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Úvod
Zhubné nádory moãového mechúra, ktoré tvorí spektrum ochorení charakterizovan˘ch rozdielnym morfologick˘m obrazom
s rozdielnym klinick˘m priebehom a prognózou, sú najãastej‰ími nádormi uropoetického systému. Ich podiel na v‰etk˘ch zhubn˘ch nádoroch predstavoval v celosvetovom meradle okolo roku 2000 3,28%. Najvy‰‰ie hodnoty incidencie sú v západnej Európe a severnej Amerike, naniÏ‰ie v ázijsk˘ch krajinách. Aj napriek tomu, Ïe sa incidencia nádorov moãového mechúra celosvetovo mierne zvy‰uje u oboch pohlaví predov‰etk˘m vo vyspel˘ch krajinách, na Slovensku sa posledn˘ch 30 rokov zaznamenal stabilizovan˘ trend tak incidencie, ako aj mortality. Nádory moãového mechúra sú asi 4-krát ãastej‰ie u muÏov, ako u Ïien. Hodnotami
incidencie 14,3/100 000 u muÏov v SR (20,8/100 000 v âR), resp. 3,7/100 000 u Ïien v SR (5,4/100 000 v âR) v roku 2003 sa
zaraìujeme medzi krajiny so stredn˘m aÏ niÏ‰ím v˘skytom tohto ochorenia. ÚmrtnosÈ na nádory moãového mechúra dosiahla
v r. 2003 5,8/100 000 muÏov (6,5/100 000 v âR) a 1,5/100 000 Ïien (1,5/100 000 v âR) (graf 1). Krivky ‰pecifickej incidencie
a mortality so vzostupom po 5. dekáde a maximálnou kumuláciou v najvy‰‰ích vekov˘ch skupinách sú typické nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Väã‰ina pacientov s novozisten˘m nádorom moãového mechúra je vo veku 50-70 rokov,
v˘skyt pred 40. rokom Ïivota je zriedkav˘.
Incidencia a mortalita na nádory MM podºa údajov
Národného onkologického registra SR, r. 1968-2003
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Väã‰ina nádorov moãového mechúra je epitelového pôvodu, z nich vy‰e 90% predstavujú nádory z urotelu. Autori prekladajú
historick˘ v˘voj histologick˘ch klasifikácií nádorov moãového mechúra. Revoluãn˘ krok v snahách o roztriedenie nádorov moãového mechúra priniesla práca Jewetta a Stronga (1946) o vzÈahu medzi hæbkou prerastania nádoru stenou moãového mechúra
a závaÏnosÈou ochorenia. Táto ‰túdia sa stala základom klasifikácie Marshalla a Jewetta (Marshall, 1956), In‰titútu urológie v Lond˘ne a in˘ch, aÏ po klasifikáciu UICC (1963). V ãase, keì sa v spolupráci s Urologickou klinikou LFUK v Bratislave zaãala
v roku 1964 u nás pouÏívaÈ klasifikácia UICC, e‰te neexistovala nijaká medzinárodne uznaná histologická klasifikácia. Veºká
roztrie‰tenosÈ v názoroch na nádory moãového mechúra viedla k tomu, Ïe veºa autorov si vytvorilo vlastnú klasifikáciu. A tak sa
stalo, Ïe rôzni odborníci (urológovia aj patológovia) aj v tej istej krajine pouÏívali rozliãné klasifikácie. Preto pri v˘bere histologickej klasifikácie bola my‰lienka vybraÈ takú klasifikáciu, o ktorej bolo moÏné právnom predpokladaÈ, Ïe jej uplatnenie bude ão
naj‰ir‰ie. Takouto klasifikáciou bola klasifikácia In‰titútu urológie v Lond˘ne (Pugh, 1959). Patológ tohto in‰titútu RCB Pugh
bol vtedy ãlenom komisie WHO, ktorá pripravovala definitívnu medzinárodnú histologickú klasifikáciu nádorov moãového mechúra. Dukes (1959) rozli‰oval trojstupÀovú diferenciáciu (papilóm, dobre diferencovan˘ a slabo diferencovan˘ karcinóm). Pugh
vãlenil medzi 1. a 2. stupeÀ pojem „atypick˘ papilóm“ a medzi 2. a 3. stupeÀ pojem „intermediárny karcinóm“. Túto klasifikáciu prevzal a zaviedol do praxe u nás Ondru‰ (1968). Bergkvist a spol. (1965) ohraniãili nádory moãového mechúra histologic-
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kou 5- stupÀovou diferenciáciou (stupeÀ 0-5, papilóm zodpovedal bodu 0), na základe bunkovej ‰truktúry. Kºúãovou bola prvá
WHO-klasifikácia pre nádory moãového mechúra (Mostofi a spol., 1973), ktorí prevzali Pughovo 5-stupÀové ãlenenie, len jednotlivé stupne oznaãili pojmami – stupne malignity (tab. 1). Táto klasifikácia sa s minimálnymi obmenami pouÏíva dodnes.
1. papilóm
2. atypick˘ papilóm
3. dobre diferencovan˘ karcinóm
4. intermediárny karcinóm
5. málodiferencovan˘ (anaplastick˘) karcinóm

