory a je zvlášť vhodná je u pacientov s bilaterálnym postihnutím, alebo pri 

viacerých léziách alebo v prípade hereditárnych syndrómov, kde je zvýšené riziko 

ďalšieho primárneho nádoru. Uprednostňujeme ju aj u pacientov poruchou funkcie 

obličiek.  

 U starších pacientov a u pacientov s významnými komorbiditami chorôb, kryoablácia 

a rádiofrekvenčná ablácia sú alternatívou. 

 Aktívny dozor môže byť možnosť pre pacientov s malým asymptomatických lézií. 

Pokročilé ochorenie 

Nepredliečení pacienti 

 U pacientov s celkovo dobrom stave a neporušenou funkciou orgánov, prognosticky 

priaznivých, s izolovaným postihnutím pľúc a/alebo mäkkých tkanív odporúčame 

interferon alebo vysoké dávky interleukínu-2 (IL-2)  
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 U pacientov, ktorí nie sú kandidátmi pre IFN alebo IL-2 (vrátane tých pacientov bez 

prístupu k imunoterapií a tých ktorí odmietnu takúto liečbu), odporúčame biologickú 

liečbu sunitinibom alebo pazopanibom. 

Predliečení pacienti 

 U pacientov predliečených cytokínmi odporúčame liečbu s inhibítormi VEGF 

 U pacientov, predliečených inhibítormi VEGF odporúčame podanie mTOR inhibítorov 

alebo použitie iného inhibítora dráhy VEGF ak je dispozícií (axitinib).  

Špeciálne situácie 

 U pacientov s viacerými primárnymi RCC, odporúčame operáciu.  

 U pacientov so solitárnymi metastázami zvažujeme vždy metastazektómiu pred 

biologickou liečbou, zvlášť ak uplymul dlhý čas od nefrektómie do recidívy. Pacientom 

nedávame sekundárnu adjuvantnú liečbu po metastazektómií 

 U selektovaných pacientov s metastatickou pomaly rastúcou chorobou, nemusíme zahájiť 

biologickú liečbu okamžite ale až v prípade akcelerácie rastu nádoru.  

 Niektoré typy nesvetlobunkových nádorov sú chemosenzitívne ako napríklad karcinóm zo 

zberných kanálikov, sarkomatoidný variant, a medulárny karcinóm obličky. 
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IV  KARCINÓM PROSTATY 

V celosvetovom meradle je karcinóm prostaty druhá najčastejšia malignita vyskytujúca sa 

u mužov (1). V porovnaní s inými nádormi je pre túto diagnózu typické, že zahŕňa tumory 

s rôznorodým klinickým chovaním. Karcinóm prostaty môže prebiehať ako chronické 

asymptomatické ochorenie, ktoré nikdy nebude vyžadovať liečbu, ale na druhej strane môže 

prebiehať aj ako veľmi agresívne ochorenie, ktoré v krátkej dobe vytvorí metastázy a spôsobí 

smrť pacienta.  

Incidencia karcinómu prostaty prudko stúpla koncom 80 a začiatkom 90 rokov, kedy sa do 

kliniky zaviedlo vyšetrenie PSA (prostata špecifický antigén). Vzhľadom na chronický 

priebeh ochorenia epidemiologické údaje zo začiatku 90 rokov hovorili skôr o prevalencii ako 

o incidencii karcinómu prostaty. Neskôr sa incidencia karcinómu prostaty znížila, avšak stále 

je vyššia ako bola v období pred vyšetrovaním PSA. V súčasnosti incidencia narastá približne 

o 1% každý rok.  

Epidemiologické údaje o výskyte karcinómu prostaty nemajú veľkú významnosť pre klinika. 

Nerozlišujú totiž výskyt „agresívneho“ karcinómu prostaty, ktorý potrebuje liečbu, od 

„indolentného“ karcinómu prostaty, ktorý by nespôsobil pacientovi žiadne ťažkosti, aj keby 

nebol diagnostikovaný a liečený. Skutočná incidencia „indolentného“ karcinómu prostaty 

bude podstatne vyššia, než sa dá predpokladať z epidemiologických štúdií. Ako náhodný 

pitevný nález sa karcinóm prostaty nájde až u 30-80% pacientov bielej rasy, ktorí zomreli 

starší ako 70 rokov (2).  

1  Rizikové faktory 

Najdôležitejším rizikovým faktorom karcinómu prostaty je vek. Výskyt karcinómu prostaty 

u ľudí mladších ako 40 rokov je extrémne zriedkavý (3,4). V ďalších rokoch incidencia 

prudko stúpa a maximum sa dosahuje v období okolo 70 rokov života (viď obrázok č. 1).  

Epidemiologické štúdie poukázali, že výskyt karcinómu prostaty je rôzny v rôznych 

etnických skupinách. Najčastejšie sa vyskytuje u afroameričanov, potom u belochov 

a hispancov a najmenej často u aziatov. U afroameričanov a hispáncov sa nielenže vyskytuje 

častejšie, ale výskyt sa pozoruje i v mladšom veku a častejšie sa u nich nachádza agresívna 

choroba, ktorá vyžaduje liečbu. Táto skutočnosť sa zohľadňuje aj pri skríningu ochorenia. 

Výskyt karcinómu prostaty u prvostupňových príbuzných je ďalším rizikovým faktorom 

vzniku karcinómu prostaty. Ak sa karcinóm prostaty vyskytol u jedného prvostupňového 

príbuzného, riziko vzniku karcinómu stúpa na dvojnásobok, ak sa však vyskytol u 2 a 3 

rodinných príslušníkov, riziko je zvýšené 5-11 krát oproti bežnej populácii (5). Familiárny 

výskyt karcinómu prostaty bol dôvodom, prečo sa hľadali a hľadajú genetické 

chromozomálne aberácie, ktoré by boli asociované s týmto ochorením. V súčasnej dobre sa 

popísalo viacej chromozomálnych aberácii asociovaných s karcinómom prostaty (najčastejšie 

na chromozóme 8), ale žiadna z nich nedosiahla takú úroveň, aby našla využitie v klinickej 

praxi (6).  

V klinickej praxi sa uplatňuje iba nález mutácie BRCA 2 a BRCA 1. Pacienti s mutáciou 

BRCA 2 majú až 5x vyššiu pravdepodobnosť vzniku karcinómu prostaty ako zdravá 

populácia a pacienti s mutáciou BRCA 1 majú dvojnásobné riziko vzniku karcinómu prostaty 
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v porovnaní so zdravou populáciou (7,8). Ochorenie asociované s mutáciou BRCA 1 alebo 

BRCA 2 sa vyskytuje v mladšom veku, má agresívnejší priebeh ochorenia i vyššiu mortalitu 

v porovnaní s ochorením u bežnej populácie (9,10). 

Ďalšie faktory ako diéta, hladina pohlavných hormónov, obezita alebo fyzická aktivita taktiež 

zohrávajú určitú úlohu pri vzniku karcinómu prostaty, ale význam týchto rizikových faktorov 

je podstatne nižší ako význam faktorov spomínaných vyššie.  

Obrázok 4. Vekovo-špecifická incidencia karcinómu prostaty v jednotlivých rasách 

 
Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program (www.seer.cancer.gov) SEER*Stat Database: Incidence-SEER 17 

Regs Public-Use, Nov 2005 Sub (2000-2003), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics 

Branch, released April 2006, based on the November 2005 submission. 

2  Klinický obraz a diagnostika 

2.1  Klinický obraz 

Najčastejšie symptómy spojené s karcinómom prostaty sú rovnaké ako pri benígnych 

ochoreniach spojených so zväčšením prostaty. Vyskytuje sa vyššia frekvencia močenia, 

sťažené močenie, urgencia močenia, nočné močenie. Najčastejšie miesto metastáz karcinómu 

prostaty sú kosti a lymfatické uzliny. Preto najčastejším príznakom diseminovaného ochorenia 

bývajú kostné bolesti alebo lymfedém spôsobený útlakom lymfatických ciev. 80% pacientov 

s novozisteným karcinómom prostaty nemá žiadne ťažkosti a ochorenie sa zistí iba na základe 

zvýšenia PSA. Symptómy ochorenia alebo zvýšená hladina PSA vedie k digitálnemu 

vyšetreniu prostaty per rectum, prípadne k transrektálnej sonografii. Definitívna diagnóza sa 

stanoví na základe histológie získanej biopsiou prostaty. Vo väčšine prípadov sa biopsia 

prostaty vykonáva transrektálnou cestou a z prostaty sa odoberá viac bioptických vzoriek (10-

12), pričom sa zohľadňuje aj veľkosť prostaty. Negatívny histologický nález získaný biopsiou 

prostaty nemusí jednoznačne vylúčiť karcinóm prostaty. V prípade, že naďalej stúpa hladina 

PSA je indikované zopakovať biopsiu. 
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2.2  Skríning a preventívne vyšetrenie PSA 

Zavedenie preventívnych prehliadok do klinickej praxe a organizovanie skríningu na 

karcinóm prostaty bolo umožnené zavedením vyšetrovania PSA do bežnej klinickej praxe.  

Prostata špecifický antigén (PSA) je proteín, ktorý je ľudskom tele produkovaný výlučne 

bunkami prostaty. PSA je špecifický pre prostatu, avšak nie je špecifický pre karcinóm 

prostaty.  

Zvýšené hladiny PSA sa môžu nachádzať prakticky pri všetkých ochoreniach prostaty, ktoré 

sú spojené so zväčšením prostaty. Najčastejšie z benígnych ochorení prichádza do úvahy 

benígna hyperplázia prostaty alebo prostatitída. Prechodne prichádza k zvýšeniu hladiny PSA 

aj po niektorých športových aktivitách (najčastejšie bicyklovanie) a po ejakulácii.  

Hladina PSA stúpa s vekom a je taktiež závislá na veľkosti prostaty. U mužov vo veku od 40 

do 49 rokov sa považuje za normálnu hladinu PSA hodnota 0 - 2,5 ng/ml, u mužov vo veku 

od 50-59 rokov hodnota 0 - 3,5ng/ml, u mužov 60-69 ročných hodnota 0 - 4,5 ng/ml 

a u mužov 70-79 ročných hodnota 0 - 6,5 ng/ml.  

Zavedenie PSA do klinickej praxe v podstatnej miere ovplyvnilo diagnostiku a liečbu 

karcinómu prostaty, avšak nenaplnilo očakávania, ktoré sa pôvodne do tohto vyšetrenia 

vkladali. Hlavným problémom využitia PSA v diagnostike karcinómu prostaty je skutočnosť, 

že neexistuje žiadna hodnota PSA, ktorá by sa dala považovať za diagnostickú pre karcinóm 

a taktiež neexistuje žiadna hodnota PSA, ktorá by bezpečne dokázala vylúčiť prítomnosť 

karcinómu prostaty. Pravdepodobnosť prítomnosti karcinómu prostaty však stúpa so 

zvýšenými hodnotami PSA. Pacienti, u ktorých sa hladina PSA pohybuje v rozmedzí 

4-10ng/ml, majú približne 25%-nú pravdepodobnosť prítomnosti karcinómu. Pacienti, 

u ktorých sa hladina PSA pohybuje nad 10ng/ml, majú pravdepodobnosť prítomnosti 

karcinómu až 40-60% (11,12). 

V snahe zvýšiť klinickú využiteľnosť PSA testovali sa viaceré modifikácie tohto vyšetrenia.  

1. Denzita PSA je pomer medzi hodnotou PSA a objemom prostaty. Hladina PSA je 

závislá od veľkosti prostaty. Pri karcinóme prostaty prichádza približne 10x k vyššej 

produkcii PSA prepočítaného na objem prostaty v porovnaní s benígnymi 

ochoreniami. Meranie PSA denzity spočíva vo vypočítaní pomeru medzi hladinou 

PSA a objemom prostaty zmeraným transrektálnou sonografiou.  

2. Voľný PSA. PSA sa nachádza v ľudskom organizme v dvoch podobách, ako voľný 

PSA a ako konjugovaný PSA. Pri nádorových chorobách dochádza k zníženým 

hodnotám voľného PSA. Zvýšená pravdepodobnosť karcinómu sa pozorovala 

u pacientov, u ktorých hladina voľného PSA bola menšia ako 10% z celkovej hodnoty 

PSA.  

3. Nárast PSA (PSA – velocity). PSA narastá s vekom. U pacientov s karcinómov 

prostaty však narastá rýchlejšie ako u zdravej populácie. V niektorých štúdiách sa 

potvrdilo, že práve zrýchlené narastanie hladiny PSA by sa dalo využiť pre detekciu 

včasných štádií karcinómu prostaty (vzostup PSA o 0,35ng/ml za rok pri hladinách 

PSA 2,5-4ng/ml a vzostup hladiny o viac ako 0,75ng/ml za rok pri hladinách PSA nad 

4ng/ml).  

V súčasnosti neexistuje konsenzus o klinickom použití týchto modifikácii merania PSA. 

Taktiež neexistuje žiaden klinický dôkaz, že použitie týchto modifikácii by viedlo k zníženiu 

mortality na karcinóm prostaty alebo k zníženiu počtu nepotrebných biopsií prostaty. 



101 
 

Vysoká incidencia karcinómu prostaty vo veku medzi 50-70 rokov, dostupnosť PSA 

vyšetrenia i jeho nízka cena boli dôvodom, že sa PSA začalo používať v organizovanom 

skríningu karcinómu prostaty. V ostatných rokoch boli publikované výsledky viacerých 

skríningových štúdii. Dizajn týchto štúdii bol veľmi podobný. Do ramena s aktívnym 

skríningom sa zaraďovali pacienti vo veku medzi 50-75 rokov, ako skríningová metóda sa 

používalo vyšetrenie PSA v 1-4 ročnom intervale a v niektorých štúdiách sa zároveň 

používalo aj digitálne vyšetrenie prostaty. Vo všetkých štúdiách sa porovnávala incidencia 

a mortalita u pacientov, ktorým bol ponúknutý skríning, v porovnaní s bežnou populáciou. 

Výsledky týchto štúdii sú protirečivé.  

V Europskej štúdií (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer - ERSPC), 

do ktorej bolo zaradených 182 000 mužov, sa dokázalo zníženie rizika úmrtia na karcinóm 

prostaty o 20% v skríningovom ramene oproti kontrolnému ramenu (pri sledovaní 11 rokov). 

V skríningovom ramene však došlo k tzv. „nadbytočnej“ diagnóze karcinómu až o 50% (nález 

malých, dobre diferencovaných, klinicky nezávažných karcinómov). Na záchranu jedného 

života tak bolo treba vyšetriť až 1410 mužov a liečiť 48 pacientov.  

