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Transplantace jater pro nádorová onemocnûní.
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Úvod
Transplantace jater se z pohledu onkologického jeví jako nejideálnûj‰í metoda léãby – co mÛÏe b˘t lep‰ího, neÏ radikální

odstranûní orgánu postiÏeného nádorem. Z tohoto dÛvodu byly zpoãátku k transplantaci odesílání pacienti, ktefií pro rozsah své-

ho nádorového postiÏení nebyli indikováni k tradiãním zpÛsobÛm chirurgické resekce. PfieÏívání tûchto pacientÛ v‰ak bylo vel-

mi ‰patné s vysok˘m v˘skytem recidiv a generalizací onemocnûní. To vedlo k ústupu transplantaãní aktivity aÏ do druhé polo-

viny minulého století, kdy se postupnû definovali pfiesné indikace k transplantaci pro nádorová onemocnûní. Pfii dodrÏení tûchto

indikaãních kriterií dosahuje pfieÏívání pacientÛ stejn˘ch v˘sledkÛ jako u transplantací proveden˘ch z jin˘ch indikací.

V souãasné dobû je transplantace indikována pro primární nádory jater. Nejãastûj‰í indikací je hepatocelulární karcinom

v dospûlém vûku a hepatoblastom u dûtí. Dal‰í ãastou indikací k transplantaci je epiteloidní hemangioendoteliom. Ze sekundár-

ních nádorÛ je transplantace indikována pro metastázy neuroendokrinních nádorÛ. Indikace k transplantaci pro benigní nádoro-

vá onemocnûní jsou spí‰e pfiedmûtem kazuistick˘ch sdûlení – nejãastûji mnohoãetná adenomatóza jater.

Díky moÏnostem moderní multimodální léãby se zájem o vyuÏití transplantace v oblasti onkologie roz‰ifiuje a je snaha najít

nové indikace, které by byly pro pacienty prospû‰né. Jde zejména o cholangiocelulární karcinom.

Hepatocelulární karcinom
Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejãastûj‰í primární zhoubn˘ novotvar jater. Etiologicky je 95% onemocnûní spojeno

s cirhózou jater nejãastûji na podkladû chronické virové hepatitidy nebo ethylické cirhózy. Tím je také dobfie vyãlenûna skupina

pacientÛ, ktefií by mohli profitovat ze skríningu. Pacienti s jaterní cirhózou by mûli b˘t pravidelnû sledováni a pfii v˘skytu jaké-
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hokoliv uzlu v terénu cirhózy dÛkladnû dovy‰etfieni se zamûfiením na moÏnost HCC. Základní skríningovou metodou je sono-

grafie a hladina alfafetoproteinu. SloÏitost rozhodnutí o správném zpÛsobu léãby je dána pohledem onkologick˘m – rozsah nádo-

rového onemocnûní pfiípadnû známky vzdálené diseminace a zároveÀ hlediskem hepatologick˘m, které urãuje postiÏení jaterní-

ho parenchymu stupnûm cirhózy. Snaha o kombinaci tûchto hledisek vedla k vzniku tzv. skórovacích schémat, z nichÏ bohuÏel

ani jedno není dokonalé (Okuda systém, CLIP skóre, UCSF, BCLC, aj.).

Zvolení vhodné léãby, aÈ ve smyslu léãebném nebo paliativním, by mûlo vycházet z rozsahu postiÏení, celkového stavu paci-

enta, oãekávaného prognostického efektu(pûtileté pfieÏití a ãetnost rekurencí) a v neposlední fiadû i z hlediska cost-effectiveness

léãby. Neléãen˘ HCC má velmi ‰patnou prognózu s mediánem pfieÏití 6-9 mûsícÛ [1].

Jedinou potenciálnû kurabilní metodou léãby HCC je chirurgické odstranûní nádoru [2] Z chirurgického hlediska pfiipadají

v úvahu JR s dostateãn˘m lemem zdravé jaterní tkánû nebo transplantace jater.