1. papilóm
2. karcinóm I. stupÀa malignity
3. karcinóm II. stupÀa malignity
4. karcinóm III. stupÀa malignity
5. nediferencovan˘ karcinóm

Tabuºka 1: Histologické klasifikácie nádorov moãového mechúra (Pugh, 1959; Mostofi a spol., 1973)
Ten ist˘ expert inicioval v 1997 a 1998 schôdzu expertov WHO/ISUP kvôli novej terminológii (Epstein a spol., 1998) s cieºom dosiahnutia v‰eobecne akceptovanej a zjednodu‰enej schémy, nakoºko klasifikaãné systémy pre nádory moãového mechúra pouÏívajú nielen patológovia, onkológovia, ale najmä urológovia (tab. 2).

Normálny epitel
Normálny urotel (zahﬁÀa prípady predt˘m oznaãované ako „ºahká dysplázia“)
Hyperplázia
Plochá hyperplázia
Papilárna hyperplázia
Atypické ploché lézie
Reaktívna (zápalová) atypia
Atypia neurãitého v˘znamu
Dysplázia (intraurotelová neoplázia nízkeho stupÀa malignity)
Carcinoma in situ (intraurotelová neoplázia vysokého stupÀa malignity)
Papilárne nádory
Papilóm
Invertovan˘ papilóm
Papilárna neoplázia s nízkym malígnym potenciálom (papillary neoplasm of low malignant potential)
Papilárny karcinóm nízkeho stupÀa malignity (low grade papillary urothelial carcinoma)
Papilárny karcinóm vysokého stupÀa malignity (high grade papillary urothelial carcinoma)
Invazívne nádory
Invázia lamina propria
Invázia muscularis propria

Tabuºka 2: WHO/ISUP klasifikácia nádorov moãového mechúra
Najnov‰ia WHO klasifikácia (tab. 3) sa v˘razne neodli‰uje od WHO-ISUP klasifikácie z 1998 a reflektuje dohodu pracovnej
skupiny uropatológov z „Editorial and Consensus Conference“ v Lyone z decembra 2002 (Eble a spol., 2004).
Nová WHO klasifikácia (2004) umoÏÀuje pouÏívaÈ jednotnú terminológiu nádorov moãového mechúra. Obsahuje aj zreteºne
definované podskupiny, ão dovolí v budúcnosti porovnávaÈ jednotlivé svetové ‰túdie navzájom a presne urãiÈ rizikové profily.
V novej klasifikácii sa ru‰í delenie na povrchov˘ a invazívny nádor, odporúãa sa delenie na neinvazívny a invazívny. Doteraz pouÏívan˘ povrchov˘ nádor ‰tádia T1, podºa novej klasifikácie patrí medzi invazívne nádory. Nov˘ pojem papilárna urotelová neoplázia s nízkym malígnym potenciálom (PUNLMP) zodpovedá predchádzajúcemu TaG1, pojem neinvazívny papilárny
urotelov˘ karcinóm nízkeho stupÀa malignity (LGPUC) zodpovedá malej ãasti pTaG1 a veºkej ãasti pTaG2 nádorom a pojem
neinvazívny papilárny urotelov˘ karcinóm vysokého stupÀa malignity (HGPUC) zodpovedá malej ãasti pTaG2 a v‰etk˘m pTaG3
nádorom (WHO, 1973). PrítomnosÈ epidermoidnej alebo Ïºazovej zloÏky sa podºa novej klasifikácie nepovaÏuje za metapláziu,
ale ide o epidermoidnú alebo Ïºazovú diferenciáciu, ktorá predstavuje hor‰iu prognózu, ako ãist˘ nádor.
Ciele
Cieºom práce je prezentácia novej klasifikácie s jej zmenami v porovnaní s predchádzajúcimi klasifikaãn˘mi systémami urotelov˘ch nádorov moãového mechúra na vlastnom súbore pacientov z rokov 1968-2003 s dôrazom na histologick˘ typ, stupeÀ,
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nakoºko sa predpokladá, Ïe aÏ do doby definitívneho „zaÏitia“ novej klasifikácie bude sa súbeÏne pouÏívaÈ aj naìalej WHO- klasifikácia z roku 1973.
Neinvazívne urotelové neoplázie
Papilárne
Papilóm
Invertovan˘ papilóm
Papilárna urotelová neoplázia s nízkym malígnym potenciálom (PUNLMP)
Neinvazívny papilárny karcinóm nízkeho stupÀa malignity
Neinvazívny papilárny karcinóm vysokého stupÀa malignity
Nepapilárne
Intraurotelová neoplázia vysokého stupÀa malignity – carcinoma in situ
Invazívne (infiltrujúce) nádory
Invázia lamina propria mucosae
Invázia lamina muscularis propria
Invázia perivezikálneho tkaniva a okolit˘ch orgánov