Americká štúdia (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial – PLCO), do 

ktorej bolo zaradených 76 693 pacientov, nepotvrdila pozítívny efekt skríningu na celkové 

úmrtie alebo úmrtie na karcinóm prostaty. Kvalita ďalších skríningových štúdií (Qubeck, 

Norrkoping, Stockholm) nie je dostatočná a nie sú prínosom v riešení problematiky skríningu 

pri porovnaní s príspevkom s vyššie spomínaných štúdií ERSPC a PLCO.  

V roku 2010 a 2011 boli urobené dve metaanalýzy štúdií zaoberajúcich sa skríningom 

karcinómu prostaty (13,14). Obidve potvrdili, že organizovaný skríning dokáže zachytiť vyšší 

počet karcinómov prostaty, avšak nedokáže ovplyvniť mortalitu na karcinóm prostaty. Keďže 

cieľom každého skríningu nie je zachytiť viacej pacientov vo včasných štádiách nádorového 

ochorenia, ale znížiť mortalitu na nádorové ochorenie, v súčasnosti sa skríning karcinómu 

prostaty nepovažuje za dostatočne efektívny. Za hlavnú príčinu nedostatočnej efektivity 

skríningu sa považuje fakt, že PSA nedokáže od seba odlíšiť benígne sa chovajúce karcinómy 

prostaty od agresívne rastúcich karcinómov prostaty. Pacienti s benígne prebiehajúcim 

karcinómom prostaty zaradení do skríningu sú mnohokrát zbytočne vystavení biopsiám 

a prípadne sú aj zbytočne nadliečení.  

Napriek tomu, že organizovaný skríning karcinómu prostaty nepriniesol jednoznačné 

pozitívne výsledky, preventívne vyšetrovanie PSA má stále miesto v klinickej praxi. 

V súčasnosti sa považuje za indikované prediskutovať možnosť preventívneho vyšetrenia 

PSA u každého muža vo veku 50 rokov. Diskusia o preventívnom vyšetrovaní PSA by mala 

začať skorej u mužov, ktorí majú zvýšené riziko karcinómu prostaty (muži s mutáciou BRCA 

1 a BRCA 2, muži s rodinnou anamnézou karcinómu prostaty, afroameričania a hispánci). 

Každý muž by mal byť oboznámený, že preventívne vyšetrenie PSA môže prispieť 

k včasnému odhaleniu karcinómu prostaty a znížiť riziko úmrtia na toto ochorenie. Zároveň 

by mal byť informovaný aj o skutočnosti, že preventívne vyšetrovanie PSA môže viesť 

k zbytočným invazívnym diagnostickým a liečebným procedúram.  

V ostatných rokoch sa objavujú správy o možnosti použitia inhibítorov 5-alfa reduktázy 

v prevencii vzniku karcinómu prostaty. Výsledky randomizovaných štúdií nie sú jednoznačné. 

V žiadnej štúdii sa nedokázalo zníženie mortality v dôsledku chemoprevencie a nie je isté, či 

podávanie inhibítorov 5-alfa reduktázy nevedie k zvýšenej incidencii prognosticky menej 

priaznivých karcinómov prostaty (75,76).   
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2.3  Histologické vyšetrenie 

95% nádorov prostaty je adenokarcinóm. Iné typy nádoru (nádor z prechodného epitelu, 

karcinosarkóm, karcinóm z bazálnych buniek, lymfóm alebo strómalny sarkóm) sú veľmi 

zriedkavé a nebudeme sa im ďalej venovať. Diagnóza karcinómu prostaty stojí výlučne na 

histologickom vyšetrení. Cytologické vyšetrenie sa nepovažuje za dostatočné. Diagnóza sa 

stanoví poväčšine na základe hematoxylin-oezinového farbenia a použitie 

imunohistochemických vyšetrení nemá väčší význam. Imunohistochemický nález PSA 

v bunkách má väčší význam pri diagnostike metastáz ako pri diagnostike primárneho nádoru 

prostaty.  

U časti pacientov môže nádorové ochorenie vychádzať z malých neuroendokrinných buniek. 

Malobunkový karcinóm prostaty je kompletne odlišné ochorenie ako adenokarcinóm prostaty, 

nie je citlivé na hormonálnu liečbu, má rozdielne biologické chovanie i liečbu. Pri náleze 

neuroendokrinného nádoru prostaty sa v diagnostike a liečbe postupuje rovnako ako pri iných 

neuroendokrinných nádoroch. U časti pacientov sa nachádza adenokarcinóm s fokálnou 

neuroendokrinnou diferenciáciou. Klinický význam tohto nálezu nie je úplne jasný a vo 

väčšine prípadov sa vyskytuje spolu s nálezom typického prostatického adenokarcinómu. 

V diagnostike a liečbe týchto pacientov postupujeme rovnako ako pri adenokarcinóme 

prostaty.  

Gleasonové skóre. Na základe spôsobu rastu a stupňa diferenciácie nádorových buniek sa 

nádor hodnotí 5 stupňami, pričom stupeň 1 je najmenej agresívny a 5 stupeň prestavuje 

najagresívnejšie ochorenie. Keďže architektúra nádoru nie je vo všetkých častiach rovnaká, 

pri stanovovaní Gleasonové skóre sa hodnotia dve najčastejšie sa vyskytujúce oblasti 

(primárny stupeň + sekundárny stupeň). Ak v najčastejšie sa vyskytujúcom okrsku sa 

nachádza 3. stupeň diferenciácie a v druhom najčastejšie sa vyskytujúcom okrsku 4. stupeň 

diferenciácie, výsledné skóre sa udáva ako hodnota 3+4, čiže 7. Gleasonové skóre 2, 3 a 4 sa 

považuje za dobre diferencovaný nádor s nízkou potenciou metastazovania, nádor, ktorého 

skóre je 5, 6 alebo 7, sa považuje za stredne diferencovaný nádor a nádor so skóre vyšším ako 

8 sa považuje za zle diferencovaný nádor s vysokou agresivitou biologického chovania.  

V poslednej dobe došlo k zmene v používaní stupňov Gleasonovho skóre. Prestal sa používať 

stupeň 1 a 2 a nemá sa používať stupeň 4 a menej. Prognóza nádorov je veľmi dobrá 

a nevyžaduje žiadnu liečbu. 

Štandardnou súčasťou histologického vyšetrenia je stanovenie veľkosti nádoru a prítomnosť 

perineurálnej invázie. Pri histologickom vyšetrení po prostatektomii sa hodnotí aj extra 

prostatické šírenie. Všetky tieto informácie majú význam pre stanovenie prognózy a liečby 

pacienta.  

pT – kód. Histopatologické vyšetrenie rozsahu primárneho nádoru a zhodnotenie stavu 

lymfatických uzlín je možné vykonať iba u pacientov, ktorí sa podrobili prostatektomii 

a lymfadenektomii. Mimoriadne dôležitá je informácia o extrakasulárnom raste, pozitívnych 

resekčných okrajoch, invázie do vesiculae seminales (pT3) a prítomnosť mikroskopických 

metastáz v lymfatických uzlinách. (pT3 štádium). Riziko recidívy u týchto pacientov je 

vysoké (viac ako 50%), ale treba zdôrazniť, že k recidíve nedochádza u všetkých pacientov 

(15-17). Recidíva je pravdepodobnejšia u pacientov, ktorí mali vysokú hladinu PSA pred 

operáciou a vysoké Gleason skóre. Lokálna recidíva je častejšia u pacientov 

s extrakapsulárnym rastom nádoru alebo pozitívnymi resekčnými okrajmi na viacerých 

miestach. Infiltrácia vesiculae seminales alebo mikrometastázy v regionálnych lymfatických 

uzlinách zvyšujú pravdepodobnosť skôr vzdialených metastáz ako iba lokálnej recidívy. 
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2.4  Rozsah ochorenia a stanovenie štádia 

Rozsah vyšetrení, ktoré sa vykonávajú u pacienta s novo diagnostikovaným karcinómom 

prostaty s cieľom stanoviť presné štádium ochorenia, sa riadi celkovým zdravotným stavom 

pacienta a expektáciou života a pravdepodobnosťou radikálnej liečby, ktorá by u pacienta 

prišla do úvahy. V prípade, že pacient má závažnú komorbiditu alebo expektáciu života 

kratšiu ako 10 rokov, je veľmi pravdepodobné, že žiadna radikálna liečba nepríde do úvahy 

a pacient bude ďalej iba observovaný. U takéhoto pacienta nemá význam robiť podrobnejšie 

zobrazovacie vyšetrenia, cieľom ktorých by malo byť presné určenie rozsahu ochorenia. 

U pacienta s dlhodobou expektáciou života, bez závažnejšej komorbidity prichádza do úvahy 

radikálna liečba primárneho nádoru a preto treba presnejšie stanoviť rozsah lokálneho 

ochorenia, respektíve vylúčiť vzdialené metastázy.  

Lokálny rozsah primárneho nádoru (T štádium) sa stanovoval na základe digitálneho 

rektálneho vyšetrenia prostaty, prípadne transrektálnej sonografie. Obidve vyšetrenia sú 

nespoľahlivé pre nízku senzitivitu. V súčasnosti sa za najpresnejšiu metódu pokladá 

vyšetrenie magnetickou rezonanciou a z tohto dôvodu lokálny rozsah ochorenia sa má 

stanoviť práve vyšetrením magnetickou rezonanciou. 

Stanovenie postihnutia lymfatických uzlín je potrebné iba v prípade ak sa plánuje potenciálne 

kuratívna liečba. U asymptomatických pacientov s ochorením v štádiu T2 a menej, PSA ≤ 

20ng/ml a Gleasonovým skóre ≤ 6ng/ml je pravdepodobnosť postihnutia lymfatických uzlín 

nižšiu ako 10%, preto hodnotenie postihnutia lymfatických uzlín sa nerobí. Štandardná 

metódá určenia N štádia ochorenia a jediná spoľahlivá, je panvová lymfadenektómia, ktorá je 

obvykle súčasťou radikálnej prostatektómie. 

Najčastejšou lokalitou vzdialených metastáz sú kosti. Vyšetrovacie metódy, ktoré sa používajú 

na včasné zistenie kostných metastáz sú izotopové vyšetrenie skeletu alebo MRI vyšetrenie 

axiálneho skeletu. Pravdepodobnosť zachytenia asymptomatických metastáz ktoroukoľvek 

z týchto dvoch vyšetrovacích metód u asymptomatických pacientov s nízkou hladinou PSA 

(menej ako 20ng/ml) a dobre alebo stredne diferencovaným karcinómom je veľmi malá. 

Scintigrafia skeletu je indikovaná u pacientov s ochorením v štádiu T1 a PSA >20ng/ml alebo 

T2 a PSA >10ng/ml alebo pri Gleasonovom skóre ≥8 alebo pri ochorení v štádiu T3, T4 alebo 

pri symptómoch z metastáz. 

Stanovenie štádií karcinómu prostaty sa zakladá na TNM klasifikácii, pričom sa zohľadňuje 

hladina PSA a Gleason skóre (tabuľka č. 5 a 6). 

Tabuľka 5. TNM klasifikácia karcinómu prostaty 

Primárny tumor  - T  
 
Klinické hodnotenie - cT  

Tx   Primárny tumor nehodnotený 

T0   Bez primárneho tumoru 

T1   Klinicky nezistiteľný tumor (ani palpačne, ani zobrazovacími 

metódami)  

  T1a Náhodný histologický nález v  ≤ 5% resekovaného tkaniva 

  T1b Náhodný histologický nález v  > 5% resekovaného tkaniva 

  T1c Tumor zistený na základe biopsie pre zvýšené PSA 
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T2   Tumor ohraničený na prostatu 

  T2a  Tumor ohraničený na polovicu laloka lebo menej 

  T2b Tumor ohraničený na viac ako polovicu laloka ale nezasahuje do 

oboch lalokov 

  T2c Tumor zasahujúci do obidvoch lalokov 

T3   Tumor presahujúci kapsulu prostaty 

  T3a Extrakapsulárny rast  (unilaterálne alebo bilterálne) 

  T3b Tumor infiltrujúci vsiculae seminles 

T4   Tumor infiltrujúci okolité štruktúry iné ako vesiculae seminales 

(močový mechúr, rektum, panvovú stenu, svaly) 

 
 
Patologické hodnotenie - pT  

pT1  neexistuje  

pT2   nádor ohraničený na prostatu 

  pT2a nádor infiltrujúci polovicu jedného laloku alebo menej 

  pT2b nádor infiltrujúci viac ako polovicu jedného laloku 

  pT2c nádor infiltrujúci obidva laloky 

pT3   Nádor prerastajúci puzdro prostaty alebo infiltrujúci hrdlo 

močového mechúra 

  pT3a Nádor prerastajúci kapsulu prostaty alebo infiltrujúci hrdlo 

mechúra 

  pT3b Nádor infiltrujúci vesiulae seminles 

pT4   nádor prerastajúci do rekta, svalov alebo panvovej steny 

  

Lymfatické uzliny - N  

 
Klinické hodnotenie  - cN  

Nx  postihnutie lymfatických uzlín neznáme  

N1 bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín 

N2 postihnutie regionálnych lymfatických uzlín 

  
 
Patologické hodnotenie  - pN  

pNX lymfatické uzliny nevyšetrené 

pN0 bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín 

pN1 metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách 

  

Vzdialené metastázy - M  

M0   bez vzdialených metastáz 

M1   prítomné vzdialené metastázy 

  M1a metastázy v lymfatických uzlinách iných ako regionálnych 

  M1b metastázy v kostiach 

  M1c metastázy v iných orgánoch ako kostiach  
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Tabuľka 6. Klinické štádia karcinómu prostaty 

Klinické štádium T- kód N-kód M-kód PSA (ng/ml) Gleason skóre 

I. T1a-c N0 M0 < 10 ≤ 6 

 T2a N0 M0 < 10 ≤ 6 

 T1-2a N0 M0 x x 

II. a T1a-c N0 M0 < 20 7 

 T1a-c N0 M0 ≥ 10 < 20 ≤ 6 

 T2a N0 M0 ≥ 10 < 20 ≤ 6 

 T2a N0 M0 < 20 7 

 T2b N0 M0 < 20 ≤ 7 

 T2b N0 M0 x x 

II. b T2c N0 M0 akékoľvek akékoľvek 

 T1-2 N0 M0 ≥ 20 akékoľvek 

 T1-2 N0 M0 akékoľvek ≥ 8 

III. T3a-b N0 M0 akékoľvek akékoľvek 

IV. T4 N0 M0 akékoľvek akékoľvek 

 akékoľvek N1 M0 akékoľvek akékoľvek 

 akékoľvek akékoľvek M1 akékoľvek akékoľvek 

3  Liečba lokalizovaného ochorenia 

V liečbe lokalizovaného karcinómu prostaty sa používa viacero terapeutických metód: 

1. aktívna observácia, 

2. radikálna prostatektomia, 

3. rádioterapia externá i brachyterapia. 

