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Cílená léčba, která v I. linii terapie mCRC*:
• má prokázaný prediktivní faktor1,2

• významně zvyšuje celkové přežití 
   i dobu do progrese3

Úhrada ve všech liniích léčby mCRC

*) v kombinaci se standardní chemoterapií (FOLFIRI, FOLFOX4) u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) a nemutovanou formou proto-onkogenu KRAS.

Reference:
1. Van Cutsem E, et al. J Clin Oncol (Meeting Abstracts) May 2008 vol. 26 no. 15_suppl.2
2. Bokemeyer C, et al. J Clin Oncol (Meeting Abstracts) May 2008 vol. 26 no. 15_suppl.4000 
3. Bokemeyer, C. et al., J Clin Oncol 28:15s, 2010 (suppl; abstr 3506) 

ERBITUX® 5 mg/ml infuzní roztok - Zkrácená informace o přípravku
Léčivá látka: cetuximabum. Složení: 5 mg cetuximabu v 1 ml infuzního roztoku. Indikace: K léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) 
exprimujícím receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR) a vykazujícím gen KRAS divokého typu. Používá se v kombinaci s chemoterapií na základě irinotekanu, 
v první linii léčby v kombinaci s FOLFOX, a/nebo jako samostatná látka k léčbě pacientů, u kterých selhala léčba na základě oxaliplatiny a irinotekanu a u pacientů, 
kteří nesnáší irinotekan. V kombinaci s radiační terapií k léčbě pacientů s lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem hlavy a krku a/nebo v kombinaci s chemote-
rapií na bázi platiny k léčbě opakovaného a/nebo metastazujícího onemocnění. Dávkování a způsob podání: ERBITUX® je podáván 1x týdně. Úvodní dávka je 400 
mg/m², následující týdenní dávky jsou každá 250 mg/ m². Pacienti musí být premedikováni antihistaminiky a kortikosteroidy. Kontraindikace: U pacientů se známou 
závažnou přecitlivělostí na cetuximab nebo radiační terapii. Kombinace s chemoterapií zahrnující oxaliplatinu je kontraindikována u pacientů s metastazujícím 
kolorektálním karcinomem s mutovaným genem KRAS nebo u pacientů, u nichž není mutační stav genu KRAS u kolorektálního karcinomu znám. Nežádoucí účinky: 
Hypersensitivní reakce: Mírné až středně závažné reakce zahrnují příznaky jako je horečka, třesavka, nevolnost, vyrážka nebo dušnost. K těžkým formám dochází 
obvykle v průběhu nebo do 1 hodiny po ukončení úvodní infuze. Mezi příznaky patří rychlý nástup obstrukce dýchacích cest (bronchospasmus), kopřivka a/nebo 
hypotenze. Výskyt závažných reakcí z přecitlivělosti vyžaduje úplné a trvalé přerušení léčby cetuximabem. V kombinaci s lokální radiační terapií se objevily nežádoucí 
účinky, které jsou pro radiační terapii typické: mukositida, radiační dermatitida a dysfagie nebo leukopenie, převážně ve formě lymfocytopenie. Kožní reakce: Zahrnují 
zejména akneiformní vyrážku a/nebo poruchy nehtů (paronychium). Interakce: V kombinaci s infuzemi fluoropyrimidinů se zvyšuje četnost výskytu srdeční ischemie, 
včetně infarktu myokardu a městnavého srdečního selhání, stejně jako četnost výskytu syndromu ruka - noha. Léková forma a balení: Infuzní roztok. Balení obsahuje 
jednu 20 ml lahvičku s obsahem 100 mg cetuximabu. Uchování: Uchovávejte v chladničce (2 – 8°C). Držitel rozhodnutí o registraci: Merck KGaA, 64293 Darmstadt, 
Německo. Registrační číslo: EU/1/04/281/003. Datum poslední revize textu: 02/2012. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotní-
ho pojištění k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) v první linii v kombinaci s režimy FOLFIRI a FOLFOX4. V léčbě druhé linie mCRC v kombinaci s 
irinotekanem po selhání cytotoxické léčby zahrnující irinotekan nebo oxaliplatinu; v monoterapii, pokud nelze kombinovat s irinotekanem. V léčbě třetí a dalších linií 
mCRC v monoterapii, pokud nebyl cetuximab použit v předcházející léčbě. V kombinaci s radiační terapií k léčbě pacientů s lokálně pokročilým spinocelulárním karcino-
mem hlavy a krku. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
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Vážení kolegové,

chtěla bych se ve svém krátkém úvodu zmínit o trochu jiné než onkologické záležitosti. 
Souvislost genetiky a onkologie je dnes nezpochybnitelná, a tak by i na stránkách Klinické onkologie bylo dobré připomenout 

významné životní jubileum jednoho z nejvýznamnějších velikánů naší vědy, který je známý a oceňovaný celosvětově.
Johann Gregor Mendel (1822–1884) se narodil před 190 lety, 20. července, v obci Hynčice. Vystudoval gymnázium v Opavě 

a v roce 1843 byl přijat jako novic do augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně, kde přijal řeholní jméno Gregor. Teo-
logické vzdělání dokončil v roce 1848 a dvouleté studium na univerzitě ve Vídni v roce 1853. Od roku 1856 se začal věnovat expe-
rimentům s křížením rostlin a později i meteorologickým pozorováním.

Již v roce 1865 přednesl své výsledky pokusů a pozorování na zasedání Přírodovědeckého spolku v Brně, což bylo devět let po 
vydání Darwinovy knihy O původu druhů. O rok později vyšla jeho vědecká práce Pokusy s rostlinnými kříženci. Mendel na zá-
kladě křížení hrachu a sledování potomstva popsal základní pravidla přenosu znaků, které dnes nazýváme třemi Mendelovými zá-
kony dědičnosti a které jsou základními pilíři přenosu genetických informací stále. 

Později, na začátku 20. století, byly jeho zákony znovuobjeveny, byla objevena vazba genetických znaků na chromozomy, byla 
popsána rekombinace. Centrální dogma genetiky “DNA>RNA> protein“ bylo popsáno v roce 1941. V roce 1953 byla odhalena 
struktura DNA, dvojitá šroubovice, a v roce 1967 byl vyluštěn genetický kód. Do roku 2000 již byla „přečtena“ genetická informace 
několika stovek modelových organizmů a dokončena charakterizace genomu člověka na úrovni DNA sekvence. 

Zkoumání DNA přineslo díky rychle se vyvíjejícím metodám molekulární biologie nesmírné množství nových poznatků, které 
využíváme ve všech oblastech medicíny. Sekvenační metody prožívají v posledních letech neuvěřitelný vývoj a urychlují získávání 
nových dat v takovém rozsahu, jaký by byl před pár lety nemyslitelný. 

Genetické markery slouží k lepší klasifikaci onemocnění, možnosti personalizaci léčby, predikci úspěšnosti léčby i nežádoucích 
účinků. Genetické testování hereditárních nádorových onemocnění u pacientů a jejich příbuzných je významným přínosem pro 
predikci rizika onemocnění a předcházení předčasným úmrtím v těchto rodinám. Díky nové generaci sekvenování (NGS) se rychle 
objasňují nové genetické příčiny chorob, prohlubují se naše znalosti o biologických procesech při vzniku a vývoji nádorů a dozví-
dáme se, jak heterogenní jsou jednotlivé typy nádorů, ale zároveň i jednotlivé buňky v nádoru samotném. 

Za vznik a vývoj genetiky tedy poděkujme i Johannu Gregoru Mendelovi a oslavme 190. výročí jeho narození. V rámci programu 
MENDEL 190 se můžeme těšit na různé akce, které přibližují jeho život, práci a rozvoj genetiky (www.mendel190.cz) a které po-
řádá Masarykova univerzita, Mendlovo muzeum MU, Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina v Brně ve spolupráci s dalšími part-
nery. V Brně jsou pořádány každoročně unikátní přednášky světových vědeckých kapacit „Mendel lectures“ v Mendlově muzeu 
MU (www.mendellectures.muni.cz/2011-2012), přednášky o genetice pro veřejnost i další cykly přednášek v Dietrichsteinském 
paláci. Můžete se podívat do rodného domu v Hynčicích, oslavy budou probíhat i v obci Vražné. 

Je to velká čest, že žijeme v zemi, jejíž rodák přinesl světu tak velký objev, který přispěl k rozvoji vědeckého oboru genetiky. 
Máme v naší zemi mnoho vědeckých pokračovatelů, kteří řeší složité problémy, posunují nás stále dopředu a které je potřebné 
podporovat.

Za redakční radu časopisu Klinická onkologie
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Obr. 1. Johann Gregor Mendel



Společnost Fresenius Kabi je předním světovým dodavatelem 
produktů z oblasti intravenózní terapie. Svou pozici významně 
posiluje aktivitami na poli analgetické léčby. 

Složení: 1 ml obsahuje 10 mg paracetamolum, 1 injekční lahvička o  obsahu 50 ml obsahuje paracetamolum
500 mg, 1 injekční lahvička o obsahu 100 ml obsahuje paracetamolum 1000 mg. Úplný seznam pomocných látek viz SPC.
Indikace: Paracetamol Kabi je indikován: ke krátkodobé léčbě středně silných bolestí, zvláště po chi-
rurgických výkonech, ke krátkodobé léčbě horečnatých stavů v  případech, kdy je intravenózní podá-
ní odůvodněné naléhavou potřebou zmírnit bolest nebo horečku a/nebo když jiná cesta podání není možná.

Dávkování a způsob podání: 

Tělesná hmotnost nebo věk Jednotlivá dávka Maximální denní dávka
(U všech léčivých přípravků obsahujících
paracetamol.)

Nedonošené děti Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti u nedonošených dětí.

Novorozenci narození
v termínu, kojenci, batolata
a děti o hmotnosti do 10 kg 
(přibližně do 1 roku)

7,5 mg paracetamolu/kg 
hmotnosti, tj. 0,75 ml roztoku/kg

Maximální denní dávka
nesmí překročit 30 mg/kg hmotnosti

Děti o hmotnosti nad 10 kg 
(přibližně od 1 roku) a méně 
než 33 kg

15 mg paracetamolu/kg  
hmotnosti, tj.1,5 ml roztoku/kg

Maximální denní dávka nesmí 
překročit 60 mg/kg hmotnosti
(max. denní dávka je 2 g)

Děti o hmotnosti nad 33 kg 
(přibližně od 11 let), mladiství
a dospělí s hmotností do 
50 kg

15 mg paracetamolu/kg
hmotnosti, tj.1,5 ml roztoku/kg

Maximální denní dávka nesmí 
překročit 60 mg/kg hmotnosti
(max. denní dávka je 3 g)

Mladiství a dospělí
s hmotností nad 50 kg

1 g paracetamolu, tj. jedna
100 ml lahvička

Maximální denní dávka nesmí 
překročit 60 mg/kg hmotnosti
(max. denní dávka je 4 g)

Jednotlivou dávku je možné podat až 4x denně. Minimální interval mezi jednotlivými dávkmi musí být nejméně 4 hodiny. 
Je třeba vzít v úvahu všechny léčivé přípravky obsahující paracetamol. Závažné poškození ledvin (clearence kreatininu 
≤ 30 ml/min): doporučuje se zvýšit minimální interval mezi podáváním na 6 hodin. Dospělí s hepatocelulární insufi ci-
encí, chronickým alkoholismem, chronickou malnutricí (nízkou rezervou jaterního glutathionu), dehydratací: maximální 

denní dávka nesmí překročit 3 g. Před podáním musí být přípravek vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částice 
a není zabarven. Roztok paracetamolu se podává v 15-ti minutové i.v. infuzi. Další ředění přípravku Paracetamol Kabi
10 mg/ml, infuzní roztok viz SPC. Kontraindikace: U pacientů s hypersenzitivitou na paracetamol, propacetamolum 
hydrochloridum (prodrug paracetamolu) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Závažná hepatocelulární 
insufi cience (Child-Pugh > 9). Zvláštní upozornění: Je doporučeno, jakmile je to možné, přejít na vhodnou perorální 
analgetickou léčbu. Aby se předešlo riziku předávkování, je nutné zkontrolovat, že ostatní podávané léky neobsahují 
paracetamol nebo propacetamol hydrochlorid. Dávky vyšší než doporučené mohou způsobit velmi závažné poškození 
jater. Paracetamol se má používat se zvláštní pozorností v následujících stavech: hepatocelulární insufi cience (Child-
Pugh ≤ 9), Meulengracht-Gilbertův syndrom (familiární nehemolytická žloutenka), těžká renální insufi cience (clearance 
kreatininu ≤ 30 ml/min), chronický alkoholismus, chronická malnutrice (nízká rezerva glutathionu v játrech), u pacientů 
trpících genetickým G-6-PD defi citem (favismus) může vzniknout hemolytická anemie v důsledku sníženého přídělu 
glutathionu po podání paracetamolu, dehydratace. Ovlivnění laboratorních testů: Paracetamol může ovlivnit testy na ky-
selinu močovou při použití kyseliny fosfowolframové a test na hladinu cukru v krvi při použití glukoso-oxidázo-peroxidázy. 
Lékové a jiné interakce: Známé jsou interakce s probenecidem, salicylamidem, léčivy indukujícími enzmy (jako jsou 
rifampicin, barbituráty, tricyklická antidepresiva a některá antiepileptika (karbamazepin, fenitoin, fenobarbitál, primidon)), 
chloramfenikolem, zidovudinem, perorální antikoncepcí, perorálními antikoagulancii. Ojedinělé zprávy popisují neoče-
kávané hepatotoxické příznaky u pacientů užívajících alkohol nebo léčivé přípravky indukující enzymy. Pro podrobnější 
informace – viz SPC. Těhotenství: Paracetamol Kabi v těhotenství lze použít pouze po pečlivém vyhodnocení poměru 
možného přínosu terapie a  eventuálního rizika. V  tomto případě je nutné striktně dodržovat doporučené dávkování 
a délku terapie. Kojení: Paracetamol Kabi je možné podávat u kojících matek. Účinky na schopnost řídit a obslu-
hovat stroje: Paracetamol Kabi nemá žádný vliv na snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 
Nežádoucí účinky: Vzácné: hypotenze, nevolnost, zvýšení transamináz. Velmi vzácné: trombocytopenie, leukopenie, 
neutropenie, agranulocytóza, hypersenzitivita (od kožní vyrážky až k anafylaktickému šoku), bronchospasmus. Ostatní 
– viz SPC. Předávkování: Existuje riziko poškození jater (včetně fulminantní hepatitidy, selhání jater, cholestatické he-
patitidy, cytolytické hepatitidy), zejména u starších subjektů, u malých dětí, u pacientů s postižením jater, u chronického 
alkoholismu, u chronické malnutrice a u pacientů užívajících induktory jaterních enzymů. V těchto případech předávko-
vání může skončit letálně. Symptomy a léčba předávkování – viz SPC. Zvláštní opatření pro uchovávání: Chraňte 
před chladem nebo mrazem. Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku – viz SPC. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Fresenius Kabi, s.r.o., Praha, Česká republika. Registrační číslo: 07/967/10-C Způsob výdeje: 
Výdej na lékařský předpis. Způsob hrazení: Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Datum poslední revize textu: 8. 12. 2010. Pro úplné informace čtěte Souhrn údajů o přípravku (SPC).

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU 
Paracetamol Kabi 10 mg/ml, infuzní roztok

Fresenius Kabi, s. r. o. 
Budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1 
140 00  Praha 4 
Česká republika 
Tel.: +420 225 270 111 
E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com www.fresenius-kabi.cz

• účinek prověřený po desítky let 

• rychlá a předvídatelná terapeutická odezva 

• indikován i u novorozenců 

Základ v léčbě bolesti 
Paracetamol Kabi

Paracetamol Kabi 10 mg/ml
infuzní roztok

500 mg/50 ml   10 × 50 ml skleněná injekční lahvička

1000 mg/100 ml   10 × 100 ml skleněná injekční lahvička
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Tyverb® v kombinaci s kapecitabinem nebo letrozolem 
pro léčbu pacientek s metastatickým 
HER2 pozitivním karcinomem prsu1
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
NÁZEV A LÉKOVÁ FORMA: TYVERB 250 mg, potahované tablety. SLOŽENÍ: Lapatinibum 
ditosylatum monohydricum v množství odpovídajícím 250 mg lapatinibu. INDIKACE: 
K léčbě pacientů s karcinomem prsu, jejichž nádory ve zvýšené míře exprimují HER2 
(ErbB2): V kombinaci s kapecitabinem k léčbě pacientů s pokročilým nebo metastazujícím 
karcinomem, u kterých došlo k progresi onemocnění po předchozí léčbě, která musí 
zahrnovat antracykliny a taxany, a dále léčbu trastuzumabem pro metastazující 
onemocnění. V kombinaci s inhibitorem aromatázy k léčbě žen po menopauze s 
metastazujícím karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory, u kterých 
se neuvažuje o chemoterapii. Pacientky zařazené do registrační studie nebyly dříve 
léčeny trastuzumabem nebo inhibitorem aromatázy. DÁVKOVÁNÍ: Kombinace Tyverb/
kapecitabin: Přípravek Tyverb v dávce 1250 mg (tj. 5 tablet) 1x denně. Kapecitabin v dávce 
2000 mg/m2/den, ve 2 dávkách po 12 hodinách ve dnech 1–14 v průběhu 21denního 
cyklu. Kapecitabin se užívá s jídlem nebo během 30 minut po jídle. Kombinace Tyverb/
inhibitor aromatázy: Přípravek Tyverb v dávce 1500 mg denně (tj. 6 tablet) 1x denně. 
Dávkování letrozolu viz příslušné SPC. Léčba přípravkem Tyverb se má přerušit u pacientů 
s příznaky snížené ejekční frakce levé srdeční komory st. 3, intersticiální plicní nemocí st. 3 
a u jiné toxicity od st. 2 se má také zvážit přerušení či ukončení. Opětovné nasazení viz SPC. 
SPECIÁLNÍ SKUPINY PACIENTŮ: U pacientů s mírným až středně závažným poškozením 
ledvin není nutná žádná úprava dávkování. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin 
se doporučuje opatrnost, nejsou žádné zkušenosti s podáváním přípravku. U pacientů se 
středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater by měl být lék podáván se zvýšenou 
opatrností. Pokud dojde k závažným změnám jaterních funkcí, má být léčba ukončena. 
Podávání dětem se nedoporučuje. U pacientů starších 65 let jsou k dispozici pouze 

omezené údaje o podávání přípravku. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou 
nebo kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Hlášeny případy snížené 
ejekční frakce levé srdeční komory (LVEF). Před zahájením léčby je třeba se ujistit, že LVEF 
pacienta je v rozmezí stanovených norm. hodnot a během léčby je třeba je kontrolovat. 
Hlášená úmrtí neměla jasnou souvislost s léčbou. Pozorováno prodloužení intervalu QTc. 
Doporučeno vyšetřit QT (EKG) před léčbou a dále sledovat. Doporučeno sledovat příznaky 
plicní toxicity: dušnost, kašel a horečku. Pulmonární toxicita může vést ke vziku respiračního 
selhání. Hlášená úmrtí neměla jasnou souvislost s přípravkem Tyverb. Opatrnost je 
nezbytná u pacientů se středně až závažnou poruchou funkce jater a závažnou poruchou 
funkce ledvin. Transaminázy, bilirubin a ALP mají být zhodnoceny před léčbou a dále se 
doporučuje kontro-lovat je měsíčně nebo podle potřeby. Pacienti by měli být informováni 
o riziku hepatotoxicity. Hlášen byl průjem, včetně těžkého, následkem závažné dehydratace 
zaznamenáno i několik případů akutního renálního selhání. Doporučeno zaznamenat břišní 
symptomatologii před léčbou a poučit pacienty, že mají lékaře neprodleně informovat o 
střevních potížích. Důležitá je preventivní léčba průjmu pomocí antidiarhoik. INTERAKCE: 
Je třeba se vyhnout podávání přípravku Tyverb se silnými inhibitory a induktory CYP3A4. 
S opatrností podávat se středně silně působícími inhibitory CYP3A4. Tyverb je substrátem 
pro Pgp a BCRP. Grapefruitová štáva a látky zvyšující pH žaludku se nemají podávat 
současně s přípravkem Tyverb. Inhibitory protonové pumpy mohou snižovat absorpci a 
rozpustnost lapatinibu. Současné podání s irinotekanem (ve FOLFIRI) mělo za následek 
zhruba 40 % nárůst AUC aktivního metabolitu irinotekanu. Při užívání přípravku Tyverb 
v kombinaci s paklitaxelem (175 mg/m2  každé tři týdny) je možná těžká neutropenie 
s průjmem. Současné podávání přípravku Tyverb s kapecitabinem, letrozolem nebo 
trastuzumabem neovlivňovalo významně farma-kokinetiku těchto látek (nebo metabolitů 

kapecitabinu) ani lapatinibu. TĚHOTENSTVÍ, KOJENÍ: Potenciální riziko pro člověka není 
známé. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Tyverb se nemá v těhotenství 
podávat, pokud to není nezbytně nutné. Ženy v reprodukčním věku musí být upozorněny 
na nutnost používání účinné antikoncepce v průběhu léčby. U kojících žen, které jsou 
léčeny přípravkem Tyverb, musí být kojení ukončeno. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Velmi časté: 
průjem, nauzea a zvracení, palmární-plantární erytrodysestézie (PPE) a vyrážka, akneiformní 
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končetin, zad, nespavost, únava, astenie. Časté: snížení ejekční frakce levé srdeční komory 
(1 %), bolesti hlavy, hyperbilirubinémie, hepatotoxicita, změny nehtů, paronychia, zácpa. 
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Při teplotě do 30 °C. DOBA POUŽITELNOSTI: 2 roky. BALENÍ: V blistru nebo lahvičce po 70, 
84 nebo 140 tabletách. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Glaxo Group Ltd., Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Velká Británie. REG. Č.: EU/1/07/440/001-003. 
REGISTRACE: 10. 6. 2008. REVIZE TEXTU: 15. 7. 2011. DOSTUPNOST: Lék je vázán 
na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (přesné 
podmínky úhrady jsou uvedeny na adrese: www.sukl.cz). Před použitím léku si prosím 
přečtěte úplný Souhrn údajů o přípravku nebo se obraťte na společnost GSK s.r.o. 
SPC je platné ke dni vydání propagačního materiálu: 1. 1. 2012
GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4, tel: 222 001 111, 
fax: 222 001 444, e-mail: gsk.czmail@gsk.com, www.gsk.cz

Citace: 1. Souhrn údajů o přípravku Tyverb®, GlaxoSmithKline, červenec 2011

Cutterguide: No Printing Process: Offset 
GD: SM 31290

Size: 210 mm x 297 mm Pages: 1 Colors: C M Y K (4 Colors)
Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0

GSKEDC-CE-2011-1860_D1.indd   1 2/1/2012   2:30:11 PM

Praha, 8. září 2012
Organizační zabezpečení konference:

Meritis, s.r.o. Milena Notová

Obrovského 644 e-mail: notova@meritis.cz

141 00 Praha 4 Tel.: +420 272 774 064

První oznámení



- snížení hladiny feritinu v séru již po 3 měsících léčby2 
- indikovaný také u vhodných pacientů s mds3 
- snadné dávkování1 
1 spc přípravku exjade 
2 norbert Gattermann, et al.; deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: 
results from the large 1-year epic study, leukemia research 34 (2010) 1143 – 1150 
3 chronické přetížení organismu železem způsobené transfuzemi krve, kde je léčba deferoxaminem kontraindikována nebo 
nevhodná u pacientů se získanou anemií s myelodysplastickým syndromem s nízkým či středním – 1 rizikem dle ipss 1

ÚČinná
chelataČní

lÉČba1

eXjade® 125 mg tablety pro přípravu perorální suspenze
eXjade® 250 mg tablety pro přípravu perorální suspenze
eXjade® 500 mg tablety pro přípravu perorální suspenze

složení: Léčivá látka: Deferasiroxum 125 mg, 250 mg nebo 500 mg.
indikace: Chronické přetížení organismu železem způsobené transfuzemi krve u pacientů  
s beta-talasemií major. Chronické přetížení organismu železem způsobené transfuzemi krve, kde 
je léčba deferoxaminem kontraindikována nebo nevhodná u pacientů s jinými typy anemií.
dávkování: Doporučená úvodní denní dávka je 20 mg/kg tělesné hmotnosti. Lze zvážit dávku  
30 mg/kg u pacientů dostávajících 14 ml/kg/měsíc erytrocytární masy (>4 jednotky/měsíc)  
a s potřebou snížit hladinu železa v organismu. Lze zvážit dávku 10 mg/kg u pacientů, kteří dostávají  
<7 ml/kg/měsíc erytrocytární masy (<2 jednotky měsíc) a kteří nepotřebují snížit zvýšenou 
hladinu železa v organismu. U pacientů již úspěšně léčených deferoxaminem lze stano-
vit úvodní dávku jako numerickou polovinu dávky deferoxaminu. Doporučuje se měsíčně 
monitorovat hladinu feritinu v séru a udržovací dávku postupně upravovat každý 3. až  
6. měsíc podle výsledku o 5 až 10 mg/kg. U pacientů nedostatečně léčených dávkami  
30 mg/kg (např. hladiny sérového feritinu přetrvávají nad hodnotou 2 500 μg/l a nevykazují kle-
sající trend během léčby) mohou být zvažovány dávky do 40 mg/kg. Udržovací dávky vyšší než  
40 mg/kg se nedoporučují. Při poklesu hladiny sérového feritinu pod 500 μg/l se léčba přeruší. 
Tablety se užívají jednou denně nalačno, 30 minut před jídlem, rozmíchané ve vodě nebo džusu.  
U starších pacientů není nutná úprava dávek, nicméně během léčby by měly být pozorně sledovány 
nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat změnu dávkování. U dětí ve věku od 2 do 17 let není nutná 
úprava dávkování. Bezpečnost a účinnost u dětí od narození do 23 měsíců nebyla dosud stanovena. 
*U pacientů s těžkým poškozením funkce jater se Exjade nedoporučuje. U pacientů se středně 
těžkým poškozením funkce jater (Child-Pugh třída B) má být dávka výrazně snížena s následným 
postupným zvyšováním do výše 50 %.* Jaterní funkce musejí být monitorovány před léčbou, každé  
2 týdny během prvního měsíce léčby a potom každý měsíc.
kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. 
Kombinace s jinými chelátory železa. Pacienti s clearance kreatininu <60 ml/min.
Zvláštní upozornění: Sérový kreatinin, clearance kreatininu je nutno stanovit před zahájením léčby 
a monitorovat každý týden první měsíc léčby nebo po změně dávky, poté jednou měsíčně. Dávku 
lze snížit o 10 mg/kg, pokud sérový kreatinin stoupne >33 % nad průměr před zahájením léčby 
a/nebo clearance kreatininu klesne pod spodní limit normálu. V některých případech po uvedení 
přípravku na trh vedlo zhoršení funkce ledvin k jejich selhání, které vyžadovalo přechodnou nebo 
trvalou potřebu dialýzy. Pokud je po snížení dávky pozorováno zvyšování sérového kreatininu  
a pokles clearance kreatininu, je nutno léčbu přerušit. Renální tubulopatie byla hlášená především 
u dětí a dospívajících s beta-talasemií léčených přípravkem EXJADE. Měsíčně je třeba monito-
rovat proteinurii. Sérové transaminázy, bilirubin a alkalickou fosfatázu je nutno stanovit před 
zahájením léčby a monitorovat každé dva týdny první měsíc a poté jednou měsíčně. Léčba by 
měla být přerušena, jestliže zvýšená hladina transamináz v séru přetrvává nebo se dále zvyšuje. 
Po uvedení přípravku Exjade na trh byly hlášeny případy selhání jater (některé fatální). U pacientů 
s krátkou očekávanou délkou života (například s vysoce rizikovými myelodysplastickými syndro-
my), zejména pokud souběžná onemocnění zvyšují riziko nežádoucích účinků, může být prospěch 
z léčby omezen a může být nižší než riziko. Z těchto důvodů není léčba doporučená. Byl hlášen 
výskyt vředů a krvácení ze zažívacího traktu u dospělých, dospívajících a dětí. Byla zaznamenána 
hlášení fatální gastrointestinální hemorhagie, především u starších pacientů s hematologický-   

mi malignitami a/nebo nízkými počty krevních destiček. Je třeba věnovat pozornost 
pacientům užívajícím léky s ulcerogenním potenciálem nebo antikoagulancia. Současné 
podávání deferasiroxu a repaglinidu (substrát CYP2C8) nebo substrátů CYP1A2 s úz-
kým terapeutickým indexem jako je teofylin, klozapin nebo tizanidin není doporučeno. Při 
výskytu závažné kožní vyrážky se podávání přípravku Exjade přeruší a po vymizení se léčba 
obnoví nižší dávkou. Léčbu je třeba ukončit při výskytu závažných reakcí hypersenziti- 
vity. Provádí se pravidelné roční vyšetření sluchu a zraku. Tablety obsahují laktózu. Po uve-
dení na trh byly hlášeny případy leukopenie, trombocytopenie nebo pancytopenie. Většina 
pacientů měla poruchy krvetvorby již před léčbou přípravkem Exjade, přispívající vliv léčby 
nicméně nelze vyloučit. Při neobjasněné cytopenii by mělo být zváženo přerušení léčby. 
interakce: Nedoporučuje se podávat společně s antacidy obsahujícími hliník. Biologická dostup-
nost byla zvýšena, pokud byl užíván spolu s potravou. Užívat nalačno, nejméně 30 minut před 
jídlem, ve stejnou denní dobu. Zvýšená opatrnost při současném užívání s látkami metabolizo-
vanými s CYP3A4 (cyklosporin, simvastatin, hormonální kontraceptiva), substráty CYP2C8 (re-
paglinid, paklitaxel), látkami se známým ulcerogenním potenciálem (např. NSA, kortikosteroidy, 
perorální bisfosfonáty) nebo s antikoagulancii. Nelze vyloučit snížení plazmatických hladin při 
současném podávání se silnými UGT induktory (rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, feny-
toin, ritonavir). 
těhotenství a kojení: Přípravek se nedoporučuje podávat v průběhu těhotenství, pokud to není 
nezbytně nutné. V průběhu podávání přípravku se nedoporučuje kojení.
nežádoucí účinky: Velmi časté: zvýšení kreatininu v krvi. Časté: bolesti hlavy, průjem, 
zácpa, zvracení, nauzea, bolest břicha, nadýmání, dyspepsie, zvýšená hladina 
transamináz, vyrážka, svědění, proteinurie.
Další nežádoucí účinky - viz úplná informace o přípravku.
podmínky uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl 
přípravek chráněn před vlhkostí. 
dostupné lékové formy/velikosti balení: 28 tablet.
Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě 
úplnou informaci o přípravku.
Reg.číslo: Exjade 125 mg – EU/1/06/356/001,  
Exjade 250 mg – EU/1/06/356/003;  
Exjade 500 mg – EU/1/06/356/005.  
Datum registrace: 28.08.2006.  
Datum poslední revize textu SPC: 12/2011.  
Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis 
Europharm Limited, Horsham RH12 5AB, Velká 
Británie.

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. 
Exjade 500 mg je hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Úhrada přípravku Exjade 
125 mg a Exjade 250 mg z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění dosud nebyla stanovena.

*Všimněte si prosím změny (změn) v informacích  
o léčivém přípravku.
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Agresívna fibromatóza: geneticko-biologické 
korelácie

Agressive Fibromatosis: Genetic and Biological Correlations

Hlavatá Z., Porsok Š.
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, bratislava, slovenská republika

Súhrn
Agresívna fibromatóza, známa tiež pod pojmom desmoid, desmoidný tumor, je špecifické a po-
merne zriedkavo sa vyskytujúce ochorenie. Zaraďuje sa medzi heterogénnu skupinu mezen-
chýmových nádorov. V pravom slova zmysle sa jedná o monoklonálnu proliferáciu fibroblas-
tov vychádzajúcu z fibro-aponeurotického tkaniva s typicky lokálne invazívnym rastom bez 
metastatického potenciálu. Poznanie procesov na molekulárnej úrovni vďaka podrobnému 
štúdiu génu APC (adenomatous polyposis coli) pri FAP zohráva významnú úlohu v odhaľovaní 
biologickej povahy desmoidov. Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že β-katenínová dysregu-
lácia je základ pri vzniku desmoidov asociovaných s FAP. Wingless/Wnt dráha zohráva dôležitú 
úlohu v patogenéze hlbokých fibromatóz, pričom zatiaľ nie je jednoznačne preukázané, že spú-
šťacím mechanizmom sú mutácie génu APC či β-katenínu. Z doterajších poznatkov môžeme 
predpokladať, že objavenie nových geneticko-biologických korelácií prispeje k využitiu ďalších 
liečebných možností. 

Kľúčové slová
agresívna fibromatóza – desmoid – familiárna adenomatózna polypóza – geneticko-biologické 
korelácie

Summary
Aggressive fibromatosis, also known as desmoid tumor, is specific and relatively rarely occur-
ing disease. It belongs to heterogenous group of soft tissue tumors. Originally, it arises from 
fibroblasts with monoclonal proliferation derived from fibro-aponeurotic tissue with typical 
local invasive spreading without metastatic tendency. Increased amount of knowledge about 
the role of the APC gene and its protein product in FAP play an important role in revealing the 
molecular nature of desmoid tumors. In general, we can conclude that the β-catenin dysregula-
tion is the key player of the FAP associated desmoid tumor onset. The Wingless/Wnt cascade 
plays a crucial role in the pathogenesis of aggressive fibromatosis. However, it has not been 
definitely proven that the mutations of APC or β-catenin genes are the trigger mechanisms. 
The research outcome can pave the way for using target biological therapy in routine practice 
in patients with aggressive fibromatosis in the future. 
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Úvod
Agresívna fibromatóza, známa tiež pod 
pojmom desmoid, desmoidný tumor, je 
špecifické a  pomerne zriedkavo sa vy-
skytujúce ochorenie. Zaraďuje sa medzi 
heterogénnu skupinu mezenchýmo-
vých nádorov. V  pravom slova zmysle 
sa jedná o  monoklonálnu proliferáciu 
fibroblastov vychádzajúcu z  fibro-apo-
neurotického tkaniva s  typicky lokálne 
invazívnym rastom bez metastatického 
potenciálu. Klinické správanie desmoi-
dov je nepredvídateľné, čo je charak-
teristické vzhľadom k  rôznym tumor 
špecifickým asociáciám. Jednotlivé po-
menovanie – či už agresívna fibroma-
tóza alebo desmoid – sa v  literatúre 
väčšinou prekrýva. Niektorí autori však 
vymedzujú pojem agresívna fibroma-
tóza len pre nádor vznikajúci v mezen-
tériu [1].

Anatomická lokalizácia, vek, pohla-
vie, asociácia s  FAP (familiárna adeno-
matózna polypóza), ale aj iné faktory ur-
čujú prognózu a  biologické správanie 
nádoru. V klinickej praxi môžeme vidieť 
malé i veľké, ohraničené, náhodne sa vy-
skytujúce desmoidy, ktoré pomaly rastú 
alebo sú dlhodobo stabilizované. V  li-
teratúre sa popisujú sporadicky i spon-
tánne regresie desmoidov. A takisto sa 
stretávame s nálezmi rýchlo progredu-
júcej masy vypĺňajúcej intraabdominálny 
priestor s infiltráciou a obštrukciou črev-
ných kľučiek či močového vývodného 
systému, s  ohrozením života pacienta. 
Nepriaznivá prognóza sa spája práve 
s  agresívnou fibromatózou lokalizova-
nou intraabdominálne, pričom až 80 % 
týchto nádorov je asociovaných s FAP.

Základná charakteristika 
agresívnej fibromatózy
Desmoidné nádory patria do skupiny (hl-
bokých) fibromatóz, vznikajú klonálnou 
proliferáciou myofibroblastov a ich rast 
je typicky lokálne infiltratívny bez me-
tastatického potenciálu [2]. Pomenova-
nie pochádza z gréckeho slova desmos = 
band of tendons, teda „podobný zhluku 
šliach“. Jedná sa o heterogénnu skupinu 
nádorov a  zvyčajne sa rozdeľuje na tri 
hlavné biologické podskupiny:
1. sporadicky sa vyskytujúce,
2. asociované s FAP,
3. familiárne alebo multicentrické [1].

Podľa lokalizácie sú však klasifikované 
do podskupín: extra-abdominálne (60 % 
prípadov), brušnej steny (25 % prípadov) 
a intra-abdominálne (15 % prípadov) [1]. 
Toto rozdelenie podľa polohy má svoje 
opodstatnenie, hlavne čo sa týka pro-
gnózy a  liečebných postupov. Nie je 
však jednoznačne zadefinovaná odliš-
nosť biologickej povahy v závislosti od 
lokalizácie desmoidu. Pre svoju schop-
nosť invadovať do okolitých štruktúr 
a progresívny rast sú hlavne intraabdo-
minálne desmoidy vyrastajúce z mezen-
téria príčinou smrti alebo život ohrozu-
júcich komplikácií, ako je napr. črevná 
obštrukcia či ischémia, perforácia, fis-
tuly, abscesy alebo útlak močovodu.