Jaterní resekce je metodou první volby, ale je indikována jen pro velmi omezenou skupinu pacientÛ – necel˘ch 15%. K resek-

ci jsou indikováni pacienti, ktefií mají zdravá játra nebo pacienti v poãáteãním stadiu jaterního onemocnûní (normální bilirubin

a bez známek portální hypertenze). V̆ sledky resekãní léãby na základû velk˘ch studii jsou uspokojivé s peroperaãní mortalitou

do 10% a pûtilet˘m pfieÏíváním dosahujícího 60% u pacientÛ s normálním bilirubinem bez portální hypertenze [3,4].

Rekurence po resekci jater u pacientÛ s jaterní cirhózou je dána maligním potenciálem zbylého jaterního parenchymu [5].

Poãáteãní v˘sledky transplantace jater pro HCC byly neuspokojivé pro vysokou rekurenci a malé pûtileté pfieÏívání pacien-

tÛ. Milníkem se staly kriteria uvefiejnûná Mazzaferem v Milánû, která jsou obecnû známá, jako Milánská kriteria pro indikaci

pacientÛ k transplantaci jater s HCC. Tato kriteria jsou definována jako jeden tumor do 5 cm nebo maximálnû tfii tumory men‰í

jak 3 cm bez známek vaskulární invaze. U tûchto nádorÛ je pfieÏívání pacientÛ podobné jako pfieÏívání pacientÛ po transplantaci

jater bez HCC. Nepochybnou v˘hodou takové léãby je souãasná léãba jaterního onemocnûní. Zdokonalující se zobrazovací meto-

dy a retrospektivní studie v˘sledkÛ pacientÛ transplantovan˘ch pro HCC vedli mnoho autorÛ k poznatkÛm, Ïe lze dosáhnout

u nûkter˘ch pacientÛ uspokojivého 5-ti letého pfieÏití a dlouhodobého „disease free survival“ i pfii pfiekroãení tzv. milánsk˘ch kri-

terii. To vedlo k intenzivnímu hledání nezávisl˘ch prognostick˘ch faktorÛ, podílejících se signifikantnû na v˘sledcích léãby.

K základním faktorÛm patfií vaskulární invaze a s ní spojen˘ metastatick˘ potenciál nádoru. V zásadû lze rozeznávat mikrova-

skulární invazi detekovatelnou jen histologick˘m vy‰etfiením preparátu a jasnou makrovaskulární invazi, která je zachytitelná

bûÏn˘mi zobrazovacími metodami. Na vaskulární invazi lze nepfiímo usuzovat z velikosti nádoru, graidingu a poãtu loÏisek. Obec-

nû platí, Ïe malé nádory s vyvinutou kapsulou do 3 cm mají velmi zfiídka pfiítomnu vaskulární invazi, zatímco nádory 5 cm se

demonstrují jiÏ ãasto s mikrovaskulární invazí do okolních portálních cév a lymfatik.

Graiding tumoru vzrÛstá s jeho velikostí, takÏe malé nádory jsou obvykle dobfie diferencované, zatímco nádory vût‰í spûjí

k stfiední aÏ nízké diferenciaci. Multiplicita tumoru souvisí s nárÛstem pravdûpodobnosti metastazování. Dal‰ím signifikantním

ukazatelem prognózy je hladina AFP. Jedním z prÛkopníkÛ expandování kriterii v indikaci pro HCC je Yao et all z Univerzity

v Californii, San Francisku (UCSF). Na základû review 70 transplantovan˘ch pacientÛ v korelaci s jejich definitivním histolo-

gick˘m nálezem a klinick˘m prÛbûhem z hlediska pûtiletého pfieÏití a rekurence nádoru, postavili nová kriteria pro indikaci k TxJ.

Na podkladû UCSF studie pacienti s jedním nádorem do 6,5 cm nebo s tfiemi nádory, z nichÏ nejvût‰í nepfiesahuje 4,5 cm a cel-

kov˘ prÛmûr v‰ech loÏisek nepfiesahuje 8 cm mûli v˘sledky srovnatelné s pacienty splÀující Milánská kriteria [6].