Výber liečebnej metódy závisí od pravdepodobnosti klinicky závažnej progresie ochorenia 

prípadne od pravdepodobnosti vzniku vzdialených metastáz. 

3.1  Stratifikácia rizika recidívy alebo vzniku 

metastáz 

Na základe biologických vlastností a klinického štádia sa zaraďujú pacienti do 3 rizikových 

skupín. Pacienti s nízkym rizikom, stredným rizikom a vysokým rizikom. Kritéria pre 

zaradenie do týchto skupín sú uvedené v tabuľke č. 7. 

Niekedy sa zo skupiny pacientov s nízkym rizikom vyčleňuje ešte skupina, ktorá sa označuje 

ako pacienti s veľmi nízkym rizikom. Do tejto skupiny sa zaraďujú asymptomatickí pacienti 

bez klinického nálezu, u ktorých sa ochorenie zistilo iba na základe vzostupu PSA a karcinóm 

sa našiel maximálne v 3 biopsiách z prostaty, pričom v žiadnej biopsii karcinomatózne 

tkanivo nepredstavovalo viac ako 50% z celkového tkaniva. 
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Tabuľka 7. Rizikové skupiny lokalizovaného štádia karcinómu prostaty 

Riziková skupina Klinické štádium Gleason skóre PSA (ng/ml) 

Nízke riziko T1 - T2a ≤ 6 < 10 

Intermediárne riziko T2b – T2c 7 10 - 20 

Vysoké riziko T3a 8-10 > 20 

Veľmi vysoké riziko T3b – T4 alebo N1   

3.2  Aktívna observácia 

Aktívna observácia je definovaná ako odloženie definitívnej kuratívnej liečby lokalizovaného 

karcinómu do obdobia, kedy príde ku klinicky evidentnej progresii ochorenia. Aktívna 

observácia sa odporúča pacientom s najnižším rizikom progresie ochorenia: cT1-2a, PSA 

≤10ng/ml, Gleasonovým skóre ≤6, s ≤ 2 pozitívnymi bioptickými vzorkami (z aspoň 10 

odobratých vzoriek) a s nádorovým postihnutím ≤ 50% bioptického tkaniva. Pôvodný 

bioptický záver vyšetrenia sa má potvrdiť opakovanou biopsiou 6 -12 mesiacov po iniciálnej 

biopsii. Dôvodom opakovanej biopsie je približne v 30% nesúhlas s iniciálnymi bioptickými 

závermi. 

Sledovanie pacientov spočíva v kontrolných vyšetreniach PSA, digitálnom rektálnom 

vyšetrení približne v 3 až 6 mesačných intervaloch a v opakovaní biopsie prostaty po 1 – 2 

rokoch. Rozhodnutie o aktívnej liečbe je založené predovšetkým na zhoršení Gleasonovho 

skóre v opakovanej biopsii alebo na požiadanie pacienta. Úloha PSA pri posudzovaní 

progresie ochorenia a rozhodovaní o aktívnej liečbe je kontroverzná. 

Metódu aktívnej observácie treba odlíšiť od metódy „watchful waiting“, ktorá je založená na 

predpoklade, že pacienti s lokalizovaným karcinómom prostaty nemôžu benefitovať 

z definitívnej kuratívnej liečby lokalizovaného ochorenia. V prípade progresie ochorenia sa 

týmto pacientom ponúka iba paliatívna liečba (vo väčšine prípadov hormonálna liečba). Tento 

typ observácie je vhodný pre pacientov s krátkou expektáciou života, či už v dôsledku 

vysokého veku, v ktorom sa zistil karcinóm prostaty, alebo z pridruženej závažnej 

komorbidity. 

V súčasnosti neexistuje žiadna randomizovaná štúdia, ktorá by porovnávala metódu aktívnej 

observácie s okamžitým použitím inej kuratívnej liečby. V minulosti boli vykonané 

randomizované štúdie, v ktorých sa porovnávala "watchful waiting" metóda s okamžitou 

liečbou primárneho nádoru (či už rádioterapie alebo radikálnej prostatektomie) a u pacientov 

s dobrou prognózou sa nezistil rozdiel v prežívaní. 

V retrospektívnych observačných štúdiách (18,19) sa ukazuje, že približne 1/3 pacientov 

zaradená do metódy prísnej observácie vyžaduje aktívny terapeutický prístup, či už pre 

zvýšenie PSA alebo pre zmenu histologického gradingu ochorenia. 10-ročné celkové 

prežívanie sa pohybuje okolo 70%, pričom 10-ročné prostate cancer specific survival je až 

97%. V súčasnosti prebieha randomizovaná štúdia, ktorá by mala výsledky tejto metódy 

potvrdiť. 

Najzávažnejším problémom, ktorý bráni častejšiemu používaniu metódy aktívnej observácie, 

sú psychologické problémy pacienta spojené s vedomím, že má nádorovú chorobu, ktorá sa 

nelieči. 

 V súčasnosti sa ukazuje možnosť zefektívniť metódu atívnej observácie podávaním 

inhibítorov 5-alfa reduktázy s cieľom chemoprevencie progresie karcinómu prostaty. V roku 



107 
 

2012 boli publikované výsledky s preventívnym podávaním inhibítorov 5-alfa reduktázy 

(dutasterid) u pacientov v aktívnej observácii pre karcinóm prostaty s nízkym rizikom 

recidívy. 3-ročné podávanie dutasteridu podstatne znížilo alebo oddialilo riziko prechodu 

karcinómu na ochorenie s vyšším rizikom (74). Skôr ako by sa zohľadnili výsledky tejto 

štúdie v bežnej klinickej praxi, je nevyhnutné ich overenie na väčšom súbore pacientov. 

3.3  Chirurgická liečba 

3.3.1  Radikálna prostatektómia 

Radikálna prostatektómia je jednou zo štandardných, vysoko efektívnych liečebných metód 

pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty.  

Radikálna prostatektómia je indikovaná u pacientov s nízko a stredne rizikovým karcinómom 

prostaty (T1 - T2b a Gleasonovým skóre ≤ 7 a PSA ≤ 20 ng/ml a očakávaným prežívaním 

viac ako 10 rokov. U pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty vyššieho rizika(cT3a 

alebo Gleasonovo skóre 8-10 alebo PSA > 20ng/ml) je liečbou voľby. U pacientov s lokálne 

pokročilým nádorom (cT3b - T4) alebo i u pacientov s N1 je indikované podať po radikálnej 

prostatektomii adjuvantnú liečbu (viď nižšie). 

Pri radikálnej prostatektómii pre vysokorizikový karcinóm prostaty sa má urobiť rozšírená 

panvová lymfadenektómia, pretože postihnutie lymfatických uzlín je časté. 

V poslednej dobe je evidentný ústup od chirurgickej liečby nízkorizikových lokalizovaných 

karcinómov prostaty a posun k chirurgickej liečbe lokálne pokročilých karcinómov prostaty. 

Cieľom radikálnej prostatektómie je kompletné odstránenie tkaniva prostaty. Potvrdením 

kompletného odstránenia karcinómu prostaty je pokles hladiny PSA na nulové hodnoty 

v priebehu niekoľkých dní po operácii. V ľudskom organizme sa okrem prostaty nenachádza 

žiadne iné tkanivo, ktoré by produkovalo PSA. Pretrvávanie zvýšených hodnôt PSA po 

prostatektomii znamená preto nekompletné odstránenie prostaty alebo prítomnosť metastáz. 

Indentifikácia pacientov s inkompletnou resekciou alebo metastázami na základe pretrvávania 

zvýšených hodnôt PSA umožní včasné začatie ďalšej liečby, čo môže priaznivo ovplyvniť 

konečný výsledok liečby. 

Výhodou radikálnej prostatektomie oproti iným liečebným metódam je aj podrobné 

histologické vyšetrenie resekátu. Histologické vyšetrenie resekátu umožňuje presnejšie 

posúdiť prítomnosť negatívnych prognostických faktorov ako je prerastanie tumoru cez 

kapsulu prostaty, infiltrácia vesicae seminales nádorom, alebo prítomnosť mikroskopických 

metastáz v nezväčšených lymfatických uzlinách. Informácia o patologickom stagingu 

ochorenia umožní pacientom podať optimálnu následnú liečbu. 

Dlhodobé výsledky radikálnej prostatektomie sú veľmi dobré vo všetkých rizikových 

skupinách. Dlhodobé prežívanie bez biochemickej recidívy (vzostup PSA) sa pohybuje od 

90% - 55% v závislosti od prognostických faktorov a dlhodobé prežívanie bez vzdialených 

metastáz je vo všetkých rizikových skupinách nad 90% (20,21). 

Napriek tomu, že dlhodobé výsledky radikálnej prostatektomie sú veľmi dobré aj v skupine 

pacientov s nízkym rizikom, nie je úplne jasné, či sú lepšie ako aktívna observácia. Neexistujú 

porovnávacie štúdie radikálnej prostatektomie s aktívnou observáciou (t.j. observácia 

a v prípade progresie ochorenia radikálna liečba). Existujú iba porovnávacie štúdie 

prostatektomie s observáciou typu „watchfull waiting“ (t.j. observácia a až pri klinickej 



108 
 

manifestácii ochorenia paliatívna hormonálna alebo symptomatická liečba). Randomizované 

štúdie, v ktorých sa porovnávala radikálna prostatektomia a „watchfull waiting“ u pacientov 

s lokalizovaným karcinómom prostaty (T1 a T2), priniesli kontraverzné výsledky (22,23). 

Z výsledkov týchto štúdií vyplýva, že benefit radikálnej prostatektomie na prežívanie nie je 

istý u pacientov v štádiu T1, u pacientov starších ako 65 rokov a u pacientov s hladinou PSA 

pod 10ng/ml. Na základe vyššie spomenutých štúdií sa však dá usudzovať, že u pacientov 

s nízkym rizikom bude aktívna observácia s prípadnou prostatektomiou pri progresii 

ochorenia rovnako dobrá ako prostatektomia vykonaná hneď pri stanovení diagnózy. 

Radikálna prostatektomia je spojená s nežiaducimi účinkami. Najzávažnejšou komplikáciou 

radikálnej prostatektómie je impotencia a inkontinencia moču. V pooperačnom období udáva 

sexuálne problémy až polovica pacientov (zhoršená erekcia, neschopnosť prežiť orgazmus). 

Tieto ťažkosti však postupne ustupujú. Dlhodobé sexuálne problémy udáva iba 10-15% 

pacientov mladších ako 40 rokov. Vo vyšších vekových skupinách pretrvávanie sexuálnych 

ťažkostí je častejšie (24,25). 

Kompletná inkontinencia moču sa vyskytuje zriedkavo, avšak väčšina pacientov má v prvých 

mesiacoch po radikálnej prostatektómie problémy s udržaním moču. Tieto ťažkosti sa 

postupom času upravujú. Dlhodobé problémy s inkontinenciou (2 roky od operácie) udáva 

približne 10% pacientov (26,27). 

3.3.2  Adjuvantná liečba po radikálnej prostatektomii 

Cieľom každej adjuvantnej liečby je zlikvidovať mikroskopickú nádorovú chorobu, ktorá 

mohla zostať v organizme po chirurgicky kompletne odstránenom makroskopickom nádore. 

Keďže u väčšiny nádorov nevieme zistiť prítomnosť mikroskopickej choroby, odhadujeme 

pravdepodobnosť jej výskytu na základe prognostických faktorov. 

Z tejto všeobecnej teórie sa nedá vychádzať pri adjuvantnej liečbe karcinómu prostaty po 

radikálnej prostatektomii. PSA je vysoko senzitívny ukazovateľ prítomnosti reziduálnej 

nádorovej choroby alebo včasného relapsu. Pri zvažovaní adjuvantnej liečby po 

prostatektomii je preto hlavnou otázkou, či podanie adjuvantnej liečby u pacientov s vyšším 

rizikom recidívy tesne po operácii je výhodnejšie ako podanie rovnakej liečby až pri zistení 

vzostupu PSA (včasný relaps). Odložené podanie liečby by mohlo ušetriť niektorých 

pacientov od vedľajších účinkov zbytočne podávanej liečby. Odložené podanie však skrýva 

riziko, že napriek prísnej observácii nezachytíme relaps ochorenia zavčasu ale až 

v pokročilom štádiu. Vzhľadom na biologické chovanie karcinómu prostaty je však toto riziko 

veľmi malé. 

Adjuvantná liečba po prostatektomii sa zvažuje predovšetkým u pacientov v štádiu T3 

(pacienti s extrakapsulárnym rastom nádoru alebo inváziou do vesiculae seminales), 

u pacientov s pozitívnymi resekčnými okrajmi alebo metastázami v lymfatických uzlinách. 

V súčasnosti nemáme randomizované štúdie, ktoré by poskytovali jednoznačnú odpoveď na 

otázku, či podanie adjuvantnej liečby je lepšie ako podanie liečby pri biochemicky zistenom 

relapse. Výsledky doposiaľ publikovaných štúdií (28-34) by sa dali zhrnúť nasledovne: 

V štúdiách realizovaných pred érou PSA, adjuvantná liečba ukázala benefit na prežívanie bez 

recidívy i celkové prežívanie, v štúdiách organizovaných v ére PSA adjuvantná liečba 

potvrdila benefit na prežívanie bez recidív ale celkové prežívanie neovplyvnila. 
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3.3.3  Neoadjuvantná hormonálna liečba 

Neoadjuvantná hormonálna liečba zmenší primárny nádor a zníži riziko pozitívnych 

resekčných okrajov u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom (štádium cT3) ale 

neznižuje výskyt metastáz v lymfatických uzlinách, nezlepšuje prežívanie bez PSA progresie, 

ani celkové prežívanie a preto sa neodporúča mimo klinických štúdií (35). 

3.4  Rádioterapia 

V liečbe lokalizovaného karcinómu prostaty sa používa externá rádioterapia i brachyterapia. 

3.4.1  Externá rádioterapia 

Efektivita rádioterapie ako definitívnej liečby lokalizovaného karcinómu prostaty je vysoká. 

Dlhodobé prežívanie bez progresie PSA sa dosahuje u 90-54% pacientov v závislosti na 

prognostický faktoroch ochorenia a prežívanie bez vzdialených metastáz sa pohybuje nad 

90% (36). Podobne ako pri radikálnej prostatektomii, benefit rádioterapie na celkové 

prežívanie u pacientov s dobrou prognózou je otázny. V randomizovaných štúdiách sa 

potvrdilo lepšie prežívanie do progresie po rádioterapii v porovnaní s „watchfull waiting“, ale 

celkové prežívanie bolo pri oboch liečebných postupoch rovnaké. 