Vo vzťahu k  ostatným nádorovým 
ochorenia, incidencia agresívnej fibro-
matózy je 0,03 % zo všetkých novodia-
gnostikovaných nádorových ocho-
rení a  predstavuje 3 % z  malignít 
mäkkých tkanív [3]. Sporadický výskyt 
je 2–4 prípady na milión obyvateľov 
za rok, ale u  pacientov s  FAP sa vysky-
tuje v 10–20 % [4]. Pacienti s FAP majú 
približne 1 000-násobne vyššie riziko 
vzniku desmoidu ako ostatná popu-
lácia a  spolu s  niektorými inými extra-
kolonickými prejavmi tohto ochorenia 
sa označujú aj názvom Gardnerov syn-
dróm. V roku 1950 popísal Eldon J. Gard-
ner autozomálne dominantný variant 
kolorektálnej polypózy s úplnou pene-
tranciou [5]. V rámci tohto syndrómu sa 
u pacientov môžu diagnostikovať oste-
ómy, kutánne a subkutánne cysty, rôzne 
orálne anomálie – cysty v  čeľustiach, 
mnohopočetné odontómy a mnohopo-
četná ložisková hypertrofia retinálneho 
pigmentového epitelu (CHRPE-Conge-
nital Hypertrophy of Retinal Pigment 
Epithelium). Zmeny očného pozadia – 
šedo-čierne ostro ohraničené ložiská, 
podlhovastého tvaru a centrálna atrofia 
pigmentového listu s priesvitnou kres-
bou a sklérou – CHRPE spolu so zubnými 
anomáliami sú dobrým identifikačným 
znakom pri diagnostike FAP.

Desmoidné tumory sú hlavnou príči-
nou morbidity a mortality u pacientov 
s FAP. Niektorí autori uvádzajú dokonca, 
že úmrtie v dôsledku desmoidu u týchto 
pacientov je druhé najčastejšie sa vy-
skytujúce po kolorektálnom karcinóme 
[6,7]. Väčšina nádorov vzniká v brušnej 

stene alebo v  mezentériu. Práve agre-
sívne fibromatózy vychádzajúce z  me-
zentéria, ktorých je cca 10 %, najčastejšie 
asociovaných s FAP, sú charakteristické 
rýchlym rastom. Desmoidy sa vyskytujú 
aj na končatinách, kde môžu spôsobo-
vať útlak okolitých štruktúr. Na jedinca 
zvyčajne pripadá 1–10 tumorov [2,8]. 
Ich bio logické správanie je odlišné aj 
v rámci postihnutého jedinca. Desmoidy 
ako také sú však doposiaľ málo preštu-
dované. Napr. 5–10 % nádorov spon-
tánne regreduje [2,9]. Približne 30 % 
sa vyvíja vo fázach progresie a regresie 
a 50 % zostáva nezmenených dlhodobo 
po diagnostikovaní. Desmoidy sa môžu 
vyskytovať v ktoromkoľvek veku od det-
stva až po starobu [10]. Najčastejšie však 
vznikajú medzi 20. a 40. rokom s mediá-
nom 30. roku života [11].

Hranica medzi benignitou a maligni-
tou je veľmi tesná, preto aj pre medziná-
rodnú klasifikáciu a striktné rozdelenie 
doposiaľ nebol stanovený konsenzus. 
Desmoidy sú však jednoznačnou neo-
pláziou so svojou klonálnou povahou 
a  schopnosťou agresívneho a  infiltra-
tívneho rastu, napriek chýbaniu základ-
nej malígnej črty, ktorou je metastázova-
nie. Klonálna povaha bola analyzovaná 
vo viacerých štúdiách na základe prí-
tomnosti trizómie 8 a/alebo 20 a  po-
meru týchto buniek (clonality ratio), čo 
zodpovedá „nenormálnej“ proliferácii. 
Histopatologicky zvyčajne tvoria ne-
presne ohraničenú masu uniformných 
predĺžených vretenovitých buniek ob-
ložených masívne kolagénovými vlák-
nami. Tieto bunky majú málo cytologic-
kých atypií a mitózy sú zriedkavé, jadrá 
sú malé. Väčšinou sú to myofibroblasty. 
V okolí býva často zvýraznený lem lym-
focytov. Histologický nález zodpovedá 
benignite [12,13].

Asociácia agresívnej fibromatózy 
s familiárnou adenomatóznou 
polypózou
Všeobecné poznatky o familiárnej 
adenomatóznej polypóze
Nádory hrubého čreva a konečníka pa-
tria celosvetovo k najčastejšie sa vysky-
tujúcim zhubným nádorovým ocho-
reniam. Špecifické činitele pre vznik 
kolorektálneho karcinómu zostávajú 
stále nepoznané. Avšak spoznanie pa-
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100–1 000 v epitelovej výstelke hrubého 
čreva najskôr benígne v  priebehu ne-
skoršej puberty. Keď nastúpia prvé sym-
ptómy, obvykle do 30. roku, až u 50 % 
jedincov je diagnostikovaný karcinóm 
[22]. Podľa starších literárnych údajov 
v prípade neliečených pacientov s FAP 
vznikne kolorektálny karcinóm v  7 % 
do veku 21 rokov, v  87 % do veku 45 
rokov a  v  93 % do veku 50  rokov  [16]. 
U  približne polovice pacientov sú prí-
tomné polypy v  oblasti fundu a  tela 
žalúdka, s  pomerne nízkym malígnym 
potenciálom. Duodenálne adenoma-
tózne polypy sú u  50–90 % pacientov, 
väčšinou v  distálnom úseku [23]. Naj-
častejšie sa vyskytujúcou mutáciou APC 
génu je mutácia v kodóne 1309, čo vedie 
k extrémne rýchlej a veľkej tvorbe črev-
ných polypov v skorom veku [24]. Ďalej 
sú popísané skutočnosti, že pacienti 
s mutáciami medzi kodónmi 168 a 1580 
(okrem 1 309) majú prvé prejavy ocho-
renia (najčastejšie enterorágiu) v  prie-
mere okolo 30. roku života, kým pa-
cienti s mutáciami na 5‘ konci APC génu 
po kodón 158, v exóne 9 a distálne na 
3‘ konci génu za kodónom 1580 v prie-
mere okolo 50. roku života, čo je typické 
pre atenuovanú formu ochorenia [24].

Atenuovaná forma (AFAP) je cha-
rakteristická nižším počtom polypov 
(v priemere 30), ktoré sú situované viac 
v proximálnej časti hrubého čreva. Kolo-
rektálny karcinóm býva diagnostikovaný 
o  10–15 rokov neskôr ako pri klasickej 
forme, teda okolo 50. roku života [25]. 
Z extrakolonických manifestácií bývajú 
prítomné polypy horného tráviaceho 
traktu, ale desmoidy a CHRPE sa vysky-
tujú zriedkavo. Pozorované boli mutá-
cie na 5‘ konci APC génu po kodón 158, 
v exóne 9 a distálne na 3‘ konci [26–28].

Miesto zárodočnej mutácie APC génu, 
ako bolo známe už z  prvých prác (viď 
vyššie v kapitole o FAP), koreluje s vekom 
vzniku ochorenia, početnosťou polypov 
a extrakolonickou manifestáciou. Pred-
metom ďalších prác bolo spresniť tieto 
genotypo-fenotypové súvislosti.

Patogenéza familiárnej adenomatóznej 
polypózy – subcelulárna úroveň
Vo všeobecnosti je akceptovaná pri 
vzniku FAP Knudsonova dvojzásahová 
teória vzniku kolorektálneho karcinómu. 

rého z  polypov najneskôr v  štvrtej de-
káde života, čo je podstatne skôr ako 
u sporadickej formy. Rozhodujúcu úlohu 
pri vzniku tohto ochorenia má APC gén 
(adenomatous polyposis coli), ktorý je 
lokalizovaný na dlhom ramienku pia-
teho chromozómu (5q21–5q22). Jedná 
sa o pomerne veľký gén, podrobne po-
písaný v roku 1991, ktorý kóduje proteín 
zložený z 2 844 aminokyselín o moleku-
lovej hmotnosti 311,8 kD [19,20].

Gén APC je tumor supresorový gén, 
pozostáva z 15 exónov, pričom 15. exón 
predstavuje asi 75 % kódujúcich oblastí 
génu. V  literatúre sa uvádza, že soma-
tické mutácie v  APC géne sú prítomné 
v 80–90 % sporadických kolorektálnych 
karcinómov a tieto mutácie sú súčasťou 
mnohostupňovej karcinogenézy. V prí-
pade FAP však postihnutý jedinec zdedí 
od rodiča zárodočnú mutáciu génu APC 
a v druhej – doposiaľ zdravej – alele sa 
v epitelových bunkách čreva uskutoční 
somatická mutácia. Teda až prítomnosť 
mutácií v oboch alelách APC génu vedie 
k vzniku kolorektálneho karcinómu u je-
dinca s FAP.

Zárodočné mutácie sú situované 
hlavne v  prvej polovici génu, pričom 
mutácie v kodónoch 1061 a 1309 tvoria 
približne 35 % z nich. Somatické mutácie 
sú popisované v oblasti medzi kodónmi 
1000–1600 (15. exón) a  v  oblasti MCR 
(mutation cluster region), ktorá zaberá 
približne 20 % génu [21]. Je poznaných 
niekoľko stoviek zárodočných aj so-
matických mutácií, spomínaná oblasť  
15. exónu je známa obzvlášť vysokou 
koncentráciou mutácií, ale tieto sa môžu 
vyskytovať aj v exónoch 6, 9 a 13 [21]. 
Najčastejšie sa jedná o inzercie, delécie 
a bodové mutácie. Pri molekulárnej dia-
gnostike zárodočnej mutácie pri klinicky 
verifikovanej FAP môže nastať situácia, 
kedy súčasnými vyšetreniami nevieme 
túto detekovať. Príčinou môže byť do-
siaľ neznáma mutácia, či už v kódujúcej 
alebo v regulačnej oblasti alebo mutácia 
v inom, dosiaľ neidentifikovanom géne.

Formy familiárnej adenomatóznej 
polypózy a fenotypovo-genotypové 
korelácie
FAP sa vyskytuje v  dvoch formách. Pre 
klasickú formu je typický skorý nástup 
ochorenia, polypy vznikajú v  počte 

togenézy niektorých vrodených foriem 
tohto ochorenia pomáha objasniť i pod-
statu vzniku sporadicky sa vyskytujú-
cich nádorov. Dôležitým momentom je 
najmä zadefinovanie špecifických géno-
vých defektov, ako aj zoskupenia mole-
kulárnych alterácií, vedúce k odhaleniu 
iniciácie a progresie nádorových zmien. 
Podarilo sa stanoviť význam niekto-
rých onkogénov a tumor supresorových 
génov pri vzniku kolorektálneho karci-
nómu, čo dokážeme využívať v každo-
dennej praxi ako v  skorej diagnostike, 
tak aj v cielenej liečbe tohto ochorenia.

Vo vzniku kolorektálneho karcinómu 
sú z pohľadu molekulárnej biológie zaují-
mavé najmenej štyri následné genetické 
zmeny. Jedna sa týka onkogénu (KRAS) 
a  tri tumor supresorových génov (APC, 
SMAD4 a  TP53) – ako hlavných cieľov 
týchto zmien [14]. V súčasnosti existuje 
predpoklad, že familiárny výskyt niekto-
rých nádorových ochorení tvorí 15–30 %  
prípadov. Vrodené formy kolorektál-
neho karcinómu, či už ako samostatná 
diagnóza, alebo ako súčasť niektorých 
syndrómov, predstavujú približne 5 % 
zo všetkých nádorov hrubého čreva [15]. 
Prevalencia FAP v populácii podľa národ-
ných registrov sa popisuje v  rozmedzí 
2,29–3,2 na 100  000 obyvateľov  [16]. 
Adenómy alebo aj adenomatózne po-
lypy vznikajú z  buniek epitelovej vý-
stelky čreva a  ich bežným morfologic-
kým znakom je dysplázia a abnormálna 
diferenciácia. Sú považované za prekan-
cerózy, nakoľko je všeobecne akcep-
tovaný predpoklad ich účasti na karci-
nogenéze. Adenómy väčšie ako 1 cm 
majú v priebehu nasledujúcich 10 rokov 
približne 15% pravdepodobnosť malig-
nizácie do karcinómu [17]. Viaceré štúdie 
dokázali zvýšené riziko vzniku kolorek-
tálneho karcinómu u  jedincov, ktorým 
neboli adenómy odstránené, ako aj sku-
točnosť, že polypektómie znižujú toto ri-
ziko [18].

Familiárna adenomatózna polypóza 
(FAP) je autozomálne dominantné de-
dičné ochorenie. Predstavuje asi 0,5 % zo 
všetkých kolorektálnych karcinómov. Je-
dinci postihnutí týmto vrodeným ocho-
rením majú sliznice tráviaceho traktu po-
siate desiatkami, stovkami, ba až tisícmi 
polypov, pričom pri neliečení je 100% 
pravdepodobnosť malignizácie niekto-
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medzi kodónmi 1400–1580 [32]. LOH 
bol druhý najčastejší zásah u  pacien-
tov s črevnými polypmi, ktorí majú zá-
rodočnú mutáciu medzi prvou a  dru-
hou β-katenín degradačnou doménou, 
pozostávajúcou z 20 aminokyselín, loka-
lizovanú v  blízkosti kodónu 1300. LOH 
väčšinou vzniká mitotickou rekombiná-
ciou bez zníženia počtu kópií  [31]. Zá-
kladným predpokladom v doteraz pre-
zentovaných štúdiách bola prítomnosť 
bialelickej mutácie APC génu, ktorá 
vedie k dysregulácii „práve správnej“ hla-
diny β-katenínu. Extra-kolonické tumory 
asociované s  FAP vykazujú podobné 
asociácie, avšak v  iných oblastiach APC 
génu. Predpokladalo sa, že somatické 
mutácie distálne od kodónu 1400, ktoré 
majú za následok skrátenie proteínu, 
sa vyskytujú v  tých desmoidoch, kde 
bola zárodočná mutácia proximálne od 
kodónu 1400. Naproti tomu strata he-
terozygozyty bola nájdená v tumoroch 
so zárodočnou mutáciou distálne od 
kodónu 1449, čo naznačovali niektoré 
štúdie [31,33,34].

Tieto predpoklady sa snažili analyzo-
vať autori v doteraz najväčšej prezento-
vanej analýze desmoidov asociovaných 
s FAP. Jednoznačne preukázali vzťah zá-
rodočnej a somatickej mutácie (dvojzá-
sahová teória vzniku) v  desmoide, tak 
ako to bolo doteraz známe u karcinómov 
[35]. Výsledky analýzy 23 desmoidných 
tumorov 17 pacientov s FAP jednozna-
čne preukázali, že prítomnosť zárodoč-
nej mutácie proximálne od kodónu 1400 
je spojená so somatickou mutáciou dis-
tálne od kodónu 1400 a znamená skráte-
nie proteínu. Desmoidy so zárodočnou 
mutáciou distálne od 1400 v  druhom 
zásahu sú postihnuté stratou heterozy-
gozity. Vo všeobecnosti tieto dáta po-
tvrdili, že β-katenínová dysregulácia je 
základ pri vzniku desmoidov asociova-
ných s FAP.

Doteraz boli prezentované len ojedi-
nelé experimentálne práce, pokúšajúce 
sa zadefinovať význam zvýšenej expre-
sie β-katenínu v jadre, keďže priamo sú-
visí s patogenézou ochorenia, a to hlavne 
u  sporadickej formy. Gén pre proteín  
β-katenín (CTNNB1) je uložený na chro-
mozóme 3p22, ktorý je často zmenený 
u  malignít. Viaceré štúdie dokazujú, že 
v  prípade sporadickej agresívnej fibro-

dine krypty čreva. Kým časť potomstva 
týchto kmeňových buniek zostáva na 
dne krypty a  udržiava ich konštantný 
počet, väčšina je premiestňovaná nahor 
von z krypty smerom k povrchu epitelu, 
kde zakrátko podliehajú apoptóze. Tento 
proces migrácie a  smrti trvá približne 
3–4 dni. V  spodine črevných krýpt sú 
uložené replikujúce sa kmeňové bunky 
s vysokou hladinou β-katenínu. V bun-
kách lokalizovaných blízko spodiny sú 
intracelulárne hladiny β-katenínu vy-
soké, pretože tieto bunky dostávajú sig-
nály cez Wnt signálnu dráhu zo strómy. 
β-katenínové molekuly migrujú do jadra 
a asociujú s Tcf/Lef transkripčnými fak-
tormi, čo vedie k  zvýšeniu proliferácie 
týchto buniek a zabraňuje ich diferenci-
ácii. V zdravom črevnom epiteli sa teda 
väčšina potomstva týchto buniek pre-
miestni smerom k povrchu lumenu, ako 
je opísané vyššie, čím stimulácia cez Wnt 
dráhu klesá, čo vedie k zvýšenej degra-
dácii β-katenínu, prerušeniu proliferácie 
a zvýšeniu diferenciácie. Bunka nakoniec 
podlieha apoptóze. Naproti tomu, keď je 
APC proteín chybný, hladiny β-katenínu 
zostávajú vysoké i pri absencii Wnt sig-
nálov, proliferujúce a  nediferencované 
bunky zlyhávajú v  migrácii k  povrchu 
epitelu, zostávajú v kryptách a vytvárajú 
adenomatózne polypy. V  ďalšom prie-
behu karcinogenézy sú takéto bunky cit-
livejšie voči následným mutáciám, napr. 
v rodine K-ras génov, progredujú do po-
kročilých polypov až karcinómov.

Agresívna fibromatóza – molekulárno- 
-biologické súvislosti
APC je tumor supresorový gén a  v  sú-
lade s  Knudsonovou dvojzásahovou 
hypotézou obe alely, zárodočná aj so-
matická, sú mutované vo FAP asociova-
ných kolorektálnych karcinómoch. So-
matické mutácie v  APC géne, hlavne 
zmeny vedúce k  skráteniu APC pro-
teínu a  strata heterozygozyty (LOH), 
boli popísané u  črevných a  duodenál-
nych polypov. Tieto zmeny sa nevysky-
tujú náhodne. U  črevných polypov sa 
mutácie vedúce k  skráteniu proteínu 
vyskytujú v  úseku APC génu známom 
pod názvom MCR (mutation cluster re-
gion), nachádzajúcim sa medzi kodónmi  
1250–1450 [31]. Podobne v  duodenál-
nych polypoch MCR bol definovaný 

Mutácia v APC géne je vždy prvou gene-
tickou alteráciou v tumorigenéze a má 
blízky vzťah už v prechode do dysplázie 
malých polypov [29].

APC proteín, ako produkt APC génu, je 
zodpovedný za negatívnu kontrolu hla-
dín β-katenínu v cytozole. Ak je mutácia 
v APC géne, výsledkom je tvorba abnor-
málneho, väčšinou skráteného (trun-
cated) proteínu, čo má za následok zly-
hanie tohto kontrolného mechanizmu. 
Tento jav je prítomný ako prvý krok ma-
lignizácie črevného epitelu v 90 % karci-
nómov hrubého čreva [14].

APC proteín bol nájdený v  jadre 
a v membráne epitelových buniek. Ho-
modimerizuje a viaže sa na ďalšie pro-
teíny, vrátane glykogén kinázovej syn-
tázy 3β (GSK-3β), β-katenínu, g-katenínu, 
tubulínu. APC proteín tvoriaci komplex 
s  GSK-3β zabezpečí fosforyláciou od-
búranie β-katenínu, ktorý hrá dôležitú 
úlohu pri adhézii bunky a v iných intra-
celulárnych signálnych procesoch. Pri 
správnej tvorbe APC proteínu je znížená 
bunková proliferácia a bunka je správne 
naprogramovaná k apoptóze [14]. Tieto 
procesy sú zahrnuté vo Wnt signálnej 
dráhe.

Keď dráha Wnt nie je aktivovaná, 
GSK-3β fosforyluje kľúčové proteíny 
s  cieľom ich deštrukcie. Najdôležitejší 
z  týchto substrátov je β-katenín, ktorý 
ma tri hlavné úlohy. Môže byť viazaný na 
cytoplazmatickú doménu receptora pre 
adhéziu bunky (E-catherin), v solubilnej 
forme voľný v cytozole bunky s rýchlym 
polčasom rozpadu a  nakoniec v  jadre 
ako dôležitá súčasť transkripčného fak-
tora. V  prípade abnormálnej funkcie 
APC proteínu nedochádza k odbúrava-
niu β-katenínu a tento migruje do jadra, 
kde sa viaže na transkripčný faktor Tcf-4 
alebo Lef-1 (T cell factor-lymphoid en-
hancer factor) a môže aktivovať expre-
siu rôznych onkogénov ako c-Myc a cyk-
lín D1 [30].

APC proteín hrá tiež dôležitú úlohu 
i  pri chromozómovej segregácii, pri 
strate jeho funkčnosti býva pozorovaná 
chromozómová instabilita [14].

Takto opísaný proces tumorigenézy 
na molekulárnej úrovni má pomerne 
dobre poznaný obraz z  morfologicko- 
-funkčného hľadiska. Pozícia kmeňových 
a viac diferencovaných buniek je na spo-
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vyššie, táto Wnt signálna dráha je pod-
statná v tumorigenéze karcinómu čreva 
a aj v desmoide.
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Imunohistochemické vyhodnotenie 
expresie beta-katenínu v  jadre v  100 
vzorkách detských pacientov fibroma-
tóz desmoidného typu realizovali Thway 
et al [40]. Jednalo sa o heterogénnu sku-
pinu pozostávajúcu z  rôznych histo-
logických podtypov v  rámci detských 
a adultných fibromatóz. Z výsledku ana-
lýzy vyplynulo, že vysoké hladiny ß-kate-
nínu v jadre boli len v skupine charakte-
rizovanej ako hlboká fibromatóza (42 %), 
nezvýšené hladiny zostávali v „beníg-
nych“ diagnózach, ako boli fibrózne ha-
martómy, juvenilné hyalínne fibroma-
tózy, myofibromatózy, lipofibromatózy, 
kalcifikujúce aponeurotické fibrómy, 
palmárno-plantárne fibromatózy a torti-
kolis. Autori predpokladajú, že Wingless/
Wnt dráha zohráva úlohu v patogenéze 
len hlbokých fibromatóz, pričom zatiaľ 
nie je jednoznačne preukázané, že spú-
šťacím mechanizmom sú mutácie génu 
APC či β-katenínu [40].

Záver
Napriek tomu, že patogenéza desmoi-
dov je podrobne skúmaná a existuje veľa 
experimentálnych prác, zostáva tumo-
rigenéza nepoznaná. Skutočnosť, že 
desmoidné tumory sú aj súčasťou here-
ditárneho ochorenia, akým je napr. FAP, 
však výrazne môže posunúť tento po-
znávací proces. 

APC gén sa nachádza na chromozóme 
5q21 a  podieľa sa na inhibícii faktorov 
signálnych dráh spôsobujúcich rast ná-
dorov. Molekulárna podstata pôsobe-
nia APC bola zadefinovaná ako antion-
kogén, pričom APC proteín, ktorý je jeho 
produktom, sa nachádza v cytoplazme, 
kde interaguje s  celým radom bunko-
vých proteínov vrátane β-katenínu. 
Tento je schopný vstupovať do jadra a re-
gulovať expresiu génov podporujúcich 
rast bunky. Proteín APC sa podieľa na 
degradácii β-katenínu a udržiavaní jeho 
nízkej hladiny v cytoplazme. V prípade 
straty alebo obmedzenia jeho funkcie 
sa zvýši hladina β-katenínu, ktorý vstu-
puje do jadra a spúšťa kaskádu bunko-
vej proliferácie. Pre pacientov s  FAP je 
charakteristická skôr zárodočná mutá-
cia v APC géne, kým u pacientov so spo-
radickou formou agresívnej fibromatózy 
sa vyskytuje častejšie somatická mutácia 
v β-katenínovom géne. Ako sme opísali 

matózy bývajú prítomné mutácie β-ka-
tenínu bez zmien v  APC géne [36]. Od-
haduje sa, že somatické mutácie v APC 
géne alebo v géne pre β-katenín sa na-
chádzajú u 75 % pacientov so sporadic-
kou agresívnou fibromatózou, čo má za 
následok neschopnosť bunky degrado-
vať β-katenín [36]. Experimenty s trans-
génnymi myšami ukázali, že stabilizo-
vaný, nedegradovateľný β-katenín je 
zodpovedný za  dysreguláciu proliferá-
cie mezenchýmových buniek a následnú 
tvorbu desmoidov u 75 % sledovaných 
zvierat v priebehu 3 mesiacov [37]. Zá-
verom autori konštatovali, že k zvýšeniu 
hladín ß-katenínu u desmoidných nádo-
rov dochádza vplyvom mutácie APC pro-
teínu a jeho následnej neschopnosti po-
dieľať sa na deaktivácii β-katenínu alebo 
vplyvom mutácie priamo v  géne pre  
β-katenín, čo má za následok jeho sta-
bilizáciu a/alebo permanentnú akti-
váciu. Lazar et al publikovali v  roku 
2008 výsledky genotypovej analýzy 
CTNNB1 u 138 sporadických desmoidov 
(1985– 2005) [38]. Mutácie CTNNB1 po-
zorovali u 117 pacientov (85 %). Identi-
fikovali tri presne lokalizované mutácie 
v dvoch kodónoch v exóne 3 : 41A (59 %), 
45F (33 %) a 45P (8 %). Posledná meno-
vaná bola pre raritnosť z ďalších analýz 
vylúčená. Signifikantne horšie 5-ročné 
bezrelapsové prežívanie bolo v  sku-
pine 45F-mutovaných desmoidov oproti  
41A-mutáciám a  nemutovaným tumo-
rom, a to 23 % p < 0,0001 vs 57 % a 65 %. 
Expresia β-katenínu v  jadre bola pozo-
rovaná v 98 % vzoriek a jej intenzita in-
verzne korelovala s  incidenciou reci-
dívy desmoidu (p < 0,01). Autori v závere 
usudzujú, že selektovaná skupina paci-
entov, napr. 45F-mutovaných, by mohla 
profitovať z adjuvantnej liečby [38]. Ob-
jasniť úlohu abnormalít chromozómu 8 
spolu so zmenami APC génu a génu pre 
ß-katenín v  tumorigenéze agresívnej 
fibromatózy sa pokúšali Yang et al, pri-
čom z  ich výskumu vyplýva, že len tri-
zómia chromozómu 8 je prognostickým 
faktorom recidívy ochorenia [39]. Ab-
normálna expresia ß-katenínu nesigni-
fikantne korelovala s mutáciami génov. 
U tumorov s pozitívnou expresiou ß-ka-
tenínu bola signifikantne vyššia expresia 
c-myc proteínu. Proliferačný index Ki-67 
bol extrémne nízky vo všetkých vzorkách.
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Súhrn
Klinické správanie desmoidov je nepredvídateľné, čo je charakteristické vzhľadom k rôznym 
tumor špecifickým asociáciám. Anatomická lokalizácia, vek, pohlavie, asociácia s FAP (famili-
árna adenomatózna polypóza), ale aj iné faktory určujú prognózu a biologické správanie ná-
doru. Nepriaznivá prognóza sa spája práve s agresívnou fibromatózou lokalizovanou intraab-
dominálne, pričom až 80 % týchto nádorov je asociovaných s FAP. V súčasnosti, keď sa v liečbe 
mnohých nádorových ochorení do popredia dostáva tzv. biologická cielená liečba, je len otáz-
kou času, kedy a ktorým druhom budeme môcť liečiť aj pacientov s agresívnou fibromatózou. 
Nevýhodou v tomto smere je raritnosť tohto ochorenia, ako aj jeho heterogénnosť. Účinnosť 
cielenej liečby je však podmienená poznaním a neustálym študovaním biologických markerov 
toho ktorého ochorenia, na čo sa kladie v súčasnosti čoraz väčší dôraz. 

Kľúčové slová
agresívna fibromatóza – rizikové faktory – liečba

Summary 
The clinical picture of desmoids is unpredictable, which is a feature of different tumor specific 
associations. Anatomic location, age, sex, association with FAP as well as other factors deter-
mine biological behavior of the tumor. Negative prognosis is linked with the intraabdominal 
area and as many as 80% of desmoids are associated with FAP. Currently, biological targeting 
therapy is used in the treatment of many cancer diseases. It is only the question of time when 
and by which of these therapies we will be able to treat the patients with aggressive fibroma-
tosis as well. A disadvantage is heterogenity and rare occurrence of desmoids. The efficacy of 
tailoring treatment still depends on knowledge and study of particular disease biological mar-
kers, which is currently the most important issue.

Key words 
aggressive fibromatosis – risk factors – treatment 
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Rizikové faktory
Ako je známe, pravdepodobnosť vý-
skytu desmoidných nádorov u  pacien-
tov s FAP je cca 10–20 %, pričom ich in-
traabdominálna lokalizácia je hlavnou 
príčinou úmrtia. Za vznik desmoidov sú 
spoluzodpovedné viaceré činitele, napr. 
trauma, chirurgický výkon v dutine bruš-
nej, pozitívna rodinná anamnéza v súvis-
losti s desmoidmi, hormonálne faktory 
ako aj  lokalizácia mutácie v  géne APC. 
V roku 2001 talianski autori analyzovali 
897 pacientov s FAP z databázy získanej 
v roku 1960–1998 z pohľadu možných ri-
zikových faktorov pre vznik desmoidov. 
Desmoidy sa vyskytli u 11,9 % proban-
dov, pričom u žien signifikantne vyššie, 
a to dvojnásobne [1]. Trauma, resp. chi-
rurgický výkon, ako jeden z  rizikových 
faktorov – cez mediátory prostaglandí-
novej syntézy – sa môže spolupodieľať 
na vzniku desmoidu, čo potvrdilo aj po-
zorovanie autorov, keď 68–86 % desmoi-
dov sa vyskytovalo po kolektómii, väč-
šina v prvých piatich rokoch [2]. Korelácia 
s  pozitívnou rodinnou anamnézou pre 
vznik desmoidov bola štatisticky signifi-
kantne významná a predpokladalo sa, že 
je nezávislá od typu a miesta zárodočnej 
mutácie. Z  genetickej analýzy však vy-
plynulo, že mutácie lokalizované medzi 
kodónmi 1445 a 1578 boli častejšie aso-
ciované so vznikom tak desmoidov, ako 
aj osteómov, epidermoidných cýst a po-
lypov v  hornom tráviacom trakte. Mu-
tácie detekované v rodinách s FAP boli 
rovnomerne distribuované v  prvých 
dvoch tretinách APC génu bez ohľadu 
na prítomnosť desmoidov. U pacientov 
s mutáciou za kodónom 1444 bolo po-
zorované 11,6-násobné riziko v  porov-
naní s pacientmi s mutáciou pred týmto 
kodónom. U  pacientov s  mutáciou za 
kodónom 1309 bolo až 17,4-násobné ri-
ziko vzniku desmoidu oproti pacientom 
s mutáciou pred kodónom 452. Bez jed-
noznačného dôkazu, ale s predpoklada-
nou súvislosťou oba tieto faktory – tak 
pozitívnu rodinnú anamnézu, ako aj mu-
tácie za kodónom 1400 – autori zhodno-
tili ako štatisticky signifikantné [1].

Z  novších prác v  roku 2007 publiko-
vala kanadská skupina výsledky ana-
lýzy 930 pacientov v 365 príbuzenstvách 
kolektovaných 25 rokov (1980–2005) 
v rámci FAP registra [3]. Výskyt desmoi-

dov bol 14 % (n = 121), pričom u  žien 
vs muži bol výskyt vyšší, 17 % vs 11 %, 
(p = 0,03). Pacientky, u ktorých bola ko-
lektómia urobená pred 18. rokom, mali 
viac ako dvakrát vyššiu pravdepodob-
nosť vzniku desmoidu, pričom u mužov 
skorá kolektómia nezvyšovala riziko. Vý-
skyt desmoidov v  skupine pacientov 
s  mutáciami na 5’ konci APC génu bol 
13% v  porovnaní so skupinou s  mutá-
ciami na 3’ konci, kde bol 38%, čo bolo 
štatisticky signifikantné (p = 0,0005). Pa-
cienti s mutáciou za kodónom 1399 mali 
4× vyšší výskyt desmoidov [3]. Tieto sku-
točnosti nielenže objasňujú vplyv rizi-
kových faktorov, ale dávajú predpoklad 
k  racionálnemu prístupu v  selektovaní 
pacientov, čo sa týka liečebných postu-
pov. U mladých žien s FAP a poznanou 
mutáciou za kodónom 1399 je totiž sig-
nifikantne vyššie riziko vzniku desmoidu 
pri profylaktickej kolektómii realizova-
nej pred 18. rokom. Podobne i holandskí 
autori zozbierali údaje u 735 pacientov 
s FAP a zistili 9% výskyt desmoidov [4]. 
Z výsledkov ich analýzy však vyplynulo, 
že len pozitívna rodinná anamnéza pre 
desmoidy bola štatisticky signifikantne 
významná, čo sa rizika vzniku desmoidu 
týka, a to 30 % vs 6,7 % (p < 0,001) [4]. 
Podľa multivariačnej analýzy Bertario et 
al a  novšej práce korelujúcej vzťah zá-
rodočnej mutácie a vzniku desmoidu sa 
usudzuje, že rodinná anamnéza je nezá-
vislý rizikový faktor a aj v rodinách so zá-
rodočnou mutáciou na 5’ konci je vysoký 
počet príbuzných s desmoidom [1,5].

Z úplne iného pohľadu je zaujímavou 
práca zaoberajúca sa vplyvom tehoten-
stva na priebeh a správanie sa desmoi-
dov. Church vyhodnotil skupinu pa-
cientok s  FAP a  intraabdominálnymi 
desmoidmi, a to 22 žien, ktoré nikdy ne-
boli tehotné, a  25, ktoré boli tehotné 
aspoň raz [6]. Obe skupiny boli vyvážené 
v ostatných rizikových faktoroch, čo sa 
týkalo veku, extrakolonickej manifestá-
cie, rodinnej anamnézy, počtu a typu chi-
rurgického výkonu, ako aj uplynutému 
času od výkonu. Desmoidy u žien, ktoré 
už v minulosti boli tehotné, mali signifi-
kantne benígnejší priebeh. Tento zhod-
nocovali podľa vopred stanovených 
kritérií meraní priemeru nádoru CT vy-
šetrením v pravidelných intervaloch [6]. 
Podľa záverov tejto práce možno usud-

zovať, že predchádzajúce tehotenstvo 
môže uľahčovať priebeh ochorenia a vy-
vstáva opäť otázka vhodnosti antiestro-
génovej, resp. progesterónovej či pro-
laktínovej liečby. Provokatívnou je aj 
otázka odporúčania tehotenstva u žien 
s  pozitívnou rodinnou anamnézou pre 
vznik desmoidov.

Podľa všetkých dostupných zdrojov sa 
dá záverom zhrnúť, že pre rozvoj agre-
sívnej fibromatózy u  pacientov s  FAP 
je dôležitá pozícia zárodočnej mutácie 
a  pozitivita rodinnej anamnézy. U  pa-
cientov s „miernym kolonickým feno-
typom“ a  zárodočnou mutáciou na 3’ 
konci je vysoká penetrancia desmoidov, 
čo by malo ovplyvňovať rozhodovanie 
o chirurgickom výkone, event. jeho od-
loženie s prísnym dohľadom na polypy. 
Úvaha o  profylaktickom užívaní neste-
roiných protizápalových liekov je na-
mieste. U pacientov s „klasickým kolonic-
kým fenotypom“, mutáciou na 5’ konci 
a  pozitívnou rodinnou anamnézou by 
mohlo byť odloženie profylaktickej ko-
lektómie nebezpečné pre popisovaný 
skorý vznik kolorektálneho karcinómu, 
za úvahu však stojí profylaktické podá-
vanie kombinácie nesteroidných proti-
zápalových liekov a  anti-estrogénovej 
liečby. Odpoveď na otázku účinnosti ta-
kejto liečby však nepoznáme, nakoľko 
štúdie s takýmto zameraním ešte neboli 
realizované [7].