Schwartz et all. z Mount Sinai Hospital testovali UCSF kriteria na vlastním souboru 353 transplantovan˘ch pacientÛ z nichÏ

221 splÀovalo Milanská kriteria a 37 UCSF kriteria, 95 nesplÀovalo Ïádné z nich. PfieÏití v prvních dvou skupinách bylo podob-

né s vy‰‰ím v˘skytem rekurencí v UCSF skupinû [7].

Hepatoblastom
Hepatoblastom pfiedstavuje nejroz‰ífienûj‰í nádor v dûtské populaci (tvofií 75% primárních jaterních nádorÛ v dûtství) a posti-

huje zejména chlapce mlad‰í tfii roky. Nádor je pomûrnû dobfie citliv˘ na chemoterapii (cisplatina a doxorubicin). Primárním zpÛ-

sobem léãby je chirurgická resekce pfiípadnû po neoadjuvantní chemoterapii. Transplantace jater je vyhrazena pro pacienty, kde

chirurgická resekce pro rozsah nebo uloÏení nádoru není schopna dosáhnout radikálního odstranûní nádoru. Nejvût‰í skupinu

pacientÛ referuje Otte se spolupracovníky [8].

Tato multicentrická práce zahrnuje celkem 147 pacientÛ z rÛzn˘ch evropsk˘ch center. Celkov˘ interval ‰estiletého pfieÏívání

je 82% u pacientÛ, ktefií pfied transplantací neprodûlali jaterní resekci versus 30% pfieÏívání tam, kde pfiedchozí chirurgická resek-

ce selhala.

Epiteloidní hemangioendoteliom
Maligní epiteloidní hemangioendoteliom (HeHe) je vzácné zhoubné onemocnûní cévního pÛvodu neznámé etiologie posti-

hující mûkké tkánû a viscerální orgány [9]. Cévní pÛvod afekce potvrzuje imunohistologické pozitivní barvení na endoteliální

bunûãné markery CD31 a CD34. Klinické známky onemocnûní jsou necharakteristické (tlaková bolest v pravém podÏebfií, nechu-

tenství a váhov˘ úbytek, zvût‰ení jater). AÏ u 40% pacientÛ jsou v dobû diagnózy pfiítomny známky extrahepatálního postiÏení

(plíce, uzliny, peritoneum, slezina, kosti). Laboratorní vy‰etfiení jsou z diagnostického hlediska nepfiínosná a onkomarkery vãet-

nû AFP negativní.

Na zobrazovacích vy‰etfieních se onemocnûní jeví jako vaskulární nádor jater buì formy nodulární nebo difusní. Pro stano-

vení správné diagnózy je rozhodující imunohistologické vy‰etfiení biopsie.
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Léãebná strategie vychází z primární definice onemocnûní. Jde o vaskulární nádor vût‰inou multicentrick˘. Z tohoto dÛvodu

není obecnû doporuãována resekce jater i u zdánlivû jednodu‰e resekabilních pfiípadÛ. Hepatotrofické rÛstové faktory stimulo-

vané jaterní resekcí vedoucí k fysiologické hypertrofii zbylého parenchymu jsou stimulem pro dal‰í rÛst a ‰ífiení nádoru [10].

Transplantace jater je v‰eobecnû povaÏována za ideální léãebnou modalitu [11]. Dokonce ani pfiítomnost limitovan˘ch extra-

hepatálních metastáz není kontraindikací k transplantaci vzhledem k referovanému 50 aÏ 71% pûtiletému pfieÏívání tûchto pacien-

tÛ [12,13].

Ostatní léãebné modality kombinují TACE (jako metoda stabilizace na waiting listu), chemoterapii pfiípadnû s radioterapií.