Cieľom rádioterapie je dostať tumoricídnu dávku žiarenia do nádoru a uchrániť okolité zdravé 

tkanivo pred iradiáciou. Dosiahnutie tohto cieľa pri rádioterapii prostaty je obzvlášť obtiažne, 

vzhľadom na anatomické uloženie prostaty. V tesnej blízkosti prostaty sa nachádza konečník 

a močový mechúr, prípadne močová rúra, všetko štruktúry, ktoré sú veľmi senzitívne na 

rádioterapiu. Anatomická lokalizácia prostaty je jednou z hlavných príčin, prečo sa 

v súčasnosti za štandardný spôsob ožarovania karcinómu prostaty považuje 3D-CRT technika 

(3-dimensional conformal radiotherapy) alebo IMRT technika (intensity-modulated 

radiotherapy). 

Hodnotenie odpovede na rádioterapiu je podstatne komplikovanejšie ako pri prostatektomii. 

Pri rádioterapii nedochádza k devitalizácii celého tkaniva prostaty a preto nedochádza 

k poklesu PSA na nulové hodnoty. Pokles PSA je pomalý a môže byť prerušovaný 

krátkodobými epizódami mierneho zvýšenia (viď nižšie). Maximálny pokles sa dosahuje až 

po niekoľkých mesiacoch a výsledná hodnota PSA býva u pacientov rozdielna. Hodnotenie 

PSA odpovede sa preto pri rádioterapii včasného karcinómu prostaty prakticky nepoužíva. 

Ako ukazovateľ efektivity liečby sa používa iba trvanie odpovede a samozrejme celkové 

prežívanie. Za biochemický relaps karcinómu prostaty po rádioterapii sa považuje vzostup 

PSA hodnoty o 2ng/ml voči najnižšej dosiahnutej hodnote PSA (37,38). 

Metaanalýza viacerých randomizovaných štúdii ukázala, že pacienti, ktorí boli ožarovaní 

dávkou vyššou ako 74Gy, mali signifikantne nižší počet biochemických recidív a prichádzalo 

k nim neskôr, v porovnaní s pacientmi, ktorí boli ožarovaní nižšou dávkou (39). Doposiaľ 

však chýba jasný dôkaz, že vyššia dávka rádioterapie je spojená aj so zlepšením celkového 

prežívania. Je možné, že tento dôkaz sa získa pri dlhšom pozorovaní pacientov liečených 

rádioterapiou. V tejto súvislosti sa tiež diskutuje význam nových techník (hlavne IMRT, 

prípadne protónového žiarenia, kombinácie externej rádioterapie s brachyterapiou). Tieto 

novšie metódy umožňujú podať pacientom vyššie dávky žiarenia (až nad 80Gy) a ušetriť 

okolité tkanivo od poškodenia vo väčšej miere ako 3D CRT. Aplikácia vyšších dávok 

dosahuje viacej biochemických odpovedí, respektíve menej biochemických recidív ochorenia 
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ale taktiež neexistuje v súčasnosti žiaden dôkaz, že by tieto techniky dokázali pozitívne 

ovplyvniť prežívanie pacientov v porovnaní s klasickou 3D CRT technikou. 

Podobne ako štúdie s vysokými dávkami rádioterapie, aj štúdie, v ktorých sa použila 

hypofrakcionácia (menší počet dávok ale vyššia dávka žiarenia v jednotlivej dávke), 

poukazujú na možnosť, že hypofrakcionácia by mohla byť efektívnejšia ako štandardné 

frakcionovanie. Hypofrakcionácia by mohla byť efektívnejšia hlavne u pacientov, u ktorých 

podávame vyššie dávky rádioterapie (nad 70Gy). Avšak pred štandardným zavedením 

hypofrakcionácie do klinickej praxe je nevyhnutné potvrdiť tieto predpoklady v klinických 

štúdiách (40-43). 

U pacientov, u ktorých použijeme rádioterapiu ako kuratívnu liečbu lokalizovaného 

karcinómu prostaty, nemáme informáciu o postihnutí lymfatických uzlín metastázami 

ochorenia. Z údajov, ktoré sa získali pri radikálnych prostatektómiách však vieme, že 

pravdepodobnosť postihnutia pelvických lymfatických uzlín narastá s veľkosťou tumoru, 

prípadne s prítomnosťou iných rizikových faktorov. Preto v súčasnosti sa považuje za 

indikované u pacientov so stredným a vyšším rizikom lokalizovaného karcinómu prostaty 

spolu s lôžkom prostaty ožiariť aj pelvické lymfatické uzliny. 

Vedľajšie účinky externej brachyterapie sú spôsobené iradiáciou okolitých štruktúr. 

Najčastejšie sa prejavujú ako proktitída, postiradiačné poškodenie močového mechúra alebo 

uretry a sexuálna dysfunkcia. Gastrointestinálne ťažkosti v období aplikácie rádioterapie 

alebo tesne po nej sú dosť časté, ale dlhodobé ťažkosti má iba menej ako 5% pacientov 

(44,45). Akútna postiradiačná toxicita močového traktu (zvýšená frekvencia močenia, dysúria, 

naliehavosť močenia, uretritída a podobne), býva častá ale vo väčšine prípadov časom ustúpi. 

Neskôr môžu vzniknúť ťažkosti v dôsledku postiradiačných striktúr. Tieto ťažkosti síce nie sú 

časté (5-10% pacientov), ale dosť závažne ovplyvňujú kvalitu života pacientov. Kompletná 

inkontinencia je veľmi zriedkavá (46,47). 

Približne 1/3 pacientov po externej rádioterapii prostaty udáva rôzny stupeň porušenia 

sexuálnych funkcií. Stupeň poruchy sexuálnych funkcií závisí od veľkosti podanej dávky, od 

použitej radiačnej techniky, od podávania respektíve dĺžky podávania konkomitantnej 

a adjuvantnej hormonálnej liečby a stave sexuálnych funkcií pred začatím rádioterapie 

(48-50).  

3.4.2  Brachyterapia 

Cieľom brachyterapie je zlepšenie terapeutického indexu rádioterapie, to znamená dosiahnuť 

vyššiu iradiáciu chorého tkaniva a vo väčšej miere ušetriť zdravé tkanivo od nežiaducej 

iradiácie. Pri včasnom štádiu karcinómu sa vykonáva tzv. nízko dávková brachyterapia, 

ktorá pozostáva z doživotnej aplikácie rádioaktívnych zŕn do prostaty pomocou perineálneho 

katétra. Radiačná aktivita implantovaných granúl trvá niekoľko mesiacov. 

 Okrem tejto nízko dávkovanej brachyterapie sa pri lokálnom karcinóme prostaty môže 

použiť aj vysoko dávková brachyterapia. Pri tomto liečebnom spôsobe sa aplikujú radiačné 

granulá s vyššou radiačnou intenzitou pomocou perineálneho katétra do prostaty na dobu 

24-40 hodín. Po uplynutí tejto doby sa radiačné granule odstránia. Týmto spôsobom je možné 

dosiahnuť podstatne vyššiu intenzitu iradiácie ako pri nízko dávkovanej brachyterapii a preto 

táto metóda je skôr vhodnejšia pre pacientov s vyšším rizikom. U pacientom s vyšším rizikom 

je mnohokrát potrebné ožiariť aj extraprostatické štruktúry, čo brachyterapia neposkytuje. 

V takýchto prípadoch sa môže kombinovať s externou rádioterapiou. 

Efektivita brachyterapie je porovnateľná s efektivitou externej rádioterapie (51). 
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Brachyterapia sa skúša aj ako „adjuvantná“ liečba po externej rádioterapii s cieľom znížiť 

celkovú dávku externej rádioterapie a vyhnúť sa závažnej toxicite. 

Brachyterapia býva spojená s akútnymi dysurickými ťažkosťami trvajúcimi poväčšine 

niekoľko dní. Neskoré komplikácie spočívajú v močovej inkontinencii, uretrálnej štruktúre 

alebo retencii moču. Vyskytujú sa však zriedkavo, menej ako 1% pacientov. Erektílná 

dysfunkcia je častejšou komplikáciou brachyterapie, v niektorých súboroch až 50%. 

Komplikácie z gastrointestinálneho traktu sú zriedkavejšie. Pozorujú sa u menej ako 10% 

pacientov a pozostávajú z poruchy pasáže, krvácania, ulcerácií, prípadne prostatorektálnej 

fistule (52). 

3.4.3  Rádioterapia a hormonálna liečba 

Viaceré randomizované štúdie potvrdili, že kombinácia hormonálnej liečby a externej 

rádioterapie prináša lepšie výsledky (prežívanie bez recidívy, celkové prežívanie) u pacientov 

s lokalizovaným karcinómom prostaty v porovnaní so samotnou externou rádioterapiou 

(53-55).  

V štúdii, ktorá sa zamerala aj na porovnávanie liečebného efektu v jednotlivých 

prognostických skupinách sa ukázalo, že pacienti s nízkym rizikom recidívy (Gleason skóre 

2-6) nemali žiaden benefit z pridania hormonálnej liečby k externej rádioterapii, na rozdiel od 

toho pacienti s pozitívnymi lymfatickými uzlinami najviac benefitovali z tejto kombinácie 

(55,56).  

V súčasnosti nie je známe optimálne časový rozvrh hormonálnej liečby. Prakticky vo 

všetkých štúdiách sa s hormonálnou liečbou začína pred zahájením rádioterapie (2 mesiace) 

a hormonálna liečba sa podáva viac ako 4 mesiace. Nie je známe, či by nebolo výhodnejšie 

začať rádioterapiu neskôr, až po dosiahnutí maximálneho efektu hormonálnej liečby. Rovnako 

nie je známe. aké je optimálne trvanie hormonálnej liečby. Porovnaním výsledkov viacerých 

štúdií sa ukazuje, že dlhodobejšie podávanie hormonálnej liečby (2-3 roky) prináša lepšie 

výsledky ako krátkodobá aplikácia tejto liečby (4-6 mes.). Pri dlhodobom podávaní 

hormonálnej liečby sa benefit pozoruje hlavne v dĺžke trvania odpovede, respektíve času do 

recidívy. Menej významne ovplyvňuje celkové prežívanie pacientov. Dlhodobejšie podávanie 

hormonálnej liečby je samozrejme spojené aj s väčšou toxicitou, ktorá pozostáva hlavne 

z impotencie, straty libida, osteoporózy a možných kardiovaskulárnych ochorení. Treba však 

poznamenať, že incidencia kardiovaskulárnych ochorení v randomizovaných štúdiách 

s dlhodobou hormonálnou liečbou nebola vyššia ako u pacientov krátkodobo liečených 

hormonálnou liečbou (57,58). 

Rovnako ako časová schéma, nie je jasné, ktorý typ hormonálnej liečby by bolo najvhodnejšie 

kombinovať s rádioterapiou. Neexistuje randomizovaná štúdia, v ktorej by sa porovnávali 

výsledky dosiahnuté kombináciou LHRH-analógov s antiandrogénmi voči samotným LHRH-

analógom. Údaje z observačných štúdii podporujú predpoklad, že kombinovaná liečby by 

mala byť efektívnejšia v tejto indikácii. Treba však zdôrazniť, že v observačných štúdiách, 

ktoré podporujú tento predpoklad, sa hormonálna liečba podávala iba krátkodobo (4 mesiace). 

3.5  Androgen deprivačná liečba 

Samotná androgén deprivačná liečba sa nepovažuje v súčasnosti za indikovanú u pacientov 

s loklalizovaným karcinómom prostaty. Samotná androgén deprivačná liečba sa obyčajne 

zvažuje u pacientov, ktorí vyžadujú okamžitú liečbu ale odmietajú toxicitu spojenú 
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s radikalnou prostatektomiou alebo rádioterapiou. Neexistuje žiadna prospektívna štúdia, 

ktoré by hodnotila efekt androgén depivačnej liečby v tejto indikácii. Viaceré retrospektívne 

analýzy však nedokázali rozdiel v prežívaní medzi pacientami liečenými hormonálnou 

liečbou a observovanými pacientami. V niektorých z nich sa ukázalo, že hormonálna liečba 

síce nedokáže ovplyvniť celkové prežívanie, ale mohla by ovplyvniť prežívanie špecifické pre 

karcinóm prostaty. U pacientov s nizkodiferencovanými nádormi pravdepodobne môže 

znižovať mortalitu špecifickú pre karcinóm prostaty, ale u pacientov s dobre diferencovanými 

karcinómami môže mortalitu špecifickú pre karcinóm prostaty zvyšovať. Chýbajúci dôkaz, že 

androgén deprivačná liečba pozitívne ovplyvňuje prežívanie pacientov s lokalizovaným 

karcinómom prostaty, toxicita i finančné náklady spojené s hormonálnou liečbou sú dôvody, 

prečo sa neodporúča podávanie androgén deprivačnej liečby ako primárnej liečby 

lokalizovaného karcinómu prostaty. (139). 

3.6  Výber liečebnej metódy 

Pri výbere liečby pre pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty sa zohľadňuje riziko 

recidívy, efektivity a toxicita liečebnej metódy, expektácia života pacienta, komorbidita 

a prianie pacienta.  

Metóda aktívnej observácie prichádza do úvahy u pacientov s nízkym rizikom recidívy 

a expektáciou života menej ako 10 rokov. U pacientov s veľmi dobrou prognózou je možné 

zvažovať túto metódu aj u pacientov s expektáciou života menej ako 20 rokov. 

U pacientov s kratšou expektáciou života alebo vyšším rizikom recidívy sa odporúča aktívna 

liečba radikálna prostatektomia alebo rádioterapia. 

V súčasnosti neexistuje žiadna porovnávacia štúdia, v ktorej by sa porovnával efekt radikálnej 

prostatektomie a rádioterapie pri lokalizovanom karcinóme prostaty. Pri porovnaní výsledkov 

dosiahnutých v rôznych štúdiách sa zdá, že dlhodobé prežívanie po radikálnej prostatektomii 

je približne rovnaké ako rádioterapii. Rozdiely v toxicite by sa dali zhrnúť nasledovne:  

1. Iritačné alebo obštrukčné syndrómy močových ciest sú častejšie po rádioterapii, hlavne 

po brachyterapii. Po radikálnej prostatektomii vznikajú bezpostredne po operácii 

a časom sa zmierňujú, po rádioterapii vznikajú neskôr po vytvorení postiradiačnej 

fibrózy. Inkontinencia sa častejšie vyskytuje po radikálnej prostatektómii, ale 

postupom času sa zlepšuje.  