Klinický obraz a staging 
ochorenia
Z klinického pohľadu je zaujímavá práca 
publikovaná v roku 2008, kedy sa kolek-
tív autorov pokúsil vyhodnotiť a zakla-
sifikovať desmoidné tumory [8]. Jedná 
sa o  najsystematickejšiu štúdiu tohto 
druhu s homológnou kohortou pacien-
tov. Ako bolo uvedené vyššie, desmo-
idné nádory sú heterogénnou skupinou 
ochorení, ktoré majú častokrát úplne 
odlišný pôvod a  aj biologické správa-
nie, navyše s  raritným výskytom. Aké-
koľvek snahy o vytvorenie užších, homo-
lógnych skupín by boli prínosom, hlavne 
čo sa týka ďaľších liečebných postupov. 
V spomínanej práci sa snažili autori roz-
deliť 101 pacientov s  intraabdominál-
nymi desmoidmi asociovanými s FAP do 
štádií podľa veľkosti, príznakov a kom-
plikácií (tab. 1). V  ďaľšom zohľadňovali 
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rapia samostatne s mediánom sledova-
nia 9,4 roka boli vyhodnotené celkové 5- 
a 10-ročné dáta v prežívaní 96 % vs 92 % 
vs 87 % prakticky identicky [12]. Zo sku-
piny pacientov liečených len chirurgicky 
recidivovalo 34 % v  5-ročnom a  38  % 
v  10-ročnom prežívaní. Ak bola dodr-
žaná R0 resekcia, 10-ročné relapsy boli 
pozorované len u 27 % pacientov, zatiaľ 
čo pri R1 (mikroskopická pozitivita) to 
bolo až 54 % prípadov [13].

K podobnému záveru dospeli aj Gron-
chi et al, a síce, že resekcia, ktorá zacho-
váva funkčnosť orgánov, je vhodným vý-
konom, nakoľko prídavná rádioterapia 
môže vyvážiť vtedy prípadnú inferio-
ritu chirurgického výkonu [14]. Autori 
tiež pripúšťajú i možnosť definitívnej rá-
dioterapie pri neresekovateľnom ocho-
rení. Úloha zaisťovacej rádioterapie po 
kompletnej R0 resekcii nádoru zostáva 
stále kontroverzná a väčšina autorov ne-
vidí benefit v takto indikovanej adjuvan-
cii [15]. Vzhľadom k základnej biologic-
kej povahe tohto ochorenia a tendencii 
recidivovať, napriek „úspešnej“ lokálnej 
kontrole ku recidívam teda prichádza 
približne u 20–36 % pacientov [16].

Systémová liečba
Pacienti  s   extraabdominálnymi 
desmoidmi a  s nádormi, ktoré viackrát 
recidivujú napriek adekvátnej chirurgic-
kej liečbe či rádioterapii, tak ako i  pa-
cienti s  neresekovateľnými intraabdo-
minálnymi desmoidmi sú kandidátmi 
na systémovú liečbu. Skorá a agresívna 
systémová liečba je vyhradená pre pa-
cientov s rýchlou progresiou ochorenia, 
so snahou vyhnúť sa život ohrozujúcim 
komplikáciám, vtedy by sme mali siah-
nuť k cytotoxickej chemoterapii. Naopak 
u  pacientov, kedy sa ochorenie správa 
indolentne, nemá vplyv na funkčnosť 
orgánov, neohrozuje na živote, by sme 

vyznačujú tými istými pocitmi, ale  bo-
lesť je riešená, a  to ambulantnou for-
mou, ťažko symptomatický pacient má 
bolesť, ktorá ho obmedzuje a vyžaduje 
si riešenie hospitalizáciou. Tumor, ktorý 
je bez známok rastu, nevykazuje mera-
teľné zmeny vo veľkosti CT vyšetrením 
minimálne po dobu 6 mesiacov. Za po-
maly rastúci desmoid je označený nádor 
s  merateľným nárastom maximálneho 
priemeru podľa CT vyšetrenia alebo fy-
zikálnym vyšetrením a rýchlo rastúci je 
definovaný ako viac ako 50% nárast ma-
ximálneho priemeru za 3 mesiace.

Extra-abdominálne agresívne fibro-
matózy sa najčastejšie vyskytujú v ple-
tencoch horných a  dolných končatín 
a  paravertebrálne. V  literatúre sa však 
popisujú aj netypické lokality, ako je 
napr. prsník [9].

Liečba
Lokálna liečba
Chirurgická liečba spolu s rádioterapiou 
sú základné liečebné modality, ktoré 
môžu byť použité tak so zámerom vy-
liečenia, ako aj s paliatívnou intenciou. 
Hlavne nádory, ktoré sú extraabdomi-
nálne uložené, a tie s menším objemom 
sú dobre liečiteľné. Lokálna kontrola len 
odstránením nádoru je závislá od radi-
kality výkonu. Odstránenie nádoru širo-
kou excíziou s negatívnymi resekčnými 
okrajmi, teda R0 resekcia, vykazuje 72 % 
objektívnych odpovedí oproti pozitivite 
resekčných okrajov, čo je 41 % [10]. Pri-
danie postoperačnej rádioterapie zvýšilo 
dáta lokálnej kontroly na 94 % vs 75 %, 
opäť v závislosti od negativity, resp. pozi-
tivity resekčných okrajov [11]. Zvyčajnou 
dávkou je 50 Gy a pri jej zvýšení nebol 
pozorovaný benefit [11]. V retrospektív-
nej analýze 189 pacientov Ballo et al po-
rovnali tri ramená: chirurgická resekcia 
vs resekcia s  rádioterapiou vs rádiote-

demografické dáta pacientov (vek, po-
hlavie), dáta v súvislosti s ich FAP (počet 
polypov v  čase kolektómie, typ chirur-
gického výkonu), dáta o počte tehoten-
stiev a dáta sústreďujúce sa na desmoidy 
(veľkosť, diagnostika, časové a rodinné 
súvislosti, komplikácie, liečba). Pohla-
vie má jednoznačný vplyv na zastúpenie 
jednotlivých štádií ako aj tehotenstvo je 
určujúcim faktorom pri výskyte štádií. Je 
nesporné, že desmoidy IV. štádia sú pro-
gnosticky nepriaznivé. Vznikajú rýchlo 
po profylaktickom chirurgickom výkone, 
majú vysokú mortalitu napriek agresív-
nej liečbe a až v polovici prípadov zostá-
vajú symptomatické počas celej liečby. 
Charakteristickým znakom bolo najvyš-
šie zastúpenie žien, najnižší počet teho-
tenstiev, najvyšší počet de novo mutácií 
APC génu a najnižšia incidencia poziti-
vity rodinnej anamnézy pre desmoidy. 
Naproti tomu štádium I  má úplne iný 
profil – desmoidy sú častejšie u mužov, 
vznikajú dlhšie po chirurgickom výkone 
a viac ako 60 % žien malo aspoň jedno 
tehotenstvo. Počet polypov bol nízky 
predpokladajúc mutácie lokalizované 
na 3’ konci génu. Práca však pre nedo-
statočný počet vzoriek pre analýzu nie 
je spracovaná genotypovo, preto tento 
predpoklad nie je možné potvrdiť [8]. 
Opäť sa potvrdzuje, že kolektovať pa-
cientov s  touto diagnózou a  realizovať 
štúdie s  vyhodnotením tak genotypo-
vým, ako aj fenotypovým, prípadne ich 
korelácie, je nesmierne zložité. Z výsled-
kov teda vyplýva potvrdenie viacerých 
doteraz publikovaných pozorovaní ako 
aj vytvorenie nových predpokladov pre 
stratifikáciu pacientov z pohľadu klinic-
kých štúdií nevyhnutne potrebných pre 
napredovanie v liečbe (tab. 1).

Za ojedinelé symptómy sa označuje 
pocit prítomnosti masy, bolesť ale nie 
je obmedzujúca, mierne symptómy sa 

tab. 1. Staging systém intraabdominálnych desmoidných tumorov. 

štádium
i asymptomatický, < 10 cm maximálneho priemeru, bez známok rastu 
ii ojedinelé symptómy, < 10 cm maximálneho priemeru, bez známok rastu
iii mierne symptómy alebo útlak okolitých orgánov (črevo, močovodný systém) alebo priemer od 10 do 20 cm alebo  

pomalý rast
iv ťažko symptomatický alebo > 20 cm priemeru alebo rýchly rast
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lektívne antiflogistiká, selektívne COX-2 
inhibítory blokujú antitrombotický pro-
stacyklín (PGI), ale nebránia COX-1 pro-
dukcii tromboxanu-A2 (TxA2), čím sa 
zvyšuje riziko trombózy [26].

Pirfenidon
Pirfenidon je 5-methyl-1-phenyl-2-(1H)-
-pyridon patrí do skupiny ne-cytotoxic-
kých preparátov s antifibrotickým účin-
kom. Užíva sa perorálne. Inhibuje alebo 
blokuje funkciu niektorých rastových 
faktorov: transforming growth factor 
β1 (TGF), platelet-derived growth fac-
tor (PDGF), epidermal growth factor 
(EGF) a  fibroblast growth factor (FGF). 
Štúdie preukázali schopnosť inhibovať 
nadmernú proliferáciu ľudských mezen-
chýmových buniek ako aj ich nadmernú 
syntézu kolagénovej matrix [27]. Uve-
dení autori podávali tento liek ako pi-
lotný projekt 14 pacientom dlhodobo 
(viac ako 18 mesiacov pri neprogredu-
júcom ochorení), zaznamenali niekoľko 
stabilizácií ochorenia, jednu parciálnu 
odpoveď. Rýchlo rastúce nádory nemali 
prospech z liečby, v súlade s tým, ako sa 
očakávalo. Pre dôkaz efektivity budú po-
trebné ďalšie štúdie, hlavne placebom 
kontrolované, nakoľko je známy fakt 
o  spontánnej regresii týchto nádorov, 
ako i spomalení rastu.

Interferón
Interferóny boli skúšané v liečbe desmoi-
dov pre ich predpokladaný antipro-
liferačný účinok voči fibroblastom. Na 
úrovni case reportov (jednotlivých zde-
lení) sú publikované dáta s dosiahnutím 
dlhodobej parciálnej i kompletnej remi-
sie v  trvaní niekoľko rokov u  primárne 
progredujúcich i recidivujúcich desmoi-
dov [28,29]. Stengel et al publikovali 
dlhotrvajúcu stabilizáciu extraabdomi-
nálneho desmoidu po podávaní pegy-
lovaného interferónu alfa-2b u  mladej 
ženy s  vyčerpaním možností lokálnej 
liečby [30].

Cytotoxická liečba – chemoterapia
Chemoterapia, ktorá je určená pre 
rýchlo progredujúce desmoidy, je pou-
žívaná od 80. rokov minulého storočia. 
Celkové odpovede sú s mediánom 50 %, 
najviac používaným cytostatikom je do-
xorubicín, ktorý bol zo začiatku apliko-

rôzne od (ER) hrá dôležitú úlohu, na-
koľko boli nájdené ich vysoké hladiny 
v desmoidoch, ktoré boli ER negatívne 
[17,23]. Skutočnosť, či hladina AEBS 
môže byť prediktorom odpovedi na an-
tiestrogénovú liečbu, je predmetom ďal-
ších výskumov. Očakávame aj výsledky 
s použitím inhibítorov aromatázy – for-
mestanu a exemestanu, ktoré sa skúšajú 
v liečbe.

Nesteroidné antiflogistiká NSAID
Predpokladaná úloha mediátorov pro-
staglandínovej syntézy dala podklady 
pre použitie NSAID pri ovplyvnení 
tvorby polypov a  ich regresii, ďalej pri 
ovplyvnení vzniku desmoidov ako aj ich 
liečby. Presný mechanizmus pôsobenia 
nebol dosiaľ objasnený. Pravdepodobne 
NSAID inhibujú prostaglandínovú syn-
tézu, čo umožňuje uplatnenie imunit-
nej odpovede voči nádorovým bunkám, 
môžu tiež znižovať aktivitu ornitin dekar-
boxylázy, čo je enzým spojený s tumoro-
vou proliferáciou. Takisto sa vie o pravde-
podobnom znížení koncentrácie cAMP 
v nádorových bunkách, čo má za násle-
dok prerušenie bunkového cyklu [2]. 
Najčastejšie používanými preparátmi 
sú indometacin a  sulindac (analóg in-
dometacínu s  predĺženým účinkom), 
a to v monoterapii ako aj v kombináci-
ách s hormonálnymi látkami. Tsukada et 
al publikovali výsledky retrospektívnej 
analýzy pomerne homogénnej skupiny 
14 pacientov s FAP a intraabdominálne 
uloženými desmoidmi [24]. Podávali su-
lindac 300 mg/D a dosiahli jednu kom-
pletnú remisiu, sedem parciálnych 
remisií a štyri stabilizácie ochorenia. Ob-
jektívne odpovede tvorili 57 %, pričom 
bolo pozorované tzv. oneskorenie odpo-
vede v priemere 24 mesiacov.

Selektívne inhibítory COX-2 sa preu-
kázali ako vysoko účinné v znížení počtu 
polypov v tenkom i hrubom čreve, cele-
coxib v dávke 800 mg/D vo veľkej mul-
ticentrickej štúdii v  roku 2005 potvrdil 
chemopreventívny účinok [25]. I  to je 
jeden z dôvodov, prečo sa hľadá miesto 
týchto preparátov v liečbe desmoidov.

Pri dlhodobom užívaní nesteroidných 
antiflogistík môže však vznikať problém 
nepriaznivého toxického profilu. Okrem 
ostatných známych nežiadúcich účin-
kov spoločných pre selektívne aj nese-

mali byť v liečbe opatrní. Existuje mnoho 
dát o  použití pomerne veľkého spek-
tra liečiv  – ne-cytotoxických s  cieľom 
ovplyvniť rast desmoidov. Nakoľko však 
incidencia ochorenia je veľmi nízka, he-
terogenita súborov priveľká a  klinické 
správanie sa nádorov je častokrát úplne 
odlišné, validné dáta chýbajú. V  tejto 
chvíli si treba uvedomiť, že sa opierame 
len o  nerandomizované, nekontrolo-
vané výsledky, retrospektívne zhodno-
cované, veľakrát na úrovni jednotlivých 
kazuistík.

Ne-cytotoxická liečba
Hormonálna liečba
Vyššie riziko vzniku desmoidov u  žien 
sa dáva do súvislostí s  pozorovaním, 
že desmoidné bunky môžu exprimo-
vať estrogénové receptory a  anties-
trogénovou liečbou môžme inhibovať 
ich proliferáciu in vitro [17,18]. Z viace-
rých pokusov vyplynulo, že liečba es-
trogénmi u ľudí aj zvierat môže induko-
vať vznik desmoidov, ktoré regredujú pri 
liečbe progesterónom [19]. Z  literatúry 
sú známe početné pozorovania vzťahu-
júce sa ku antiestrogénovej liečbe s via-
cerými preparátmi (tamoxifen, toremi-
fen, progesteron, medroxyprogesteron 
acetát, prednisolon, testolakton, gosere-
lin) [20,21]. Najčastejšie je používaný ta-
moxifen v dávke 20–200 mg/D, potom 
toremifen 200 mg/D, často v  kombi-
náciách s NSAID, ale i samostatne [16]. 
Sú zaznamenané početné stabilizá-
cie ochorenia, menej parciálne odpo-
vede, ojedinele aj kompletná remisia. Tr-
vanie odpovedí je v rozpätí 7 mesiacov 
až 8 rokov [17]. V štúdii s  toremifenom 
v priemernej dávke 200 mg/D u 20 pa-
cientov s  desmoidmi zaznamenali au-
to ri v prvej línii odpovede v 50 %, z toho 
1 kompletnú remisiu a 5 parciálnych re-
misií, ďalších 42 % pacientov profitovalo 
zo stabilizácie ochorenia [22]. V druhej 
línii bol počet objektívnych odpovedí 
stále pomerne vysoký, a to 33 %, pričom 
treba vziať do úvahy malý počet pacien-
tov. Nebola popisovaná závislosť efek-
tivity od pohlavia ani od prítomnosti 
hormonálnych receptorov. Hladina es-
trogénových receptorov (ER) vo vše-
obecnosti býva nevyšetrená, nízka alebo 
neprítomná. Predpokladá sa, že prítom-
nosť antiestrogen binding sites (AEBS) 
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pri pomaly rastúcich nádoroch vyvolá 
odpoveď alebo aspoň stabilizáciu ná-
lezu v trvaní aj niekoľko rokov. Pri rýchlo 
progredujúcom ochorení je indikovaná 
chemoterapia, a to v monoterapii alebo 
kombinácie cytostatík. Uprednostňo-
vané sú tie cytostatiká, ktoré sa použí-
vajú v liečbe sarkómov mäkkých tkanív. 
Kompletné remisie sú veľmi zriedkavé 
a  liečba je pomerne toxická. V  súčas-
nosti, keď sa v liečbe mnohých nádoro-
vých ochorení do popredia dostáva tzv. 
biologická cielená liečba, je len otázkou 
času, kedy a  ktorým druhom budeme 
môcť liečiť aj pacientov s  agresívnou 
fibromatózou. Hlbšie poznanie patoge-
nézy nás môže posunúť k výberu ciele-
nejšej liečby. Nevýhodou v tomto smere 
je raritnosť tohto ochorenia, ako aj jeho 
heterogénnosť. Účinnosť cielenej liečby 
je však podmienená poznaním a neustá-
lym študovaním biologických markerov 
toho ktorého ochorenia, na čo sa kladie 
v súčasnosti čoraz väčší dôraz.

literatúra
1. bertario L, Russo A, sala P et al. Genotype and pheno-
type factors as determinants of desmoid tumors in pa-
tients with familial adenomatous polyposis. Int J Cancer 
2001; 95(2): 102–107.
2. Clark sK, Phillips RK. Desmoids in familial adenomatous 
polyposis. br J surg 1996; 83(11): 1494–1504.
3. Durno C, Monga N, bapat b et al. Does early colectomy 
increase desmoid risk in familial adenomatous polyposis? 
Clin Gastroenterol hepatol 2007; 5(10): 1190–1194.
4. Nieuwenhuis Mh, De Vos Tot Nederveen Cappel W, 
botma A et al. Desmoid tumors in a dutch cohort of pati-
ents with familial adenomatous polyposis. Clin Gastroen-
terol hepatol 2008; 6(2): 215–219.
5. sturt NJ, Gallagher MC, bassett P et al. Evidence for ge-
netic predisposition to desmoid tumours in familial ade-
nomatous polyposis independent of the germline APC 
mutation. Gut 2004; 53(12): 1832–1836.
6. Church JM, McGannon E. Prior pregnancy ameliora-
tes the course of intra-abdominal desmoid tumors in pa-
tients with familial adenomatous polyposis. Dis Colon 
Rectum 2000; 43(4): 445–450.
7. sturt NJ, Clark sK. Current ideas in desmoid tumours. 
Fam Cancer 2006; 5(3): 275–285.
8. Church J, berk T, boman bM et al. Collaborative Group of 
the Americas on Inherited Colorectal Cancer. staging in-
tra-abdominal desmoid tumors in familial adenomatous 
polyposis: a search for a uniform approach to a troubling 
disease. Dis Colon Rectum 2005; 48(8): 1528–1534.
9. Godwin Y, McCulloch TA, sully L. Extra-abdominal 
desmoid tumour of the breast: review of the primary ma-
nagement and the implications for breast reconstruction. 
br J Plast surg 2001; 54(3): 268–271.
10. Clark sK, Neale KF, Landgrebe JC et al. Desmoid 
tumours complicating familial adenomatous polyposis. 
br J surg 1999; 86(9): 1185–1189.
11. Nuyttens JJ, Rust PF, Thomas CR Jr et al. surgery versus 
radiation therapy for patients with aggressive fibromato-
sis or desmoid tumors: a comparative review of 22 artic-
les. Cancer 2000; 88(7): 1517–1523.

rozínkinázových receptorov PDGFR-alfa 
i beta. Naproti tomu existuje práca Mace 
et al analyzujúca 9 vzoriek desmoidov 
imunohistochemicky i PCR metódou so 
zhodou v pozitivite v c-kit ako aj PDGFR-
-alfa a PDGFR-beta [35]. Liečení pacienti 
dosiahli odpoveď v trvaní niekoľko me-
siacov. Podľa literatúry však už máme aj 
skúsenosť aplikácie imatinibu pacien-
tovi s c-kit negatívnym desmoidom, pri-
čom MRI vyšetrenie zaznamenalo zmen-
šenie tumoru [36]. Autor predpokladá 
aj inhibíciu na inej tyrozínkinázovej 
dráhe, a síce asociovanú s macrophage-
colony stimulating factor receptor 
(M-CSFR) [36].

Sorafenib, multityrozínkinázový inhi-
bítor, používaný ako biologická liečba 
karcinómu obličky a hepatocelulárneho 
karcinómu, je ďalšou novou malou mo-
lekulou, ktorá bola skúšaná v  liečbe 
desmoidov. Gounder et al publikovali 
v  marci 2011 výsledky klinického skú-
šania 400 mg p.o. podávaného sorafe-
nibu u 26 pacientov, z toho u 11 sa jed-
nalo o prvú líniu a 15 pacientov už bolo 
predliečených. Stabilizácia ochorenia 
bola dosiahnutá u 17 pacientov a najlep-
šia odpoveď – parciálna remisia – u 6 pa-
cientov, pričom v 80 % sa jednalo o ex-
traabdominálne desmoidy. Prognóza 
mezenteriálnej agresívnej fibromatózy 
teda zostáva najhoršia [37].

Záver
Poznanie procesov na molekulárnej 
úrovni vďaka podrobnému štúdiu génu 
APC pri FAP zohráva významnú úlohu 
v odhaľovaní biologickej povahy desmoi-
dov. Z  doterajších poznatkov môžeme 
predpokladať, že objavenie nových gene-
ticko-biologických korelácií prispeje k vy-
užitiu ďalších liečebných možností.

Nakoľko sa jedná o lokalizované ocho-
renie, je chirurgická liečba doposiaľ zá-
kladnou liečebnou modalitou. Keďže ale 
typickou črtou je infiltratívny rast s  in-
váziou do okolitých štruktúr, dosiahnu-
tie „čistých“ resekčných okrajov je mi-
moriadne obtiažne. Tento fakt spolu 
s ďalšími pravdepodobne zodpovedá za 
častú lokálnu recidívu ochorenia, ktoré 
sa postupne stáva limitujúcim pre život 
pacienta. Systémová liečba zvyčajne za-
hŕňa nesteroidné protizápalové lieky 
spolu s hormonálnou manipuláciou, čo 

vaný v monoterapii [16]. V súčasnosti je 
preferencia kombinovaných režimov, na 
báze opäť doxorubicínu a dakarbazínu, 
alebo cyklofosfamidu. V  kombináciach 
sa využíva aj metotrexát, vinka alkaloidy 
či ifosfamid [16]. Z novších dát za zmien-
 ku stojí prospektívna štúdia japonských 
autorov, ktorí podľa vlastného liečeb-
ného protokolu (DOX 20 mg/m2/D + 
DTIC 150 mg/m2/D intravenózne po dobu 
4 dní v  28-dňových intervaloch spolu 
4–5× následne meloxicam 10 mg/m2 – 
blokátor COX-2) liečili 7 pacientov so 
symptomatickými neresekabilnými 
desmoidmi z FAP registra. Dosiahli 100% 
odpovedí, z toho tri kompletné remisie, 
priemerný PFS bol 74 mesiacov, pričom 
režim bol dobre tolerovaný [31].

Kombinácia nízkych dávok me-
totrexátu a  vinblastinu v  týždenných 
aplikáciach vykazovala stabilizáciu 
a  parciálnu remisiu 9/12 u  veľkých ex-
traabdominálnych desmoidov v  prie-
mere sledovania 43 mesiacov. Vedľajším 
efektom bola periférna senzorická neu-
ropatia [32].

Retrospektívnou analýzou 52 pacien-
tov (2001–2006) liečených pre desmoid 
vychádzajúci z  mezentéria vyhodnotili 
autori multimodálny prístup ako opod-
statnený [33]. Pacienti, ktorí mali rese-
kovateľné ochorenie, podstúpili chirur-
gický výkon a tí, ktorých ochorenie bolo 
neresekabilné a  progredujúce, pod-
stúpili chemoterapiu (najčastešie kom-
bináciu s  lipozomálnym doxorubicí-
nom). Následne, ak prišlo k  odpovedi 
na CHT, aj títo pacienti mali resekované 
ochorenie. V mediáne sledovania 50 me-
siacov 96 % pacientov bolo bez recidívy 
ochorenia alebo v stabilizácii [33].

Nové molekuly
Imatinib mesylát blokuje tyrozínkinázy, 
je indikovaný v  liečbe gastrointestinál-
nych nádorov (GIST) a chronickej mye-
loidnej leukémie. Základným cieľom je 
ovplyvnenie kinázových dráh sprostred-
kovaných cez c-kit (CD 117), ďalej 
(p210bcr/abl), PDGFR-alfa, PDGFR-beta. 
Ioannou et al zozbierali vzorky 14 histo-
logicky verifikovaných extraabdominál-
nych desmoidov (1999–2004) s  cieľom 
vyhodnotiť c-kit pozitivitu ako určujúci 
marker [34]. Všetky vzorky boli však c-kit 
negatívne, čo predpokladá absenciu ty-
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Souhrn
Ukazuje se, že dlouhodobě přijímané tvrzení, že cytostatická a radiační terapie navozuje pouze 
imunosupresivní stav, není zcela jednoznačně pravdivá. Ve světle rozvíjející se onkologické 
imunologie se ukazuje, že nejen cytostatická a radiační terapie hraje důležitou roli v alteraci 
imunitního systému u onkologického pacienta. Mezi další vlivné faktory patří působení sa-
motného nádorového prostředí, užívání imunomodulačních léků, ale v neposlední řadě také 
často opomíjený duševní stav onkologického pacienta. Cílem přehledového článku je seznámit 
lékaře s možnými alteracemi imunitního systému vybranými faktory u onkologických pacientů.

Klíčová slova
imunitní systém – chemoterapie – deprese – glukokortikoidy – radioterapie

Summary
It appears that the long-accepted paradigm that cytostatic and radiation therapy cause only 
immunosuppression, is not so clearly true. With regard to new knowledge in cancer immu-
nology field, it seems that not only cytostatic and radiation therapy plays an important role 
in the alteration of immune system. There are many other factors influencing immunity like 
tumour environment itself, the use of immunomodulatory drugs or even the mental condition 
of cancer patients. The aim of review is to familiarize physicians with possible alterations of the 
immune system in cancer patients.
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immune system – chemotherapy – depression – glucocorticoids – radiotherapy
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Úvod
Změna funkce imunitního systému u on-
kologických nemocných může mít fyzio-
logický charakter v rámci imunitní odpo-
vědi na nádorové antigeny. Může být ale 
také alterována (suprimována) působe-
ním faktorů uvolňovaných z  nádorové 
tkáně. Ke změnám v  imunitní odpoví-
davosti dochází i vlivem deprese a fobie, 
které jsou přítomny u řady nemocných 
se zhoubnými novotvary. V neposlední 
řadě změny imunitní reaktivity ovlivňuje 
i protinádorová léčba.

Fyziologické změny imunitního 
systému
Imunitní systém podléhá podobně jako 
nervový a  endokrinní systémy cirka-
diálnímu rytmu. Vedle změn cirkadi-
álního rytmu jsou prokázány i  změny 
v  rámci celého roku [1]. V  rámci cirka-
diálního rytmu je zaznamenán největší 
vzestup v počtu cirkulujících buněk imu-
nitního systému v  průběhu noci pro 
B a T lymfocyty a  dále pro αβT lymfo-
cyty a CD4+ lymfocyty a v denních ho-
dinách pro granulocyty, makrofágy, 
NK buňky, γδT lymfocyty a CD8+ T lym-
focyty [2–4]. V  průběhu roku existují 
pro jednotlivé buněčné populace ob-
dobí s nejvyššími hodnotami v periferní 
krvi. Nejvyšší počet CD3+ T lymfocytů je 
v březnu a CD8+ T lymfocytů v prosinci. 
NK buňky dosahují maxima hodnot v cir-
kulující krvi v říjnu. Pro CD4+ T lymfocyt 
byly popsány dva vrcholy, a to v březnu 
a červnu [5]. Dalším fyziologickým fakto-
rem ovlivňujícím imunitní systém je sní-
žení funkční kapacity T lymfocytů a jejich 
počtu v závislosti na věku. Autor Mackall 
uvádí, že funkční vlastnosti a počty CD8+ 
T lymfocytů vykazují odlišný trend sní-
žení funkční kapacity oproti CD4+ T lym-
focytům [6]. Tato skutečnost je přičítána 
jednotlivým mechanizmům regene-
račních pochodů pro CD3+ T lymfocyty, 
které jsou závislé na thymu, jenž pod-
léhá degenerativním změnám s přibýva-
jícím věkem a CD8+ T lymfocytům, které 
jsou schopny regenerace bez ohledu na 
involuci thymu. Dle autora Spitse je dal-
ším důvodem, proč CD8+ T lymfocyty ne-
vykazují s věkem výrazný pokles, spojení 
s heterogenitou této populace, kde sou-
částí jsou i CD3– subpopulace, a zdá se, že 
obnovení právě subpopulace CD3–CD8+ 

(NK buňky) je jedním z důvodů časnější 
regenerace CD8+ T lymfocytů  [7]. Vli-
vem těchto jinak fyziologických změn 
u  pacientů s  onkologickým onemoc-
něním může vést k  rychlejší nádorové 
progresi [8].

Imunitní systém a zhoubný 
novotvar
Zhoubný nádorový proces má přímý mo-
difikující vliv na imunitní systém nemoc-
ného. Nádorová tkáň je tvořena nejen 
nádorovými, ale i stromálními buňkami. 
Zatímco makrofágy a fibroblasty jsou na-
lézány v nádorovém stroma konstantně, 
přítomnost ostatních populací imuno-
kompetentních buněk je proměnlivá. Je 
prokázáno, že zánětlivá reakce imunit-
ního systému a nádorový růst jsou úzce 
propojeny.

Nádorové mikroprostředí určované in-
terferony, interleukiny a zvláště chemo-
kiny má klíčový význam pro charakter 
zánětlivé reakce. Vlivem chemotaktic-
kého gradientu nádorového mikropro-
středí jsou přitahovány T lymfocyty, 
dendritické buňky, granulocyty, mak-
rofágy i  NK buňky. Všechny uvedené 
buňky mohou produkovat další chemo-
kiny a  spolu s  cytokiny tvořenými ná-
dorovými buňkami mají zásadní vliv na 
charakter lokální i  systémové imunitní 
odpovědi. S  rozvojem nádoru dochází 
k akumulaci T regulačních (Treg) lymfo-
cytů v periferní krvi, drénujících uzlinách 
a  v  nádorové tkáni a  svým působením 
inhibují rozvoj protinádorové imunitní 
reakce organizmu [9].

Na eliminaci nádorových buněk imu-
nitním systémem se podílejí cytokiny, 
které ovlivňují funkci efektorových buněk 
imunitního systému. Na základě charak-
teru imunitní reakce určované cytokiny 
můžeme dělit imunitní odpověď tzv. prv-
ního typu a druhého typu. Klíčovou roli 
mají CD4+ T lymfocyty, které v případě re-
akce prvního typu produkují IL-2, IL-12, 
INFγ, což vede ke stimulaci buněčné cyto-
toxické odpovědi. Reakce druhého typu 
je určována produkcí IL-4, IL-6, IL-10, které 
převážně stimulují humorální odpověď. 
Cytokiny určující jeden typ odpovědi po-
tlačují opačné ejektorové mechanizmy. 
V nádorovém prostředí dochází k potla-
čení reakce prvního typu mechanizmem, 
který není stále detailně znám [10].

Důležitou roli v nádorovém prostředí 
mají i  složky vrozeného imunitního sy-
stému. Dendritické buňky přítomné 
v nádorovém milieu jsou klíčovými pro-
středníky k prezentaci nádorových anti-
genů a zprostředkování specifické pro-
tinádorové imunitní reakce. Jejich hlavní 
funkcí je zpracovávat antigen a prezen-
tovat antigen T lymfocytům. Aktivované 
dendritické buňky mají schopnost zvý-
šit cytotoxickou aktivitu NK buněk po-
mocí zvýšené exprese INFα. Komple-
mentový systém, jako důležitá složka 
přirozeného imunitního systému, se 
skládá z  vysoce potentních prozánětli-
vých molekul, jako jsou např. C3a a C5a. 
Funkce tohoto systému v průběhu vlast-
ního zánětlivého procesu je již dobře 
zdokumentována [11]. Ukazuje se však, 
že přítomnost složek komplementového 
systému v nádorovém prostředí má imu-
nosupresivní potenciál a může být příči-
nou růstu tumoru [12]. Specifickou bu-
něčnou populací nádorového prostředí 
jsou tzv. NKT buňky. Jedná se o malou 
frakci T lymfocytů s CD3+ znakem, avšak 
jinak zcela podobným fenotypem NK 
buňkám. Oproti T lymfocytům vykazují 
mnohonásobně vyšší cytotoxicitu a po-
mocí produkce cytokinů ovlivňují dozrá-
vání dalších T lymfocytů.

Imunitní systém a léčba 
zhoubného novotvaru
Chemoterapie
Cytostatická protinádorová léčba pů-
sobí nespecificky vůči nádorovým 
buňkám, a  ovlivňuje tak i  ostatní 
buňky, které proliferují, a  to bez roz-
dílu, zda jde o  nádorovou či zdravou 
buňku. Většina cytostatik uplatňuje 
přímé imunosupresivní účinky tím, že 
inhibuje funkci a diferenciaci efektoro-
vých buněk imunitního systému. Půso-
bením cytostatických látek tak může 
dojít k  navození anergie imunitních 
efektorových buněk. Samotný roz-
pad velkého počtu nádorových buněk 
v průběhu cytostatické léčby je prová-
zen masivním uvolněním antigenních 
epitopů, což může vyvolat fenomén 
imunitní tolerance.

Nejčastěji uváděnými cytostatiky vyvo-
lávající imunosupresivní stavy u pacientů 
jsou temozolomid [13], fludarabin [14], 
cyklofosfamid [15] a metotrexát [16].
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systém. Například inhibitory topoizo-
merázy nebo radioterapie mohou ak-
tivovat nitrobuněčné mechanizmy 
v nádorové buňce se snahou opravit po-
škozenou DNA. Aktivace opravných po-
chodů je spojena s expresí ligandů pro 
NKG2D receptor přítomný na NK buň-
kách, NKT lymfocytech, γδT lymfocytech 
a CD8+ T lymfocytech [37].

Radioterapie 
Samotná radioterapie zvyšuje nádoro-
vou imunogenicitu cestou modulace 
nádorových peptidů. Ta může probíhat 
třemi různými způsoby [38]:
1. Záření podporuje odbourávání exi-

stujících bílkovin, a tím zvyšuje pool 
intracelulárních peptidů využitelných 
k prezentaci pomocí MHC I. třídy.

2. Ozářením dochází k  aktivaci mTOR 
kináz a následné syntéze proteinů an-
tigenní povahy.

3. Záření stimuluje syntézu nových bíl-
kovin, a tím i prezentaci nových anti-
genních peptidů.

Nízké dávky radioterapie stimu-
lují samy o sobě expresi antigenu MHC  
I. třídy a expresi FasL na povrchu nádoro-
vých buněk [39]. Radioterapie také zvy-
šuje expresi adhezivních molekul na en-
doteliálních buňkách [40], čímž dochází 
k  usnadnění vstupu imunokompetent-
ních buněk do nádorového prostředí, 
například cytotoxických T lymfocytů pří-
tomných ve stroma nádoru tumor infil-
trujících lymfocytech (TIL) [41].

Glukokortikoidy
Negativní účinek na imunitní systém 
nemusí vždy souviset se  samotným 
cytostatickým účinkem, ale imunitní 
systém může ovlivnit například i  léky 
užívané k podpůrné léčbě v rámci che-
moterapie. Steroidy jsou příkladem ši-
roce používaných látek v mnoha indika-
cích. Glukokortikoidy jsou také součástí 
léčebných protokolů hematologických 
malignit, kde je využíván jejich pro-  
-apoptoický a antiproliferační efekt [42]. 
Avšak u solidních nádorů se ukazuje, že 
glukokortikoidy mají opačný efekt. Způ-
sob, jakým může léčba glukokortikoidy 
ovlivnit konečný výsledek cytotoxické 
terapie u solidních nádorů, je v podstatě 
dvojí:

zentaci dalším buňkám imunitního 
systému [24].

Dalším mechanizmem, při kterém 
léčba cytostatiky může mít pozitivní vliv 
na imunitní systém, je schopnost někte-
rých chemoterapeutik vyvolat depleci 
imunosupresivních buněk CD4+CD25+ 
T lymfocytů či myeloid derived sup-
pressor cells (MDSC), a  zvýšit tak la-
tentní imunitní odpověď či synergicky 
působit s  vakcínou. Hlavním inhibito-
rem Treg buněčné populace je cyklofo-
famid, který jak snižuje počet Treg, tak 
inhibuje supresivní účinek zbývajících 
Treg [25,26]. Paklitaxel a  doxorubicin 
mají podobné vlastnosti jako cyklofos-
famid, kdy indukcí apoptózy imuno-
supresivních buněk stimulují imunitní 
systém [27,28].

