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EPIDEMIOLOGIE GYNEKOLOGICKÝCH NÁDORŮ V ČR
Abrahámová J.1, Mužík J.2, Májek O.2, Dušek L.2

1FTNsP, Praha, 2Institut biostatistiky a analýz, MU Brno

Národní onkologický registr (NOR) umožňuje dlouhodobý monitoring zátěže české populace zhoubnými no-
votvary (ZN). Databáze NOR obsahuje za období od roku 1976 do roku 2007 více než 150 000 záznamů o gyne-
kologických invazivních a in situ novotvarech. Gynekologické novotvary představují celkem 18 % nádorů u žen;
nádory dělohy a vaječníku pak patří mezi nejčastější ZN u žen (spolu s novotvary kůže, prsu, kolorekta a plic).

V roce 2007 bylo v ČR diagnostikováno více než 6 tisíc zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů.
I přes probíhající prevenci bylo nově zachyceno 990 invazivních nádorů děložního hrdla a 389 žen na tuto cho-
robu zemřelo. Dále bylo nově zjištěno 1726 nádorů těla děložního (532 žen na něj zemřelo) a 1087 nádorů
vaječníku (706 žen zemřelo). Na konci roku 2007 žilo v ČR téměř 80 000 žen, u kterých byl v minulosti
diagnostikován gynekologický nádor (tabulka 1). Pacientky se ZN děložního hrdla jsou typicky diagnostikovány
v mladším věku (průměr 53 let) než tomu je u ostatních gynekologických nádorů (ZN těla děložního - průměr
65 let; ZN vaječníku - průměr 62 let; ostatní gynekologické ZN - průměr 69 let).

Recentní data NOR dokládají, že zhoubné nádory dělohy jsou v ČR diagnostikovány většinou včasně, 48 %
nádorů děložního hrdla a 65 % nádorů děložního těla je diagnostikováno v prvním stadiu. Oproti tomu je
pouhých 18 % zhoubných nádorů vaječníku diagnostikováno v prvním stadiu a naopak přes 30 % je zachyceno
v prognosticky velmi nepříznivém čtvrtém stadiu. Tato skutečnost významně zhoršuje léčebné výsledky, pětileté
relativní přežití činí 75 % u ZN děložního hrdla a 85 % u ZN děložního těla, ovšem pouhých 55 % u ZN vaječníku.

Výše uvedené údaje o podílu klinických stadií ZN děložního těla pocházejí z roku 2004, neboť úplnost údajů
o klinickém stadiu se u recentních záznamů NOR zhoršuje. Podle pravidel TNM klasifikace se dělení do stadií
vztahuje pouze na anatomické lokalizace krček děložní (C53.0) a tělo děložní (C54.3, případně C54.9). Od roku
2005 byly do registračního software databáze NOR zavedeny striktní kontroly dodržování klasifikačních
pravidel, což bohužel vedlo k výraznému nárůstu podílu neúplných záznamů bez určení stadia (9 % v roce 2004
vs. 50 % v roce 2007). Tato skutečnost vyžaduje silnou revizi aplikovaných pravidel.

Dostupná data indikují enormní zátěž české populace gynekologickými nádory. Dle publikace Cancer
Incidence in Five Continents (2007) je hrubá incidence invazivních ZN ženských pohlavních orgánů (C51 - C57)
v ČR vůbec nejvyšší ze všech sledovaných Evropských zemí. Po přepočtu na evropský věkový standard (ASR - E)
je ČR na druhém místě. Zatímco ZN děložního hrdla jsou častější v zemích na východ od ČR, incidence ZN
vaječníku je v ČR druhá nejvyšší a incidence ZN těla děložního vůbec nejvyšší v Evropě. Incidence ZN těla
děložního v ČR neustále roste, během posledních deseti let se zvýšila o více než 10 %. Incidence ZN vaječníku
a děložního hrdla se v posledních letech mírně snižuje.

Postupně se také zvyšuje podíl žen, které již v minulosti před diagnózou gynekologického novotvaru nějakým
novotvarem onemocněly. Tento podíl je nižší u pacientek se ZN děložního hrdla (6 % z celkové incidence
těchto nádorů se vyskytuje u již dříve léčených onkologických pacientek). Nádory těla děložního a vaječníku se
vyskytují jako další nádor u onkologické pacientky z 11 % a 14 %. U ostatních maligních gynekologických no-
votvarů tento podíl dokonce přesahuje 20 %.

Tabulka 1. Epidemiologie zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů v ČR (data NOR, 2007).

Incidence Mortalita Prevalence
(rok 2007) (rok 2007)* (k 31.12.2007)

Počet Počet na Počet Počet na Počet Počet na
100 000 žen 100 000 žen 100 000 žen

C51 ZN vulvy 189 3,57 100 1,89 1 354 25,6
C52 ZN pochvy - vaginy 54 1,02 21 0,40 366 6,9
C53 ZN hrdla děložního 990 18,69 389 7,34 16 114 304,1
C54 ZN těla děložního 1 726 32,58 532 10,04 21 832 412,1
C55 ZN dělohy, část NS 45 0,85 27 0,51 187 3,5
C56 ZN vaječníku 1 087 20,52 706 13,33 8 630 162,9
C57 ZN jiných a neurčených ženských
pohlavních orgánů 98 1,85 50 0,94 332 6,3
D06 n. in situ hrdla děložního 1 970 37,18 16 0,30 26 689 503,7
D07 n. in situ jiných a neurčených
pohlavních orgánů 113 2,13 9 0,17 1 533 28,9
Celkem 6 272 118,38 1 850 34,92 77 037 1 454,0



HPV A VAKCINACE V PREVENCI KARCINOMU
DĚLOŽNÍHO HRDLA

Mouková L., Feranec R., Chovanec J.
Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ, Brno

Lidský papillomavirus (HPV = Human Papillomavirus) je malý neobalený DNA virus, který je hlavním činitelem
v etiopatogenezi karcinomu děložního hrdla. Dle onkogenního potenciálu dělíme HPV na high risk HPV: 16,
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 a low risk HPV: 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 70, 72, 74, 81. HPV
infekce se přenáší zejména pohlavním stykem, méně pak z rukou či z úst na pohlavní orgány. Byl popsán i pře-
nos za porodu z matky na dítě. HPV low risk skupiny se podílí na řadě benigních lézích. Charakteristická jsou
hlavně condylomata accuminata (bradavičnaté výrůstky) v genitoanální oblasti či dutině ústní, respiratorní
papilomatóza (mnohočetné bradavičnaté výrůstky v dýchacím traktu), dysplazie děložního hrdla (CIN I, II, III),
dysplazie vulvární (VIN) a vaginální (VaIN), dysplazie penisu (PIN) a anální oblasti. Dle dostupných studií je
prokázán podíl high risk HPV v 99 % na karcinomu děložního hrdla, v 85–90 % na karcinomu anu, v 60 % na
karcinomu pochvy, v 50 % na karcinomu vulvy a penisu, ve 20 % na karcinomu orofaryngu a ve 2 % na karci-
nomu dutiny ústní.

Velký posun v prevenci karcinomu děložního hrdla způsobilo ve světě objevení vakcín proti HPV infekci.
V České republice byla aplikována první vakcína proti HPV infekci dne 5. 12. 2006. Ke dni 31. 12. 2009 bylo
naočkováno přibližně 112 830 klientů. Optimální vakcinace se provádí u dětí a mladistvích, kteří ještě neza-
hájili sexuální život. Účinek proti HPV typ 16 a 18 se udává až 100 %. Dívky a ženy, které již měly pohlavní
styk, by dle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS) měly před vakcinací absolvovat
gynekologické vyšetření. Účinek vakcinace se při normálním gynekologickém nálezu udává kolem 80 %. Pro
veřejnost bývá stále diskutabilní věková hranice vakcinace, která je limitována studiemi jednotlivých pre-
parátů. Dle vyjádření ČGPS není vakcinace u žen nad 26 let a vakcinace mužů postupem non lege artis. Dle
doporučení ČGPS mohou být očkovány i ženy s abnormálním výsledkem cytologie, kondylomaty či ošetřenou
prekancerózou v anamnéze. Je nutné brát v úvahu, že se nejedná o vakcíny terapeutické, tudíž benefit z vakci-
nace je nižší. Vakcinace v době gravidity je kontraindikována. V provedených studiích sice došlo k nepláno-
vanému otěhotnění několika vakcinovaných žen, ale procento těhotenských abnormalit bylo stejné jako u ne-
vakcinovaných žen. Dle základních vakcinačních schémat je nutné k dosažení adekvátní účinnosti vakcinace
aplikovat všechny 3 dávky s respektováním vakcinačních schémat jednotlivých preparátů. Při plánované
současné vakcinaci proti jinému onemocnění je vhodné interval vakcinace posunout alespoň o 1–2 týdny
z důvodů odlišení pozdních nežádoucích reakcí. Pokud je zapotřebí podat zároveň dvě různé vakcíny v týž den,
doporučuje se aplikovat vakcíny na rozdílná místa. Při nachlazení či nemoci by měla být vakcinace odložena
alespoň o 14 dnů! Při oslabeném imunitním systému organismu nemusí být dosaženo adekvátního efektu
vakcinace. Samotná aplikace vakcíny se provádí intramuskulárně do oblasti deltového svalu horní části paže
či do anterolaterální oblasti stehna. V současné době není preskribce receptů v České republice omezena,
takže vakcíny může předepsat kterýkoliv lékař. U dětí se doporučuje vakcinace pediatrem, u dívek a žen gy-
nekologem. V současné době jsou na českém trhu k dispozici dvě rekombinantní profylaktické vakcíny - vakcí-
na Silgard a vakcína Cervarix.

Kvadrivalentní vakcína Silgard je ve světě známá pod názvem Gardasil. Jedna dávka obsahuje 20 ug proteinu
L1 typu HPV 6, 40 ug proteinu L1 typu HPV 11, 40 ug proteinu L1 typu HPV 16, 20 ug proteinu L1 typu
HPV 18. Dle registrace přípravku možno vakcinovat chlapce i dívky od 9 let do 15 let, dále dívky a ženy od
16 let do 26 let. Od září 2009 je schválena Evropskou komisí účinnost pro ženy ve věku od 24 let do 45 let.
Vakcína je indikována v prevenci vysokého stupně cervikální dysplazie (CIN 2 a CIN 3), vysokého stupně
vulvárních a vaginálních dysplastických lézí a karcinomu děložního hrdla iniciovanými HPV typy 16 a 18, bra-
davic zevního genitálu v příčinné souvislosti s HPV typem 6 a 11.

Bivalentní vakcína Cervarix obsahuje 20 ug proteinu L1 typu HPV 16, 20 ug proteinu L1 typu HPV 18.
Dle registrace přípravku se vakcinují ženy a dívky ve věku 15 let až 25 let. Vakcína je indikována k prevenci
vysokého stupně cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN 2 a CIN 3) a karcinomu děložního hrdla, způsobené
HPV typem 16 a 18.

Nežádoucí účinky neživých vakcín jsou minimální, nejčastěji bývá bolestivost a zarudnutí v místě vpichu.
U obou vakcín je prokázána zkřížená protekce proti dalším high risk HPV typům, které se podílí cca ve 20 % na
karcinomech děložního hrdla. Ceny obou vakcín jsou přibližně stejné. Jednotlivé pojišťovny přispívají na vakci-
naci různou měrou. Některé pojišťovny hradí vakcinaci i u chlapců.
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Tab. Úhrada vakcinace proti HPV infekci zdravotními pojišťovnami pro rok 2010 v ČR
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Pojišťovna Věk Příspěvek (Kč) Administrativa - podmínky

Oborová zdravotní pojišťovna 12–19 let 1 000,-/rok Originální účet o platbě
/kopie očkovacího průkazu/

Všeobecná zdravotní pojišťovna 0
Průmyslová zdravotní pojišťovna do 18 let 1 000,-/rok
Revírní bratrská pokladna 12–26 let 1 000,- Po ukončení aplikace úhrada
Metal - Aliance 12–17 let 2 000,- až 4 000,- Dle počtu pojištěnců v rodině
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra do 26 let 200,-
ZP Škoda 12–18 let

ženy i muži 5 000,-
Pojišťovna MEDIA 16–10 let dívky 3 dávky

13–15 let chlapci
Vojenská zdravotní pojišťovna 13–19 let 2 500,-

Celosvětově zemře na karcinom děložního hrdla více než 650 žen/den, což je cca 240 000 žen/rok. Dle
dostupné literatury se HPV typ 16 a 18 podílí na 70 % rakoviny děložního hrdla a zkřížená protekce proti dalším
HPV typům dává benefit cca ve 20 %. Zavedení organizovaného cervikálního screeningu a celoplošné vakcinace
proti HPV infekci může být slibnou cestou v prevenci rakoviny děložního hrdla. V očekávání je zveřejnění studií
na vakcinaci proti HPV u mužů v souvislosti s prevencí análního karcinomu. Výsledky těchto studií byly poprvé
prezentovány na EUROGIN 2010. Terapeutické a terapeuticko-profylaktické vakcíny jsou dosud ve fázi kli-
nických experimentů. V budoucnu by mohly přinést velký zlom nejen v prevenci a léčbě karcinomu děložního
hrdla, ale i dalších HPV etiologicky souvisejících tumorů.
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KLINICKO-MORFOLOGICKÁ KORELACE VYBRANÝCH LÉZÍ
DĚLOŽNÍHO HRDLA, DĚLOŽNÍHO TĚLA A OVÁRIA

Kinkorová - Luňáčková I.
Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň

Nádory děložního hrdla
Mezi nejčastější patologie cervixu patří zejména prekancerózy a maligní tumory, které souvisí s HPV infekcí.

V České republice je incidence dlaždicobuněčného karcinomu cervixu 1100 a zhruba 400 žen ročně na toto
onemocnění umírá. V etiologii závažných lézí čípku se uplatňuje perzistující high risk HPV infekce, nejčastěji
kmeny 16, 18. Od počátku roku 2009 v naší republice probíhá organizovaný skríning a ve spojení s vakcinací
bivalentní či kvadrivalentní vakcínou proti základním typům HPV očekáváme v několikaletém horizontu pokles
tohoto onemocnění. Rozvoj dlaždicobuněčného karcinomu je stupňovitý proces, preinvazívní stadia hodnotíme
jako CIN (cervikální intraepiteliální neoplázie), dle rozsahu postižení epitelu jako CIN 1 (low grade) a CIN 2,3
(high grade). Všechny stupně CIN mají možnost spontánní regrese. Změny na děložním hrdle můžeme sledovat
kolposkopicky, cytologickým PAP testem, HPV testací či histologickou verifikací (punch biopsie, konizace).
Hodnocení stupně CIN podléhá intra i interobservační variabilitě, využití imunohistochemického markeru
p16 při zpracování histologických preparátů tuto variabilitu výrazně redukuje. V současné době se mění pro-
porcionální zastoupení dlaždicobuněčných a žlázových lézí, dochází k nárůstu patologií ze žlázového epitelu,
adenokarcinomy tvoří již 25–30 % všech malignit čípku. Kromě jistě absolutního nárůstu se záchyt zvyšuje
i v důsledku lepší diagnostiky a nových odběrových nástrojů při cytologickém vyšetření, které umožňují stěr
z hloubky endocervikálního kanálu. V diferenciální diagnostice lézí ze žlázového epitelu je velké množství
benigních a reaktivních procesů, jako např. mikroglandulární hyperplázie, tuboendometrioidní metaplázie, tunel
klastry, hyperplázie mezonefrických zbytků, Arias - Stella reakce a další. Preinvazívní léze - CIN a adenokarcinom
in situ se často vyskytují současně.

Histologický nález konizátu by měl vždy obsahovat jeho velikost, v kolika blocích byl zpracován, stupeň
zachovalosti epitelu (např. možnost odloučení po předchozím cytologickém vyšetření), šíření dysplastického
epitelu do endocervikálních krypt, posouzení ekto i endocervikálního okraje. Pokud je přítomna invaze do
stromatu, pak její rozsah v minimálně dvou rozměrech a lymfangioinvazi. Rozměrová kritéria pro mikroinvazívní
karcinom (dlaždicobuněčný i žlázový) jsou identická (3,5 a 7 mm), nicméně mikroinvaze se u adenokarcinomů
posuzuje velice obtížně. Správné hodnocení dysplastických změn je podmíněno i způsobem odběru konusu,
jeho makroskopickým zpracováním a odběrovými artefakty.

Dlaždicobuněčné karcinomy se dělí do 3 základních skupin. Téměř 2/3 případů tvoří velkobuněčný nero-
hovějící karcinom, dále stejnou měrou zastoupené rohovějící a bazaloidní skvamózní karcinom. K šíření na další
orgány dochází buď přímou extenzí tumoru nebo lymfatiky (vagina, parametria, pánevní stěna, děloha, močový
měchýř či rektum).

Mezi vzácnější malignity cervixu patří karcinom viloglandulární, adenoidně bazální či neuroendokrinní a ade-
noma malignum.

Diferenciálně diagnosticky je třeba vždy zvážit i sekundární postižení hrdla, nejčastěji se jedná o prorůstání
karcinomu z endometria, přesné rozpoznání endometrálního či endocervikálního původu z drobných vzorků je
obtížné, nápomocna je HPV testace in situ hybridizací. 1 % malignit hrdla tvoří pravé metastázy s origem nej-
častěji v ováriích, tlustém střevě, žaludku, prsu a ledvinách.

Nádory dělohy
Karcinomy endometria patří mezi časté gynekologické malignity se stoupající incidencí. Na podkladě odlišné

patogeneze, molekulárních alterací, věkové distribuce i prognózy dělíme karcinomy do dvou základních skupin.
Karcinomy I. typu jsou endometroidní a tvoří 70–80 % maligních tumorů endometria. Postihují ženy pre a peri-
menopauzální, mají lepší prognózu a genetické alterace nejčastěji pTEN, KRAS, β-katenin, MMR genů. Jsou
typicky estrogen dependentní a rizikovými faktory jsou obecně hyperestrinní stavy, např. pozdní menopauza,
nízká parita, obezita, DM a hypertenze. Klinicky se projevují atypickým krvácením či špiněním a jsou provázeny
hyperplázií endometria, kterou je možno detekovat transvaginálním UZ. Karcinomy II. typu jsou non endo-
metroidní, nejčastěji se jedná o serózní či světlobuněčný karcinom. Tvoří 10–20 % primárních karcinomů
endometria a typicky se vyskytují u postmenopauzálních žen, v terénu atrofie, častý výskyt též v endometrálním
polypu. Tyto karcinomy se chovají agresivně, s hlubší myometrální invazí v době diagnózy a časným šířením
lymfatiky. V této skupině karcinomů dominuje genetická alterace p53.

Třístupňový grading se provádí pouze u karcinomů I. typu, na základě rozsahu solidního růstu a jaderných
charakteristik. Karcinomy II. typu se negradují, jedná se vždy o high grade tumory.
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HNPCC / Lynch syndrom (hereditární non polypózní kolorektální karcinom) vzniká mutací MMR (mismatch
repair ) genů, které jsou odpovědné za stabilitu a obnovu genomu. Při jejich mutaci - nejčastěji MSH2, MSH6,
MLH1 dochází k mikrosatelitní instabilitě a následnému vzniku hereditárních karcinomů. Incidence kolorektál-
ního a endometrálního karcinomu je srovnatelná (2 % všech karcinomů). Endometrální karcinom při Lynch
syndromu vzniká u mladších žen do 50 let, má typickou lokalizaci - dolní děložní segment a morfologii - G3
endometroidní karcinom s intraepiteliálními lymfocyty. Často předchází vzniku kolorektálního karcinomu
a může být „sentinelovou“ malignitou u pacientek s HNPCC.

Nejčastějšími tumory dělohy jsou leiomyomy, dle lokalizace je můžeme dělit na submukózní, intramurální
a subserózní . Vznikají u žen v reprodukčním období a v jejich patogeneze se uplatňují estrogeny. Vzácnější
je leiomyosarkom, který vzniká většinou u žen nad 40 let. Mezi základní diagnostická kritéria patří nekróza,
buněčné atypie a více než 10 mitóz/10 HPF. Existuje však i řada hraničních hladkosvalových lézí s atypiemi
a definovanou mitotickou aktivitou - celulární, mitoticky aktivní či bizární leiomyom, nebo nověji užívaná jed-
notka STUMP (smooth muscle tumor of uncertain malignant potential).

Do diferenciální diagnostiky tumorů dělohy patří i stromální endometrální léze, které bývají často náhodným
nálezem. Mohou být přítomné v endometriu či myometriu u žen v reprodukčním období i v menopauze. Endo-
metrální nodulus a endometrální stromální sarkom lze odlišit pouze na základě infiltrativního růstu a angioinvaze,
mitotická aktivita není rozlišovacím kritériem. Z tohoto důvodu nelze tyto jednotky spolehlivě diagnostikovat
pouze z kyretáže, ale je nutná diagnostická hysterektomie.

Nádory ovárií
Nádory ovárií se dělí do 3 základních histopatogenetických skupin - epitelové tumory, sex - cord stromální

tumory a germinální tumory. V diferenciálně diagnostickém algoritmu při vyšetřování tumorů ovárií je třeba vždy
zvažovat i možnost metastatického postižení. Primárním zdrojem bývají nejčastěji karcinomy GIT (střevo,
pankreas, apendix, žaludek, žlučník), ale i karcinomy extraintestinální (cervix, mamma). Maligní nádory ovárií
jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí žen na gynekologické malignity. Většina z nich (80–90 %) jsou karcino-
my ze skupiny epitelových tumorů ovária. Jedná se o heterogenní skupinu nádorů, které se v současné době dělí
na nádory I. a II. typu, s odlišnou patogenezou, genetickým profilem, prognózou i odpovědí na terapii. Nádory
I. typu (low grade serózní, low grade endometroidní, světlobuněčný, mucinózní a Brennerův karcinom) jsou
karcinomy s pomalým růstem, v době diagnózy často lokalizované na ováriích, s dobrou prognózou a geneticky
stabilní (KRAS, BRAF). Jejich vývoj je stupňovitý, v linii benigní cystadenom, borderline tumor a karcinom.
Nádory II. typu jsou naopak vysoce agresívní, v době diagnózy s rozsáhlým extraovariálním postižením a špat-
nou prognózou. Zahrnují high grade serózní karcinom, nediferencovaný karcinom a karcinosarkom. Tyto nádo-
ry jsou geneticky nestabilní, ve více než 80 % prokazujeme p53 mutaci. Je prokázáno, že podstatná část těchto
tumorů vzniká implantací epitelu (benigního či maligního) z tuby uteriny, zejména z její distální části - fimbrií.
Identickým způsobem vzniká i část serózních karcinomů peritonea. Prekurzorovou lézí je STIC (serózní tubární
in situ karcinom), mohou však vznikat i z benigního epitelu inkluzních cyst v ováriu de novo. Zvýšené riziko kar-
cinomu ovária mají ženy s germline mutací BRCA 1/2, u nichž byly při profylaktických salpingo - oophorek-
tomiích nalezeny tyto časné prekurzorové leze - STIC až u 10 % asymptomatických žen.

Mucinózní tumory ovária tvoří 10–15 % všech primárních tu, naprostá většina z nich je benigních a typicky
unilaterálních. V době diagnózy jsou objemné; pokud se jedná o karcinomy, mají heterogenní strukturu se
zastoupením benigní i borderline složky a pro správnou diagnózu je nezbytný extenzívní sampling, zejména
solidních partií. Při bilaterálním mucinózním tumoru je třeba vždy myslet na metastatické postižení (Kruken-
bergův nádor), odebrat a pečlivě vyšetřit apendix, kde se může nacházet primární zdroj mikroskopických
rozměrů. S touto problematikou souvisí i pseudomyxom peritonea s depozity extracelulárního mucinu intra-
peritoneálně, kde postižení ovárií je taktéž sekundární.
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CT A JEHO LIMITACE PŘI DIAGNOSTICE
GYNEKOLOGICKÝCH MALIGNIT

Lhoták P.
Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Základní podmínkou pro optimální léčbu zhoubných nádorů obecně je přesná diagnostika onemocnění
a exaktní stanovení jeho rozsahu (klinický staging). Klinický staging založený pouze na fyzikálním vyšetření je
nedostatečný. Mnozí autoři zdůrazňují nutnost využití jedné z moderních zobrazovacích metod jako metody
obligatorní v klinickém stagingu.

Moderní zobrazovací metody:
Základní zobrazovací metoda: ultrazvuk (US)
Další moderní metody: počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), pozitronová emisní tomo-
grafie (PET)

V případě suboptimálního UZ vyšetření se využívají komplementárně další zobrazovací metody. Pro jejich
správnou volbu je nutné znát jejich možnosti, limity a event. kontraindikace. Endoskopické metody (cysto-,
rekto-, koloskopie) jsou indikovány až při podezžení na infiltraci okolních orgánů. Využití klasických rentgeno-
vých metod (VUG, nativní snímek břicha, irrigografe) je ve stagingu ojedinělé. Zapojení více diagnostických
metod již neovlivní léčebný postup a znamená zátěž pacienta.

Obligatorní metody:
Obecná vyšetření: anamnéza, interní, gynekologické a anesteziologické, laboratoř, skiagram S+P
Speciální vyšetření: UZ vyšetření pánve a dutiny břišní

Fakultativní metody:
Endoskopické a RTG metody jako jsou cysto, rekto, kolonoskopie, lymfografie, VUG
Moderní zobr. metody jako CT, MR, PET, PET/CT
Výsadní postavení UZ vyšetření dutiny břišní a pánve umožňuje dokonale posuzovat:

– Tříselné uzliny
– Objem nádoru, infiltrace parametrií
– Dilatace kalichopánvičkového systému
– Invaze do myometria
– Diferenciální diagnostika ovariálních tumorů
Moderní zobrazovací metody s vysokou přesností zobrazení využívané obligatorně v klinickém stagingu

v onkogynekologii jsou UZ, CT, MR, PET.
V současnosti není k dispozici žádná ideální zobrazovací metoda, metody se vzájemně doplňují.

Přednosti a výhody CT diagnostiky

– •Dostupnější a levnější než MR
– •Rychlost eliminuje pohybové artefakty a zvyšuje toleranci pacientů
– •Dobré prostorové rozlišení
– •Velký rozsah zobrazení se zhodnocením pánve s možností rozšíření na břicho a hrudník
– •Lepší rozlišení kalcifikací a skeletových lézí
– •Možnosti intervencí pod CT kontrolou
– •Doba trvání vlastního vyšetření - desítky sekund

Nedostatky CT diagnostiky

– Ionizující záření
– Nutnost lačnění
– Perorální příprava a premedikace
– Horší měkkotkáňové rozlišení
– Intravenózní aplikace jodové k. l.

Význam vyšetření CT u ZN děložního hrdla je ve srovnání s MR menší. Limitací je zmíněný horší tkáňový kon-
trast a obtížné posuzování šíření nádoru především v časných stádiích. UZ a MR jsou v hodnocení lokální
nádorové invaze přesnější.

CT vyšetření se v onkogynekologii využívá u pokročilého nádorového onemocnění. CT vyšetření je i méně přes-
nou metodou pro diferenciální diagnostiku ovariálních tumorů /měkkotkáňové rozlišení - s výjimkou dermoidů/.
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Helikální postkontrastní CT má svoje využití při vyšetřování podezření na ovariální tumory, dosahuje přesnosti
obdobné MR vyšetření a v tomto ohledu je využíváno častěji. Je však nadále metodou druhé volby, hned po
TVUSG.

V oblasti čípku a těla děložního se indikace omezují na pokročilejší TU procesy (T3 - 4 FIGO klasifikace)
a k posouzení infiltrace okolních orgánů. V CT obraze lze posuzovat pat. zvětšené mízní uzliny.

CT hodnotí vzdálenou disemninaci onemocnění. Nelze opomenout význam CT v plánování radioterapie.

Literatura
1. Cibula D., Petruželka L. a kol.: Onkogynekologie, 1. vydání, Praha: Grada 2009.
2. Česká Radiologie: Zobrazování gynokologických onemocnění magnetickou rezonancí Kreuzberg.
3. Burgetová A., Fischerová D.: Moderní zobrazovací metody v gynekologii. Moderní gynekologie a porodnictví,
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MR V ONKOGYNEKOLOGII

Lisý J.1, Rob L.2, Robová H.2

1Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol, Praha,
2Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) může přispět k diagnostice či stagingu gynekologických nádorů
v malé pánvi. Vyšetření je možné i při podezření na gynekologický nádor v období gravidity (s relativní výjimkou
1. trimestru).

Staging nádoru hrdla dělohy (hypersginálního na T2 sekvenci) umožňuje zvolit vhodnou léčbu pacientek.
MR s použitím T2/turbo spin echo sekvence slouží k odlišení především stadia IB1 (objem nádoru menší 4 cm),
umožňujícího operační léčbu a stadia IB2 (objem nádoru větší 4 cm), kdy je nutná předoperační chemoterapie.
Objem nádoru je hodnocen nejen dle klasifikace FIGO, která zohledňuje rozměry nádoru, ale i dle poměru
postižené a zdravé tkáně hrdla. Při použití tohoto kriteria (pokud postižení přesahuje 2/3 šíře či výšky hrdla) jsou
často pacientky s IB1 dle FIGO přehodnoceny do vyššího stadia IB2. Umožňuje posouzení infiltrace parametrii
(stadium IIB) s porušením zevní kapsuly hrdla a hyposignální postižením, kdy je nutná radioterapie. MR má
význam i pro odlišení nádoru (který má vysoký signál na T2 sekvenci) od vazivových změn po léčbě (s méně
výrazným zvýšením T2 signálu). V hodnocení nižších či vyšších stádií onemocnění zpravidla postačuje klinické
a ultrazvukové vyšetření. Kromě zobrazení dělohy je možné posoudit zvětšení lymfatických uzlin v malé pánvi
či tříslech.

Myomy dělohy jsou patrné jako T2 hyposignální uzly vycházející z myometria, které se často vyklenují do
lumen či vně dělohy. MR posoudí nejen počet či velikost myomatózních uzlů, ale i změnu jejich vnitřní stavby
po léčbě.

Karcinom endometria je na T2 sekvenci patrná jako intraluminální struktura nižší signální intenzity oproti
obvyklému hypersignálu endometria.

MR umožňuje posoudit rozsah nádoru pochvy, možnou infiltraci okolních tkání (stěny močového měchýře
či rekta). Při nádoru vulvy MR zpřesní posouzení rozsahu nádoru, jeho vztah ke svalovině dna pánevního a mož-
ného nekrotického rozpadu či jiných komplikací (píštěle).

MR může přispět i k rozsahu postižení děložní dutiny a děložní stěny při různých formách gestační trofo-
blastické nemoci (mola, choriokarcinom), resp. při neúspěchu kyretáže k posouzení reziduální nádorové tkáně
a rozsahu infiltrace stěny dělohy.

V diagnostice ovarii má MR jen omezený význam, ukáže vnitřní stavbu nádoru (cystickou a solidní složku
nádoru), infiltraci okolních tkání a velikost lymfatických uzlin.
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PŘÍNOS PET VYŠETŘENÍ V DIAGNOSTICE
GYNEKOLOGICKÝCH MALIGNIT

Feranec R.1, Staníček J.2, Mouková L.1, Chovanec J.1

1Odd. gynekologické onkologie, MOÚ Brno, 2Oddělení nukleární medicíny a PET, MOÚ Brno

Positronová emisní tomografie (PET) patří mezi funkční zobrazovací metody. Fyzikálním principem je rozpad
nukleotidu doprovázený emisí pozitronu. Po setkání positronu, jako kladně nabité částice, s elektronem hmoty,
dojde k anihilaci a jejich hmotnost je konvertována do energie gama záření. Místo vzniku anihilačního záření
ve formě dvou fotonů lze detekovat a pomocí počítače vytvořit prostorový obraz distribuce zářiče v těle pa-
cienta. V současných podmínkách je využíván především izotop fluoru zabudovaný do molekuly glukózy FDG
(2- (18) - fluoro-2-deoxy-D-glukóza). Konzumpce značené glukózy nádorem pak umožňuje detekci maligní tkáně.

Metoda v současné době doznala značného využití především v onkologii i přes svou ekonomickou nároč-
nost. Obecně lze využít PET v diferenciální diagnostice ložiskových lézí nejisté povahy, dále jako stagingové
vyšetření před zamýšlenou operací rozšířené radikality, vysokého rizika nebo s důsledky významně snižujícími
kvalitu života. Důležitou roli v poslední době sehrává ve stagingu lokoregionálně rozšířených nádorů s vysokým
rizikem disseminace po skončeném standardním adjuvantním režimu i při sledování (follow up) pacienta po
léčbě s vysokým rizikem relapsu nebo relapsem již v minulosti prodělaným.

PET představuje metodu volby i při patologických laboratorních hodnotách nádorových markerů s negativ-
ním nebo neurčitým nálezem ze základních zobrazovacích metod. Využíváme jí dále v monitoringu efektu
léčby, především chemoterapie, zejména při existenci jiné léčebné alternativy nebo vysoké náročnosti léčby
(ekonomické, toxické zátěži apod.) a v poslední době i jako metodu plánování radioterapie v kombinaci s CT
(PET/CT).

V gynekologické onkologii je PET využívána především u cervikálního karcinomu a zhoubných nádorů va-
ječníků, ale principiálně lze využít PET u všech gynekologických malignit.

U cervikálního karcinomu má PET srovnatelnou senzitivitu u obou nejčastějších histologických typů (spino-
celulární karcinom i adenokarcinom) bez ohledu na jeho exo nebo endocervikální lokalizaci. Senzitivita je
dána prostorovým rozlišením metody, které se pohybuje na 4-5mm. To odpovídá u primárního tumoru stadiu
Ia a výše. Z hlediska prognózy onemocnění je důležitá přesná informace o stavu lymfatických uzlin. I zde vykazu-
je PET vyšší senzitivitu i specifitu ve srovnání s konvenčními metodami jako CT a NMR. Problematickou zůstává
detekce mikrometastáz s rozměrem pod hranicí rozlišovací schopnosti PET event. PET/CT. Důležitá je mož-
nost sledování odezvy na léčbu prokazatelné jako pokles metabolické aktivity tumoru až její úplné vymizení do
několika týdnů po ukončení terapie. Metoda je citlivá v detekci časných rekurencí i perzistujícího tumoru.
Zde jsou konvenční vyšetřovací metody často limitovány v možnosti odlišení poradiačních a pooperačních stavů
v nepřehledném terénu fibrózy, otoku a nekróz. Vysoká citlivost metody v detekci vzdálených metastáz umož-
ňuje využití PET i ve stagingu disseminovaných procesů.

Ovariální karcinom je dalším z gynekologických zhoubných nádorů, u kterého lze s výhodou využít pozitro-
novou emisní tomografii. V předoperační diagnostice ovariálních tumorů nejasné biologické povahy může PET
pomoci v diagnosticko - terapeutickém algoritmu, obtížné ale může být odlišení zánětlivého procesu od ma-
lignity, jakož i odlišení tumorů s nízkým maligním potenciálem od benigních lézí. Výrazně lepší výsledky přináší
fuze obrazu s CT (PET/CT). PET lze využít i při podezření na recidivující karcinom ovaria při nejasném nálezu na
CT nebo SONO, potencionálně i při elevaci sérového CA-125 při negativním klinickém nálezu a negativních
výsledcích konvenčních vyšetřovacích metod.

Indikací jsou i nálezy suspektní z recidivy dle CT nepřístupné biopsii.
U karcinomu endometria je z prognostického hlediska důležitá informace o stavu retroperitoneálních lym-

fatických uzlin. PET/CT je schopna detekovat metastatické postižení pánevních i paraaortálních uzlin s prokaza-
telně vyšší senzitivitou a specifitou než konveční vyšetřovací metody, problematická zůstává detekce
mikrometastáz. Obdobně jako u dalších gynekologických malignit, lze i u karcinomu endometria využít PET
u disseminovaných procesů k detekci vzdálených metastáz nebo recidivy onemocnění (lokoregionální i extra-
pelvické).

Využití PET u karcinomu vulvy a pochvy je obdobné, pomocí PET/CT lze s vysokou senzitivitou a specifitou
prokázat i uzlinové metastázy v tříslech.

Závěr: PET je slibná metoda, jež především v kombinaci s CT a NMR přináší výrazné zpřesnění našich infor-
mací o onkologických pacientech. Umožňuje tím léčbu šitou na míru a zlepšením našich diagnostických mož-
ností může pozitivně ovlivnit prognózu pacientek s gynekologickými, ale i jinými malignitami.
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ALGORITMUS VYŠETŘENÍ U GYNEKOLOGICKÝCH
NÁDORŮ KARCINOMU HRDLA A TĚLA DĚLOŽNÍHO

A OVARIÍ
Kubecová M.1, Svoboda B.2, Líbalová P.2, Tikovský K.2

1Radioterapeutická a onkologická klinika, FNKV, Praha,
2Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Správné stanovení diagnózy a určení rozsahu nádorového onemocnění je zásadní pro rozhodovací proces
terapie. Jednotlivá vyšetření je nutné volit nejen podle jejich přínosu, ale i náročnosti pro pacienta a v neposled-
ní řadě i jejich ceny.

Vyšetření se dělí podle jejich nezbytnosti pro dané onemocnění na obligatorní - základní - nezbytná, která by
měla být nepodkročitelným minimem a na fakultativní - doplňující, která jsou indikována, pokud obligatorní
vyšetření jsou nedostačující. Gynekologické nádory mají většinu obligatorních vyšetření společných, přesto
mezi nimi existují určité rozdíly.

Guidelines gynekologických zhoubných nádorů, které prodělávají v současné době aktualizaci a které mají
představovat standard komplexní léčby gynekologických nádorů, zahrnují přehled těchto stagingových vy-
šetření.