2. Pasážové ťažkosti (tenezmy, hnačka) sú častejšie po externej rádioterapii 

a brachyterapii ako po radikálnej prostatektómii. 

3. Erektívna dysfunkcia sa častejšie vyskytuje po radikálnej prostatektómii. Menej často 

sa erektívna dysfunkcia vyskytuje po externej rádioterapii a brachyterapii, ale 

postupom času jej incidencia stúpa. 24 mesiacov po liečbe sú sexuálne ťažkosti 

rovnako časté vo všetkých 3 liečebných metódach.  
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3.7  Manažment pacientov s lokalizovaným 

karcinómom prostaty podľa jednotlivých 

prognostických skupín 

Nízke riziko 

Pacienti s nízkym rizikom môžu byť manažovaní všetkými tromi spôsobmi: aktívnou 

observáciou, podstúpiť radikálnu prostatektomiu alebo absolvovať rádioterapiu.  

Aktívna observácia by mala byť zvažovaná hlavne u pacientov s expektáciou života menej 

ako 10 rokov, u pacientov s veľmi dobrou prognózou pri expektácii života menej ako 20% 

rokov.  

Pacientom s dlhšou expektáciou života by mala byť ponúknutá jedna z nasledovných 

možností: 

1. radikálna prostatektomia; lymfadenektomia iba u pacientov s rizikom postihnutia 

lymfatických uzlín metastázami viac ako 2% 

2. Externá rádioterapia prostaty v dávke 75-80 Gy 3D technikou alebo IMRT 

3. Nízko dávková permanentná brachyterapia 

Všetky vyššie spomenuté liečebné metódy dosahujú dlhodobo približne rovnaké výsledky. 

Približne 80% pacientov prežíva viac ako 10 rokov bez biochemického relapsu ochorenia 

a viac ako 95% pacientov zostane bez lokálnej recidívy alebo vzdialených metastáz do konca 

svojho života.  

Intermediárne riziko 

Pacientom s expektáciou života nad 10 rokov, ktorí nemajú závažnejšiu komorbiditu, sa 

odporúča podstúpiť jednu z nasledujúcich liečebných metód. 

1. Radikálna prostatektomia, u pacientov s rizikom postihnutia lymfatických uzlín 

metastázami viac ako 2% sa odporúča zároveň vykonať aj lymfadenektomiu. 

2. Adjuvantnú rádioterapiu v dávke 60-65 Gy na lôžko prostaty sa odporúča zvážiť 

u pacientov s histologicky zisteným extrakapsulárnym prerastaním nádoru, 

s pozitívnymi resekčnými okrajmi alebo u pacientov s prerastaním nádoru do 

vesiculae seminales. Adjuvantná hormonálna liečba nie je štandardnou liečebnou 

metódou.  

3. Externá rádioterapia v dávke viac ako 80 Gy technikou 32 D alebo IMRT spolu 

s krátkodobou (4-6 mes.) neoadjuvantne/adjuvantnou hormonálnou liečbou. 

U pacientov s vyšším rizikom postihnutia lymfatických uzlín metastázami (> 15%) 

sa odporúča zvážiť ožiarenie celej panvy.  

4. Nízko dávková brachyterapia s krátkodobou (4-6 mes.) neoadjuvantne/adjuvantnou 

hormonálnou liečbou u pacientov s T2a-b, PSA < 20ng/ml a Gleason skóre 7.  

Vysoké riziko 

Pacienti s nádorom fixovaným k okolitým štruktúram alebo klinicky pozitívnymi 

lymfatickými uzlinami nie sú vhodní na radikálnu prostatektomiu. 
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Pacienti, bez fixácie tumoru k okoliu alebo bez klinicky pozitívnych lymfatických uzlín môžu 

absolvovať: 

1. Radikálnu prostatektomia s lymfadenektomiou. 

Adjuvantnú rádioterapiu v dávke 60-65Gy na lôžko prostaty sa odporúča zvážiť 

u pacientov s histologicky zisteným extrakapsulárnym prerastaním nádoru, 

s pozitívnymi resekčnými okrajmi alebo u pacientov s prerastaním nádoru do vesiculae 

seminales. 

Adjuvantná hormonálna liečba nie je štandardnou liečebnou metódou.  

2. Externá rádioterapia v dávke viac ako 80 Gy technikou 3D alebo IMRT spolu 

s neoadjuvantne/adjuvantnou dlhodobou (2-3 roky) hormonálnou liečbou. U pacientov 

s vyšším rizikom postihnutia lymfatických uzlín metastázami (> 15%) sa odporúča 

zvážiť ožiarenie celej panvy. 

4  Observácia pacientov po primárnej kuratívnej 

liečbe 

Kompletné odstránenie nádoru sa po radikálnej prostatektómii dá pomerne ľahko 

skontrolovať. Keďže v ľudskom organizme sa nenachádza žiadne iné tkanivo okrem prostaty, 

ktoré by produkovalo PSA, po kompletnom odstránení prostaty a prípadných metastáz 

v lymfatických uzlinách hladina PSA by mala klesnúť prakticky na nulu alebo sa pohybovať 

vo veľmi nízkych hodnotách (pod 0,1ng/ml). Efektivita rádioterapie sa hodnotí obtiažnejšie. 

Hladina PSA klesá postupne a nadir sa dosahuje niekedy až po mnohých mesiacoch. Keďže 

po aplikácii rádioterapie zostáva v ľudskom tkanive prostatické tkanivo, zriedka kedy dôjde 

po rádioterapii k poklesu PSA na nulové hodnoty. V priebehu poklesu PSA môže dôjsť 

prechodne aj k jeho miernemu zvyšovaniu (bouncy fenomén), ktoré nemusí znamenať 

progresiu ochorenia.  

Po dosiahnutí biochemickej odpovede sa pacient preraďuje do observácie. 

U asymptomatických pacientov po kuratívnej liečbe sa odporúča kontrolovať PSA + digitálne 

rektálne vyšetrenie v 3, 6 a 12 mesiaci po liečbe, potom v polročných intervaloch do 3 roku, 

potom ročne. 

Zvyšovanie hladiny PSA predbieha klinickú manifestáciu recidívy o veľa mesiacov. Preto 

u pacientov, u ktorých sme nezaznamenali vzostup PSA a sú asymptomatickí, sa neodporúča 

počas observácie vykonávať žiadne vyšetrovania zobrazovacími metódami (vrátane 

gamagrafie skeletu). Pravdepodobnosť záchytu včasnej recidívy týmito metódami je extrémne 

nízka. Za zmysluplné sa považuje použiť zobrazovacie metódy buď u symptomatických 

pacientov alebo u pacientov, ktorých hladina PSA je nad 10ng/ml, respektíve ak zdvojovací 

čas hodnoty PSA je viac ako 2ng/ml za mesiac.  

V súčasnosti sa drvivá väčšina recidív zachytí v asymptomatickom štádiu na základe nálezu 

zvýšených hodnôt PSA. Biochemická recidíva po radikálnej prostatektómii je definovaná 

ako vzostup PSA nad 0,2ng/ml, biochemická recidíva po rádioterapii ako vzostup PSA 

o 2ng/ml v porovnaní s nadirom.  

Biochemická recidíva však nemusí automaticky znamenať, že u pacienta príde k vzniku 

metastáz. V niektorých súboroch v priebehu 10 rokov prišlo k vzniku metastáz u menej ako 

polovice pacientov (59). Pravdepodobnosť, že ide o indolentnú chorobu, je vyššia u pacientov 

s nízkym Gleason skóre, s pomalým nárastom PSA a neskorým výskytom biochemického 
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relapsu. Na základe klinických pozorovaní boli vypracované viaceré prognostické systémy, na 

základe ktorých je možné presnejšie odhadnúť závažnosť biochemického relapsu (viď tabuľka 

č. 8). 

U pacientov s klinicky závažným biochemickým relapsom je potrebné odhadnúť, či príde 

k lokálnej recidíve alebo pravdepodobnejšia je diseminácia ochorenia. Pacienti s lokálnou 

recidívou sú vhodní kandidáti na záchrannú lokálnu liečbu. Pacienti po radikálnej 

prostatektomii môžu podstúpiť rádioterapiu a u pacientov po rádioterapii môžeme zvážiť 

chirurgickú liečbu. U pacientov s pravdepodobnosťou vzniku vzdialených metastáz 

zvažujeme hormonálnu liečbu. 

Lokálna recidíva je pravdepodobnejšia u pacientov s primárnym nádorom pT1-2ab, Gleason 

skóre menej ako 7, s extrakapsulárnym rastom alebo pozitívnymi resekčnými okrajmi. 

U pacientov s lokálne pokročilou chorobou pT2c-4, s inváziou do vesiculae seminales alebo 

prítomnosťou metastáz v lymfatických uzlinách (zväčšené lymfatické uzliny na CT v čase 

primárnej diagnózy alebo mikrometastázy v resekovaných lymfatických uzlinách) prichádza 

po biochemickom relapse častejšie k systémovému relapsu. 

Pred začatím záchrannej lokálnej liečby je nevyhnutné vylúčiť vzdialené metastázy 

zobrazovacími vyšetrovacími metódami. Záchranná rádioterapia sa aplikuje v dávke približne 

65 Gy. V súčasnosti nie je dokázané, že pridanie hormonálnej liečby k rádioterapii v tejto 

indikácii zlepšuje liečebné výsledky. Stratégia hormonálnej liečby je rovnaká ako u pacientov 

s dokázanými prítomnými metastázami (viď nižšie). 

Tabuľka 8. Pravdepodobnosť prežívania bez klinicky manifestnej recidívy odhadnutá na 

základe Gleason skóre primárneho tumoru, času do PSA-recidívy a rýchlosti nárastu PSA 

Gleason skóre 5 - 7 8 – 11 

Čas do PSA-recidívy > 2 roky ≤ 2 roky > 2 roky ≤ 2 roky 

Zdvojovací čas PSA 

(ng/ml/mes.) 

>  10 ≤ 10 >  10 ≤ 10 >  10 ≤ 10 >  10 ≤ 10 

Pravdepodobnosť prežívania bez klinicky manifestnej recidívy (%)  

3 r. prežívanie  92 66 99 60 84 57 NA 92 

5 r. prežívanie 92 34 83 24 72 36 NA 27 

7 r. prežívanie 84 27 75 6 57 24 NA 7 

5  Iniciálna hormonálna liečba pre metastatické 

ochorenie 

Bunky karcinómu prostaty sú závislé na androgéne. Androgén-deprivačná liečba znormalizuje 

PSA u viac ako 90% pacientov a objektívnu odpoveď dosiahne u viac ako 80% pacientov. 

Napriek vysokej senzitivite nádorových buniek na androgén, androgén-deprivačná liečba je 

iba paliatívna liečba. Hormonálna liečba predlžuje prežívanie pacientov, ale nevedie 

k vyliečeniu pacienta. 

Účinnosť androgén-deprivačnej liečby trvá približne 2-5 rokov. Prakticky u všetkých 

pacientov príde k progresii ochorenia počas podávania androgén deprivačnej liečby. Vzniká 
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štádium ochorenia, ktoré sa nazýva kastračne rezistentný karcinóm prostaty. Androgén-

deprivačná liečba v tomto štádiu už nedokáže udržať ochorenie v remisii, ale androgenná 

signálna cesta, ktorá ovplyvňuje proliferáciu buniek, zostáva stále aktívna. Preto ďalšia liečba 

cielená na androgennú dráhu prináša benefit i pacientom s kastračne rezistentným 

karcinómom. 

V minulosti sa používal aj termín hormonálne refrakterný karcinóm prostaty a tento bol 

rezervovaný pre ochorenie, ktoré bolo rezistentné na všetky línie hormonálnej liečby. 

V poslednej dobe vzniká pochybnosť, či hormonálne refrakterný klarcinóm prostaty vôbec 

existuje. Objavujú sa totiž stále ďalšie a ďalšie nové preparáty schopné ovplyvňovať 

androgennú cestu do takej miery, že predlžujú celkové prežívanie pacientov. Existuje preto 

opodstatnený predpoklad, že závislosť buniek karcinómu prostaty na androgennej signálnej 

ceste je trvalá a preto ani kompletná rezistencia karcinómu prostaty na preparáty 

ovplyvňujúce androgennú cestu neexistuje. 

5.1  Začatie hormonálnej liečby 

V súčasnosti sa väčšina pacientov s metastatickým karcinómom prostaty zachytí buď iba na 

základe vzostupu PSA alebo ako asymptomatické metastázy. Ťažkosti spôsobené metastázami 

sa môžu objaviť až po mnohých rokoch. Na mieste je preto otázka, či je nevyhnutné začať 

hormonálnu liečbu hneď pri zistení metastáz alebo až pri objavení symptómov. Neskoršie 

začatie liečby by ušetrilo pacientov od zbytočnej toxicity. 

Viaceré klinické štúdie sa venovali tejto otázke a priniesli kontraverzné výsledky. 

Metaanalýza týchto štúdií ukázala, že včasné začatie hormonálnej liečby dokáže oddialiť 

vznik metastáz, znižuje počet závažných komplikácii z metastáz, znižuje mortalitu na 

karcinóm prostaty, avšak neovplyvňuje celkové prežívanie pacientov (60). Vo väčšine štúdií 

sa však nezohľadnili prognostické faktory ako PSA-doubling time, či Gleason skóre a preto 

nie je možné generalizovať výsledky tejto metaanalýzy. Väčšina autorov sa domnieva, že je 

výhodnejšie začať hormonálnu liečbu skôr, pretože oddialenie metastáz, respektíve zníženie 

závažných komplikácii vyplývajúcich z metastáz ako napríklad zlomeniny kostí, miešny útlak 

a podobne, vyvážia toxicitu hormonálnej liečby. Skoršie zahájenie hormonálnej liečby sa 

doporučuje hlavne u mladých pacientov s agresívnym priebehom ochorenia.  

5.2  Liečebné možnosti 

Cieľom hormonálnej liečby karcinómu prostaty je zamedziť účinku testosteronu na bunky 

karcinómu prostaty. Tento cieľ sa dá dosiahnuť alebo zablokovaním produkcie testosteronu 

kastráciou alebo zablokovaním receptorov v bunkách podaním antiandrogénov. Kastrácia 

môže byť chirurgická (bilaterálna orchiektomia) alebo chemická podaním analógov 

gonadotropín-releasing hormónov (GnRH) alebo antagonistov GnHR. 