MDSC představují populaci nezralých 
myeloidních buněk diferencujících se 
v makrofágy, granulocyty a dendritické 
buňky. Mohou inhibovat funkci T  lym-
focytů jednak přímo, nebo nepřímo 
přes indukci proliferace Treg buněk 
[29]. Gemcitabin svým působením re-
dukuje počet MDSC, neovlivňuje CD4+ 
a CD8+ T buňky a NK buňky a mikrofágy 
[30]. Gemcitabin dále potlačuje Th2 typ 
imunitní reakce, a tím zvyšuje odpověď  
Th1 typu, která je důležitá v protinádo-
rové cytotoxické odpovědi [31]. Gemci-
tabin nepřímo stimuluje protinádorovou 
imunitu inhibicí proliferace B lymfocytů 
zodpovědných za produkci antigen blo-
kujících protilátek, a tím zesiluje specific-
kou i nespecifickou buněčnou cytotoxic-
kou odpověď [32].

Je prokázáno, že cytostatika mohou 
mít i přímý pozitivní účinek na imunitní 
systém. Po intraperitoneálním podání 
antracyklinu či mitomycinu C dochází ke 
zvýšení fagocytární kapacity peritoneál-
ních makrofágů a  zvýšenému usmrco-
vání nádorových buněk [33,34]. Neoad-
juvantní podání paklitaxelu u  nádoru 
prsu je spojeno se zvýšenou přítomností 
tumor infiltrujících lymfocytů v nádoru 
a  navíc paklitaxel redukuje zastoupení 
Treg lymfocytů v  nádorovém stroma 
[35]. Podáním trastuzumabu dochází 
k odstraněním nádorových buněk proti-
látkami zprostředkovanou cytotoxickou 
reakcí (ADCC) [36].

Léčba cytostatiky může mít i  ne-
přímý stimulující účinek na imunitní 

Účinky chemoterapie či chemoradio-
terapie se mohou projevovat v  imunit-
ním systému i dlouhou dobu po ukon-
čení terapie. Obnova počtů a  funkce 
imunokompetentních buněk je odvislá 
od volby cytostatika a  použité dávky. 
Většina chemoterapeutik negativně 
ovlivňuje především produkci cytokinu 
IL-2, zatímco samotná radioterapie sni-
žuje hladiny cytokinu IL-4 [17].

Chemoterapii byly dlouhou dobu při-
pisovány pouze imunosupresivní účinky. 
Ukazuje se však, že některá cytostatika 
mají schopnost aktivovat protinádoro-
vou imunitní odpověď, a tak potencovat 
efekt protinádorové léčby.

Hlavním imunostimulačním efek-
tem cytostatické léčby je uvolnění ná-
dorových antigenů. Buněčná smrt in-
dukovaná cytostatiky jako antracykliny, 
oxaliplatinou či radioterapií podporuje 
klonální expanzi cytotoxických T lym-
focytů a zvýšení exprese toll like recep-
toru 4 (TLR4) na dendritických buňkách 
[18]. TLR4 rozpoznává nebezpečné sig-
nální motivy převážně mikrobiálních or-
ganizmů, ale i endogenních struktur a je 
důležitým faktorem ve zpracování a pre-
zentování nádorových antigenů. Ligan-
dem pro receptor TLR4, který je uvolňo-
ván nádorovými buňkami po působení 
cytostatik a radioterapie, je tzv. protein 
high mobility group box 1 (HMGB1) [19].

Uvolnění nádorových antigenů vyvo-
lané buněčnou smrtí vedoucí k stimulaci 
imunitního systému je známo u gemci-
tabinu [20] a taxanů (paklitaxel a doce-
taxel), které mimoto zvyšují proliferační 
schopnost T lymfocytů a zvyšují cytoto-
xickou aktivitu NK buněk [21].

Zvýšení cytotoxického efektu CD8+ 
lymfocytů a  NK buněk vůči nádoro-
vým buňkám napomáhá zesílená ex-
prese FasL (Fas ligand) a TRAIL ligandů 
na terčových buňkách působením cy-
tostatik, jako jsou cisplatina, doxo-
rubicin, mitomycin C, fluorouracil 
a camptothecin [22,23].

Jiným mechanizmem stimulace imu-
nitního systému je indukce molekul za-
jišťujících mezibuněčné vazby. Napří-
klad působením 5-fluorouracilu (5-FU) 
dochází v  nádorových buňkách k  in-
dukci exprese proteinů teplotního šoku 
(HSP), která usnadňuje fagocytózu den-
dritickými buňkami a  následnou pre-
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a  CD8+ T lymfocytů, zatímco ostatní 
mechanizmy imunitního systému byly 
ovlivněny méně [57–59].

U pacientů s depresí je často nalézána 
relativní lymfopenie a  monocytope-
nie, relativní snížení počtu T lymfocytů, 
zvýšení absolutního i  relativního CD4+ 
T lymfocytů a zvýšení poměru CD4/CD8. 
Stav deprese je provázen zvýšením hla-
diny solubilních prozánětlivých mole-
kul [60,61]. U  pacientů s  depresí vyka-
zují CD4+ T lymfocyty zvýšenou expresi 
Fas receptorů (CD95), zodpovědných za 
aktivaci signální dráhy vedoucí k apop-
tóze [62].

U  pacientů s  depresí je zvýšena sé-
rová hladina TNFα. V důsledku toho do-
chází k  supresi genů regulujících bu-
něčný cyklus. Dochází ke snížení exprese 
membránových molekul zodpověd-
ných za aktivaci T lymfocytů. Tím je po-
tlačena proliferační schopnost a tvorba 
cytokinů T lymfocyty, dále ovlivňuje sig-
nální dráhy s  kalciovým messengerem 
a apoptické dráhy [63]. Zvýšená hladina 
TNFα blokuje aktivitu tyrozin fosfatázy, 
zodpovědné za nitrobuněčné signály. 
TNFα potlačuje expresi MHC I  molekul 
na povrchu buněk, a  zvyšuje tak mož-
nost úniku nádorových buněk imunit-
nímu dozoru [64].

U depresivních stavů jsou alterovány 
i faktory humorální imunity. Snížení cel-
kové hladiny sérového proteinu a zvláště 
albuminu je častým nálezem. Naopak 
zvýšeny jsou sérové hladiny proteinů, 
např. haptoglobinu, α1 glycoproteinu α1 
trypsinu, IgM , PGE2, IL-1beta, IL-6, IL-2, 
IL-12, TNFα, INFγ a CRP [61,65,66].

Závěr
Dlouhodobě přijímané tvrzení, že v dů-
sledku cytostatické léčby dochází k na-
vození imunosuprese, není zcela prav-
divá, ale v  povědomí laické i  odborné 
veřejnosti stále přetrvává. Přestože je 
známa souvislost mezi funkcí podkoro-
vých center mozku, imunitním a endo-
krinním systémem, je často opomíjen 
dopad dlouhodobého stresu a deprese 
na homeostázu. Z dlouhodobého hle-
diska má stav duševního zdraví velký 
význam pro správnou funkci imunit-
ního systému. V experimentálních stu-
diích bylo prokázáno, že některá cy-
tostatika selektivně potlačují populace 

mentu a  aktivaci imunitního systému). 
Klinický efekt této léčby je pozorován 
jak v monoterapii, tak v kombinaci s ra-
dioterapií či chemoterapií. Nejčastěj-
šími indikacemi této léčby jsou metasta-
tický kolorektální karcinom, karcinomy 
hlavy a  krku, karcinomy prsu a  foliku-
lární lymfom.

Ačkoliv monoklonální protilátky jsou 
cílené vůči určitému antigenu, jejich 
účinky mohou mít dalekosáhlý dopad 
na homeostázu imunitního systému. 

Vhodným příkladem může být mo-
noklonální protilátka namířená proti 
receptoru VEGF (vascular endothelial 
growth factor) (bevacizumab). Proti-
nádorový účinek bevacizumabu spo-
čívá v  inhibici nádorové angiogeneze. 
Receptory pro VEGF jsou však pří-
tomny i na imunokompetentních buň-
kách. Preklinické studie ukazují, že blo-
káda aktivace receptorů pro VEGF vede 
ke změnám hladiny cytokinů v  ná-
dorovém prostředí i  v  krvi (IL-1β, IL-6 
a  CXCL1) [52]. Pokles hladin cytokinů 
(IL-1β, IL-6) v  séru se zdá být dobrým 
biomarkerem odpovědi na léčbu. Dále 
se ukazuje, že selektivní inhibice VEGFR 
receptoru kontroluje růst nádoru inhi-
bicí infiltrace supresorových imunitních 
buněk (MDSC, Treg, makrofágy) a  na-
opak vede k zvýšení přítomnosti zralých 
dendritických buněk v nádorovém pro-
středí [53,54].

Monoklonální protilátky mohou ovliv-
ňovat aktivitu imunitního systému i ne-
přímo. V případě trastuzumabu a cetu-
ximabu se jedná o tzv. ADCC (antibody 
dependent cellular cytotoxicity) cytoto-
xicitu, kdy po vazbě protilátky na nádo-
rový antigen dojde k navázání Fc frag-
mentu na imunokompetentní buňky 
(např. NK buňky). Toto v konečném dů-
sledku vede k  zvýšenému dozrávání 
dendritických buněk a následně i k akti-
vaci specifické protinádorové imunitní 
reakce [55].

Imunitní systém a psychický stav 
onkologických pacientů
Změny v  náladě a  psychickém ladění 
ovlivňují imunologickou obranyschop-
nost na buněčné úrovni [56]. Dlouho-
dobý stres vyvolává změny v  imunit-
ním systému. Snížení počtů a zhoršené 
funkce byly pozorovány u  NK buněk 

1. ovlivnění signálních drah indukující 
apoptózu a

2. narušení vlastní imunitní odpovědi 
[43].

Výsledný efekt glukokortikoidů je 
zprostředkován přes aktivaci glukokor-
tikoidových receptorů s následnou mo-
dulací transkripce genů na různých 
úrovních [44]. Proteinový komplex zod-
povědný za regulaci buněčné apoptózy 
NF-κB je u hematologických malignit na 
rozdíl od solidních nádorů v  důsledku 
aktivace glukokortikoidových receptorů 
inhibován, a je tedy akcentována náchyl-
nost těchto buněk k apoptóze [45].

Použití glukokortikoidů je spojeno 
s  ovlivněním migrace imunokompe-
tentních buněk. A  to jednak z  důvodu 
snížené exprese adhesivních molekul 
na imunokompetentních buňkách jako 
např. ICAM-1 a L-selectinu či E-selectinu 
na povrchu endotelových buněk [46] 
a jednak v důsledku inhibice tvorby che-
motaktických cytokinů jako IL-8 a  CXC 
chemokinů [47,48].

Glukokortikoidy jsou zodpovědné i za 
inhibici exprese hlavních prozánětlivých 
cytokinů (interferonů α a β, interleukinu 
1α 1β, IL-2, IL-8, TNF α, IL-6, IL-12, IL-18)  
a  naopak glukokortikoidy stimulují 
tvorbu protizánětlivých cytokinů (IL-4,  
IL-10 či TGFβ) [49].

V důsledcích ovlivnění této tvorby cy-
tokinů glukokortikoidy, kdy je stimulo-
vána tvorba IL-4, a  naopak inhibována 
produkce IL-12, dochází k posunu v po-
měru Th1/Th2 lymfocytů ve prospěch 
Th2 subpopulace [50].

Kortikoidy také výrazně snižují schop-
nost dendritických buněk diferencovat 
se ve zralé elementy, a tak ovlivňují i je-
jich schopnost prezentovat antigen [51]. 
Kromě toho je prokázáno, že glukokor-
tikoidy silně snižují expresi genů kódu-
jících proaktivační molekuly buňkami 
specifické imunitní odpovědi a že indu-
kují sekreci TGF-β, který inhibuje funkce 
T lymfocytů a NK buněk.

Biologická léčba monoklonálními 
protilátkami
Monoklonální protilátky jsou produkty 
fuzního klonu. Jako každá jiná proti-
látka má Fab fragment (slouží k navázání 
proti určitým antigenním epitopům) 
a Fc fragment (zajišťuje vazbu komple-
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Prognostický význam morfologického 
hodnocení u mnohočetného myelomu

Prognostic Significance of Morphology in Multiple Myeloma 
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Souhrn
Východiska: Mnohočetný myelom je druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění způso-
bené klonální proliferací B buněk. Morfologické vyšetření se stanovením počtu plazmocytů 
v kostní dřeni patří mezi základní diagnostická kritéria i dnes. Cílem práce bylo ověřit, zda tato 
hodnocení mají prognostický význam i v éře nových léků. Materiál a metody: Do analýzy byly 
zařazeny dvě skupiny nemocných s MM. První skupinu tvořilo 45 nově diagnostikovaných ne-
mocných s MM, kteří podstoupili primoléčbu thalidomidem (skupina T). Druhá skupina nemoc-
ných zahrnovala 86 pacientů v prvním relapsu MM bez autologní transplantace kostní dřeně, 
kteří byli léčeni protokoly s thalidomidem a bortezomibem v různých kombinacích (skupina B). 
Bylo hodnoceno procentuální zastoupení podtypů plazmocytů v kostní dřeni na základě pro-
gresivní analýzy nukleolu, chromatinu a nukleocelulárního poměru (N/C). Kombinace těchto 
tří prvků vytváří osm podtypů a čtyři subklasifikace plazmatických buněk. Výsledky: Zralé plaz-
matické buňky byly nalezeny u 53,3 % (skupina T) a 53,5 % (skupina B) nemocných, proplaz-
mocyty I u 22,2 % (skupina T) a 24,4 % (skupina B) nemocných, proplazmocyty II u 22,2 % (sku-
pina T) a 22,1 % (skupina B) nemocných a plazmablasty u 1,0 % (skupina T) a 0 % (skupina B). 
Nemocní, kteří po primoléčbě dosáhli léčebné odpovědi, měli statisticky významně vyšší počet 
proplazmocytů II proti skupině bez léčebné odpovědi (medián 37,0 % vs 11,0 %; p = 0,033). 
Nemocní skupiny B se zastoupením zralých plazmocytů pod 10 % měli i významně kratší dobu 
přežití než ostatní skupiny nemocných při rozdělení pomocí kvartilů. Nemocní skupiny B s in-
filtrací proplazmocytů I vyšší než medián 15 % měli kratší přežití (medián OS 50,3 měsíce vs 
74,9 měsíce; p  = 0,024) a totéž platilo pro hodnocení proplazmocytů II (medián OS 41,3 měsíce 
vs 74,9 měsíce; p = 0,011). Závěr: Počet plazmatických buněk v kostní dřeni zůstává základ-
ním diagnostickým kritériem MM i v době nových genomických analýz. Přesnější morfologické 
hodnocení 8 subtypů plazmatických buněk přináší dílčí prognostické informace, které spolu 
s jinými prognostickými faktory mohou dále upřesnit prognózu nemocných s mnohočetným 
myelomem.

Klíčová slova
mnohočetný myelom – plazmocyty – morfologie – přežití – staging
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Úvod
Mnohočetný myelom (MM) je druhé nej-
častější krevní nádorové onemocnění 
způsobené neoplastickou proliferací 
plazmocytů stojících na konci vývojové 
fáze B lymfocytární linie. Morfologické 
hodnocení a  stanovení počtu plazma-
tických buněk v kostní dřeni patří mezi 
základní diagnostická kritéria i  v  době 
moderních genomických analýz [1–4]. 
Z  některých prací vyplývá, že podrob-
nější morfologická analýza může být 
důležitá pro stanovení prognózy. Pro-
gnostický význam přítomnosti tří dílčích 
kritérií (přítomnosti jadérka, charakteru 
jaderného chromatinu a  poměru jádra 
k objemu cytoplazmy) byl původně pro-
kázán v éře konvenční chemoterapie. Je 
založen na zhodnocení přítomnosti ne-
zralých plazmablastických buněk [5,6] 
nebo naopak na dominanci zralých plaz-
mocytů [7]. Goasguen et al prokázali vliv 
přítomnosti plazmablastů na celkové 
přežívání u nemocných s MM léčených 
konvenční terapií. Celkové přežití (OS) 
bylo 54 měsíců pro nemocné s počtem 
plazmablastů < 2 % oproti 20 měsícům 
pro nemocné s plazmablasty ≥ 2 % [6]. 
V  největší morfologické studii prove-
dené v Japonsku na 1 119 nemocných 
naopak přítomnost více zralých plazmo-
cytů znamenala lepší prognózu [7].

Cílem naší práce bylo ověřit, zda tato 
hodnocení mají prognostickou infor-

Summary
Backgrounds: Multiple myeloma is the second most common hematological disease caused by clonal proliferation of B cells. Evaluation of 
number of plasmocytes in the bone marrow is still one of the basic diagnostic criteria. The aim of this study was to verify if this evaluation has 
prognostic value even in the era of new drugs. Material and Methods: Two groups of MM patients were enrolled in this study. The group T – 
45  newly diagnosed MM patients who underwent treatment with thalidomide. Group B – 86 patients in first relapse of MM without autologous 
transplantation of bone marrow that were treated with thalidomide and bortezomib in various combinations. Percentage of subtypes of plas-
mocytes in the bone marrow was evaluated based on progressive analysis of nucleus, chromatin and nucleo-cellular ratio (N/C). Results: Mature 
plasma cells were found in 53.3% (group T) and 53.5% (group B) of patients; proplasmocytes I were found in 22.2% (group T) and 24.4% (group 
B) of patients; proplasmocytes II were found in 22.2% (group T) and 22.1% (group B) of patients and plasmablasts in 1% (group T) and 0% (group 
B). Patients who reached treatment response after first treatment had statistically significant number of proplasmocytes II when compared to 
group without treatment response (median 37% vs. 11%, p = 0.033). Group B patients with mature plasmocytes below 10% had significantly 
shorter overall survival than other patients when comparison of quartiles was performed. Group B patients with higher infiltration of proplasmo-
cytes I than median of 15% had lower overall survival (median 50.3 months vs. 74.9 months, p = 0,024); the same was true for evaluation of pro-
plasmocytes II (median OS 41.3 months vs. 74.9 months, p = 0,011). Conclusion: Numerical evaluations of plasma cells in the bone marrow remain 
basic diagnostic criteria of MM even in the era of new genomics analyses. More precise morphological evaluation of 8 subtypes of plasma cells 
brings important prognostic information that is necessary for new protocols for immunomodulatory drugs and proteasome inhibitors. 

Key words
multiple myeloma – plasma cell – morphology – survival – staging

tab. 1. charakteristika souboru. 

Skupina t Skupina B
počet zařazených nemocných 45 86
průměrný věk (SD) 67,4 (8,9) 61,1 (10,0)
muži/ženy 27/18 (60,0 %/40,0 %) 44/42 (51,0 %/48,8 %)
typy subklasifikace PBs dle nejvíce zastoupených typů u nemocných MM
plazmocyty (P000 a P001) 24 (53,3 %) 46 (53,5 %)
proplazmocyty I (P010, P011a P100) 10 (22,2 %) 21 (24,4 %)
proplazmocyty II (P101a P110) 10 (22,2 %) 19 (22,1 %)
plazmablasty (P111) 1 (2,2 %) 0 (0,0)
typ paraproteinu
IgG 24 (53,3 %) 42 (48,8 %)
IGA 15 (33,3 %) 29 (33,7 %)
B-J 4 (8,9 %) 8 (9,3 %)
IgM --- 1 (1,2 %)
IgD --- 2 (2,3 %)
nesekreční 1 (2,2 %) 3 (3,5 %)
IgA, B-J 1 (2,2 %) ---
IgG, IgM, biklonální --- 1 (1,2 %)
durie a Salmon stadium
I 7 (15,6 %) 11 (12,8 %)
II 8 (17,8 %) 13 (15,1 %)
III 30 (66,6 %) 62 (72,1 %)
A–B stadium
A 37 (82,2 %) 75 (87,2 %)
B 8 (17,8 %) 11 (12,8 %)
iSS stadium                                                                              n = 3 n = 68
1 10 (23,3 %) 20 (29,4 %)
2 17 (39,5 %) 31 (45,6 %)
3 16 (37,2 %) 17 (25,0 %)
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nátěrů kostní dřeně byl použit mikroskop 
Olympus BH-2, objektiv 100×, 20×, 10× 
a hematologické počítadlo typ SH-96/24D. 
U každého pacienta bylo hodnoceno 100 
plazmatických buněk dle třech stanove-
ných kritérií v následujícím pořadí:
1. Jadérko – přítomnost jadérka byla 

označena číslem 1, nepřítomnost ja-
dérka číslem 0.

2. Chromatin – přítomnost jemného 
chromatinu byla označena číslem 1, 
přítomnost kondenzovaného chro-
matinu byla označena číslem 0.

3. N/C poměr – k  posouzení tohoto 
parametru byla hodnocena veli-
kost jádra vzhledem k objemu cyto-
plazmy. Poměr N/C > 0,6 byl označen 
číslem 1, poměr N/C < 0,6 byl ozna-
čen číslem 0.

Metodika morfologického hodnocení
Kategorizace zralosti buněk proběhla 
podle již publikované metodiky [6]. Vý-
stupem analýzy 8 podtypů P000–P111 
jsou čtyři typy plazmocytů různé zra-
losti: zralé plazmocyty (podtypy P000 
a P001), proplazmocyty I (podtypy P010, 
P011 a P100), proplazmocyty II (podtypy 
P101 a  P110) a  plazmablasty (podtyp 
P111), viz obr. 1–3.

Každý aspirát kostní dřeně byl hodno-
cen a  následně skórován po fixaci roz-
tokem May-Grünwald a  obarven dle  
Giemsy-Romanovského (Pappenheimova 
panoptická barvicí metoda) [8,9]. Při po-
tvrzení diagnózy MM jsme vycházeli z kri-
téria ≥ 10% přítomnosti plazmatických 
buněk na celkový počet všech jaderných 
krevních buněk na nátěru. K  hodnocení 

maci i v éře účinných léků současnosti. 
V retrospektivní studii jsme analyzovali 
prognostický význam uvedených pod-
typů nádorových buněk ve vztahu k cel-
kové léčebné odpovědi, dlouhodobému 
přežití a  definovali jsme vztah k  jiným 
konvenčním prognostickým paramet-
rům. Jde o první analýzu in extenso po-
dobného typu u homogenního souboru 
nově diagnostikovaných nemocných lé-
čených režimem na bázi thalidomidu 
a  nemocných s  MM v  prvním relapsu 
onemocnění léčených režimem na bázi 
bortezomibu nebo thalidomidu.

Materiál a metody
Charakteristika souboru
Do analýzy byly zařazeny dvě skupiny 
nemocných s MM. První skupinu tvořilo 
45 nově diagnostikovaných nemocných 
s  MM (18 žen a  27 mužů s  průměrným 
věkem 67,4 [40–83 let]), kteří podstoupili 
primoléčbu thalidomidem (Myrin; sku-
pina T). Druhá skupina nemocných (sku-
pina B) zahrnovala 86 pacientů v prvním 
relapsu MM bez autologní transplantace 
kostní dřeně (42 žen a 44 mužů s průměr-
ným věkem 61,1 [33–82 let]). Nemocní 
byli léčeni protokoly s  bortezomibem 
(Velcade) v různých kombinacích (36,0 %; 
31/86) a protokoly s thalidomidem v růz-
ných kombinacích (64,0  %; 55/86). De-
mografická data nemocných jsou uve-
dena v tab. 1. Všichni nemocní byli léčeni 
na Interní hematoonkologické klinice Fa-
kultní nemocnice Brno v období od roku 
2005 do roku 2009 v  rámci standard-
ních léčebných postupů. Ve skupině  T 
se u všech nemocných jednalo o kombi-
novaný režim CTD (cyklofosfamid, tha-
lidomid a  dexametazon). Mezi nejčas-
těji použité režimy na bázi thalidomidu 
ve skupině B patřil režim CTD (cyklofos-
famid, thalidomid, dexametazon; 55 %, 
47/86) a režim TD (thalidomid, dexame-
tazon; 9 %, 8/86). Mezi nejčastěji použité 
režimy na bázi bortezomibu ve skupině B 
patřil režim CVD (cyklofosfamid, bortezo-
mib, dexametazon; 14 %, 12/86), režim  
Vel/Dox (Velcade, Doxil; 13 %, 11/86) 
v rámci klinické studie a režim V (borte-
zomib v monoterapii; 9 %, 8/86). Všechny 
vzorky kostní dřeně byly odebrány 
v rámci rutinního diagnostického zákroku 
po podepsání informovaného souhlasu 
schváleného etickou komisí FN Brno.

Je přítomno jadérko?

Je chromatin 
blastický?

Je poměr 
N/C > 0,6?

1

1

P111 P110 P101 P100 P011 P010 P001 P000

plazmablasty

1 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0

0

plazmocytyplazmocyty II plazmocyty I

Obr. 1. Konstrukce algoritmu pro automatickou subklasifikaci plazmatických buněk 
u MM. Jsou položeny tři po sobě následující otázky a jejich odpovědi jsou ano (1) nebo 
ne (0).

Obr. 2. Přehledná zastoupení plazmatických buněk podtypů podle definice algoritmu 
sy stému plazmatická buňka, první číslo představuje přítomnost (1) nebo absenci (0) ja-
dérka, druhé číslo představuje přítomnost (1) nebo nepřítomnost (0) blastického chroma-
tinu, poslední číslo představuje přítomnost (1) nebo nepřítomnost (0) n: c poměru < 0,6.
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nebo aspirací z kosti kyčelní. Před tímto 
rutinním diagnostickým zákrokem ne-
mocní podepsali informovaný souhlas.

Statistická analýza
Statistická analýza prognostických vý-
znamů morfologického hodnocení ná-
dorových buněk u MM byla provedena 
pomocí programu StatSoft, Inc. (2009) 
STATISTICA version 9.0 (www.statsoft.
com). U parametrů P000–P111 nebyla 
prokázána normalita, proto pro srov-
nání těchto parametrů s ostatními pa-
rametry byly použity neparametrické 
testy. Vztah s  laboratorními parame-
try (albumin, beta-2-mikroglobulin, 
CRP, LDH, kalcium, hemoglobin, trom-
bocyty, M-Ig v séru a moči) byl hodno-
cen využitím Spearmannova korelač-
ního koeficientu (RS). Vztah parametrů 
P000–P111 s kategoriálními parametry 
(léčebné odpovědi, typ paraproteinu, 
klinické stadium dle Durie-Salmona) 
byl hodnocen Mann-Whitney testem 
a  při ověřování statistické význam-
nosti parametrů P000–P111 s katego-

protein), LDH (laktátdehydrogenáza), 
kalcium, hemoglobin, trombocyty. 
Vzorky kostní dřeně pro hodnocení 
buněk byly získány sternální punkcí 

U  nemocných byl dále proveden 
odběr žilní krve ke sledování následu-
jících laboratorních hodnot: albumin, 
beta-2-mikroglobulin, CRP (C reaktivní 

Obr. 3. Přehledná zastoupení plazmocytů dle používaného algoritmu. Buňky s jadérkem 
jsou definováné jako P111, P110, P101, P100. Buňky s blastickým chromatinem jsou defi-
novány jako P111, P110, P011, P010 a buňky s velmi vysokým n: c poměrem (< 0,6) jsou 
P111, P101, P011, P001.
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Graf 1 A. Grafické znázornění statistické významnosti vztahu mezi proplazmocyty ii podtypu P110 a léčebné odpovědi ORR. 
Graf 1 B. Grafické znázornění statistické významnosti vztahu mezi proplazmocyty ii podtypu P110 a dobou přežití OS (od diagnózy) dle 
mediánů.
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morfologického hodnocení. Ve skupině T 
s primoléčbou zemřelo doposud 15,6 % 
(7/45) nemocných a jen u 26,7 % (12/45) 
nemocných bylo možné stanovit dobu 
do progrese onemocnění při době sledo-
vání 8,6 měsíce. Z tohoto důvodu nešlo 
určit medián přežití u OS, neboť podíl ze-
mřelých nemocných byl velmi malý.

U skupiny B byly pro podtypy plazma-
tický buněk P000–P111 hledány vhodné 
cut-off. Při srovnávání podle kvartilů bylo 
zjištěno, že nemocní s nižším počtem zra-
lých plazmocytů podtypu P000 < 10 % 
měli statisticky významně kratší dobu 
přežití – medián přežití 37,7 vs 62,9 mě-
síce, resp. 89,8 měsíce a  resp. 88,8 mě-
síce (p = 0,044) oproti nemocným s po-
čtem zralých plazmocytů podtypu 
P000 ≥ 10 %, resp. ≥ 28 % a resp. ≥ 53 %. 
Podobně byl zjištěn statisticky významný 
rozdíl při analýze zralých plazmocytů 
podtypu P001 při rozdělení na tři stejně 
početné skupiny (medián 39,2 měsíce, 
69,5 měsíce a 89,3 měsíce; p = 0,032) – 
graf 2A a 2B.

Při srovnávání skupiny B podle me-
diánu byl zjištěn statisticky významný 
vztah s celkovým přežitím OS u proplaz-

o proplazmocyty II (podtypy P101, P110) 
a o plazmablasty (podtyp P111) v 0 %.

Korelace podtypů plazmatických 
buněk s celkovou léčebnou odpovědí
Ve skupině T s  primoléčbou jsme pro-
kázali statisticky významný vztah mezi 
podtypem proplazmocytů II (P110) a cel-
kovou léčebnou odpovědí (Overall Re-
sponse Rate, ORR). Skupina nemocných 
s ORR měla vyšší počet proplazmocytů II 
(podtyp P110) než skupina nemocných 
bez léčebné odpovědi (medián 37,0 % 
vs 11,0 %; p = 0,033). Výsledky jsou zná-
zorněny v grafu 1A. Ve skupině B léčené 
pro první relaps MM nebyl prokázán sta-
tisticky signifikantní vztah mezi podtypy 
plazmatických buněk a ORR.

Korelace morfologických podtypů 
P000–P111 s dobou celkového přežití 
(OS) od diagnózy, dobou do progrese 
(TTP) a přežitím bez progrese (PFS)
Vzhledem k dobré účinnosti vstupní léčby 
thalidomidem byla četnost progresí one-
mocnění nízká a u nově diagnostikova-
ných nemocných nebylo doposud pro-
veditelné úplné zhodnocení významu 

riálními parametry ISS byl použit Krus-
kal-Wallis Anova test. U analýzy přežití 
byly mediány přežití stanoveny Kap-
lan-Meierovým odhadem a rozdíl mezi 
skupinami nemocných v časech přežití 
byl testován log-rank testem. Všechny 
testy byly provedeny na 5% hladině 
významnosti.

Výsledky analýzy prognostického 
významu morfologie 
plazmatických buněk 
u mnohočetného myelomu
U  45 nově diagnostikovaných nemoc-
ných s  MM bylo morfologické hodno-
cení následující: v 53,3 % (24/45) se jed-
nalo o zralé plazmocyty (podtypy P000 
a P001), v 22,2 % (10/45) o proplazmo-
cyty I  (podtypy P010, P011, P100), ve 
22,2 % (10/45) o proplazmocyty II (pod-
typy P101 a  P110) a  o  plazmablasty 
(podtyp P111) v 2,2 % (1/45).

U skupiny 86 nemocných s relapsem 
MM bylo morfologické hodnocení násle-
dující: v 53,5 % (46/86) se jednalo o zralé 
plazmocyty (podtypy P000, P001), 
v 24,4 % (21/86) o proplazmocyty I (pod-
typy P010, P011, P100), v 22,1 % (19/86) 
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Graf 2 A a B. Grafické znázornění statistické významnosti vztahu mezi zralými plazmocyty podtypů P000, P001 a dobou přežití OS  
(od diagnózy) dle kvartilů a tercilů.
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proplazmocytů I  podtypu P011 kore-
lovala s Ca a negativně korelovala s he-
moglobinem (RS = 0,268, RS =  –0,263; 
p = 0,017, p = 0,020). Negativní kore-
lace u CRP byla nalezena u proplazmo-
cytů I podtypu P100 a proplazmocytů II 
podtypu P101 (RS = –0,356, RS = –0,241; 
p = 0,002, p = 0,036). Proplazmocyty  II 
P110 negativně korelovaly s  albumi-
nem a pozitivně korelovaly s M-Ig v séru 
(RS =  –0,348, RS = 0,220; p = 0,002, 
p = 0,049).

Nebyl prokázán statisticky významný 
vztah podtypů plazmatických buněk 
P000–P111 k typům paraproteinů. Dále 
nebyl prokázán statisticky významný 
vztah podtypů plazmatických buněk 
P000–P111 ke klinickým stadiím dle Du-
rie-Salmona. U  podstadia A–B dle Du-
rie-Salmona byl statisticky prokázán 
vztah u nemocných, kteří měli v podsta-
diu B vyšší počet proplazmocytů I pod-
typu P011, než u nemocných v podsta-
diu A (medián 4,0 vs 1,0; p = 0,016).

Diskuze
Od roku 1984 je známo, že přítomnost 
nezralých plazmatických buněk (plaz-
mablasty) koreluje s  horší prognózou 
u  mnohočetného myelomu a  naopak. 
V  nejrozsáhlejší klinické studii zahrnu-
jící 1 119 nemocných léčených kon-
venční léčbou přežívalo déle než 10 let 
více nemocných ze skupiny s vyšším za-
stoupením zralých plazmocytů v biopsii 
kostní dřeně (54 % vs 31 %; p = 0,01) [7].  
Goasguen et al rozpracovali tyto zá-
kladní morfologické prognostické údaje 
podrobněji do osmi podtypů P000–P111  
plazmocytů dle zralosti a  potvrdili je-
jich prognostický přínos v éře konvenční 
léčby [6]. Prognostickou platnost tohoto 
dělení se nám dříve podařilo prokázat 
i při použití autologní transplantace [10]. 
V  této publikaci jsme potvrdili přínos 
morfologického hodnocení i při použití 
účinných léků současnosti thalidomidu 
a  bortezomibu v  relapsu onemocnění. 
U nemocných s MM léčených v primo-
léčbě thalidomidem jsme pozorovali 
vyšší četnost parciálních remisí v případě 
vyššího vstupního počtu proplazmo-
cytů  II podtypu P110 ve srovnání s ne-
mocnými bez léčebné odpovědi (me-
dián 37,0 % vs 11,0 %; p = 0,033). Obecně 
platí, že nezralé formy představují buňky 

P110 (RS = –0,383; p = 0,011, Rs = 0,384; 
p = 0,011 a Rs = 0,345; p = 0,024).

U  skupiny nemocných s  proplaz-
mocyty II podtypu P101 byla proká-
zána pozitivní korelace s  hemoglobi-
nem a albuminem (RS = 0,420; p = 0,005 
a  RS  =  0,295; p = 0,049). Nebyl proká-
zán statisticky významný vztah pod-
typů plazmatických buněk P000–P111 
k typům paraproteinů. Neprokázali jsme 
statisticky významný vztah podtypů 
plazmatických buněk P000–P111 ke kli-
nickým stadiím dle Durie-Salmona.

Ve skupině nemocných ve 3. stadiu 
dle ISS ve srovnání s 1. a 2. stadiem dle 
ISS byly nalezeny vyšší hodnoty proplaz-
mocytů II P110 (medián 22,0 vs 13,0; 
p = 0,055).

Ve skupině B s  relapsem byla nale-
zena pozitivní korelace mezi zralými 
plazmocyty podtypu P000 a albuminem 
(RS =  0,273; p = 0,016). U  proplazmo-
cytů I podtypu P010 byla nalezena pozi-
tivní korelace s CRP a negativní korelace 
s albuminem (RS = 0,264, RS = –0,252; 
p = 0,021, p = 0,027). Podobně skupina 

mocytů I  podtypu P010 a  proplazmo-
cytů  II podtypu P110. Skupina nemoc-
ných s  vyšší infiltrací proplazmocytů 
I podtypu P010 (≥ 15 %) měla kratší dobu 
přežití (74,9 vs 50,3 měsíce; p = 0,024). 
Rovněž nemocní s počtem proplazmo-
cytů II (podtyp P110) ≥ 14,5 % měli kratší 
dobu celkového přežití (74,9 vs 41,3 mě-
síce; p  = 0,011) – graf 1B. Při hodno-
cení doby do progrese (TTP) byl pozo-
rován trend k prodloužení TTP (medián 
18,8  měsíce vs 13,9 měsíce; p = 0,083) 
u  nemocných s  počtem plazmablastů 
P111 nižším než 2,8 %. Podobný trend 
byl pozorován i pro interval PFS.