Karcinom děložního hrdla
Pacientky se záchytem suspektní nebo pozitivní cytologie zachycené v rámci skríningu, preventivního vy-

šetření a/nebo pacientky s kolposkopicky abnormálním nálezem nebo klinicky suspektním karcinomem.
Na základě cytologického nálezu, případně kolposkopického nálezu je provedeno komplexní gynekologické

vyšetření včetně vyšetření per rectum (případně expertní kolposkopické vyšetření).
Rozhodnutí o rozsahu výkonu k získání histologie se řídí podle klinického a kolposkopického vyšetření:

– Minibiopsie (punch biopsie) - diagnostický výkon, který provádíme u klinicky evidentního invazívního karci-
nomu k histologické verifikaci pozitivních prebioptických nálezů (kolposkopie, onkologická cytologie).

– Excize - cílená excize - diagnostický výkon, který provádíme u klinicky suspektního invazívního karcinomu
k histologické verifikaci pozitivních prebioptických nálezů (kolposkopie, onkologická cytologie).

– Kyretáž hrdla - diagnostický výkon, který provádíme u klinicky vysoce suspektního endocervikálně lokali-
zovaného karcinomu k histologické verifikaci pozitivních prebioptických nálezů (kolposkopie, onkologická
cytologie).

– Konizace - diagnostický, event. diagnosticko-terapeutický výkon, který indikujeme v případě, že na základě
kolposkopie a cytologie je vysloveno podezření na subklinický - mikroinvazívní karcinom (stadium Ia1, Ia2).
Konizace na klinicky jasný invazivní karcinom je chybou.

Histopatologický nález má obsahovat:
– histologický typ nádoru
– stupeň diferenciace nádoru (grade)
– hloubku invaze a popis angioinvaze, lymfangioinvaze
– u stadia Ia1 a Ia2 rozměry léze
– u konizátu má histopatologický nález obsahovat popis okrajů preparátu jak laterálního, tak proximálního

v kanálu děložního hrdla (dosahuje, nedosahuje okraje)

Soubor základních - obligatorních vyšetření
Měl by být nepodkročitelným minimem u všech případů prokázaného mikroinvazívního a invazívního karci-

nomu děložního hrdla
– anamnéza
– somatické vyšetření + komplexní gynekologické, včetně vyšetření per rectum
– základní hematologické vyšetření
– biochemie s jaterními testy a ledvinnými funkcemi
– Ksk, HbsAg, /HIV se souhlasem pacientky/, anti HCV při patologii jaterních testů
– ultrazvuk (UZ) a/nebo magnetická rezonance (MRI) děložního hrdla
– RTG plic (u stadia IA fakultativní)
– ultrasonografie ledvin (1)

Soubor fakultativních vyšetření
Tato vyšetření jsou indikována individuálně k zpřesnění terapeutické rozvahy.
– MR (volumometrie) v případech kdy ovlivní léčbu (stadium IB x IIB)
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– Komplexní gynekologická ultrasonografie (abdominální, transvaginální event. transrektální, lokalizace nádo-
ru, volumometrie)

– CT malé pánve, břicha (informace o velikosti lymfatických uzlin v retroperitoneu)
– Intravenózní urografie /IVU/ event. dynamická scintigrafie ledvin
– Cystoskopie
– Rektoskopie, kolonoskopie ev. irrigografie
– SCC u spinocelulárních karcinomů, CEA, CA 125 a Ca 19-9 u adenokarcinomů
– Pozitronová emisní tomografie (PET) / komputerová tomografie (CT)
– Lymfografie (1)

Pro znázornění lymfatických uzlin břicha a malé pánve lze užít UZ, který je nejlépe dostupný a ekonomicky
nejméně náročný, je ale velmi limitován habitem pacientky. MR a CT jsou metody spolehlivé, ale mají malou sen-
zitivu a specificitu. Uzliny rozlišují spíše až od velikosti 1cm, kdy ale nepoznají, zda jsou postižené nádorem.
Citlivější pro odlišení nádorových uzlin od benigní lymfadenopatie je vyšetření PET/CT. Má ale také omezenou
rozlišovací schopnost (velikost uzlin, zaměnitelnost se zánětlivým postižením).

Nejcitlivější metodou pro diagnostiku lymfatických uzlin byla vždy lymfografie. Jako jediná dovede znázornit
nádorové postižení uzlin (změny nejen velikosti, ale zejména tvaru uzlin, vykousnutí atp.). Tato metoda byla
však náročná na aplikaci kontrastní látky do lymfatik dolních končetin a měla poměrně vysokou morbiditu typu
plicních mikroembolizací. Byla proto postupně vytlačena metodami typu CT a MR, které však zdaleka nedosa-
hují stejných kvalit v diagnostice postižení lymfatických uzlin. V současné době zažívá lymfografie renesanci
v podobě magnetické rezonance-lymfografie (MRL) za použití nové kontrastní látky (nanopartikule oxidu železa)
a zobrazení pomocí MR. Zatím je tato metoda používána zejména ve studiích, ale dosavadní výsledky slibují
její perspektivitu (2, 3, 4, 5, 6, (7).

Karcinom děložního těla
Podezření na malignitu - krvácení nebo sanquinolentní výtok v menopauze, nepravidelný cyklus nebo

suspektní ultrazvukový nález endometria jsou indikací k provedení
Biopsie endometria cestou:

– Diagnostické frakcionované kyretáže
– Hysteroskopie

s odběrem biopsií endocervikálního kanálu a endometrální sliznice

Histopatologický nález má obsahovat
– histologický typ nádor
– grade nádoru
– přítomnost nádoru v hrdle (vyžaduje větší obezřetnost, nemění však stadium)

Soubor základních - obligatorních vyšetření
– anamnéza
– komplexní gynekologické vyšetření + vyšetření per rektum (2 kvalifikovaní lékaři - objektivizace palpačního

nálezu)
– základní laboratorní vyšetření (základní hematologické vyšetření, biochemie včetně jaterních testů a led-

vinných funkcí
– KSk, HBsAg, HIV se souhlasem pacientky, event. anti HCV + interní vyšetření
– RTG plic
– expertní UZ pánve (infiltrace myometria, infiltrace cervixu, postižení adnex)
– UZ břicha (ledviny, játra) (8)

Soubor fakultativní vyšetření
– CA125
– CT malé pánve, břicha
– MR malé pánve
– PET/CT
– cystoskopie
– rekto-/kolposkopie
– vylučovací urografie, dynamická scintigrafie ledvin
– pasáž GIT
– druhé čtení histologie v případě diagnostické nejistoty nebo v případech hodných zvláštního zřetele

Je nezbytná dostupnost peroperačního histopatologického vyšetření. Předoperační vyšetření (event. dopl-
něné informací z peroperační biopsie) odliší pacientky s vysokým a nízkým rizikem, což je nezbytné pro násled-
ný léčebný proces. Pro stanovení kompletního stagingu ZN endometria je zásadní chirurgický výkon.(8)
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Karcinom ovarií
Časná diagnostika je obtížná, 75 % žen je zachyceno se symptomy ve stadiu III a IV. Screeningová metoda

neexistuje.

Soubor obligatorních vyšetření
– anamnéza
– somatické + komplexní gynekologické vyšetření, včetně vyšetření per rektum + odběr cytologie
– základní laboratorní vyšetření (základní hematologické vyšetření, biochemie včetně
– jaterních testů a ledvinných funkcí)
– KSk, HBsAg, HIV se souhlasem pacientky, event. anti HCV + interní vyšetření
– RTG plic
– Ca 125 (u žen do 20 let - CEA, hCG, AFP)
– ultrazvukové vyšetření malé pánve
– ultrazvukové vyšetření břicha (játra, ledviny)
– komplexní předoperační interní vyšetření a vyšetření anesteziologem
– v případě jasného podezření na zhoubný nádor nutná konzultace onkogynekologického centra (9)

Soubor fakultativních vyšetření
– CT malé pánve, břicha a retroperitonea, ev. NMR
– Metabolický PET/CT
– Cystoskopie, intravenózní urografie
– Rekto-/kolonoskopie, irrigografie, gastroskopie
– CEA, Ca 19-9, inhibin

Chirurgická intervence patří mezi standardní diagnostické metody maligních ovariálních nádorů.
– Laparotomický přístup s histopatologickým vyšetřením je základním diagnostickým i terapeutickým výkonem
– Open laparoskopie či true cut biopsie je alternativou ve výjimečných případech - pouze v onkogynekologic-

kém centru.
– Klinicky nejasný nález je třeba ověřit pooperační biopsií, na jejímž základě je rozhodnuto o radikalitě léčby.
– Zcela výjimečně lze stanovit diagnózu na základě klinického nálezu a pozitivní cytologie punktátu - ascitu,

pleurálního výpotku (např. pacientky s metastatickým postižením jater, plic, pleury atp., které jsou neúnosné
klinicky pro chirurgickou revizi) (9)

Závěr:
Navržený algoritmus stagingových vyšetření je součástí guidelines gynekologických zhoubných nádorů,

které byly vytvořeny skupinou odborníků na základě jejich konsensu. Měla by být standardem jak pro diagnos-
tiku tak léčbu zhoubných gynekologických nádorů.
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INDIVIDUALIZACE LÉČBY U PACIENTEK S ČASNÝMI
STADII KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA NA ZÁKLADĚ

PET/CT VYŠETŘENÍ A LYMFATICKÉHO MAPOVÁNÍ
Ševčík L.1, Klát J.1, Mysliveček M.2, Gráf P.1, Jalůvková Z.1,

Čegan M.3, Kraft O.4, Formánek R.2

1Porodnicko gynekologická klinika, FN Ostrava, 2Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc,
3Ústav patologie, FN Ostrava, 4Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava

FIGO staging karcinomu děložního hrdla je stagingem klinickým, který nehodnotí stav regionálních lym-
fatických uzlin (LN) a to i přesto, že pozitivita lymfatických uzlin je nejvýznamnějším prognostickým faktorem
a přežívání pacientek s pozitivitou lymfatických uzlin je mnohem nižší než u pacientek bez průkazu lymfogenního
šíření.

Stanovení přesného rozsahu nádoru, i s diagnostikou stavu lymfatických uzlin, umožní využitím sofistiko-
vaných diagnostických metod doporučení vhodné léčebné modality a stanovení rozsahu a způsobu chirurgické
léčby, eventuálně indikaci radiační léčby s cílem snížení morbidity a zvýšení kvality života při zachování onko-
logické bezpečnosti.

Integrovaná pozitronová emisní tomografie a počítačová tomografie, kombinující výhodu funkční a anato-
mické zobrazovací metody, diagnostikuje místa zvýšeného vychytávání fluoro-2- eoxy-D-glukosy (FDG) s lepší
anatomickou lokalizací.

Cíl studie
Cílem naší prospektivní studie bylo analyzovat proveditelnost a přesnost předoperačního PET/CT vyšetření

a peroperačního histologického vyšetření při detekci uzlinových metastáz u pacientek s časným stadiem karci-
nomu děložního hrdla podstupujících radikální chirurgickou léčbu.

Soubor a metodika
Od února 2008 do dubna 2010 bylo do studie zařazeno 36 pacientek s časným stadiem karcinomu

děložního hrdla. Všechny pacientky podstoupily předoperační PET/CT vyšetření a laparoskopické lymfatické
mapování s následnou radikální chirurgickou léčbou. U 19 pacientek bylo provedeno peroperační histologické
vyšetření oboustranně detekovaných sentinelových LN (SLN). Pro jednotlivé diagnostické metody průkazu po-
zitivity LN byla stanovena senzitivita, specificita, prediktivní hodnoty a přesnost ve vztahu k definitivnímu
histopatologickému stavu LN.

Výsledky
U deseti z 36 pacientek (27,7 %) byla histologicky diagnostikována pozitivita LN. Stranově specifikovaná

senzitivita (SEN), specificita (SPE), pozitivní prediktivní hodnota (PPV), negativní prediktivní hodnota (NPV)
a přesnost (ACC) PET/CT vyšetření byla 37,7 %, 96,6 %, 71,4 %, 87,7 % a 86,1 % respektive. SEN, SPE, PPV,
NPV a ACC pro peroperační histologické vyšetření SLN byla 37,5 %, 100 %, 100 %, 85,7 % a 86,8% respektive.

Závěr
PET/CT vyšetření má v důsledku rozlišovací schopnosti CT limitovanou senzitivitu, ale vysokou specificitu

a přesnost pro předoperační predikci metastatického postižení LN u pacientek s časným stadiem karcinomu
děložního hrdla. Limitujícím prahem rozlišení je v dnešní době velikost 8mm, s postupujícím technickým pokro-
kem lze očekávat, že se bude dále snižovat, ale jen stěží dosáhne velikosti mikrometastáz. Peroperační histo-
logické vyšetření SLN bez možnosti využití ultramikrostagingu má podobně jako PET/CT nízkou senzitivitu,
vysokou specificitu, prediktivní hodnoty i přesnost. Předoperační PET/CT vyšetření je vhodné pro identifikaci
pacientek s makrometastázami LN, u kterých je možno doporučit odstoupení od primární chirurgické léčby
a indikovat primární léčbu radiační. Nízká senzitivita a vysoká falešná negativita peroperačního histologického
vyšetření je důvodem pro upřednostnění dvoufázové chirurgické léčby. V prvním kroku je provedena
laparoskopická detekce, exstirpace a ultramikrostagingové vyšetření SLN. Ve druhém kroku je pak se znalostí
stavu lymfatických uzlin indikována chirurgická léčba v individualizované radikalitě s možným laparoskopickým
přístupem, kdy snížená radikalita a miniinvazivní operační přístup vede ke snížení morbidity a zvýšení kvality
života pacientek.
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SOUČASNÁ RADIOTERAPIE A CHEMOTERAPIE
CA HRDLA DĚLOŽNÍHO

Stankušová H.
Radioterapeuticko-onkologické odd. FN Motol, Praha

Děložní hrdlo je snadno přístupné gynekologickému vyšetření, přesto se stále v klinické praxi setkáváme
s velkým počtem pokročilých nádorů. Karcinom vzniká na povrchu čípku (exocervikální forma) nebo v cervikál-
ním kanále (endocervikální forma). Exocervikální forma v pokročilém stadiu vytváří květákovité křehké nádorové
hmoty, prominující do pochvy a kontaktně krvácející. Endocervikální forma je naopak dlouhou dobu bez příznaků
s invazivním růstem směrem do parametrií a rychle se šíří do lymfatických cest. Porušením bazální membrány
epitelu dochází k invazi nádorových buněk do stromatu. Již při invazi více než 3 mm je riziko postižení regionál-
ních pánevních uzlin významné a s větší hloubkou invaze v děložním hrdle strmě stoupá. Hlavní cestou šíření
jsou lymfatické cévy do pánevních uzlin. Lymfogenně metastazují karcinomy děložního hrdla poměrně záhy.
Hematogenní šíření (játra, plíce, kosti) se děje později a méně často. Prorůstání do okolí dělohy (parametria) je
časté a je známkou již pokročilého onemocnění. Šíření do okolních orgánů (močový měchýř, rektum) je znám-
kou lokálně velmi pokročilého, zanedbaného případu. Pro stanovení správné léčebné strategie je nutné kromě
histologické verifikace nádoru určit správně klinické stadium onemocnění na základě obligatorních (cystoskopie,
UZ ledvin či IVU, rtg plic) a fakultativních stagingových vyšetření (rektoskopie, MR, CT pánve a retroperitonea,
lymfografie, CT/PET) a znát prognostické faktory.

Prognostické faktory
Na prognózu má negativní vliv:

– stoupající rozsah tumoru (T),
– pozitivními uzliny (N+),
– velikost primárního nádoru (>4 cm),
– biologická aktivita (angioinvaze, lymfangioinvaze) a stupeň diferenciace
– charakter růstu (horší prognóza u endocervikálně infiltrativně rostoucího karcinomu)
– bilaterální vs. unilaterální postižení parametrií

Léčebná strategie
Rozhodující pro určení strategie léčby je stupeň pokročilosti onemocnění. Léčebný postup vychází ze zhod-

nocení výsledků provedených vyšetření, ze zhodnocení prognostických faktorů a u časných stadií lze přihlížet
i k přání ženy. Standardní léčebné postupy lze pro praxi rozdělit na postupy pro „časná stadia“ (FIGO stadium
IA-IIA), kde se uplatňuje především léčba chirurgická a postupy pro „pozdní stadia“. Standardním léčebným
postupem pro „pozdní stadia“ od stadia IIB výše je radioterapie v kombinaci zevní radioterapie a brachyterapie.
V posledních letech byl opakovaně prokázán pozitivní vliv konkomitantní chemoradioterapie na léčebné výsled-
ky u pacientek s karcinomy čípku od T1b2 výše. Objevují se také práce zkoušející přidání adjuvantní chemo-
terapie v návaznosti na ukončenou radikální radiochemoterapii.

Radioterapie
Využití léčby zářením u karcinomu hrdla děložního sahá k nejčasnějšímu období po objevu paprsků X a rádia

226 používaného pak v brachyterapii téměř celé jedno století.
Velmi dobrých léčebných výsledků u karcinomu čípku děložního je dosahováno kombinací brachyterapie

a zevního ozařování. Různým podílem těchto dvou modalit radioterapie, je možné co nejúčelněji aplikovat
potřebnou dávku záření do klinického cílového objemu v závislosti na objemu primárního nádoru a postižených
uzlin. K zajištění radikální radioterapie karcinomu hrdla děložního je třeba odpovídající technické vybavení pro
plánování léčby a její provedení. Standardem je CT a rtg simulátor nebo CT/simulátor pro přípravu plánu, pláno-
vací systém pro 3D plánování zevní radioterapie, lineární urychlovač a automatický afterloadingový přístroj pro
brachyterapii včetně plánovacího systému a rtg zařízení (rtg C rameno, simulátor, CT) pro verifikaci polohy zave-
dených aplikátorů a získání dat pro výpočet dávky v cílovém objemu a v kritických orgánech. Z ekonomického
hlediska i z důvodů získání dostatečných zkušeností je koncentrace do větších center pochopitelná.

Kontraindikace radioterapie
Absolutní:

– nespolupráce pacientky
– akutní zánětlivý proces v pánvi či v dutině břišní
– předchozí ozáření vysokou dávkou v oblasti pánve
– těžký útlum krvetvorby
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Relativní:
• chronické zánětlivé změny dolního GIT (m. Crohn, těžká diverticulitis tračníku)

Primární radioterapie
Je indikována od stadia IIB a výše. Je však také metodou volby u stadií IA - IIA v případě kontraindikace

operační léčby, vysokého operačního rizika a také v případech, kdy pacientka nesouhlasí s primární chirurgic-
kou léčbou. Pouze u velmi pokročilých stadií onemocnění (stadium IVA či IVB) nebo u pacientek s velmi závažný-
mi vedlejšími chorobami je stanoven paliativní léčebný záměr. U většiny nemocných je možné řádné provedení
kurativní léčby s aplikací radikální dávky v klinickém cílovém objemu, který odpovídá klinickému stadiu one-
mocnění.

Léčba zářením je prováděna nejčastěji kombinací zevního ozáření a brachyterapie. Jenom u stadia Tla,
ev. Tlbl (velikost primárního nádoru menší než l cm) lze vystačit se samostatnou brachyterapií. Pokročilá stadia
T4a nebo případy u pacientek s abnormálními anatomickými poměry nevhodnými pro brachyterapii a pacientek
s absolutní kontraindikací i ke krátkodobé narkóze lze léčit samostatnou zevní radioterapií. Podíl a rozsah zevní
radioterapie stoupá s pokročilostí nádoru. Brachyterapie je časově zařazována s ohledem na velikost nádoru
hrdla tak, aby izodóza, na kterou je brachyterapie plánována, co nejlépe pokrývala nádorový objem (GTV).

Podle velikosti nádoru (T) a stavu uzlin (N) se rozlišují při plánování různé klinické cílové objemy a tomu
odpovídající plánovací cílové objemy pro zevní radioterapii (pánev, rozšířený pánevní objem, pánev a para-
aortální uzliny, split na parametria/pánevní uzliny.

Zevní radioterapie
Zásadou je používání vhodných ozařovacích přístrojů a individuální plánování zevní radioterapie při respek-

tování tolerance tkání kritických orgánů (rektum, močový měchýř, tenké střevo). Standardním přístrojem pro
zevní radioterapii je lineární urychlovač s energií brzdného svazku 15–18 MV. Plánování zevní radioterapie - tj.
lokalizace cílového objemu na simulátoru, plánovací CT vyšetření, verifikace ozařovacího plánu a každodenní
ozařování se provádí vždy za stejných podmínek. Základní podmínkou je reprodukovatelnost stejné polohy.
Ozařovací pole jsou tvarována pomocí lamel multileaf kolimátoru nebo pomocí individuálně zhotovených
stínících bloků sledujících divergenci svazku.

Při kombinované radioterapii je léčba započata zevní radioterapií a brachyterapie je zahajována v době, kdy
je to technicky možné a z hlediska pokrytí GTV vhodné (přibližně po 3.–4. týdnu zevní radioterapie nebo ke konci
zevního ozařování pánve, ale tak, aby se neprodlužovala celková doba léčby. Celková doba léčby karcinomu
hrdla děložního zářením má významný vliv na výsledky lokální kontroly nádoru a neměla by být prodlužována
nad 7 týdnů (maximálně 56 dní). Delší doba radioterapie zhoršuje lokální kontrolu nádoru i celkové přežití.
Standardem je 3 D plánování zevní radioterapie a optimalizace individuálních plánů.

Při prokázaných metastázách v lymfatických uzlinách se rozšiřuje základní plánovací cílový objem na pánev
o jednu lymfatickou etáž výše (tj. k L3-4 při metastázách v zevních ilických uzlinách nebo k Th12 - L1 při postižení
společných ilických uzlin či uzlin paraaortálních. Přitom je nutno brát v úvahu další kritické struktury v ozařo-
vaném objemu (mícha, tenké střevo, ledviny). Při ozařování paraortálních uzlin by dávka na míchu neměla
překročit 45 Gy/5 týdnů při frakcionaci 5 dní/týden.

Brachyterapie
Základní plánovací cílový objem pro brachyterapii tvoří čípek děložní, děloha, horní část pochvy včetně

kleneb. Dávka z brachyterapie je aplikována pomocí automatického afterloadingu s nízkou dávkovou rychlostí
(LDR), zdroj 137Cs nebo s vysokou dávkovou rychlostí (HDR), zdroj 192 Ir, prostřednictvím zavedeného aplikátoru
do dělohy a kleneb poševních. Nejčastěji používaným typem aplikátorů pro uterovaginální aplikace je Fletche-
rův aplikátor (tříkanálový), Henschkeho aplikátor (tříkanálový) nebo „ring“ aplikátor (dvoukanálový), případně
lineární aplikátor (jednokanálový) u velmi úzké vagíny.

Až do nedávné doby probíhala brachyterapie gynekologických nádorů pouze na úrovni plánování 2D.
V současnosti se na řadě evropských pracovišť prosazuje 3D plánování brachyterapie na základě individuálního
určení nádorového (GTV)) cílového objemu při stanovení dg a podle aktuálního zobrazení dělohy s aplikátorem
in situ pomocí magnetické rezonance (MR), případně výpočetní tomografie (CT). MR ve srovnání s CT poskytu-
je výrazně spolehlivější informace o velikosti nádorové infiltrace čípku i parametrií. Podle doporučení GEC
ESTRO se filozofie 3D plánování brachyterapie karcinomu hrdla děložního přiblížila 3D konformní zevní radioter-
apii. 3D plánování brachyterapie vyžaduje náročnější technické zázemí včetně provozně, časově a místně snad-
no dostupné magnetické rezonance nebo alespoň CT.

Při každé jednotlivé aplikaci je prováděna rentgenová verifikace umístění aplikátorů ve dvou projekcích (orto-
gonální, semiortogonální nebo stereoprojekce) jako podklad pro výpočet individuálního ozařovacího plánu
Rektum a močový měchýř jsou kontrastně označeny. Vzhledem k prudkému gradientu dávky kolem uzavřených
radioaktivních zdrojů, je předepisování, vykazování a sdělování dávky v brachyterapii zcela odlišnou záležitostí
než v zevní radioterapii, kde určitá dávka reprezentuje dávkovou distribuci v cílovém objemu nebo v určitém
objemu orgánu. Pro možnost porovnávání různých intrakavitárních technik je třeba zvolit dávku a vykazovat
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rozměry objemu, který je na povrchu ohraničen touto dávkovou izodózou. Pro možnost srovnávání různých
technik a výsledků je nutné vykazovat dávky z brachyterapie jednoznačně. Historicky „z dob používání 226radia“
a zejména Manchesterské techniky, přetrvává vztah k referenčním bodům A a B.

Dávky v bodech A a B se vykazují na základě individuálního výpočtu každé aplikace, včetně výpočtu re-
ferenčních a maximálních dávek v rektu a močovém měchýři. Kromě výpočtu dávek v uvedených bodech, je
vždy třeba ke každé aplikaci uvést celkovou kermu ve vzduchu (TRAK), dávkovou rychlost v referenčním bodě
A, vztah celkové dávky, velikosti frakcí a času, rozměry a objem izodózy, na které je specifikována dávka na
frakci (prochází bodem A). Pokud je možné provést optimalizaci izodózového plánu ve prospěch šetření kritic-
kých orgánů, aniž by to bylo na úkor absorbované dávky v nádoru, je třeba ji provést.

Při aplikaci brachyterapie s HDR uzavřeným radioaktivním zdrojem (URZ) je nutné léčbu rozdělit do více
frakcí, jejichž velikost závisí od frekvence aplikací (1x týdně, 2x týdně) a plánované celkové dávky z brachyte-
rapie. Při aplikaci brachyterapie lx týdně se velikost frakce obvykle pohybuje mezi 5–7 Gy/frakci a celkový počet
frakcí bývá 3–5. Při používání LDR se obvykle provádí dvě nebo jedna aplikace. Plánování brachyterapie nelze
oddělovat od plánování zevní radioterapie a podle dosažených dávek na kritické orgány je nutné plán indivi-
dualizovat. K posouzení kumulované dávky ze zevní radioterapie a brachyterapie je nutné při používání
brachyterapie s HDR přepočítat takto aplikované dávky záření na ekvivalentní dávky srovnatelné s LDR resp.
s klasickou frakcionací radioterapie tj. frakce 2 Gy /den při ozařování 5 dní v týdnu.

V roce 1985 bylo vydáno doporučení ICRU Report 38 o specifikaci dávky a objemu pro vykazování intra-
kavitární brachyterapie v gynekologii. Přestože se toto doporučení neujalo v plném rozsahu, mělo velký význam
pro zavedení jednotného způsobu vykazování dávky v kritických orgánech - v rektu a v močovém měchýři
a posunulo problematiku vykazování dávky ve dvou fiktivních bodech A a B o vyjadřování dávky v dalších bo-
dech (body P), které jsou reprodukovatelné i bez zavedeného aplikátoru. Významné bylo také zaměření
pozornosti na vyjadřování objemu ozářeného zvolenou minimální dávkou (60 Gy referenční izodóza) a ne jenom
na vyjadřování dávky v bodě.

V kritických orgánech se určuje dávka v referenčních ICRU bodech a maximální dávka - pokud je odlišná od
ICRU, pro rektum a močový měchýř. Tato maximální dávka by neměla v rektu přesáhnout 70 % dávky v bodě A,
v močovém měchýři maximálně 75 %.

Léčebná schémata radioterapie musí respektovat používanou techniku pro zevní radioterapii, LDR či HDR
brachyterapii a používaný aplikátor pro brachyterapii. Tím se mohou ozařovací techniky mezi jednotlivými
pracovišti odlišovat. Přitom sumární dávky ze zevní radioterapie a z brachyterapie by v bodě A, měly být velmi
podobné s ohledem na stadium onemocnění (při respektování tolerance kritických orgánů). Celková dávka z te-
leterapie a brachyterapie dohromady se pohybuje u pozdních stádií karcinomu hrdla děložního kolem 85 Gy.

GEC ESTRO zohledňuje technické a personální vybavení pracoviště a pro vykazování dávky z brachyterapie
doporučuje respektovat alespoň minimální požadavky na vykazování dávky:
– v bodech a 2D plánování: bod A (vztaženo k aplikátoru, jednoznačná definice)

� referenční body rekta (ICRU 38 + další body)
� referenční body močového měchýře (ICRU 38 + 2 cm)
� + rozměry referenčních objemů pro 60 Gy, 75 Gy a 85 Gy

– pro lépe připravené pak: 3D zobrazení GTV a 3D hodnocení dávky v kritických orgánech (OAR)

Adjuvantní pooperační radioterapie
Adjuvantní radioterapie zhoubných nádorů děložního hrdla se týká odoperovaných případů Tlb a T2a stadií,

u kterých byly shledány některé z těchto nepříznivých faktorů:
– pozitivní uzliny (N1),
– u pTlbl s infiltrací více než 2/3 stromatu hrdla děložního,
– u objemných pTlb2, pT2a,
– nález angioinvaze,
– neadekvátní operace od Tlbl výše - tj. s výsledkem pNX,
– těsné či pozitivní okraje manžety poševní,
– T vyššího stadia než pT2a.

Základem ozařovací techniky je zevní ozáření pánve, případně doplněné brachyterapií na poševní jizvu.
Zevní radioterapie: Energie fotonů se volí podle rozměrů pánve a zvolené ozařovací techniky (nejčastěji box).

Základním plánovacím ozařovaným objemem je pánev se stejným prostorovým vymezením jako u primární
radioterapie. Při postižení LU (N1)se ozařovaný objem zpravidla rozšiřuje.

Brachyterapie: Spočívá nejčastěji v zavedení vaginálních ovoidů (v paralelním uspořádání) do vrcholů pochvy
a ozáření pomocí afterloadingového přístroje. Brachyterapie nemá běžně opodstatnění být aplikována samostat-
ně jako adjuvantní radioterapie, jedině v kombinaci se zevní radioterapií. Dávka z pooperační brachyterapie se
počítá v hloubce 0,5 cm tkáně od povrchu ovoidů a pohybuje se kolem l5-20 Gy (LDR) nebo 2x5 Gy (HDR). Její
indikace závisí na délce poševní manžety a histopatologickém nálezu v distálním konci operačního preparátu.
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Základní schémata pooperační radioterapie
A. Zevní ozáření pánve dávkou 45–50 Gy/25–28 frakcích/5–5,5 týdne. Při pozitivních uzlinách (pN1) nebo

pozitivním okraji preparátu se doporučuje k dávce 50 Gy/5,5 týdne podávat konkomitantně cisplatina.
B. Zevní ozáření pánve 45 Gy/25 frakcí/5 týdnů a brachyterapie na apex pochvy - ekv. dávka v 0,5 cm

15–20 Gy (při LDR).

Pro plánování a provádění adjuvantní zevní radioterapie i brachyterapie karcinomu děložního hrdla platí
stejné zásady jako pro radikální radioterapii karcinomu hrdla děložního. Kritickými orgány jsou rektum, močový
měchýř, tenké střevo, příp. mícha a ledviny při ozařování paraortálních uzlin.

Paliativní radioterapie
U nádorů lokálně velmi pokročilých, metastazovaných nebo u nemocných v celkově špatném stavu

(WHO PS>2) lze zvážit provedení paliativní radioterapie. Způsob jejího provedení a dávka závisí na projevech
onemocnění. Nejčastěji jde o ovlivnění krvácení, kterého lze dosáhnout aplikací jednorázové dávky 8–10 Gy
zevním ozářením na oblast celé dělohy a nádoru. Stejnou dávku lze po týdnu 1–2x případně opakovat. V případě
vaginálních metastáz lze zvážit paliativní aplikaci brachyterapie. U méně závažného krvácení a u nemocných
s očekávaným přežitím několika měsíců provádíme řádné plánování léčby s individuálně volenou dávkou i frak-
cionací.

Chemoterapie
Zařazení aplikace chemoterapie do léčebných protokolů bylo vyvoláno snahou o zlepšení léčebných výsled-

ků a v současné době se zaměřuje hlavně na konkomitantní podání s radioterapií, neoadjuvantní podání před
chirurgickým zákrokem a na paliativní podání při disseminovaném nebo recidivujícím nádoru.

Konkomitantní chemoradioterapie
Současné konkomitantní podání chemoterapie a radioterapie lze indikovat u pacientek se zvýšeným rizikem

recidiv a metastáz - od stadia Tlb2 a vyšších stadií, kde se stala běžným léčebným postupem na většině pracovišť
u pacientek v celkově dobrém stavu. Koncem devadesátých let minulého století proběhlo devět randomizo-
vaných klinických studií s konkomitantní chemoradioterapií u pacientek s karcinomem hrdla děložního s vyso-
kým rizikem lokální recidivy a vzniku vzdálených metastáz. Šest z nich prokázalo statisticky významné zlepšení
přežití i lokální kontroly. Meta - analýza dat prokázala potenciálně možné zlepšení přežití o 12 %. Je však třeba
připomenout, že více než 2/3 pacientek byly ve stadiu I. a II. a rovněž postižení paraaortálních uzlin bylo ve
většině studií vylučovacím kritériem pro zařazení a proto není možné extrapolovat tyto výsledky na pokročilé
nádory III. a IV. stadia. Je poukazováno rovněž na nedostatky v návrhu léčby ramene se samostatnou radio-
terapií, kde celkové dávky z radioterapie byly nízké a celková doba ozařování překračovala 52 dní ve většině
studií. Z těchto důvodů je třeba prověřit, zda stejně rozdíly budou přetrvávat v rameni chemoradioterapie i v pří-
padě, že samostatná radioterapie bude mít adekvátní léčebné schéma, co se týče celkové aplikované dávky
a celkové doby ozařování. Kromě pozitivních léčebných výsledků, bylo v uvedených studiích také zaznamenáno
výrazné zhoršení akutní hematologické a gastrointestinální toxicity.

Pod vlivem publikovaných pozitivních výsledků, se v současné době doporučuje u objemných tumorů či
v případě pozitivních uzlin (N+), při splnění dalších podmínek (PS 0–1, KO, biochemické testy - zejména normální
ledvinové funkce) podávat konkomitantně s radioterapií chemoterapii. Nejvíce zkušeností je s podáváním
cisplatiny v dávkování 30–40 mg/m2 lx týdně po dobu zevní radioterapie. Jednorázová dávka takto konko-
mitantně podávané cisplatiny by neměla být vyšší než 70 mg. Je třeba zajistit řádnou hydrataci, stejně jako při
jiných režimech chemoterapie s cisplatinou. Zásadou je používat stejné dávky radioterapie jako při primární
samostatné radioterapii. V současnosti pokračují studie s využitím radiosenzibilizujícího efektu paclitaxelu při
léčbě karcinomu děložního čípku konkomitantně s radioterapií.

Neoadjuvantní chemoterapie
Tuto strategii lze zvážit u stadia IB2 a IIA před chirurgickou léčbou, zejména u bulky nádorů. V případě

aplikace neoadjuvantní chemoterapie se očekává zmenšení nádoru a tím i zlepšení operability a zmenšení rizika
diseminace nádoru při operaci. Slibné výsledky s neoadjuvantním podáním vykazuje kombinovaná chemote-
rapie s cisplatinou a ifosfamidem ve zkrácených intervalech podání a časnou operací do 2 týdnů. Zatím je však
tento postup předmětem klinických studií. Neoadjuvantní chemoterapie v kombinaci s radioterapií byla zavrže-
na pro horší výsledky než po samostatné radioterapii. Chemoterapií pravděpodobně docházelo k vyklonování
rezistentních kmenů nádorových buněk necitlivých pak na záření.

Paliativní chemoterapie
Dalším uplatněním chemoterapie je paliativní léčba recidivujícího a metastazujícího onemocnění. U centrál-

ních recidiv v intenzivně ozářeném terénu nelze od cytostatické léčby očekávat výraznější efekt v důsledku
zhoršeného prokrvení příslušné tkáně. Pokud recidiva nebo metastázy vzniknou mimo ozařovaný objem,
chemoterapie s cisplatinou samostatně nebo v kombinaci s dalšími cytostatiky, jako je ifosfamid, 5-fluorouracil,
paclitaxel, gemcitabine, topotecan přináší i dlouhodobější (několikaměsíční) paliativní efekt. Kombinovaná che-



moterapie má vyšší výskyt vedlejších toxických projevů, proto je paliativní chemoterapie častěji prováděna
jako monoterapie. Zprávy o zlepšené odpovědi při kombinované chemoterapii CDDP s Topotecanem oproti
samotnému podání CDDP 27 % proti 13 % a prodloužení přežití o 3 měsíce 9.4 proti 6.5 měsícům ( P = 0.017)
jsou jen částečně povzbuzující.

Diskuze
Přestože problematika radioterapie karcinomu hrdla děložního je diskutovaná mnoho desítek let, zůstává

řada otázek otevřených. Některé postupy opřené o mnohaletou empirii nejsou podepřené důkazy. Jedním
z takových příkladů je vymezení plánovacího cílového objemu pro brachyterapii, kdy se ozařuje celá děloha,
aniž by tělo děložní bylo postižené. Nově nastupující škola prosazující 3D plánování brachyterapie u karcinomu
hrdla děložního bourá toto dogma nutnosti ozařování celé dělohy a naopak zdůrazňuje nutnost dokonalé
znalosti objemu nádoru jak v době diagnózy, tak v době provádění aplikací brachyterapie, aby distribuce dávky
optimálně pokrývala nádor a přilehlou rizikovou oblast. Mimořádná pozornost je věnována zlepšení vykazování
dávek v kritických orgánech.

Není jednoznačná shoda v indikacích pooperačního ozařování.
Zatím neexistuje účinná léčba pro vzdáleně metastazující onemocnění.