5.2.1  Kastrácia 

Pri chemickej kastrácii sa využívajú poznatky o regulácii produkcie testosterónu. Produkcia 

testosterónu v testes je riadená hypothalamo-hypofyzárnou osou. GnRH analógy aj GnRH 

antagonisti zasahujú do produkcie gonádotropin releasing hormónov na úrovni hypofýzy. Pri 

podaní GnRH analógov prichádza krátkodobo k zvýšenej sekrécii gonádotropínov a následne 

k zvýšenej sekrécii testosterónu. Po krátkej dobe, približne 1-2 týždne, prichádza 
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k zablokovaniu sekrécie gonádotropínov aj testosterónu. Prechodné zvýšenie hladiny 

testosteronu môže viesť k zhoršeniu symptómov (kostné bolesti, miešný útlak, obštrukcia 

močových ciest) v dôsledku progresie ochorenia tzv. flare efekt. Pri použití GnRH 

antagonistov, k prechodnému zvýšeniu sekrécie gonádotropínov a testosterónu neprichádza.  

Vo viacerých klinických štúdiách sa dokázalo, že chemická kastrácia je rovnako účinná ako 

orchiektómia (61). Obidva spôsoby kastrácie sa v súčasnosti považujú za indikované v liečbe 

generalizovaného karcinómu prostaty.  

Výhodou orchiektómie je rýchly nástup účinku, k poklesu PSA prichádza v priebehu 

niekoľkých dní a jej nízka cena. Nevýhodou chirurgickej kastrácie je jej ireverzibilnosť.  

Výhodou chemickej kastrácie je možnosť prerušiť alebo ukončiť lieky v prípade intolerancie 

alebo iných zdravotných príčin. Nevýhodou GnRH analógov je flare efekt, ktorému sa však 

dá jednoducho predísť podaním antiandrogénu. Podávanie androgénu treba začať približne 

7 dní pred prvým podaním GnRH analógov a pokračovať v nej 2-4 týždne. 

 GnRH antagonisti sa zaviedli do liečby karcinómu prostaty iba v ostatných rokoch. Ich 

hlavnou výhodou oproti GnRH analógom je rýchly nástup účinku (porovnateľných 

s orchiektómiou) a neprítomnosť flare efektu. Výsledky randomizovaných štúdií zatiaľ 

jednoznačne nepreukázali, že by účinnosť antagonistov bola lepšia ako účinnosť analógov 

(62-66). 

5.2.2  Antiandrogény 

Mechanizmus účinku antiandrogénov spočíva v zablokovaní účinku testosterónu na 

efektorové bunky, takže hypotalamohypofyzárna os zostáva intaktná a hladina sérového 

testosterónu zostáva rovnaká ako u zdravých, neliečených ľudí. Antiandrogény blokujú efekt 

testosteronu na nádorové bunky nezávisle od toho, či sa produkuje v testes alebo aj 

v nadobličkách. 

V klinickej praxi sa používajú viaceré antiandrogény (nesteroidné: flutamid, nilutamid, 

bikalutamid a nesteroidný: cyproteron). Účinnosť jednotlivých antiandrogénov nebola nikdy 

navzájom porovnávaná v randomizovaných štúdiách a pri nepriamom porovnaní sa javí ich 

efektivita ako približne rovnaká. Majú však rozdielnu toxicitu, ktorá hraje dôležitú úlohu pri 

výbere preparátu pre konkrétneho pacienta. 

Porovnávanie účinnosti antiandrogénov voči kastrácii, či už chemickej alebo chirurgickej, 

bolo predmetom viacerých veľkých štúdií. Metaanalýza 8 veľkých štúdii ukázala, že pacienti 

liečení androgénom mali kratšie prežívanie ako pacienti, ktorí boli kastrovaní, i keď rozdiel 

v prežívaní nebol štatisticky signifikantný (61). Podávanie samotných antiandrogénov 

v liečbe metastatického karcinómu prostaty sa v súčasnosti nepovažuje za indikované.  

 Hlavnou indikáciou podávania antiandrogénov v iniciálnej hormonálnej liečbe je kombinácia 

s GnRH analógmi. Krátkodobá kombinácia antiandrogénov s GnRh analógmi sa používa ako 

prevencia flare efektu, ktorý vzniká v úvode podávania GnRH analógov.  

Význam dlhodobého podávania kombinácie antiandrogénu s GnRH analógmi (kompletná 

androgénna blokáda) nie je jasný. Účinnosť kompletnej androgénnej blokády sa 

porovnávala s účinnosťou samotného GnRH vo viacerých randomizovaných štúdiách. 

Metaanalýzy týchto štúdií ukázali, že pacienti liečení kompletnou androgénnou blokádou 

dosahujú rýchlejší nástup liečebnej odpovede a dlhšie prežívajú bez progresie ochorenia, ale 

5 ročné prežívanie pacientov nebolo štatisticky rozdielne v porovnaní s prežívaním pri liečbe 

samotným GnRH (67-70). V spomínaných štúdiách sa používali viaceré typy antiandrogénov. 
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Detailnejšia analýza pripúšťa možnosť, že pri použití nesteroidných antiandrogénov by 

kompletná androgénna blokáda mohla predlžovať prežívanie pacientov (67). Kompletná 

androgénna blokáda sa nepovažuje v súčasnosti za štandardnú liečbu, možný ale malý benefit 

na celkové prežívanie je zaplatený väčšou toxicitou i vyššou cenou. Kompletná androgénna 

blokáda zostáva liečbou voľby u symptomatických pacientov, ktorí potrebujú rýchlo 

dosiahnuť čo najlepšiu liečebnú odpoveď. 

 5.2.3  Toxicita androgén deprivačnej liečby 

Najčastejšie vedľajšie účinky androgén deprivačnej liečby sú strata svalovej hmoty, sexuálne 

dysfunkcie, zníženie kostnej denzity, vazomotorická instabilita (flash), gynekomastia, zmena 

ochlpenia, slabosť, strata energie, poruchy chovania, kardiovaskulárne a metabolické 

abnormality.  

5.2.4  Intermitentná androgénna blokáda 

Koncept intermitentnej androgénnej blokády sa vytvoril na základe dvoch predpokladov.  

1. Intermitentná androgénna blokáda by mohla predĺžiť obdobie, počas ktorého je 

ochorenie kontrolované androgén deprivačnou liečbou.  

2. Intermitentná androgénna blokáda by mala znížiť vedľajšie účinky androgen 

deprivačnej liečby.  

Stratégia intermitentnej androgénnej deprivácie pozostáva z tzv. indukčnej fázy, kedy sa 

podáva hormonálna liečba do dosiahnutia maximálnej odpovede a potom sa hormonálna 

liečba dočasne vysadí. Opakovane sa začne hormonálna liečba v prípade, že PSA začne stúpať 

(2,5-20ng/ml) alebo keď príde k opätovnému vzostupu hladiny testosterónu (viac ako 

20ng/ml). Pri dosiahnutí dobrej odpovede sa hormonálna liečba znova preruší a celý cyklus sa 

opakuje viackrát. 

Účinnosť intermitentnej a kontinuálnej androgénnej deprivácie sa porovnávala vo viacerých 

klinických štúdiách. Intermitentná adrogénna blokáda znižuje frekvenciu vedľajších účinkov 

(hot flashes, dosiahnutie erekcie a sexuálnu aktivitu) približne u 30% pacientov. Čas do 

progresie sa ukazuje byť rovnaký, nie je však jednoznačne dokázané, či aj celkové prežívanie 

je rovnaké pri oboch spôsoboch liečby. V randomizovanej štúdii (71), do ktorej sa zaradovali 

pacienti pri vzostupe PSA po primárnej rádioterapii (bez klinicky zistiteľných metastáz), bolo 

prežívanie pri intermitentnej liečbe rovnaké ako pri kontinálnej liečbe. V druhej štúdii (72), 

do ktorej sa zaradovali pacienti s klinicky dokázateľnými metastázami, sa zatiaľ nepotvrdilo, 

že prežívanie pri intermitentnej androgénovej blokáde je rovnaké ako pri kontinuálnej liečbe.  

Intermitentná androgénová blokáda by sa mala zvažovať u pacientov, ktorí majú závažné 

vedľajšie účinky androgén deprivačnej liečby, hlavne u pacientov, ktorí sú liečení iba pre 

vzostup PSA, bez klinicky dokázaných metastáz.  

6  Ochorenie rezistentné na kastráciu 

Progresia ochorenia (vzostup PSA, objavenie sa nových klinických metastáz alebo progresia 

existujúcich metastáz) u pacientov liečených androgén deprivačnou liečbou sa považuje za 

ochorenie rezistentné na kastráciu. Nevyhnutnou podmienkou pre prehlásenie ochorenia za 

rezistentné na kastráciu je nevyhnutné potvrdiť, že k progresii ochorenia prišlo napriek tomu, 

že u pacienta pretrvávajú kastračné hodnoty sérového testosteronu. 
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U kastrát rezistentných pacientov prichádzajú do úvahy viaceré liečebné postupy:  

1. liečba cielená na androgennú dráhu, 

2. chemoterapia, 

3. imunoterapia, 

4. aplikácia rádia-223. 

Všetky 4 liečebné možnosti v randomizovaných štúdiách dokázali predĺžiť prežívanie 

pacientov v porovnaní s placebom alebo so staršími liečebnými postupmi (tab. č. 9). 

Vzhľadom na rôznorodý klinický priebeh karcinómu prostaty, pri posudzovaní výsledkov 

jednotlivých štúdií treba venovať mimoriadnu pozornosť charakteristike pacientov, u ktorých 

sa predĺženie prežívania dokázalo. 

6.1  Liečba cielená na androgénnu dráhu 

Napriek vysokej odpovedi na úvodnú hormonálnu liečbu (80-90% pacientov) sa u takmer 

všetkých mužov rozvinie progresia ochorenia počas androgén-deprivačnej liečby, nádor sa 

stáva kastrát- rezistentným. Napriek progresii ochorenia pri kastrácii, proliferácia 

prostatických nádorových buniek je i naďalej závislá na androgennej dráhe. Pokračovanie 

v blokáde tejto dráhy prináša pacientom benefit dosiahnutím klinickej odpovede, predlžením 

prežívania bez progresie i predĺžením celkového prežívania. 

6.1.1  Androgénná dráha 

V zdravom organizme prebieha syntéza testosteronu prevažne v testes (viac ako 95%) 

a v menšej miere v nadobličkách, v ováriach, placente a v koži. Dihydrotestosteron, aktívny 

androgén, vzniká konverziou z testosteronu pomocou enzýmu 5-alfareduktázy v testes, 

prostate, nadobličkách a bunkách vlasových folikulov. Účinok androgénov na bunky sa 

uskutočňuje viacerými cestami, ale z pohľadu karcinómu prostaty sa ako najdôležitejší javí 

jeho účinok sprostredkovaný androgenným receptorom. Po naviazaní ligandu (testosteron 

alebo dihydrotestosteron) na androgenný receptor prichádza k jeho aktivácii. Aktivovaný 

receptor sa presunie z cytoplazmy na DNK a tam zasahuje do regulácie transkripcie génov, 

ktoré ovplyvňujú proliferáciu buniek. Účinok aktivovaného androgénoveho receptoru je 

podmienený prítomnosťou viacerých koaktivátorov. Okrem priameho účinku na DNK 

ovplyvňuje aktivovaný androgénový receptor viaceré signálne proteiny v cytoplazme a tak 

zasahuje do viacerých životne dôležitých procesov bunky.  

V bunkách karcinómu prostaty vzniká viac zmien, ktoré môžu spôsobiť aktiváciu receptoru aj 

pri kastračnej hladine androgénov v sére. V nádorovom tkanive sa našla zvýšená hladina 

viacerých enzýmov, vrátane cytochrómu P450, 17alfa-hydroxysteroid dehydrogenázy 

(CYP17), ktoré sa podieľajú na syntéze testosterónu i dihydrotestorónu a môžu tak 

spôsobovať syntézu androgénov priamo v nádorovej bunke (115). Mutácie, ktoré v priebehu 

ochorenia vznikajú v nádorovej bunke môžu viesť k upregulácii a zvýšenej senzitivite 

androgénneho receptoru. Nadprodukcia koaktivátorov nádorovou bunkou môže zvýšiť 

senzitivitu receptoru resp. spôsobiť aktiváciu androgénovej dráhy aj bez stimulácie receptoru 

testosteronom alebo dihydrotestosteronom (119-124). 

Tieto zistenia menia pohľad na karcinóm prostaty. Dnes sa na karcinóm prostaty nepozeráme 

ako na „endokrinnú“ chorobu, ale ako na ochorenie závislé na „autokrinnej/parakrinnej“ 
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signalizácii. Pochopenie týchto mechanizmov umožňuje dosiahnuť dobré klinické výsledky 

liečbou zacielenou na androgénna dráhu aj u kastrát-rezistentných pacientov.  

6.1.2  Pokračovanie v androgén-deprivačnej liečbe 

Viaceré retrospektívne pozorovania potvrdili, že pokračovanie v podávaní Gn-RH analógov, 

dokáže predĺžiť život pacientov s kastrát-rezistentným ochorením približne o 2-6 mesiacov 

v porovnaní s pacientmi, u ktorých sa liečba Gn-RH analógmi ukončila pri klinicky 

potvrdenej progresii (135). 

Pokračovanie v kastračnej liečbe aj po vzniku progresie ochorenia po iniciálnej 

hormonálnej liečbe sa považuje za štandardný terapeutický postup. 

6.1.3  Antiandrogény 

Použitie antiandrogénov u kastrát-rezistentného ochorenia závisí od ich použitia v iniciálnej 

hormonálnej liečbe. Antiandrogény sa používajú v iniciálnej hormonálnej liečbe karcinómu 

prostaty v krátkodobej alebo v dlhodobej kombinácii s Gn-RH (viď vyššie). 

Pri vzniku kastrát rezistentného ochorenia u pacientov, ktorí neboli liečení kompletnou 

androgénnou blokádou, pridaním antiandrogénu k Gn-RH analógu možno dosiahnuť PSA 

odpoveď približne u tretiny pacientov, pričom trvanie odpovede sa pohybuje okolo 

24 mesiacov (138). 

Použitie antiandrogénov môže mať význam aj u pacientov liečených iniciálne kompletnou 

androgennou blokádou. Retrospektívne štúdie potvrdili, že u pacientov, ktorí dosiahli 

odpoveď pri iniciálnej hormonálnej liečbe obsahujúcej nesteroidný antinandrogén, výmena 

nesteroidného antiandrogénu za iný nesteroidný antiandrogén môže viesť k terapeutickej 

odpovedi až u 30% pacientov (136). 