Korelace morfologických podtypů 
plazmatických buněk P000–P111 
s konvenčními prognostickými 
laboratorními parametry
Ve skupině T s  primoléčbou byla na-
lezena statisticky významná nega-
tivní korelace mezi zralými plazmo-
cyty a  M-Ig v  moči. Pozitivní korelace 
byla nalezena pro proplazmocyty I pod-
typu P011 a proplazmocyty II podtypu 
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Graf 3. Grafické znázornění statistické významnosti vztahu mezi proplazmocyty i pod-
typu P010 a dobou přežití OS (od diagnózy) dle mediánů.
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i  v  době genomických, proteomických 
a  cytomických analýz. Přesnější a  také 
ekonomicky i  časově méně náročné 
morfologické hodnocení 8 subtypů 
plazmatických buněk v kostní dřeni při-
náší dílčí prognostické informace, které 
spolu s  jinými prognostickými faktory 
mohou dále upřesnit prognózu nemoc-
ných s mnohočetným myelomem.
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buminu. Byla nalezena pozitivní korelace 
mezi zralými plazmocyty (P000) a albu-
minem (RS = 0,273; p = 0,016), ale nega-
tivní korelace pro proplazmocyty I P010 
(RS = –0,252; p = 0,027) a proplazmocyty 
II P110 (RS = –0,348; p = 0,002). Hodnota 
albuminu je přitom součástí ISS (Interna-
tional Staging System) prognostického 
systému. Vysvětlením pro vztahy různých 
podtypů plazmocytů a albuminu může 
být skutečnost, že méně zralé nádorové 
buňky mají vyšší metabolizmus a nároky 
na výživu, nádor je obecně agresivnější 
a dochází k malnutrici a mimo jiné i vyšší 
spotřebě albuminu [11]. Nálezy jsou 
v souladu i se zjištěním trendu k vyšším 
hodnotám proplazmocytů II u  nemoc-
ných ve skupině T ve 3. stadiu dle ISS. 
Při hodnocení vztahu podtypu plazma-
tických buněk P000–P111 s D-S stadiem 
u skupin T a B nebyl prokázán statisticky 
významný vztah podtypů plazmatických 
buněk P000–P111 ke klinickým stadiím 
dle Durie-Salmona. I  zde budeme plat-
nost vztahů ověřovat na rozšířeném sou-
boru. Nejvýznamnějším prognostickým 
zjištěním tak zůstává souvislost mezi 
procentuální četností zralých plazmo-
cytů a celkovým přežitím, který byl po-
tvrzen i na limitovaném souboru nemoc-
ných, u kterých bylo potvrzeno rozdělení 
na 3 skupiny s významně rozdílnou pro-
gnózou (37,7 vs 62,9 vs 89,8 měsíce).

Závěr
Morfologické hodnocení plazmatických 
buněk v  kostní dřeni stále zůstává zá-
kladním diagnostickým kritériem MM 

s  intenzivní látkovou výměnou, které 
jsou více citlivé na vnější vlivy. Nicméně 
pokud chemoterapie tyto buňky zcela 
nezničí, dynamika jejich obnovy je ná-
sledně rychlejší. Takové vysvětlení odpo-
vídá i pozorovaným výsledkům přežití ve 
vztahu ke zralosti plazmocytů v našem 
druhém souboru (skupina B), kde počet 
zralých plazmocytů podtypu P000 ko-
reloval s  mediánem celkového přežití 
(< 10 % – 37,7 měsíce; < 28 % – 62,9 mě-
síce; < 53 % – 89,8  měsíce; ≥ 53 % – 
88,8 měsíce; p = 0,044). Opačná korelace 
byla zjištěna u  nemocných s  proplaz-
mocyty I  a  II podtypů P010, 110, které 
nesou rovněž prognostickou informaci 
(medián OS 74,9 měsíce vs 50,3 měsíce; 
p = 0,024, resp. 74,9 měsíce vs 41,3 mě-
síce; p  =  0,011). Je zřejmé, že podrob-
nější morfologické hodnocení stále při-
náší velmi levné, rychlé a  významné 
prognostické informace.

Ve skupině T s  primoléčbou bylo na-
lezeno několik statisticky významných 
vztahů k ostatním laboratorním parame-
trům, resp. konvenčním prognostickým 
faktorům. Pozorovali jsme negativní kore-
laci mezi zralými plazmocyty (P000) a M-Ig 
v moči (RS = –0,383; p = 0,011), pozitivní 
korelaci mezi proplazmocyty II (P101), he-
moglobinem (RS = 0,420; p = 0,005) a rov-
něž albuminem (RS = 0,295; p = 0,049). 
S ohledem na četnost souboru a krátko-
dobost sledování budeme analýzu ověřo-
vat na rozšířeném souboru.

Ve skupině B byly vedle několika po-
pisných vztahů zajímavé korelace mezi 
různými typy plazmocytů a hodnotou al-
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Summary
Backgrounds: The aim of the present study was to investigate the effect of ionizing radiation 
on the cell population that co-forms hippocampal formation in an adult rat brain. Materials 
and Methods: Adult male Wistar rats were exposed to whole-body irradiation with fractiona-
ted doses of gamma rays (the total dose of 4 Gy). Thirty, 60 and 90 days after irradiation the 
cell-specific types housed in the CA1, CA3 subregions and adjacent layers were labelled using 
immunohistochemistry for specific cell phenotypes; Ki-67 marker was used for proliferating 
cells and GFAP for detection of astrocytes. Results: During the 30th day post-exposure, a consi-
derable increase in the numbers of Ki-67-positive cells was seen. Moreover, significant decline 
in the density of neurons, mostly in the CA1 subregion, was observed on the 60th day. Slight 
overaccumulation of Ki-67-positive cells was seen in CA1 area 90 days after radiation treatment. 
Temporary decrease of GFAP-positive astrocytes was seen thirty days after irradiation, followed 
by their subsequent increase 60 days after exposure. Secondary decrease of GFAP-positive cells 
in both of regions was found in the group surviving 90 days post-irradiation. Conclusion: Re-
sults showed that radiation response of neurons and astrocytes that form the adult hippocam-
pus may play contributory role in the development of prognostically unfavourable adverse 
radiation-induced late effect.

Key words
ionizing radiation – radiation dosage – rat – hippocampus – Ki-67 antigen – GFAP

Súhrn
Východiska: Cieľom práce je študovať účinok ionizujúceho žiarenia na populáciu buniek, 
ktorá sa podieľa na zložení hipokampálnej formácie v mozgu dospelého potkana. Materiál 
a metodika: V experimente sme ožiarili dospelé samce potkanov kmeňa Wistar celotelovou 
frakcionovanou dávkou gama žiarenia (celková dávka 4 Gy). Po uplynutí zvolených časových 
intervalov (30, 60 a 90 dní po ožiarení) sme pomocou imunohistochemického farbenia iden-
tifikovali bunkové typy, ktoré sa nachádzajú v oblastiach CA1, CA3 hipokampu a v priľahlých 
vrstvách. Pomocou markera Ki-67 sme identifikovali proliferujúce bunky a na detekciu astrocy-
tov sme použili marker GFAP. Výsledky: Pozoruhodný nárast v počte Ki-67-pozitívnych buniek 
sme zaznamenali tridsať dní po ožiarení, ktorý bol následne vystriedaný ich výrazným pokle-
som do 60. dňa po expozícii, najmä v oblasti CA1 a opätovným miernym nárastom do 90. dňa 
po ra diačnom zásahu. V počte astrocytov sme zaznamenali ich dočasný úbytok tridsať dní po 
ožiarení a následné zvýšenie do 60. dňa. V poslednej skupine, ktorá prežívala deväťdesiat dní 
po expozícii, sme zistili sekundárny pokles GFAP-pozitívnych buniek v obidvoch sledovaných 
oblastiach. Záver: Výsledky poukazujú na to, že postradiačná odpoveď neurónov a astrocytov, 
ktoré sa podieľajú na zložení hippokampu, môže zohrávať určitú úlohu vo vývoji neskorých 
postradiačných prejavov, ktoré sú z hľadiska prognózy nepriaznivejšie.

Kľúčové slová
ionizujúce žiarenie – radiačná dávka – potkan – hipokampus – Ki-67 antigen – GFAP
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Backgrounds
The hippocampus is a  brain structure 
which belongs to the limbic system 
and lies under the medial temporal 
lobe, one on each side of the brain. It 
is some times grouped with other adja-
cent structures including the dentate 
gyrus, subiculum and entorhinal cortex 
forming a  structure so-called the hip-
pocampal formation. The hippocam-
pus is crucial for the formation of new 
auto biographical and fact memory tra-
ces. It may function as a memory gate-
way through which new memories must 
pass before entering permanent storage 
in the brain. Bilateral hippocampal da-
mage can result anterograde amnesia 
i.e. loss of ability to form new memories, 
although older memories may be safe.

Exogenous agents, such as ionizing ra-
diation could have impact on the rate 
of hippocampal cell population and ul-
timately on cognitive functions associa-
ted with hippocampus. Ionizing radia-
tion currently used in the radiotherapy 
can result in significant injury to nor-
mal brain structures. Adult CNS neu-
rons are posmitotic therefore they have 
been regarded as not having a primary 
role in the pathogenesis of radiation. Re-
search over the past fifty years demon-
strating that adult mammalian brain 
contain at least two discrete brain re-
gions with persistent capacity to gene-
rate new neurons and glial cells. The first 
regions is known as the subventricular 
zone (SVZ) lining the brain lateral vent-
ricles (LV) and the second one is repre-
sented by the subgranular zone (SGZ) in 
the dentate gyrus of hippocampal for-
mation [1,2]. Progenitor cells of the hip-
pocampal formation migrate into ad-
jacent granular cell layer (GCL) where 
they can establish mature morphologi-
cal and functional characteristics. They 
develop granule cell morphology and 
connect with their target area, cornu 
ammonis region 3 (CA3). Research into 
irradiation effects in normal brain tis-
sue has been mostly focused to studies 
of single-dose irradiation [3–6]. In ani-
mal models, hippocampal formation 
with vulnerable neural precursor cells 
from SGZ has been widely used as suc-
cessful model for studying of radiation- 
-induced reduction of neurogenesis and 

following deficits in hippocampal-de-
pendent functions of learning, memory 
and spatial information processing. It 
has been established that after single 
irradiation with various radiation doses 
(2–10 Gy) the numbers of apoptotic cells 
in hippocampal dentate gyrus dramati-
cally increased 3–6 h after exposure. Al-
though the extent of apoptosis later de-
creased, remained unchanged for 1–9 
months after initial exposure  [5–10].  
However, there are extensive experien-
ces with single doses application, the 
leading mode of radiation delivery in cli-
nic is fractionated radiotherapy. There 
has been reported that fractionated 
treatment led to development of cas-
cade radiation-induced acute and late 
changes. Initiate clonogenic cell death 
of endothelial cells is followed by break-
down of the blood-brain barrier result 
in vasogenic edema, ischemia, hypoxia 
and hypoxia-induced expression of se-
veral proteins such as vascular endothe-
lial growth factor (VEGF), intercellular 
adhesion molecule-1 (ICAM-1) with sub-
sequent demyelinisation and ultimately 
led to tissue necrosis [11].

In the present study we investiga-
ted the effect of fractionated irradiation 
(total dose of 4 Gy) on distribution of cell-
specific types housed the hippocampal 
formation in forebrain of rats, survived 
30, 60 and 90 days after exposure.

Materials and Methods
Animals. Adult male rats of the Wistar 
strain (SAV Dobrá Voda, SR) 7–8 months  
old at the beginning of experiment and 
weighing approximately 380  g were 
used in this study. The animals were kept 
under standard conditions (temperature 
of 22–24 °C, light-controlled enviroment 
with 12/12 h light/dark cycle) and provi-
ded with food and water ad libitum. All 
animal procedures were performed in 
accordance with the requirements for 
ethical standards of welfare and treat-
ment of animals.

Irradiation. For irradiation procedure 
the animals were anaesthetized by i.p. 
injection of ketamine (1–2 ml/kg body 
weight) and a  s.c. injection of xylasine 
(0.1–0.2 ml/kg b.w.). The rats were whole-
body irradiated using a  60Co radiation 
source (apparatus TERAGAM 02 UJP Pra-

gue). The total radiation dose administe-
red was 4 Gy of gamma rays (1 Gy × 4)  
given at seven days intervals and the 
animals survived 30, 60 or 90 days after 
the last exposure (three animals at each 
time interval). Control animals were 
killed 30 days (n = 2), 60 days or 90 days 
(n = 2) after sham irradiation.

Immunohistochemistry. Thirty to ni-
nety days after irradiation, the animals 
were overdosed by inhalation of mix-
ture 3% sevoflurane, 68% N20 and 30% 
02 and transcardially perfused with sa-
line followed by fixative 4% paraformal-
dehyde in 0.1 M phosphate buffer (PB).  
Brains were immediately removed from 
the skull, postfixed overnight in the same 
fixative at 4 °C and cryoprotected in 30% 
sucrose for 18 hours. Serial sagittal 30 μm 
sections were cut on cryostat, collected 
on lysine coated slides and air-dried. To 
minimize nonspecific binding of the se-
condary antibody, sec tions were incuba-
ted for 1 hour at RT in goat blocking so-
lution (10% goat serum, 1% BSA, 0.5% 
Tween 20 in PBS) and then covered over-
night at 4 °C by rabbit anti-Ki-67 (Abcam, 
Cambridge, UK), a nuclear antigen that is 
expressed during the entire cell cycle ex-
cept G0 stage and rabbit anti-glial fibril-
lary acid protein (GFAP; 1 : 50, Chemicon, 
Temecula, CA), selective marker for ast-
rocytes. After rinsing the sections were 
incubated for 2 h at RT with goat anti-
rabbit secondary anti body labeled with 
Alexa Fluor 488 (1 : 100, diluted in 0.3% 
Triton X-100 and 1% BSA in PBS, Mole-
cular Probes, Eugene, OR) and finally co-
verslipped with Fluoromount (Serva, 
Germany). The slides were viewed with 
an confocal laser scanning microscope 
Olympus FluoView FV10i (Olympus, 
Japan) with 10× objective, equipped 
with Alexa Fluor 488 (excitation: 499 nm; 
emission: 520 nm) or Alexa Fluor 594 (ex-
citation: 590 nm; emission: 618 nm). The 
image capturing was performed with an 
Olympus Fluoview FV10–ASW software, 
version 02.01 (Olympus).

Image analysis. Quantitative assess-
ment was performed in standardi-
zed counting area which included  
30 μm thick serial sagittal sections about  
0.90–1.40 mm laterally to bregma, from 
different areas of the hippocampus ac-
cording to localisation of appropriate 
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The counting was  performed by Ima-
geJ (NIH, Bethesda, MD) a  public do-
main image processing and analysis 
program. The density of fluorescent 
labelled cells was quantified automa-
tically at a  magnification of 10×. The 
total number of positively labeled cells 

GFAP-positive (GFAP+) cells (green fluo-
rescent nuclei and cytoplasm, respe-
ctively) were counted in 10–15 ran-
domly selected sections per animal. 
Values of (GFAP+) cells counted in la-
yers adjacent to CA1 and CA3 subre-
gions were summarised and averaged. 

cell-specific types in the stratum pyra-
midale of the cornu ammonis region 1 
(CA1), cornu ammonis region 3 (CA3) 
and in the adjacent layers, i.e. stratum 
oriens, str. lucidum, str. radiatum, str. 
lacunosum and str. moleculare. The 
numbers of Ki-67-positive (Ki-67+) and 

fig. 1. Photomicrographs of the sagittal sections through the hippocampus of adult male rats showing cornu ammonis region 1 
(cA1), cornu ammonis region 3 (cA3) and adjacent layers labeled with immunofluorescent staining for detection of Ki-67 a nuclear 
antigen that is expressed during the entire cell cycle except G0 stage (green fluorescence) in control group (A,B) and in the forebrain 
of rats, investigated thirty, sixty and ninety days after fractionated irradiation (irr–30, irr–60, irr–90) (c–h) with the total dose of 4 Gy 
of gamma rays. SP – stratum pyramidale. calibration bars: A–G = 100 μm.
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tion of selected cell population which 
resides hippocampal formation of the  
brains of control group and animals, in-
vestigated 30, 60 and 90 days after ra-
diation treatment (Fig. 1,2). In control 
group, higher abundance of proliferating  

± standard error (S.E.M). Statistical sig-
nificance was set at P ≤ 0.05.

Results
Quantitative image analysis showed 
difference in spatio-temporal distribu-

was determined by summing the va-
lues from all sections per individual 
experimental group. Data were ana-
lyzed using ANOVA one-way analy-
sis followed by a  Tukey-Kramer test 
comparison and presented as mean  

fig. 2. Photomicrographs of the sagittal sections through the hippocampus of adult male rats showing cornu ammonis region 1 
(cA1), cornu ammonis region 3 (cA3) and adjacent layers labeled with immunofluorescent staining for detection of glial fibrillary 
acid protein (GfAP) (green fluorescence), marker for mature astrocytes in control group (A,B) and in the forebrain of rats, investiga-
ted thirty, sixty and ninety days after fractionated irradiation (irr–30, irr–60, irr–90) (c–h) with the total dose of 4 Gy of gamma rays. 
OR – stratum oriens, Rd – stratum radiatum. calibration bars: A–G = 200 μm.
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normal brain tissue surrounding the 
tumor.

There has been reported significant 
increase of astrocytes up to 180 days 
after fractionated radiation treatment 
with various doses per fraction [13,14]. 
Likewise, results of our previous simul-
taneously performed study which was 
carried out with consequences of frac-
tionated delivery on forebrain’s  rostral 
migratory stream (represents lateral ex-
tension of the SVZ) showed increase of 
astrocytes along this migratory pathway 
two weeks after irradiation but these 
changes seems to be reversible [16].

Radiation injury to the CNS results 
in glial activation accompanied by ex-
pression of proinflammatory cytokines, 
which have been associated with radia-
tion-induced gliosis [17]. Recent re-
searches have speculated the roles of 
inflammatory mediators such as cyclo-
oxygenase (COX) and the role of micro-
glia (a main regulator of brain inflamma-
tion) in radiation injury. COX-2 appears 

secondary and more expressive decline 
was seen between sixty and ninety days. 
Loss or enhancement in density of glial 
cells such as astrocytes or oligodendro-
cytes are reported in many animal stu-
dies carried out with consequences of 
radiation treatment  [5,12,13]. Regar-
ding to astrocytes, studies in animals 
as well as clinical experiences showed 
that reactive astro gliosis is a  charac-
teristic response of astrocytes to in-
flammation and trauma of the adult 
CNS   [11,13,14,15]. Prominent featu-
res of activation of astrocytes (reactive 
glio sis) are hypertrophy of astrocytic 
processes, upregulation of intermedia-
 te filaments, glial fibrillary acid protein 
(GFAP), expression. In the practice of ra-
diation therapy has been used standard 
fractionation scheme and although in-
creases in radiation dose improve survi-
val in cancer patients, levels of radiation 
used for therapy are limited by the risks 
of ra diation necrosis, brain atrophy and 
other post-irradiation complica tions in 

Ki-67+ cells was detected in CA3 area 
(1,031 ± 157.97/cm2). Investigation of 
animals, survived 30 days after irra-
diation showed strong enhancement 
in both of regions (CA1: 2,134 ± 420.26 
versus 547 ± 190/cm2 in control ones; 
 ≤ 0.01; CA3: 2,168 ± 234.86). In the fol-
lowing group, examined 60 days after 
radiation treatment there was seen 
steep decrease in the numbers of pro-
liferating cells more in CA1 subregion  
(378 ± 99.59 vs. Irr–30: 2 134 ± 420.26;  
P ≤ 0.01) then in CA3 (1,110 ± 300). Finally, 
ninety days after exposure was detected 
overaccumulation of Ki-67+ cells in CA1 
(836 ± 309.72); however, there was no 
change in density of neurons in CA3  
(1,118 ± 222.17) when compared to 
previous post-radiation survival time. 
In the brain of control animals, higher 
density of GFAP-labeled astrocytes was 
observed rather in layers adjacent to 
CA1 subregion (3,997 ± 917.78) then 
in the neighboring layers of CA3 area  
(3,884 ± 1,919.6). In animals investi-
gated 30 days post-irradiation num-
bers of astrocytes decreased in CA1  
(2,264 ± 914.16) and in CA3 remained 
unchanged (3,927 ± 244.48). More over, 
the numbers of GFAP+ cells par tially in-
creased 60 days after exposure mostly 
in CA3 region (5,155 ± 456.3; CA1:  
3,931 ± 650.61). In brain of the animals, 
survived 90 days after irradiation, there 
was seen loss of astrocytes mostly in 
CA1 (2,658 ± 463.96) and less in CA3  
(2,711 ± 774.14).

Discussion
In presented study we investigated the 
effect of radiation treatment with frac-
tionated doses of gamma rays in the 
hippocampus of adult rats, survived 30, 
60 or 90 days after exposure. Obtained 
data showed several alterations in spa-
tio-temporal distribution of cell-speci-
fic types between the control and trea-
ted animals as well as among irradiated 
groups (Graph 1A, B). However, obser-
ved changes were in most cases not 
very striking, there has been found se-
veral differences. Temporary decrease of 
astrocytes was observed between con-
trol group and animals survived 30 days 
after exposure replaced by mild increase 
during the 60th day after treatment. The 
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Graph 1A, B. distribution of Ki-67-positive (Ki-67+) and GfAP positive (GfAP+) cells in 
the cornu ammonis region 1 (cA1), cornu ammonis region 3 (cA3) and in the neigh-
boring layers of hippocampus of control (c) and irradiated adult male rats investiga-
ted thirty, sixty and ninety days after fractionated irradiation (irr–30, irr–60, irr–90;  
± SeM). Statistical significance of differences between control and irradiated groups 
and between irr–30 versus irr–60 groups: ** P ≤ 0.01.
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Paliativní chirurgická léčba nádorů pankreatu 
a periampulární oblasti

Palliative Surgical Treatment of Tumors of Pancreas 
and Periampullary Region
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Souhrn 
Východiska: Karcinom pankreatu je agresivní nádorové onemocnění, které má zvyšující se inci-
denci. Radikální resekce, která jediná je potenciálně kurabilní metodou léčby, je možná pouze 
u 20–30 % pacientů. Hlavními symptomy, které obtěžují pacienty s pokročilým neresekabilním 
karcinomem hlavy pankreatu a periampulární oblasti, jsou obstrukční ikterus při stenóze dis-
tálního choledochu, vysoký ileus při stenóze duodena a bolesti, zejména epigastria a v zádech. 
Smyslem paliativní léčby je zmírnění těchto obtíží. Cílem našeho sdělení je zhodnotit vlastní 
výsledky paliativní chirurgické léčby maligního onemocnění pankreatu a periampulární oblasti. 
Soubor pacientů a metody: Do souboru jsme zařadili pacienty s karcinomem pankreatu a peri-
ampulární oblasti, které jsme operovali na Chirurgické klinice FN Hradec Králové od 1. 1. 2006 
do 31. 12. 2010. Všechny pacienty jsme indikovali k operaci se záměrem resekčního výkonu. 
U těch pacientů, u kterých byl během operace nález zhodnocen jako neresekabilní, jsme pro-
vedli paliativní operační výkon. U neresekabilního karcinomu hlavy pankreatu jsme vždy pro-
vedli gastro-entero anastomózu. V případě, že před operací karcinom hlavy pankreatu způsobil 
obstrukční ikterus při stenóze distální části žlučových cest a pokud to operační nález dovolil, 
našívali jsme hepatiko-jejuno anastomózu. Pokud měl pacient před operací bolesti v zádech, 
prováděli jsme též chirurgickou splanchnikektomii. Výsledky: Za uvedené období 5  let jsme na 
našem pracovišti pro maligní onemocnění pankreatu a periampulární oblasti operovali 94 pa-
cientů. Radikální resekci pro karcinom jsme provedli ve 45 případech. Paliativní spojkové ope-
race jsme provedli ve 42 případech. Pouze exploraci jsme provedli u 7 pacientů. Pooperační 
komplikace u paliativních operací jsme zaznamenali u 15 pacientů (30,6 %), většina těchto 
komplikací byla nezávažných. Závěr: Výhodou chirurgicky provedené hepatiko-jejuno anasto-
mózy oproti zavádění endoskopických stentů je zejména lepší dlouhodobá průchodnost, proto 
je vhodné tuto operaci provádět u pacientů s delším předpokládaným přežitím. Morbidita spoj-
kových operací je vcelku nízká a 30denní pooperační letalita v našem souboru nulová.

Klíčová slova
karcinom pankreatu – paliativní terapie – paliativní chirurgické výkony – přežití – kvalita života
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Úvod
Karcinom pankreatu je agresivní nádo-
rové onemocnění, které má zvyšující se 
incidenci. Podle Národního onkologic-
kého registru byla v roce 2006 hlášena 
hrubá incidence 19,2 na 100 000 za rok 
u mužů a 17,9 na 100 000 za rok u žen. 
Mortalita byla 17,7 na 100 000 za rok 
u mužů a 18,2 na 100 000 za rok u žen [1]. 
Mortalita dosahuje přibližně stejných 
hodnot jako incidence, což značí dlou-
hodobě infaustní prognózu. To je dáno 
především agresivní biologickou pova-
hou onemocnění, pozdními příznaky 
a  nízkou resekabilitou. Radikální re-
sekce, která jediná je potenciálně kura-
bilní metodou léčby, je možná pouze 
u 20–30 % pacientů [2]. Většina pacientů 
má lokálně pokročilé nebo disemino-
vané onemocnění již v  době diagnózy 
a u nich je možná pouze paliativní nebo 
symptomatická léčba. Hlavními sym-
ptomy, které obtěžují pacienty s pokro-
čilým neresekabilním karcinomem hlavy 
pankreatu a periampulární oblasti (kar-
cinom Vaterské papily, distálního chole-
dochu a duodena), jsou obstrukční ikte-
rus při stenóze distálního choledochu, 
vysoký ileus při stenóze duodena a bo-
lesti, zejména epigastria a v zádech [3]. 
Cílem paliativní léčby je zmírnění těchto 
obtíží. Přibližně 70 % pacientů má ob-
strukční ikterus v době zjištění diagnózy, 
proto i v rámci paliativní péče nabývá ře-
šení obstrukčního ikteru největšího vý-
znamu [4]. Obstrukční ikterus může vést 

k akutní cholangoitidě, dále může způ-
sobit jaterní selhání a vést k závažné koa-
gulopatii, čímž přímo ohrožuje život pa-
cientů [5]. Bylo popsáno více metod 
paliativního řešení obstrukčního ik-
teru. V současné době se nejčastěji po-
užívá endoskopická drenáž žlučových 
cest při ERCP se zavedením plastového 
stentu a chirurgické našití hepatiko-je-
juno anastomózy [6]. Endoskopická dre-
náž má všechny výhody miniinvazivního 
postupu a  je většinou dobře tolero-
vaná. Nicméně největší nevýhodou této 
metody je riziko opakování obstrukč-
ního ikteru při obstrukci stentu nebo 
jeho migraci. Další komplikací může 
být prorůstání nádoru a z toho vyplýva-
jící stenóza duodena, která zabrání opa-
kovanému endoskopickému vyšetření 
a dalším výměnám stentů [7]. Endosko-
pická drenáž žlučových cest má celkově 
nižší morbiditu a letalitu, doba hospitali-
zace je kratší než při chirurgickém řešení 
ikteru.

Cílem našeho sdělení je zhodnotit 
vlastní výsledky paliativní chirurgické 
léčby maligního onemocnění pankreatu 
a periampulární oblasti.

Soubor pacientů a metody
Do souboru jsme zařadili pacienty s kar-
cinomem pankreatu a  periampulární 
oblasti, které jsme operovali na Chirur-
gické klinice FN Hradec Králové od 1. 1. 
2006 do 31. 12. 2010. Všechny pacienty 
jsme indikovali k operaci se záměrem re-

sekčního výkonu. U těch pacientů, u kte-
rých byl během operace nález zhodno-
cen jako neresekabilní, jsme provedli 
pa liativní operační výkon. Důvodem ne-
resekability byla diseminace procesu po 
peritoneu, nově zjištěné metastatické 
postižení jater nebo lokálně pokročilý 
růst tumoru s infiltrací cévních struktur.

V  těchto případech jsme prováděli 
paliativní spojkovou operaci, u  nere-
sekabilního karcinomu hlavy pankre-
atu jsme vždy provedli gastro-entero 
anastomózu. V  případě, že před ope-
rací karcinom hlavy pankreatu způso-
bil obstrukční ikterus při stenóze dis-
tální části žlučových cest a  pokud to 
operační nález dovolil, našívali jsme he-
patiko-jejuno anastomózu. Na našem 
pracovišti provádíme paliativní spoj-
kovou operaci nejčastěji formou dvou 
omega kliček (přední antekolická gast-
ro-jejuno anastomóza a hepatiko-jejuno 
anastomóza), obě jsou spojeny Brauno-
vou spojkou, celkem tedy 4 anastomózy. 
V některých případech provádíme hepa-
tiko-jejuno anastomózu a gastro-jejuno 
anastomózu na kličku podle Rouxe, cel-
kem 3 anastomózy. Tato druhá metoda 
je vhodná při menším tumoru a delším 
závěsu mezenteria. Výhodou této me-
tody je menší počet anastomóz, nevý-
hodou je možný reflux žluče do žaludku. 
Pokud je ponechaný tumor velký, prová-
díme spojkovou operaci formou dvou 
omega kliček, gastro-jejuno anastomózu 
vždy antekolicky, hepatiko-jejuno ana-

Summary
Backgrounds: Pancreatic cancer is an aggressive malignant disease with increasing incidence. Radical resection, the only potentially curative 
method, is possible in only 20–30% of patients. The main symptoms of advanced non-resectable pancreatic head tumors include obstructive 
jaundice, caused by stenosis of distal common bile duct, duodenal obstruction and pain, especially in the epigastric region and back. The aim of 
palliative treatment is to relieve these complaints. This paper evaluates our own palliative surgical treatment results in patients with pancreatic head 
and periampullary region cancer. Patients and Methods: This study included all patients with pancreatic head and periampullary region cancer who 
underwent surgery at the Department of Surgery, University Hospital in Hradec Kralove from 1st January 2006 to 31st December 2010. The aim of 
the surgery in all patients was to resect the tumor. Palliative surgical procedure was performed in patients witn an inoperable tumor. We performed 
gastro-entero anastomosis in all the patients. When perioperative situation allowed, hepatico-jejuno anastomosis was performed in patients with 
obstructive jaundi ce. Surgical splanchnicectomy was performed in patients with back pain. Results: Over five years, we performed a surgery in 
94 patients for malignant disease of pancreas and periampullary region. Radical resection was performed in 45 patients. Palliative bypass procedure 
was performed in 42  patients. Exploration only was performed in 7 patients. Postoperative complications after palliative bypass procedures were 
noted in 15 patients (30.6%), the majority of these complications were minor. Conclusion: The advantage of surgical hepatico-jejuno anastomosis 
over endoscopically placed stent is particulary in superior long-term patency. Therefore, it is advisable to perform these procedures in patients with 
longer expected survival. Morbidity associated with palliative surgical procedures was relatively low and there was no mortality. 
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pancreatic cancer – palliative care – palliative surgery – survival – quality of life
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kací byla nezávažných – Dindo I a  II, tj. 
neinfekční a infekční ranné komplikace, 
močové infekce, pooperační pneumo-
nie lehkého stupně a jiné. Závažné po-
operační komplikace Dindo III a IV měli 
pouze 3 pacienti (6,1 %). V jednom pří-
padě se jednalo o pooperační cholan-
goitidu, přechodně byla zavedena PTBD 
(perkutánní transhepatická biliární dre-
náž), hepatiko-jejuno anastomóza byla 
dobře průchodná. Po zlepšení stavu 
byla zevní drenáž odstraněna, další 
komplikace se neobjevily. Druhý pa-
cient měl krvácení z gastro-jejuno ana-
stomózy při plné antikoagulační léčbě 
nízkomolekulárním heparinem po ná-
hradě aortální chlopně v  minulosti.  

Paliativní spojkové operace jsme pro-
vedli ve 42 případech. Z  toho pouze 
gastro-entero anastomózu u 9 pacientů. 
Gastro-entero anastomózu s  hepati-
ko-jejuno anastomózou u 33 pacientů. 
Pouze exploraci jsme provedli u  7 pa-
cientů. Splanchnikektomii jsme pro-
vedli u  7 pacientů, z  toho u  spojkové 
operace ve 4 případech a u explorace ve 
3 případech. U spojkových operací byla 
průměrná doba hospitalizace 12 dní, 
rozmezí 8–35 dní. U explorace byla prů-
měrná doba hospitalizace 9 dní, rozmezí 
7–12 dní. 

Pooperační komplikace u  paliativ-
ních operací jsme zaznamenali u 15 pa-
cientů (30,6 %), většina těchto kompli-

stomózu antekolicky nebo retrokolicky, 
tak aby nebyla anastomóza pod tahem.

Pokud měl pacient před operací bo-
lesti v  zádech, prováděli jsme též 
splanchnikektomii [8]. Jestliže byl karci-
nom lokalizován v těle nebo kaudě pan-
kreatu a nezpůsoboval útlak duodena či 
žlučových cest, tak jsme paliativní spojky 
neprováděli. Pouze v  případě bolestí 
před operací jsme provedli splanchni-
kektomii. Splanchnikektomii provádíme 
následujícím způsobem: po protětí pars 
hepatogastrica omenti minoris natneme 
zadní peritoneum mezi aortou a  dolní 
dutou žílou. Za arteria hepatica commu-
nis vyhledáme ganglion coeliacum dex-
trum, které resekujeme. Přístup ke gan-
glion coeliacum sinistrum je možný po 
odtažení abdominálního jícnu vlevo, nic-
méně tento přístup je poměrně obtížný, 
s vyšším rizikem poranění jiných struk-
tur, proto ganglion coeliacum sinistrum 
neresekujeme.

U pacientů jsme sledovali pooperační 
komplikace, 30denní pooperační leta-
litu, dobu hospitalizace, dlouhodobé 
výsledky průchodnosti hepatiko-jejuno 
anastomózy a  celkovou dobu přežití. 
Pooperační komplikace jsme hodnotili 
podle Dinda, tab. 1 [9]. Přežití jsme zjišťo-
vali ze zdravotní dokumentace pacientů, 
dotazem u  praktického lékaře nebo 
u spádových zdravotnických zařízení.

Výsledky
Za uvedené období jsme na Chirurgické 
klinice FN Hradec Králové pro maligní 
onemocnění pankreatu a periampulární 
oblasti operovali 94 pacientů. Průměrný 
věk všech pacientů byl 65 let. Radikální 
resekci pro karcinom jsme provedli ve 
45 případech, z  toho parciální duode-
nopankreatektomii 38× a levostrannou 
resekci pankreatu 7×. Totální duodeno-
pankreatektomii jsme neprovedli v žád-
ném případě.

tab. 1. Komplikace podle dinda.

stupeň A jakákoliv odchylka od normálního pooperačního průběhu bez nutnosti zvláštní intervence, př. ranné komplikace
stupeň B vyžaduje farmakologickou léčbu, př. antibiotika, transfuze
stupeň C vyžaduje chirurgickou, endoskopickou nebo radiointervenční léčbu
stupeň D život ohrožující komplikace, selhání jednoho nebo více orgánů
stupeň E smrt pacienta v důsledku pooperační komplikace

přežití (měsíce)

1,000

0,750

0,500

0,250

0,000

0 20 40 60 80

Graf 1. Porovnání přežití pacientů po radikální resekci (tmavá) a paliativní spojkové 
operaci (světlá).
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Při indikaci pacientů k operaci postu-
pujeme podle obecně platného sché-
matu uvedeného v grafu 2:

1. Operaci indikujeme, pokud z  vy-
šetřovacích metod (CT, ERCP, EUS, onko-
markery) vyplyne podezření na karci-
nom pankreatu nebo periampulární 
oblasti. Předoperační biopsii nevyžadu-
jeme v případech, kdy je nález typický 
pro karcinom pankreatu. Tessler ukázal, 
že kombinace ztráty hmotnosti o  více 
než 9 kg, sérové koncentrace bilirubinu 
nad 51 µmol/l a  vyšší sérové koncent-
race CA 19–9 má 100% specificitu k pre-
dikci malignity i bez předoperační bio-
psie [10]. Naopak u  pacientů, kde jsou 
nálezy vyšetřovacích metod nejedno-
značné, nebo dokonce protichůdné, vy-
žadujeme odběr biopsie, nejčastěji při 
endosonografii, méně často transabdo-
minálně pod UZ kontrolou. Dále u riziko-
vějších pacientů klademe větší důraz na 
průkaz malignity před operací, abychom 
tak snížili počet resekcí pankreatu pro 
benigní léze u rizikových pacientů.

2. Absolutně neresekabilní nádor se 
vyskytuje při metastatickém postižení 
jiných orgánů, nejčastěji jater, to může 
být patrné na CT vyšetřeních provede-
ných před operací (obr. 1). U těchto pa-
cientů chirurgickou exploraci neindiku-
jeme. Diagnostická laparoskopie, která 
měla zlepšit zhodnocení lokoregionál-
ního stagingu, nesplnila očekávání. Nie-
veen van Dijkum studoval efektivitu dia-
gnostické laparoskopie u 297 pacientů 
a  zjistil, že přínos tohoto postupu je 
menší, než bylo očekáváno [11]. Při ote-
vřené chirurgické exploraci je možné 
lépe zhodnotit infiltraci cévních struktur 
a  v  indikovaných případech je možné 
resekovat tumor s  infiltrovanou částí 
horní mezenterické žíly (VMS) nebo por-
tální žíly en block [12]. Domníváme se, 
že je chybou neindikovat k operaci pa-
cienty, u  kterých je vysloveno pouhé 
podezření na infiltraci VMS nebo por-
tální žíly na základě vyšetření CT nebo 
endosonografie.