Závěr
Karcinom hrdla děložního je nádor se známou patogenezí a jeho výskyt lze preventivně ovlivňovat. V oblasti

primární prevence to znamená snížit expozici žen rizikovým faktorům ze zevního prostředí - chemickým, virovým,
perspektivně zavést profylaktické HPV vakcíny. V oblasti sekundární prevence zavedení skríningového progra-
mu s co největším pokrytím, event. cíleně zaměřeného na rizikové skupiny. Celosvětově zůstává onemocněním
s výraznou morbiditou a mortalitou. Karcinom hrdla děložního je nádorem, kolem kterého nepřetržitě po dobu
celého jednoho století se soustřeďovala snaha o léčebné využívání zdrojů ionizujícího záření a záhy přinesla
svoje ovoce v podobě výsledků neporovnatelných s výsledky léčby zářením jiných lokalizací nádorů. Ozařovací
techniky vypracované do poloviny minulého století se udržely v používání, jenom inovované po technické
stránce, po dobu několika desítek let. S rozvojem informačních technologií bylo možné přistoupit k individuální-
mu plánování zevní radioterapie i brachyterapie u každé pacientky. Používáním nových zobrazovacích metod
jako je ultrazvuk a MR bylo možné kvantifikovat vztah velikosti nádoru k prognóze a na základě takto zpřesněné
diagnostiky lépe určovat léčebný postup. V poslední době je snaha zavést do plánování brachyterapie karcino-
mu čípku stejné principy 3D plánování jako je tomu v zevní radioterapii. Zdá se, že také další zobrazovací
metody, jako je PET a zejména fúze obrazu CT/PET budou mít význam pro zpřesnění stagingu. Ovlivní
rozhodování léčebného postupu a při negativním nálezu bude možné provádět šetrnější léčbu Přesná diagnos-
tika a efektivní terapie se stávají technicky náročnější, a proto je nutné nemocné léčit ve vybraných moderně
vybavených centrech. Kvalitně vybavená centra poskytující konformní zevní radioterapii, brachyradioterapii
i chemoterapii, a které mohou poskytnout také radikální chirurgickou léčbu, jsou zárukou správně provedené
léčby karcinomu děložního čípku podle pravidel lege artis. Cílem je dosažení vysokého podílu vyléčených pa-
cientek bez výraznějších postiradiačních komplikací.
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MRI - BASED BRACHYTERAPIE KARCINOMU
DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Doležel M., Vaňásek J., Odrážka K., Kroulík T., Jalcová L.
KOC Pardubická krajská nemocnice a. s., Multiscan s. r. o.

Úvod
Brachyterapie je nedílnou součástí léčby karcinomu děložního čípku. Rozvoj 3D brachyterapie založené na

plánování pomocí CT resp. MR vedl k cílené aplikaci dávky při významném šetření rizikových orgánů. Recentně
byl prokázán vliv MR na zvýšení lokální kontroly a CSS související s možností optimalizace dávky dle topo-
grafie tumoru.

Metodika
Brachyterapie na našem pracovišti následuje po chemoradioterapii pánve LD 45 Gy v 25 frakcích potenco-

vané cisDDP weekly. Před zahájením vlastní léčby provádíme MR, kterou využijeme k primárnímu stagingu, pro
možnost zhodnocení efektu teleterapie a k přesnější konturaci HR-CTV resp. IR-CTV při plánování brachyterapie.

Po ukončení teleterapie podstoupí pacientky přímo na MR v paracervikálním bloku zavedení MR kompatibil-
ních aplikátorů s následným provedením MR v T2 sekvenci ve všech rovinách (sagitální, transverzální, frontální).
Po ukončení vyšetření jsou aplikátory odstraněny. Při preplanningu je prováděna konturace a vlastní plánování
dle „Recommendations from Gynaecological (GYN) GEC ESTRO Working Group I a II“. Následující den pacient-
ka podstoupí zavedení aplikátorů (s identickou topografií uterovaginální sondy a ovoidů jako při MR) v celkové
anestezii na našem pracovišti s následným provedením plánovacího CT. Registrace MR a CT obrazu je založena
na fúzi pomocí pozice aplikátorů. Po korekci kontur rizikových orgánů dle aktuálního CT a nezbytné modifikaci
plánu je provedeno vlastní ozáření. Předepsaná dávka HR CTV D90 je 6x5 Gy, zavedení aplikátorů přímo na MR
je prováděno před první a čtvrtou frakcí brachyterapie.

Jeden ze zásadních předpokladů úspěšné brachyterapie založené na využití MR obrazu je přesnost fúze.
V prezentované studii jsme hodnotili přesnost registrace obrazů u 42 CT/MR fúzí ve dvou krocích. V první fázi
jsme se zaměřili na přesnost fúze vlastních aplikátorů. Hodnotili jsme rozdíl vzájemné polohy sondy a ovoidů na
CT a MR pomocí 14 měření (poloha sondy ve 4 rovinách v laterolaterálním a anteroposteriorním směru, střed
obou ovoidů v obou směrech, vzdálenost mezi ovoidy a rotace aplikátoru). Následně jsme se zaměřili na přes-
nost registrace měkkých tkání. Vzhledem k rozdílné velikosti orgánů (zejména čípku) na CT a MR jsme relativní
vzdálenost polohy aplikátoru od zevní kontury dělohy na CT a MR v 8 různých úhlech a 4 rovinách převedli na
absolutní hodnotu v milimetrech odpovídající rozdílu mezi aktuální a ideální polohou aplikátoru.

Výsledky
Zavedení aplikátorů v paracervikálním bloku bylo úspěšné u všech pacientek, přičemž nebyly pozorovány

žádné komplikace. Průměrná doba zavedení aplikátorů na MR byla 15 minut, průměrná doba preplanningu byla
77 minut, průměrný čas pro fúzi obrazů a modifikaci plánu činil 34 minut.

Bylo provedeno 6 132 měření u 42 CT/MR fúzí, každá fúze byla hodnocena 146 měřeními.
Medián rozdílu polohy sondy na CT a MR byl 1,1 mm v anteroposteriorním i laterolaterálním směru. U více

než 85 % měření byla odchylka menší než 1,5 mm, pouze u 7,5 % měření byla odchylka větší než 2 mm. Medián
odchylky středu pravého ovoidu byl 1,7 mm v anteroposteriorním a 1,9 mm v laterolaterálním směru. Obdobně
byla naměřena u levého ovoidu odchylka 1,8 a 1,8 mm. U více než 93 % měření nebyla odchylka větší než
2,5 mm. Medián rotace aplikátorů činil 3,1°.

Při hodnocení registrace měkkých tkání byl rozdíl mezi polohou aplikátoru aktuální a ideální postupně se
zmenšující od 1,93 mm v rovině procházející vrcholem sondy až k 0,84 mm v rovině procházející zevním ústím
děložního kanálu. Rozdíl byl statisticky signifikantní. Medián odchylky se pohyboval v rozmezí 1,17 až 1,28 mm
v jednotlivých úhlech (0° a 180°, 45° a 225°, 90° a 270°, 135° a 315°). Rozdíly nebyly statisticky signifikantní.
U více než 80 % měření byl rozdíl menší než 2 mm, nepřesnost v registraci více než 3 mm byla pozorována
u 7,1 % měření.

Diskuze
MRI - based preplanning má několik významných výhod. Provedení MR se zavedenými aplikátory umožňuje

konturaci cílových objemů a předběžné plánování bez časového omezení. Naopak vlastní plánování po fúzi
obrazů MR a CT je zkráceno, co má vliv na lepší komfort pacientky i redukci topografických změn rizikových
orgánů při dlouhém intervalu mezi provedením plánovacího CT/MR a vlastním ozářením. Nejdůležitější výhodou
preplanningu využívajícího MR je však možnost provedení kombinované - intrakavitární a intersticiální brachy-
terapie. Pomocí home-made vyrobených individuálních ovoidů s předpřipravenými kanály pro intersticiální
jehly jsme schopni u lokálně pokročilých karcinomů s nedostatečnou odpovědí na chemoradioterapii stanovit
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vhodné místo k aplikaci přídatných jehel a předběžně připravit ozařovací plán, který při použití jehel pokryje
HR CTV předepsanou dávkou.

Závěr
MRI based preplanning umožňuje selektivnější aplikaci dávky na tumor při šetření rizikových orgánů, zlepšuje

přesnost a redukuje dobu vlastního plánování. Přesnost fúze je akceptabilní. Použití intersticiální brachyterapie
(v kombinaci s intrakavitární) umožňuje pokrytí HR CTV i u pacientek s nedostatečnou odpovědí na teleterapii.
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POSTAVENÍ BRACHYRADIOTERAPIE V LÉČBĚ RECIDIV
MALIGNÍCH TUMORŮ V OZÁŘENÉ OBLASTI POŠEVNÍ

ZKUŠENOSTI Z ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A. S.

Vítek P., Rychlík P., Stýblová E.
Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Úvod
Recidiva maligního tumoru v dříve ozářené oblasti pochvy představuje závažný problém pro na léčbě par-

ticipující lékaře (gynekology a onkology), přitom se nejedná o situaci s výskytem raritním.
V oblasti poševní se nejčastěji vyskytují recidivy gynekologických maligních nádorů - vulvy, pochvy, čípku

a těla děložního, do pochvy mohou prorůstat nádory z okolních orgánů a tkání (nejčastěji z močového měchýře,
urethry, Barholinských žlaz a rekta), mohou se zde vyskytovat metastázy různých vzdálených tumorů.

Primární nádory pochvy - jsou vzácné - představují cca 1–3 % všech gynekologických tumorů, 95 % před-
stavuje spinocelulární karcinom, který je buď ulcerující, nebo exofyticky rostoucí.

Metastázy do vagíny - nejčastěji z maligních nádorů cervixu, těla děložního, dále metastázy vzdálených
nádorů (ovarií, tlustého střeva, ledvin.)

Na léčbě těchto stavů se nejčastěji podílejí chirurgie, radioterapie (teleradioterapie + brachyradioterapie)
chemoterapie, hormonální léčba, méně často pak ostatní léčebné modality.

Specifickou podskupinu vytvářejí případy, kdy se recidiva onemocnění vytvoří v již dříve ozářeném terénu.
Její zvláštnost spočívá v určitých odlišnostech jak diagnostických, tak léčebných. Tato problematika je před-
mětem tohoto sdělení.

Definice recidivy: recidiva tumoru je charakterizována jako opakovaný nárůst tumoru in loco, nebo vzdálená
metastáza rozvinutá minimálně 6 měsíců po předchozí léčbě tumoru, který pod touto terapií regredoval.

Charakteristiky tumoru se vztahem k rozhodování o léčebném postupu: anatomické uložení - lokalizace, veli-
kost, hloubka invase, histologický typ, grade nádoru, Pagetoidní šíření, způsob šíření (infiltrativní, expansivní,
smíšené), lymfangioinvase, okolní (přilehlé) orgány, okrajem, přítomnost VAIN, condylomata accuminata, ade-
nosy, další popisné charakteristiky tumoru (ulcerace, fixace atd.), stav lymfatických uzlin a tkání v okolí tumoru.

Speciální problémy recidiv maligních tumorů v ozářené oblasti poševní:

I. - problémy diagnostické
Možné zhoršené včasné rozpoznání (diagnostika) recidivy jak klinicky, tak zobrazovacími metodami.
CT je uznávaná metoda pro diagnostiku recidiv malignit v malé pánvi, avšak v CT obraze může být obtížné

odlišení recidivy nádoru a pooperační a poirradiační fibrosy.
NMR je vhodná diagnostická metoda recidiv malignit malé pánvi, recidivy jsou dobře zobrazitelné v T2

obraze, recidivy v oblasti svalů pánevního dna jsou lépe zobrazitelné na NMR nežli na CT. Nevýhodou NMR
oproti CT je jeho vysoká cena a délka trvání vyšetření.

NMR je vhodnější pro hodnocení poirradiačních změn, nežli CT.

Vaginální ultrasonografie má omezenou výtěžnost při stanovování rozsahu recidivy onemocnění gyneko-
logických malignit v oblasti poševní a jejím bezprostředním okolí.

II. - problémy léčebné
Obecnou skutečností jsou omezené léčebné možnosti v předem provedenými léčebnými procedurami

poškozeném tkáňovém terénu, s vysokým rizikem rozvoje závažných komplikací.
Chirurgická léčba je výrazně limitovaná, teleradioterapie je často kontraindikovaná, chemoterapie v ozáře-

ném terénu vykazuje obvykle malý léčebný efekt při značné systémové toxicitě.
Brachyradioterapie pak představuje optimální léčebnou metodu s možností aplikace navýšené radiační dávky

do omezeného cílového objemu tkáně při výrazném šetření okolních tkání a orgánů.
V každém případě je potřeba pečlivě individualizovaně hodnotit stav a preference pacienta, předchozí pro-

běhlou léčbu, aktuální rozsah a lokalizaci onemocnění, možnosti daného pracoviště v poskytování určité kvality
léčebné péče.

III. - problémy psychologicko-etické
Téměř ve 100 % případů se jedná o léčbu paliativní, byť by vytouženým cílem bylo dosažení efektu kura-

tivního.
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Tyto skutečnosti musíme zohledňovat - existují individuálně rozdílné názory na indikaci této léčby. Někteří
lékaři brachyradioterapeuti takovouto léčbu neindikují pro vysoké riziko rozvoje závažných komplikací, které
mohou vést i k úmrtí pacientky.

Lékař rozhodující o indikaci k paliativní brachyradioterapii by měl být vysoce erudovaný v dané problematice.

Nejčastěji se vyskytující komplikace po gynekologickoonkolgické léčbě v pánvi:
– nejčastější pooperační komplikace po radikální hysterektomii představují píštěle močové, lymfokéla, pánevní

infekce a krvácení, tyto komplikace zpravidla nepřesahují 4 %
– nejčastější poirradiační komplikace v oblasti pánve představuje rektovesikální fistula, proctitis, sigmoiditis,

striktura urethry a rekta a fraktura sacra, fibrotické a atrofickonekrotické změny tkání.

Brachyradioterapie recidiv v oblasti pochvy:
V paliativním záměru léčby lze zvažovat ozáření celého objemu recidivujícího tumoru s bezpečnostním

lemem, limitace možností pak spočívá zpravidla v možnosti aplikované výše dávky nebo lze ozářit jen část
tumoru - nejčastěji prominující do vaginy s cílem např. zástavy krvácení.

Použití radioaktivního léčebného zdroje, dnes zpravidla HDR, nejčastěji izotop Ir 192, metoda afterloa-
dingová.

Léčebné techniky jsou obdobné jako u primárních karcinomů vaginy použití intrakavitární brachyradioterapie
- muláž poševní, válec (u tumorů povrchových tumorů a/ nebo u tumorů s malou tloušťkou (limitní je zpravidla
tloušťka 0,5 cm). Při tloušťce tumoru do 0,5 cm lze optimálně použít vaginální aplikační válec, průměr volen co
možná největší pro těsný kontakt sliznice s povrchem aplikátoru, předepsaná dávka pak dosahuje 0,5 cm od
povrchu aplikačního válce - dle plánovacího výpočtu, stanovení dávek na kritické orgány výpočtem na podkladě
RTG ortogonálních projekcí (snímků) nebo in vivo dosimetrie.

Délka cílového objemu je individualizovaná, cirkulární rozsah ozáření lze modifikovat použitím speciálních
vaginálních válců se stíněním 90–270 stupňů.

U nádorů s větší tloušťkou a hlubší infiltrací, eventuálně parakolpicky lokalizovaných je nutné použití inter-
sticiální aplikace - punktury (například při použití jednorovinné punktury - intersticiální brachyterapie dočasné
nebo permanentní intersticiální aplikace např. I 125.).

U pokročilejších a anaplastický forem nádorů je nezbytné volit kombinace brachyradioterapie s teleradio-
terapií, je-li to možné.

V individuálních případech lze zvažovat 3D plánovaní, nutné však indikovat individuálně pro často neuspo-
kojivý stav pacientek (bolesti, krvácení, anemie...).

Poznámky k charakteristice nejčastěji se vyskytujících recidiv gynekologických malignit v oblasti pochvy.

Nádory pochvy - přestože jsou dosti raritní výskytem, lokalizace jejich recidiv je preferenčně v oblasti poševní -
to je příčinou častějšího výskytu v pochvě, dále pak se recidivy vyskytují v parakolpiích a inguinálních uzlinách,
vzácněji pak pak ve společných a zevních ilických uzlinách a presakrálních uzlinách.

Nádory těla děložního - vyšší výskyt recidiv se vyskytuje v oblasti horní třetiny pochvy, přesto nejsou raritní
metastázy i v dolních dvou třetinách pochvy.

Nádory čípku děložního - pánevní recidiva karcinomu čípku po předchozí chirugické a/nebo radiační léčbě není
vzácností, zejména u primárně pokročilých stadií nádorů.

Možností záchranné léčby u těchto předléčených pacientek (chirurgií, nebo RT/teleRT v BRT/) je vysoce
rizikové a přináší s sebou právě tak jako i ve výše uvedených diagnózách vysoké riziko morbidity, nebo morta-
lity při dosažení nízkého procenta kontroly.

Využití intersticiální brachyterapie by mělo být u nádoru čípku vyhrazeno pro indikaci pánevní recidivy,
vzniklé po chirurgické léčbě nebo radioterapii nebo obou těchto metodách v předchozí léčbě.

Využití intersticiální brachyterapie by mělo být rovněž využito u primárních tumorů, které vznikají v cervikál-
ním pahýlu, kde nelze použít intrakavitární brachyterapii.

Zavedením supervoltážní radioterapie a nízkoenergetických zdrojů s krátkým poločasem jako je Ir 192
a I 125 a pomocí nových implantačních technik se stalo reálným léčení pánevních recidiv při dosažení nižší
morbidity. Je však třeba stanovit správně indikace a vybrat správný způsob retreatmentu.

Faktory ovlivňující výběr způsobu léčby:
1/předchozí způsob léčby, 2/lokalizace pánevní recidivy
Od lokalizace recidivy v pánvi může odviset individualizovaný výběr odlišné implantační techniky:
centrální recidiva
recidiva v oblasti pánevní stěny
recidiva centrální se šířením do pánevní stěny a naopak
recidiva mimo oblast pánve lokalizovaná v oblasti v oblasti zevních nebo společných ilických uzlin
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Recidivy karcinomu čípku v centrální oblasti a primární tumory v oblasti poševního pahýlu nevhodné k chirur-
gické léčbě a po předchozím zevním ozáření lze dle literárních zdrojů léčit transperineální dočasnou punkturou
afterloadingovou implantací.

Centrální recidivu s bočným rozměrem větším než 6 cm lze obtížně pokrýt transperineální punkturou pro
os pubis. Jehly ve 3. řadě (kružnici) geometrického uspořádání jsou pak odtlačovány do tumoru. To vede k na-
výšení dávkového příkonu, zkrácení doby léčby a vyššímu riziku komplikací. V těchto případech musí být složka
laterálního šíření nepokrytelná transperineální implantací buď transperineální implantací permanentních zrn
I 125 nebo technikou zevního boostu (speciální techniky).

Centrální recidiva po předchozím ozáření, nevhodná k chirurgické léčbě je typickým příkladem indikace
k transperineální dočasné afterloadingové brachyterapeutické aplikaci - punktuře.

Recidivy lokalizované v pánevní stěně po předchozí chirurgické léčbě a radioterapii lze dle literárních údajů
optimálně léčit transperineální aplikací permanentní implantace I 125 pod kontrolu RTG C ramena. Špatnou
přístupnost pro anteponovanou os pubis lze je překonat šikmým aplikačním směrem transperineálních jehel-
aplikátoru, kterého nelze využít u dočasné punktury.

Podobnou léčebnou metodu lze použít v léčbě recidiv pánevní stěny po předchozí radioterapii.

Recidivy lokalizované v oblasti mimo vlastní pánev, avšak lokalizované pod bifurkací břišní aorty nejsou
přístupné transperineálním implantačním technikám jak dočasným, tak trvalým.

Tyto recidivy je nutné řešit operačně - je-li to možné nebo extraperitoneální permanentní implantací Ir 192.
Je-li indikována zevní aplikační cesta externí brachyradioterapie měla by být aplikována po chirurgické léčbě,
nikoli před ní z důvodu nažádoucí radiační expozice.

Tyto léze bývají uložené obvykle podél společných a zevních ilických cév.

Poznámka: použití intersticiální radioterapie v primární léčbě lokálně pokročilých nádorů cervixu není považo-
vané za optimální, protože vykazuje vysoké procento komplikací a špatnou lokální kontrolu tumoru. Metodou
volby zůstává kombinace teleradioterapie a intrakavitární klasické brachyradioterapie.

Závěr
Aneb zkušenosti s brachyradioterapií v paliativní indikaci vaginálních recidiv tumorů a metastáz tumorů

jiných lokalizací v oblasti poševní na onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice a. s.:

Brachyradioterapii provádíme výhradně zdrojem HDR Ir 192, přístrojem Gammamed, indikace a výběr tech-
niky a stanovení dávkového schematu a celkové dávky je přísně individuální.

Máme malý počet (soubor) pacientek - nelze činit závažnější závěry, aplikujeme jak vaginální aplikace válcem
nebo odlitkovými mulážemi dentálním silikonem, tak intersticiální punktury při hlubší infiltraci stěny poševní
a parakolpií tumorem.

Přestože máme u některých pacientek výskyt i závažných komplikací ve smyslu nekrotisujících změn
poševních stěn a/nebo tvorbou orgánovaginálních píštělí, domníváme se, že indikace k provedení brachyra-
dioterapie v této indikaci je oprávněná, neboť mnohdy nelze stanovit podíl aplikované paliativní brachyterapie
na rozvoji komplikací, na kterých se může podílet i poškození předchozí léčbou a zejména persistentním
tumorem. Mimo to u řady pacientek dosahujeme mnohdy nad očekávání dobrého léčebného výsledku - stabi-
lizace histologicky prokázaného nádorového onemocnění, které jednoznačně vede k naplnění intence paliativní
terapie a výrazně zlepšuje kvalitu života pacientek, možné je i zlepšené přežívání - podrobněji viz prezentace
kazuistik na XVII. jihočeských onkolgických dnech v Českém Krumlově 2010.
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TOPOTECAN U RELABUJÍCÍHO KARCINOMU
DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Benešová V., Slavíček L., Cahová S., Havlásková M.
Onkologické oddělení a KOC Nemocnice Jihlava

Úvod
Karcinom děložního čípku představuje onemocnění s incidencí 15/100.000 žen, která stále klesá. Tradiční

léčbou je operace a/nebo radioterapie. Použití chemoterapie je jen okrajové, nepočítáme-li dnes již standardní
konkomitantní podávání cis-platiny souběžně s radioterapií.

V případě relapsu je prognóza pacientek špatná a 90 % pacientek umírá do 5 let. U lokálních recidiv lze zvažo-
vat lokální léčbu, která nebyla použita v první linii. U vzdálených nebo inoperabilních relapsů a u metastatického
onemocnění je nutno jako základní modalitu volit systémovou léčbu, tedy chemoterapii. V každém případě ale
jde o paliativní léčbu.

Chemoterapie u karcinomu čípku
Od studií GOG 26 a 43 v 80. letech je za standard léčby pokročilého a recidivujícího karcinomu čípku pova-

žována cis-platina v dávkování 50 mg/m2 1x za 3 týdny. Další cytostatika prokázala maximálně stejnou účinnost.
Ve snaze o zlepšení výsledků byla CDDP kombinována s dalšími cytostatiky. Přestože bylo dosaženo vyššího
počtu odpovědí než v monoterapii, celkové přežití nebylo prodlouženo (tab. 1).

Tabulka 1: Průměrné počty odpovědí (CR+PR) na jednotlivá cytostatika a kombinace.
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Režim Response Rate
Cisplatina 23%
Paclitaxel 17%
Irinotecan 24%
Ifosfamid 22%
Topotecan 19%
Cisplatina/ifosfamid 38%
Cisplatina/paclitaxel 46%
Cisplatina/irinotecan 37%
Cisplatina/gemcitabin 75%

Topotecan, inhibitor topoizomerázy I, vykázal účinnost v monoterapii i v kombinaci s CDDP.
V roce 2005 byly zveřejněny výsledky studie fáze III GOG 179. V rameni s režimem CDDP+topotecan bylo

dosaženo 28 % objektivních odpovědí a poprvé bylo dokumentováno delší přežívání oproti ramenu se samotnou
cis-platinou.

Soubor pacientek
V letech 2007–2009 jsme léčili celkem 6 pacientek s relabujícím karcinomem čípku děložního. Charak-

teristiku souboru a výsledky léčby uvádí tabulka č. 2. Všechny pacientky obdržely 5–6 cyklů režimu CDDP
50 mg/m2 1. den + topotecan 0,75 mg/m2 1.–3. den s intervalem 3 týdnů.

Tabulka 2: Charakteristika souboru

Pac Primární léčba Místo recidivy Dosaž. odp. NÚ G3-4

1 operace podbrániční LU SD -
2 operace dutina břišní PR -
3 RT plíce, nadklíček PD -
4 operace plíce CR trombocytopenie G4 3x
5 RT inop. lok. recidiva SD -
6 RT plíce, játra PD -

Výsledky
U 1 pacientky byla dosažena CR, u 1 PR, u 2 pacientek byla dosažena stabilizace a u 2 progrese onemocnění.



Z nežádoucích účinků byla klinicky nejvýznamnější hematologická toxicita, která byla zaznamenána u všech
pacientek. U 1 pacientky byla natolik závažná, že si vyžadovala podání trombonáplavů. Růstové faktory nebyly
podávány. U žádné pacientky nebylo nutno prodlužovat intervaly ani redukovat dávku topotecanu. Nehema-
tologická toxicita byla minimální a nevyžádala si zvláštních opatření. Antiemetika byla podávána preventivně
v rámci každého cyklu.

Kazuistika
Pac. J. C., ročník 1946. V anamnéze Ebsteinova anomálie plícnice, jinak bez komorbidit. V březnu 2006

léčena pro epidermoidní karcinom děložního čípku pT1b pN0 M0 operací podle Wertheima. V dubnu 2007
zjištěna lokální recidiva (obr. 1) a navíc mnohočetné metastázy do plic (obr. 2).
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Obr. 1

Obr. 2



Pacientka zahájila chemoterapii režimem CDDP + topotecan v květnu 2007. Po 4. cyklu v srpnu 2007 byla
provedena kontrolní CT vyšetření a bylo zjištěno úplné vymizení všech známek nemoci jak v pánvi (obr. 3), tak
na plicích (obr. 4).
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Obr. 3

Obr. 4

Závěr
Potvrdila se dobrá účinnost kombinace CDDP+Hycamtin. Léčba byla dobře tolerována, nejvýznamnějším

nežádoucím účinkem byla hematologická toxicita, zejm. trombocytopenie, ale zcela reverzibilní. Pacientky,
léčené primárně operací dosáhly lepší výsledky než léčené radioterapií +CDDP.



Literatura
1. Long H. J., Bundy B., Grendys E. C., et al.: Randomized phase III trial of Cisplatin with or without topotecan

in carcinoma of the uterine cervix: a gynecologic oncology group study, J Clin Oncol, 23: 4623–33, 2005.
2. Moore D. H.: Chemotherapy for Advanced, Recurrent, and Metastatic Cervical Cancer, Journal of the NCCN,

Network Vol 6, 1, Jan. 2008.
3. Robati M., Holtz D., Dunton C. J.: A review of topotecan in combination chemotherapy for advanced cervical

cancer, Therapeutics and Clinical Risk Management 4(1) 213–218, 2008.
4. Pazdur R., Wagman, L. D., Camphausen K. A., Hoskins W. J. (eds.): Cancer Management:

A Multidisciplinary Approach, 12th Edition, 2010.

30 NÁDORY DĚLOŽNÍHO HRDLA



CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ RECIDIV KARCINOMU
DĚLOŽNÍHO HRDLA V OZÁŘENÉM TERÉNU

Svoboda B.1, Líbalová P.1, Tikovský K.1, Kubecová M.2

1Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha,
2Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Od 60. do 80. let minulého století byla velmi používanou léčbou karcinomu hrdla děložního kombinace
radioterapie (ve formě neadjuvantní léčby) následovaná v krátkém odstupu operací. Z tohoto období pocházejí
rozsáhlé zkušenosti s chirurgickým výkonem v ozářené tkáni, jeho specifiky a úskalími. Časné změny v ozářené
tkáni mají obvykle charakter masivního edému se zvýšenou krvácivostí z drobných zdrojů, což vede ke zhoršení
přehlednosti operačního pole a ztížení preparace. Později se již začínají rozvíjet fibrotické změny a preparace
tkání speciálně v oblasti parametrií, močového systému a rekta se stává velmi obtížnou. Optimální interval ope-
race byl tehdy stanoven na 8 týdnů od ukončení radioterapie, kdy odezněla hyperémie a zároveň ještě nena-
stoupily těžké fibrotické změny.

Zcela jiná je situace, kdy přichází pacientka s recidivou onemocnění po primární kurativní radioterapii nebo
adjuvantní radioterapii po radikální operaci pro karcinom hrdla děložního. Použité dávky záření jsou v těchto pří-
padech významně vyšší než u neoadjuvantní radioterapie. Možnosti dalšího ozařování jsou prakticky vyčerpané
a časový interval rozhodně překračuje několik měsíců, takže bývají přítomny těžké fibrotické změny v pánevních
tkáních. Chirurgická léčba recidivy v ozářeném terénu má jinou filozofii: na rozdíl od primární operační léčby:
zde není cílem okolní struktury při operaci ušetřit, naopak je potřeba odstranit celý nádor s přilehlými tkáněmi
a často s okolními orgány. Jedná se o výkony hyperradikální ve formě pánevních exenterací. Vzhledem k tomu,
že mají tyto výkony stále mortalitu do 10 %, vysokou morbiditu a přes pokrok v operačních a rekonstrukčních
technikách výrazný dopad na další kvalitu života pacientky, provádíme je při splnění přísných kritérií obvykle
s kurativním záměrem. Vzácně jsou exenterace prováděny paliativně při nezvladatelných bolestech v pánvi, silně
obtěžujících píštělích, apod.

Při rozhodování o léčbě recidivy přihlížíme k celkovému stavu pacientky, lokalizaci a rozsahu recidivy a před-
chozí terapii. 3/4 případů recidiv se rozvíjí do 2 let od ukončení primární léčby, u 50–60 % z nich se jedná
o recidivu mimo malou pánev, které jsou až na výjimky bez naděje na vyléčení a jejich léčba je paliativní. Cílem
je identifikovat případy, které jsou stále potenciálně kurabilní pro radikální léčbu - tj. lokální centrální recidivy.
U zbytku - tj. většiny pacientek je stanoven individuální postup paliativní terapie.

Zatímco u pacientek s lokální recidivou po primární chirurgické radikální léčbě je metodou volby radioterapie
(chemoradioterapie), u pacientek po předchozí radioterapii je v podstatě tato modalita z další léčby vyloučena
nebo její možnosti minimálně výrazně omezeny. Radikální chirurgická léčba v podobě pánevní exenterace je
zde jediná potenciálně kurabilní metoda, celkové 5leté přežití se pohybuje mezi 30 a 60 %. Nejvýznamnějšími
prognostickými faktory jsou disease - free interval, velikost recidivy, fixace k pánevní stěně. V ozářeném terénu
může být obtížné rozlišit fixaci tumoru k pánevní stěně - zde platí, že triáda asymetrického edému dolní kon-
četiny, ischiadická bolest a ureterální obstrukce téměř vždy znamená vrůstání tumoru do pánevní stěny, kdy je
indikována paliativní terapie.

Základní pravidla pro chirurgickou léčbu v ozářeném terénu:
– přísná kritéria pro výběr pacientky (centrální pánevní recidiva, podrobné předoperační vyšetření s využitím

všech zobrazovacích metod k vyloučení vzdálených ložisek, podrobné interní a anesteziologické vyšetření);
podmínkou je histologická verifikace recidivy (předoperační nebo peroperační biopsie před zahájením exen-
teračního výkonu), příprava k operaci.

– vyčerpávající poučení pacientky, rozebrání problematiky, pravděpodobného průběhu, plánovaných a mož-
ných následků operace, potenciální komplikace, očekávání pacientky, realita. Mezioborový přístup. Podrobný
informovaný souhlas pacientky.

– 3 fáze operace: explorativní fáze - vyloučení generalizace v břišní dutině a pozitivity paraaortálních uzlin
(v průběhu operace bude vyloučena min.1/3 pacientek); ablativní fáze (samotný exenterační výkon); re-
konstrukční fáze (důraz na kvalitu života pacientky po operaci - vývoj technik derivace moči, technik rekon-
strukce pánevního dna a vaginy, nízké anastomózy rekta).

– operační technika: operatér musí počítat s tím, že v malé pánvi nebude schopen diferencovat jednotlivé struk-
tury; operace je zahájena zjednáním přístupu k abdominální aortě a bifurkaci pro případ krvácení.

– pečlivá komplexní pooperační péče.

Agresivní terapie recidiv karcinomu děložního hrdla po radioterapii je extrémně náročná emočně, fyzicky,
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i ekonomicky. Všechny tyto faktory bychom v rámci rozhodování měli spolu s našimi pacientkami vnímat
a zvažovat.
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REIRADIACE U GYNEKOLOGICKÝCH MALIGNIT
Soumarová R., Bartoš P., Trhlík M., Vráblová D., Machala S., Jašková M.

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Díky moderním technikám, ať již radiačním či chirurgickým, je u řady žen i s pokročilejším nádorem žen-
ských pohlavních orgánů, dosaženo kompletní remise onemocnění. Nicméně část z nich se dožívá lokálního či
lokoregionálního relapsu. Lepší prognózu mají pacientky s delším intervalem bez nemoci a menšími objemy
tumoru.

Reiradiace „s kurativním cílem“ je možná pouze u vybraných žen s použitím moderních technik RT. Toxicita
reiradiace není dobře zdokumentována a publikované soubory jsou většinou velmi malé. Není též možné poskyt-
nout jednoznačná doporučení. Přístup k reiradiaci tak zůstává vysoce individuální s ohledem na diagnózu, před-
chozí léčbu, průběh onemocnění, celkový stav pacientky, prognózu a technické podmínky. Přehled možných
technik radioterapie vhodných pro reiradiaci pánevních rekurencí je uveden v tabulce 1 (1).

Intraoperační radioterapie (IORT) patří k nejčastěji používané technice reiradiace. Její použití je nejvýhod-
nější v kombinaci s maximální cytoredukční operací. U gynekologických malignit ji lze použít u nádorů čípku
děložního, těla děložního, vaginy i vulvy.

U recidivujících nádorů čípku děložního je prognóza špatná, pětileté přežití se pohybuje mezi 0–25 %. Přežití
pacientek s centrální recidivou a pánevní exenterací je však vyšší, 30–50 %. Většina pacientek však v minulosti
podstoupila multimodální léčbu, což znamená omezení pro zevní radioterapii (RT), proto je zde použití IORT
výhodné a umožní dosažení větší lokální kontroly onemocnění. Existují již i dlouhodobá data. Větší soubor
s IORT u 70 pacientek publikoval Mahé v roce 1996. 54 žen absolvovalo jako iniciální léčbu radioterapii (zevní
RT + BRT). Průměrná doba do vzniku recidivy byla 70 měsíců. Pouze 16 % žen mělo centrální recidivu, 84 %
recidivu v oblasti pánevní stěny s nebo bez recidivy centrální. Pacientky absolvovaly chirurgickou resekci (kom-
pletní resekce byla provedena u 30 z nich) a intraoperační RT elektronovým svazkem (IOERT). Medián přežití
byl 11 měsíců a lokální kontrola 21 %. Lepších výsledků bylo dosaženo u žen po kompletní resekci, a pokud jako
iniciální léčba byla provedena samostatná chirurgie. 14 % pacientek mělo komplikace přímo spojené s IOERT
(neuropatie, uretrální obstrukce, rektální struktury) (2). Retrospektivní studie ze Stanford Cancer Centra z roku
2007 uvádí pětiletou lokální kontrolu 45 % a specifické přežití bez nemoci (DFS) 46 % (3).

Další možností, jak ozářit centrální recidivy po předchozí kombinované RT je použití high dose rate inter-
sticiální brachyterapie (HDR BRT). V literatuře se avšak objevuje jen málo prací s malými soubory pacientek.
Hockel v roce 1996 publikoval zkušenosti s reiradiací pomocí HDR BRT (4). BRT byla kombinována s chirugic-
kou resekcí a 5leté přežití bylo vysoké - 44 %.

V poslední době se objevují i práce s reiradiací pomocí permanentní BRT. Velmi dobré výsledky z Indiana
University u vybraných pacientek s malým objemem tumoru (průměr 3,3 cm3) publikoval Brabham v roce 2009
(5). S mediánem sledování 21 měsíců, bylo dosaženo lokální kontroly u 63,1 % pacientek. Toxicita léčby zde byla
velmi nízká (stupně 3 pouze u 5,3 %). Studie s reiradiací u gynekologických malignit jsou uvedeny v tabulce 2.

Jednodušší situace je u relapsu v paraaortálních uzlinách, kde je indikována exstirpace + zevní RT, pokud
nebyla na tuto oblast provedena, event. také IORT.

Též u nádorů těla děložního je po předchozí RT v případě pánevního či paraaortálního relapsu indikována
explorace a resekce s IORT. IORT je i součástí NCCN standardů (Cervix verze 1.2010, Uterus 1.2010).

K výpočtu pravděpodobnosti vzniku nežádoucích účinků (normal tissue complication probability - NTCP)
při reiradiaci je možné použít radiobiologické modely (8).

Kazuistika
V roce 2004 jsme v Onkologickém centru v Novém Jičíně léčili 36letou pacientku s primárním karcinomem

vaginy, dle TNM klasifikace: T1 N0 M0, st. I.
Jednalo se o spinocelulární karcinom. Byla indikována primární RT (kombinace zevní RT a HDR BRT). Zevní

RT byla aplikovaná na oblast pánve v dávce 45 Gy v 25 frakcích (1,8 Gy/fr.), BRT - technikou LZ ve 4 frakcích
(5 Gy v 0,5 cm od povrchu válce). RT byla ukončena 31. 12. 2004. Dle LQ modelu byla aplikovaná biologicky
ekvivalentní dávka (BED) na tumor 69,3 Gy.