Terapeutický význam má nie len pridanie ale aj vysadenie antiandrogénov. Vysadenie 

antiandrogénov vedie k PSA-odpovedi u 15-20% pacientov, u ktorých príde k progresii po 

predchádzajúcej liečbe obsahujúcej antiandrogény. Trvanie odpovede je u väčšiny pacientov 

krátkodobé, ale u niektorých môže odpoveď trvať dostatočne dlho aby ovplyvnila i celkové 

prežívanie. Efekt vysadenia antiandrogénov nezávisí od toho, či antiandrogény boli použité 

v indiciálnej liečbe (kompletná androgénna blokáda) alebo v liečbe relapsu ochorenia po 

iniciálnej hormonálnej liečbe. 

Použitie antiandrogénov (manéver antiandrogénmi) pri vzniku kastrát rezistentného 

ochorenia je súčasťou štandardnej liečby. 

Enzalutamid 

V ostatných mesiacoch sa zavádza do liečby karcinómu prostaty nový antiandrogén 

enzalutamid. V porovnaní so staršími antiandrogénmi je jeho výhodou, že dokáže blokovať 

androgennú cestu na viacerých miestach. 

Výborné výsledky, ktoré sa dosiahli v štúdiách fázy I./II. u mužov s kastrát rezistentným 

karcinómom prostaty (130,131), boli dôvodom na zorganizovanie dvoch štúdii fázy III. 

V oboch sa porovnáva účinnosť enzalutamidu s placebom u kastrát rezistentného ochorenia, 

ale do jednej (štúdia AFFIRM) boli zaraďovaní pacienti predliečení chemoterapiou 

(docetaxelom) a do druhej (štúdia PREVAIL) sú zaradovaní iba pacienti nepredliečení 

chemoterapiou. Doposiaľ boli zverejnené iba výsledky štúdie AFFIRM. 
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V štúdii AFFIRM bolo 1199 mužov s kastrát rezistentným karcinómom prostaty, ktorí 

predtým dostávali chemoterapiu na báze docetaxelu, náhodne zaradených na rameno 

s enzalutamidom (160mg 1x denne) alebo na rameno s placebom v pomere 2:1 (132,133). 

V oboch ramenách bola súbežná liečba steroidmi povolená, avšak nebola vyžadovaná. 

Pacienti zaradení do štúdie boli ťažko predliečení. Približne 50% pacientov bolo 

predliečených 3 alebo viacerými líniami endokrinnej liečby a 25% bolo predliečených dvomi 

alebo viacerými chemoterapeutickými režimami. 

Celkové prežitie bolo významne predĺžené pri liečbe enzalutamidom v porovnaní s placebom 

(medián 18,4 verzus 13,6 mesiaca, HR 0,63, 95% CI 0,53-0,75). Benefit v prežívaní bol 

zistený vo všetkých podskupinách pacientov. Enzalutamid bol signifikantne lepší ako placebo 

aj vo všetkých sekundárnych cieľoch štúdie vrátane odpovede PSA (viac ako 50% pokles, 54 

verzus 2% pacientov, viac ako 90% pokles, 25 verzus 1%), odpovede mäkkých tkanív (29 

verzus 4%), v zlepšení kvality života (43 verzus 18%), času do progresie PSA (8,3 verzus 

3 mesiace), rádiograficky hodnoteného času do progresie (8,3 verzus 2,9 mesiaca) a času do 

vzniknutia prvej udalosti v spojení so skeletálnym postihnutím (16,7 verzus 13,3 mesiaca). 

Liečba bola tolerovaná dobre. Najvážnejšou toxicitou enzalutamidu boli kŕče, ktoré sa ale 

vyskytli zriedkavo (u menej ako 1% pacientov). 

Z etických dôvodov, do štúdie PREVAIL, v ktorej sa podával enzalutamid pacientom 

nepredliečeným chemoterapiou, boli zaradovaní iba asymptomatickí alebo minimálne 

symptomatickí pacienti. Výsledky tejto štúdie neboli zatiaľ zverejnené. 

6.1.4  Inhibítory androgénovej syntézy  

Ketokonazol 

Starším liekom, ktorý využíval inhibíciu androgénovej syntézy v liečbe karcinómu prostaty 

bol ketokonazol. Účinnosť ketokonazolu však nie je vysoká a jeho používanie v klinickej 

praxi je spojené s toxicitou (hlavne kožnou) a liekovými interakciami, zvlášť so statínmi 

a antidepresívami. Pre nízku efektivitu a vysokú toxicitu nenašiel ketokonazol širšie 

uplatnenie v klinickej praxi. Možno ho využiť v prípade potreby rýchleho dosiahnutia 

kastračnej hladiny testosteronu napr. pri hroziacej miesnej kompresii, ak nemáme iné 

možnosti k dispozicii. 

Abirateron 

V súčasnosti sa zavádza do liečby karcinómu prostaty nový inhibítor syntézy androgénu 

abirateron. 

Abirateron je orálne podávaná malá molekula, ktorá ireverzibilne inhibuje produkty CYP17 

génu (17,20-lyáza a 17-alfa-hydroxyláza). Takýmto spôsobom abirateron blokuje syntézu 

androgénov v nádore rovnako ako v semenníkoch a nadobličkách. V predklinických štúdiách 

bol abirateron 10x účinnejší ako ketokonazol (118). 

Aktivita aberaterónu bola potvrdená v dvoch klinických štúdiách fázy III. u mužov 

s metastatickým kastrát rezistentným karcinómom prostaty (125-130). V prvej štúdii boli 

pacienti, ktorí predtým dostávali okrem iniciálnej hormonálnej liečby aj docetaxel a v druhej 

štúdii boli pacienti s progresiou ochorenia po iniciálnej hormonálnej liečbe, ktorí neboli 

predliečení chemoterapiou. Dizajn štúdií bol veľmi podobný, porovnávala sa efektivita 

abirateronu s prednizonom voči placebu s prednizonom. Primárnym cieľom oboch štúdii bolo 

zlepšenie prežívania. 
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V obidvoch štúdiách sa potvrdilo, že abirateron dokáže predlžiť prežívanie pacientov s kastrát 

rezistentným ochorením (pacienti predliečení chemoterapiou: medián 15,8 verzus 11,2 

mesiaca, HR 0,74; pacienti nepredliečení chemoterapiou: medián nedosiahnutý verzus 27,2 

mesiaca, HR 0,75). Abirateron priniesol zlepšenie aj v sekundárnych cieľoch oboch štúdií. 

Abirateron zasahuje na viacerých miestach do biochemických procesov, ktoré sú zodpovedné 

za konverziu cholesterolu na androgény. I keď funkcia abiraterenou je zameraná špecificky na 

blokovanie syntézy androgénov, prichádza pri jeho použití k čiastočnej blokáde syntézy 

kortizolu. Následkom hypokortizolémie prichádza k nadprodukcii ACTH, čo môže spôsobiť 

vznik sekundárnej hypertenzie a hypokalémie. Tento nežiaduci účinok abirateronu možno 

zablokovať konkomitantným podávaním prednizonu. Iné vedľajšie účinky abirateronu sú 

zriedkavé. 

6.2  Chemoterapia 

Karcinóm prostaty sa považoval dlho za ochorenie refrakterné na cytotstatickú liečbu. 

Prakticky všetky cytostatiká používané v onkológii sa testovali v liečbe karcinómu prostaty. 

Frekvencia odpovedí sa pohybovala pod 10%, trvanie odpovedí bolo krátke a prežívanie 

nebolo ovplyvnené. 

Mitoxantron a prednizon 

Prvá cytostatická kombinácia, ktorá našla širšie uplatnenie, bola kombinácia mitoxantronu 

s prednizonom. V 90-rokoch boli publikované tri randomizované štúdie (92-94), v ktorých sa 

ukázalo, že kombinácia mitoxantronu s prednizonom v porovnaní so samotným kortikoidom 

prináša zlepšenie kvality života pacientom s hormonálne refrektérnym karcinómom prostaty. 

Pridanie mitoxantronu k prednizonu predĺžilo prežívanie iba tým pacierntom, u ktorých prišlo 

k poklesu PSA pod 50% z východzej hodnoty. Tieto štúdie nepriniesli pozitívne výsledky 

(predĺženie prežívania všetkým pacientom liečeným mitoxantronom a prednizonom), ale 

dosiahnuté výsledky boli najlepšie dovtedy publikované a dvojkombinácia sa stala 

štandardnou liečbou. 

Napriek tomu, že všetky tri štúdie boli negatívne, výrazne prispeli k rozvoju chemoterapie pri 

karcinóme prostaty. Ich hlavným prínosom bolo potvrdenie, že karcinóm porstaty môže byť 

citlivý na cytostatickú liečbu. Ďalším, nemenej dôležitým prínosom bolo, že poukázali na 

význam PSA-odpovede v monitorovaní účinnosti chemoterapie. V porovnaní s inými 

nádorovými chorobami, pre karcinóm prostaty je typické, že pacienti majú zriedkakedy 

viscerálne metastázy, ktoré by boli presne merateľné. Vo väčšine prípadov majú kostné 

metastázy. Hodnotenie účinku chemoterapie sa na kostné metastázy je veľmi obtiažne, pretože 

účinok liečby nekoreluje so zmenou veľkosti kostných metastáz. Mnohí autori sa preto pri 

hodnotení efektu chemoterapie utiekali k hodnoteniu poklesu PSA (PSA-odpoveď) ako 

k hlavnému ukazovateľovi účinnosti liečby. Vyššie spomínané štúdie potvrdili, že PSA-

odpoveď nekoreluje v dostatočnej miere s prežívaním pacientov a podstatnou mierou prispeli 

k medzinárodnému konsenzu, že primárnym cieľom štúdií, v ktorých sa bude testovať 

cytostatická liečba pri karcinóme prostaty, musí byť celkové prežívanie. 

Docetaxel a prednizon - 1. línia chemoterapie  

V 90-tych rokoch minulého storočia sa pohľad na chemoterapiu v liečbe karcinómu prostaty 

začal meniť. Objavili sa prvé výsledky menších štúdií Fázy II, v ktorých sa testovali taxány, 

a predbežné výsledky boli veľmi sľubné. Karcinóm prostaty sa vyskytuje hlavne u starších 

ľudí a preto sa objavila oprávnená obava, ako budú tolerovať liečbu toxickými taxánmi. 
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Obava o toleranciu bola dôvodom, že popri trojtýždennej aplikačnej schéme sa testovala aj 

týždenná aplikačná schéma taxánov a výsledky v malých štúdiách sa zdali byť rovnaké. 

Menšie štúdie priniesli aj ďalší zaujímavý poznatok, že v liečbe karcinómu prostaty by mohla 

zohrať dôležitú úlohu tzv. duálna blokáda deliaceho vretienka. Pri duálnej blokáde sa 

používala kombinácia cytostatika blokujúceho deliace vretienko (docetaxel, paklitaxel, 

vinorelbin i navelbin) s estramustinom. Výsledky viacerých menších štúdií potvrdili, že 

duálna blokáda by mohla predĺžiť prežívanie pacientov v porovnaní so samotným 

cytostatikom. Problémom však boli vedľajšie účinky estramustínu, hlavne kardiovaskulárna 

(flebitídy a trombózy) a gastrointestinálna toxicita. Preventívne podávanie antikoagulačnej 

liečby neviedlo z zníženiu toxicity. Ani snaha modifikovať dávkovanie a tak ovplyvniť toxictu 

neviedla k všeobecne akceptovanému výsledku. 

Veľký počet sľubných výsledkov s použitím taxánov viedol k zorganizovaniu dvoch veľkých 

štúdií fázy III, ktorých výsledky boli publikované v roku 2004. V obidvoch sa dokázal benefit 

docetaxelu na prežívanie pacientov s hormonálne refraktérnym karcinómom prostaty. 

V americkej štúdii (SWOG 99-16) sa porovnávala kombinácia docetaxelu a estramustínu voči 

mitoxantronu s prednizonom (80). V európskej štúdii (TAX 327) boli dve experimentálne 

ramená. V jednom sa podával docetaxel v 3 týždňovom intervale a v druhom sa podával 

v týždňovom intervale. V oboch ramenách sa podával spolu s prednizonom a efektivita 

docetaxelu s prednizonom sa porovnávala rovnako ako v americkej štúdii voči kombinácii 

mitoxantronu s prednizonom (78,79). 

Výsledky obidvoch štúdií boli veľmi podobné. V americkej štúdii bol medián prežívania 

kombinácie s docetaxelom 18 mesiacov a v kontrolnom ramene 16 mesiacov, v európskej 

štúdii bol medián prežívania pri 3-týždennej aplikácii 19,2 mesiaca a v kontrolnom ramene 

16,3 mesiaca. Toxicita kombinácie s estramustinom bola podstatne vyššia ako kombinácie 

s prednizonom a preto kombinácia docetaxelu s prednizonom sa stala štandardnou 

chemoterapiou hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty. 

Prekvapením bolo, že výsledky dosiahnuté týždňovou aplikáciou docetaxelu neboli štatisticky 

lepšie ako výsledky v kontrolnom ramene. Rozpútala sa rozsiahla diskusia, či výber 

docetaxelu pre týždňovú aplikáciu bola správna voľba. Skúsenosti s používaním taxánov 

v liečbe karcinómu prsníka ukázali, že docetaxel je účinnejší v trojtýždňovej aplikácii 

a v týždňovej aplikácii je efektívnejší paklitaxel. V súčasnosti nemáme žiadnu štúdiu, ktorá by 

porovnávala týždenne podávanie paklitaxelu s trojtýždňovým podávaním docetaxelu pri 

karcinóme prostaty. V prípade, že vzhľadom na vek a komrbiditu by bolo potrebné aplikovať 

taxán v týždňovom intervale, stojí za zváženie použitie paklitaxelu. 

V klinickej praxi sa však zriedkavo stretávame s potrebou modifikovať podávanie taxánu pre 

toxicitu. Obava, ako budú tolerovať docetaxel pacienti s karcinómom prostaty, ktorí sú 

mnohokrát vo vyššom veku, sa ukázala byť neopodstatnená. Tolerancia docetaxelu pacientmi 

s karcinómom prostaty sa zdá byť podstatne lepšia ako je tolerancia docetaxelu u rovnako 

starých žien liečených pre karcinóm prsníka. Rozdiel v tolerancii nevieme v súčasnosti 

vysvetliť, možno v ňom zohráva úlohu konkomitantné podávanie kortikoidu alebo kastrácia 

pacientov s karcinómom prostaty. 

Kabazitaxel - 2. línia chemoterapie 

Zavedením kombinácie docetaxelu s prednizonom ako prvej línie chemotrerapie hoprmonálne 

rezistentného karcinómu prostaty automaticky posunulo kombináciu mitoxantronu 

s prednizonom do druhej línie. Na mnohých pracoviskách sa táto kombinácia používala ako 
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štandardná liečba v 2. línii, napriek tomu, že jej efektivita sa nikdy neoverovala u pacientov 

predliečených taxánmi. 