Bylo navrženo několik klasifikací infil-
trace VMS a portální žíly při zobrazova-
cích metodách. Klasifikace podle Loyera 
posuzuje konvexitu obrysu tumoru 
ve vztahu k žíle, viz tab. 2  [13]. Dále je 
možno posuzovat délku infiltrace žíly 
tumorem SMV (0 mm, < 5 mm, > 5 mm), 

plikace (akutní cholangoitidy řešené po-
mocí dočasně zavedené PTBD zmíněné 
výše) jsme další komplikace hepatiko- 
-jejuno anastomóz nezaznamenali; leak 
nebo dehiscenci hepatiko-jejuno ana-
stomózy jsme neměli u  žádného pa-
cienta. Dehiscenci gastro-entero anasto-
mózy jsme též nepozorovali v žádném 
případě.

Dlouhodobé přežití pacientů jsme 
hodnotili podle Kaplan-Meiera. Medián 
přežití pacientů po paliativních spojko-
vých výkonech a exploracích byl 10 mě-
síců. Více než 6 měsíců přežilo 31 z 49 pa-
cientů (63,3 %). Jednoleté přežití bylo 
30,6 %, tříleté přežití bylo 0 %.

Porovnání přežívání pacientů po radi-
kálních a paliativních výkonech je patrné 
v grafu 1. K porovnání přežití pacientů 
v  obou skupinách byl použit log-rank 
test. Mezi oběma skupinami byl zjištěn 
statisticky významný rozdíl, p < 0,01.

Diskuze
Karcinom pankreatu a  periampulární 
oblasti je závažné onemocnění s  po-
měrně špatnou prognózou. Jedinou po-
tenciální kurativní modalitou léčby je ra-
dikální resekce. Resekční výkon oproti 
paliativním spojkám může významně 
prodloužit přežití (graf 1).

Krvácení bylo ošetřeno endoskopicky 
a  po úpravě dávkování nízkomoleku-
lárního heparinu se již neobnovilo. Třetí 
pacient měl 2. pooperační den fibrilaci 
komor, nejspíše na podkladě kardiální 
nestability při větším peroperačním 
přesunu tekutin. Byl úspěšně resusci-
tován a  po zlepšení stavu propuštěn 
23. pooperační den do domácího ošet-
řování. 30denní pooperační letalita 
v  našem souboru pacientů se spojko-
vými operacemi byla nulová.

Dlouhodobá průchodnost hepati-
ko-jejuno anastomóz byla dobrá, žádný 
pacient neměl po operaci až do úmrtí 
obstrukční ikterus. Kromě jedné kom-

Podezření na karcinom pankreatu?

Je nález potenciálně resekabilní?

Souhlasí pacient s operací?

OPERACE

Dovoluje celkový stav pacienta operaci?

Graf 2. indikační schéma.

Obr. 1. Rozsáhlý tumor těla pankreatu s infiltrací portální žíly, truncus coeliacus a ža-
ludku (černá šipka). Patrné bilobární metastatické postižení jater (bílé šipky). chirur-
gická léčba u tohoto pacienta není indikována.
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soubory pacientů v jiných centrech [20]. 
Důležité je, že 30denní pooperační leta-
lita byla nulová. Dále že chirurgické našití 
hepatiko-jejuno spojky zajistilo dobrou 
drenáž žlučových cest u všech pacientů. 
Žádný pacient neměl obstrukční ikterus 
až do své smrti. Komplikaci hepatiko- 
-jejuno spojky jsme zaznamenali pouze 
v jednom případě (3 %).

Drenáž žlučových cest je hlavním 
cílem paliativní léčby u většiny pacientů 
s  neresekabilním karcinomem hlavy 
pankreatu a  periampulární oblasti. En-
doskopická drenáž a chirurgická hepa-
tiko-jejuno anastomóza jsou dvě nej-
častější možnosti drenáže. Dosud jsou 
vedeny diskuze, která alternativa je pro 
pacienta výhodnější. Byly provedeny 

V našem souboru byl medián přežití po 
spojkové operaci 10 měsíců, déle než 
6 měsíců přežilo 63,3 % pacientů.

Přežití pacientů s  neresekovaným 
tumorem v  našem souboru bylo delší, 
než jsou běžně uváděná přežití karci-
nomu pankreatu a  periampulární ob-
lasti, protože se jednalo o  vybranou 
skupinu pacientů. Všichni pacienti byli 
indikováni k  operaci se záměrem radi-
kální resekce, pacienti s prokázanou di-
seminací před operací nebyli do sou-
boru zařazeni.

Závažné pooperační komplikace jsme 
zaznamenali u 3 pacientů (6,1 %), celkově 
mělo jakoukoliv komplikaci 15 pacientů 
(30,6 %). Morbidita v našem souboru je 
přijatelná a  srovnatelná s  podobnými 

cirkumferenci infiltrace žilních struktur 
(0°, 0–90°, 90–180°, nad 180°) [14].

Resekabilita nádoru se nejlépe po-
soudí až při chirurgické exploraci, a  to 
zejména v hraničních případech. V indi-
kovaných případech je možné provést 
en block resekci VMS nebo portální žíly 
s tumorem [12] (obr. 2). Přežití těchto pa-
cientů je stejné jako u  pacientů po re-
sekci pankreatu bez resekce cév [15]. 
V některých případech je při chirurgické 
exploraci vysloveno podezření na infil-
traci žíly tumorem, po provedené resekci 
se žílou en block se při definitivním his-
tologickém vyšetření zjistí pouze zánět-
livá reakce okolo tumoru, která imituje 
maligní infiltraci žilních struktur [15].

3. Resekce pankreatu je náročný ope-
rační výkon, který má sice relativně níz-
kou pooperační letalitu, nicméně mor-
bidita zůstává vysoká [16]. Při růstu 
incidence karcinomu pankreatu a stár-
nutí populace se stále častěji setká-
váme s pacienty vyššího věku, kteří mají 
další různě závažné choroby (např. ICHS, 
CHOPN, renální insuficienci, DM atd.), 
a  zvažujeme u  nich resekci pankreatu. 
V těchto případech se neřídíme věkem, 
ale celkovým stavem pacientů. Vyšší věk 
sám o sobě není kontraindikací resekce 
pankreatu [17,18]. V rámci předoperač-
ního vyšetření se jeví vhodná i zátěžová 
ergometrie, která dobře posoudí funkční 
rezervu pacienta.

4. Indikace resekce pankreatu je zá-
važné rozhodnutí, je nutné postupovat 
individuálně a  pacienta pečlivě poučit 
o  všech rizicích operace. Informovaný 
souhlas pacienta s operací je nezbytnou 
podmínkou.

Všechny pacienty v  uvedeném sou-
boru pacientů jsme indikovali k operaci 
se záměrem radikální resekce, ovšem re-
sekce byla možná pouze u 45 pacientů 
(47,9 %). Resekabilita v našem souboru 
pacientů byla vyšší, než je běžně udá-
vaná resekabilita všech karcinomů pan-
kreatu, protože jsme neoperovali pa-
cienty s diseminací prokázanou v době 
diagnostiky onemocnění [19]. Pokud byl 
nádor hlavy pankreatu a periampulární 
oblasti při exploraci zhodnocen jako ne-
resekabilní, prováděli jsme paliativní 
spojkové operace. Cílem paliativní léčby 
je zlepšit kvalitu života pacientů, tato 
léčba ovšem nemůže prodloužit přežití. 

Obr. 2. Karcinom hlavy pankreatu s infiltrací vena mesenterica superior stupně d podle 
loyera (černá šipka). Provedena parciální duodenopankreatektomie s resekcí vena 
mesenterica superior a náhradou štěpem vena saphena magna.

tab. 2. infiltrace v. mesenterica superior a v. portae podle loyera.

stupeň A tukový proužek mezi žílou a tumorem
stupeň B normální pankreatická tkáň mezi žílou a tumorem
stupeň C tumor v kontaktu se žílou konvexním obrysem
stupeň D tumor v kontaktu se žílou konkávním obrysem
stupeň E tumor infiltruje žílu v celé cirkumferenci
stupeň F žíla uzavřena tumorem
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Při chirurgické exploraci je možné pro-
vést splanchnikektomii otevřeně, mož-
ností je buď chemická splanchnikek-
tomie aplikací roztoku alkoholu, nebo 
přímá resekce ganglion coeliacus. Che-
mická splanchnikektomie se provádí 
aplikací 20 ml 50% alkoholu po obou 
stranách aorty v  úrovni odstupu trun-
cus coeliacus. Lillemoe provedl rando-
mizovanou dvojitě zaslepenou studii, 
kdy porovnával chemickou splanchni-
kektomii aplikací alkoholu s aplikací pla-
ceba [28]. Chemická splanchnikektomie 
výrazně snížila bolesti pacientů. Oproti 
placebu signifikantně více pacientů ne-
trpělo bolestí až do úmrtí (56 % vs 34 %). 
Zajímavým výsledkem této studie bylo, 
že pacienti s  chemickou splanchni-
kektomií měli delší přežití než pacienti 
s placebem. Autoři to vysvětlují tím, že 
pře trvávající bolest vede k celkové de-
terioraci pacientů, a tím způsobuje čas-
nější úmrtí.

Na našem pracovišti provádíme pří-
mou splanchnikektomii, tj. resekci gan-
glion coeliacum, používáme techniku 
popsanou výše. Výhodou oproti che-
mické splanchnikektomii je přesná di-
sekce ganglion coeliacum, která sníží 
riziko poranění jiných struktur, nevýho-
dou je mírné prodloužení operačního 
času. V  našem souboru jsme provedli 
splanchnikektomii u 7 pacientů. U 4 pa-
cientů (57 %) byl pozorován příznivý 
efekt výkonu, nicméně tento efekt byl 
pouze krátkodobý.

Další méně využívanou terapií bolesti 
u pacientů s karcinomem hlavy pankre-
atu je torakoskopická splanchnikekto-
mie. V  prospektivní studii 44 pacientů 
s karcinomem pankreatu nebo chronic-
kou pankreatitidou byla provedena bi-
laterální torakoskopická splanchnikek-
tomie, ta vedla k  50% ústupu bolestí 
během jednoho týdne po operaci [33]. 
Nicméně tato operace nese svá rizika, 
u  9 % pacientů byla vynuceně prove-
dena torakotomie pro peroperační krvá-
cení. Pro svá rizika nemůže být tato me-
toda považována za standardní metodu 
léčby bolesti u pacientů s karcinomem 
pankreatu.

Závěr
Diagnóza karcinomu pankreatu je velmi 
závažná. Jedinou šancí na dlouhodobé 

nost jejich odstranění, pokud způsobí 
komplikace [27].

Další výhodou chirurgické drenáže 
žlučových cest je možnost našití gast-
ro-entero anastomózy v  jedné době, 
tzv. double bypassu. Přibližně u  20 % 
pacientů s neresekabilním karcinomem 
hlavy pankreatu se postupně vyvine 
stenóza duodena. Provedení double by-
passu v jedné době při porovnání s naši-
tím pouze hepatiko-jejuno spojky účinně 
zabrání vzniku vysokého ileu. Morbidita 
a  letalita obou operací je srovnatelná 
[4,28]. Pokud se ovšem gastro-entero 
anastomóza provádí až v době, kdy má 
pacient symptomatickou stenózu duo-
dena, je morbidita vysoká a letalita do-
sahuje až 22 % [6]. Další relativně novou 
technikou léčby stenózy duodena je 
aplikace samoexpandibilních kovo-
vých stentů do duodena. Tato metoda 
je vhodná především u pacientů s krát-
kým předpokládaným přežitím  [29]. 
Dosud nebyla provedena randomizo-
vaná studie, která by porovnávala zave-
dení stentu do duodena s našitím gast-
ro-entero anastomózy.

Léčba bolesti je nezbytnou součástí 
terapie pacientů s karcinomem pankre-
atu a periampulární oblasti. V průběhu 
onemocnění si stěžuje na bolesti více 
než 90 % pacientů. Léčba bolesti je nej-
prve farmakologická podle doporučení 
WHO. Nejdříve jsou podávána nesteroid-
 ní antiflogistika (NSAID), následně opi-
áty. Nicméně nežádoucí účinky těchto 
léků jsou výrazné a při progredující bo-
lesti není farmakologická léčba dosta-
čující. Dalším krokem v léčbě bolesti je 
intervence plexus coeliacus, při přeru-
šení nervových drah z pankreatu se pře-
ruší vnímání bolesti při karcinomu pan-
kreatu. Blokáda plexus coeliacus může 
být provedena perkutánně pod CT kon-
trolou. Podle metaanalýzy 24 publikací 
s 1 145 pacienty, u kterých byla prove-
dena neurolýza plexus coeliacus pod CT 
kontrolou, pro 70–80 % pacientů zname-
nala tato léčba dlouhotrvající přínos [30].

Další možností je neurolýza plexus 
coe liacus při endosonografii. Výsledky 
nerandomizovaných retrospektivních 
studií udávají úlevu od bolesti u 85–90 % 
pacientů [31,32]. Nicméně sledování pa-
cientů v  těchto studiích bylo pouze 
krátkodobé.

4 randomizované studie, které porovná-
valy výsledky endoskopické drenáže žlu-
čových cest a chirurgické hepatiko-jeju-
 no spojky [7,21–23].

V těchto studiích vykazovali pacienti 
s  chirurgickou drenáží žlučových cest 
vyšší krátkodobou morbiditu a  delší 
dobu hospitalizace, ale lepší dlouho-
dobou průchodnost anastomózy. Na-
proti tomu pacienti s endoskopicky za-
loženou drenáží měli nižší morbiditu 
a  iniciálně kratší dobu hospitalizace 
po drenáži. Nicméně 20–25 % mělo při 
dlouhodobém sledování komplikace, 
které vyplynuly z obstrukce stentu, tj. re-
cidivující ikterus a cholangoitidu [24]. In-
terval průchodnosti plastového stentu 
je přibližně 70 dní [2]. V  pozdější me-
taanalýze bylo uvedeno, že dostupné 
údaje nejsou dostatečné k  definitiv-
nímu závěru, která metoda by měla být 
preferována  [25]. K  nevýhodám uve-
dených studií patří fakt, že byly prove-
deny před delší dobou. V poslední době 
došlo ke  zlepšení operačních technik, 
zavedení nových materiálů, zlepšení po-
operační péče, které vedly k lepším vý-
sledkům chirurgické léčby a snížení po-
operační morbidity.

Novější studie udávají, že rozhodnutí 
o  výběru metody drenáže žlučových 
cest by mělo být vedeno předpokláda-
nou prognózou pacienta. Endoskopická 
drenáž je doporučována u  pacientů, 
kteří mají diseminaci onemocnění nebo 
je u  nich předpoklad přežití méně než 
6 měsíců [3,24].

Jedna recentní studie dokonce uvádí, že 
chirurgická drenáž žlučových cest může 
mít výhodu v  delším přežití pacientů 
oproti endoskopické drenáži. Důvodem 
je, že při chirurgické drenáži nedochází 
k recidivujícím cholangoitidám a sepsím 
u pacientů [2]. Nicméně tato studie byla 
retrospektivní a autoři ve studii nehodno-
tili rozsah onemocnění před terapií.

Delší průchodnost než plastové stenty 
by měl mít kovový stent. Byla publiko-
vána jedna retrospektivní studie porov-
návající chirurgickou drenáž žlučových 
cest s drenáží pomocí kovového stentu 
[26]. V  této studii se uvádí, že pacienti 
s kovovým stentem mají více pozdních 
komplikací (stenóza duodena, recidiva 
obstrukčního ikteru a  cholangoitidy). 
Nevýhodou kovových stentů je nemož-
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přežití je radikální resekce tumoru. Re-
sekabilita karcinomu pankreatu se nej-
lépe pozná při chirurgické exploraci. Do-
mníváme se, že je chybou neindikovat 
operační výkon u pacientů, u kterých je 
vysloveno podezření na infiltraci horní 
mezenterické žíly nebo portální žíly. Pa-
cienti s hraničně resekabilním nádorem 
na CT a EUS by měli být indikováni k chi-
rurgické exploraci a  pokusu o  resekci. 
Pokud je nádor peroperačně hodnocen 
jako neresekabilní, je možné provést pa-
liativní spojkovou operaci: gastro-entero 
anastomózu a  hepatiko-jejuno spojku 
v jedné době. Výhodou chirurgicky pro-
vedené hepatiko-jejuno anastomózy 
oproti zavádění endoskopických stentů 
je zejména lepší dlouhodobá průchod-
nost, proto je vhodné tuto operaci pro-
vádět u  pacientů s  delším předpoklá-
daným přežitím. Morbidita spojkových 
operací je vcelku nízká a letalita v našem 
souboru nulová.
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Súhrn
Cieľ: Zvýšený výskyt nezhubných ochorení štítnej žľazy u žien s karcinómom prsníka, známy už 
niekoľko desiatok rokov, je spájaný s lepšou prognózou zhubnej nádorovej choroby. Cieľom 
práce je analýza výskytu tyreopatií u žien so zhubným nádorom prsníka a ich vzťah k vybraným 
prognostickým faktorom. Súbor pacientok a metódy: V súbore 110 žien s karcinómom prsníka 
sme zisťovali výskyt autoimunitných tyreoiditíd (AIT) a funkčných zmien štítnej žľazy. Protilátky 
proti tyreoperoxidáze (TPOAb), sérové hladiny tyreostimulačného hormónu (TSH) a voľného 
tyroxínu (FT3, FT4) boli vyšetrované v období po operácii, pred adjuvantnou onkologickou 
liečbou (rádioterapiou, chemoterapiou alebo hormonoterapiou). Výsledky sme vyhodnotili vo 
vzťahu k štandardne vyšetrovaným prognostickým faktorom karcinómu prsníka – k histologic-
kému gradingu a k molekulovým prognosticko-prediktívnym faktorom (k stavu hormónových 
receptorov a receptora pre ľudský epidermálny rastový faktor), rozdeleným do štyroch základ-
ných skupín. Závery: Výskyt 37,3 % AIT a 20 % subklinickej hypotyreózy v našom súbore potvrd-
zuje vyššiu incidenciu tyreopatií u žien s karcinómom prsníka oproti zdravej populácii. Kore-
lácia zistených tyreopatií bola štatisticky významná k prognosticky najpriaznivejšiemu stupňu 
malignity karcinómu prsníka G1. Závislosť medzi tyreopatiami a molekulovými prognostickými 
faktormi v sledovanom súbore nebola signifikantná.

Kľúčové slová
karcinóm prsníka – autoimunitná tyreoiditída – hypotyreóza – tyreostimulačný hormón – voľný 
tyroxín – tyreoperoxidáza – estrogénový receptor – progesterónový receptor – HER2 receptor

Summary
Aim: Increasing prevalence of non-malignant thyroid disorders in women with breast can-
cer has been known for several decades; it is said to be associated with a better prognosis 
of the cancerous disease. The aim of this work was to analyse associations between thyropa-
thies found in women with breast cancer and particular prognostic factors. Patients and Me-
thods: A group of 110 women with breast cancer were tested for autoimmune thyroiditis (AIT) 
and functional changes of the thyroid gland. Presence of thyroid-peroxidase autoantibodies 
(TPOAb), serum levels of thyroid-stimulating hormone (TSH) and free thyroxine (FT3, FT4) were 
determined after the surgery but before adjuvant cancer treatment (radiotherapy, chemo-
therapy or hormone therapy) initiation. Conventionally evaluated prognostic factors of breast 
cancer, including histological grading and molecular predictive factors (i.e. the status of the 
hormone receptors and the human epidermal growth factor receptor) were assessed – these 
were divided into four basic categories. Results and Conclusions: The incidence of AIT and sub-
clinical hypothyroidism in the study group was 37.3% and 20%, respectively, i.e. higher than in 
the general population. The only correlation found was between thyropathies and the specific 
prognostic factors was that with G1 breast cancer grading.

Key words
breast cancer – autoimmune thyroiditis – hypothyroidism – thyroid-stimulating hormone – free 
thyroxine – thyroid peroxidase – estrogen receptor – progesterone receptor – HER2 receptor
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Úvod
Výskyt nezhubných ochorení štítnej 
žľazy u  žien s  karcinómom prsníka je 
predmetom záujmu už niekoľko desiatok 
rokov. V mnohých publikáciách boli ana-
lyzované súvislosti medzi tyreopatiami 
a zhubným nádorom prsníka. Už v štúdii 
z roku 1950 Ellerker uvádza, že karcinóm 
prsníka sa vyskytuje zriedka u žien s hy-
pertyreózou, ale je častý u žien s hypoty-
reózou [1]. Hoci Beatson publikoval po-
užitie extraktov štítnej žľazy pri liečbe 
metastatického karcinómu prsníka už 
pred viac ako sto rokmi, možné súvislosti, 
diskutované niekoľko desaťročí, ostá-
vajú stále kontroverzné. Výsledky ďalších 
štúdií naznačujú klinický, ale zatiaľ biolo-
gicky nepotvrdený vzťah medzi nezhub-
nými chorobami štítnej žľazy a  rizikom 
invazívneho karcinómu prsníka [2].

Cieľom našej práce bolo analyzovať 
výskyt tyreopatií u žien so zhubným ná-
dorom prsníka v regióne Martin a okolie. 
Všetky pacientky boli vyšetrené po ope-
račnej liečbe ešte pred adjuvantnou on-
kologickou liečbou (rádioterapiou, che-
moterapiou alebo hormonoterapiou), 
ktorá by mohla ovplyvniť výsledok. Sle-
dovali sme u  nich prítomnosť protilá-
tok proti tyreoperoxidáze (TPOAb), sé-
rové hladiny TSH a voľného FT3, FT4. Na 
základe predpokladu, že funkcia štítnej 
žľazy môže ovplyvniť vznik a vývoj zhub-
nej nádorovej choroby, sme vyhodnotili 
vzťah AIT a funkčných zmien štítnej žľazy 
k štandardne vyšetrovaným prognostic-
kým faktorom karcinómu prsníka – k his-
tologickému gradingu a k molekulovým 
prognosticko-prediktívnym faktorom, 
a  to k  stavu hormónových estrogéno-
vých (ER) a  progesterónových (PR) re-
ceptorov a receptora pre ľudský epider-
málny rastový faktor (human epidermal 
growth factor receptor 2, HER2), rozdele-
ných do štyroch základných skupín.

Materiál a metódy
Do štúdie boli zaradené všetky ženy 
s dia gnózou karcinómu prsníka, liečené 
v Onkologickom centre Univerzitnej ne-
mocnice Martin (OC UNM) v období od 
októbra 2010 do apríla 2011. Všetky pa-
cientky pochádzali z geografickej oblasti 
Martin a okolie. Do súboru boli zaradené 
pacientky, ktoré absolvovali chirurgickú 
liečbu – kvadrantektómiu/mastektómiu 

s extirpáciou regionálnych lymfatických 
uzlín. Histopatologickým vyšetrením bol 
u  všetkých verifikovaný invazívny duk-
tálny karcinóm prsníka a určený stupeň 
malignity. Do štúdie neboli zaradené pa-
cientky, ktoré nemali vyšetrené všetky 
hodnotené parametre FT3, FT4, TSH, 
TPOAb, ER, PR a HER2 pred začatím ad-
juvantnej liečby. Na základe uvedených 
inklúznych a exklúznych kritérií bol zís-
kaný súbor 110 pacientok (tab. 1).

Podľa stavu vyšetrených estrogéno-
vých, progesteronových receptorov (ER, 
PR) a receptora HER2 [3] boli pacientky 
rozdelené do 4 skupín:
• karcinómy s luminálnou diferenciáciou A  

(ER/PR+, HER2–),
• karcinómy s luminálnou diferenciáciou B  

(ER/PR+, HER2+),
• karcinómy HER2/neu pozitívne (ER–, 

PR–, HER2+),
• karcinómy triple negatívne (ER–, PR–, 

HER2–).

Rozdelenie karcinómov s luminálnou 
diferenciáciou B na podtypy podľa ak-
tuálneho klinicko-patologického roz-
delenia St. Gallen 2011 [4] nebolo pou-

žité pre obmedzenie vyšetrenia Ki-67 na 
našom pracovisku.

Všetky pacientky mali vyšetrené séro-
 vé hladiny tyreostimulačného hormónu 
(TSH), voľného tyroxínu (FT3, FT4) a pro-
tilátky proti tyreoperoxidáze (TPOAb). 
Vyšetrenia boli vykonané na pracovisku 
Klinickej biochémie UNM metódou 
chemiluminiscencie. Referenčné inter-
valy fyziologických hodnôt pracoviska 
boli stanovené pre TSH: 0,34–3,6 mIU/l,  
FT3: 3,9–6,7 pmol/l, FT4: 7,86–16 pmol/l, 
TPOAb: 0–9 IU/ml. Všetky odbery boli 
vykonané v  čase po operačnej liečbe, 
pred adjuvantnou onko logickou lieč-
bou (rádioterapiou, chemoterapiou 
alebo hormonoterapiou).

Funkcia štítnej žľazy bola hodnotená 
podľa hodnôt sérových hladín TSH, FT4, 
FT3:
• TSH, FT4 v  medziach normy – nor-

málna funkcia štítnej žľazy (eutyreóza),
• TSH zvýšené, FT4 normálne – znížená 

funkcia, bez klinických príznakov (sub-
klinická hypotyreóza),

• TSH zvýšené, FT4 znížené – znížená 
funkcia štítnej žľazy úplne rozvinutá 
(manifestná hypotyreóza),

tab. 1. charakteristika súboru.

charakteristika Počet pacientok (n = 110) %
vek (roky)
medián
rozpätie
štandardná odchýlka

62
33–87
12,24

Klinické štádium
I
II
III
IV

52
37
15
6

44,3
33,6
13,6
5,5

Stupeň malignity (grade)
G1
G2
G3

30
42
38

27,3
38,2
34,5

Stav eR a PR
ER+
ER–
PR+
PR–

 
88
22
67
43

 
80
20

60,9
39,1

Stav heR2
HER2+
HER2–

22
88

20
80
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losti od vekovej kategórie, je znázornený 
v grafe 1. Výsledné hodnoty potvr dzujú 
zvyšovanie počtu AIT so stúpajúcim 
vekom pacientok. Pomalá progresia au-
toimunitného procesu spôsobuje tiež 
stúpanie výskytu hypotyreózy s vekom, 
ako to vidno aj na našom grafe. Do sú-
visu s týmto procesom možno dať aj ab-
senciu subklinickej hypotyreózy vo ve-
kovej kategórii nad 80 rokov. Pokles 
výskytu tyreopatií vo vekovej kategórii 
od 70 do 79 rokov bol spôsobený malým 
počtom pacientok v porovnaní s počtom  
v ostatných vekových kategóriách.

V  tab. 3 bola štatisticky vyhodno-
tená závislosť medzi AIT, hypotyreózou 
a stupňom malignity karcinómu prsníka. 
Pre malý počet pacientok s manifestnou 
hypotyreózou sme vyhodnocovali pa-
cientky so subklinickou a  manifestnou 

Pozitivitu protilátok TPOAb sme v sle-
dovanej skupine zistili u 37,3 % žien, čo 
je významne vyššia hodnota oproti 10 %, 
uvádzaným pre zdravú populáciu [5].

Frekvencia subklinickej hypotyre-
ózy je udávaná v 2–5 % našej populácie 
a u žien vyššieho veku (nad 60 rokov) sa 
vyskytuje až v 10–15 % [6,7]. V sledova-
nom súbore sme subklinickú hypotyre-
ózu zistili u 20 % žien.

Výskyt manifestnej hypotyreózy 
sa udáva v  našej populácii u  5–10 % 
žien a s vekom stúpa až do 20 % [7,8]. 
V našom súbore sme hypotyreózu potvr-
dili len u 7,3 % žien.

V sledovanom súbore sme subklinickú 
hypertyreózu zistili u 1,8 % a manifestnú 
hypertyreózu u 0,9 % žien.

Percentuálny výskyt AIT, subklinic-
kej a  manifestnej hypotyreózy v  závis-

• TSH znížené, FT4 normálne – zvýšená 
funkcia, bez klinických príznakov (sub-
klinická hypertyreóza),

• TSH znížené, FT4 zvýšené – klinicky 
rozvinutá zvýšená funkcia (manifestná 
hypertyreóza).

Diagnosticky najvýznamnejší je vzťah 
FT4 a TSH, stanovenie celkového trijód-
tyronínu a  jeho voľnej frakcie FT3 má 
zväčša spresňujúcu hodnotu.

Analýza dát a štatistické zhodnotenie
Na zistenie štatistickej významnosti roz-
dielu počtov žien v  jednotlivých skupi-
nách bol použitý pomer šancí (OR – Odds 
Ratio) s  95% intervalom spoľahlivosti 
(95% CI – Confidence Interval). Ak 95%  CI 
nezahŕňa jednotku, rozdiel je štatisticky 
signifikantný. Na určenie miery rozdielu 
bol použitý Chí kvadrát test. Za signifi-
kantné boli považované výsledky na hla-
dine významnosti P < 0,05.

Na štatistickú analýzu bol použitý soft-
ware MS Excel a SPSS Statistics 17.0.

Výsledky
Výskyt tyreopatií sme v sledovanom sú-
bore 110 pacientok zistili u 51 žien (46 %). 
Výskyt AIT a jednotlivých funkčných po-
rúch štítnej žľazy ukazuje tab. 2.

tab. 2. výskyt tyreopatií.

Počet %
autoimunitná tyreopatia (AIT) 41 37,3
subklinická hypotyreóza 22 20
manifestná hypotyreóza 8 7,3
subklinická hypertyreóza 2 1,8
manifestná hypertyreóza 1 0,9
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štítnej žľazy a rakoviny prsníka. Bolo do-
kázané, že vychytávanie a prenos jódu 
z  intersticiálnej tekutiny do vnú tra ty-
reocytu umožňuje membránový trans-
portný proteín – natrium-jodidový sym-
portér – jodidová pumpa (NIS). Expresia 
NIS bola dokázaná okrem tyreocytov aj 
v tkanive prsníka, žalúdka, slinných žľa-
zách a  iných tkanivách [9,10]. Význam 
antioxidačnej funkcie jódu v  kancero-
genéze štítnej žľazy, prsníka a  žalúdka 
potvrdzujú viaceré práce [11,12]. Anti-
proliferatívne účinky jódu, viazaného 
s  molekulami lipidov v  nontyroidál-
nych tkanivách, pozorované na zviera-
cích modeloch, si však vyžadujú ďalší vý-
skum [13,14]. Vzhľadom na významnú 
úlohu príjmu jódu v patogenéze tyreo-
patií sme vybrali sledovaný súbor žien 
z  jednej geografickej oblasti – Martin 
a  okolie, s  predpokladaným rovnakým 
príjmom jódu.

Výskyt sledovaných parametrov funk-
cií štítnej žľazy (TSH, T3, T4) a tyreoido-
vej autoimunity (TPOAb) bol v  našom 
súbore žien podstatne vyšší oproti prie-
merným hodnotám, uvádzaným pre 
zdravú populáciu žien v oblastiach s nor-
málnym príjmom jódu.

TPOAb je definovaný ako marker auto-
imunitného ochorenia štítnej žľazy [15]. 
Prítomnosť protilátok proti tyreoper-
oxidáze bola v  našom súbore zistená 
u 37,3 % žien, čo bola hodnota podobná 
publikovaným údajom 28–34 % [16,17], 
získaným za podobných podmienok – 
po chirurgickej liečbe a pred akoukoľvek 
adjuvantnou liečbou, ktorá by mohla 
podľa niektorých autorov ovplyvniť hod-
notené parametre [18–20]. Giustarini et 
al potvrdili vo svojej práci významný 
vzťah medzi autoimunitným postihnu-
tím štítnej žľazy a  rakovinou prsníka. 
Pozitivitu protilátok proti tyreoperoxi-
dáze TPOAb zistili u 33,3 % žien so zhub-
ným nádorom prsníka oproti 20 % v sku-
pine žien s benígnym ochorením prsníka 
a 8 % v kontrolnej skupine zdravých žien. 
Súbor žien s rakovinou prsníka bol vyše-
trovaný ešte pred operačnou liečbou, 
čím bol vylúčený aj možný vplyv ope-
račného stresu a anestézie [21]. Je totiž 
známe, že stres má vplyv na imunitný 
systém prostredníctvom neuroendo-
krinného sy stému a môže vyvolať alebo 
zhoršiť autoimunitné ochorenia [22,23].

Diskusia
V  priebehu posledných 50 rokov bolo 
publikovaných mnoho štúdií o  vzťahu 
medzi rakovinou prsníka a nezhubnými 
chorobami štítnej žľazy. Väčšina z  nich 
potvrdila vyšší výskyt tyreopatií u  žien 
s karcinómom prsníka, možné súvislosti 
sú však stále predmetom diskusií. V po-
sledných rokoch bolo publikovaných via-
cero prác, zaoberajúcich sa úlohou jódu 
v  patogenéze autoimunitných tyreo-
patií, nezhubných a zhubných nádorov 

hypotyreózou ako jednu skupinu. Štatis-
ticky významná závislosť bola potvrdená 
medzi obidvoma skupinami tyreopa-
tií a prognosticky najpriaznivejším stup-
ňom malignity karcinómu prsníka G1.

V tab. 4 nebola zistená štatisticky sig-
nifikantná závislosť medzi AIT, hypotyre-
ózou a molekulovými prognosticko-pre-
diktívnymi faktormi karcinómu prsníka. 
Percentuálne zastúpenie pacientok 
v  jednotlivých skupinách, uvedených 
v tabuľke, je porovnateľné s údajmi.

tab. 3. Korelácia Ait, funkcie štítnej žľazy a stupňa malignity karcinómu prsníka.

G1 (%) G2,3 (%) OR (95% ci) P
Ait pozit. 
Ait negat.

18 (43,9)
12 (17,4)

23 (56,1)
57 (82,6)

0,269
(0,11–0,65)

0,003

hYPt pozit.
hYPt negat.

15 (44,1)
15 (19,7)

19 (55,9)
61 (80,3)

0,311
(0,13–0,75)

0,008

tab. 4. Korelácia Ait, funkcie štítnej žľazy a molekulových prognosticko-prediktív-
nych faktorov karcinómu prsníka.

luminal A (%) Ostatné (%) OR (95% ci) P
Ait pozit. 
Ait negat.

32 (78)
44 (63,8)

9 (22)
25 (36,2)

2,02
(0,83–4,91)

0,117

hYPt pozit.
hYPt negat.

27 (79,4)
49 (64,5)

7 (20,6)
27 (35,5)

2,125
(0,82–5,52)

0,117

luminal B (%) Ostatné (%) OR (95% ci) P
Ait pozit. 
Ait negat.

4 (9,8)
11 (15,9)

37 (50,2)
58 (84,1)

0,57
(0,17–1,92)

0,361

hYPt pozit.
hYPt negat.

3 (8,8)
12 (15,8) 

31 (91,2)
64 (84,2)

0,516
(0,14–1,96)

0,325

her2/neu poz. 
(%) Ostatné (%) OR (95% ci) P

Ait pozit. 
Ait negat.

1 (2,4)
6 (8,7)

40 (97,6)
63 (91,3)

0,263
(0,03–2,26)

0,194

hYPt pozit.
hYPt negat.

1 (2,9)
6 (7,9)

33 (97,1) 
70 (92,1)

0,354
(0,04–3,06)

0,325

tripple negat. 
(%) Ostatné (%) OR (95% ci) P

Ait pozit. 
Ait negat.

4 (9,8)
8 (11,6)

37 (90,2) 
61 (88,4)

0,824
(0,23–2,93)

0,765

hYPt pozit.
hYPt negat.

3 (8,8)
9 (11,8)

31 (91,2)
67 (88,2)

0,72
(0,18–2,85)

0,639

AIT: autoimunitná tyreopatia, OR: pomer šancí, CI: interval spoľahlivosti, P: P hod-
nota Chí kvadrát test, HYPT: hypotyreóza, G1: grading karcinómu 1, G2,3: grading 
karcinómu 2 alebo 3
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rýchlejší vývoj ochorenia [17]. Najvhod-
nejším parametrom na identifikáciu hy-
potyreózy je hladina TSH a  inverzný 
vzťah TSH a FT4. Výskyt subklinickej hy-
potyreózy 20 % v  našom súbore žien 
bol výrazne vyšší oproti frekvencii 2–5 % 
v  populácii zdravých žien a  hodnotám 
10–15 % u žien vyššieho veku [6,7]. Vý-
skyt 7,3 % klinickej hypotyreózy bol však 
v našom súbore žien v rozmedzí hodnôt, 
udávaných pre zdravú populáciu. Možné 
vysvetlenie tohto výsledku si vyžaduje 
sledovanie hormonálneho profilu štítnej 
žľazy vo väčšom súbore.