V 7/2008 pacientka přichází s lymfedémem levé dolní končetiny, dle PET/CT byla zjištěna patologická infil-
trace v lymfatických uzlinách vlevo o velikosti 4x3x4cm (nad acetabulem) - čili recidiva in field po 3,5 letech.

V 10/2008 byla provedena exstirpaci recidivy - R1 resekce a IOERT (obr. 1, 2). Na lůžko tumoru bez
makroskopického rezidua byl nasazen šikmý tubus pro IORT o průměru 64 mm, aplikovaná dávka 10 Gy na
90% izodóze, energie 9MeV.

Dále byla indikována CHT v režimu 5-FU+cDDP: 6 cyklů, která byla ukončena v 3/09.
Dle kontrolního PET/CT v 4/10 byla vlevo v oblasti zevních ilik zjištěna druhá recidiva - provedena opět

NÁDORY DĚLOŽNÍHO HRDLA 33



chirurgická revize a IORT v dávce 12 Gy (1 rok po první frakci IORT). Předchozí paravesikální oblast vlevo byla
bez známek tumoru.

Závěr
Prognóza pacientek s recidivou v předem ozářené oblasti je špatná. Neexistují jednoznačná doporučení pro

salvage terapii, k indikaci se musí přistupovat vysoce individuálně na multioborové komisi vždy s ohledem na
přínos zvolené metody. Pokud chceme dosáhnout delšího přežití, musí být reiradiace kombinována s chirur-
gickým výkonem, optimálně s R0 resekcí. Nejčastěji je používána technika intraoperační RT, jejíž nejčastější
komplikací může být uretrální stenóza a neuropatie.

Tabulka 1: Přehled možných technik RT pro reiradiaci
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Zevní radioterapie Intraoperační radioterapie Brachyterapie
3D konformní RT IOERT (elektronový svazek) HDR
Stereotaktická RT HDR-IORT
IMRT, IGRT LDR
Protony

IMRT: Intenzitně modulovaná radioterapie (RT)
IGRT: Image Guide RT
IOERT: Intraoperační RT elektronovým svazkem
HDR: Brachyterapie (BRT) s vysokým dávkovým příkonem (high dose rate)
HDR-IORT: intraoperační BRT s vysokým dávkovým příkonem
LDR: BRT s nízkým dávkovým příkonem (low dose rate)

Tabulka 2: Přehled studií s reiradiací u pacientek s gynekologickými malignitami.

Autor Počet Technika Dávka Operace CHT Medián 5leté OS Toxicita (%)
pac. RT (Gy) (počet) (počet) přežití (měs.)

Mahé (2) 70 IOERT 10-30 Ano (70) Ano (20) 11 8 (3leté) 14
+/- zevní cDDP R0,R1 13 Iniciální neuropatie,

R2 10 CH 19 uretrální
Iniciální obstrukce
RT 4 rektální striktura

Tran (3) 36 IOERT 6-17,5 Ano (84%) Ano (24%) LRC 44%, 28
DSS 47%

Martinez 36 IOERT 10-20 Ano (36) Ano (5) R2 (7,9) 14 (10leté) 15
-Monge (6) cDDP R1 (11,1) chron. bolest (9)

R0 (61,1) R2 (0)
R1 (9)
R0 (45)

Hockel (4) 48 HDR 10-20 Ano (48) Ne 44 33
Zuliani (7) 11 HDR 20-30 Ano (3) Ne 18

urinární toxicita,
vaginální ulcerace

Brabham (5) 19 Permanentní 50 Gy Ne CR 94,7% 5,3
BRT - 198Au

IOERT: Intraoperační RT elektronovým svazkem
HDR: Brachyterapie (BRT) s vysokým dávkovým příkonem (high dose rate)
OS: celkové přežití
CH: chirurgie
R 0,1,2: resekce
CR: kompletní remise
LRC: lokoregionální kontrola
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Obr. 1: Transport pacientky z operačního sálu na ozařovnu

NÁDORY DĚLOŽNÍHO HRDLA 35

Obr. 2: Napojení tubusu pro IOERT na lineární urychlovač



SOUČASNÝ STANDARD CHIRURGICKÉ LÉČBY
ZHOUBNÝCH NÁDORŮ ENDOMETRIA

Svoboda B.1, Tikovský K.1, Kubecová M.2, Vernerová Z.3, Kostrbová K.1,
Hubičková - Heringová L.4, Líbalová P.1

1Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha,
2Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha,

3Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha,
4Ústav histologie a embryologie, CBO, 3. LF UK a FNKV, Praha

V letošním roce došlo k revizi a úpravě českého doporučeného postupu pro diagnostiku a primární léčbu
zhoubných nádorů (ZN) endometria, který by měl být vodítkem základní péče pro kliniky a ostatní subjekty,
vstupující do procesu zdravotní péče o pacientky s tímto onemocněním. Guideline vznikl jako konsensus expert-
ní skupiny. Předkládáme několik klíčových bodů a kontroverzí.

Základními principy, z nichž vycházíme, jsou:
1. staging ZN endometria je chirurgický
2. v r. 2009 došlo ke změně FIGO stagingu ZN endometria (viz Tab. 1)
3. rozdělení ZN endometria v době stanovení diagnózy na skupinu s vysokým a nízkým rizikem má zásadní

význam pro volbu rozsahu operačního výkonu
4. snaha o nalezení optimální kombinace operační léčby a adjuvantní léčby u rizikových pacientek.

Tab. 1. ZN endometria - FIGO staging 2009
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FIGO
stadium

I tumor ohraničený na tělo děložní
IA myoinvaze nepřítomna, nebo myoinvaze zasahující méně než do 1/2 tloušťky myometria
IB myoinvaze rovná nebo více než tloušťky myometria

II nádor zasahuje do stromatu hrdla děložního, ale nešíří se mimo dělohu

III lokální a/nebo regionální šíření nádoru
IIIA nádor prorůstá na serózu dělohy a/nebo na adnexa
IIIB prorůstání na pochvu a/nebo do parametrií
IIIC1 metastatické postižení pánevních lymfatických uzlin
IIIC2 metastatické postižení paraaortálních lymfatických uzlin

IV nádor postihuje močový měchýř a/nebo střevo, a/nebo jsou přítomné vzdálené metastázy
IVA postižení mukózy močového měchýře a/nebo střeva
IVB vzdálené metastázy, včetně intraabdominálních metastáz a/nebo postižení inguinálních

lymfatických uzlin

Pro vyšetřování a léčbu ZN endometria považujeme za stěžejní následující pravidla, jejichž dodržování
umožní, aby pacientkám byla standardně poskytnuta adekvátní péče s optimálním léčebným výsledkem.
1. Management je veden onkogynekologem.
2. Operační řešení je pro léčbu ZN endometria zásadní. Usilujeme proto o minimalizaci kontraindikací operač-

ního výkonu. V případě kontraindikace primární operační léčby a zvažování primární radioterapie je na místě
konzultace onkogynekologického centra (druhý názor).

3. Předoperační vyšetření (event. doplněné informací z peroperační biopsie) odliší pacientky s vysokým a níz-
kým rizikem.

4. Je nezbytná dostupnost peroperačního histopatologického vyšetření.
5. Definice kompletního chirurgického stagingu ZN endometria = laváž, explorace dutiny břišní, hysterektomie

s oboustrannou adnexektomií, systematická aortopelvická lymfadenektomie - požadavek minimálně 15 uzlin
pelvických + 10 paraaortálních. U nádorů non-endometroidních připojujeme infrakolickou omentektomii,
apendektomii, random biopsie.

6. Na podkladě definitivního histopatologického vyšetření je stanoven staging (FIGO staging, či pTNM klasi-
fikace) a zvolen další postup - dispenzarizace nebo adjuvantní léčba.



Poznámky k novému FIGO stagingu 2009
Do roku 1988 byl používán klinický FIGO staging. Na základě zjištění, že u klinického stadia I je v cca čtvrti-

ně případů ve skutečnosti přítomno extrauterinní šíření, v roce 1988 došlo k zásadní změně FIGO stagingu - byl
vytvořen staging chirurgický, což přineslo významnou změnu léčebného managementu. Nyní, o 20 let později
došlo k menším, ale přesto významným změnám.

a) Stadium I se nově dělí pouze na 2 podskupiny - IA a IB.
Bylo popsáno, že 5leté přežití ve skupině IA a IB (FIGO 1988) je velmi podobné a prognóza je příznivá. Proto
byla tato stadia sloučena v nové stadium IA (FIGO 2009). Nové stadium IB nyní zahrnuje pacientky s hlubo-
kou myoinvazí (bývalé stadium IC).

b) Stadium II se nově nerozlišuje na podskupiny - vzhledem k příznivé prognóze je nyní bývalé stadium IIA
řazeno do stadia I - tj. postižení endocervikálních žlázek nádorem nemá prognostický význam a není řazeno
do stadia II.

c) Zřejmě na základě nejasného prognostického významu pozitivní peritoneální laváže byla tato vyřazena jako
samostatné kritérium z nového stagingového systému. Nezdá se být vhodná jako nezávislý prognostický
faktor, je však doporučeno i nadále zahájit chirurgický výkon provedením peritoneální laváže.

d) Variabilita prognózy pacientek řazených dosud do stadia IIIC přinesla další změnu. Pozitivita paraaortálních
uzlin přináší ve srovnání s izolovanou pozitivitou pánevních uzlin významně horší prognózu. Došlo tedy k roz-
dělení na stadium IIIC1 (pozitivita pánevních uzlin) a IIIC2 (pozitivita paraaortálních uzlin). Toto nové dělení
zdůrazňuje význam provedení kompletního stagingu.

Již od roku 1988, kdy byl ustanoven chirurgický staging, bylo doporučeno vyšetření spádových pánevních
a paraaortálních uzlin. Bohužel v té době FIGO nedefinovalo anatomický rozsah lymfadenektomie ani dopo-
ručený počet odebraných uzlin. Výsledkem je, že se otázkou provádění lymfadenektomie se zabýváme
dosud. Negativním následkem jsou rozličné algoritmy chirurgické léčby, které více odrážejí individuální názor
chirurga než standardizovaný doporučený postup. Zatímco některé školy doporučují provádění aortopel-
vické lymfade-nektomie u všech pacientek s karcinomem endometria, jiné poukazují na zvýšenou morbiditu
a doporučují kompletní chirurgický staging zcela opustit. Další se snaží individualizovat rozsah chirurgického
stagingu na základě preoperačně a intraoperačně zjištěných prognostických faktorů, které souvisí s rizikem
postižení lymfatických uzlin. Přestože u většiny pacientek s pozitivními pánevními uzlinami bylo popsáno
současné postižení paraaortálních uzlin, stále je velmi často lymfadenektomie prováděna pouze v pánevní
oblasti; paraaortální lymfadenektomie jen ve vybraných případech. Dokonce ani v rámci velkých randomizo-
vaných studií věnovaných významu provádění lymfadenektomie pro prognózu pacientek s karcinomem
endometria, nebyly procedury standardizované a proto získané informace nemohou odpovědět na otázku
léčebného významu provádění kompletního chirurgického stagingu.
FIGO staging 2009 opět klade důraz na chirurgický staging a zohledňuje nezávislé prognostické faktory.
Přesto stále nebylo definováno co znamená pro ZN endometria standardní chirurgický stagingový výkon. Ve
skutečnosti rozsah chirurgického výkonu zůstává na rozhodnutí operatéra, který může být často ovlivněn
habitem pacientky, aktuální situací na operačním sále, přístupností operačního pole, vlastní zručností atd.
Bohužel, FIGO nedefinovalo ani jaký rozsah by lymfadenektomie měla mít, ani v jakém případě bychom měli
trvat na jejím provedení - tj. nedefinovalo „low-risk“ a high-risk“ skupinu pacientek. Proto ani nadále nemů-
žeme očekávat celosvětovou standardizaci chirurgických výkonů, adekvátní kontrolu kvality, porovnání vý-
sledků mezi jednotlivými centry a pravděpodobně ani zlepšení léčebných výsledků.

Letošní revize českého standardu se snaží o přehledné, logické rozdělení pacientek se ZN endometria do
skupin na základě jejich rizika a o definici standardního chirurgického výkonu pro každou skupinu.

S výsledky histopatologie, obligatorních, event. fakultativních vyšetření je vysloven odhad rozsahu nádo-
rového postižení - tzv. „pracovní staging“, který se může významně lišit od peroperačně stanoveného nebo
definitivního stagingu. Jsou zhodnoceny rizikové faktory (histopatologický typ, grade, odhad myoinvaze, pro-
růstání do cervixu, extrauterinní šíření) a pacientky rozděleny do skupiny s nízkým rizikem a vysokým rizikem.
Na základě tohoto zařazení zvolíme operační přístup a předpokládaný rozsah operačního výkonu, který může
být upraven v průběhu výkonu podle peroperačního nálezu a biopsie. Tam, kde se primárně na základě zna-
losti neměnného prognosticky nepříznivého faktoru/-ů (např. grade 3, non-endometroidní histopatologický typ)
rozhodneme pro provedení kompletního chirurgického stagingu, není již třeba provádět peroperační biopsii.
Naopak peroperační biopsie může vést k upřesnění nálezu zejména u low-risk skupiny (pacientka byla zařa-
zena do low-risk skupiny na základě odhadu založeném na předoperačních vyšetřeních, který je více či méně
přesný).

Kritéria nízkého rizika: do této skupiny jsou zařazeny pacientky, které splňují všechny následující podmínky:
– endometroidní nebo mucinózní histologický typ
– grade 1 - 2
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– myoinvaze zasahující < myometria
– bez zjevného extrauterinního šíření

Jedná se o pacientky, u kterých se na základě provedených vyšetření jedná o pracovní staging IA G1-2
(FIGO 2009).

Kritéria vysokého rizika: do této skupiny jsou zařazeny pacientky, které splňují alespoň jednu z následujících
charakteristik:
– non - endometroidní histologický typ
– grade 3
– myoinvaze rovna nebo více než 1/2 myometria
– prorůstání do stromatu cervixu (nález pozitivní kyretáže hrdla sám o sobě nepostačuje k zařazení do skupiny

vysokého rizika)
– extrauterinní šíření

U skupiny s nízkým rizikem je doporučeným operačním výkonem laváž, hysterektomie s bilaterální salpin-
gooforektomií. U skupiny s nízkým rizikem je vhodné odeslání vzorku na peroperační biopsii. Pokud peroperační
nález a biopsie přeřadí pacientku do skupiny vysokého rizika, je operační výkon extendován a dále pokračováno
jako u high-risk pacientek.

Pacientky ve skupině vysokého rizika jsou indikovány ke kompletnímu chirurgickému stagingu - tj. provedení
laváže, hysterektomie a bilaterální salpingooforektomie, systematické aortopelvické lymfadenektomie.

Závěr
Na základě vývoje názorů na diagnostiku a léčbu ZN endometria v posledních 5 letech a změn ve FIGO

stagingu byla v letošním roce provedena revize doporučeného postupu pro primární léčbu těchto onemocnění
v ČR. Jedná se o doporučený postup, který vznikl jako konsensus odborníků v oblasti onkogynekologie, je-
hož cílem je sjednotit postup diagnostiky a léčby ZN endometria v jednotlivých onkogynekologických centrech
a jeho dodržováním dosáhnout zlepšení léčebných výsledků. Autoři považují za základ úspěšné léčby gyneko-
logických malignit centralizaci péče o pacientky do onkogynekologických center a dodržování postupů (stan-
dardů) doporučených Onkogynekologickou sekcí ČGPS ČLS JEP. Na tento doporučený postup volně navazuje
„Standard pro léčbu karcinomu endometria 2010 - nechirurgická léčba“ vypracovaný SROBF ČLS JEP, obsahu-
jící doporučení pro adjuvantní léčbu po primární chirurgické léčbě a primární nechirurgickou léčbu pacientek
s karcinomem endometria.
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RADIOTERAPIE A BRACHYTERAPIE
U ZHOUBNÝCH NÁDORŮ DĚLOŽNÍHO TĚLA

Šlampa P., Princ D., Tichá H., Garčicová J.
Klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ, Brno

Základem následujícího textu je doporučený postup Kliniky radiační onkologie v MOÚ vycházející mj. z při-
pravovaného celostátního standardu, který je tvořen zástupci gynekologické, radioterapeutické a onkologické
společnosti. V ústním sdělení budou komentovány nové pohledy na léčbu zářením u zhoubných nádorů
děložního těla, zvl. z jednání na ESTRO kongresu v Barceloně v září 2010, a některé problémy související
s léčbou tohoto onemocnění.

Karcinom endometria tvoří 96–98 % všech zhoubných nádorů děložního těla. Nejčastěji se vyskytuje
endometroidní adenokarcinom, který tvoří až 80 %. Patří do skupiny epiteliálních karcinomů, kam se dále řadí
serózní papilární karcinom a clear-cell karcinom, které se vyskytují asi v 10 %. Nově je do této skupiny zařazen
i karcinosarkom, známý též jako maligní smíšený mesodermální tumor nebo jako maligní smíšený Mülleriánský
tumor (MMMT). Stromální/mesenchymové nádory tvoří 2–4 %. Může se jednat o endometriální stromální
sarkom (ESS), leiomyosarkom (LMS) nebo high-grade nediferencovaný sarkom (HGUD).

Klinická stadia karcinomu děložního těla jsou dlouhodobě určována pravidly Mezinárodní federace pro
gynekologii a porodnictví (FIGO). TNM klasifikace se používá pro karcinomy a karcinosarkomy. Podle klasifi-
kace FIGO 2009 se neurčuje stadium IC a stadium IB je stanoveno: invaze rovná nebo více než 1/2 tloušťky
myometria.

Léčebná strategie u endometroidního karcinomu
Metodou volby je chirurgická léčba. V případě kontraindikace chirurgického řešení je indikována jiná léčba

(radioterapie, chemoradioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, paliativní léčba).
Strategie operační léčby (volba rozsahu operačního výkonu) vychází z rozdělení pacientek na skupiny s vy-

sokým a nízkým rizikem.
Skupina nízkého rizika (musí být splněny všechny následující podmínky) - endometroidní nebo mucinózní

histologický typ, G 1-2, invaze do méně než 1/2 myometria, bez zjevného extrauterinního šíření (tzn. IA G1-2).
Skupina vysokého rizika (je splněna alespoň jedna z následujících charakteristik) - non-endometroidní histo-

logický typ, G3 (tzn. i IA G3), invaze do myometria rovna nebo více než 1/2, prorůstání do stromatu cervixu
(pozn.: nález pozitivní kyretáže hrdla sám o sobě nepostačuje k zařazení do skupiny vysokého rizika), extraute-
rinní šíření (tzn. IB, II, III, IV).

Definice kompletního chirurgického stagingu
– hysterektomie (HY) s bilaterální salpingoooforektomií (BSO), resp. adnexektomií,
– systematická aortopelvická lymfadenektomie (LY), minimálně 15 pánevních uzlin a 10 paraaortálních uzlin,
– laváž a explorace dutiny břišní.

Pozn.: U nádorů non-endometroidních navíc infrakolická omentektomie, apendektomie.
Pokud je zhoubný nádor endometria náhodným histopatologickým nálezem po provedené hysterektomii

z jiné než onkologické indikace, je u pacientek s vysokým rizikem na prvním místě indikována reoperace.
Alternativou je adjuvantní léčba jako u nekompletního stagingu příslušného stadia (před tím doplnění stagin-
gových vyšetření včetně CT retroperitonea a pánve). U pacientek s nízkým rizikem se doplní stagingová vy-
šetření včetně CT retroperitonea a pánve. Při potvrzení nízkého rizika (IA, IB G1-2) dále pouze sledování, event.
u „většího“ tumoru pT1b zvážení aplikace BRT.

Radioterapie u endometroidního karcinomu - adjuvantní radioterapie (podle stadia)

Kompletní chirurgický staging
IA G3 BRT (brachyradioterapie)
IB BRT (u G3 ± zevní RT)
II G1-2 BRT (pokud invaze v těle ≥ 1/2 myometria ± zevní RT)
II G3 zevní RT pánev + BRT (při invazi v těle < 1/2 myometria event. bez zevní RT)

Nekompletní chirurgický staging - bez lymfadenektomie (LY)
IA G3 (povrchní infiltrace myometria) ± BRT
IA G3 (hlubší infiltrace myometria, ale < 1/2 myometria, mladší pacientky)

zevní RT na pánev + BRT.
IB, II - provedení CT vyšetření břicha a pánve (uzlinový staging) - pokud nebyl proveden předoperačně:
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– při negativním nálezu (N0) zevní RT na pánev + BRT
– při nálezu patologických uzlin chirurgický restaging a následně adjuvantní léčba jako při kompletním chirur-

gickém stagingu příslušného stadia
– při nálezu patologických uzlin bez provedeného chirurgického restagingu se jedná o stadium IIIC s nekom-

pletním chirurgickým stagingem (další postup viz st. IIIC)

Stadium III
Pokud nelze provést operační výkon (individuální postup) je indikována primární (chemo)radioterapie nebo

na základě klinického stavu a symptomů pouze radioterapie, chemoterapie nebo paliativní léčba.
Po radikální operaci (i v případě nekompl. chir. stagingu): ± CHT, zevní RT ± BRT (event. ozáření celého bři-

cha - WART).
(Pozn.: CHT u pacientek v dobrém stavu, u ostatních adjuvantní RT bez CHT, při IIIB s postižením pouze pochvy
spíše samostatná RT.)

Stadium IV
• individuální operační postup + adjuvantní léčba:
• po radikální operaci:
• IVA… ± CHT, zevní RT, ± BRT
• IVB… ± CHT ± zevní RT ± hormonální léčba,
• nekompletní chirurgický staging - bez lymfadenektomie:
• IVA…CHT, zevní RT ± BRT
• IVB…CHT ± zevní RT ± hormonální léčba.

Frakcionace a dávky záření

Pooperační radioterapie - dávky záření jsou stejné u pacientek s kompletním i nekompletním chirurgickým
stagingem.
Samostatná adjuvantní brachyradioterapie (HDR) - vaginální válec
– dávka 6x5,0 Gy v 0,5 cm od povrchu válce, aplikace 2x týdně, nebo 3x7,0 Gy zpravidla v 0,5 cm od povrchu

válce, aplikace 1x týdně.

Kombinace zevní radioterapie a brachyradioterapie
– brachyradioterapie (HDR) 2x5,5 Gy nebo 3x4,0 Gy v 0,5 cm od povrchu válce, aplikace 1x týdně, zevní

radioterapie - standardní frakcionace 5x1,8 Gy/týden, dávka 45-50,4 Gy.

Kritické orgány a toleranční dávky (TD5/5)
Rektum (60 Gy), močový měchýř (60-65 Gy), tenké střevo (45-50 Gy).
Radioterapie u endometroidního karcinomu - kurativní radioterapie (primární)

Primární radioterapie je metodou volby při kontraindikaci operačního řešení či odmítnutí operace
a u inoperabilních pokročilých stadií. Doporučený postup dle stadií:

– IA G1-2 samostatná intrauterinní BRT
– IA G3, IB, II, IIIB (postižení pouze pochvy) intrauterinní BRT + zevní RT
– IIIA, IIIB (postižení parametrií), IIIC, IV
– CHT, zevní RT ± BRT (léčba individuální dle rozsahu onemocnění, možnost využití i paliativní hormonální

léčby, event. paliativní hysterektomie)

Kombinace zevní radioterapie a brachyterapie
– zevní radioterapie standardní frakcionace 5x1,8 Gy/týden, dávka 45 Gy
– brachyradioterapie 3x6,0-6,5 Gy nebo 2x8,0 Gy v 2 cm laterálně od středu aktivní délky aplikátoru, aplikace

1x týdně

Samostatná brachyterapie
– dávka 5x7,5 Gy nebo 4x8,5 Gy ve 2 cm laterálně od středu aktivní délky aplikátoru, aplikace 1x týdně;
– plánovacím cílovým objemem (PTV) u brachyradioterapie je objem celé dělohy, čípek a proximální část

vagíny (2-3 cm),
– brachyradioterapie je prováděna endometriálním aplikátorem nebo uterovaginálním aplikátorem (HDR

afterloadingový přístroj).

Cílové objemy

CTV při vaginální BRT
– při brachyradioterapii (BRT) je aplikován do pochvy vaginální válec (lineární zářič) a ozařuje se proximální

třetina až polovina pochvy (3-5 cm).
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CTV při intrauterinní BRT
– intrauterinní endometriální aplikátor, uterovaginální aplikátor,
– cílovým objemem je objem celé dělohy, čípek a proximální část pochvy (2–3 cm).

CTV u zevní radioterapie
– lůžko dělohy, proximální polovina pochvy + svodné lymfatické uzliny pánevní (dolní část společných ilických

uzlin, zevní a vnitřní ilické uzliny), parametria,
– v případě postižení cervixu i presakrální uzliny,
– v případě postižení pochvy je v cílovém objemu celá délka pochvy (hranice cílového objemu se posunuje

kaudálněji) a event. i tříselné uzliny,
– v případě postižení pánevních uzlin a neúplném chirurgickém stagingu nebo v případě pozitivních paraaortál-

ních uzlin se ozařují i paraaortální uzliny k rozhraní obratlů Th12/L1.

Poloha pacientky: supinační (na zádech) nebo pronační (na břiše) v bellyboardu, naplněný močový měchýř.

Radioterapie u serózního papilárního karcinomu, clear cell karcinom

Adjuvantní léčba (dle stadia) - kompletní staging
IA (invaze myometria < 1/2), IB, II: CHT + zevní RT + BRT
III, IVA: CHT, zevní RT ± BRT
IVB: CHT ± zevní RT

Nekompletní staging
IA (bez invaze myometria): CHT (4 série)
IA (invaze myometria < 1/2), IB-IV: CHT, zevní RT ± BRT

Radioterapie u karcinosarkomu

Adjuvantní léčba (podle stadií) - kompletní staging
IA, IB, II: zevní RT + BRT
III: ± CHT, zevní RT ± BRT
IVA, B: ± CHT, zevní RT

Nekompletní staging
IA, IB, II: zevní RT + BRT
III: CHT, zevní RT ± BRT
IVA: CHT, zevní RT ± BRT
IVB: CHT ± zevní RT

Sarkomy těla děložního - low-grade endometriální stromální sarkom (ESS), leiomyosarkom (LMS), high-gra-
de nediferencovaný sarkom (HGUD)

Nejdůležitějším prognostickým faktorem je stadium onemocnění. Radikální chirurgický výkon je jedinou kura-
tivní metodou. Při kontraindikaci operace je indikována chemoradioterapie nebo pouze CHT nebo u low-grade
endometriálního stromálního sarkomu je možností pouze hormonální terapie.

Paliativní radioterapie
Je indikována individuálně podle celkového stavu nemocné a podle rozsahu onemocnění. V případě roz-

sáhlých krvácejících tumorů u nemocných, u kterých je kontraindikace k celkové i krátkodobé anestézii - může
být indikováno jednorázové hemostyptické zevní ozáření dělohy dávkou 8–10 Gy ze dvou protilehlých AP-PA
polí nebo brachyterapií.

Trendy moderní radioterapie
Moderním pojetím v radioterapii u karcinomu děložního těla, stejně jako u jiných nádorů v oblasti pánve, se

jeví použití IMRT techniky radioterapie nebo techniky léčby kyvem (V MAT, RapidArc). Při aplikaci brachyterapie
se bude ve větší míře využívat plánování pomocí CT, MR a UZ vyšetření a v praxi se používají už nyní nové apliká-
tory. Všechny tyto trendy vedou především k individualizaci plánování a provedení radioterapie s maximálním
šetřením okolních zdravých tkání.

Práce je podporována výzkumným záměrem MZ0MOU2005.
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VÝZNAM PŘEDOPERAČNÍHO CYTOLOGICKÉHO,
SONOGRAFICKÉHO A PEROPERAČNÍHO

HISTOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ PRO STANOVENÍ
RADIKALITY CHIRURGICKÉ LÉČBY U PACIENTEK

SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM TĚLA DĚLOŽNÍHO

Jalůvková Z., Ševčík L., Klát J., Lukáčová I., Gráf P.
Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava

Předoperační a peroperační staging zhoubných nádorů těla děložního je zásadní pro zařazení pacientky do
skupiny rizika pro recidivu či progresi nemoci, která je rozhodující pro stanovení adekvátního rozsahu chirurgické
léčby.

V předoperační diagnostice využíváme na našem pracovišti expertní sonografické vyšetření dělohy, malé
pánve a orgánů dutiny břišní s popisem myometriální invaze nádoru, jeho velikosti a lokalizace, šíření do stro-
matu hrdla děložního, případně mimo dělohu a zvětšení lymfatických uzlin. K průkazu šíření nádoru do děložního
hrdla provádíme odběr cytologického vzorku z hrdla děložního.

V peroperační diagnostice využíváme peroperační histologické vyšetření hloubky invaze do stromatu,
peroperační vyšetření sentinelové uzliny, eventuálně klinicky suspektní uzliny.

V přednášce je prezentován soubor 35 pacientek operovaných na našem pracovišti pro zhoubný nádor
děložního těla v období od ledna do července 2010. Průměrný věk pacientek byl 63,8 let (32–84 let). Sono-
grafie i odběr cytologie z hrdla děložního byl proveden u všech pacientek, peroperační histologické vyšetření
u 15 (42,86 %) pacientek.

Shoda předoperační cytologie z hrdla s definitivním histopatologickým stagingem byla zaznamenána
u 30 (85,71 %) pacientek, o falešnou pozitivitu se jednalo ve 4 (11,43 %) případech a byla zaznamenána
1 falešná negativita (2,86 %).

Přesnost sonografie byla u 30 pacientek (85,71 %), podhodnocení o jedno stadium u 2 pacientek (5,71 %),
o dvě stadia u jedné pacientky (2,85 %), nadhodnocení o jedno stadium u 2 pacientek (5,71 %).

Peroperační histologické hodnocení myometriální invaze se shodovalo s definitivní histologií u 13 (86,67 %)
pacientek, podhodnocení nálezu bylo u 2 (13,33 %) pacientek.

U žádné z pacientek nebyla peroperačně zaznamenána pozitivita sentinelové lymfatické uzliny, v definitivním
extenzivním histologickém vyšetření měly 2 pacientky 1 mikrometastázu v sentinelove uzlině.

Informace o hloubce myometriální invaze významně přispívá k výběru pacientek, u nichž je vhodné pro-
vést systematickou pánevní lymfadenektomii nebo připojit suprapelvickou lymfadenektomii. Při infiltraci
stromatu děložního čípku je indikována radikální Wertheimova operace. V pozorovaném souboru byla na
základě falešně pozitivní cytologie z hrdla děložního a nadhodnocení sonografického vyšetření 5x indiková-
na radikální Wertheimova operace ve smyslu nadléčení pacientek, na základě podhodnocené předoperační
sonografie byly operačně podléčeny 3 pacientky.
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RADIOTERAPIE EPITELIÁLNÍCH NÁDORŮ OVARIÍ

Petera J., Sirák I.
Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF Hradec Králové

Karcinom ovarií je nejzhoubnější ze všech gynekologických malignit. V léčbě ovariálního karcinomu hlavní
úloha připadá adekvátní chirurgické léčbě. Samostatný chirurgický výkon je však dostatečnou léčbou jen u sta-
dia IA a IB (FIGO) u dobře event. středně diferencovaného karcinomu. Již u stadia IC, II či v případě nízkého
stupně diferenciace je nutné počítat s 25–32% relapsů (1). Prognóza u stadia III je ještě výrazně horší. Další
onkologická léčba doplňující chirurgický výkon je tak ve většině případů nezbytná. Uplatnily se v ní 3 modality:
intraperitoneální aplikace 32 fosforu, zevní radioterapie a chemoterapie.

Aplikace radioaktivního fosforu do dutiny břišní neprokázala žádné výhody. Ve studii Norwegian Radium
Hospital (2) byla porovnávána adjuvantní léčba intraperitoneální aplikací 32 fosforu (7–10 mCi) s 6 cykly
cisplatiny (50mg/m2) u 347 pacientek se stadiem I– III ovariálního karcinomu bez nádorového residua po
operaci. U pacientek s rozsáhlým adhezemi randomizovanými k podání radiofosforu bylo namísto aplikace
radionuklidu provedeno zevní ozáření celé dutiny břišní. Při porovnání přežití bez známek onemocnění (DFS)
nebyl shledán statisticky významný rozdíl mezi skupinou léčenou zářením a chemoterapií (81 % a 75 %).
U pacientek léčených 32 fosforem se vyskytlo více pozdních střevních obstrukcí vyžadujících operační řešení
ve srovnání s pacientkami léčenými cisplatinou.

Zevní radioterapie u karcinomu ovarií má dlouhou tradici, nicméně tato metoda upadla v nemilost v polovině
70. let, po publikaci randomizované studie z MD Anderson, která porovnávala výsledky dosažené s adjuvantním
podáním 12 cyklů melfalanu a radioterapií dutiny břišní (3). Tato studie zahrnovala 108 pacientek se stadiem
I a II ovariálního karcinomu, které byly randomizovány mezi 12 cyklů melfalanu a ozáření celé dutiny břišní
(WAR). Obě léčebné modality byly shledány stejně účinné. WAR byla spojena s vyšší akutní toxicitou a náklady.
Tato studie se však stala posléze terčem kritiky pro nedokonalou techniku radioterapie, nehomogenitu v za-
stoupení stadií mezi oběma rameny a krátkou dobu sledování. Dalšími důvody pro opuštění radioterapie v léčbě
ovariálního karcinomu byly:

– špatný efekt radioterapie při radioterapii omezené jen na ozáření malé pánve
– špatné zkušenosti s ozářením celé dutiny břišní u pacientek s makroskopickým nádorovým postižením
– naděje vkládané do stále účinnější chemoterapie.

Zavedení platiny v 70. letech a paclitaxelu v 90. letech do léčby ovariálního karcinomu výrazně zvýšilo
množství odpovědí na chemoterapii, ale bohužel efekt nových chemoterapeutických režimů na celkové přežití
zůstal limitovaný. 5leté přežití se zlepšilo z 36 % v polovině 70. let na 50 % v polovině 90. let, přičemž část
tohoto zlepšení je důsledkem zdokonalení operativy a část jde na účet moderní chemoterapie (4). To vede
v současné době k renesanci zájmu o radioterapii v léčbě ovariálního karcinomu. Dosavadní indikace k tele-
terapii u této diagnózy lze shrnout do 4 bodů:
– samostatná adjuvantní léčba u časných stadií
– konsolidační léčba po chemoterapii u lokálně pokročilých stádií
– záchranná léčba u nádorů persistujících po chemoterapii nebo u nádorů chemorezistentních
– paliativní léčba.

Adjuvantní radioterapie
Pro posouzení role radioterapie v adjuvantní indikaci měly zcela zásadní význam práce z Princess Margaret

Hospital publikované Dembem a Ledermanem. Dembo publikoval v roce 1979 výsledky randomizované studie
porovnávající efekt ozáření celé dutiny břišní doplněné dávkou na malou pánev s ozářením malé pánve samot-
né či dvouletým podáváním chlorambucilu (5). Studie zahrnovala 147 pacientek se stadiem I – III ovariálního
karcinomu bez pooperačního nádorového residua či s residuem menším než 2 cm. Desetileté přežití pacientek
s radioterapií dutiny břišní (WAR) bylo signifikantně lepší ve srovnání s oběma zbývajícími skupinami (64 %
vs 40 %) U pacientek s residuem větším než 2 cm nebyl přínos radioterapie dutiny břišní prokázán. Další práce
publikované v následujících letech (6, 7, 8, 9) definovaly 3 prognostiky různé skupiny pacientek - podle klinic-
kého stadia, gradingu a pooperačního residua nádoru (tab. č. 1).
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Tab. č. 1: Prognostická klasifikace pro časný optimálně operovaný ovariální karcinom.

Adher = pánevní adherence tumoru

FIGO stadium Pánevní reziduum Grade 1 Grade 2 Grade 3

I 0

I + Adher 0
nebo II

I + Adher
< 2 cmnebo II

III 0

III < 2 cm

St ředn í
r i z i ko

Vysoké
r i z iko

Nízké
r iz iko

Ve všech případech byly pacientky optimálně odoperovány bez makroskopického nádorového residua
v dutině břišní a s maximálně dvoucentimetrovým residuem v pánvi. Pacientky ve skupině s nízkým rizikem,
tj. stadium I s dobře diferencovaným karcinomem, nevyžadují adjuvantní terapii. U pacientek ve skupině se
středním rizikem (stadium I, II s grade 2 a 3 nádory a stadium III s grade 1 nádory, bez makroskopického
nádorového residua v dutině břišní a s případným nádorovým residuem v malé pánvi < 2 cm) je dle Demba
indikována adjuvantní radioterapie celého břicha doplněná vyšší dávkou na malou pánev. Pětileté přežití je
70%. Pacientky ve stadiu III s nádorem grading 2–3 a pacientky ve stadiu II s nádory grading 3 a pánevním
residuem mají po samotné radioterapii pětileté přežití jen 20% a je lépe je léčit kombinací chemoterapie
a radioterapie. Dembova klasifikace a výsledky byly potvrzeny dalšími studiemi (10, 11, 12, 13). Ve Wongově
studii (14) u pacientek s vysokým rizikem připojení 6 cyklů kombinované chemoterapie (cisplatina + cyklo-
fosfamid) k ozáření břicha nevedlo ke zlepšení výsledků ve srovnání s ozářením samotným. Existují tři rando-
mizované studie porovnávající ozáření břišní dutiny s chemoterapií (15, 6, 17). Žádná z těchto studií nepro-
kázala rozdíl v přežití bez relapsu či v celkovém přežití mezi skupinou pacientek léčenou chemoterapií či
ozářením dutiny břišní. Pouze však v Chiarově studii byla chemoterapie založena na cisplatině. Chiarova
studie používající poměrně vysoké denní frakce radioterapie (1,8 Gy), byla provázena vysokou toxicitou radio-
terapie.

