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Problematika onkologických 
ochorení narastá

• V r. 2010 bolo diagnostikovaných približne 12 
mil. nových prípadov onkologických ochorení

• V r. 2030 sa očakáva 26 mil. 

• Každý 3.občan bude liečený na nádorové 
ochorenie (WHO)
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Patomechanizmy CMP 
u onkologických pacientov 

• Nesúvisiace s nádorovým ochorením

• Súvisiace s protinádorovou liečbou

• Súvisiace s nádorovým ochorením



Nepriaznivé následky protinádorovej 
liečby pribúdajú a sú naliehavým 
multidisciplinárnym problémom

Počas nádorového 
ochorenia

U bývalých pacientov

• Multimodalitná agresívna • Dlhšie prežívanie• Multimodalitná agresívna 
liečba
- CHT
- RT
- hormonálna 
- cielená

• Vylieči sa približne 
- 50%  dospelých 

pacientov
- 75% detských 

pacientov
• Očakáva sa zlepšenie 

prežívania približne o 15%



Mechanizmy CMP súvisiace s protinádorovou liečbou

Chemoterapia indukujúca koagulopatiu – cisplatina, MTX, L-
asparagináza, bevacizumab

CHT indukujúca poškodenie myokardu a chlopní, predčasnú ATS, 
hypertenziu   

Rádioterapia – vaskulárna stenóza

Chirurgia – vaskulárna stenóza

Komorbidity – napr. fungálna infekcia, infekčná endokarditída

Bang Y et al. J Clin Neurol. 2011 June; 7(2): 53–59
Seet RCS et al.: Cerebrovascular events after bevacizumab treatment: an early 
and severe complication. Neurocrit Care, online  06 May 2011 



Bývalí onkologickí pacienti (najmä po liečbe 
v detskom a mladom veku) mávajú CMP

• po nádoroch CNS, 

• po Hodgkinovom lymfóme, • po Hodgkinovom lymfóme, 

• po ALL 

• Childhood Cancer Survivor Study (14000 pts)
- RR  CMP je 10 násobne vyššie ako u ich    

súrodencov

Morris B. et al Cerebrovascular disease in childhood cancer
survivors: A COG Report, Neurology. 2009



Riziko CMP po liečbe akútnej leukémie

• Priemerný vek v čase štúdie 25 r.,
• v porovnaní so súrodencami • v porovnaní so súrodencami 

RR  CMP bolo 5.9 (CI 2.6–13.4).



Riziko CMP po liečbe Hodgkinovho 
lymfómu

Po „mantle“ RT

• 5,6 nás. vyššie riziko CMP v porovnaní s ich • 5,6 nás. vyššie riziko CMP v porovnaní s ich 
súrodencami (CI 2.6–12.3)

• vek v čase štúdie 33.8 rokov

• RT indukuje aj poškodenie srdca (chlopní),  
predčasnú ATS



Holandská štúdia 2201 
pacientov po liečbe HL 

• relatívne riziko NCMP/TIA 5-6 násobne vyššie po 30 r. po 
liečbe 

• výskyt NCMP/TIA vo veku 52 r. (medián) 
• kum. incidencia 7%
• pacienti boli liečení vo veku mladšom ako 51 r.
• medián follow up 17,5 rokov
• vyššie riziko po RT na krk a mediastínum

De Bruin ML et al., JNCI, 2009



Riziko CMP po liečbe mozgových 
nádorov v detskom a mladom veku

• RR CMP u pacientov liečených RT bolo 37.2 
(CI, 17.5–79.1)
• Riziko „late occurring stroke “ • Riziko „late occurring stroke “ 
- po mozgových nádoroch 267 na 100000 
osoborokov, 
- po RT na kránium 339 na 100000 
osoborokov
- v bežnej populácii u mladších ako 45 rokov 
10 na 100000 osoborokov

Morris B et al. Neurology, 2009



Intrakraniálna a extrakraniálna
oklúzia ciev
• Medián latencie medzi RT a intrakraniálnou 

stenooklúziou je pribl. 3 r., býva po RT 
(≥45 Gy) v blízkosti Willisovho okruhu.(≥45 Gy) v blízkosti Willisovho okruhu.

• Po ožiarení krku – stenóza karotických ciev 
– progresívna hypoperfúzia



Patofyziologický koncept CMP súvisiaci s nádorovým o chorením

Koagulopatia

Cytokíny súvisiace s nádorovými bunkami, TNF alfa, interleukíny

Tkanivový faktor 

Prokoagulačné faktory (VII,X)

Intravaskulárna koagulácia a NBTEIntravaskulárna koagulácia a NBTE

Oklúzia nádorovými bunkami

Embólia z Ca pľúc

Intravaskulárny lymfóm

Priamy účinok - kompresia alebo infiltrácia mozgového nádoru 
alebo metastáz 

Bang Y et al. J Clin Neurol. 2011 June; 7(2): 53–59



„Cancer-related stroke“

• Hlavný mechanizmus koagulopatia –
embolizmus 
• Zdroj embolov NBTE a intravaskulárne • Zdroj embolov NBTE a intravaskulárne 

embolizácie
• Mnohopočetné lézie vo viacerých 

arteriálnych teritóriách
• Častejšie menej dramatický priebeh –

progresívny neurologický deficit (hod, 
dni, týždne)



Cancer-related stroke vs conventional stroke

Bang O et al., J Clin Neurol, 2011



CMP
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Najčastejšie onkologické ochorenia v súvislosti s CMP
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Odporúčania 
pre dlhodobý neurologický follow up
po protinádorovej liečbe v detskom a 

mladom veku

• COG Long-Term Follow-Up Guidelines (2008)
odporúčajú ročné neurologické vyšetrenie po 
kraniálnej RT ≥18 Gy (najrizikovejší po kraniálnej RT ≥18 Gy (najrizikovejší po 
≥50 Gy). MRI a MR angiografia je odporúčaná 
podľa klinickej indikácie
• Po RT ≥40 Gy na krk ročné neurologické 

vyšetrenie so zameraním na karotické aa, 
zobrazovacie metódy podľa klinickej indikácie
• Kto je zodpovedný za dlhodobý neurologický 

follow up po liečbe nádorových ochorení?



Súčasné nové trendy v oblasti 
neuroonkológie

• molekulová etiopatogenéza nepriaznivých 
následkov protinádorovej terapie

• genetické prediktory toxicity cytostatík

• „end of treatment summary“ po protinádorovej
liečbe

• včasné intervencie s cieľom redukcie 
nepriaznivých následkov 

• predikcia rizika                 



Záverom

• Nádorové ochorenie – protrombotický stav 
manifestujúci sa ako CMP
• Počet pacientov s „nádorovo špecifickými“ • Počet pacientov s „nádorovo špecifickými“ 

CMP bude pribúdať
• Hlavným mechanizmom je embolizmus na 

podklade koagulopatie.
• Problém toxicity protinádorovej liečby 
v kontexte s CMP je mimoriadne zložitý.