Hormóny štítnej žľazy zohrávajú vý-
znamnú úlohu vo fyziologických proce-
soch a majú zásadný význam pre meta-
bolické procesy, rast a dozrievanie tkanív. 
Z  toho vyplýva, že funkcia štítnej žľazy 
môže ovplyvniť vznik a  vývoj zhubnej 
nádorovej choroby [30] a hormóny štít-
nej žľazy podľa tejto hypotézy stimu-
lujú rast zhubného nádoru [31]. Hypoty-
reóza by tak mohla viesť k zníženiu rizika 
ich vzniku a k priaznivejšej prognóze pa-
cientov so zhubnou nádorovou choro-
bou [30]. Významnú ochrannú úlohu hy-
potyreózy, ako nezávislého rizikového 
faktora karcinómu prsníka podporila Gai-
lova multidimenzionálna logistická re-
gresná analýza [32]. Pacientky s primár-
nou hypotyreózou mali až 61% zníženie 
rizika vzniku invazívneho ochorenia. 
Hodnota tejto analýzy však bola obmed-
zená použitím retrospektívnych dát. Sig-
nifikantná korelácia medzi hypotyreózou 
a prognosticky najpriaznivejším stupňom 
malignity karcinómu prsníka G1 v našej 
práci potvrdzuje tento predpoklad.

Názory na populačný skríning tyreoi-
dovej dysfunkcie sú v súčasnosti nejed-
notné. Väčšina odborných spoločností 
podporuje skríning u vysoko rizikových 
skupín, ako sú ženy s rodinnou anamné-
zou tyreopatie, autoimunitnej choroby, 
predchádzajúcej tyreoidovej dysfunk-
cie, symptómami suponujúcimi hypo- 
a hypertyreózu alebo diabetes mellitus 
typu 1 [33]. V mnohých publikovaných 
prácach potvrdzujúcich zvýšený výskyt 
tyreopatií u žien s karcinómom prsníka 
je aj táto skupina žien označovaná ako ri-
ziková a vhodná pre skríning tyreoidovej 
dysfunkcie [16,17,21,34].

Zvýšený výskyt tyreopatií u žien s kar-
cinómom prsníka, potvrdený v  našom 

pre ľudský epidermálny rastový fak-
tor  HER2. Na základe štatistických me-
taanalýz boli definované štyri základné 
skupiny: karcinómy s  luminálnou di-
ferenciáciou A  (ER/PR+, HER2–), ktoré 
tvoria najpočetnejšiu skupinu, ďalej 
pomerne malá skupina karcinómov 
s  luminálnou diferenciáciou B (ER/PR+, 
HER2+), skupina nádorov HER2/neu po-
zitívnych (ER–, PR–, HER2+) a vzácna sku-
pina vysoko agresívnych nádorov, tzv. 
triple negatívnych (ER–, PR–, HER2–). 
Luminálne A karcinómy prsníka sú cha-
rakterizované nízkou proliferačnou ak-
tivitou, dobrou diferenciáciou s nízkym 
percentom recidív. Luminálne B karci-
nómy prsníka majú vyššiu proliferačnú 
aktivitu s horšou diferenciáciou a preja-
vujú sa početnejšími recidívami. Skupina 
nádorov HER2/neu pozitívnych je cha-
rakterizovaná zvýšenou proliferačnou 
aktivitou s významne kratším bezrelap-
sovým intervalom a  kratším celkovým 
prežívaním, bez ohľadu na postihnutie 
lymfatických uzlín. Triple negatívne kar-
cinómy prsníka sú charakteristické agre-
sívnym priebehom s  častejším postih-
nutím lymfatických uzlín a celkove zlou 
prognózou [25–27]. Vzťah medzi pozi-
tivitou tyreoperoxidázy a  jednotlivými 
typmi karcinómu prsníka – luminál-
nym A, luminálnym B, HER2/neu pozi-
tívnym a triple negatívne nebol v našom 
súbore štatisticky významný. Aj na-
priek tomu, že počet luminálnych kar-
cinómov typu A bol v oboch skupinách 
pomerne vysoký, široký interval spoľa-
hlivosti v skupine s AIT i v skupine s hy-
potyreózou negatívne ovplyvnil výsle-
dok. Na presnejšie potvrdenie hypotézy 
by bolo potrebné rozšíriť počet sledova-
ných pacientok.

Autoimunitné tyreopatie sú najdôle-
žitejšou príčinou primárnej hypotyreózy 
v krajinách s normálnym príjmom jódu, 
čo má veľký klinický význam. Najčastej-
šou príčinou hypotyreózy je chronická 
lymfocytárna tyreoiditída – diagnózu 
potvrdí pozitivita TPOAb a/alebo ultra-
zvuk štítnej žľazy [28]. Ide o  chronické 
ochorenie s  pomalou progresiou, pri-
čom sa pacientky dostávajú časom z eu-
tyroidnej fázy do hypotyreózy [29]. Nález 
vyšších hodnôt TSH v sére, a to aj v roz-
medzí referenčných hodnôt, spolu s po-
zitívnymi protilátkami TPOAb naznačuje 

Zvýšená hladina protilátok proti tyreo-
peroxidáze je spájaná s lepšou prognó-
zou karcinómu prsníka [2,16]. V analýze 
prežitia skupiny 142 žien Smyth et al po-
tvrdili, že prítomnosť protilátok TPOAb 
(titre ≥ 0,3 U/ml) je spojená s dlhším bez-
relapsovým intervalom a dlhším celko-
vým prežívaním žien s rakovinou prsníka. 
Hodnotu tohto prognostického efektu 
prirovnávajú k prognostickým faktorom, 
ako je stav axilárnych lymfatických uzlín 
alebo k veľkosti nádoru [17]. Tento pred-
poklad sme si overovali v našom súbore 
žien prostredníctvom vzťahu medzi po-
zitivitou TPOAb a  prognostickými fak-
tormi karcinómu prsníka – histologic-
kým gradingom, stavom hormónových 
receptorov a receptorom HER2.

Určenie stupňa malignity (grade) je 
stanovenie rastového a invazívneho po-
tenciálu príslušného nádoru a  prolife-
račnej aktivity jeho parenchýmových 
buniek. Nádory G1 sú dobre diferenco-
vanými nádormi s  tendenciou k  plnej 
diferencovateľnosti (podobnosti s  do-
spelými bunkami tkaniva, z ktorého vy-
chádza) vo viac ako ¾ nádorových bu-
niek podľa Brodersovho systému [24]. 
V našej štúdii bol potvrdený štatisticky 
signifikantný vzťah medzi skupinou pa-
cientok s AIT prognosticky najpriaznivej-
ším stupňom malignity G1 (P = 0,003). 
Nižší grading ochorenia je potvrdený 
ako pozitívny prognostický faktor u kar-
cinómov prsníka [24].

Karcinóm prsníka je onkologické 
ochorenie, charakterizované hetero-
génnym morfologickým obrazom i  kli-
nickým priebehom. Za fenotypickú va-
riabilitu sú zodpovedné genetické 
a  epigenetické zmeny, vedúce k  naru-
šeniu rovnováhy medzi bunkovou pro-
liferáciou, apoptózou, diferenciáciou, 
starnutím a mechanizmami kontrolujú-
cimi tieto bunkové procesy. Okrem tra-
dičných prediktívne prognostických fak-
torov (veľkosť nádoru, stav lymfatických 
uzlín...) sa v poslednej dobe začal uplat-
ňovať aj molekulárny profil nádorových 
buniek prsníka a  expresia niektorých 
špecifických proteínov. Z molekulových 
prognosticko-prediktívnych faktorov sa 
z veľkého počtu potenciálnych parame-
trov vyselektovali tri markery: stav hor-
mónových receptorov – estrogénových 
ER, progesterónových – PR a receptora 
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prsníka G1, čo potvrdzuje, že morfolo-
gická klasifikácia zostáva základným ka-
meňom stanovenia správnej diagnózy 
a  spôsobu onkologickej liečby. Kore-
lácia s  molekulovými prognostickými 
faktormi nebola v  našej analýze štatis-
ticky významná. Výsledok bol ovplyv-
nený, okrem iných faktorov, aj malým 
počtom pacientok v jednotlivých skupi-
nách. Priaznivejšiu prognózu karcinómu 
luminálneho typu A a B však potvrdzujú 
mnohé štúdie z posledných rokov. Mo-
lekulárny profil nádorových buniek kar-
cinómu prsníka a  expresia niektorých 
špecifických proteínov sa ukazujú ako 
nezávislé prognostické a  prediktívne 
faktory, rozširujúce liečebné možnosti 
karcinómu prsníka hlavne v oblasti bio-
logickej terapie.
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súbore, bol podnetom pre vyšetrova-
nie hormonálneho profilu štítnej žľazy 
u  každej pacientky s  touto diagnózou, 
liečenou na našom pracovisku. Všetky 
pacientky s  patologickými parame-
trami tyreoidovej funkcie boli vyšetrené 
a  sú v  endokrinologickej starostlivosti. 
Predmetom nášho ďalšieho sledovania 
bude podrobnejšia analýza parametrov 
tyreoi dovej dysfunkcie a  autoimunity 
v  súvislosti s  jednotlivými modalitami 
ad juvantnej onkologickej liečby.

Záver
Zhubné nádorové ochorenia prsníka sú 
sprevádzané zvýšeným výskytom auto-
imunitných tyreopatií a dysfunkcií štít-
nej žľazy, čo potvrdili aj výsledky našej 
práce. Aj keď stále chýbajú dôkazy o bio-
logickom vzťahu medzi týmito cho-
robnými jednotkami, frekventovanými 
hlavne u starších žien, skríningové vyšet-
renie tyreoidových protilátok a sérových 
hladín hormónov štítnej žľazy má v tejto 
rizikovej skupine žien svoje opodstatne-
nie. Diagnostikované tyreopatie je po-
trebné dispenzarizovať aj v prípade eu-
tyreózy a pravidelne kontrolovať funkciu 
štítnej žľazy. Predíde sa tým kompliká-
ciám z neskorého podchytenia hypoty-
reózy (medzi ktorými dominujú hyper-
lipoproteinémia, poruchy kognitívnych 
funkcií, depresia, vzostup telesnej hmot-
nosti, akcelerácia artériosklerózy a vyššia 
mortalita z  kardiovaskulárnych a  všet-
kých iných príčin), kombinovaným toxi-
citou onkologickej liečby [24,33]. Podľa 
Giustariniho je vhodné vykonávať vy-
šetrenie ešte pred operáciou, aby v prí-
padoch hypotyreózy bolo možné zahájiť 
substitučnú liečbu ešte pred operačným 
výkonom [21]. Zvýšený výskyt zhub-
ných nádorov prsníka bol potvrdený aj 
v opačnom prípade – u žien s benígnym 
ochorením štítnej žľazy, čo potvrdzuje 
užitočnosť vyšetrení prsníka aj v  tejto 
skupine žien [35].

Korelácia AIT a  hypotyreózy u  žien 
sledovaného súboru bola signifikantná 
len so stupňom malignity karcinómu 
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Duodenal Gastrointestinal Stromal Tumor 
Presenting with Acute Upper Gastrointestinal 
Bleeding Treated with Segmental Resection

Gastrointestinální stromální tumor duodena projevující se akutním 
krvácením do horního zažívacího traktu a léčený klínovitou resekcí
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Summary
Gastrointestinal stromal tumours (GISTs) are considered to derive from the interstitial cells of 
Cajal or their precursors and are defined by their expression of c-kit protein (CD117) that is posi-
tive in 95% percent of cases. These are rare mesenchymatous tumours, while they represent the 
most common mesenchymal tumours of the alimentary tract. The majority of GISTs develop in 
the stomach and small intestine and more rarely in the rectum, colon, esophagus and mesen-
tery; only 3–5% of all GISTs are located in the duodenum. The presenting symptoms include 
early satiation, dysphagia, bloating, abdominal pain and gastrointestinal bleeding, either acute 
or chronic. Surgery remains the mainstay of treatment for localized, non-metastatic, resectable 
GISTs. We present a case of duodenal gastrointestinal stromal tumour of the third portion of the 
duodenum that presented with acute upper gastrointestinal bleeding treated with segmental 
duodenal resection.
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Souhrn
Předpokládá se, že gastrointestinální stromální tumory (GIST) vznikají z Cajalových interstici-
álních buněk nebo jejich prekurzorů a jsou definovány expresí c-kit proteinu (CD117), která 
je pozitivní v 95% případů. Jedná se o vzácné mezenchymální nádory, které však jsou nejčas-
tějšími mezenchymálními nádory zažívacího traktu. Většinou se vyvíjejí v žaludku a tenkém 
střevě, vzácněji pak v rektu, tlustém střevě, jícnu a mezenteriu, přičemž pouze 3-5 % všech GIST 
postihuje duodenum. Mezi příznaky patří časné nasycení, dysfagie, nadýmání, bolest břicha 
a krvácení do zažívacího traktu, buď akutní, nebo chronické. Hlavním terapeutickým postupem 
u lokalizovaného, nemetastazujícího a resekovatelného GIST zůstává chirurgické řešení. Popi-
sujeme případ pacienta s gastrointestinálním stromálním tumorem třetího oddílu duodena, 
který se projevoval akutním krvácením do horního zažívacího traktu a byl léčen klínovitou re-
sekcí duodena.
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angiografie – krvácení – duodenum – GIST
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Introduction
Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) 
are rare mesenchymatous tumors [1] 
but represent however the most com-
mon mesenchymal tumors of the ali-
mentary tract [2] and account for  
0.1–3% of all gastrointestinal ma-
lignancies [3]. Their incidence is  
10–20/1,000,000/year and their preva-
lence is estimated at 129 per million [4]. 
There seems to be no predilection of ei-
ther gender [4,5]. GISTs usually present in 
patients in their sixth and seventh deca-
des [3] with 75% of cases occurring in pa-
tients over the age of 50 [5]. They are con-
sidered to derive from the interstitial cells 
of Cajal or their precursors [4] and are de-
fined by their expression of c-kit protein 
(CD117), which is positive in 95% percent 
of the cases [1]. Most cases develop in the 
stomach and small intestine and more 
rarely the rectum, colon, esophagus and 
mesentery while only 3–5% of all GISTs 
are localized in the duodenum [1,3,4,6]. 
GISTs are symptomatic in approxima-
tely two thirds of the patients, about one 
fifth is found incidentally and about one 
tenth is discovered at autopsy [3,4]. The 
presenting symptoms include early sati-
ation, dysphagia, bloating, obstruction, 
abdominal pain and gastrointestinal 
bleeding, either acute or chronic [3–5].  
We present a case of duodenal GIST of 
the third portion of the duodenum that 
presented with acute upper gastrointes-
tinal bleeding treated by segmental duo-
denal resection.

Case Report
A  66 years old male presented to our 
hospital with acute upper gastrointesti-
nal bleeding. The patient reported me-
lenas for two days and a hematemesis 
recently. His medical history included 
arterial hypertension and diabetes mel-
litus and he received valsartan 160 mg 
once a day and metformin 425 mg twice 
a day. Also the patient had iron defici-
ency anemia for about a year for which 
he received ferrous sulfate sesquihyd-
rate 80 mg daily.

Physical examination revealed a pale 
man with arterial pressure 108/52 mmHg  
and heart rate of 112 beats/min. Rectal 
examination confirmed the melena. La-
boratory examination revealed ane-

mia with a  19.1% Ht and 6.4 g/dl he-
moglobin, left-shifting leukocytosis 
with a  WBC count of 12,300 × 106/ml 
(75.7% neutrophils) and thrombocyto-
penia with a PLT count of 87,000/mm3. 
All other blood chemistry was within 
the normal range. The patient was trans-
fused with 4 units of blood. Emergency 
gastroduodenal endoscopy revealed 

a bleeding ulcer in the third part of the 
duodenum.

The abdominal computed tomogra-
phy (CT) scan demonstrated a well de-
marcated tumor measuring 6 × 5.5 cm 
at the third part of the duodenum com-
pressing and abutting forward the duo-
denum without though any intra-abdo-
minal metastatic lesion (Fig. 1).

fig. 1. the abdominal ct scan demonstrated a  well demarcated tumor measuring 
6 x 5.5 cm at the third part of the duodenum compressing and abutting forward the 
duodenum.

fig. 2. the angiography revealed an abnormal leash of vessels arising from the super-
ior mesenteric artery. 
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piration should be considered the gold 
standard as it directly visualizes the neo-
plasm and provides adequate cytologi-
cal material for a molecular diagnosis [3]. 
Abdominal CT scan and MRI may also aid 
the diagnosis [3].

Imaging studies may occasionally de-
monstrate incidental cases of GIST but 
are more commonly used for tumor lo-
calization, characterization, staging and 
surveillance after surgery [9]. Barium 
studies show the classic features of sub-
mucosal masses of the gastrointesti-
nal tract but cannot detect extralumi-
nal tumors  [8,9]. Ultrasonography may 
show, in small GISTs, a homogenous hy-
poechoic mass in close relation with the 
gastrointestinal tract and, in large GISTs, 
a vascular mass of mixed echogenicity 
[9,10]. In CT scan GIST are typically well 

The postoperative course was un-
eventful and the patient remains 
alive without any evidence of recur-
rence or metastasis 8 months after the 
operation.

Discussion
Duodenal GISTs account for approxi-
mately 30% of all primary duodenal 
tumors [7] and present in the vast ma-
jority of patients with gastrointestinal 
bleed ing, usually associated with me-
lena and occasionally with massive acute 
bleeding as in the current case [6,7].  
In the present case the patient’s anemia 
was caused by the duodenal GIST, which 
however hasn’t been diagnosed till the 
presentation of acute bleeding. Trans-
arterial embolization is a possible alter-
native to control acute bleeding from 
duo denal GIST [6]. Duodenal GISTs most 
frequently involve the second portion, 
followed by the third, fourth and first 
portion [8]. GISTs are usually centered on 
the bowel wall and typically show a ten-
dency to grow expansively opposite 
the intestinal lumen towards the abdo-
minal cavity, having a tendency to dis-
place, but not to invade adjacent organs 
[7,8] but they may also extend inward to-
wards the mucosa [5,7,8]. Most duode-
nal GISTs form a gross ulceration in the 
mucosa or form an intramural mass with 
a centrally ulcerated umbilication [8]. In 
patients with gastrointestinal bleeding 
caused by GISTs endoscopy and mucosal 
biopsy are of a low diagnostic yield and 
should be used as initial screening. En-
doscopic ultrasound and fine needle as-

Because of persistent minor bleeding 
that could not be controlled by endo-
scopic interventional treatment an emer-
gency angiography was performed. The 
angiography revealed an abnormal leash 
of vessels arising from the superior me-
senteric artery but didn’t reveal any acti-
vely hemorrhaging vessels (Fig. 2).

At laparotomy, an encapsulated mass 
originating from the duodenal wall at 
the third portion of the duodenum was 
recognized. No evidence of local inva-
sion of the pancreas or distal metasta-
sis was found and segmental resection 
of the third and fourth part of the duo-
denum was performed. The surgical 
margins were free of disease on frozen-
section examination. Reconstruction of 
the gastrointestinal tract was achieved 
by a side to side duodenojejunostomy.

Macroscopic examination of the surgi-
cal specimen revealed a  lobulated, tan, 
predominantly solid mass of the duode-
num measuring 7 × 5 × 5 cm with clear 
boundary that infiltrated focally the duo-
denal mucosa forming an ulcer 1.2 cm 
in diameter (Fig. 3). The distance to the 
proximal resection margin was 1 cm and 
to the distal resection margin was 2 cm. 
Histopathological examination revealed 
a GIST consisting of spindle cells with rare 
mitotic figures (< 5/50 high power field –
HPF). The tumor cells form bundles within 
a vascular stroma. Also there were areas of 
coagulation necrosis. Immunohistoche-
mistry showed intense positivity for CD 
117(c-KIT) and S-100, focal positivity for 
smooth muscle actin (SMA) but was nega-
tive for desmin and CD 34 (Fig. 4).

fig. 3. the surgical specimen including 
the 3rd and 4th portion of the duodenum 
and the GiSt.

fig. 4. A. histologically, the duodenal tumor composed of relatively uniform spindle cells of arranged in short fascicles or whorls.  
B. cd117(Kit) staining in GiSt show diffuse, strong, cytoplasmic positivity in the majority of tumor cells.
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gastrointestinal tract after segmental 
duodenectomy have been described 
including end to side duodenojejunos-
tomy with papiloplasty [14], rectocolic 
Roux-en-Y duodenojejunostomy [15], 
side to side duodenojejunostomy [16], 
side to end duodenojejunostomy [6] 
and an end to end duodenojejunos-
tomy [17]. Wedge resection of the duo-
denum is generally indicated for small 
lesions less than 1 cm except of those le-
sions located within 2 cm from the am-
pulla of Vater. Segmental resection is in-
dicated for large tumors, over 3 cm, on 
the third and fourth portion of the duo-
denum, while Whipple’s resection is in-
dicated for periampularry GISTs and for 
large tumors of the first and second por-
tion of the duodenum [7]. In the present 
case we performed a  segmental rese-
ction of the third and fourth portion of 
the duodenum. As all GISTs are virtually 
associated with a risk of metastasis, fol-
low-up is essential and CT imaging is re-
commended every three to six months 
for a minimum of five years [18].

Imatinib is an ATP analogue that binds 
the intracellular portion of KIT and inhi-
bits signaling [5] and is considered the 
first line of treatment for recurrent and 
metastatic GISTs [18]. Neoadjuvant and 
adjuvant imatinib is presently evaluated 
under study conditions [5,6] and is not 
advised for resectable non metastatic 
GISTs but neoadjuvant imatinib can be 
used when surgery would result in sig-
nificant morbidity or loss of organ func-
tion [18]. Interim results of clinical trials 
show that adjuvant imatinib improves 
overall survival and delays recurrence [4].

In conclusion GISTs are considered to 
derive from the interstitial cells of Cajal 
or their precursors and are defined by 
their expression of c-kit protein (CD117), 
which is positive in 95% percent of the 
cases. The majority of cases (75%) occur 
in patients over the age of 50. They are 
rare mesenchymatous tumors but re-
present however the most common 
mesenchymal tumors of the alimentary 
tract. Most cases develop in the stomach 
and small intestine and more rarely the 
rectum, colon, esophagus and mesen-
tery while only 3–5% of all GISTs locali-
zed in the duodenum. The presenting 
symptoms include early satiation, dys-

We consider the tumor in the present 
case to be of dual differentiation as it ex-
pressed both myogenic and neurogenic 
markers (SMA and S-100 respectively).

All GISTs have a certain potential for 
malignancy [1] and the most important 
prognostic factors are their size and their 
mitotic count. The tumor in our case be-
longed to the intermediate risk group as 
the mitotic index was less than 5/50 HPF 
and the tumor size was more than 5 cm 
but less than 10 cm. Also, recently other 
clinicopathological factors have been 
shown to affect overall survival and di-
sease free survival including, tumor loca-
tion, male sex, R1 resection, tumor rap-
ture and tumor grade [4,12].

Differential diagnosis of GISTs in-
clude mesenchymal neoplasms such as 
gastrointestinal leiomyoma, leiomyo-
sarcoma, schwannoma, submucosal 
gastrointestinal lesions such as ectopic 
pancreas, carcinoid with a  spindle cell 
morphology and epithelial gastrointesti-
nal neoplasms such as adenocarcinoma. 
Other tumors that need to be conside-
red in the differential diagnosis are lym-
phoma, local extension by a  primary 
retroperitoneal dedifferentiated lipo-
sarcoma, intra-abdominal fibromatosis 
(desmoid tumors), peritoneal carcino-
matosis, benign and malignant vascular 
tumor, inflammatory fibroid polyp and 
metastatic disease such as spindle cell 
melanoma or carcinoma [9,13].

Surgery remains the mainstay of treat-
ment for localized, non metastatic, re-
sectable GISTs [4,6,7]. Complete enbloc 
surgical resection of the tumor with ne-
gative surgical margins and avoidance 
of tumor rupture, which can lead to peri-
toneal spread should be the goal of sur-
gery [1,4,6,7]. As GISTs metastasize ex-
tremely rare in the locoregional lymph 
nodes and lymph node recurrence is li-
mited, lymphadenectomy is unneces-
sary. For duodenal GISTs, the commo-
nest procedures are wedge resection, 
segmental resection, pancreaticoduo-
denectomy and pancreas sparing duo-
denectomy but the optimal surgical 
treatment of duodenal GISTs still rema-
ins unclear [2,7]. Reconstruction after 
segmental GISTs is very challenging 
and is not free of complications. Seve-
ral techniques for reconstruction of the 

defined heterogeneous masses with 
a  peripheral enhancing border of va-
riable thickness and central low atte-
nuation [10]. Small tumors are usually 
depicted as sharply marginated, smooth,  
homogenous masses with mode-
rate contrast enhancement while large 
tumors show heterogeneous contrast 
enhancement and tend to have mucosal 
ulceration, cavitation and central necro-
sis [8,9]. In MRI studies the solid com-
ponents of GISTs are usually low sig-
nal on T1-weighted images and high 
signal in T2-weighted images and en-
hance following gadolinium administra-
tion [9,10]. Angiography reveals a hyper-
vascular mass with dense homogeneous 
capillary staining, prominent feeding ar-
teries and enlarged draining veins [9]. 
Positron emission tomography (PET) is 
a valuable complementary tool for treat-
ment monitoring [4,9] and provides 
functional information about the GIST.

Macroscopically, GISTs are often cove-
red by a pseudocaspule and are usually 
fleshy and solid, grey-white in appearance 
but may also present hemorrhage, central 
cystic degeneration or necrosis  [5,6,11]. 
Microscopically, GISTs are consisted 
by spindle cells (80%), epithelioid cells  
(20–30%), or mixed spindle and epitheli-
oid cells (10%) [4]. Epithelioid GISTs most 
commonly originate in the stomach [4,5] 
Spindle cell GISTs are commonly arran-
ged in fascicles, while epithelioid lesions 
may be arranged in nests or sheets [5]. 
Immunohistochemistry reveals positivity 
for KIT (CD117) in 95% of cases, for vimen-
tin in nearly all GISTs, for CD34 in 60–70%  
and for myogenic marker smooth  
muscle actin (SMA) in 30–40% [4–6]. 
GISTs are usually negative for neuroge-
nic marker S-100 (95%) and desmin or ke-
ratin (98–99%). Most GISTs posses activa-
ting KIT or platelet derived growth factor 
receptor alpha (PDGFRA) mutations [5]. 
GISTs can be classified in four types based 
on phenotypical features:
1. tumors that show differentiation to-

ward smooth muscle cells,
2. tumors that show differentiation to-

ward neural elements,
3. tumors that show no differentiation 

and
4. tumors that show dual differentia - 

 tion [8].
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phagia, bloating obstruction, abdomi-
nal pain and gastrointestinal bleeding, 
either acute or chronic. Surgery remains 
the mainstay of treatment for localized, 
non metastatic, resectable GISTs. Com-
plete enbloc surgical resection of the 
tumor with negative surgical margins 
and avoidance of tumor rupture, which 
can lead to peritoneal spread should be 
the goal of surgery.
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nálním stromálním tumorem. Funguje 
od prosince 2006 v  rámci  České a  Slo-
venské republiky. 

Pacienti jsou léčeni v celkem 11 kom-
plexních onkologických centrech – 
v  říjnu 2011 se připojilo i  Onkologické 
centrum FN Olomouc (tab. 1).

Údaje byly získány z  klinického re-
gistru reGISTer a jsou hodnoceny retro-
spektivně. V registru je k datu 6. 12. 2011 
zadáno 992 nemocných, přitom u  728 

ními inoperabilními a/nebo metasta-
tickými maligními GIST. Je také určen 
k adjuvantní léčbě dospělých pacientů 
s  významným rizikem recidivy po re-
sekci Kit (CD117) pozitivního GIST ná-
doru (o  úhradě léku v  této indikaci ze 
zdravotního pojištění nebylo k 1. 2. 2012 
rozhodnuto). 

Sunitinib působí jako inhibitor mnoha 
receptorových tyrozinkináz, které se po-
dílejí na růstu, patologické angioge-
nezi a  metastatické progresi tumoru 
(např. PDGFRA, KIT, receptor pro vasku-
lární endoteliální růstový faktor VEGF). 
Je indikován k léčbě neresekovatelného  
a/nebo metastatického maligního GIST 
po selhání léčby imatinib-mesylátem 
v důsledku rezistence nebo intolerance.

Počty a charakteristiky pacientů
Klinický registr reGISTer je určen k zadá-
vání údajů o pacientech s gastrointesti-

Úvod 
Gastrointestinální stromální tumory 
(GIST ) představují vzácné mezen-
chymální nádory. Incidence činí asi 
11–15  případů/milion obyvatel. Jsou 
charakteristické silnou expresí tyrozin-
kinázového receptoru c-KIT (CD 117), 
který je pokládán za jejich nejdůležitější 
imunohistochemický marker. Přibližně 
5–10 % GIST membránový protein c-KIT 
neexprimuje, často je pak zachycena 
mutace v  genu PDGFRA (platelet-deri-
ved growth fractor receptor, alpha-pep-
tide), který také kóduje příbuzný tyro-
zinkinázový receptor typu III. Uvedené 
charakteristiky umožňují tyto tumory 
imunohistochemicky velmi dobře odlišit 
od jiných nádorů GIT. 

Léčba GIST je v prvé řadě založena na 
primární resekci, která je u nádorů s vy-
sokým rizikem zatížena značnou mírou 
rekurence s mediánem cca dva roky od 
operace. Metastatická choroba postihuje 
zejména játra, omentum, peritoneum, 
méně často pánevní a nitrobřišní uzliny. 
Tento typ onemocnění je rezistentní vůči 
systémové chemoterapii, proto byla pro-
gnóza pacientů s inoperabilními a/nebo 
metastatickými nádory GIST před zave-
dením biologické léčby do klinické praxe 
infaustní. První efektivní terapií lokálně 
pokročilého, inoperabilního nebo meta-
statického onemocnění je imatinib (Gli-
vec). Jedná se o  inhibitor receptorů ty-
rozinkinázy pro růstový faktor destiček 
PDGF, faktor kmenových buněk – stem 
cell factor (SCF) a c-Kit. Imatinib inhibuje 
signalizaci a proliferaci buněk ovlivňova-
ných porušenou regulací aktivity PDGFR 
a Abl kinázy.

Imatinib je indikován k  léčbě do-
spělých pacientů s Kit (CD117) pozitiv-

tab. 1. Počty pacientů dle jednotlivých center. 

Analyzovaní pacienti neanalyzovaní pacienti celkem
FN Motol 309 2 311
MOÚ Brno 114 60 174
NOÚ Bratislava 99 47 146
VOÚ Košice 28 58
FN Banská Bystrica 49 35 84
OÚSA Bratislava 21 10 31
FN Martin 8 66 74
FN Hradec Králové 16 0 16
VFN Praha 28 0 28
FN Brno 0 13 13
FN Olomouc 54 3 57
Celkem 728 264 992

Zdroj: Institut biostatiky a analýz, MU.
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z nich jsou záznamy hodnotitelné. Me-
dián věku v době diagnózy činil 61 let 
(14–90 let). V souboru bylo 52,6 % mužů 
a 47,4 % žen. Symptomy byly v době dia-
gnózy přítomny u 74,4 % nemocných – 
dominovaly bolesti břicha (64 %), ané-
mie (36 %) a krvácení (31 %). Lokalizace 
primárního nádoru je uvedena na obr. 1.

V době diagnózy mělo 508 pacientů 
(69,8 %) lokalizované resekabilní one-
mocnění, lokálně pokročilý inoperabilní 
tumor byl zjištěn u 50 nemocných (7 %) 
a metastatická choroba u 168 pacientů 
(23 %). Více než polovina nádorů byla 
větší než 5 cm. V 68 % případů se jed-
nalo o vřetenobuněčnou morfologii ná-
doru, ve 20 % o smíšenou a v 9 % o epi-
teloidní variantu tumoru; ve 3 % nebyl 
histologický nález uveden. S ohledem na 
mitotický index bylo 510 pacientů (70 %) 
zařazeno do skupiny se středním až vy-
sokým rizikem, přitom největší počet ne-
mocných (370/51 %) spadal do vysoce  
rizikové skupiny. Genetické vyšetření 
bylo provedeno u 212 ze 728 pacientů 

(29 %). Nejčastěji se dle očekávání vy-
skytovala mutace c-KIT v  exonu 11 
(61 %), dále v exonu 9 (6,6 %) a exonu 13 
(1,4 %). Mutace PDGFR alfa byla zachy-
cena v exonu 12 u 5 % případů a v exonu 
18 u 4 % případů. Bez zachycené mutace 
bylo 10 % pacientů.

Léčba
Celkem 690 pacientů (94,8 %) absolvo-
valo operační výkon a 381 nemocných 
(52,3 %) se podrobilo systémové léčbě. 
U 375 pacientů (51,5 %) byl podáván ima-
tinib, iniciální dávka činila 400 mg/den.  
Po předléčení imatinibem byl u 103 ne-
mocných aplikován sunitinib (14,1 %), 
u  20 (2,7 %) v  další linii nilotinib nebo 
jiný, blíže nespecifikovaný druh biolo-
gické terapie. Ve 4 % případů (29) byli 
pacienti nejprve léčeni chemoterapií 
a až následně jim byla poskytnuta biolo-
gická léčba. Při zahájení léčby se jednalo 
o lokalizované onemocnění u 86 nemoc-
ných (23 %) a o metastatickou chorobu 
u 289 pacientů (77 %). 

Imatinib
K datu analýzy ukončilo léčbu 231/375 
pacientů (61,6 %). Důvodem k ukončení 
léčby byla v  58,9 % progrese onemoc-
nění (136 nemocných), v 7,4 % (17 pa-
cientů) úmrtí, v 7,4 % nežádoucí účinky 
(17 pacientů), R0 resekce ve 4,3 % (10 ne-
mocných) a dosažení CR v 1,3 % případů 
(3 nemocní). Celkem 10 pacientů léčbu 
odmítlo a  předčasně ukončilo (4,3  %). 
Medián délky terapie imatinibem od-
povídá 18 měsícům (0,2–92 měsíců). 
Tento údaj se však zásadně liší, zohled-
níme-li rozsah nemoci: v případě lokali-
zovaného onemocnění byl medián léčby 
12 měsíců, zatímco u metastatické cho-
roby 21,2 měsíce. 

Sunitinib
Všichni nemocní (n = 103), kteří uží-
vali sunitinib, byli předléčeni imatini-
bem. Terapie byla v  91,3 % zahájena 
dávkou 50  mg/den. Dosud ukončilo 
léčbu 88  pacientů (85,4 %). Důvodem 
ukončení léčby byla ve většině případů 

% pacientů

50403020100
NLokalizace Lokalizace – skupiny

Zdroj: Institut biostatiky a analýz, MU.
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Obr. 1. lokalizace primárního nádoru.
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          lokalizované 86 63,6  47,2 
  (47,9; 79,3) (30,4; 64,1) 

          metastatické 289 54,4 25,1 
  (47; 61,9) (18,5; 31,6)

1) Časový interval mezi datem zahájení léčby imatinibem a datem smrti. 
Žijící pacienti jsou cenzorováni k datu poslední kontrolní návštěvy. Přežití 
pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Srovnání 
přežití mezi skupinami pacientů bylo provedeno Log Rank testem.

2) Časový interval mezi datem zahájení léčby imatinibem a datem 
progrese onemocnění. Pacienti bez známek progrese jsou cenzorováni 
k datu poslední kontrolní návštěvy. Pacienti, kteří zemřou před projevem 
progrese, jsou zahrnuti do hodnocení jako platné body („events“). Přežití 
pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Srovnání 
přežití mezi skupinami pacientů bylo provedeno Log Rank testem.

Zdroj: Institut biostatiky a analýz, MU.

Obr. 2. Přežití pacientů léčených imatinibem dle rozsahu onemocnění v době zahájení léčby imatinibem.
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2leté přežití (%, 95% IS) 19,6 (10,5; 28,8)
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počet pacientů 103
medián přežití (95% IS) 21,9 měsíce (12,1; 31,8)

1leté přežití (%, 95% IS) 70,5 (61,1; 80,0)
2leté přežití (%, 95% IS) 47,3 (36,1; 58,4)

2) Časový interval mezi datem zahájení léčby sunitinibem a datem 
progrese onemocnění. Pacienti bez známek progrese jsou cenzorováni 
k datu poslední kontrolní návštěvy. Pacienti, kteří zemřou před projevem 
progrese, jsou zahrnuti do hodnocení jako platné body („events“). Přežití 
pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera.

1) Časový interval mezi datem zahájení léčby sunitinibem a datem smrti. 
Žijící pacienti jsou cenzorování k datu poslední kontrolní návštěvy. Přežití 
pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. 

Zdroj: Institut biostatiky a analýz, MU.

Obr. 3. Přežití pacientů od zahájení léčby sunitinibem.