Sekundární nádory jater
Vzhledem k vysokému v˘skytu sekundárních malignit v játrech v západních zemích bylo provedeno mnoho pokusÛ o léãbu

zejména neresekabilních loÏisek transplantací jater. Jednou z nejvût‰ích prací je soubor 30 pacientÛ, z nichÏ pfievaÏovali pacien-

ti s metastázami kolorektálního karcinomu publikovan˘ch Steiningerem v roce 1998 [14]. Aktuální pûtileté pfieÏívání ãinilo 16%

a sami autofii pfiiznávají, Ïe v˘sledky jsou velmi ‰patné. Patrnû poslední prací publikovanou na toto téma byl soubor prof. Mül-

bachera z Rakouska [15]. Studie byla pfiedãasnû ukonãena pro ‰patné v˘sledky a vysok˘ poãet recidiv.

V souãasné dobû sekundární metastázy nejsou indikací k transplantaci jater. Vyjímkou jsou pouze nûkteré neuroendokrinní

nádory tzv. apudomy (amine precursor uptake and decarboxylation). Vût‰ina, ale ne v‰echny jsou hormon produkující (insulin,

gastrin, serotonin, glukagon.) z ãehoÏ vypl˘vají i jejich klinické pfiíznaky. Tyto nádory mají pomalou progresy v rÛstu. Milánská

skupina publikovala v˘sledky své práce t˘kající se tûchto nádorÛ [16 ]. V souboru transplantovan˘ch pacientÛ bylo 5-ti leté pfie-

Ïívání 70% a 5-ti let˘ interval bez rekurence nádoru 53% v porovnání se skupinou resekovanou kde 5-ti leté pfieÏívání dosaho-

valo 67% a doba do rekurence pouze 29%. Na základû doporuãení z této studie je k transplantaci jater indikována skupina pacien-

tÛ s histologicky verifikovan˘m metastatick˘m karcinoidem, jehoÏ pÛvod vychází z gastrointestinálního traktu, kter˘ byl pfied-

tím chirurgicky odstranûn. Po chirurgickém odstranûní primárního tumoru je pacient minimálnû 6 mûsícÛ bez známek

extrahepatálního rozsevu.

Cholangiocelulární karcinom
Transplantace jater pro cholangiocelulární karcinom (CCC) prodûlává v˘voj. V souãasné dobû je kontraindikací k transplan-

taci ve vût‰inû svûtov˘ch center vãetnû âeské republiky. Nejvût‰í soubor transplantovan˘ch má skupina z Mayo kliniky. V rám-

ci prospektivního protokolu zavedli reÏim s neadjuvantní terapií s následnou stagingovou laparoskopickou diagnostikou násle-

dovanou v indikovan˘ch pfiípadech transplantací jater. V̆ sledky této léãby jsou pfiekvapivé s pûtilet˘m pfieÏíváním dosahujícím

76% (skupina 65 pacientÛ) a disease-free pûtilet˘m intervalem 60% [17].

Závûr
Transplantace jater je standardní metodou léãby pro hepatocelulární karcinom v terénu cirhózy u pacientÛ splÀujících Milán-

ská kriteria. Pûtileté pfieÏívání dosahuje aÏ 80%. Mimo tato kriteria jsou transplantování pacienti v rámci tzv. expandovan˘ch kri-

terii. V̆ sledky v porovnání s ostatními zpÛsoby léãby je v˘borné, ale poãet rekurencí vy‰‰í.

Vzácn˘ novotvar epiteloidní hemangioendoteliom je indikován k transplantaci s velmi dobr˘mi v˘sledky. Indikace k trans-

plantaci pro sekundární novotvary je omezená, t˘ká se jen nûkter˘ch neuroendokrinních nádorÛ.

Cholangiocelulární karcinom je transplantován pouze v rámci klinick˘ch protokolÛ nûkter˘ch zahraniãních pracovi‰È. Publi-

kované v˘sledky léãby u selektovan˘ch pacientÛ jsou velmi uspokojivé.

Metastázy jin˘ch maligních novotvarÛ vãetnû kolorektálního karcinomu nejsou indikací k transplantaãní léãbû.
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