Výsledky studií s adjuvantní radioterapií u radikálně operovaného karcinomu ovaria lze shrnout takto:
Radioterapie může být akceptovatelná adjuvantní metoda u pacientek se středně rizikovým karcinomem ovarií,
tj. se stadiem I G2,3, stadiem II G1–3, bez makroskopického residua, stadiem II G1,2 s pánevním residuem
< 2 cm a stadiem III, G1. Podmínkou je optimální chirurgický výkon bez ponechání makroskopického
nádorového infiltrátu v dutině břišní a maximální residuum < 2 cm v malé pánvi. Pětileté přežití se pohybuje
kolem 70 %. Nutné je ozáření celé dutiny břišní s eventuelním zvýšením dávky na malou pánev. Ozáření samot-
né malé pánve, ať s chemoterapií nebo bez ní, nemá roli v léčbě optimálně odoperovaného ovariálního karci-
nomu.

Neexistuje randomizovaná studie porovnávající moderní chemoterapii (platina + paclitaxel) s moderní
radioterapií v adjuvantní indikaci. Takovou studii lze v současné době také ztěží očekávat. Pozornost se spíše
zaměřuje na kombinaci chemoterapie s konsolidační radioterapií.

Konsolidační radioterapie
Konsolidační radioterapií se chápe použití radioterapie u pacientek, u kterých po předchozí léčbě (operace

a chemoterapie) nejsou známky persistence nádorového onemocnění, ale u kterých je vysoké riziko relapsu.
Rizikovými faktory jsou zejména velikost nádorového residua po primárním chirurgickém výkonu, lokálně
pokročilé počáteční stadium onemocnění, špatná diferenciace nádorových buněk. Většina autorů považuje
za vhodnou indikaci residuální nádorová ložiska menší než 1,5–2 cm nebo event. pouze mikroskopické
postižení.



Provedené studie (tab. 2)

Autor/ Typ studie FIGO Design PFS(DFS) OS
rok publikace RTano/RT ne RT ano/RT ne
Sheng/1996 komparativní I S + CHT(Pt) 34 m/18.6m 78.3/72.4
(18) ± RT (5letý OS)
Goldhirsch/1988 komparativní IIB,C, S + CHT(Pt) 83%/49%
(19) III, IV ± RT (3letý PFS)
Sorbe/2003 randomizovaná III S + CHT(Pt) 56%/36%
(20) + RT (5letý PFS)

+CHT
+ observation

Pickel/1999 randomizovaná IC-IV S + CHT(Pt) 59%/26% 59%/33%
(21) ± RT (5letý DFS) (5letý OS)
Golberg/2001 kompartivní IC-IV S + CHT(Pt) 72m/25m
(22) ± RT Bez rozdílu

v dlouhodobém přežití
Dinniwell/2005 nerandom. I-III S + CHT(Pt a T) 57% 92%
(23) + RT (4letý DFS) (4letý OS)
Petit/2007 nerandom. III S + CHT(Pt) + RT 53% (5letý OS)
(24)
Hoskins/1995 randomizovaná I-IIG3 S + CHT(Pt) + RT 74%/64%
(25) III (5letý OS)
Bruzzone/1990 randomizovaná I-III S + CHT ukončena
(26) +RT předčasně

+CHT - benefit s CHT
Lambert/1993 randomizovaná IIB-IV S + CHT median survival
(27) + RT 25 m v obou

+CHT ramenech
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PFS = progression free survival, DFS = disease free survival, OS = overall survival, RT = radioterapie, CHT =
chemoterapie, Pt = platina, S = surgery

Tab. 2:
Konsolidační RT ovariálního karciomu, které testovaly konsolidační radioterapii, včetně komparativních či ran-
domizovaných porovnávajících konsolidační radioterapii versus žádná další léčba či konsolidační radioterapii
versus konsolidační chemoterapie, přinesly kontroverzní výsledky. Randomizované studie Sorbeho a Pickela
prokázaly benefit konsolidační radioterapie pro interval do progrese (PFS) či bezpříznakové přežití (DFS). Studie
Shengova, Golbergova a Lambertova nepotvrdily prodloužení dlouhodobého přežití, ale jen oddálení relapsu.
Bruzzonova randomizovaná studie byla předčasně ukončena pro lepší výsledky ve skupině s konsolidační
radioterapií.

Objevují se recentní studie testující konsolidační radioterapii, ale celkový postoj ke konsolidační radioterapii
u ovariálního karcinomu je skeptický. Chybí jednoznačná data potvrzující její účinnost, akutní toxicita v řadě
případů znemožňuje dokončení radioterapie v plánovaném rozsahu a riziko závažné pozdní gastrointestinální
toxicity je značné.

Záchranná (salvage) radioterapie
Záchranná (salvage) radioterapie u pacientek s ovariálním tumorem persistujícím po operaci a chemoterapii

byla testována několika autory na limitovaných souborech pacientů. Sedlaceck (28) použil WAR (30–35 Gy,
jednotlivé frakce à 1–1,5 Gy, s doplněním dávky na malou pánev do 45 Gy) u 27 pacientek. Pětileté přežití
bylo 15%. Velikost nádorových infiltrátů před započetím radioterapie zásadně korelovala s přežitím (63 měsíců
u pacientek s mikroskopickým onemocněním, 24 měsíců u pacientek s nádorovými residui <1 cm a 9 měsíců
u residuí > 2 cm). Baker (29) použil WAR u 47 pacientek s relapsem ovariálního karcinomu po 1. nebo 2. linii
chemoterapie. Čtyřleté přežití a DFS byly 48% a 11% pro pacientky s mikroskopickými nádorovými infiltráty
a pouze 37% a 5% pro pacientky s makroskopickým onemocněním. U pacientek s tumorem omezeným na
malou pánev bylo 4leté přežití a DFS 60% a 54%, u pacientek s nádorovým postižením v dutině břišní to
bylo jen 16% a 4%. Radioterapie byla spojena s 22% střevních komplikací a v 12% byla nutná chirurgická inter-
vence.



Cmelak (30) popsal pětileté přežití 53% při nádorových residuích < 1.5 cm a 0% pro reisdua > 1.5 cm na
souboru 41 pacientek léčených záchrannou WAR.

Na základě uveřejněných prací lze vyvodit, že záchranná radioterapie je účinná u pacientek, které mají mikro-
skopické nádorové postižení nebo nádorové hmoty < 1,5 cm.

Paliativní radioterapie
Pacientky s makroskopickým relapsem či recidivou ovariálního karcinomu po několika řadách chemoterapie

mají často výrazné klinické symptomy, přičemž od další chemoterapie nelze obvykle očekávat výraznější efekt,
často pouze další zhoršení kvality života nežádoucími účinky cytostatické léčby. Paliativní radioterapie v těchto
případech může mít dobrý symptomatický efekt. V těchto případech se ozařuje pouze oblast makroskopického
nádorového infiltrátu. Publikované práce uvádějí až 50–80 % objektivních odpovědí (31, 32, 33, 34)

Technika radioterapie
Cílový objem pro kurativní radioterapii zahrnuje celou dutinu břišní. K ozáření této rozsáhlé oblasti se

historicky používala technika postupujících pruhů (moving strip - obr. č. 1), protože starší ozařovače nebyly
schopny poskytnout pole dostatečné velikosti.

Obr. č. 1: Moving strip
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Celá dutina břišní byla postupně ozářena
pruhovým polem o maximální výšce 10 cm, které
postupovalo v denních intervalech od dna malé
pánve kraniálně. S érou moderních lineárních
ozařovačů byla technika moving strip opuštěna ve
prospěch otevřených polí, která umožňují denní
ozáření celé peritoneální dutiny. Horní hranice
cílového objemu je 2 cm nad kupolí bránice při
klidném dýchání, dolní hranici tvoří dolní okraj
foramina obturatoria. Laterální hranice jsou zvo-
leny 2 cm za laterální rozsah peritoneální dutiny
(obr. č. 2).

Obr. č. 2: Technika otevřených polí s bloky



Dávky záření jsou limitovány tolerancí ledvin, jater a tenkého střeva na záření. Ledviny je nutné stínit vykrý-
vacími bloky, aby dávka na nich nepřesáhla 18–20 Gy. Vzhledem k tomu, že peritoneální prostor mezi kupolí
pravé bránice a horním povrchem jater je častým místem metastatického rozsevu, jsou celá játra zahrnuta
v cílovém objemu. Jako zdroj záření je nutné použít vysokoenergetické záření (lineární akcelerátor), aby variace
dávky uvnitř cílového objemu nepřesáhly 5 %. Dávka na celou dutinu břišní je limitována do 30 Gy při frakcio-
naci po 1–,5 na jednu frakci. Dávka na oblast malé pánve a paraaortální uzliny bývá doplňována do 45–50 Gy
(1,8–2 Gy na jednu frakci). Doplnění dávky na malou pánev či paraaortální oblast však není univerzálně
akceptováno, autoři vypouštějící zvýšení dávky na malou pánev argumentují menší incidencí pozdní gastro-
intestinální toxicity (35, 36).

Několik autorů testovalo využití hyperfrakcionace v kombinaci s WAR (37, 38, 39, 40). Hyperfrakcionace
může teoreticky zlepšit kontrolu nádoru limitací nádorové repopulace a zlepšit toleranci zdravých tkání na
ozáření.

Toxicita radioterapie
Toxicita abdominopelvické radioterapie se rozlišuje na akutní a pozdní. Akutní nežádoucí účinky se objevují

během léčby a do 1 měsíce po jejím ukončení. Asi 75 % pacientů má mírnou až střední diarrheu, 67 % trpí
nauseou, zvracení se objevuje vzácně. Časté je nechutenství a ztráta na váze. Myelosuprese může vést k pro-
trakci léčby. Růstové faktory mají omezený význam, protože v případě korekce leukopenie se limitujícím
faktorem stává thrombocytopenie. Nicméně z 598 pacientek léčených v Princess Margaret Hospital pouze
10 % nedokončilo ozáření v důsledku myelosuprese (41). Z pozdních komplikací jsou zdaleka nejčastější
komplikace střevní. Riziko střevní obstrukce je 5–10% /5 let. Přítomnost adhezí v dutině břišní a kombinace
WAR s ozářením pánve může zvýšit riziko závažných střevních komplikací až na 20 %.

Nové metody radioterapie
Radioterapie s modulovanou intenzitou umožňuje homogenní ozáření břišní dutiny s šetřením jater, ledvin,

plic a kostní dřeně (42, 43, 44). Šetření kostní dřeně snižuje akutní hematologickou toxicitu a omezuje nutnost
přerušení radioterapie. Rochet (45) popsal techniku 4D tomoterapie dutiny břišní. Ani tyto nové techniky však
nevylučují riziko gastrointestinální toxicity a rovněž jejich přínos pro kontrolu nádorového onemocnění musí být
teprve prokázán.

Závěr
Chemoterapie nesporně zlepšila prognosu pacientek s ovariálním karcinomem. Nicméně její vliv na celkové

přežití zůstává stále limitovaný. Proto dochází v poslední době k renesanci zájmu o radioterapii.
V adjuvantní léčbě radioterapie své místo ztratila. Její efekt není vyšší než účinek chemoterapie a riziko

vedlejších účinků je vyšší.
Místo radioterapie v konsolidační léčbě je kontroverzní, i když u pacientek s minimálním nádorovým

residuem může přinášet benefit. NCCN připouští použití konsolidační radioterapie na základě Sorbeho studie,
ale v doporučeních ji neuvádí, protože v USA není využívána.

V záchranné léčbě se nabízí její využití u pacientek s minimální chorobou rezistentních na platinu.
Radioterapie může být efektní paliativní léčbou nádorových infiltrátu omezených na oblast pánve.
Přínos nových technik radioterapie musí být teprve prokázán v klinických studiích.
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DIFUZNÍ VELKOBUNĚČNÉ LYMFOMY IMITUJÍCÍ
DIAGNÓZU POKROČILÉHO KARCINOMU OVARIA

Kubáčková K.1, Prausová J.1, Pokorná P.1, Pipková R.2,
Bělohlávek O.3, Linke Z.1

1Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha,
2Klinika zobrazovacích metod, FN Motol, Praha,

3Oddělení nukleární mediciny, Nemocnice Na Homolce, Praha

Nonhodgkinovské lymfomy (NHL) mohou postihovat vaječníky jako primární či sekundární nádory u nodál-
ních lymfomů. Primární ovariální lymfomy jsou velmi vzácným onemocněním s klinickým obrazem tumorozní
masy identickým s primárními epiteliálními nádory. Představují 1,5 % všech malignit vaječníku a pouze 0,5 %
všech NHL. Ovaria jsou ale nejčastěji postiženým orgánem u lymfomů gynekologického traktu. U disemino-
vaných lymfomů bývají vaječníky postiženi pouze v 7 %. Difuzní velkobuněčné lymfomy (DLCLB) jsou extrémně
vzácným onemocněním. Ovaria mohou být infiltrována jak T - NHL, tak častěji B - NHL. DLCLB jsou nejčastěji se
vyskytujícím B - lymfomem, především u mladších nemocných. Naproti tomu folikulární lymfomy a lymfomy
z malých lymfocytů se častěji vyskytují u starších žen. Histogeneze primárních lymfomů není zcela jasná.
T a B lymfocyty se vyskytující v granulomatose a vzácně se mohou lymfocyty najít disperzně ve stromatu či ve
folikulech a ve žlutém tělísku. Chronické záněty se mohou podílet na vzniku NHL, především nízce maligních,
jako analogicky se vyskytující MALT - lymfomy žaludku. Nejčastějším klinickým obrazem je břišní dyskomfort,
nádorová masa v pánvi či dutině břišní, ascites. Asi třetina případů je diagnostikována zcela náhodně a mívá
neobvyklou lokalizaci jako je nález ve stěně ovariální endometriální cysty, nebo výskyt se zralým cystickým
teratomem či boderline tumory.

Lokalizované ovariální lymfomy mají velmi dobrou prognózu se 75% dlouhodobým přežíváním, podobně
jako ostatní nodální lymfomy. Určitá nejasnost panovala při určování stadií onemocnění, jež je esenciální pro
určení správného terapeutického algoritmu. Dle klasifikace Ann Arbor při postižení pouze jednoho ovária jako
extranodálního (E) útvaru se jedná o stadia I. E, při postižení dvou párových extranodálních lymfomů se jedná
již o stadium IV. E. Pro určení míry rizika je dále před léčbou nutno stanovit prognostický index, tedy IPI
(International Prognostic Index) pro DLCLB a FLIPI (Folicular Lymhoma International Prognostic Index). Léčba
jednotlivých stadií a typů ovariálních NHL je identická s léčbou nodálních lymfomů, viz doporučení KLS
(Kooperativní lymfomová skupina).

Nemocné přicházejí často v pokročilých stadiích onemocnění. Klinický obraz bývá identický s mnohem
častěji se vyskytujícím karcinomem ovária a diagnostika bývá protrahovaná. Což především u difuzních velko-
buněčných lymfomů může mít až fatální důsledky u jinak léčitelného onemocnění.

Případ č. 1
53letá nemocná si stěžovala od prosince 2009 na nechutenství, hubnutí, za 4 měsíce pozorovala zvětšování

břicha a váhový úbytek. Vyhledala praktického lékaře a odeslána na gynekologické vyšetření, kde vysloveno
podezření na karcinom ovarii. Proto odeslána na gynekologickou kliniku, kde provedena v květnu laparoskopie
s biopsii omenta. Cytologické vyšetření ascitu neprokázalo přítomnost maligních elementů, jen aktivované
mesotelie. Imunohistologické vyšetření prokázalo infiltraci omenta high grade velkobuněčným lymfomem,
centroblastická varianta, Ki 67% silná jaderná pozitivita v téměř 100%, CD 20 pozitivním, FISH vyšetření
prokázalo zlom v oblasti genu c-myc. Chromosomové translokace s účastí MYC přestavby se udávají až u 10 %
nemocných s DLCLB a mají vysoký proliferační index a mohou být určeny jako neklasifikované B lymfomy
s rysy mezi DLCLB a Burkitovým lymfomem. CT vyšetření prokázalo objemné pakety paraaortálně
130 x120mm, infiltraci mesenteria, infiltraci mediastina.

Kostní dřeň nebyla infiltrována. Uzavřeno jako stadium IV. B, IPI 3- vysoké riziko. Pro masivní rozsah zaháje-
na systémová terapie profáze pouze kortikoidy po dobu 5 dnů. U nemocné došlo k vývoji tumor lysis syndromu
s metabolickým rozvratem, přechodnou hospitalizací na jednotce intenzivní péče a s nutností dialýzy. Stav
dále komplikován rozvojem spontánní bakteriální peritonitidy. Po kompenzaci stavu pokračováno v systémové
chemoterapii R - CHOP (rituximan, cyklofosfamid, doxorubicin, prednison, vinkristin). Po 3 cyklech provedeno
kontrolní CT, kde došlo k výrazné regresi infiltrace a stav možno hodnotit dle RECIST kritérií jako parciální
remisi. Nemocná t. č. pokračuje ambulantně v další chemoterapii.

Případ č. 2
46letá nemocná vyšetřována 3 měsíce na gynekologii a gastroenterologii pro bolesti břicha. Provedené CT

břicha prokázalo objemný tumor malé pánve vytlačující kličky střevní kraniálně, rozsáhlou infiltraci omenta,



peritonea, přerůstání na pleuru, ascites, fluidothorax, infiltraci uzlin v retroperitoneu, mediastinum, útlakové
městnání v pravé ledvině, atelaktázu pravé plíce. 19. 3. 2009 provedena laparoskopie s biopsii omenta a peri-
tonea. Imunohistochemicky prokázán difuzní velkobuněčný lymfom, centroblastická varianta, CD 20+, KI 67
silná pozitivita ve více než 90 %. Nemocná měla dle IPI vysoké riziko. U nemocné v celkově špatném, stavu, WHO
3, zahájena profáze kortikoidy a dále pokračováno ve standardní intenzifikované chemoterapii R - CHOP 14.
Restaging po 3 cyklech chemoterapie prokázal parciální remisi. Nemocná ukončila plánovaných 8 cyklů
s dosažením kompletní remise dle PET/CT. Vzhledem k věku nemocné, vysokému riziku provedena konsolidační
vysokodávkovaná chemoterapie s podporou periferních krvetvorných buněk. Nemocná dále sledována v trvající
kompletní remisí.

Případ č. 3.
43letá s roční anamnézou seropozitivní revmatoidní arthritidy a na terapie imunosupresivními dávkami

methotrexátu si od září 2009 stěžovala na bolesti SI skloubení. Po měsíci se objevilo zvracení, hubnutí, bolesti
břicha, teploty. V listopadu hospitalizována pro nález septovaného útvaru v malé pánvi bilaterálně a k vynětí
IUD. Ultrazvuk břicha prokázal retroperitoneální lymfadenopatii 23mm. Provedena hysteroskopie s eliminací
IUD a laparoskopie. K biopsii odeslán vejcovod a kyretáž z těla děložního. Nádorové struktury neprokázány.
Pro nález G+ koků vysloveno podezření na aktinomykotickou infekci, nemocná přeléčena antibiotiky.
Protizánětlivá léčba bez výrazného efektu, provedeno CT břicha s nálezem výrazné lymfadenopatie s postižením
paraaortálních, mesenteriálních, pánevních uzlin, inquinálních, mediastinálních, infiltrací sleziny, fluidothoraxem,
ascitem. 16. 12. 2009 provedena pod CT kontrolou biopsie uzliny. Pro malé množství materiálu nebylo možno
jednoznačně stanovit odlišit diagnózu mezi difuzním velkobuněčným lymfomem, centroblastickou variantou
a folikulárním lymfomem gr.3b či transformací do DLCLB. U nemocné byla neprodleně zahájena profáze
s kortikoidy, doxorubicinem a vinkristinem. Nemocná umírá třetí den profáze přes intenzivní podpůrnou a pro-
tizánětlivou terapii. Sekční nález kromě uzlinové infiltrace prokázal purulentní bronchopneumonii a srdeční
selhání.
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KLINICKÁ STADIA U VÍCEČETNÝCH NÁDORŮ RODIDEL

Geryk E., Dítě P.
FN Brno

Úvod
Podobně jako pro zahájení účinné terapie u nemocných v časných klinických stadiích primárního karcinomu,

platí tento požadavek také u dispenzarizovaných, jejichž algoritmus by se měl zaměřit na metastatický rozsev
a zjištění výskytu další histologicky a topograficky odlišné malignity. Jejich rozložení podle stadií byla z údajů
registrů věnována pozornost v některých sděleních (1–3).

Metodika
V pokračujícím rozboru vícečetných novotvarů, evidovaných v registru nádorů ČR v letech 1976–2005, jsme

po přehledu primárních a následných vícečetných novotvarů a podle uvedené metodiky (4) posoudili zastoupení
časných, pokročilých a neznámých klinických stadií u karcinomů cervixu (dg. C53), děložního těla (dg. C54)
a vaječníků (dg. C56) ve vztahu k vybraným ukazatelům. Počty primárních a následných onemocnění, verifiko-
vané ÚZIS ČR k 17. 10. 2007 byly vztaženy k rodným číslům pacientek a po kontrole byla jejich identifikace
odstraněna z důvodu ochrany osobních dat.

Výsledky
Zastoupení klinických stadií z 8.235 primárních karcinomů rodidel zahrnovalo:
• u 2.276 nemocných s primárními nádory cervixu 1.571 (69 %) časných, 306 (13,4 %) pokročilých a 399

(17,5 %) neznámých stadií,
• u 4.310 nemocných s primárními nádory dělohy 3.314 (76,9 %) časných, 220 (5,1 %) pokročilých a 776

(18 %) neznámých stadií,
• u 1.649 nemocných s primárními nádory vaječníků 836 (50,7 %) časných, 499 (30,3 %) pokročilých a 314

(19 %) neznámých stadií.

Zastoupení klinických stadií z 5.993 následných karcinomů rodidel zahrnovalo:
• u 1.038 nemocných s následnými nádory cervixu 509 (49 %) časných, 246 (23,7 %) pokročilých a 283

(27,3 %) neznámých stadií,
• u 2.545 nemocných s následnými nádory dělohy 1.630 (64 %) časných, 256 (10,1 %) pokročilých a 659

(25,9 %) neznámých stadií,
• u 2.410 nemocných s následnými nádory vaječníků 734 (30,5 %) časných, 1,043 (43,3 %) pokročilých a 633

(26,3 %) neznámých stadií.

Věkové zastoupení 8.235 primárních karcinomů rodidel zahrnovalo:
• nádory cervixu 834 (36,6 %) žen ve věku do 45 let, 1.163 (51,1 %) v 50–69 letech, 279 (12,3 %) nad

70 let, přitom ze všech dg. C53 postihlo 27,6 % časných stadií ženy do 49 let
• nádory dělohy 484 (11,2 %) žen ve věku do 45 let, 2.904 (67,3 %) ve věku 50 - 69 let, 922 (21,4 %) nad

70 let, přitom ze všech dg. C54 postihlo 52,8 % časných stadií ženy v 50–69 letech
• nádory vaječníků 462 (28,1 %) žen ve věku do 45 let, 880 (53,4 %) ve věku 50–69 let, 307 (18,7 %) nad

70 let, přitom ze všech dg. C56 postihlo 15,8 % časných stadií ženy do 49 let

Zastoupení stadií k 27. 10. 2007 bylo následující:
• z 2.276 nemocných s primárními nádory cervixu přežívalo 551 (24,2 %) žen v časných stadiích, 59 (2,6 %)

v pokročilých a 103 (4,5 %) v neznámých stadiích; zemřelo 1.020 (44,8 %) v časných stadiích, 247 (10,9 %)
v pokročilých a 296 (13 %) v neznámých stadiích

• z 4.310 nemocných s primárními nádory dělohy přežívalo 1.139 (26,4 %) žen v časných stadiích, 54 (1,3 %)
v pokročilých a 234 (5,4 %) v neznámých stadiích; zemřelo 2.175 (50,5 %) v časných stadiích, 166 (3,9 %)
v pokročilých a 542 (12,6 %) v neznámých stadiích

• z 1.649 nemocných s primárními nádory vaječníků přežívalo 330 (20%) žen v časných stadiích, 94 (5,7 %)
v pokročilých a 59 (3,6 %) v neznámých stadiích; zemřelo 506 (30,7 %) v časných stadiích, 405 (24,6 %)
v pokročilých a 255 (15,5 %) v neznámých stadiích

• z 1.038 nemocných s následnými nádory cervixu přežívalo 213 (20,5 %) žen v časných stadiích, 34 (3,3 %)
v pokročilých a 54 (5,2%) v neznámých stadiích; zemřelo 296 (28,5 %) v časných stadiích, 212 (20,4 %)
v pokročilých a 229 (22,1 %) v neznámých stadiích

• z 2.545 nemocných s následnými nádory dělohy přežívalo 802 (31,5 %) žen v časných stadiích, 40 (1,6 %)
v pokročilých a 194 (7,6 %) v neznámých stadiích; zemřelo 828 (32,5 %) v časných stadiích, 216 (8,5 %)
v pokročilých a 465 (18,3 %) v neznámých stadiích
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• z 2.410 nemocných s následnými nádory vaječníků přežívalo 285 (11,8 %) žen v časných stadiích, 114
(4,7 %) v pokročilých a 87 (3,8 %) v neznámých stadiích; zemřelo 449 (18,6 %) v časných stadiích, 929
(38,5 %) v pokročilých a 546 (22,7 %) v neznámých stadiích

Po 8.235 primárních karcinomech rodidel bylo evidováno 9.082 dalších novotvarů. Z nich následovalo:
• po karcinomech cervixu v časných stadiích 1.713 (68,7 %) novotvarů, po pokročilých 325 (13 %) a po

neznámých stadiích 457 (18,3 %) novotvarů,
• po karcinomech dělohy v časných stadiích 3.687 (76,5 %) novotvarů, po pokročilých 237 (4,9 %) a ne-

známých stadiích 898 (18,6 %) novotvarů,
• po karcinomech vaječníků v časných stadiích 899 (50,9 %) novotvarů, po pokročilých 531 (30,1 %) a po

neznámých stadiích 335 (19 %) v novotvarů.

Diskuze
Dosavadní výsledky naznačují příznivější zastoupení i souslednost časných klinických stadií u multiplicit

karcinomů rodidel než u jedenácti diagnóz nádorů gastrointestinálního traktu za stejné období. Jejich geo-
grafická distribuce, porovnávající skupiny novotvarů v dokončovaném přehledu (6) doplní pokračující rozbor
klinických charakteristik nádorových multiplicit.

Závěr
Z dosavadních výsledků lze doporučit, aby přehledy vícečetných diagnóz byly obligatorně zařazovány do

přehledů statistiky novotvarů české populace.
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PROJEKT 35 - NADĚJE PRO PACIENTKY
S KARCINOMEM PRSU DO 35 LET

Tesařová P., Zimovjanová M., Konopásek B., Přibylová O.,
Barkmanová J., Přibylová J., Petruželka L.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Od roku 2005 probíhá na onkologické klinice 1. LF UK a VFN Projekt 35, komplexní program pro diagnos-
tiku a léčbu pacientek s karcinomem prsu do 35 let. Každoročně je v České republice diagnostikováno
90–100 pacientek s karcinomem prsu. Nádor je v tomto věku agresivnější, nebezpečnější, často spojený
s genetickou mutací. Diagnóza zhoubného nádoru se může objevit v těhotenství nebo v době kojení. V tomto
věku se na nádor obecně nemyslí, diagnostika se prodlužuje. Onkologická pracoviště mají vzhledem k malému
počtu nemocných obvykle menší zkušenosti s jejich léčbou. Pacientky zbytečně umírají.

Co je smyslem projektu
1. Založit databázi všech pacientek s karcinomem prsu do 35 let.
2. Sjednotit a zároveň aktualizovat léčebné postupy u těchto pacientek.
3. Získat epidemiologická data.
4. Umožnit pacientkám léčit se doma a zároveň mít přístup ke všem vhodným i velmi speciálním vyšetřením,

klinickým studiím i novým léčebným modalitám.
5. Získat podklady pro celonárodní klinický výzkum, týkající se karcinomu prsu mladých žen, a zapojit do něj

všechna česká a moravská pracoviště.

Dosavadní výsledky
Dosud bylo zařazeno 170 nemocných s průměným věkem 31 let (median 32,1.(24–35). TNM staging 0

(1 %), I (30 %), II (41 %), III (18 %), IV (7 %), X (3 %).
Histopatologie nádoru: invazivní duktální (75 %), medullární (5 %), invazivní lobulární (3 %), jiná (17 %).

Grade I (6 %), GII 48 (40 %), G III (42 %), G X (12 %); ER+ (50 %), ER-(48 %), PR+ (56 %), PR- (42 %) HR nezn.
(2 %); HER 3+ (31 %), triple negativní 2 (24 %). 62% nemocných bylo vyšetřeno na BRCA 1/2 a CHEK2mutaci.
Mutace BRCA1 byla nalezena u (23 %) a CHEK2 u (3 %). Nedetekovali jsme žádnou mutaci BRCA2. Operováno
bylo 79 % nemocných. 28 % bylo léčeno neoadjuvatně chemoterapií, 30 % adjuvantně, jedna pacientka
v první linii metastatického onemocnění (0,5 %), 40 % bylo léčeno hormonálně, 17 % trastuzumabem. Patolo-
gické kompletní remise dosáhlo po neoadjuvanci 17 %. Zrelabovalo 9 % a pro progresi zemřela 4 %.

Jaké je místo gynekologa v diagnostice karcinomu prsu mladých žen?
Na základě výsledků projektu zcela zásadní. Gynekolog je obvykle lékařem prvotního záchytu a nemocnou

odesílá k zobrazovacímu vyšetření.

Proto je třeba:
1) Pacientkám ve věku před skríninkem vyšetřovat v rámci gynekologické prevence i prsy.
2) Na žádanku o UZ vyšetření nebo mammograf vždy napsat Statim.

Vstup do projektu
Pacientku s karcinomem prsu mladší 35 let je možné registrovat do Projektu 35 po získání hesla. Další

informace na webových stránkách www.projekt35.cz.



CHEMOTERAPIE GYNEKOLOGICKÝCH MALIGNIT
- OPTIMALIZACE MANAGEMENTU

Halaška M., Rob L., Robová H., Pluta M.
Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
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PERMANENTNÍ PERITONEÁLNÍ KATETR
V MANAGEMENTU REFRAKTERNÍHO

MALIGNÍHO ASCITU

Zikán M., Fischerová D., Pinkavová I., Sláma J., Freitag P., Cibula D.
Gynekologicko-porodnická klinika l. LF UK a VFN, Praha

V rámci paliativní péče o pacientky s maligním ascitem nereagujícím na léčbu (především u pacientek
s ovariálním karcinomem) je na našem pracovišti zaváděn permanentní peritoneální katetr k domácí evakuaci
ascitu. Používáme tenkých katetr pro dětskou peritoneální dialýzu se dvěma dakronovými manžetami. Katetr je
zaváděn bez nutnosti celkové anestezie pouze v analgosedaci kombinované s lokální anestezií mesocainem
pod ultrazvukovou kontrolou transabdominální sondou. K výkonu byly indikovány pacientky s vyčerpanou onko-
logickou léčbou trpící refrakterním ascitem a s výhledem přežití alespoň 3 měsíce. Katetr byl zaveden celkem
u 5 pacientek. Doba výkonu se pohybovala mezi 15 a 35 minutami, katetr byl funkční ihned po zavedení.
Intervaly evakuace ascitu se pohybovaly mezi 2 až 8 dny, nejdéle užívala pacientka katetr 18 týdnů. V průběhu
domácích evakuací byly á 1-2 týdny sledovány biochemické parametry, především ionty a celková bílkovina,
event. korigovány. Nebylo zaznamenáno zvýšení zánětlivých markerů ani klinické příznaky infekce.

Tento přístup umožňuje vyhnout se opakovaným punkcím dutiny břišní při refrakterním ascitu, představuje
jednoduchou možnost, jak maximalizovat možnost pobytu pacientky v terminálním stadiu nádorového one-
mocnění v domácím prostředí. Zavedení katetru pod ultrazvukovou kontrolou je unikátní metodikou eliminující
nutnost celkové anestezie.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR č. NS10566-3.



INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE U ZHOUBNÉHO
NÁDORU CERVIXU V GRAVIDITĚ

Sák P., Velemínský M.
Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nejčastější zhoubný nádor v těhotenství je rakovina čípku. Různí autoři ve svých pracích udávají incidenci
1 :2000–2500 těhotných. Platí ale stále tento údaj? Pro ČR by to ročně znamenalo 20 ZN hrdla v graviditě,
jenom v JČ kraji pak minimálně 3 ZN hrdla v graviditě. Tento údaj, alespoň z hlediska regionálního, je více
než nadhodnocen. Průměrný věk postižených žen se udává 31–35 let, což v našich podmínkách představuje
nejčastěji rodící skupinu žen. Příznaky ZN bývají zaměněny s komplikacemi těhotenství, a proto může dojít
k opoždění stanovení diagnózy.

Na druhou stranu pro screening prekanceróz je ideální dobou právě těhotenství. Udává se incidence
abnormální cytologie v graviditě okolo 3 %, podobně jako u netěhotných. Progrese dysplazie do invazivního
karcinomu po porodu je asi 0,5 %, zatímco u netěhotných se popisuje v 1 %. Regrese dysplazie 6 měsíců po
porodu je vyšší než v netěhotné populaci.

Lehké formy dysplazií sledujeme jen prebioptickými metodami, závažnější cytologické změny je nutno
ověřit cílenou biopsií. Endocervikální kyretáž a konisaci se doporučuje odložit po ukončení těhotenství.

Staging je v těhotenství obtížnější, hlavně se obtížně určuje infiltrace parametrií. V dnešní době se využívá
převážně UZ vyšetření a NMR.

Udává se, že těhotenství příliš nezhoršuje prognózu nemocných, ale přežití ve stádiu IB je nižší než u netě-
hotných.

Po stanovení diagnózy nastávají tyto možnosti řešení:
a) gravidita před 24. týdnem těhotenství a pacientka si nepřeje jeho další pokračování. V operabilních stadiích

provádíme adekvátní radikální operaci s plodem in utero. V případě většího plodu pro lepší přístupnost
a přehled můžeme provést sectio caesarea minor a pokračovat v radikální operaci vč. lymfadenectomie. Ve
stadiu T1b2 a T2a se doporučuje neoadjuvantní chemoterapie.
Jedná-li se o inoperabilní nález, pacientka postupuje dle doporučení onkologa chemoradioterapii. Léčbu
zahájíme bezprostředně po stanovení diagnózy a většinou dojde ke spontánnímu potratu a již po týdnu lze
pokračovat v onkologické léčbě. Nedojde-li ke spontánnímu potratu, je nutná evakuace těhotenství.

b) Pokud se jedná o těhotenství, které je mladší 24. týdnů a pacientka nesouhlasí s léčbou, která by její těho-
tenství ukončila bez zdárného konce, je nutné, po konzultaci s onkologem a řádném informovaném
souhlasu (je vhodná i přítomnost otce plodu), zvážit další postup. Nebude-li mít pacientka potíže, těhotenství
sledujeme ve spolupráci s onkologem do 24. týdne každý měsíc a znovu provádíme onkogynekologickou
rozvahu. Od 24. týdne k další spolupráci přizveme neonatologa. Po 24. týdnu přistoupíme k maturaci plodu
v obvyklé dávce Betametazonu a dle klinického stavu pacientky, rozsahu ZN a gestačního stáří plodu musíme
dojít ke koncensu s pacientkou, kdy těhotenství ukončit. Stanovisko onkologa je pochopitelně motivováno
co nejčasnější léčbou, zatímco neonatolog bude preferovat ukončení těhotenství v co nejvyšším gestačním
stáří. Je zde velmi tenká hranice mezi zájmy matky a plodu a je nutné s velkou mírou zkušenosti určit dobu,
která je ještě únosná pro matku a přitom dává co největší šance plodu. Po určení doby ukončení těhotenství
provádíme císařský řez a pokračujeme radikální operací dle Wertheima do stadia T2a. U stadia T2b až T4
pokračuje v léčbě onkolog chemoradioterapií. Technika operace se v podstatě neliší, preparace je spíše
snazší, ani krevní ztráta není kupodivu vyšší než u netěhotných. Po zhojení a zhodnocení histologického
preparátu následuje onkogynekologická rozvaha o další léčbě.

c) Je-li zjištěn karcinom hrdla děložního po 24. týdnu těhotenství postupujeme obdobně jako v předchozím
případě.

Z vlastní zkušenosti můžeme referovat o 3 pacientkách. U 2 došlo k pozdní diagnóze po 24. týdnu těhoten-
ství, u 3. byl karcinom diagnostikován ve II. trimestru, ale pacientka odmítla řešení a přála si pokračovat
v těhotenství do životaschopnosti plodu. Stagingová vyšetření odpovídala ve všech 3 případech T1b1 G2.
U všech pacientek jsme preferovali co největší šanci pro zdravý vývoj plodů, maturovali jsme tedy až ve
26. týdnu a těhotenství jsme ukončovali císařským řezem mezi 28. až 30. týdnem těhotenství. Vždy následovala
radikální operace v rozsahu Piver III. s pánevní lymfadenectomií. U všech pacientek bylo stadium pT1b1 N0 M0.
Uzlin bylo získáno vždy více než 22. U pacientky s delším odkladem operace byla následně provedena radio-
terapie. Všechny pacientky přežívají více než 5 let a u plodů neonatolog nenalézá motorické ani senzorické
poškození.
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Z těchto několika málo frekventních případů je zřejmé, že řešení těchto poměrně raritních stavů patří do
center, která jsou schopna řešit problém onkogynekologický, tedy onkogynekologických center a současně
nemocnice disponuje perinatologickým centrem.
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MALIGNÍ MELANOM DĚLOŽNÍHO TĚLA
KAZUISTIKA A PŘEHLED LITERATURY

Turyna R., Verner M.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Úvod
Primární maligní melanom (MM) vulvy je druhý nejčastější zhoubný nádor zevních rodidel po karcinomu

a nejčastější místo vzniku melanomu v gynekologii. Vzácně je primární výskyt zaznamenán v pochvě. V děložním
hrdle bývá popisován pouze formou kazuistik. Raritní je vznik primárního MM v děložním těle [1].