Tabuºka 3: 2004 WHO klasifikácia nádorov moãového mechúra
Materiál a metódy
V skupine 1320 pacientov, u ktor˘ch sa v rokoch 1968-2003 diagnostikoval a lieãil nádor moãového mechúra boli hodnotené a reklasifikované bioptické nálezy materiálu získaného pomocou transuretrálnej resekcie primárneho nádoru.
V˘sledky
Súbor tvorilo 1004 muÏov (76,1%) a 316 Ïien (23,9%). Priemern˘ vek muÏov bol 62,6 rokov (rozpätie 18-90 rokov), priemern˘ vek Ïien 65,5 (rozpätie 24-96 rokov). Celkové 5-roãné preÏívanie dosahovalo okolo 60% muÏov u Ïien 55% Ïien. Papilárny vzhºad nádoru bol v 856 (64,8%), solídny v 304 (23%), zmie‰an˘ v 157 (12%) a neurãen˘ a in˘ typ v troch prípadoch (0,2%).
Histologick˘ typ: nádor z urotelu (ãist˘ alebo so skvamocelulárnou alebo Ïºazovou diferenciáciou) – 1282 (97,1%), skvamocelulárny – 13 (1,0%), Ïºazov˘ – 6 (0,5%), neurãen˘ a in˘ typ -19 (1,4%). Grading: papilóm – 50 (3,8%), grade 1 (PUNLMP) –
361 (27,3%), grade 2 (LGPUC) – 729 (55,2%), grade 3 (HGPUC) – 158 (12%), grade 4 (nediferencovan˘ karcinóm) – 22 (1,7%).
Neinvazívne (Ta) 587 (44,5%), invazívne: neprenikajúce za lamina propria (T1) 326 (24,7%), prenikajúce do svaloviny 139 (T2)
(10,5%), s inváziou do perivezikálneho tkaniva (T3) 219 (16,6%), s inváziou do prostaty alebo uteru alebo vagíny (T4) 6 (0,5%).
V 43 prípadoch (3,2%) nebolo moÏné hæbku invázie posúdiÈ.
Záver
WHO klasifikácia nádorov moãového mechúra z roku 2004 poskytuje spoloãnú terminológiu a v‰eobecné definície pre ‰iroké spektrum patológov. Predstavuje klasifikaãn˘ konsensus medzi cytológiou a histopatológiou. UmoÏÀuje objektivizovanie prognózy pacientov s neinvazívnym nádorom na základe metód molekulárnej genetiky: za geneticky stabilné neoplázie sa povaÏuje PUNLMP (TaG1) a LGPUC (G1-2), za nestabilné, s hor‰ou prognózou sa povaÏuje CIS a HGPUC (G2-3).
Práca potvrdila, Ïe rôzne ãrty nádorov moãového mechúra, stanovenie ktor˘ch je moÏné len bioptick˘m vy‰etrením, majú
rozdielny prognostick˘ v˘znam s vplyvom na preÏívanie pacientov. Komplexnú lieãbu nádorov moãového mechúra moÏno vykonávaÈ len na základe multidisciplinárnej spolupráce-urológa, patológa, onkológa (rádioterapeuta) a v súãasnosti aj onkológa (chemoterapeuta).

195 Faktory ovlivÀující vznik karcinomu moãového mûch˘ﬁe.
Katolická J., Rovn˘ A., Filipensk˘ P.
Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno

Epidemiologie karcinomu moãového mûch˘ﬁe je v âeské republice velmi podobná situaci v USA. V roce 2002 bylo ve Spojen˘ch státech pﬁibliÏnû 56,500 nov˘ch pﬁípadÛ onemocnûní nádorem moãového mûch˘ﬁe a 12,600 nemocn˘ch na tuto diagnosu zemﬁelo. Toto ãíslo pﬁedstavuje 4,4 procenta v‰ech nádorov˘ch onemocnûní a 2,3 procenta v‰ech úmrtí na nádorová onemocnûní. Karcinom moãového mûch˘ﬁe ãastûji postihuje muÏe. Incidence mezi Ïenami je stoupající. Pomûr postiÏení muÏi : Ïeny
u invazivního karcinomu je 4:1, pomûr postiÏení neinvazivním karcinomem je 2,7:1. U obou pohlaví je kouﬁení velmi dÛleÏit˘m
faktorem pro vznik tohoto nádorového onemocnûní. Stran pracovní expozice – ve Spojen˘ch státech je to 11% Ïen a 21% muÏÛ.
U Ïen je ale ãastûji iniciálnû diagnostikováno pokroãilej‰í stadium nemoci.
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