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Chirurgick˘ standard léãby karcinomu rekta.
Visokai V., Lipská L., Lev˘ M.
Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha

Úvod
Asi u 10%-15% nemocn˘ch s kolorektálním karcinomem je prorÛstání nádoru do pfiilehl˘ch nitrobfii‰ních orgánÛ ãi struktur,

ale bez prokazateln˘ch vzdálen˘ch metastáz. Tato „lokálnû pokroãilá“ varianta kolorektálního karcinomu je charakterizována

agresivním lokálním rÛstem a invazí ãi adhezí k pfiilehl˘m strukturám, ale s nízkou schopností k tvorbû vzdálen˘ch metastáz.

Pfies velikost nádoru, penetraci stûnou stfievní i postiÏení sousedních orgánÛ lze docílit potenciálnû kurabilní resekce, zejména

vzhledem k pfiekvapivû ãastému negativním nálezu v uzlinách. Histologicky jsou to nádory dobfie diferencované, spí‰e s ohrani-

ãen˘m, neÏ infiltrativním rÛstem, pfieváÏnû bez angioinvaze, bez postiÏení lymfatik. V pfiípadû pokroãilého nádoru v malé pánvi

je indikována en bloc pelvická exenterace 5 leté pfieÏití po radikální R0 resekci dosahuje aÏ 52% a jsou srovnatelné s v˘sledky

dosahovan˘mi u pacientÛ, kde tumor neinvaduje okolní orgány. Pokud v‰ak není provedena en bloc resekce, ale transekce nádo-

rem, je 5 leté pfieÏití je pouze kolem 15 %, lokální recidiva dosahuje aÏ 100% a dal‰í adjuvantní léãba je neúspû‰ná. V literatufie

je udávaná morbidita v 11,5%, mortalita 3,6% a je srovnatelná s klasick˘mi resekãními v˘kony.
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Vlastní sestava
Od roku 1999 do roku 2007 bylo provedeno celkem 16 totál-

ních pelvick˘ch exenterací. Operováno bylo 12 muÏÛ a 4 Ïeny.

PrÛmûrn˘ vûk je 56 let (43-69 let).

U 4 pacientÛ byl proveden sfinkter zachovávající v˘kon

s koloanální anastomózou (Obr. 3), u jednoho pacienta byla pfied

plánovanou exenterací provedena resekce jaterní metastázy

a pacient podstoupil neoadjuvantní terapii. U 4 pacientÛ byla sou-

ãasnû s pelvickou exenterací provedena resekce tenké kliãky

a/nebo céka pro suspekci na prorÛstání nádoru – enbloc resekce.

Resekce vnitfiních ilick˘ch cév byla provedena v 11 pfiípadech.

PrÛmûrná krevní ztráta byla 4300 ml (750-9500 ml). Pooperaãní

mortalita je 12,5% (zemfieli 2 pacienti), morbidita je 43%, z toho

v 71 % se jednalo o komplikaci urologickou – moãov˘ leak. Pfií-

ãinou vysoké morbidity v na‰em souboru nemocn˘ch je zafiazení

polymorbidních nemocn˘ch do souboru a celkovû nízk˘ poãet

operovan˘ch. Tfiíleté pfieÏití je 69%.

Diskuze
Asi 60% lokálnû pokroãil˘ch (ale potenciálnû kurabilních) kar-

cinomÛ postihuje esovitou kliãku a rektum, druhou nejãastûj‰í

lokalizací je cékum a prav˘ traãník. Vnitfiní rodidla tvofií asi polo-

vinu souãasnû odstranûn˘ch orgánÛ, asi ve 35% to jsou moãov˘

mûch˘fi, tenké stfievo, stûna bfii‰ní, z dal‰ích orgánÛ ledviny, ure-

ter, slezina, Ïaludek, duodenum, pankreas a játra.

Karcinom rekta ãasto prorÛstá do pelvick˘ch orgánÛ, prosta-

ty, moãového mûch˘fie, vnitfiních rodidel, tenk˘ch kliãek i do

jin˘ch úsekÛ traãníku, zejména v ileocekální oblasti. DosaÏení

radikality v‰ak vyÏaduje extenzivní, multiorgánové a roz‰ífiené

hemikolektomie aÏ subtotální kolektomie souãasnû s en bloc

resekcí dal‰ích orgánÛ (Ïaludek, tenké stfievo, bránice, pankreas,

játra, ledviny, gynekologické orgány, atd.). U nádorÛ rekta jsou

nutné aÏ pelvické exenterace nezfiídka s resekcí skeletu pánve,

nejãastûji ãásti kfiíÏové kosti. En bloc multiviscerální resekce je

ideální chirurgickou metodou k fie‰ení tûchto lokálnû pokroãil˘ch,

infiltrujících nebo adherujících kolorektálních tumorÛ.