Maligní melanom patří mezi nádory s vysokým potenciálem k vzdáleným metastázám a to i po dlouhé době
latence (až desetiletí) [2].

Z extragenitálních metastáz do děložního těla má nejvyšší frekvenci karcinom prsu. Maligní melanom
zaujímá pouze 3 % [3]. Viz graf č. 1.

Graf č. 1 Procentuální výskyt metastáz extragenitálních tumorů do děložního těla.
Vyjma leukémií a lymfomů.

Metastázy do děložního těla mají nejčastěji původ v primárním kožním nebo intraokulárním melanomu.
Popsány jsou i metastázy z ložiska v tvrdém patře [4].

Naprostá většina metastáz MM v těle děložním je diagnostikována synchronně s jinými lokalitami, nejčastěji
v játrech, dále pak v gastrointestinálním traktu, plicích, mozku, lymfatických uzlinách, kůži, ledvinách, kostní
dřeni, štítné žláze, nadledvinkách a ováriích. Do roku 2006 bylo popsáno pouze 13 případů metastáz kožního
MM v děložním těle [5]. Nejčastějším příznakem metastázy MM v děložním těle je nepravidelné krvácení v pre-
menopauze nebo metroragie v postmenopauze. Popsán je rovněž případ masivního hemoperitonea 7 let od
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diagnózy primárního melanomu tvrdého patra s metastázami v plicích a na děložním fundu, které se projevilo
po 3. cyklu kombinované chemoterapie [4].

Iniciální výskyt solitární metastázy MM do děložního těla jsme v literatuře našli pouze v jednom případě [6].
Jednalo se o kožní formu MM na levé dolní končetině (Clark III) u 61 leté pacientky. Doba ke vzniku recidivy byla
2 roky a prvním projevem bylo krvácení v postmenopauze. Za 4 měsíce od hysterektomie pro metastázu
v endometriu se objevilo další osteolytické ložisko ve stydké kosti.

Metastáza MM choroidei do děložního těla byla popsána formou kazuistiky u 83leté pacientky s 3letou
latencí po enukleaci bulbu a po adjuvantní radioterapii. Prvním příznakem byla metroragie v postmenopauze.
Současný výskyt mnohočetných metastáz v játrech a kostech byl diagnostikován počítačovou tomografií.
Pacientka zemřela za 2 měsíce od diagnózy [7].

Solitární metastázu MM choroidei do děložního těla jsme v literatuře dosud nenalezli. Vyhledání bylo prove-
deno v databázi Embase.com (Embase + Medline) v letech 1950–2010.

Kazuistika
51letá pacientka, quartigravida, secundipara s anamnézou enukleace bulbu levého oka pro melanom

choroidei (stadium I) v roce 2008, podstoupila ve spádové nemocnici pro nepravidelné krvácení probatorní
kyretáž dutiny děložní. Na základě histologického vyšetření materiálu získaného z dutiny děložní byl potvrzen
maligním tumor, kdy se diferenciálně-diagnosticky uvažovalo o metastatickém maligním melanomu nebo
smíšeném maligním Mülleriánském tumoru s melanocytární diferenciací (MMMT). MMMT nebo-li karcinosar-
kom s melanocytární diferenciací je v literatuře popsán pouze v jednom případě [8]. S doporučením k ope-
račnímu řešení byla pacientka odeslána do ÚPMD.

Anamnesticky mimo enukleaci bulbu byla ve stejném roce provedena pro cervikální intraepiteliální neoplázii
konizace hrdla. O rok později podstoupila laparoskopicky provedenou adnexektomii pro benigní cystu levého
ovaria. Další anamnestická data nebyla ve vztahu k aktuálnímu onkologickému onemocnění podstatná.

Při vstupním gynekologickém vyšetření před probatorní kyretáží byl shledán normální palpační nález.
U pacientky po potvrzení maligního tumoru byla ještě ve spádové nemocnici provedena zbývající stagin-
gová vyšetření. Při ultrazvukovém vyšetřením malé pánve a dutiny břišní byla popsána děloha velikosti
60 x 45 mm, kdy dutina děložní byla rozšířená na 30 mm obsahem smíšené echogenity a s výraznou cévní
perfuzí. Viz obr. č. 1.

Nález na ostatních nitrobřišních orgánech byl normální. Na CT vyšetření malé pánve bylo v děložním fundu
patrné kulovité nehomogenní ložisko 35 x 39 x 43 mm s patologickou vaskularizací. Viz obr. č. 2. Zachycené
lymfatické uzliny v malé pánvi a obou tříslech nebyly zvětšené. Skiagram hrudníku a cystouretroskopie byly
bez patologického nálezu. Kolonoskopie mimo drobných, histologicky ověřených, hyperplastických polypů
byla rovněž negativní. Laboratorní vyšetření byla bez významných odchylek.

Obr. č. 1 Ultrazvukový obraz metastázy maligního melanomu choroidei v děložním těle.
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Obr. č. 2 Patologická vaskularizace v metastáze maligního melanomu děložního těla.
Počítačová tomografie. Převzato se svolením CT pracoviště Nemocnice Česká Lípa.

V ÚPMD bylo ve shodě s ošetřujícím onkologem provedeno konzilium a doporučeno operační řešení.
Pacientka podstoupila nekomplikovaný chirurgický výkon, při kterém byla provedena laváž dutiny břišní, odstra-
něna děloha, pravá adnexa a dále byla připojena pánevním lymfadenektomie. Serózy dutiny břišní a malé pánve
nevykazovaly makroskopické postižení. Peroperačně nebyla na játrech hmatná léze, a rovněž uzliny v retroperi-
toneu byly palpačně negativní. V peroperačním histologickém vyšetření dělohy byla potvrzena metastáza me-
lanomu do těla děložního. Následný pooperační průběh byl bez komplikací a pacientka byla 10. pooperační den
propuštěna do domácího ošetřování.

V definitivním preparátu patolog popsal makroskopicky dělohu velikosti 50 x 78 x 48 mm jejíž dutinu
v celém rozsahu vyplňoval šedobělavý tumor tužší konzistence 31 x 35 x 30 mm s několika tmavými ložisky.
Nádor vrůstal do děložní stěny, makroskopicky zůstal neporušený pouze 4 mm pruh myometria. Mikrosko-
picky se jednalo o nekrotický maligní solidně epiteloidně uspořádaný tumor, bez žlazových struktur, bez
rohovění a bez příměsi případné heterogenní složky. Viz obr. č. 3 Fokálně byla patrná intracytoplazmatická
hnědavá pigmentace. Nádor měl výrazné polymorfie, mitotická aktivita byla až 10 mitóz / 1HPF 40x. Nádor
byl ovoidně uspořádaný, ale prorůstal do zastiženého úseku myometria přes polovinu síly stěny. Reziduum
korporálního endometria bylo autolytické, rohy děložní a parametria byla bez nádoru, seróza děložní byla
bez známek rozsevu. Provedené imunohistochemické vyšetření bylo pozitivní na přítomnost tyrosinázy
a antigenu HMB45. Viz obr. č. 4. Pravá adnexa a získané lymfatické uzliny byly bez metastatického postižení.
V cytologické laváži byly přítomny skupinky buněk s menšími, pravidelnými kulatými jádry, některé s bohatší
cytoplazmou místy s polymorfními překrvajícími se jádry přes 15 m. Nález v laváží byl patologem hodnocen
jako vysoce suspektní.

Nyní je pacientka v péči komplexního onkologického centra s plánovanou paliativní chemoterapií.



Obr. č. 3 Vpravo nádorová tkáň maligního melanomu, vlevo hladká svalovina myometria,
barvení hematoxylinem eosinem, zvětšení 100x. Biolab Praha s.r.o.
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Obr. č. 4 Imunohistochemický průkaz HMB 45 (melanocytární marker) - vpravo hnědé buňky nádoru,
vlevo myometrium. Biolab Praha s.r.o.

Závěr
Prezentujeme vzácnou kazuistiku 51leté pacientky s primárním maligním melanomem choroidei a solitární

metastázou do děložního těla za 2 roky od enukleace bulbu.
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SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE UTERINE CERVIX
IN SITU WITH CONTIGUOUS INTRAEPITELIAL SPREAD

TO THE UPPER GENITAL TRACT AND INVASION
OF OVARIES - A CASE REPORT

Bouda J.1, Hes. O.2, Vanecek T.3, Havlicek F.2, Kalis V.1,
Rokyta Z.1, Boudova L.2
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Introduction
Contiguous intraepithelial spread of squamous cell carcinoma of the uterine cervix in situ to the endo-

metrium, tubes, and ovaries is extremely rare.

Case report
We report a case of a 66-year-old woman, who was found to have malignant squamous cells on a cervical

smear. The patient underwent a cervical biopsy followed by a cone biopsy with D&C with histologically
confirmed squamous cell carcinoma in situ spreading to the endocervical margin of the cervical cone and to
the endometrium. Laparoscopically-assisted vaginal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy was
indicated. No grossly visible tumor was present in the uterus, both ovaries, and tubes. The microscopic exami-
nation revealed squamous cell carcinoma of the uterine cervix in situ with a contiguous intraepithelial spread
to the endometrium, tubes, and ovaries, with a focal invasion to the parenchyma of both ovaries.
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Squamous Cell Carcinoma in Situ - Cervix Squamous Cell Carcinoma in Situ - Endometrium

Squamous Cell Carcinoma in Situ - Left tube Squamous Cell Carcinoma in Situ - Left ovary



PCR analysis for high-risk human papillomavirus (HR-HPV) infection revealed HPV 16 positivity all in cervix,
endometrium, fallopian tubes, and ovaries. Loss of heterozygosity (LOH) analysis with a panel of microsatellite
markers detected a homogeneous LOH pattern on 6p and 6q throughout all microdissected lesions.
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Loss of Heterosygosity Analysis

Example of LOH in marker D6S292. Analysis of samples extracted from one tumor
and non-tumor tissue are shown. Arrow shows reduced intensity of longer all ele.

Loss of Heterosygosity and HPV Analysis

cervix endometrium left tube right tube left ovary right ovary

HPV-innoLiPA HPV 16 pos HPV 16 pos HPV 16 pos HPV 16 pos HPV 16 pos HPV 16 pos
HPV-GP5+/6+ HPV 16 pos HPV 16 pos NA HPV 16 pos HPV 16 pos HPV 16 pos
D6S292 LOH LOH LOH LOH LOH LOH
D6S469 LOH LOH LOH LOH LOH LOH
D6S506 LOH LOH LOH LOH LOH LOH
D10S219 NI NI NI NI NI NI
D11S29 Neg Neg Neg Neg Neg Neg
D11S1324 Neg Neg Neg Neg Neg Neg

NA - not applicable
NI - not indicative

The patient was administered adjuvant radiotherapy. She has no signs of the disease six years after the
diagnosis.

Conclusion
We report an extremely rare case of squamous cell carcinoma in situ with contiguous intraepithelial spread

to the upper genital tract and invasion of ovaries. We conclude that homogeneous LOH patterns thorought
the cervix, endometrium, fallopian tubes, and ovaries are sugestive for monoclonal process originating in the
cervix.

Carcinoma in situ cervicis uteri s kontinuálním intraepiteliálním šířením do endometria, tub a invazivním
růstem v obou ováriích - kasuistika.



VÝSLEDKY LÉČBY U KARCINOMU OVÁRIÍ: CHIRURGIE,
CHEMOTERAPIE, ABDOMINOPELVICKÉ OZÁŘENÍ

Dolečková M., Kutová J., Berkovský P., Studynková A.,
Králová D., Rusinová J.

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice a. s.

Úvod

Jaká je prognóza pacientek s karcinomem ovárií? Špatná.
Karcinom ovárií je onemocnění s nejčastější mortalitou u gynekologických malignit, na 5. místě mortality

a na 6. místě incidence ZN u žen (ÚZIS ČR pro r. 2007). Vysoká mortalita je i navzdory radikální operaci a zave-
dení chemoterapeutických režimů s platinovými deriváty (Hepp, R. et al, 2002). Asi 70 % ovariálních karcinomů
je diagnostikováno ve III. nebo IV. stadiu, kdy celkové přežití je velmi nízké (asi 31 % a 13 %) (Rochet N., 2007).

Pravděpodobnost relapsu onemocnění se zvyšuje u pokročilého onemocnění (st. III a IV), u G2, G3, s rezi-
duálním onemocněním po operaci či po chemoterapii, s velikostí tumorosního rezidua (›1 cm v dutině břišní
a ›2 cm v dutině pánevní) a jeho lokalizaci (více nepříznivé je uložení relapsu v dutině břišní než v dutině pánev-
ní), s počtem dalších řad chemoterapie.

Více než u 60 % pacientek st. III s klinickou kompletní odpovědí na léčbu a u 30–50 % s patologickou kom-
pletní odpovědí vznikne recidiva onemocnění (především intraperitoneálně) a většina z nich zemře během 5 let
(Ozols RF., 2004).

Standardní postup v současné době je chemoterapie po radikální operaci či maximálním debulkingu ev.
jako neoadjuvantní chemoterapie u pokročilého karcinomu vaječníku. 2 velké randomizované studie, ve kterých
byla použita kombinace cisplatiny a taxanů (McGuire,WP. et al, 1996, Piccart, MJ. et al, 2000), prokázaly
signifikantní vliv na přežití, třetí studie významný rozdíl v přežití neprokázala (Colombo, A., ICON3, 2000).

Pacientky, profitující z více agresivní léčby, je možné vytipovat podle prognostických faktorů: stadium -
tu reziduum - G. High risk pacientky:
– riziko recidivy asi 80%, 5leté přežití asi 25%
– st. III, G2/3, tu reziduum ‹2 cm
– st. II, G2/3, tu reziduum ‹2 cm (Dembo AJ. et al., 1982)

Několik občas randomizovaných trialů hodnotilo strategii konzolidační terapie: kontinuální chemoterapie,
jiné chemoterapie, high - dose chemoterapie následované transplantací kostní dřeně, intraperitoneální chemo-
terapie, nespecifická imunoterapie.

Zatím však tato léčba signifikantně nezlepšila výsledky přežití (Rochet N et al., 2007).
Přetrvávající kontroverzní role abdominopelvického ozáření (WART - whole abdominopelvic radiation

therapy), i přes publikované randomizované studie, spočívá především v malých počtech pacientek, špatném
stagingu, různých technických aspektech použité ozařovací techniky, především však asi v rozdílných indika-
cích. Negativním rysem WART u některých studií je toxicita, především vážná pozdní gastrointestinální morbi-
dita (Engelen M. J. et al., 2009).

Metody a pacienti
Na ONO Nemocnice České Budějovice a. s. v letech 1985–1999 léčeno 211 pacientek s maligním tumorem

ovárií, retrospektivní vyhodnocení u 206 z nich.
V uvedených letech bylo abdominopelvické ozáření na našem pracovišti indikováno v primární léčbě

u pacientek st. III event. i u nižších stadií při rizikových faktorech (G2, 3, neradikální operace, intolerance či
odmítnutí chemoterapie) anebo u pacientek st. IV v dobrém stavu, kde tumor regredoval po cytostatické
léčbě.

Charakteristika souboru
– Průměrný věk: 52,5 let (27–79)
– Histologie:
1. Serosní ca 80 (38,8 %)
2. Mucinosní ca 78 (37,9 %)
3. Endometroidní ca 4 (1,9 %)
4. Nádor z buněk granulozy 13 (6,3 %)
5. Nediferencovaný ca 27 (13,1 %)
6. Jiné 4 (1,9 %)
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TNM klasifikace:
I. 50 (24,3 %) (IA,B - 26, IC - 24)
II. 16 (7,8 %)
III. 106 (51,4 %)
IV. 34 (16,5 %)

Operace
– „radikální“ - hysterektomie s adnexektomií a omentektomií 55 (26,7 %)
– hysterektomie s adnexektomií 77 (37,4 %)
– prob. laparotomie 27 (13,1 %)
– jiné operace 47 (22,8 %)
– reziduální tumor nebylo možné retrospektivně hodnotit

Chemoterapie
– aplikovaná 179 (86,9 %)
– nebyla 27 (13,1 %)
– platinové deriváty + CFA 151/179 (84,4 %)
– Taxol + carboPt 5/179 (2,8 %)
– jiná 23/179 (12,8 %)
– neoadjuvantní podání 4–6 sérií 10/179 (5,6 %)
– adjuvantní 2–6 sérií 131/179 (73,2 %)
– sandwich 2–4 a 4–2 série 38/179 (21,2 %)

Radioterapie
– 3. event. 2. léčebná modalita v primární léčbě 136 (66,0 %)
– nebyla 70 (34,0 %)
– „moving strip“ (24Gy/3Gy - abdp.oblast, boost na pánev do 45–50 Gy/1,8–2 Gy) 95/136 (69,9 %)
– technika otevřených 2 kontra velkých polí - „open field“ (25,5Gy/1,5 Gy- abdp. oblast

a boost na pánev do 45-50 Gy/1,8-2 Gy) 14/136 (10,3 %)
– jiná technika (pánev nebo jiná lokalita) 27/136 (19,8 %)

Obr. č. 1: Distribuce izodóz při abdominopelvickém ozáření - technice „open field“ v rovině transverzální,
při frontální a sagitální rekonstrukci, 3D
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Výsledky
V souboru 206 pacientek bylo 68 % pacientek s pokročilým tumorem (st. III a IV), hysterektomie s obous-

trannou adnexetomií a omentektomií byla provedena pouze u 26,7 %, chemoterapie byla aplikována v 86,9 %
a radioterapie v 66 %. Statistické hodnocení přežití bylo provedeno podle Kaplana - Meiera. Celkové 5leté
přežití v retrospektivně hodnoceném souboru bez ohledu na rozsah onemocnění, léčbu a příčinu smrti bylo
43 %, 10leté přežití 35 % (graf č. 1).

Hodnocení přežití podle rozsahu onemocnění v 5 a 10 letech: st. I 65 % a 54 %, st. II 38 % a 38 %, st. III
42 % a 34 %, st. IV 11 % a 7 % (graf č. 2).

Dále hodnoceno již pouze stadium III (n = 106), jako skupiny pacientek s nevyšším rizikem. Celkové přežití
pacientek bylo při radikální chirurgii (hysterektomie s oboustrannou adnexektomií a omentektomií - v té době
radikální operace) 50,6 % (5 let) a 42,9 % (10 let), při neradikální chirurgii 36,6 % (5 let) a 27,1 % (10 let)
(p = 0.416) (graf č. 3).

Celkové přežití pacientek při radikální chemoterapii (platinové deriváty+CFA nebo paklitaxel+karboplatina
6 sérií - radikální chemoterapie) bylo 49,6 % (5 let) a 39,6 % (10 let), neradikální chemoterapii 12,9 % (5 let)
a 12,9 % (10 let) (p = 0.003) (graf č. 4).

Celkové přežití pacientek při radikální radioterapii („moving strip“ či „open field“ + boost na pánev) bylo
56,0 % (5 let) a 44,5 % (10 let), bez RT 33,3 % (5 let) a 29,2 % (10 let) (p = 0.012) (graf č. 5).

Celkové přežití pacientek při radikální léčbě ve 3 modalitách (chir., chem., rad.) bylo 57,5 % (5 let) a 46,3 %
(10 let), ostatní kombinace 35,9 % (5 let) a 28,9 % (10 let) (p = 0,061) (graf č. 6). Pacientky, které zemřely
na tumor, měly přežití 13,6 % 5 let a 6,2 % 10 let, ty, které zemřely z jiných příčin přežívaly v 60,1 % 5 let a ve
30,0 % 10 let.

Toxicita radioterapie nebyla hodnocena vzhledem k tomu, že výsledky by nebyly validní.
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Graf 1.
Celkové přežití souboru 206 pacientek
bez ohledu na TNM a příčinu smrti
(Kaplan - Meier)
5leté přežití 43%, 10leté přežití 35%.

Graf 2.
Celkové přežití souboru 206 pacientek
podle TNM, bez ohledu na příčinu smrti
(Kaplan - Meier)
V 5 a 10 letech: st. I 65 % a 54 %, st. II
38 % a 38 %, st. III 42 % a 34 %, st. IV
11 % a 7 %.
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Graf 3.
Celkové přežití pacientek st. III (n = 106)
podle radikality chirurgie (Kaplan -Meier)
(hysterektomie s oboustrannou adne-
xektomií a omentektomií - radikální
operace)

– radikální chirurgie (n = 51): 50,6 % (5 let) 42,9 % (10 let)
– neradikální chirurgie (n = 55): 36,6 % (5 let) 27,1 % (10 let)

(p = 0.416)

Graf 4.
Celkové přežití pacientek st. III (n = 106)
podle chemoterapie (Kaplan - Meier)
(platinové deriváty + CFA nebo paklitaxel
+ karboplatina 6 sérií - radikální chemo-
terapie)

– radikální chemo (n = 88): 49,6 % (5 let) 39,6 % (10 let)
– neradikální chemo (n = 9): 12,9 % (5 let) 12,9 % (10 let)

(p = 0.003)

Graf 5.
Celkové přežití pacientek st. III (n = 106)
podle radioterapie (Kaplan - Meier)
(„moving strip“ či „open field“ + boost na
pánev - radikální radioterapie)

– radikální RT (n = 61): 56,0 % (5 let) 44,5 % (10 let)
– bez RT (n = 27): 33,3 % (5 let) 29,2 % (10 let)

(p = 0.012)



Studie hodnotí nejen přežití, ale analyzují i toxicitu léčby a prognostické faktory pro celkové přežití.

Prognostické faktory:
Reziduální onemocnění:
– velikost nádorových infiltrátů odpovídala délce přežití

– maximální cytoredukce (chir, chemo) v nejkratší době (optimální debulking v 1. době - významně lepší přežití
než ve 2. době)
(Sedlacek, T. V. et al, 1994, Petit, T. et al, 2006).

– randomizovaný trial 2003: st. III s komplet. patol. remisí:
chemo � + RT X bez RT

PFS 56 % v 5 letech X 35 % v 5 letech (p = 0,032)
(Sorbe B., 2003, Swedish-Norwegian Ovarian Cancer Study Group)

– DFS po kompletní léčbě: 17 % - makroskop. reziduum, 49 % - mikroskop. nebo ‹5mm, 76 % - žádné reziduum
(Thomas GM., 1993)

Indikace WART:
– kurativní benefit z radioterapie - vysoké (event. i střední) riziko recidivy s minim. reziduem

– Mosalaei, A., Kazerooni, T. (2008): WART po max. debulkingu + chemoterapii (212 pac., střední a vysoké
riziko) OS 5 let: 84,4%, 65% a 21% (p = 0,001) u st. Ic, II. a III., late efekt - 3.8 %.

– The Princess Margaret Hospital (Dinniwell R. et al, 2005):
WART po optimální cytoredukci a chemoterapii (29 pac. se střed. a vysokým rizikem) DFS 57 %, 4leté OS
92 %, late efekt 17 %

- Petit T. et al (2006): WART po optimální cytoredukci a chemoterapii (106 pac. st III.)
OS 5 let: 53 %, 10 let: 36 % late efekt GI: 20 %, chir. zákrok 8,7 %, zemřelo 3,7 %

Toxicita WART:
– časná: hematologická, GI

– pozdní: GI: 3,4 - 21 %, chirurgicky řešená 3–15 %

– GI toxicitu zvyšuje boost na pánev + - paraaort. uzliny
(Engelen MJA. et al., 2009, Mosalaei A., Kazerooni T., 2008, Dinniwell R. et al., 2005, Petit T. et al., 2006)

Hodnocení toxicity a indikace WART:
– obsolentní u časných stadií pro pozdní toxicitu
– vysoce efektivní léčba pro vybranou skupinu ze st. III s vysokou intestinální toxicitou
– akcept. riziko toxicity, zlepšuje výsledky léčby, neomezuje salvage chemoterapii
– relativně bezpečná, signifikantně nezvyšující poiradiační komplikace

Radioterapie
– abdominopelvický objem - vždy
– boost na pánev, boost na paraaortální uzliny?
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Graf 6.
Celkové přežití pacientek st. III (n = 106)
podle radikality léčby (Kaplan - Meier)
(radikální - všechny 3 léčebné modality
radikální)

– radik. léčba ve 3 modalitách (chir, chem, rad) (n = 34): 57,5 % (5 let) a 46,3 % (10 let)
– ostatní kombinace (n = 72): 35,9 % (5 let) a 28,9 % (10 let)

(p = 0,061)



– d. l. d. 1,0–1,5 Gy, celk.d. 20–30 Gy
– ozařovací technika:

– open field
– IMRT technika k ozáření abdominopelv. objemu (Duthoy, W. et al., 2003, Rochet N. et al., 2007,

Sterzing F. et al., 2008)
– výhody: homogenní dávková distribuce a šetřící kritické orgány ve srovnání s konvenční ozařovací

technikou.

Závěr
– WART je autory, zabývající se touto problematikou, doporučována u pacientek s karcinomem ovária s vyso-

kou pravděpodobností recidivy (80 %) t.j. u vysokého rizika (st. III, G2,3, tumor. reziduum ‹2 cm).

– Je hodnocena jako efektivní konzolidační léčba s akceptovatelnou někdy až s vysokou intestinální toxi-
citou.

– Je třeba dalších studií k vytipování skupiny profitující z WART.

– V našem retrospektivně hodnoceném souboru pacientek je přežití u st. III (při uplatnění kompletně radikální
léčby) podobné jako v literatuře: 57,5 % (5 let) a 46,3 % (10 let).

Poděkování za spolupráci při získávání dat:
MUDr. J. Bednářovi, MUDr. V. Gálisovi, MUDr. P. Švihálkovi, MUDr. M. Kűmmelovi, MUDr. M. Písařové,
MUDr. L. Přívozníkovi, MUDr. Špičkovi, MUDr. A. Kábovi, MUDr. J. Kopečnému, MUDr. F. Weberovi, MUDr.
M. Smažíkovi, MUDr. V. Filipovi, MUDr. A. Římanovi, MUDr. M. Ježkovi, MUDr. R. Tyllovi, MUDr. O. Kovářovi,
MUDr. M. Skříčilovi, MUDr. P. Skálovi, MUDr. P. Polákovi, MUDr. E. Hájkovi, MUDr. T. Járové, MUDr. I. Neu-
mannovi, MUDr. I. Haouiové, MUDr. V. Bouškové, MUDr. H. Mifkové, MUDr. M. Kernerové, MUDr. J. Kultové,
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PREVENTIVNÍ PÉČE O PACIENTKY A JEJICH PŘÍBUZNÉ
S PROKÁZANÝM DĚDIČNÝM SYNDROMEM BRCA1/2

Dvořáčková B., Hanousková D., Navrátilová M., Foretová L.
Oddělení epidemiologie a geneticky nádorů, MOÚ

Většina nádorů jsou nedědičná, sporadicky vzniklá onemocnění. Asi 5–10 % nádorů však může být he-
reditárního původu. V naší republice je ročně léčeno více jak 40 tisíc lidí s nádorovým onemocněním. Jestliže
10 % z nich může mít dědičnou formu, jedná se o nejméně 4000 případů ročně. U některých typů nádorů je pro-
porce dědičných forem poměrně vysoká a může dosahovat i více než 10 % (například u nádorů prsu, vaječníků
a kolorekta). U jiných nádorů může být primární genetický faktor poměrně vzácný. Při dědičné formě je mutace
jedné alely genu přítomna ve všech buňkách organizmu. Je prvním krokem v řetězci dalších genových změn,
vedoucích k nádorovému bujení. Rizika vzniku nádoru jsou mnohonásobně vyšší, než má běžná populace.
Některé geny byly jednoznačně spojeny s výskytem určitých typů nádorů (např. BRCA1 a BRCA2 geny s nádo-
ry prsu a vaječníků, mutátorové geny s nádory kolorekta a dělohy), u jiných nádorových onemocnění je genová
příčina dědičné dispozice zatím neznámá. Hlavní význam detekce dědičných forem nádorů spočívá v možnosti
začít s včasnou primární a sekundární prevencí u osob s extrémně vysokým rizikem onemocnění.

Nejčastěji diagnostikované dědičné formy nádorů jsou hereditární syndrom nádorů prsu/ovaria.
Masarykův onkologický ústav se věnuje genetickému vyšetřování a testování rizikovým pacientům a jejich

rodinám od roku 1997. Na základě výsledků genetické ambulance byla ve spolupráci s klinickým genetikem
založena pro tyto nemocné a klienty specializovaná riziková ambulance pro pravidelné sledování klinickým
onkologem a dalšími specialisty: například gynekologem, gastroenterologem, urologem aj.

Schéma vyšetření při podezření na dědičnou formu nádorových onemocnění
– Doporučení lékařem
– Genetická konzultace
– Genetické testování u nemocného
– Uzavření výsledků testování s vysvětlením rizik onemocnění, doporučením prevence
– Prediktivní testování u příbuzných s určením rizika onemocnění a doporučením specializované prevence
– Sekundární prevence nádorů ve specializované ambulanci

Hereditární syndrom karcinomu prsu a ovaria
Je nejčastějším dědičným nádorovým onemocněním. Za 80 % těchto dědičných forem jsou zodpovědné

zárodečné mutace v genech BRCA1 a BRCA2. Oba geny kontrolují buňěčný cyklus a opravu chyb v DNA.
Oba geny jsou testovány v molekulárně genetické laboratoři oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ
po indikaci klinickým genetikem. K testování je nutný informovaný souhlas testované osoby, která musí být
starší 18 let.

V MOÚ v rámci preventivní rizikové ambulance je v současné době sledováno 137 zdravých nosiček mutace
BRCA1 a 44 zdravých nosiček BRCA2.

Doporučené schéma sledování pro ženy nosičky patogenní mutace v BRCA1/2 genech.
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Vyšetření Od věku Intervaly mezi vyšetřeními
samovyšetřování prsů 20 1 měsíc
klinické vyšetření prsů 20 6 měsíců
ultrazvuk prsů 20 6 měsíců
mamografie 30 1x rok

MR prsů 25 1x rok (od 25 do 60 let,
nebo u nejasných nálezů)

transvaginální ultrazvukové vyš. vaječníků
20 1x 6–12 měsíců 1)a transkutánní vyš. celého břicha

nádorové markery CA 125, CEA, CA 15.3 20 1x rok 1)
Hemokult test 45 1x rok
Kolonoskopie (gastroskopie u BRCA2) 45 1x 3 roky
kožní vyšetření 2) 20 1x rok

1) U žen do 35 let věku a po adnexektomii 1x ročně, u žen po 35 letech věku bez adnexektomie 1x za 6 měsíců.
2) U nosiček mutace genu BRCA2.



Využití ošetřovatelského procesu v práci zdravotní sestry na genetickém oddělení.
Zdravotní sestra na genetice se setkává s pacientem po závěrečné konzultaci s klinickým genetikem.
Ze základního (vstupního) pohovoru sestra doplní zbývající osobní a rodinné údaje a vytvoří pro pacienty

a klienty s rizikem individuální plán pravidelných diagnostických a lékařských vyšetření ve speciální rizikové
poradně klinickým onkologem, gastroenterologem, gynekologem a dalšími specialisty Masarykova onkologic-
kého ústavu. Průběžně sleduje a hodnotí výsledky jednotlivých vyšetření (follow up). Pacient je aktivně zván na
pravidelná lékařská vyšetření. V případě, že pacient odmítá preventivní prohlídky ve specializované ambulanci
MOÚ, je pacient osloven písemnou formou, kde je opět zdůrazněna nutnost preventivních kontrol. Jestliže
pacient odmítne navržený program preventivních kontrol, je nutný záznam do pacientovy dokumentace.

Součástí individuálního plánu v rámci komplexní onkologické ošetřovatelské péče je také pohovor pacien-
ta/klienta se zdravotní sestrou. Nedílnou součástí práce zdravotní sestry na genetice je edukace pacienta o vý-
znamu prevence nádorového onemocnění s dědičnou etiologií, o správném životním stylu a dodržování
vhodných životních návyku, nebezpečí tabakismu apod.

Aktivní zvaní na preventivní kontroly klinickým onkologem a pravidelné pohovory se zdravotní sestrou jsou
jedinečným principem stálého sledování a zachycení jakékoliv změny nejen celkového zdravotního stavu pacien-
ta ale také změn sociálního statutu (wellnes).

Význam genetického testování a preventivního sledování ve specializované ambulanci pro rizikové pacien-
ty/klienty je součástí důsledné prevence a včasného záchytu vzniku nádorového onemocnění. Prevence
v onkologii je klíčovým nástrojem úspěchu léčby celospolečenského významu. Práce genetické sestry je nedíl-
nou součástí týmové spolupráce. Zdravotní sestra na genetice se spolupodílí na vytváření individuálního pre-
ventivního programu pro rizikové rodiny s dědičnou etiologií nádorového onemocnění a současně se aktivně
podílí na procesu organizace komplexní preventivní péče.
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VÍCEČETNÉ KARCINOMY
CERVIXU, DĚLOHY A VAJEČNÍKŮ

Geryk E.1, Dítě P.1, Kozel J.2, Štampach R.2, Kubíček P.2

1FN Brno, 2Přírodovědecká fakulta MU Brno

„V životě poznáte, že tělesný stav a návyky lidí se přizpůsobují přírodě země, ve které žijí.“
Hippocrates (460–370 př. n. l.) - „Otec medicíny“

Úvod
Mezi 170 zeměmi s výší 14,6 % rizika nádoru před 65. rokem se řadí česká populace mezi nejvíce ohrožené.

Podobně jako v jiných oborech jsou také gynekologové stále častěji v praxi konfrontováni s verifikací relapsu
nebo nádorové duplicity. Diagnostické rozlišení, staging a histologie rozhodují o terapii primárního nádoru, jehož
léčebné schéma může výskyt dalšího novotvaru významně ovlivnit. Kromě vztahu primárního karcinomu rodidel
ke vzniku subsekventních novotvarů je v literatuře věnována pozornost jejich dědičné predispozici, životním
zvyklostem a zejména následným účinkům terapie primárního onemocnění (1–9). Ve srovnání s dostupnými
přehledy (10) nejsou dosud v české statistice popsány charakteristiky vícečetných karcinomů rodidel. K vy-
plnění tohoto informačního vakua proto předkládáme úvodní charakteristiku ve spektru vývoje jejich incidence
a prevalence.

Metodika
Počty karcinomů cervixu (dg. C53), dělohy (dg. C54) a vaječníků (dg. C56) vycházely z údajů incidence

registru nádorů ČR, aktualizované ÚZIS ČR k 30. 3. 2009, prevalence a vícečetných onemocnění, ověřených
k 17. 10. 2007. Primární a následné diagnózy byly vztaženy k rodným číslům žen a po jejich kontrole byla
identifikace z důvodu ochrany osobních dat odstraněna. Z počtů nově zjištěných nádorů rodidel bylo posouzeno
zastoupení jejich primárních a následných onemocnění, časový trend, věkové a geografické rozložení, průměrný
interval vzniku následných novotvarů a jejich diagnózy se synchronním výskytem.

Výsledky
Z censu české populace v letech 1780 - 2007 lze jen obtížně odhadovat zátěž zhoubnými novotvary. Jejich

evidence podle kriterií IARC od května 1976 umožnila posoudit vývoj počtu žen s novými karcinomy, přežíva-
jícími a s vícečetným výskytem. Nové léčebné postupy a diagnostika gynekologických nádorů přináší prodlou-
žení délky života nemocných. Jejich prevalence se u tří uvedených diagnóz zvýšila mezi roky 1989 a 2005
z 22.329 případů na 44.683 tj. o 100 % (11). Po ustavení Národního onkologického registru ČR v květnu
1976 bylo v jeho databázi do prosince 2005 nahlášeno 115.912 nově diagnostikovaných karcinomů rodidel
(dg. C51 - C58), ze kterých se vyskytlo s dalšími novotvary 8.785 (7,6 %) primárních a 6.804 (5,9 %) násled-
ných případů.

Z uvedených počtů bylo evidováno 3.314 vícečetných nádorů cervixu, 6.855 děložního těla a 4.059 vaječ-
níků. Tyto tři diagnózy se vyskytly jako primární diagnóza u 8.235 (57,9 %) onemocnění, jako druhá u 5.501
(38,7 %), třetí u 416 (2,9 %) a 4.–15. diagnóza u 76 (0,5 %) případů. Za uvedené období se počet jejich pri-
márních diagnóz zvyšoval z 235 na 332 v 1993 a pak mírně klesal, počet následných karcinomů rostl z 11 na
423 v 2005. Ve věku 35–64 let bylo evidováno 5.346 (65 %) primárních a 2.727 (45,5 %) následných onemoc-
nění s nejvyšší kumulací primárních karcinomů všech tří diagnóz v Praze 1.094 (13,3 %), Moravskoslezském
950 (11,5 %), a Jihomoravském kraji 938 (11,4 %), následných karcinomů v Praze 774 (12,9 %), Jiho-
moravském 746 (12,4 %) a Moravskoslezském kraji 639 (10,7 %). Po 14.229 primárních karcinomech rodidel
se vyskytlo 9.082 následných novotvarů (dg. C00 - D48), z toho 1.485 (16,4 %) synchronně tj. během prvního
roku léčby primárního karcinomu a 7.597 (83,6 %) metachronně, s poměrem synchronních a metachronních
případů 1:5,1. Průměrný interval výskytu následných novotvarů po primárních karcinomech cervixu byl 9,2 roku,
dělohy 8,5 roku a vaječníků 6 let. Ze synchronních diagnóz bylo nejvíc 595 (40,1 %) jiných následných nádorů
rodidel, 287 (19,3 %) gastrointestina, 192 (12,9 %) prsů a 112 (7,5 %) močových cest. Z 3.313 vícečetných
nádorů cervixu k 27. 10. 2007 přežívalo 31,3 % nemocných s primární a 29 % s následnou dg. C53, z 6.851
vícečetných nádorů dělohy přežívalo 33,1 % s primární a 40,7 % s následnou dg. C54, z 4.055 vícečetných
nádorů vaječníků přežívalo 29,3 % s primární a 20,2 % s následnou dg. C56.