Prvá kombinácia cytostatík, ktorá dokázala benefit na prežívanie u pacientov s ochorením 

rezistentným na docetaxel a prednizon je kombinácia kabazitaxelu s prednizonom. 

Kabazitaxel je semisyntetický taxánový derivát, ktorý bol vyvinutý pre pacientov, ktorých 

ochorenie je rezistentné na docetaxel. Účinnosť kabazitaxelu u pacientov, s hormonálne 

rezistentným karcinómom prostaty, ktorých ochorenie sprogredovalo po liečbe docetaxelom, 

sa potvrdila v prospektívnej randomizovanej štúdii (štúdia TROPIC) (91). Účinnosť 

kabazitaxelu s prednizonom sa porovnávala voči efektivite mitoxantronu s prednizonom. 

Pacienti liečení kabazitaxelom prežívali dlhšie v porovnaní s pacientami liečenými 

mitoxantronom (hazard ratio 0,70, 95% CI 0,59-0,83, medián prežitia 15,1 verzus 12,7 

mesiacov) a rozdiel v prežívaní bol štatisticky významný. 

Režim s kabazitaxelom je signifikantne toxickejší ako režim s mitoxantronom. Najvážnejšou 

toxicitou bola neutropenia, ktorá sa vyskytla až u 82% pacientov, ale incidencia febrilnej 

neutropenie bola veľmi nízka (8% pacientov). U pacientov starších ako 65 rokov, ktorí boli 

liečení vysokými dávkami rádioterapie v predchádzajúcom období alebo u vysoko rizikových 

skupín, je indikovaná profylaxia G-CSF. 

6.2.1  Karcinóm prostaty s nízkou produkciou PSA 

Progresia karcinómu prostaty bez vzostupu PSA je typická pre malobunkový karcinóm 

prostaty. Malobunkový karcinóm prostaty v mnohých prípadoch vznikne z adenokarcinómu 

s fokálnou endokrinnou diferenciáciou. 

Pacienti s malobunkovým karcinómom prostaty sa liečia rovnako ako pacienti 

s neuroendokrinným nádorom v iných lokalitách (etopozid a platina), avšak neexistuje žiaden 

dôkaz, že táto liečba je efektívnejšia ako kombinácia docetaxelu s prednizonom. 

Optimálny liečebný postup u pacientov s nediferencovaným karcinómom prostaty, ktorý nie 

je spojený so vzostupom PSA, nie je jasný. V liečbe tohto ochorenia sa uplatňujú viaceré 

cytostatiká ako paklitaxel, platina, estramustín a ďalšie. 

6.3  Imunoterapia 

Sipuleucel-T je vakcína ovplyvňujúca dendritické bunky (APC – antigén prezentujúce 

bunky). Pripravuje sa kultiváciou mononuklearných buniek pacienta s imunogénom 

obsahujúcim prostatickú kyslú fosfatázu a GM-CSF v in vitro systéme. Pacientovi sa aplikuje 

vo forme infúzie. V porovnaní s placebom, v randomizovanej štúdii podanie Sipuleucel –T 

predlžilo prežívanie asymptomatických pacientov alebo pacientov s minimálnymi 

symptómami spôsobenými hormonálne refraktérnym karcinómom prostaty (76). Podanie 

Sipuleucel-T neovplyvnilo prežívanie do progresie ani hodnoty PSA. V súčasnosti nemáme 

informácie o účinnosti tejto liečby u pacientov s pacientov, u ktorých prítomnosť choroby sa 

prejavuje iba vzostupom PSA alebo u symptomatických pacientov. Liečba sa nesmie podávať 

spolu s kortikoidmi alebo opiátmi, zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s postihnutím 

pečene. Nie je jasne, ako dlho po podaní Sipuleucel-T sa nesmie podať chemoterapia, aby sa 

nezrušil prípadne nezoslabil efekt imunoterapie. 
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6.4  Rádium – 223 

Rádium -223 je rádiofarmakum produkujúce alfa žiarenie. Vysoká afinita rádia (podobne ako 

stroncia) ku kostiam zabezpečuje zvýšené vychytávanie tohto lieku do kostí. Alfa žiarenie 

účinkuje iba na veľmi krátku vzdialenosť a tým sa zabezpečí nízka toxicita lieku. 

V randomizovanej štúdii sa podávaním rádia-223 dosiahlo nielen signifikantné zníženie 

komplikácií kostných metastáz ale aj predlženie celkového prežívania v porovnaní s placebom 

u pacientov s dvoma alebo viacerými kostnými metastázami a bez prítomnosti viscerálnych 

metastáz (77). Vzhľadom na mechanizmus účinku, je podávanie rádia -223 obmedzené iba na 

pacientov so symptomatickými kostnými metastázami, ktorí nemajú iné, klinicky závažne 

metastázy. 

6.5  Výber liečby u pacienta s kastrát rezistentným 

ochorením 

U pacienta, u ktorého príde k progresii ochorenia po iniciálnej hormonálnej liečbe, sa nám 

v súčasnosti ponúka celá plejáda liečebných možností, ktoré majú dokázaný benefit na 

celkové prežívanie. Jednotlivé liečebné postupy neboli a pravdepodobne ani nebudú navzájom 

porovnávané v porovnávacích štúdiách. Pri ich indikácii resp. pri zostavovaní stratégie liečby 

kastrát-rezistentného ochorenia musíme teda vychádzať iba z informácií, ktoré nám poskytli 

doterajšie štúdie. Pod stratégiou liečby rozumieme optimálnu sekvenciu liečebných postupov, 

ktorých efektivita bola dokázaná v klinických štúdiách. Pri jej zostavovaní musíme 

predovšetkým zohľadniť, akí pacienti boli do jednotlivých štúdií zaradení, toxicitu 

jednotlivých liečebných postupov a v neposlednom rade aj názor pacienta (viď tabuľka č. 9). 

Hormonálnu liečbu pacienti zvyčajne lepšie tolerujú ako chemoterapiu a preto by sme 

k aplikácii chemoterapie mali pristupovať až po vyčerpaní možností, ktoré poskytuje 

hormonálna liečba. 

Prvým krokom, ktorý je nevyhnutné urobiť u pacienta progredujúceho pri chemickej kastrácii, 

je vyšetrenie sérovej hladiny testosteronu. Cieľom vyšetrenia je potvrdiť, že podávanou 

liečbou sme skutočne dosiahli kastráciu pacienta. V prípade, že podávaním Gn-RH analógov 

alebo antagonistov sme nedosiahli kastračné hodnoty testosteronu, je nevyhnutné zameniť 

hormonálny preparát alebo vykonať chirurgickú kastráciu. 

Štandardný postup u každého pacienta s kastrát rezistentným ochorením je ponechanie 

kastračnej liečby.  

V prípade, že ide o asymptomatické ochorenie, ktoré sa nechová veľmi agresívne (pomalý 

nárastu PSA), treba zvážiť podanie resp. vynechanie antiandrogénov (antiandrogénny 

manéver).  

Po zlyhaní antiandrogénneho manévru by sa mala zvážiť liečba abirateronom alebo 

chemoterapia docetaxelom s prednizonom. Benefit abirateronu v tomto štádiu liečby sa 

potvrdil v štúdii, do ktorej boli zaradení iba pacienti bez viscerálnych metastáz. Liečba 

abirateronom by mohla byť vhodná hlavne pre asymptomatických pacientov, u ktorých 

prichádza k nárastu PSA, alebo u pacientov s kostnými metastázami. Pacientom s agresívnym 

priebehom ochorenia, s prítomnými symptómami alebo s viscerálnymi metastázami by bolo 

asi vhodnejšie podať 1.líniu chemoterapie a liečbu abirateronom odložiť až na obdobie po 

chemoterapii. 
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Na Slovensku podávanie abirateronu pred chemoterapiou nie je zatiaľ hradené zo zdravotného 

poistenia a pacient si musí liek v tejto indikácii platiť sám. Cena lieku je pre väčšinu 

pacientov veľmi vysoká a preto treba bedlivo zvažovať doporučenie abiratronu v tomto štádiu 

ochorenia. Benefit na prežívanie prináša abirateron pacientovi aj v prípade podania po 

chemoterapii (kedy je preplácaný poisťovňami) a ukazuje sa, že benefit na prežívanie bude 

približne rovnaký pri podaní pred a po chemoterapii. Štandardnú chemoterapiu znesie väčšina 

pacientov veľmi dobre a preto ani “nižšia toxicita” by sa nemusela považovať za automatickú 

indikáciu abirateronu pred chemoterapiu. Abirateron by sa mal jednoznačne indikovať 

pacientom, u ktorých riziko toxicity chemoterapie je vysoké pre závažnú komorbiditu. 

V prípade, že príde k progresii ochorenia po abiraterone je jednoznačne indikované podať 

chemoterapiu.  

Nie je jasné, kedy začať chemoterapiu u asymptomatických pacientov, u ktorých sa progresia 

ochorenia manifestuje iba vzostupom PSA. Do úvahy by sme mali vziať nie len riziko 

progresie ochorenia ale aj komorbiditu a vek pacienta resp. expektáciu jeho života. 

U pacientov, ktorých ochorenie progreduje pomaly (doubling time PSA viac ako 6 mesiacov) 

by sa podanie chemoterapie mohlo odložiť až do času, kedy sa objavia metastázy. Pri pomaly 

progredujúcom karcinóme odklad liečby môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. Odklad 

chemoterapie sa ukazuje ako veľmi rozumný postup u správne vybranej skupiny pacientov, 

ale v bežnej praxi je veľmi ťažko realizovateľný. Veľká väčšina pacientov, ktorá je 

informovaná o vzostupe PSA, trvá na skorom zahájení liečby.  

Otvorenou otázkou tiež zostáva kedy ukončiť chemoterapiu. Chemoterapia by sa nemala 

ukončiť skôr ako po 6-9 týždňoch, za predpokladu, že jej tolerancia je dobrá. V prvých dvoch 

mesiacoch totiž dynamika PSA neodzrkadľuje účinnosť chemoterapie a preto ani vzostup PSA 

by nemal byť indikáciou na ukončenie chemoterapie. Jednoznačná klinická progresia 

ochorenia je indikáciou na ukončenie chemoterapie, ale v klinickej praxi a s ňou stretávame 

zriedkavo. V ďalšom období sa pri posudzovaní efektu chemoterapie riadime klinickým 

stavom ale u asymptomatických pacientov sme odkázaní na dynamiku PSA. Po dosiahnutí 

remisie ochorenia (vymiznutie viscerálnych metastáz alebo ich stabilizácia a normalizácia 

PSA) je vhodné ukončiť liečbu a v prípade opätovného vzostupu PSA znova podať tú istú 

liečbu (re-treatment). V prípade progresie ochorenia počas liečby je indikovaná 2. línia liečby. 

Štandardnou 2. líniou je podanie kabazitaxelu alebo liečba abirateronom prípadne 

enzalutamidom. Hormonálna liečba by mala byť rezervovaná pre asymptomatických 

pacientov a liečba kabazitaxelom hlavne pre pacientov so symptomatickými, viscerálnymi 

metastázami.  

Pri porovnávaní štúdií, v ktorých sa dokázal benefit enzalutamidu a abirateronu na prežívanie 

pacientov predliečených chemoterapiou sa zdá, že liečebný efekt a kvalita života pri obidvoch 

preparátoch je približne rovnaká. Preto v súčasnosti niet dôvodu preferovať jeden preparát 

pred druhým. Význam sekvenčného podania týchto preparátov (t.j. podať enzalutamid po 

progresii ochorenia na abiraterone alebo naopak) nie je zatiaľ známy. Enzalutamid nie je 

zatiaľ na Slovensku preplácaný poisťovňou. 

Účinnosť mitoxantronu s prednizonom v tretej prípadne ďalších líniách liečby kastrát 

rezistentného karcinómu prostaty nie je dokázaná, ale u pacientov v dobrom celkovom stave 

je možno túto liečbu podať. 

V súčasnosti nie je známe optimálne zaradenie liečby vakcínou Sepuleucel-T a rádiom 223. 

Liečba rádiom-223 by sa mohla použiť u pacientov s kastrát-rezistentným ochorením, ktorí 

majú iba kostné metastázy, hlavne extenzívne a symptomatické. Použitím tejto liečby by sme 

sa mohli vyhnúť potrebe opakovanej externej rádioterapie a dlhodobej medikamentóznej 

analgetickej liečbe i všetkým komplikáciám, ktoré sú s ňou spojené. 
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S použitím vakcíny Sepuleucel-T je spojených viac komplikácii. Predovšetkým je to jej 

vysoká cena, nemožnosť monitorovania efektu liečby (vakcína napriek tomu, že predlžuje 

prežívanie, neovplyvňuje progresiu ochorenia) a neznámy bezpečný časový interval medzi 

podávaním vakcíny a chemoterapiou. Na podanie tejto liečby sa ukazujú byť najvhodnejší 

asymptomatickí pacienti s kastrát rezistentným ochorením, ktorí nemajú dokázané metastázy 

a ochorenie nie je príliš agresívne (pomalý vzostup PSA), takže je predpoklad, že dlhší čas 

nebudú vyžadovať ďalšiu liečbu. 

Tabuľka 9. Liečebné možnosti u kastrát rezistentného kracinómu prostaty 

Liečba Vhodní pacienti 
PSA-

odpoveď 

Zlepsenie medián 

prežívania oproti 

kontrolnemu 

ramenu 

 

Abirateron 

1. Nepredliečení chemoterapiou, 

bez viscerálnych metastáz 

2. Predliečení docetaxelom, bez 

viscerálnych metastáz 

Áno 

 
1.  4,6 mes. 

 

2.  nedosiahnutý* 

 

Sipuleucel -T 

Nepredliečení chemoterapiou, 

asymptomatickí, s pomalou 

progresiou 

Nie 4,1 mes. 

Docetaxel 
S metastázami alebo s rýchlou 

progresiou PSA 
Áno 2,5 mes. 

Enzalutamid 
Predliečení chemoterapiou, bez 

viscerálnych metastáz 
Áno 4,8 mes. 

Cabazitaxel 
Recidíva po docetaxele, 

viscerálne metastázy 
Áno 2,4 mes. 

Rádium 223 

S extenzívnymi alebo 

symptomatickými kostnými 

metastázami 

Neuvedené 3,6 mes. 

*Pri mediáne sledovania viac ako 22 mesiacov sa ešte nedosiahol medián prežívania pacientov 

liečených abirateronom, ale súčasný rozdiel v prežívaní medzi abirateronom a kontrolným ramnom je 

štatisticky významný. 
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