Velk˘ dÛraz je kladen na preciznost pfiedoperaãního stagingu

jehoÏ cílem je minimalizovat v˘skyt situace, kdy pokroãilost

nádoru je zfiejmá aÏ pfii operaci a kdy operující kolorektální chi-

rurg není jednak pfiipraven a taky ãasto nemá dostateãné zku‰e-

nosti k provedení multiorgánové resekce zahrnující pankreas, ját-

ra, moãov˘ trakt v poÏadovaného rozsahu. Taková situace by

nemûla b˘t fie‰ena tak, Ïe se operující snaÏí jednotlivé orgány

separovat aby provedl operaci men‰ího roszahu, tím v‰ak poru‰í

linii tumoru a operace jiÏ není R0. Nebo prohlásí nález za inope-

rabilní, aniÏ by nemocného pfiedal na pracovi‰tû, které je schop-

no multiviscerální resekci provést. Obojí znamená pro nemocné-

ho minimální ‰anci na dlouhodobé pfieÏití. Proto je nezbytné se

vyhnout jak˘mkoliv pokusÛm o oddûlení adherujících okolních

orgánÛ od primárního tumoru. 

Dal‰í skupina nemocn˘ch potenciálnû indikovan˘ch k multi-

orgánov˘m resekcím jsou nemocní s lokální recidivou po opera-

cích kolorektálního karcinomu, kdy u ãásti nemocn˘ch lze pro-

vést radikální R0 extenzivní reoperaci.

Obr. 1: Totální pelvická extrakce s resekcí ilick˘ch cév

Obr. 2: Totální pelvická extrakce 

bez resekce ilick˘ch cév

Obr. 3: Sfinkter zachovávající pelvická extrakce 

s koloanální anastomózou
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Typy pelvick˘ch exenterací
Pfiední: resekce moãového mûch˘fie, vnitfiních genitálií a pelvická lymfadenektomie. Rektum je intaktní, uplatÀuje se u gyne-

kologick˘ch onemocnûní.

Zadní: resekce rekta a sigmatu, vnitfiních genitálií s nebo bez zachování análního sfinkteru.

Totální: (TPE) spoãívá v en bloc odstranûní rekta a pfieváÏnû i fiitû, moãového mûch˘fie, vnitfiních genitálií, pánevních uzlin

a ãástí perinea. Exenterace pánevních uzlin je moÏná buì s ponecháním vnitfiních ilick˘ch cév (Obr. 2), kdy se protínají jenom

jejich viscerální vûtve, nebo s jejich resekcí (Obr 1).

Kompozitní: zahrnuje navíc resekci ãásti pánevních kostí.

Kontraindikací pelvické exenterace b˘vá tumor infiltrující spoleãné nebo zevní ilické cévy, postiÏení kfiíÏové kosti nad úro-

veÀ S2 a pokroãilá arterioskleróza nebo aneuryzma aorty a pánevních tepen, v˘znamná komorbidita nebo psychické poruchy

(neschopnost zvládnout stomii), extrapelvické metastázy, edémy konãetin v dÛsledku blokace Ïilního, respektive lymfatického

návratu. Relativní kontraindikací jsou stenóza obou ureterÛ, vûk nad 70 let, solitární metastáza a podezfiení na infiltraci kostní

dfienû pánevních kostí.

Závûr
DosaÏení radikality R0 resekce je nejdÛleÏitej‰ím terapeutick˘m faktorem ovlivÀujícím dal‰í pfieÏití nemocného. Pelvická

exenterace, pfies signifikantní morbiditu a mortalitu, je ãasto jedin˘m fie‰ením jak en bloc odstranûním pelvick˘ch orgánÛ docí-

lit radikality operace u pokroãil˘ch nebo recidivních karcinomÛ rekta. Za zásadní povaÏujeme dodrÏení en bloc resekce bez poku-

sÛ o separaci orgánÛ od tumoru, nebo odeslání nemocného na pracovi‰tû schopné extenzivní pelvické resekce provádût. 