Diskuze
Zpracované téma je příkladem rizika, skrytého v dostupných údajích statistiky nádorů a přesto dlouhodobě

pozorovaného lékaři v ambulantních a lůžkových zařízeních. Zlepšená kontrola a systematické doplňování dat
předkládá důkazy o zátěži nádory, které u žen nejčastěji následují po primárních karcinomech rodidel a prů-
měrné době jejich výskytu jako podklad pro posouzení algoritmů dispenzární péče. Jejich geografické zastou-
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pení podle pohlaví a dalších kriterií naznačuje regionální rozdíly, využitelné při vyhledávání dalších malignit
u dispenzarizovaných žen. Podobně jako u dalších dosud analyzovaných nádorových multiplicit byly mnohé
rozdíly ve výsledcích ovlivněny zastoupením klinických stadií, kterému je věnováno další sdělení.

Závěr
Jestliže v letech 1976 - 2005 bylo v ČR 13,4 % evidovaných karcinomů rodidel spojeno s výskytem dalších

orgánově, topograficky a histologicky odlišných novotvarů (dg. C00 - D48) a při pokračujícím objemu diagnos-
tiky a terapie a zachování úhrad zdravotní péče překročí v roce 2015 jejich prevalence 57 tisíc žijících (z nichž
48,5 % bude vyžadovat zdravotní péči v ekonomicky produktivním věku 35–64 let), pak tyto počty budou
zahrnovat také pokračující trend primárních a následných karcinomů rodidel jako závažné zdravotní a eko-
nomické memento pro futuro.
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ÚSKALÍ KOMUNIKACE S PACIENTEM A JEHO RODINOU

Hansmanová L.
Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc

Úvod
Z analýzy obsahu stížností nemocných na naše zdravotnictví vyplývá nezbytnost zamyslet se nad schopnos-

tí a kvalitou komunikačních dovedností zdravotníků. Většina pacientů a jejich příbuzných vnímá jako základ
nespokojenosti se zdravotnickou péčí mnohem více chování a vyjadřování lékaře a sestry, než nedostatky v lé-
čebném postupu. Nesrozumitelně podané informací o zdravotní situaci a případných komplikacích vyvolávají
pocit nejistoty a neochotu spolupracovat při náročné léčbě. Neosobní přístup personálu, nepochopení obsahu
sdělení způsobené často nedostatkem času, nevhodně zvolené místo s nedostatkem soukromí na jedné straně
způsobí nadměrné obavy, ale mohou vést i k nereálným očekáváním a následně ztrátě důvěry v léčbu i lékaře.
Logickým důsledkem je stížnost na zdravotníky.

I dokonale provedená operace, správná diagnóza onemocnění a dobře nastavená léčba se pak míjí účinkem.
Lékařská profese na nás klade veliké nároky. Nejenom naše odborné vědomosti a dovednosti, které jsou brány
často samozřejmě, jsou stěžejní. Také naše schopnost empatie, lidský přístup k nemocným, profesionální od-
stup od náročných situací je pro dobrý léčebný vztah mezi námi a pacienty nezbytný. Znalost základů komu-
nikace je neoddělitelnou součástí umění léčit.

– Je načase vzdát se mýtu, že komunikace je dar, který je zdravotníkům automaticky dán.
– Je to dovednost, kterou na celém světě mnoho profesionálů postrádá.
– Komunikace začíná otevřením dveří do místnosti, nikdy už nedostanete šanci udělat první dojem.
– Má-li to být hovor pacientovi skutečně nápomocný, pak je třeba, aby byly splněny dva základní předpoklady:

� musíme vědět JAK pacientovi sdělit, co mu chceme říci, a to tak, aby nám rozuměl, aby to správně inter-
pretoval a nevysvětloval si naše slova jinak, než to myslíme my

� musíme vědět CO říci, aby jej naše slova povzbudila, motivovala a orientovala správným směrem, aby
mu to bylo v jeho situaci skutečně k užitku

Při běžné prohlídce pacient zapomene až 4/5 informací, které od lékaře dostal. Zbylou 1/5 si nepamatuje
vcelku, ale selektivně.

V emocionálním rozrušení čerpá nemocný informace z 50 % z nonverbálních zdrojů a 30 % z metakomu-
nikace.

44 %–50 % pacientů nedodržuje nařízení lékaře, kterého vnímá jako nesympatického.

Proces komunikace a jeho struktura
Komunikace je proces výměny informace mezi lidmi skládající se z těchto základních prvků:
– Ten kdo informaci formuluje a sděluje
– Ten kdo informaci přijímá a dekóduje
– Samotná informace
– Informační kanál od vysílajícího k přijímajícímu
– Zpětná vazba
– Psychologická reakce přijímajícího na obsah

Komunikační kanál
– Verbální - obsahová úroveň
– Neverbální - pocitová úroveň je silnější
– Vokální



Bariéry efektivní komunikace
– Externí bariéry - všechny vlivy prostředí (hladina hluku, telefon, dotazy spolupracovníků, jiní lidé v místnosti)
– Interní bariéry - překážky, které vnášíme sami (kulturní rozdíly, jazykové, odborný jazyk, formulování vlastní

odpovědi, rychlost, hlasitost, předsudky).

Falešné představy o naší sociální komunikaci
1. je možno nekomunikovat
2. veškerá sociální komunikace se děje pouze slovy - co nebylo řečeno, nebylo sděleno
3. lidé říkají přesně to, co si myslí a jak to myslí, slova jsou přesným odrazem toho, co probíhá v mozku
4. umění mluvit je naprostá zbytečnost, nezáleží na tom, jak něco řekneme, ale co
5. když používáme stejný jazyk, stejná slova, musíme si rozumět, v pozadí této představy je dojem, že totéž

slovo má pro každého stejný význam
6. posluchač slyší přesně to, co mu hovořící říká, přenos informací mezi lidmi je mechanická záležitost
7. sdělujeme jen holá fakta, sdělování je přenos věcných informací
8. slova jsou jen slova a nic více
9. v mezilidském styku platí jen to, co se řekne, vše ostatní je vedlejší.
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PODÁNÍ TOPOTECANU WEEKLY REŽIMEM U PAC.
S DIAGNOSTIKOVANÝM CA OVARIA VE 3. LINII LÉČBY

Križan K., Čiberová J., Holoubek J.
Odd. radiační a klinické onkologie, Nemocnice Znojmo

73letá pac. s diagnostikovaným papilárním cystadeno Ca ovaria l. dx. s mnohoč. meta procesem na omentu
a peritoneu a následným cytoreduktivním výkonem/HYE, AE, APPE,omentectomie, deperitoneal.pelvis
minoris/v 2/2006.

Pooperační klasifikace pT3c pNX, FIGO IIIC G3. Po operaci podána v 1. lini chemoterapie cDDP+Paxene
- celkově 10 cyklů a ukončeno pro narůstající nežádoucí neurol. symptomatologii. Vzhledem k celkovému stavu
pacientky pokračuje léčba parent. a posléze p. o. formou Etopozidem. Tato 2. linie léčby ukončena v 3/2008
vzhledem ke stabilizaci onemocnění. V 9/2008 progrese Tu markerů a PET - CT vyšetření prokazuje meta pro-
ces v Lu abdominis. Doporučena chemoterapie. Ve 3. lini léčby podána chemoterapie topotecanem. Vzhledem
k předléčenosti pac. a očekávané hematol. toxicitě zvolen weekly režim D1, 8,1 5 á 28 dnů. Léčba zahájena
20. 10. 2008, celkově podáno 23 cyklů této léčby po dobu 21 měsíců. Během léčby nastolena klinická
i laboratorní stabilizace onemocnění s kolísavými hodnotami Tu markerů. Subjektivní tolerance tohoto režimu
byla vynikající (bez Git nežádoucích účinků), pac. váhově stabilní, soběstačná s Karnof. indexem 70–80!
Hematologická toxicita G1 při současné podpůrné léčbě.
Terapie ukončena 20. 7. 2010 pro další progresi onemocnění.
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VÝVOJOVÉ LÉKY PRO LÉČBU KARCINOMU OVARIA

Kubáčková K.1, 2, Prausová J.1

1Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol Praha,
2COMP, EMA, Londýn

Karcinom ovaria se svoji prevalencí přibližně 2.9 na 10 000 obyvatel v Evropě patří mezi vzácná onemoc-
nění. Vzácné nemoci, které jsou definovány jako onemocnění s prevalencí méně než pět postižených osob
z 10 000, byly určeny jako prioritní oblast Společenství v rámci opatření v oblasti ochrany zdraví veřejnosti.
Podle odhadů dnes existuje 5 000 až 8 000 různých vzácných onemocnění a tato onemocnění postihují
v průběhu života 6 % až 8 % obyvatelstva, což představuje 27 až 36 milionů obyvatel Evropské unie.

Vzhledem k nízkému výskytu takovýchto onemocnění vývoj nových léků zůstával mimo zájem farmaceutic-
kého průmyslu z důvodu nízkého návratu investice vložených do jejich vývoje. Proto Evropský Parlament a Rada
přijaly Nařízení (ES)č.141/2000, jehož cílem je stimulovat farmaceutický průmysl k vývoji léčivých přípravků pro
vzácná onemocnění. Účelem tohoto nařízení je stanovit postup pro stanovení léčivých přípravků jako léčivých
přípravků pro vzácná onemocnění a poskytnout pobídky pro výzkum, vývoj a uvádění na trh. V rámci Evropské
lékové agentury (European Medicine Agency- EMA) byl zřízen Výbor pro léčivé přípravky pro vzácná onemoc-
nění (Committee for Orphan Medicinal Products - COMP), jeden z vědeckých výborů EMA, zodpovědný za
vědecké hodnocení léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a doporučení udělení designace léčivých pří-
pravků jako léčivého přípravku pro vzácná onemocnění (orphan drug) Evropskou komisí na jakémkoliv stupni
vývoje. Sponzor designovaného léčivého přípravku má celou řadu výhod - bezplatnou pomoc EMA při provádění
klinického hodnocení, centralizovanou registraci pro všech 27 členských států, významné snížení poplatků při
registraci a v potregistračním období a výsadní postavení na trhu po 10 let.

COMP během svého desetiletého působení udělil designaci léčivého přípravku pro vzácná onemocnění
10 novým molekulám pro léčbu karcinomu ovaria. Zatím jediný trabectin byl v roce 2009 registrován v rámci
Evropské unie.

Cílená terapie a molekuly ovlivňující imunitní systém vévodí výzkumu protinádorové léčby. Pro karcinom
ovaria představují také nejčastěji designované léčivé přípravky.

Oregovomab je vysoce afinitní myší monoklonální protilátka specifická pro CA - 125. V časných studiích
prokázal schopnost indukovat antigeně specifickou T buněčnou imunitu. V roce 2009 byly publikovány výsled-
ky III. fáze klinického zkoušení v udržovací terapii, které neprokázaly účinnost této molekuly v udržovací léčbě
u nemocných s pokročilými karcinomy ovaria, které podstoupily systémovou chemoterapii.

EphA2 tyrosinkinázový receptor je selektivně exprimován na povrchu celé řady tumorů a i u karcinomů
ovaria. Ve studiích in vivo bylo prokázáno, že po vazbě monoklonální protilátkou na tento receptor dojde rychle
k jeho internalizaci a degradaci. Monoklonální protilátky jsou známy jako transportéry cytostatických mo-
lekul. Monoklonální protilátka proti EphA2 konjugovaná s maleimidocaproyl monomethylauristatin
phenylalaninem (MMF), kde auristatin představuje inhibitor polymerizace tubulů, se zkouší v časných fázích
klinického vývoje.

Pro indikaci karcinomatósy peritonea nádorů ovaria se vyvíjí trifunkční protilátka (TrAb) aktivující různé typy
imunitních efektorových buněk nádoru. TrAb artificiálně konstruované imunoglobuliny s dvěma odlišnými Fab -
vazebnými místy a intaktním Fc - fragmentem představují nový koncept protilátek. Zvyšují protinádorovou imu-
nity nejen indukcí T buněk vazbou na CD3 ale i simultánní aktivací dalších buněk. Důvodem je kombinace
potentních isotopů (myší IgG2a a krysí IgGb), které se vážou a aktivují FcγRI a RIII positivní buňky (tj. dendri-
tické buňky, makrofágy, granulocyty a NK buňky). Tento trojbuněčný komplex T - lymfocytů, nádorových buněk
a akcerosních buněk indukuje účinně smrt nádorových buněk v důsledku aktivace „crosstalk“ cestou cytokinů
(IL - 2, IL - 12 a TNF - α) a kostimulačních molekul mezi různými imunitními buňkami. TrAb jsou schopny aktivo-
vat buňkami zprostředkovanou cytotoxicitu vedoucí k MHC- nerestriované smrti nádorových buněk bez nutnos-
ti jakékoliv aktivace či kostimulace. Navíc aktivací Fc RI/III positivních antigen prezentujících buněk způsobuje
fagocytózu nádorových buněk a následně indukci protinádorové imunity zvýšením exprese nádorových anti-
genů. TrAB catumaxomab s duální specificitou pro epitelové adhezivní molekuly (EpCAM) a CD3 prokázal
schopnost stimulovat protinádorovou buněčnou odpověď po interaperitoneální aplikaci u prvních pacientů.

Novou slibnou strategii v protinádorové vakcinaci je užití antiidiotypických protilátek (Ab2). Variabilní va-
zebná antigenní místa protilátek (Ab1) obsahují idiotypické detetminantny, které jsou imunogenní a indukují
tkz. anti-idiotypické protilátky (Ab2). Některé z těchto protilátek jsou schopny mimikova třídimenzionální struk-
turu původního antigenu. Selektivní imunizace Ab2 může indukovat imunitní reakci proti původnímu antigenu.
Z tohoto principu vychází konstrukce a experimenty s myší antiidiotypickou protilátku proti protilátce OC125
antigenu CA125 (ACA125).
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Lidské MHC - „nonrestricted cytotoxické lymfocyty patří mezi somatické buněčné léčebné produkty. Italská
farmaceutická firma“ zkouší ozáření humánní MHC - norestricted cytotoxické T lymfocytární linie (buněčná
linie TALL - 04 dětské T - ALL) stimulované IL - 2, které prokázaly protinádorovou aktivitu v experimentu,
u nemocných s pokročilými karcinomy ovaria.

MUC1 je dlouhý, těžký glykosylovaný mucin, ve zvýšené míře exprimovaný u 90 % adenokarcinomů a je
antigeně odlišných od mucinu normální tkáně. MUC1 se tak stává zajímavým cílem imunitní terapie. HMFG1
je myší protilátka proti specifickému epitopu produktu MUC1 genu. V klinice se zkoušela intraperitoneální
aplikace Y90 - značeného HMFG1 u pacientek s karcinomy ovaria s negativní sekond - look laparoskopií.
Výsledky studie fáze III publikované v roce 2006 neprokázaly efekt této molekuly na přežívání či na dobu do
relapsu.

Příkladem směrovaného léčiva je Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-D-Lys(doxorubicinylglutarate)-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2,
kde doxorubicin je navázán na derivát LHRH. Vzhledem k expresi receptorů pro LHRH na povrchu nádorových
ovariálních buněk se předpokládá vyšší účinnost než u volného doxorubicinu a nižší toxicita.

Folátový receptor alfa (FRα) je ve zvýšené míře exprimován u několika epitelových malignit, včetně karci-
nomu ovaria. FRα jako nádorový antigen stimuluje až u 70 % žen s nádory prsu a ovaria imunitní odpověď.
Výsledky studie fáze II prokázaly protinádorový efekt monoklonální humanizované protilátky proti FRα
MORAb - 003 (farletuzumab) u nemocných s platina senzitivním karcinomem ovaria.

Patupilon (EPO90 6, epitholon B), inhibitor dimerizace tubulů v experimentu prokázal vyšší efektivitu než
paclitaxel. III. fáze klinického zkoušení u pokročilých karcinomů ovaria srovnávající jeho efekt s pegylovaným
doxorubicinem nedosáhla primárního cíle studie prodloužení celkového přežití.

Snaha o zlepšení účinnosti léčiv vedla k vývoji nových lékových forem. Polymerní micely jsou široce použí-
vaný nosič pro účinné látky špatně rozpustné ve vodě a představují příklad užítí nanotechnologie v medicině.
Micelová forma paclitaxelu představuje novou vývojovou formu s očekáváním větší účinnosti a bezpečnosti.

PARB (poly ADP - ribosomální polymerasa) je reparační enzym pro poškozenou DNA. Inhibitory tohoto
enzymu představují novou možnost protinádorové léčby. U karcinomu ovaria se zkouší dvě molekuly MK - 4827
a olaparib.

Imexon je nová pro - oxydativní malá molekula patřící do skupiny látek s podobným mechanismem účinku
jako je oxid arzenitý, motexafin gadolinia a určitým způsobem i bortezomid. Jeho mechanismus účinku spočívá
ve vazbě na redukované sulfhydryly a tím působí akumulaci kyslíkových radikálů vedoucí k dysfunkci mitochod-
nriální membrány a buněčné smrti.

8-[4-(1-aminocyclobutyl)phenyl] -9-phenyl -1,2,4 - triazolo [3,4-f ] [1,6] naphthyridin-3(2H) -1-mono-hydro-
chlorid, derivát napthyridinu patří mezi látky blokující serin/threonin AKT kinásu. Tento enzym, ve zvýšené míře
exprimován také u karcinomů ovaria, stimuluje proliferaci nádorových buněk a rezistenci k apoptóze. Derivát
naphythyridinu v experimentu prokázal zpomalení proliferace nádorových buněk a indukci apopotózy.
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PROGNOSTICKÝ VÝZNAM DNA PLOIDITY
U ONEMOCNĚNÍ KARCINOMEM ENDOMETRIA

Kudela M.1, Pilka R.1,Hejtmánek P.1, Lubušký M.1, Džubák P.2,
Dziechciarková M.2, Konečný P.2, Frydrych I.2, Brychtová S.3

1Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc,
2Laboratoř experimentální mediciny, Dětská klinika LF UP a FN Olomouc,

3Ústav patologie LF UP a FN Olomouc

Cíl studie
Cílem práce bylo stanovit vztah mezi karyotypem nádorových buněk endometriálního karcinomu a význam-

nými prognostickými faktory zejména klinickým stadiem onemocnění a gradingem tumoru.

Metodika
Studovaná skupina 40 pacientek s histologicky prokázaným endometriálním karcinomem byla rozdělena

podle hlavního prognostického faktoru, tj. klinického stadia na skupinu nízkého rizika (FIGO stadium Ia, I. b)
a skupinu vysokého rizika (FIGO stadium Ic, II., III.). Do prvé skupiny nízkého rizika bylo zařazeno 16 nemocných
(40 %), do skupiny vysokého rizika 24 nemocných (60 %). Vzorky tumorózní tkáně z operačního preparátu byly
vyhodnoceny metodou „flow cytometric ploidy analysis“. Výsledky byly komparovány s klinickým stadiem
onemocnění a stupněm biologické zralosti tumoru. (G 1-3)

Výsledky
Aneuploidita byla zjištěna u 16 pacientek z celkového počtu 40 nemocných (40 %). U 10 nádorů z této

skupiny byla prokázána tetra nebo více ploidita, u 6 nemocných hypoploidita.
Ve skupině nemocných s nízkým stupněm rizika byly aneuploidní tumorózní buňky zjištěny u 8 nemocných

z celkového počtu 16 (50 %).
U nemocných s vysokým stupněm rizika byly nalezeny aneuploidní buňky u 8 z celkového počtu 24 nemoc-

ných (33,3 %).
U 33 pacientek s dobře nebo středně diferencovaným nádorem (G 1, G 2) byla zjištěna aneuploidita u 7

(21,2 %), zatímco u nemocných se špatně diferencovaným nádorem (G 3) u 4 ze 7 (57,1 %).

Závěr
Naše výsledky ukazují, že DNA ploidita se jeví u nemocných s endometriálním karcinomem jako důležitý

prognostický faktor. Aneuploidita byla zjištěna u 57 % nemocných s prognosticky nepříznivým gradingem
(G 3). Na druhé straně jsme však neprokázali pozitivní korelaci mezi aneuploiditou a klinickým stadiem one-
mocnění.
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NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY OVARIA
- KAZUISTIKA

Louthan O.
Ambulance pro neuroendokrinní nádory,

IV. interní klinika VFN, 1. LF UK Praha

Úvod
Incidence neuroendokrinních tumorů (NET), dle starší nomenklatury karcinoidů, v posledních desetiletích

nápadně vzrůstá. Tumory jsou lokalizovány ve více než 70 % v zažívacím traktu, ve 20 % jsou plicního původu,
ostatní lokality jsou vzácné. Z gynekologické oblasti jde o NET ovaria i dělohy včetně děložního čípku. Nádory
v této lokalizaci jsou většinou maligní, byť s nižším maligním potenciálem. NET produkují široké spektrum
biologicky aktivních substancí, jako serotonin, neuropeptidy, prostagladiny. Ty mohou vyvolávat specifické
syndromy (karcinoidový syndrom), včetně poškození srdečních chlopní, zejména s insuficiencí trikuspidální
chlopně, jak demonstruje naše kazuistika. Takové tumory nazýváme endokrinně aktivní. Z gynekologických ná-
dorů jde hlavně o ovariální lokalizace. Některé nádory, byť produkují biologicky aktivní substance, jsou endo-
krinně neaktivní.

Diagnostika
Mimo obvyklé diagnostické metody používané v onkologické diagnostice přichází v úvahu vyšetření nádo-

rových markerů: sérového chromograninu A, serotoninu, 5 - hydroxyindoloctové kyseliny v moči a případně
neuron-specifické enolázy. V histologickém nálezu je třeba mít mimo imunohistochemické vyšetření (pozitivita
chromograninu a/nebo synaptofyzinu) k dispozici proliferační index Ki67. Ze zobrazovacích metod je velmi
důležitým prostředkem octreoscan zejména pro staging.

Léčba
Léčba je v prvé řadě chirurgická, u generalizovaných, inoperabilních forem přicházejí v úvahu analoga soma-

tostatinu (octreotid či lanreotid), zejména jde-li o endokrinně aktivní formy s nízkým proliferačním indexem.
Existují ale i doklady o tumoristatickém účinku analogů, a to i u endokrinně neaktivních případů, u gynekolo-
gických lokalit zkušenosti v tomto směru však chybí. Dále pro léčbu přichází v úvahu interferon alfa, u případů
s vysokým proliferačním indexem je indikována chemoterapie. Z aktinoterapie se experimentálně používá cílená
radioterapie 177Lutetiem s analogem somatostatinu, který se váže na somatostatinové receptory exprimované
ve vyšší denzitě na nádorových buňkách. Při poškození srdečních chlopní je indikována implantace srdeční
chlopně, a to u osob s dostatečně dlouhým horizontem přežití. Je implantována mechanická chlopeň vzhledem
k riziku dalšího poškození serotoninem, s nutností trvalé antikoagulační léčby.

Kazuistika
Pacientka D. M., 50 let

Cca 4 roky otoky obličeje, flush po požití koření a alkoholu. Na jaře 2008 zjištěna trikuspidální regurgitace,
vyslovena suspekce na karcinoid. Převzata ambulancí pro NET 09/2009, dokončeno vyšetření, kdy potvrzen
karcinoid l. ovaria bez generalizace a indikován operační výkon.

Předoperačně Sandostatin LAR 30 mg á 4 týdny od 19. 9. 2008 do 9. 1. 2009, pak ukončen.
Operace 29. 10. 2008: adnexotomie, hysterektomie + bilaterální salphingo - ooforekttomie, pánevní a para-

aortální lymfadenektomie, omentektomie a appendektomie.
Histologie: Nádor ovaria 9 x 6 x 5 cm. Solidně alveolárně, solidně trabekulární a tubulárně uspořádaný nádor
charakteru karcinoidu, bez atypií, bez nekroz a bez mitotické aktivity. Výrazná pozitivita chromograninu
a synaptofyzinu. Děloha, tuby a omentum bez patol. změn.

Obrázky 1 a 3 ukazují nález octreoscanu před operací a po radikální operaci, obrázky 2 a 4 ukazují totéž na
CT. Obrázek 5 demonstruje echokardiografický nález významné trikuspidální regurgitace, obrázek 6 ukazuje
normalizaci onkomarkerů sérového chromograninu A a obrázek 7 normalizaci hodnot odpadů 5 - hydroxyin-
doloctové kyseliny (5 - HIOK) v moči. Hodnoty CA 125 byly v celém průběhu v normě.

V dalším období je pacientka bez známek recidivy či generalizace, jen dispenzarizace, bez onkologické
medikace, pokračují kontroly na kardiologickém pracovišti, výhledově chlopenní náhrada.
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CT ukazující velký karcinoid levého ovaria - před operací
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Octreoscan ukazující karcinoid ovaria před operací

Octreoscan po radikálním odstranění karcinoidu ovaria CT po radikálním odstranění karcinoidu ovaria

Echokardiografický nález trikuspidální regurgitace



Normalizace hodnot sérového chromograninu a po radikálním odstranění tumoru
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Normalizace hodnot odpadů 5-HIO v moči po radikálním operačním výkonu

Závěr
Prezentovaná kazuistika ukazuje případ pacientky s velkým NET ovaria s karcinoidovým syndromem a karci-

noidovou srdeční nemocí. Nemocná byla z onkologického hlediska úspěšně vyléčena radikálním operačním
výkonem. Gynekologické neuroendokrinní nádory mohou vyvolat karcinoidový syndrom či karcinoidové srdeční
postižení i bez metastáz do jater, což je jinak obvyklá podmínka u karcinoidů zažívacího traktu. Riziko poškození
zejména trikuspidální chlopně je vyšší zejména u větších nádorů, s vysokou hladinou serotoninu či potažmo
5 - HIOK. Proto u těchto případů je nutno provádět echokardiografické kontroly. V přípravě před operací větších
nádorů je třeba aplikovat preventivně analoga somatostatinu s cílem zabránit perioperační nebezpečné karci-
noidové krizi se závažnými hemodynamickými důsledky.
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MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ MORBIDNĚ
OBÉZNÍ PACIENTKY S KARCINOMEM ENDOMETRIA

Málek J.1, Kurzová A.1, Kubecová M.2, Svoboda B.3,
Líbalová, P.3, Tikovský K.3, Tvrdek M.4

3. LF UK a FNKV Praha: 1Klinika anesteziologie a resuscitace,
2Radioterapeutická a onkologická klinika, 3Gynekologicko-porodnická klinika,

4 Klinika plastické chirurgie

Úvod
Karcinom endometria je jedním z nejčastějších gynekologických nádorů a jeho výskyt v rozvinutých zemích

stoupá. Ačkoliv radikální gynekologická operace je základem léčby, v některých případech, kam patří i extrémní
obezita, je operace relativně kontraindikovaná. Pro tyto pacienty jsme ve Fakultní nemocnici Královské Vino-
hrady vyvinuli metodu kombinované operace plastické úpravy břišní stěny a radikální gynekologické operace,
která vyžaduje týmovou spolupráci onkologa, gynekologa, plastického chirurga a anesteziologa. Naše kasuisti-
ka popisuje první pacientku, při které byla metoda použita.

Kazuistika
Pacientka, důchodkyně, dříve dělnice, v době začátku léčby stará 66 let, bez významné anamnézy s výjim-

kou obesitas permagna, (nad 145 kg, 170 cm, BMI > 50), která byla omezena téměř výlučně na trup, konkrét-
ně na oblast břicha. Jinak nikdy vážněji nestonala, nekuřačka, alkohol pila jen příležitostně. Od září 2001 pozo-
rovala krvácení v menopause, k lékaři šla až v prosinci téhož roku. Provedena probatorní frakcionovaná kyretáž
s nálezem karcinomu endometria, grade neuveden. Vzhledem k monstrózní obezitě radikální operace nebyla
doporučena a pacientka byla indikována k radioterapii - samostatné uterovaginální brachyterapii.

Od února do dubna 2002 byla provedena uterovaginální brachyterapie Ir 192 HDR (Y sonda), aplikováno
celkem 5x7,5 Gy na serosu dělohy, odpovídá ekv.ld 60,0 Gy při užití LDR. K těmto výkonům měla pacientka vždy
svodnou subarachnoidální anestezii, která ale byla technicky náročná. Místní anestezie byla zvolena pro očeká-
vané problémy s ventilací během výkonu i po něm, dávky místního anestetika byly redukovány tak, aby nervová
blokáda byla omezena na nejnižší lumbální a sakrální segmenty, což minimálně ovlivnilo krevní oběh, ventilaci
a umožnilo i rychlé odeznění účinku lokálního anestetika. Pacientka nebyla pro brachyterapii premedikována,
protože by byly problémy s transportem z pokoje na operační sálek a překladem na operační stůl. Ze stejného
důvodu bylo výhodné rychlé odeznění efektu lokálního anestetika, takže pacientka po ukončení terapie si
sama mohla dojít zpět na pokoj. Zavádění aplikátorů bylo technicky obtížné s nutností bandáže obrovské kožní
řasy na břiše, která hrozila ztrátou rovnováhy pacientky na gynekologickém stole.

Dne 17. 4. 2002 ráno proběhla poslední frakce brachyterapie bez komplikací. Po obědě pacientka při
prudším pohybu přepadla z postele za objemným pendulujícím břichem na zem a utrpěla zlomeninu krčku
stehenní kosti a dolního raménka stydké kosti vlevo. Na Ortopedické klinice FNKV pacientka nebyla k operaci
doporučena ani po opakovaných urgencích. Noha byla pouze podložena Braunovou dlahou, doporučen klid
a ledovat. Pacientka tedy přeložena na Ortopedické oddělení Nemocnice v Benešově, kde byla bezprostředně
provedena operace levého kyčelního kloubu. Následovala dlouhodobá rehabilitace.

V říjnu 2002 pacientka o berlích přichází na onkologii na kontrolu - gynekologické vyšetření negativní, i když
při habitu pacientky velmi orientační. Subjektivně udává mírné špinění. Doporučeno kontrolní ultrasonografické
vyšetření dělohy - s nálezem vyššího endometria. Doporučena kontrolní kyretáž - histopatologický nález ne-
gativní (únor 2003).

Pacientka opakovaně mírně špinila, proto kyretáž opakována v září 2003, kdy byly popsány útržky adeno-
karcinomu endometria středně diferencovaného. Poté byla pacientka indikována ke gynekologické operaci.
16. 10. 2003 na Gynekologické klinice FNKV za spolupráce s plastickým chirurgem byla provedena hyste-
rektomie s oboustrannou adnexektomií a se současným odstraněním části venter pendulus. Operace proběhla
ve 3 fázích: nejprve plastický chirurg odpreparoval a zresekoval kožní lalok spolu s vrstvou podkožního tuku, což
umožnilo provést samotnou gynekologickou operaci (2. fáze). Ve 3. fázi plastický chirurg dokončil modelaci
podkoží a kůže po odstranění nadbytečné tkáně. Operace v tomto případě trvala 6 hod. Po operaci byla pa-
cientka převezena na JIP gynekologie k UPV. Pro přetrvávající nemožnost odpojení od ventilátoru a zároveň pro
oběhovou nestabilitu pacientka byla přeložena cca 5 hodin po operaci na resuscitační oddělení KAR FNKV.
Problémy s transportem byly řešeny převozem na posteli nákladním automobilem se zvedací plošinou (IVECO).
Ani na resuscitačním oddělení nebylo odpojení pacientky od ventilátoru jednoduché. Rána se zhojila per
primam. Histologicky se jednalo o karcinom endometria s myoinvazí do méně než 1/2 stěny, G1 - stadium
pT1b pNX M0, G1.
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Dále byla pacientka dispenzarizována na ambulanci Radioterapeutické a onkologické kliniky FNKV. Posled-
ní kontrola proběhla 24. 5. 2007, kdy pacientka byla zcela bez potíží po stránce onkologické, gynekologický
nález uspokojivý, cytologie negativní, laboratoř v normě. Přibrala však na váze, a z toho vyplynuly pohybové
potíže, pro které na kontroly přestala chodit a pouze sděluje stav telefonicky.

Závěr
Prezentujeme kazuistiku extrémně obézní pacientky s karcinomem endometria. Varianta kombinace abdo-

minoplastiky s radikální gynekologickou operací zhoubných nádorů ženského genitálu u extrémně obézních
pacientek se jeví jako technické řešení, které umožňuje optimální operační přístup s vytvořením podmínek pro
potřebnou radikalitu výkonu. Takovýto operační výkon vyžaduje intenzivní spolupráci operačního týmu s inter-
nistou, anesteziologem a týmem intenzivistů.
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NOVÁ DOPORUČENÍ V POSTUPECH ZÁKLADNÍ
A NEODKLADNÉ RESUSCITACE PRO R. 2011–2015.

PUBLIKACE NA INTERNETU

Málek J.1, Kurzová A.1, Dvořák A.2, Knor J.1,3, Masár O.4, Jantač M.5

1KAR 3. LF UK a FNKV Praha, 2Výpočetní středisko 3. LF UK Praha,
3ZZS SČK, 4Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR,

5TM Studio Benešov u Prahy

Jednotná doporučení týkající se provádění neodkladné resuscitace jsou publikována s cílem optimalizovat
jednotlivé postupy tak, aby byl zabezpečen co nejlepší výsledek - tj. přežití postiženého bez neurologických
následků. Každá odchylka od doporučeného postupu nebo jeho neznalost by tak mohla být hodnocena jako
zhoršení šancí zachraňovaného na přežití. Od zdravotnických profesionálů se očekává zvláště dobrá znalost
kardiopulmonální resuscitace (KPR). Řada studií jak zahraničních, tak i provedených autory v ČR ukázala ne-
dostatečnou úroveň znalosti KPR nezávisle na tom, v jakém roce byla studie uskutečněna a jakých aktuálních
doporučení se týkala. Navíc se prokázalo, že úroveň znalostí se časem podstatně snižuje1), a to například
i u lékařů specializace anesteziologie a resuscitace, kdy se ukázalo, že měli lepší výsledky mladí lékaři v tréninku,
než konzultanti, kteří v oboru pracovali mnoho let 2).

Na 3. lékařské fakultě UK jsme s podporou Fondu rozvoje vysokých škol vytvořili multimediální stránky
o základní a rozšířené resuscitaci, které jsou dostupné všem zájemcům o problematiku bezplatně na internetu
na adrese
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-resuscitace
a
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/rozsirena-neodkladna-resusci-
tace/

Další multimediální výukové pořady se týkají anesteziologie
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/zaklady-anesteziologie/

Ve výstavbě jsou stránky věnované první pomoci, které budou od začátku příštího roku na stránkách našeho
pracoviště
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy

Doporučení Evropské rady pro resuscitaci pro provádění KPR jsou inovována každých 5 let. V roce 2005 byla
publikována nová doporučení pro provádění KPR 3) která měnila, a to někdy dost podstatně, dosud používané
algoritmy. Guidelines pro příštích 5 let by měla být publikována 16. 10. 2010. Protože redakční systém 3. LF UK
umožňuje průběžnou inovaci textu i videa, budou změny provedeny co nejdříve po publikaci Evropskou radou
pro resuscitaci a bude možné si novinky bezplatně stáhnout.

Práce vznikla s podporou projektu FRVŠ 280/2010.
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MÜLLERIÁNSKÝ KARCINOSARKOM - DESETILETÉ
ZKUŠENOSTI NAŠEHO PRACOVIŠTĚ

Matějka V. M., Kulhánková J., Fínek J., Holubec L. jun.,
Dreslerová J., Krůtová K., Sedláčková M.

Onkologické a radioterapeutické oddělení, FN Plzeň

Úvod
Dle histopatologické klasifikace můžeme rozdělit gynekologické nádory na epitelové, mezenchymální, lym-

foidní, hematopoetické, germinální, neuroektodermové a smíšené epitelové a mezenchymální. Posledně jme-
novaná skupina zaujímá v onkogynekologii specifické postavení, které je dáno histologickou definicí a od ní
odvozených léčebných postupů.

Smíšený epitelový a mezenchymální nádor (Mülleriánský karcinosarkom, smíšený maligní mesodermální
karcinom, maligní smíšený Mülleriánský tumor) je nádor vyskytující se prakticky pouze u menopauzálních
žen (průměrný věk 62–67 let), s nízkou incidencí (0,82/100000), který postihuje nejčastěji děložní tělo, ale
může být nalezen i ve vejcovodech nebo ováriích.

V histopatologickém obraze je pro tento druh nádorů typický nález dvou složek. Složky epitelové nejčastěji
adenokarcinomu, serózního adenokarcinomu nebo nediferencovaného karcinomu a složky mezenchymální,
která může být dvojí. Homologní, nediferenciovaná nebo heterologní, diferencovaná do obrazu chondrosarko-
mu, rabdomyosarkomu nebo leiomyosarkomu.

Mikroskopická různorodost a nízká četnost případů má svůj odraz v častých nejasnostech o klinickém
postupu a nízké úspěšnosti léčby této patologie.

Cílem naší práce bylo retrospektivní zhodnocení zkušeností našeho pracoviště s Mülleriánským karcino-
sarkomem.

Soubor nemocných a výsledky
Ve FN Plzeň na Oddělení onkologickém a radioterapeutickém bylo v letech 2000–2009 léčeno 31 pacien-

tek se smíšeným epitelo - mezenchymálním nádorem gynekologického traktu. Průměrný věk nemocných byl
66, 0 (min. 44 - max. 82). Nádorovou duplicitu měly 3 pacientky. U 18 pacientek bylo postiženo primárně tělo
děložní, u 5 vaječník, u 4 hrdlo děložní, u 3 vejcovody a u 1 klenba děložní. Radikální operaci podstoupilo
24 pacientek, u 2 byl nález zhodnocen jako inoperabilní a u 5 pacientek zůstalo pooperační reziduum.

Patologickou diagnózu Mulleriánský smíšený nádor mělo 21 pacientek, u 6 byl nález popsán jako karcino-
sarkom a u 4 jako mesodermální smíšený nádor. Jako epiteliální složka se nejčastěji vyskytoval endometriální
adenokarcinom (19), serózní adenokarcinom (2), dlaždicobuněčný karcinom (2) a další (8). Z hlediska složky
mezenchymální se v našem souboru vyskytovalo 16 případů heterologního nádoru (chrupavčitá (9), příčně
pruhovaná (4), stromální (2) a hladce pruhovaná diferenciace (1)). Z celkového počtu 26 léčených pacientek
jich 11 podstoupilo adjuvantní radioterapii, 5 paliativní radioterapii, 7 adjuvantní chemoterapii a 3 paliativní
chemoterapii. Z celkového počtu 31 nemocných zemřelo na progresi základního onemocnění 19 pacientek,
u 3 je nemoc t.č. v progresi a 9 pacientek přežívá bez známek onemocnění. Medián času do progrese byl
zjištěn 9,5 měsíce, medián přežití u již zemřelých nemocných je 13,5 měsíce.

Závěr
Na souboru pacientek léčených na našem pracovišti dokumentujeme obtížný klinický přístup k diagnóze

smíšeného epitelo - mezenchymálního nádoru.

Studie byla podpořena grantem MZ IGA MS-10258-3/2009.
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KARCINOM OVÁRIA V GRAVIDITĚ

Míka O., Sák P.
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úvod
Karcinom ovária v graviditě je velmi vzácné onemocnění. Na rozdíl od netěhotných pacientek, kde karcinom

představuje 90 % ovariálních malignit, u gravidních pacientek je to pouze 35 %. Incidence maligních ovariálních
tumorů v graviditě je 1:20000 - 50000, při incidenci patologických nálezů v oblasti adnex 1:550. Většina
ovariálních tumorů je zjištěna náhodně při UZ a nebo při akutních obtížích při jejich ruptuře či torzi. K chirur-
gickému zákroku většinou vede suspektní UZ nález (solidní struktura, silná nepravidelná septa, nízkoodporové
cévy, ascites, velikost nad 6 cm, rychlý růst tumoru) a vysoké Ca 125, AFP, CEA. Rozsah výkonu a nutnost
následné léčby či eventuální odklad léčby závisí na stadiu onemocnění, histologickém typu a délce těhoten-
ství a na rozhodnutí plně informované pacientky. O eventuální konzervativní fertilitu zachovávající operaci je
možno uvažovat jen u dobře diferencovaných nádorů stadia IA a IC. V naší kazuistice jsme pro rozsah onemoc-
nění a časné fázi gravidity volili radikální operaci s následnou chemoterapii.

Kazuistika
29letá primigravida byla na naše oddělení odeslána k UZ potvrzení gravidity a stanovení délky gestace.
Z anamnezy: RA: onkologicky negativní, OA: stp APPE, jinak negat, GA: negativní.
Nynější onemocnění: Pacientka přichází k potvrzení gravidity na UZ v 9. gestačním týdnu. Při UZ vyšetření byl
prokázán jeden živý plod, CRL12mm, ovárium vlevo obklopeno anisochegenním útvarem o velikosti 9x5 cm,
mírný ascites. Při vaginálním vyšetření byla hmatná za dělohou omezeně pohyblivá rezistence, neostře ohra-
ničená. Pro vysokou suspekci na maligní etiologii odebrány (CA 125: 280 iu/ml, AFP a CA72-4 negativní)
a provedeny stagingová vyšetření (RTG S+P a UZ epigastria negativní).
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Pro velikost tumoru a vysoké CA 125 přistoupeno k laparotomii s FS tumoru vycházejícím z pravých adnex.
Před operací byl s pacientkou sepsán podrobný informovaný souhlas, kdy pacientka v případě pozitivní frozen
section preferuje radikální operaci. Peroperačně histologicky verifikován papilární adenokarcinom a pro rozsah
onemocnění (patrný drobný metastatický proces v cavum Douglasi a v oblasti ligamentum infundibuloplevicum
l. dx.) přistoupeno v jedné době k radikální operaci (HYA s BSO, omentektomie, pánevní lymfadenektomie, sam-
pling paraaortal. LU, laváž) peroperačně ponecháno reziduum drobných metastáz do 2 mm v cavum Douglasi

V histologii popsána pravá adnexa rozsáhle prorostlá tubopapilárním adenokarcinomem na povrch ovaria,
děloha s plodovým vejcem o vel. 4 cm a drobnými metastázami na seroze, dále drobné metastázy na lig.
infundibulopelvicum l.dx., ostatní tkáně bez metastatického postižení. V cytologii popsány shluky karcino-
mových bb.

Pro rozsah onemocnění pT3c pN1 MO G2 indikována adjuvantní chemoterapie.
Pro nádorové reziduum provedeno před zahájením chemoterapie CT břicha a pánve, kde popsána na mo-

čovém měchýři imprese z dorzální strany v. s. pooperační změny a UZ břicha a pánve, kde popsán vpravo nad
tříselným vazem ovoidní útvar působící dojmem rezidua tumoru či metastatické LU.

Od 7/2009 do 11/2009 podáno 6 sérii CHT (Paclitaxel, Carboplatina), bez komplikací během léčby.

Follow up: Po ukončení léčby CA 125 negat, UZ břicha a pánve bez metastatického procesu, CT břicha
a pánve bez metastatického procesu, gyn. vyš. a UZ vag. bez známek onkologického onemocnění. Pro věk pa-
cientky a cytologický nález peroperačně byla provedena po ukončení léčby i laváž dutiny břišní, která cytolo-
gicky bez karcinomových bb. Tč. pacientka dispenzarizovaná na našem onkogynekologickém centru, provádíme
kontrolní gynekologické vyšetření včetně UZ a CA 125, CA 72-4 á 3 měsíce, od ukončení léčby bez známek
recidivy. Pro nález na CT a UZ před zahájením chemoterapie a pooperační reziduum provedeno i PET/CT,
kde nebyla nalezena ložiska jednoznačně svědčící pro neoplazii. Pacientka bude nadále dispenzarizovaná na
našem oddělení ve standartním režimu, plánované kontrolní PET/CT s odstupem roku.

Diskuze
Karcinom ovária v těhotenství je vzácné onemocnění, které vyžaduje interindividuální přístup, jelikož je nutno

volit mezi léčebnými postupy, kdy pokud možno neublížit plodu, ale na druhou stranu neadekvátní či opožděnou
léčbou neublížit těhotné ženě. Dále jsou i jen omezené údaje, vzhledem k malé četnosti, zda těhotenství zhor-
šuje prognózu onemocnění (jestli mění jeho biologické chování, způsob jeho šíření, etc.) i když by se to vzhle-
dem ke změně anatomických poměru, vysokým hladinám pohlavních hormonů a změnám v imunitním systému
nabízelo.

Závěr
Prezentovali jsme náhodně zachycené pokročilé stadium karcinomu ovária v 1. trimestru gravidity, ze kte-

rého vyplývá, že nelze podceňovat UZ nález na adnexech v graviditě. V této kazuistice bylo rozhodnuto
o adekvátní léčbě. Nález bohužel neumožňoval fertilitu zachovající operaci, ani nebylo možné uvažovat alespoň
o dosažení viability plodu. Z pohledu dosaženého terapeutického efektu lze ale pozitivně hodnotit, že ani po
10 měsících od ukončení léčby nejsou známky recidivy onemocnění.

Literatura
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PRVNÍ ZKUŠENOSTI S DETEKCÍ AMPLIFIKACE GENU
HTERC (3Q26) U KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

Mouková L.1, Slámová I.2,3, Vranová V.2,3, Žezulková D.2,
Štrossová N.2, Kuglík P.2,3

1Odd. gynekologické onkologie - MOÚ, Brno
2Odd. lékařské genetiky FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice,

3Laboratoř molekulární cytogenetiky, Ústav experimentální biologie,
Přírodovědecká fakulta MU v Brně

Častými genetickými změnami u nádorů jsou chromozomové abnormality, které představují ztráty nebo
zmnožení genetického materiálu. U karcinomu děložního hrdla se nejčastěji vyskytuje amplifikace genu pro
telomerázu hTERC (3q26). V naší probíhající genetické studii se snažíme detekovat tuto amplifikaci pomocí
metody FISH (interphase fluorescent in situ hybridization) s využitím oligo-based array–CGH (oligo array-based
comparative genome hybridization) za účelem stanovení prognostického významu pro karcinom děložního
hrdla. V současné době je v našem souboru 23 žen s histologicky verifikovaným karcinomem děložního hrdla.
Amplifikace genu hTERC (3q26) byla prokázána u 11 pacientek (48 %). U všech pacientek s detekovanou ampli-
fikací genu byla prokázána HPV pozitivita a v 64 % pozitivní lymfovaskulární invaze. V souboru byly 4 pacientky
s metastatickým postižením lymfatických uzlin, kdy amplifikace genu hTERC byla prokázána v 75 %.

Závěr
Naše dosavadní výsledky naznačují, že by pozitivní detekce amplifikace genu hTERC mohla predikovat

horší prognózu u pacientek s karcinomem děložního hrdla. V případě průkazu amplifikace genu hTERC by
v budoucnu mohl být doporučen agresivnější léčebný postup a intenzivnější dispenzarizace pacientek s kar-
cinomem děložního hrdla.

Projekt podpořen MZ0MOU2008 and VZMSM0021622415.
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THE INFLUENCE OF FACTORS ASSOCIATED WITH
PRIMARY OVARIAN CANCER AND IT´S TREATMENT

ON THE DISEASE-FREE AND OVERALL SURVIVAL

Svoboda T., Holubec L., Finek J., Matejka V.M., Kormunda S.
Dept. Of Oncology and Radiotherapy, Univ. Hospital, Plzen

Abstract
The incidence of ovarian cancer is very high in Europe and there is still a lot of encertainaity about the best

screening method today. The regular use of ultrasound investigation and CA125 testing is not established as
a screening, so the greatest number of patients diagnosed with this tumor has a locally advanced disease. Their
prognosis is unfavourable even with the treatment by chemotherapy. We describe the role of main factors
associated with the primary tumor (staging, grading, histological type) and it´s treatment (surgery type and the
influence of residual tumor, type and regimen of chemotherapy and inclusion of radiation therapy in the
primary treatment) for disease-free and overall survival.

Methods
In our retrospective single center study we included all consecutive patients treated for a primary ovarian

cancer between 1. January 1997 and 30. June 2003 with a median follow up of more than 4 years. 37% of
them was alive on last March, 2010. Median age was 56,2 (17,3–87,9) years. Patients treated for a relapsed
disease undergoing primary surgery previously and with a secondary tumors (e. g. metastatic gastric or lung
carcinoma in the ovary) were excluded, so the total number of women included in this study was 263. We
focused on the influence of the histology and side involvement, extent of surgery and residual tumor, use of
different chemotherapy regiment and primary radiation therapy done at that time for the prognosis of patients
with ovarian cancer. For the statistical analyse we used survival curves according to Kaplan-Meier method, for
a time-dependent recurrence as a covariate the Cox model with the proportional hazards assumption.

Results
As expected only women with T1N0M0 tumors are the good prognostic group. The risk of recurrence (asso-

ciated with the DFS) as far as the risk of cancer related death (evaluated as an OS) in other patiens with larger
tumors (T2, T3), positive lymph nodes (N1) or metastatic disease (M1) have about 3,5-fold higher risks for each
of this factors. The risk of reccurence is 4-fold higher and risk of death 4,2-fold higher for patients with stage II.,
III. and IV. disease in comparison with the stage I.; 2,2-fold higher, resp. 3,1-fold higher risks for grade 2, 3 and
4 tumors in comparison with grade 1; and 1,8-fold higher, resp. 2,0-fold higher risks for patients aged more then
60 years in comparison with the population under 60 years of age. The same situation was seen in patients
with non-radical surgery (at least total abdominal hysterectomy, bilateral salpingoophorectomy, omentectomy,
appendectomy Ī lymphadenectomy needed) with 2,2-fold higher risk of recurrence and 2,4-fold higher risk
of death in comparison with women undergoing radical surgery; and with residual tumor of any extent with
3,5-fold higher risks of poorer DFS and OS when compared with the R0 group. The paclitaxel-carboplatin
regimen has been defined as a standard treatment of more advanced ovarian cancer, however no statistically
significant diference in DFS and OS was associated with the combination of platinum derivate with cyclophos-
phamide Ī adriamycin. Histological tumor type has also an impact on prognosis with the poorest outcome
in patients with typical adenocarcinoma in comparison with e.g. endometrioid adenocarcinoma. To our
knowledge there are not enough published data about the impact of ovarian cancer side involvement. The
involvement of right ovary seems to be a protective factor with the risk of recurrence (cancer death, resp.)
beeing 1,7-fold higher (1,3-fold higher, resp.) when the left ovary is involved and 1,6-fold (1,7-fold higher resp.)
in bilateral tumors.

According to the last published recommendations not to use tumor markers (mainly CA125) we also focused
on this topic. Only preoperative value of CA125 has some kind of prognostic significance with better outcome
in patiens with cut-off levels < 280. It has no impact during the next course of the disease; the survival is the
same even in the group of early treated (following the raise of CA125) patiens as far as when the next line
of chemotherapy was delayed at the time of clinicaly confirmed recurrence or symptoms.

Discussion
The main prognostic factor is a complete tumor resection, so the radical surgery should be performed.

It seems not to be important what type of chemotherapy regimen is used in the primary treatment. Probably
there is no a standard one today and even the platinum monotherapy can be used with a similar results
as it was shown in previously published studies. Even when the number of patients undergoing primary

POSTERY 97



radiotherapy was small in our study, a positive impact of this treatment method on prognosis was clearly seen.
By inclusion of more radiated patients the statistical significance should be more pronounced. This will be
explained by extanding the study population in our next analyses. Unfortunatelly, the most common histolo-
gical tumor type; tumor classification T2,3, N1 and M1; G 2,3,4 and stage II., II. and IV. are associated with the
poorest prognosis. Probably, earlier surgery due to the symptoms similar to acute or chronic appendicitis could
explain the protective influence of this side involvement on prognosis when the risk of recurrence and death
are halved against left-sided or bilateral tumors.

Conclusion
Surgery and probably radiation therapy have a greatest impact on DFS and OS in women with ovarian

cancer. The practice changing debate should be started about the re-introduction of radiation therapy in the
primary treatment of this disease. The role of chemotherapy is surprisingly very limited because the survival
rates of patients treated with monotherapy, dublet or triple combination of cytotoxic drugs is very unfavourable
with the median DFS and OS not excceding 4,5 years. The assessment of tumor markers, predominantly CA125
was done too with establishing it´s role presented in another abstract. Good prognostic group are only T1N0M0
patients who do not need chemotherapy. The use of tumor markers (CA125) have some role prior surgery only
with no impact within the next course of the disease.
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VÝSKYT A VÝSLEDKY LÉČBY RELAPSŮ
U KARCINOMU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Šiffnerová H., Bustová I.
Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice a. s.

Úvod
Pro snížení výskytu relapsů u karcinomu děložního čípku je zásadní správně stanovit rozsah primárního

onemocnění a následně provést rozhodnutí o adekvátní terapii.
Medián přežití u nemocných s recidivujícím onemocněním je nepříznivý, méně než 20 % nemocných přežije

1 rok (1).
Rozvaha při léčbě relapsu je založena na zhodnocení celkového stavu nemocných, jejich komorbiditách, na

dosud prodělané léčbě a zda se jedná o lokální recidivu nebo generalizaci.

Vlastní soubor
V letech 2004–2008 bylo na Onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice a. s. léčeno celkem 143

pacientek s primárním karcinomem děložního čípku.
Pacientky s klinickým stadiem IA1, IB1 a IB2 byly vždy operovány, z toho jedna nemocná měla neoadjuvantní

chemoterapii s cisplatinou a ifosfamidem. Následně po operaci byly tři nemocné pouze ozařovány a jedna žena
byla léčena chemoradioterapií. Ostatní pacientky neměly po operaci další léčbu.

Pacientky s pokročilejšími stadii nemoci byly ozařovány nebo byly léčeny chemoradioterapií.
Zevní radioterapie byla prováděna lineárními urychlovači Clinac , při použití brachyterapie HDR bylo zdrojem

192 Iridium. Ozařovaný objem zahrnoval vždy oblast pánve do 45 Gy +/- brachyterapie VAG nebo UVAG
a v indikovaných případech byly ozařovány i paraaortální uzliny do 46 Gy. Konkomitantní chemoradioterapie
(CHRT) byla prováděna ve stejném rozsahu s přidanou cisplatinou většinou 1x týdně v dávce 40 mg/m2.

Výsledky
V našem souboru 143 nemocných s karcinomem děložního čípku bylo zjištěno 27 nemocných s relapsem

(18,8 %). Medián věku pacientek s relapsem byl 58 let (34–69 let).
V skupině relabovaných pacientek bylo 11 z nich primárně v I. klinickém stadiu, 3 pacientky v II. klinickém

stadiu, 10 pacientek v III. klinickém stadiu a 2 pacientky v klinickém stadiu IV. A (viz tab. č. 1 v příloze). U 21
pacientek byl histologicky verifikován dlaždicobuněčný karcinom (80,7 %), u 4 pacientek adenokarcinom
(15,5 %) a u 1 pacientky nediferencovaný karcinom děložního čípku (3,8 %).

Medián doby do vzniku relapsu byl u celého souboru 14 měsíců (2–84 měsíců).
U 11 pacientek (42,3 %) byla zjištěna lokoregionální recidiva, u ostatních 15 pacientek (57,7 %) byla diagnos-
tikována vzdálená generalizace onemocnění.

Lokalizace lokoregionálních recidiv a vzdálených metastáz je uvedena na tabulce č. 2 a 3 v příloze.
Pacientky s relapsem byly léčeny dle způsobu předchozí terapie, celkového stavu a lokalizace relapsu.
Samotnou operací bylo primárně léčeno celkem 7 nemocných, 6 z nich bylo v klinickém stadiu I., jen 1 pa-

cientka, která odmítla pooperační radioterapii, byla v klinickém stadiu III. Při vzniku relapsu byly 3 pacientky
následně ozářeny na oblast pánve a další 3 pacientky byly na stejnou oblast léčeny chemoradioterapií. Poslední
pacientka v operované skupině, původně ve stadiu III, měla za 9 měsíců generalizaci do jater, byla léčena symp-
tomaticky a za další 2 měsíce zemřela.

Při průkazu generalizace byla většinou podávána chemoterapie ve složení platinový derivát a ifosfamid - 7x,
cisplatina a topotecan 2x, cisplatina + irinotecan 1x nebo monoterapie carboplatinou 1x. Nemocné s postižením
CNS a kostí byly paliativně ozářeny. Další dvě pacientky měly symptomatickou péči. Medián přežití u pacientek
léčených platinovým derivátem a ifosfamidem byl 9 měsíců (1–21 měsíců), stejně jako při chemoterapii kom-
binované s topotecanem.

Medián přežití od diagnostikování relapsu byl 11 měsíců (1–59 měsíců). Celkem 20 (77 %) nemocných
zemřelo a 6 (23 %) dosud žije.

Výskyt druhého relapsu byl zjištěn u 5 pacientek (19 %), vždy u nich předcházela léčba pro lokoregionální
recidivu. Jedna pacientka s primárním T1B rozsahem a samotnou operací se dožila i třetího relapsu. Po
chemoradioterapii pro recidivu v pánevních uzlinách se jí za 11 měsíců objevil druhý relaps v paraaortálních
uzlinách. Tato oblast byla také zaléčena chemoradioterapií. Za dalších 22 měsíců vznikl třetí relaps v media-
stinálních a krčních uzlinách, po sekvenčně podané chemoterapii a ozáření nemocná žila ještě dalších 19
měsíců.

Zajímavý je rozbor nemocných s relapsem, které měly primárně I. klinické stadium. Jde o nemocné s pří-
znivou prognózou, přesto i u nich dochází k relapsům.
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V našem souboru se jednalo o 11 pacientek, z nichž se u 8 (72,7 %) objevila lokoregionální recidiva
a u 3 (27,3 %) vzdálená generalizace. Pokud se objevila lokální recidiva v oblasti pochvy po předchozí operaci,
byly všechny pacientky opět operovány s následnou léčbou. Medián doby do vzniku relapsu byl 19 měsíců
(2–84 měsíce), medián přežití byl 18 měsíců (1–59 měsíce). Podrobnější rozbor skupiny viz tabulka č. 4.
v příloze.

Diskuze
Medián přežití pro nemocné s pokročilým nebo relabujícím karcinomem čípku je nepříznivý. Většina relapsů

se objeví do 2 let po léčbě s mediánem celkového přežití 7 měsíců (2).
Pokud jde o lokoregionální recidivu, její zvládnutí a zaléčení je spojeno se zlepšením celkového přežití

a snížení rizika vzdálených metastáz (3). Po primární chirurgické léčbě je při lokoregionální recidivě doporučová-
na radioterapie s 40 % úspěšného vyléčení. Při lokoregionální recidivě bez operace nebo při lokalizaci recidivy
mimo ozářené pole lze ozářit cíleně tumor a aplikovat chemoterapii na basi cisplatiny.

U pacientek s lokoregionální recidivou po ozáření by měla být zvážena pánevní exenterace s nebo bez intra-
operativní radioterapie. Pokud dojde k recidivě po pánevní exenteraci, nabízí se možnost chemoterapie na basi
cisplatiny nebo „best supportive care“ anebo zařazení do klinického trialu (4).

V našem souboru byl medián přežití 11 měsíců, ve skupině pacientek s primárně prvním klinickým stadiem
byl 18 měsíců.

Prognóza nemocných s vzdálenými metastázami je výrazně horší. Je doporučována chemoterapie anebo
„best supportive care“. Pouze v případech s resekabilní metastázou lze uvažovat o chirurgické resekci s nebo bez
intraoperativní radioterapie, chemoradioterapii nebo samotné chemoterapii (4).

Co se týká chemoterapie, jsou aktivními preparáty např. cisplatina, ifosfamid, paclitaxel, irinotecan, topo-
tecan a další, ale nelze hovořit o žádné jednoznačné standardní chemoterapii. Nejčastěji je u generalizovaných
pacientek používána cisplatina, která má odpověď 20–30% a celkové přežití 6–9 měsíců (4).

V našem souboru byl platinový derivát použit u 11 pacientek, z toho sedm z nich mělo kombinaci s ifosfa-
midem, 2 pacientky s topotecanem a jedna pacientka s irinotecanem.

Medián přežití u pacientek léčených platinovým derivátem a ifosfamidem nebo topotecanem byl 9 měsíců.

Závěr
V našem souboru 143 nemocných s karcinomem děložního čípku bylo zjištěno 27 pacientek s relapsem

(18,8 %). Lokoregionální recidiva byla zjištěna u 42,3 % pacientek, vzdálená generalizace u 57,7 %. Me-
dián doby do vzniku relapsu byl 14 měsíců (2–84 měsíce). Medián přežití od doby diagnózy relapsu byl
11 měsíců. Pacientky s relapsem byly léčeny dle způsobu předchozí terapie, celkového stavu a lokalizace
relapsu.

Pokud vyčleníme nemocné s primárně I. klinickým stadiem, lokoregionální recidiva byla v této skupině
zjištěna v 72,7 %, medián doby do vzniku relapsu byl 19 měsíců a medián přežití 18 měsíců.

Výsledky léčby relapsů karcinomu čípku nejsou příznivé, proto by veškerá snaha měla být věnována
správné diagnostice a léčbě primárních nádorů v specializovaných centrech.
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Tab. č. 1 Rozsah primárního onemocnění

FIGO stadia IA1 IB1 IB2 IIA IIB IIIA IIIB IVA

Počet 2 4 5 1 2 1 9 2
(%) (7,7) (15,4) (19,2) (3,8) (7,7) (3,8) (34,7) (7,7)
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Tab. č. 2 Lokoregionální recidiva

Lokalizace rektum moč. měchýř pánevní uzliny pochva

Počet 1 2 2 6
(%) (3,8) (7,7) (7,7) (23,1)

Tab. č. 3 Vzdálená generalizace

Lokalizace plíce játra kosti CNS PA uzliny

Počet 3 3 1 1 7
(%) (11,5) (11,5) (3,8) (3,8) (26,9)

Tab. č. 4 Nemocné I. klinického stadia s relapsem

Klinické Primární léčba Doba do relapsu Lokalizace Způsob léčby Přežití od dg.
stadium (měsíce) relapsu relapsu relapsu (měsíce)

IA1 OP 19 pochva OP+RT pánev+BT 56
IA1 OP 84 pochva OP+RT pánev+BT 33 úmrtí
IB1 OP 10 pochva OP+CHRT pánev+BT 18 úmrtí
IB1 OP 35 PA CHRT PA 10 úmrtí
IB1 OP 72 pochva RT pánev 39
IB1 OP 15 uzliny pánev CHRT pánev 59 úmrtí
IB2 OP + RT pánev 26 pochva OP+RT pánev+BT 46
IB2 CHT + OP 37 moč.měchýř CH (cis+iri) 4 úmrtí
IB2 OP + RT pánev + PA 9 uzliny pánev symptom. 1 úmrtí
IB2 OP + CHRT pánev 2 PA CHRT PA 10 úmrtí
IB2 OP + RT pánev 8 játra CH (cis+ifo) 11 úmrtí

OP - operace, RT - radioterapie, CH - chemoterapie, CHRT - chemoradioterapie, PA - paraaortální uzliny,
cis - cisplatina, iri - irinotecan



HYPERREACTIO LUTEINALIS - NEZHOUBNÝ TUMOR
OVARIA V GRAVIDITĚ

Velemínský M., Kožnarová J., Sák P.
Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Úvod
Hyperreactio luteinalis (HL) je obvykle popisováno jako oboustranný nebo vzácněji jednostranný benigní

tumor ovarií, který je spojený se spontánní graviditou. Typicky se objevuje v prvním trimestru těhotenství a jeho
podstatou je tvorba mnohočetných theka-luteálních cyst. Často je tento stav spojen s abnormálně vysokými
hladinami ß-HCG) (1), v některých případech bylo popsáno spojení HL s hyperandrogenním stavem (2, 3).
V literatuře je popsáno zhruba 65 případů HL. U HL na rozdíl od ovariálního hyperstimulačního syndromu
(OHSS) nebývá přítomen ascites ani pleurální výpotek, stejně tak nedochází k redukci intravaskulárního obje-
mu a hemokoncentraci a k dalším laboratorním změnám. OHSS je až na výjimky spojen s hyperstimulací
gonadotropiny, která je používaná v rámci léčby neplodnosti metodami asistované reprodukce. Popsáno je
jen asi 20 případů spontánního OHSS (4). Mnohé benigní ovariální léze včetně HL mohou imitovat ovariální
neoplázie. Vzhledem k vysokým hodnotám ß-HCG je nutno vždy pomýšlet také na trofoblastickou nemoc
(molla hydatidosa a choriokarcinom). Diferenciální diagnostika může být obtížná. Chirurgická intervence u HL
není indikována, protože při konzervativním postupu většinou dochází ke spontánní regresi.

V naší kazuistice prezentujeme případ pacientky s oboustranným tumorem ovarií a s vysokými sérovými
hladinami ß-HCG. Diagnóza byla stanovena v prvním trimestru těhotenství. Byl zvolen konzervativní postup.
Došlo ke spontánní regresi ovariálních cyst.

Kazuistika
30letá primigravida byla referovaná na naše pracoviště v 12. týdnu těhotenství.
Z anamnézy: pacientka je zdravá, v rodinné anamnéze matka pacientky léčena pro karcinom děložního těla,
jinak je anamnéza bezvýznamná. Hormonální antikoncepci neužívala, hormonálně se nikdy neléčila.
Nynější těhotenství: Při ultrazvukovém vyšetření v 6. týdnu těhotenství pro amenorheu byla prokázána vitální
gravidita odpovídající uvedenému gestačnímu stáří. Ovaria byla normální velikosti a vzhledu.

Při běžném ultrazvukovém vyšetření v 12. týdnu těhotenství byla zjištěna oboustranně zvětšená ovaria vy-
plňující dutinu břišní s obrazem mnohočetných theka-luteinových cyst do 40mm. Celková velikosti ovarií činila
zhruba 195x108x91 mm. Nebyl přítomný ascites, intrauterinní vitální gravidita odpovídala 12. týdnu těhoten-
ství, v placentě byl patrný hypoechogenní cystický útvar o průměru 30 mm. Pacientka byla bez klinických potíží.
Na našem pracovišti byla provedena magnetická rezonance (MRI) s výsledkem průkazu vícekomorové expanze
v pánvi za dělohou a především vpravo laterálně od dělohy. Těhotná děloha s plodem, v placentě na ventrální
stěně dělohy cystický útvar 33mm v dlouhé ose. RTG vyšetření neprokázalo ložiskové změny v plicním paren-
chymu.

Laboratorní vyšetření: ß-HCG v séru 129000 u/l, CA 125 odpovídalo 78 iu/ml. Biochemie séra byla v normě,
krevní obraz v normě.

Protože klinický stav pacientky nevyžadoval chirurgickou intervenci a ultrazvukový nález nebyl suspektní
z malignity, rozhodli jsme se postupovat konzervativně. Po 10 dnech došlo k poklesu ß-HCG na 90858 u/l.
Ultrazvukový nález neprogredoval, nebyl ascites.

Pacientka byla dále sledována ve dvoutýdenních intervalech, ultrazvukový nález se zmenšoval a po 12 týd-
nech byla ovaria téměř normální velikosti a vzhledu cca 45x35x35 mm. Došlo také k vymizení cystického útvaru
v placentě, který byl v 12 týdnu těhotenství popsán.

Těhotenství bylo dále standardně sledováno s důrazem na sledování růstu plodu, průběh těhotenství byl
fyziologický. V 41. týdnu těhotenství byl porod ukončen pro hrozící hypoxii plodu akutním císařským řezem.
Peroperační nález byl normální, normální byl vzhled i velikost ovarií. Porozen byl zdravý plod ženského pohlaví
2770 g. Histologické vyšetření placenty neprokázalo žádnou patologii. Šestinedělí proběhlo bez komplikací.

Diskuze
HL je vzácný stav, který se často rozvíjí v 1. trimestru těhotenství. Nicméně HL se může projevit v jakémkoli

trimestru těhotenství, a to jako tumor ovarií nebo jako náhlá příhoda břišní. Většinou bývají zvětšena obě ovaria,
jen vzácně bývá nález jednostranný. Z dosud zdokumentovaných a publikovaných zhruba 65 případů HL se jich
pouze 15 % vyskytlo u vícečetných těhotenství (8). Nejčastější průběh je spontánní regrese HL po porodu.

V prvním trimestru je někdy obtížné rozlišit HL od spontánního OHSS. Diferenciálně diagnosticky je také
třeba myslet na trofoblastickou nemoc nebo možnost ovariální malignity.
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Je popsáno relativně mnoho o rozvoji OHSS u žen podstupující farmakologickou indukci ovulace. V rámci
diferenciální diagnostiky HL a spontánního OHSS je uváděno, že „bez farmakologické indukce ovulace je
klinické diagnóza uzavírána jako těžké HL“ a že „HL se projevuje pozvolnějším nástupem a průběhem a obvykle
se objevuje později než OHSS, který se projevuje akutněji a v časnějších stádiích těhotenství“ (5).

Dosud není zcela jasný mechanismus rozvoje HL. Některé studie zdůrazňovaly roli FSH v rozvoji HL (6),
další práce však tuto hypotézu nepotvrdily (3). Zatímco OHSS se převážně vyskytuje u situací s mnohočet-
nými žlutými tělísky, HL bylo popsáno i u žen, kde v rámci asistované reprodukce corpus luteum přítomno
nebylo. Tito autoři pak usuzují na to, že roli v rozvoji HL hrají pravděpodobně jiné hormony či mediátory nežli
estradiol, progesteron či peptidy produkované corpus luteum. Mohly by mezi ně patřit například prorenin,
složky systému renin- angiotenzin nebo vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) (3).

Histologicky je u HL prokazována výrazná luteinizace a hypertorfie theca interna (8). To spolu s výše
uvedenými skutečnostmi podporuje hypotézu, že hlavní etiologický factor rozvoje HL je dosud blíže neurče-
ná forma hypersenzitivity na gonadotropiny způsobující výraznou hypertrofii následovanou luteinzací theca
interna (3).

V diferenciální diagnostice hraje roli laboratorní vyšetření séra včetně tumor markerů a HCG. Ze zobrazo-
vacích metod je základní vyšetřovací metodou ultrazvuk, který lze doplnit MRI a RTG hrudníku. Vyšetření se
provádějí opakovaně.

HL se může komplikovat především torzí adnex nebo krvácením do dutiny břišní při ruptuře ovariální
theka-luteinové cysty. Tyto stavy pak mohou vyžadovat neodkladnou chirurgickou intervenci.

V dalším průběhu těhotenství může dojít k rozvoji nitroděložní růstové retrace plodu (IUGR), preeklampsie
nebo HELLP syndromu (10).

Vývoj HL v průběhu gravidity může být různý, od spontánní regerese nálezu po přetrvávání zvětšených
ovarií až do porodu. Někdy se může jednat také o náhodný nález během císařského řezu indikovaného z jiných
příčin. Přístup k adnexům v případě HL by však měl být vždy konzervativní a ovarektomie by se měla provádět
pouze v případě infarzace tkáně nebo při jinak nestavitelném krvácení. Peroperačně je možné diagnózu ověřit
biopsií a frozen section (8). Po porodu HL obvykle spontánně regreduje.

Závěr
Prezentovali jsme průběh těhotenství s rozvojem HL v 1. trimestru se spontánní regresí ve 3. trimestru

s úspěšným výsledkem pro matku i novorozence.
Nález zvětšených ovarií v těhotenství bývá diferenciálně diagnostickým problémem. Není-li suspekce na

malignitu, je doporučován konzervativní postup s pravidelnými kontrolami. Je třeba zaměřit se na včasnou
diagnostiku sdružených těhotenských komplikací. Po porodu obvykle dochází k spontánní regresi zvětšených
ovarií. Při diagnóze HL a nekomplikovaném průběhu těhotenství není laparotomie a ovarektomie primárně
indikovaná.
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FREKVENCE SYNDROMU HEREDITÁRNÍHO
KARCINOMU PRSU A VAJEČNÍKŮ V ČR

Zikán M., Fischerová D., Pinkavová I., Sláma J., Freitag. P., Cibula D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

V pražské skupině byla provedena analýza výskytu mutací genů BRCA1/2 u žen s karcinomem vaječníků.
Nejvyšší záchyt byl pozorován v rodinách s výskytem dvou a více karcinomů prsu a/nebo vaječníků - 81,8 %.
U pacientek s jednou přímou příbuznou s karcinomem vaječníků (bez ohledu na věk v době diagnózy) byla
záchytnost 66,6 %.

U pacientek s jednou přímou příbuznou s karcinomem prsu do 50 let byl záchyt 11,1 %.
U sporadického karcinomu (bez výskytu malignit v rodinné anamnéze) byl záchyt u žen s duplicitou karcino-

mu prsu/vaječníků 12,5 %. Překvapivě nízký byl záchyt u časného ovariálního karcinomu do 40 let - 2,4 %.
Pacientky s hereditární mutací se distribucí stadií onemocnění ani histotypem nelišily od běžné pacientské

populace. Onemocnění u všech pozitivních žen patřilo do skupiny platina senzitivních nádorů s delším disease -
free intervalem ve srovnání s běžnou pacientskou populací.

Populační frekvence mutací genů BRCA1/2 je odhadována v mnoha populacích včetně české na 1:500.
Předmětem debat jsou především indikační kritéria k provedení mutační analýzy, a to zejména u pacientek
s karcinomem ovárií. V současné době je na základě studií provedených v západoevropské a severoamerické
populaci předpoklad minimálně 10 % pravděpodobnosti nosičství mutace genu BRCA1/2 u každé pacientky
s ovariálním karcinomem diagnostikovaným do věku 50 let. Otázkou také zůstává možnost screeningu alespoň
populačně nejčastějších mutací v neselektované populaci pacientek s karcinomem prsu a vaječníků.

Druhým klinicky významným okruhem zůstává diferenciace rizika uvnitř skupiny žen (a mužů) se známou
hereditární dispozicí v genech BRCA1/2. Velmi široce jsou zkoumány zejména genetické faktory (polymorfismy,
mutace jiných genů), které by mohly ovlivnit riziko vzniku karcinomu prsu nebo vaječníků, popř. upřesnit loka-
litu pravděpodobného vzniku nádoru. V současné době se za prokázaný faktor modifikující riziko vzniku karci-
nomu prsu u žen s mutací genu BRCA1 považuje mutace promotorové sekvence genu RAD51(135G>C).

Zajímavým aspektem zůstává také vliv metylace promotorových sekvencí na riziko vzniku karcinomu
u nosiček mutací genů BRCA1/2. Naše skupina popsala možný vliv mutačního stavu na vznik předčasného
vzorce metylace promotorových sekvencí, který odpovídá stárnutí buňky, a tím i vzniku událostí vedoucích
k alteraci funkčních procesů regulace buněčné diferenciace a dělení a následně i k alteracím genomické
sekvence.

Práce byla podpořena grantem GA ČR č. 301/08/P103.
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