138

KLINICKý REGIsTR GIsT

Klin Onkol 2012; 25(2): 135– 138

cebu u  GIST rezistentních na imatinib. 
V  rámci dvojitě zaslepené studie fáze 
III bylo odpovědi na léčbu v  případě 
sunitinibu oproti placebu dosaženo 
u 57 % nemocných. Ve větvi se sunitini-
bem došlo také k  výraznému prodlou-
žení doby do progrese (PFS) [2].

Výsledky léčby preparáty imatinibem 
a sunitibem zjištěné v rámci registru re-
GISTer jsou plně srovnatelné s výsledky 
velkých klinických studií, resp. dokonce 
lepší. Údaje pocházejí z klinických pra-
covišť v  České a  Slovenské republice, 
máme tedy možnost získat aktuální kli-
nická data vycházející přímo z praxe.

Poděkování
Autorka článku děkuje za přípravu pod-
kladů všem lékařům, kteří se podílejí na 
zadávání dat do registru, a pracovníkům 
Institutu biostatistiky a analýz MU v Brně 
za zpracování dat.
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Sunitinib
Prospěch z  léčby (tj. CR+PR+SD) mělo 
celkem 57 nemocných (55 %), z  toho 
kompletní remise dosáhli 3 pacienti 
(3 %), parciální remise 21 (20 %) a stabi-
lizace onemocnění 33 (32 %) pacientů. 
Údaje o přežití od zahájení léčby suniti-
nibem jsou znázorněny na obr. 3.

Celkem zemřelo 163 pacientů, z toho 
100 nemocných (61,3 %) v důsledku pro-
grese choroby, 2 nemocní zemřeli na 
nežádoucí účinky léčby GIST a 2 na po-
operační komplikace. Ostatní zemřeli 
z  jiných příčin. Medián přežití je 102,6 
měsíců.

Diskuze
V  České republice jsou pro léčbu ino-
perabilního nebo metastatického GIST 
schváleny dvě látky: imatinib (Glivec) 
a sunitinib (Sutent). Jejich účinnost u to-
hoto chemo- i  radiorezistentního one-
mocnění byla prokázána v  klinických 
studiích fáze II a III. Příkladem je velká kli-
nická studie CSTI571 (protokol B2222), 
která prokázala benefit léčby u 84 % pa-
cientů, medián přežití činil 57 měsíců. 
Další prací byla Severoamerická stu-
die fáze III SWOG S0033/CALGB 150105. 
Efektivita léčby se lišila dle typu mutace; 
přítomnost mutace c-KIT v exonu 11 ko-
relovala s  lepším efektem léčby oproti 
mutaci v exonu 9 či nemutované formě 
genu [1]. 

V klinických studiích fáze I/II byla po-
tvrzena účinnost sunitinibu oproti pla-

(70  nemocných/80 %) progrese one-
mocnění, dále se jednalo o úmrtí u 3 pa-
cientů (3,4 %), nežádoucí účinky u 3 ne-
mocných (3,4 %), popřípadě o R0 resekci 
či odmítnutí léčby. Medián délky léčby 
činí 5,5 měsíců (0,2–35 měsíců), z toho 
39 % pacientů ukončilo terapii v prvních 
3 měsících. 

Mezi nejběžnější nežádoucí účinky 
v  souvislosti s  léčbou imatinibem se 
uvádí hematologická toxicita, nevol-
nosti, zvracení, otoky, bolesti kloubů 
a svalů. V případě sunitinibu je udávána 
stomatitida, nevolnost, zvracení, prů-
jem, astenie, anorexie, trombocytope-
nie, hypotyreóza. 

Výsledky léčby
Imatinib
Léčebná odpověď (tj.CR+PR+SD) byla 
zaznamenána u  310/375 pacientů 
(82,6  %). Kompletní remise dosáhlo 
34 pacientů (39,5 %) ve skupině s loka-
lizovaným onemocněním a  53 nemoc-
ných (18,3 %) s metastatickou chorobou. 
Parciální remise, resp. stabilizace byla 
zjištěna u 23 (26,7 %), resp. 14 (16,3 %) 
pacientů s lokalizovaným onemocněním 
a  v  případě metastatického onemoc-
nění u 128 (44,3 %), resp. 58 (20 %) ne-
mocných. Medián celkového přežití (OS) 
byl 65,2 měsíce, doba do progrese (PFS) 
32,6 měsíce.

Křivka přežití pacientů léčených imati-
nibem dle rozsahu onemocnění je uve-
dena na obr. 2.
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šest tisíc prací poukázalo nejen na 
zcela zásadní význam miRNA v  mole-
kulární patologii nádorových onemoc-
nění, ale i na jejich možné využití v kli-
nické praxi, a  to jak v  diagnostice, tak 
v  terapii [4,5]. Získané poznatky vedly 
k vytvoření biotechnologických společ-
ností zaměřených na diagnostiku za-
loženou výhradně na detekci miRNA, 
jako je například Rosetta Genomics  

vším na dlouhé mRNA, krátké RNA z to-
hoto hlediska nepředstavovaly zajímavý 
cíl. Protože funkce miRNA nebyla známa, 
byly tyto krátké RNA původně považo-
vány za odpadní RNA. Od původní práce 
popisující funkci lin-4 u hlístice již bylo 
nabyto mnoho nových poznatků o fun-
govaní robustní post-transkripční regu-
lační sítě miRNA, až v roce 2006 získali 
Andrew Z. Fire a  Craig C. Mello Nobe-
lovu cenu za fyziologii nebo medicínu za 
popis jevu RNA interference a způsobu, 
jak miRNA regulují genovou expresi [3]. 

Enormní zájem odborné veřejnosti 
o  tuto problematiku nejlépe demon-
struje nárůst počtu nových prací indexo-
vaných každoročně v databázi PubMed 
v  průběhu posledních 10 let. Přibližně 
třetina těchto prací je vždy věnována 
studiu miRNA u  nádorových onemoc-
nění (obr. 1). Těchto v součtu přibližně 

MikroRNA (miRNA) tvoří početnou sku-
pinu endogenních krátkých nekódují-
cích RNA, přibližně 18–25 nukleotidů 
dlouhých, které tlumí translaci vazbou 
na cílové mRNA. Počet miRNA neustále 
narůstá, poslední verze databáze miR-
Base (verze 18 z  listopadu 2011) zahr-
nuje více než 1 000 anotovaných miRNA 
v lidském genomu a předpokládá se, že 
toto číslo se ještě významně navýší, pro-
tože mnoho miRNA stále čeká na svou 
experimentální validaci. Na základě bio-
informatických predikcí se předpokládá, 
že miRNA mají potenciál regulovat až 
polovinu kódujících genů v lidském ge-
nomu a  každá miRNA může regulovat 
řádově stovky cílových mRNA [1]. Sek-
vence miRNA jsou vysoce sekvenčně 
konzervované i napříč ne zcela příbuz-
nými organizmy, což naznačuje jejich 
podíl na esenciálních biologických pro-
cesech. Dnes už je obecně akceptováno, 
že miRNA hrají zásadní role v procesech, 
jako jsou vývoj, diferenciace, proliferace 
či apoptóza, a  podílejí se na regulaci 
kmenových vlastností buněk, imunit-
ního systému nebo nádorové transfor-
maci. MiRNA byly objeveny před 17 lety 
týmem Victora Ambrose. Tato výzkumná 
skupina popsala, že lin-4, známý gen po-
dílející se na vývoji hlístice Caenorhabdi-
tis elegans nekóduje protein, ale místo 
toho vede ke vzniku 22 nukleotidů 
dlouhé RNA, která, jak se následně uká-
zalo, interaguje s mRNA genu pro lin-14 
a tlumí jeho translaci [2]. Tato fascinující 
forma regulace genové exprese, kdy se 
malá RNA váže na jinou RNA, byla přehlí-
žena více než 30 let. MiRNA zůstávaly ne-
detekovány, pravděpodobně proto, že 
snahy „lovců genů“ se soustředily přede-
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Obr. 1. Počet nových publikací v databázi medicínských informací PubMed při zadání 
klíčového slova „microRnA” nebo kombinace „microRnA” a „cancer”.
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(http://www.rosettagenomics.com/), ale 
také farmaceutických společností vyví-
jejících nové léky cílící miRNA (tab. 1). 
K  nejvýznamnějšímu momentu v  této 
oblasti došlo v září roku 2010, kdy první 
lék na bázi miRNA vstoupil do fáze 2 kli-
nického hodnocení [5].

V  závislosti na funkci miRNA a  jejím 
stavu v nádorové tkáni existují dvě zá-
kladní strategie, jak cílit miRNA v terapii 
nádorových onemocnění: inhibiční (vy-
užití antagonistů – anti-miRs) a substi-
tuční (využití miRNA mimics). 

Antagonisté miRNA (anti-miRs) jsou 
vytvářeny s  cílem tlumit endogenní 
miRNA, u  kterých došlo v  nádorové 
tkáni k  patologické aktivaci. Tento pří-
stup je koncepčně podobný jiným in-
hibičním lékům, které cílí produkt jed-
noho genu, jako jsou například malé 
interferující RNA (siRNA) nebo nízko-
molekulární inhibitory, a zahrnuje iden-
tifikaci miRNA specifické pro dané one-
mocnění (terapeutický cíl) a vývoj nové 
molekuly s dostatečnou specificitou a in-
hibiční aktivitou. Během tohoto procesu 
může tato miRNA sloužit jako biomar-
ker farmakokinetických a farmakodyna-
mických vlastností vyvíjeného antago-
nisty. Nejvíce užívaná strategie k tlumení 
miRNA je založena na použití jednoře-
tězcových oligonukleotidů s  komple-
mentární sekvencí k cílové miRNA. Cukr-
fosfátová páteř těchto antagonistů je 
chemicky modifikovaná tak, aby zvýšila 

jejich afinitu k cílové miRNA a zlepšila je-
jich farmakokinetické vlastnosti, přede-
vším je chránila před degradačním účin-
kem nukleáz (2-O-methylace, LNA – Lock 
Nucleic Acids, fosforothioatová vazba 
a  další). Výsledná molekula většinou 
kombinuje více typů modifikací. Dle typu 
modifikací pak byly tyto oligonukleotidy 
historicky označovány jako antagomiRs, 
anti-miRs apod., dnes je pro antagonisty 
obecně používán termín anti-miR. Vývo-
jem antagonistů miRNA se zabývají pře-
devším společnosti Santaris Pharma, 
Regulus Therapeutics a  miRagen The-
rapeutics. Produkt dánské společnosti 
Santaris Pharma miravirsen (SPC3649) 
úspěšně ukončil fázi 2a klinického hod-
nocení v léčbě hepatitidy typu C (HCV). 
Miravirsen je LNA-antimiRTM oligonu-
kleotid cílící miR-122, která je specifická 
pro jaterní buňky a je nezbytná k repli-
kaci HCV. Vzhledem k tomu, že miravirsen 
na rozdíl od konvenčních antivirotik pů-
sobí na hostitele, a nikoliv virus samotný, 
je pravděpodobnost vzniku rezistence 
nízká. Oligonukleotidy nejsou metaboli-
zovány přes CYP450, nýbrž nukleázami, 
což významně eliminuje problém s léko-
vými interakcemi [5,7]. V oblasti využití 
antagonistů miRNA v protinádorové te-
rapii je doposud nejdále společnost Re-
gulus Therapeutics, která úspěšně ukon-
čuje preklinické testování anti-miR-21 
v  léčbě multiformního glioblastomu 
a  hepatocelulárního karcinomu  [8,9]. 

MiR-21 je jednou z nejvíce studovaných 
onkogenních miRNA, která byla poprvé 
popsána právě na modelu multiform-
ního glioblastomu. Regulus Therapeu tics 
má patentované dvě vlastní chemické 
modifikace – 2’-methoxyethyl (MOE)  
a 2’, 4’-constrained 2’O-ethyl (cEt), které 
významně vylepšují farmakokinetický 
profil jejich anti-miRs. Na využití antago-
nistů miRNA v terapii kardiovaskulárních 
onemocnění se zaměřuje společnost mi-
Ragen Therapeutics (tab. 2). 

Vzhledem k  tomu, že u  nádorových 
onemocnění pozorujeme globální sní-
žení hladin miRNA, je pro terapii nádo-
rových onemocnění podstatně zajíma-
vější druhá, substituční strategie, cílící 
miRNA, jejichž hladiny jsou v poškozené 
tkáni snížené. Tato strategie předsta-
vuje možnost terapeuticky substituovat 
funkci nádorově supresorových miRNA. 
Z tohoto hlediska může tento typ tera-
pie upomínat na klasickou genovou te-
rapii, ale nízká molekulová hmotnost 
miRNA umožňuje jejich podání v  po-
době krátkých dvouřetězcových oligo-
nukleotidů bez nutnosti použití virových 
vektorů známých z genové terapie. Tyto 
dvouřetězcové oligonukleotidy (miRNA 
mimics) sdílí stejnou sekvenci s  endo-
genní miRNA, a  předpokládá se proto, 
že budou regulovat zcela identický sou-
bor cílových genů. Předpokladem je-
jich účinku je funkční komplex miRISC 
(microRNA Induced Silencing Com-

tab. 1. Přehled nejvýznamnějších farmaceutických společností zabývajících se vývojem léčiv cílených na miRnA. 

Společnost Zaměření a pipeline
Santaris Pharma 
(http://www.santaris.com/)
Aliance
Pfizer, GlaxoSmithKline

vývoj léčiv založených na bázi jednořetězcových oligonukleotidů s patentova-
nou LNA (Lock Nucleic Acid) modifikací, především miRNA antagonistů (anti-
miR terapie), u metabolických, infekčních, nádorových onemocnění a vzácných 
genetických chorob

Regulus therapeutics  
(http://www.regulusrx.com/)
Aliance
GlaxoSmithKline, Sanofi

vývoj léčiv založených na bázi jednořetězcových oligonukleotidů s paten-
tovanými chemickými modifikacemi (cET, MOE), především miRNA antago-
nistů (anti-miR terapie), u metabolických, fibrotických, infekčních a nádorových 
onemocnění

Mirna therapeutics 
(http://www.mirnatherapeutics.com/)

vývoj protinádorové terapie cílící miRNA, především substitučního charakteru, 
tzv. miRNA replacement therapy, za použití chemicky modifikovaných dvouře-
tězcových oligonukleotidů označovaných jako miRNA mimics

Miragen therapeutics 
(http://www.miragentherapeutics.com/)
Aliance
Servier, Santaris Pharma

vývoj léčiv založených na použití jednořetězcových inhibičních oligonukleotidů 
označovaných AntimiRs a dvouřetězcových substitučních oligonukleotidů ozna-
čovaných jako ProMirs především u kardiovaskulárních onemocnění; využívá li-
pozomální formulaci  SMARTICLES licencovanou společností Marina Biotech
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supresorem p53 a podílí se na realizaci 
jím indukované buněčné smrti. MiR-34 
mimic je preklinicky testován u  nema-
lobuněčného karcinomu plic [12], kar-
cinomu prostaty [13] a  hepatocelulár-
ního karcinomu. U  hepatocelulárního 
karcinomu je plánován vstup do klinic-
kého hodnocení na první čtvrtletí roku 
2013. U  nemalobuněčného karcinomu 
plic Mirna Therapeutics preklinicky tes-
tuje také let-7 mimic. 

Přestože existuje řada výzev, které je 
třeba v oblasti terapie cílící miRNA řešit, 
například specifické doručení léku do 
tkáně či jeho účinné prostupování bu-
něčnou membránou, došlo během po-
sledních tří let v oblasti vývoje léčiv na 
cílených miRNA k významnému rozvoji. 
Byly založeny nové farmaceutické spo-
lečnosti, již existující uzavíraly význačné 
alianční dohody s velkými farmaceutic-
kými společnostmi (Pfizer, GSK, Sanofi), 
které do nich investovaly významné fi-
nanční obnosy. První klinická studie 
fáze 2 s  použitím antagonisty miRNA 
byla úspěšně provedena u  hepatitidy 
typu C, další klinické hodnocení fáze 1 
je plánováno na začátek roku 2013, 

v tomto kontextu je let-7, nádorově su-
presorová miRNA, jejíž snížené hladiny 
byly pozorovány u mnoha solidních ná-
dorů. Nejlépe popsanou cílovou mole-
kulou let-7 je onkogen KRAS [10]. Dalo 
by se tedy předpokládat, že nádorově 
supresorová funkce let-7 spočívá právě 
v regulaci onkogenu KRAS. Při utlumení 
onkogenu KRAS pomocí siRNA v  ná-
dorových buňkách dojde k výraznému 
snížení jejich růstu, nicméně obnovení 
hladin let-7 vede k mnohonásobně vyš-
šímu protinádorovému účinku [11]. To 
znamená, že k  dosažení tohoto efektu 
muselo dojít pomocí regulace dalších, 
v této chvíli neznámých cílových genů. 
Na vývoj miRNA mimics v terapii nádo-
rových onemocnění se zaměřuje společ-
nost Mirna Therapeutics, která využívá 
exkluzivní licenci společnosti Marina 
Bio tech na SMARTICLES® lipozomální 
formulaci terapeutických oligonukle-
otidů. Mirna Therapeutics v  současné 
době úspěšně ukončuje preklinické tes-
tování substituce nádorově supresorové 
miR-34, mezi jejíž cílové geny patří napří-
klad onkogeny BCL2, MET a CDK4, navíc 
je transkripčně regulována nádorovým 

plex), který je multiproteinovým efek-
torovým komplexem zodpovědným za 
realizaci funkce miRNA. MiRISC inkor-
poruje vedoucí řetězec z dvouřetězcové 
miRNA mimic a tlumí translaci cílových 
mRNA, zatímco druhý řetězec je degra-
dován. V tomto případě jsou terapeutic-
kou látkou vlastní miRNA a východisko 
jejich terapeutického užití je založeno 
spíše na jejich pozměněné hladině v ná-
dorové tkáni než na vybraných cílových 
genech, které regulují. Cílem substituční 
terapie není ovlivňovat konkrétní pato-
logickou signální dráhu, ale pouze na-
vodit fyziologický stav ve smyslu navý-
šení hladin dané miRNA. Uchopit celou 
šíři regulačních efektů dané miRNA není 
totiž dost dobře možné, avšak vzhledem 
k tomu, že stav, který navozujeme, je fy-
ziologický, nevede tato substituce k vý-
znamným vedlejším účinkům. Informace 
o signálních drahách a konkrétních ge-
nech regulovaných danou miRNA mají 
samozřejmě svou hodnotu z  důvodu 
lepšího pochopení mechanizmu účinku, 
nepřímého monitorování aktivity dané 
miRNA a  designování klinických stu-
dií. Pěkným příkladem využití miRNA 

tab. 2. Přehled miRnA sloužících jako terapeutické cíle.

miRnA indikace Společnost validace 
cíle

Optimalizace 
vůdčí struktury

Preklinické 
testování

fáze 1 fáze 2

inhibiční miRnA terapie (anti-miRs)
miR-122* hepatitida typu C Santaris Pharma  +  +  +  +  +
miR-21 multiformní glioblastom Regulus therapeutics  +  +  +  
miR-21 hepatocelulární karcinom Regulus therapeutics  +  +  +
miR-21 renální fibróza Regulus Therapeutics  +  +  +
miR-33a/b ateroskleróza Regulus Therapeutics  +  +  + 
miR-208/miR-499 chronické srdeční selhání miRagen Therapeutics  +  +   +
miR-15/miR-195 remodelace po infarktu 

myokardu
miRagen Therapeutics  +  +  +

miR-451 polycythemia vera miRagen Therapeutics  +  +  +
Substituční miRnA terapie (miRnA mimics)
miR-34 hepatocelulární karcinom 

fáze 1 – první čtvrtletí 2013
miRnA therapeutics  +  +  +

miR-34 nemalobuněčný  
karcinom plic

miRnA therapeutics  +  +  +

miR-34 karcinom prostaty miRnA therapeutics  +  +  +
let-7 nemalobuněčný  

karcinom plic
miRnA therapeutics  +  +  +

miR-29 srdeční fibróza mirage Therapeutics  +  +      

*Mezinárodní nechráněný název léčivé látky je miravirsen (SPC3649).
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kdy bude testován miR-34 mimic u pa-
cientů s hepatocelulárním karcinomem. 
Problematika miRNA se tak významně 
posouvá od laboratorního stolu k lůžku 
pacienta a  je potřeba ji v  tomto kon-
textu také vnímat.
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Aktualita v onkologii

Léčivý přípravek Zelboraf byl registrován v EU pro léčbu pacientů 
s agresivní formou melanomu
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Graf 1. BRiM3 – čas bez progrese (PfS).
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Incidence maligního melanomu v  po-
sledních desetiletích dramaticky narůstá 
jak celosvětově, tak i v České republice. 
Díky zdravotnické osvětě věnované to-
muto onemocnění je většina pacientů 
s tímto nádorem diagnostikována v čas-
ných stadiích léčitelných chirurgicky, 
a  i  proto mortalita výrazněji nestoupá. 
Asi 5 % nemocných je však diagnostiko-
váno již se vzdálenými metastázami a je-
jich prognóza je velmi vážná. Alarmující 
je také stále častější výskyt tohoto one-
mocnění u mladých lidí.

Metastatický melanom je nejen nej-
agresivnějším nádorovým onemocně-
ním kůže, ale patří i k nejhůře léčitelným 
nádorům obecně. Medián celkového 

přežití pacientů s diseminovaným ma-
ligním melanomem se pohybuje mezi 
6  a  9 měsíci a  pouze jeden pacient ze 
čtyř žije déle než jeden rok od stano-
vení diagnózy [1]. Za terapeutický stan-
dard je posledních 30 let považována 
léčba dakarbazinem, který vykazoval 
v nedávno provedených klinických stu-
diích četnost léčebných odpovědí mezi 
5 a 12 % [2].

U asi 40–60 % metastatických mela-
nomů se vyskytuje mutace BRAF pro-
teinu. Tato mutace udržuje BRAF protein 
ve stále aktivní formě, může způsobit 
zvýšenou aktivitu celé signální dráhy 
RAS-RAF-MEK-ERK, která vede k nekon-
trolovatelnému růstu a přežívání nádo-

rových buněk a hraje důležitou roli také 
v  procesu angiogeneze a  metastazo-
vání. Mutace BRAF se vyskytují častěji 
u mladších pacientů [3]. V podskupině 
pacientů z  ČR, u  kterých bylo prove-
deno vyšetření na BRAF mutaci v rámci 
studie MO25515, byl věkový průměr 
49  let a  incidence BRAF mutací v  této 
studii se pohybuje kolem 35 % (údaje 
k 26. lednu 2012). 

Evropská léková agentura schválila 
pro klinické použití v  únoru 2012 mo-
noterapii lékem Zelboraf (vemurafenib) 
v  léčbě dospělých pacientů s  nerese-
kovatelným nebo metastatickým me-
lanomem s pozitivní mutací V600 genu 
BRAF. Tento typ nádoru je pravděpo-
dobně nejagresivnějším typem nádoru 
kůže a je méně citlivý na chemoterapii 
[4,5]. Vemurafenib je vysoce specifický 
inhibitor BRAF kinázy, což ho odlišuje od 
jiných BRAF inhibitorů. Přípravek Zelbo-
raf je dodáván v tabletové formě a do-
poručené dávkování je 960 mg (4 tab-
lety) dvakrát denně. 

Vemurafenib byl registrován na pod-
kladě výsledků studií BRIM2 (studie fáze 
II) a BRIM3 (studie fáze III). Studie BRIM3 
je multicentrická, randomizovaná stu-
die fáze III, která srovnávala účinnost 
a bezpečnost vemurafenibu a dakarba-
zinu v 1. linii léčby pacientů s metasta-
tickým melanomem s pozitivní mutací 
BRAF V600E [6]. Ve studii BRIM3 vemura-

tab. 1. výsledky studie BRiM3. 

Dakarbazin Vemurafenib
odpověď na léčbu (ORR) 5,5 % 48,4 % p < 0,001
čas bez progrese (PFS) 1,6 měsíce 5,3 měsíce HR = 0,26, p < 0,001
celkové přežití (OS) 9,6 měsíce 13,2 měsíce HR = 0,62, p < 0,001

Podle [6].



144

LéČIVý PŘíPRAVEK ZELbORAF bYL REGIsTROVáN V EU PRO LéČbU PACIENTů s AGREsIVNí FORMOU MELANOMU

Klin Onkol 2012; 25(2): 143– 144

fenib prodloužil celkové přežití pacientů 
na  13,2 měsíce oproti 9,6 měsíce v  ra-
meni s dakarbazinem, a to i přesto, že po 
zveřejnění výsledků přežití bez progrese 
(PFS), kde bylo významné prodloužení 
v rameni s vemurafenibem (5,3 měsíce 
vs 1,6 měsíce), měli pacienti v  rameni 
s  dakarbazinem možnost cross-overu 
a být při progresi léčeni ve 2. linii vemu-
rafenibem. Ve studii BRIM3 vemurafenib 
také prokázal téměř 9x vyšší četnost od-
povědi na léčbu než dakarbazin (ORR 
48,4 % vs 5,5 %) a 55 % léčených přeží-
valo déle než 12 měsíců. 

Benefit prodloužení celkového pře-
žití při léčbě vemurafenibem byl proká-
zán také v multicentrické mezinárodní 
studii fáze II, BRIM2, ve které byli lé-

čeni pacienti s metastatickým melano-
mem s pozitivitou mutace V600E BRAF 
ve druhé a následných liniích. V této stu-
dii bylo dosaženo celkového přežití při 
léčbě vemurafenibem 15,9 měsíců, čas 
bez progrese 6,7 měsíce a celkové od-
povědi na léčbu 53 % [6,7].

Vemurafenib je tak jediný lék, který 
v  klinických studiích dokázal prodlou-
žit celkové přežití jak nepředléčených, 
tak předléčených pacientů s pokročilým 
melanomem, kteří měli pozitivní mutaci 
V600E genu BRAF. K identifikaci mutace 
bylo použito diagnostického přístroje 
Cobas 4800, který na náš trh také do-
dává společnost Roche.

Vemurafenib je v  současné době 
v České republice dostupný v rámci kli-

nické studie MO25515, která probíhá 
v pěti centrech. Do této studie mohou 
být zařazeni pacienti s  předléčeným 
i nepředléčeným histologicky potvrze-
ným metastatickým melanomem (ne-
resekabilní stadium IIIC nebo stadium 
IV podle AJCC) s pozitivní mutací genu 
BRAF V600 (vyšetření mutace probíhá 
v centrální laboratoři).
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tab. 2. výsledky studie BRiM2.

Vemurafenib
odpověď na léčbu (ORR) 53%
čas bez progrese (PFS) 6,7 měsíce
celkové přežití (OS) 15,9 měsíce

Podle [6,7].
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hledově by sekce měla pomoci konsoli-
dovat dosud ne zcela přehlednou logis-
tiku péče o neuroonkologicky nemocné 
napříč obory neurologie, neurochirur-
gie, nechirurgických postupů, zobra-
zovacích metod, patologie, laboratorní 
diagnostiky aj., a tak se podílet na formu-
lování doporučených léčebných proto-
kolů pro neuroonkologické pacienty. Ja-
kožto kompetitivní partner může sekce 
napomoci amplifikaci finančních zdrojů 
zejména pro potřeby výzkumu – nad-
národní granty, sponzory, research cha-
rities apod. V  další diskuzi zazněl pro 
sekci zajímavý návrh zcela konkrétního 

rikách z  minulého setkání. I  jeho le-
tošní přednáška o problematice cenové 
a úhradové regulace léčiv právem vyvo-
lala mezi přítomnými odborníky živější 
diskuzi. Zvláště jeho konstatování o niž-
ších cenách léků v ČR než v zahraničí, což 
má za následek v některých případech 
vyvážení léků mimo republiku. Cena 
léčiv se tvoří zpravidla referencí a srov-
nání cen stejných léčiv s cenami ve ved-
lejších zemích; pro srovnání se obvykle 
vybírají země s nižšími cenami. Tak do-
chází postupně k sbližování cen prepa-
rátů v celé Evropě. V ČR se zvyšuje podíl 
generik. 

Prof. Aleksi šedo seznámil účastníky 
setkání s  nově vzniklou neuroonkolo-
gickou sekcí České onkologické spo-
lečnosti. Cílem sekce je zajistit spolu-
práci odborníků z  různých oborů se 
zájmem o neuroonkologii z celé repub-
liky a jejich propojení, a tím usnadnit in-
tegraci společných projektů v rámci ev-
ropských programů a  zvýšit efektivitu 
teoretických a klinických pracovišť. Vý-

Tradiční zimní mezinárodní česko-slo-
venský mítink Winter Glio Track Mee-
ting, již 5. ročník, se konal ve dnech 
3.–4. února za nezvykle mrazivého po-
časí v  hotelu Kraví hora v  Bořeticích. 
Uvnitř hotelu však panovala tvůrčí at-
mosféra a řešila se diskuzní témata bez 
ohledu na vrtochy počasí. Víceoborové 
setkání se zaměřilo na výměnu zkuše-
ností a zhodnocení modelových kazuis-
tik z pohledu vyzvaných lékařů různých 
odborností. Jednání se účastnilo 24 ra-
diačních onkologů, 10 klinických on-
kologů, 6 neurochirurgů, 6 patologů 
a  experimentálních odborníků, 2 neu-
rologové a  2  diagnostici. Setkání bylo 
uskutečněno za společné organizace Kli-
niky radiační onkologie LF MU a Masary-
kova onkologického ústavu v Brně a se 
zástupci společnosti MSD.

Jednání bylo zahájeno souhrnnou 
přednáškou Mudr. tomáše doležala, 
Ph.d. (Institute for Health Economics 
and Technology Assessment; IHETA), 
který navázal na své sdělení o  gene-
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úkolu  – organizačně zajistit vyhodno-
cení dat dlouhodobě přežívajících pa-
cientů po léčbě glioblastomu z  celé 
republiky na základě molekulární pa-
tologie s doplněním zpětného rozboru 
tkáňových vzorků s ohledem na prove-
denou léčbu; tím zjistit zatím možná ne-
známé faktory ovlivňující prognózu to-
hoto maligního onemocnění.

Druhý den jednání, po slavnostním 
přivítání prof. šlampou a prof. Peterou 
(předseda SROBF), zazněly na úvod te-
oretická sdělení patologů, prof. Koláře 
a prof. ehrmanna z Olomouce na téma 
molekulární patogeneze maligních glio-
 mů a  jejich biologické léčby. Samotná 
bio logická léčba glioblastomů se apli-
kuje pouze v klinických studiích fáze II; 
novinkou byla také informace o  klinic-
kém zkoušení bioaktivních endokana-
binoidů v léčbě primárních mozkových 
nádorů. Upozornili také na úskalí nové 
klasifikace mozkových nádorů založené 
na jejich expresním profilu a na nutnost 
víceoborového pohledu na tyto nádory. 
O  významu molekulární patogeneze 
a o výzkumu prediktivních faktorů v Ma-
sarykově onkologickém ústavě hovořil 
také Rndr. Slabý, Ph.d. Upozornil na vý-
znam intenzifikace adjuvantní chemo-
terapie, vyšetřování MGMT a  zavádění 
nových preparátů imunoterapie do kli-
nických studií, např. rindopepimutu.

Velkou pozornost si zasloužila prezen-
tace dlouhodobých výsledků léčby glio-
blastomů, které zpracoval Mudr. la-
komý (Klinika komplexní onkologické 
péče MOÚ) ve spolupráci s Neurochirur-
gickou klinikou FN Brno, patologickými 
odděleními MOÚ a FN Brno, Klinikou ra-
diační onkologie. Tato práce vyšla v pres-
tižním časopise Cancer Science (IF 3,869) 
a  byla hodnocena jako jedna z  nejlep-
ších původních prací v roce 2011 v rámci 

Masarykovy univerzity. Výsledky této 
společné studie ve srovnání se známými 
daty světově uznávaného odborníka na 
tuto problematiku, prof. Stuppa ze Švý-
carska, přednesl Mudr. fadrus, Ph.d., 
z Neurochirurgické kliniky FN Brno.

V rámci prezentací kazuistik neurochi-
rurgické případy prezentovali kolegové 
z  Ústí nad Labem, Mudr. Bartoš, Ph.d., 
a Mudr. Malucelli na téma významu radi-
kality neurochirurgického výkonu a o pro-
blému radionekrózy. Právě radionekróza 
a tzv. pseudoprogrese mohou být příčinou 
časné reoperace pro suspektní recidivu 
nádoru. Bohužel riziko pseudoprogrese 
po aplikaci konkomitantní chemoradiote-
rapie se odhaduje až ve 20 % případů. Spe-
cifita klasického MR vyšetření je v těchto 
případech nízká, často nelze odlišit nádo-
rovou infiltraci a  reaktivní radionekrózu 
i  po aplikaci kontrastní látky. Vyšetření 
1H-MR spektroskopie (1H-MRS) má v pří-
padě enhancující léze lepší pozitivní pre-
diktivní hodnotu v  rozlišení oblastí, kde 
je viabilní nádorová tkáň, od ložisek, kde 
se nachází jen postradiační změny. Prim. 
Mudr. dubinský, Phd., z Košic, prezento-
val kazuistiku na téma léčby inoperabil-
ního vzácného glioblastomu s PNET-like 
složkou kombinovanou chemoradiote-
rapií s temozolomidem. Ve sdělení zazněl 
problém určování cílových objemů pro ra-
dioterapii a význam IMRT techniky radio-
terapie s IGRT kontrolou polohy cílového 
objemu. Při stanovení cílových objemů 
trvá stále nejednoznačný konsenzus, zda 
aplikovat metodu postupně zmenšují-
cích se objemů (shrinking field technika), 
nebo určit jednotné objemy pro celou 
dobu radioterapie. Redukce cílových ob-
jemů a  dodržení limitních dávek kritic-
kých struktur jednoznačně přispívá ke sní-
žení postradiační neurotoxicity. Stanovení 
objemů závisí také od zvyklostí praco-

viště. Ostravskou onkologii zastupoval  
Mudr. Růčka, který hovořil na základě 
prezentace kazuistik o  významu kom-
plexní léčby primárních nádorů mozku 
a  o  významu mezioborové spolupráce. 
Diskuze jednotlivých skupin moderovali  
doc. Mudr. Bolješíková z  Bratislavy 
a Mudr. Malinová z FN Motol. 

V  závěru programu se déle diskuto-
valo také nad celkovou dobou adjuvantní 
léčby temozolomidem po neurochirur-
gickém zákroku a po aplikaci konkomi-
tantní chemoradioterapie; většina účast-
níků se shodla na doporučení aplikovat 
u pacientů s dobrou prognózou a v dob-
rém celkovém stavu více sérií, než jak je 
doporučováno standardy ČOS aplikovat  
6 sérií. Další diskuzní otázkou byla indi-
kace konkomitantní chemoradioterapie 
u pacientů po operaci anaplastického as-
trocytomu. Hlavním kritériem odlišení 
anaplastického astrocytomu WHO gr. III 
od glioblastomu WHO gr. IV je přítomnost 
angioneogeneze a „glomeruloidních“ no-
votvořených cév. Nicméně hranice mezi 
oběma typy agresivního nádoru mozku je 
diskutabilní. Empiricky řada přítomných 
onkologů doporučovala tuto metodu za-
řadit do standardních postupů i přesto, 
že zatím nejsou známá data randomizo-
vaných studií využívající konkomitantní 
chemoradioterapii s  temozolomidem 
u  tohoto histologického typu onemoc-
nění. Forenzním problémem však zůstává 
riziko vzniku komplikující radionekrózy 
po kombinované adjuvantní léčbě. V ČR 
i  SR trvá nadále nejednoznačné stano-
visko k profylaktické aplikaci antibiotik při 
probíhající léčbě radioterapií a temozolo-
midem. Diskuze byla ukončena konstato-
váním o pozitivním vlivu společných se-
tkání a osobních výměn zkušeností nejen 
na klinickou praxi, ale i pro další experi-
mentální přístupy.
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Zkrácená informace o přípravku Iressa®: Léčivá látka: gefitinibum. Indikace: IRESSA je indikována k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím 
nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s aktivačními mutacemi EGFR- TK. Dávkování: Jedna 250 mg tableta jednou denně. Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla u dětí 
a adolescentů hodnocena. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Kojení. Interakce: Současné podávání 
s účinnými inhibitory CYP3A4 může zvýšit plazmatické koncentrace gefitinibu, které může být klinicky relevantní. Zvýšení může být vyšší u jednotlivých pacientů s genotypem 
pomalých metabolizátorů vázaných na CYP2D6. Látky indukující aktivitu CYP3A4 mohou zvyšovat metabolismus a snižovat plazmatické koncentrace gefitinibu a tím snižovat 
účinnost přípravku IRESSA, proto by jejich podávání mělo být vyloučeno. U ně kte rých pacientů užívajících warfarin současně s gefitinibem bylo zaznamenáno zvýšení INR a/ nebo 
výskyt krvácení. Zvláštní upozornění: Pacienti se středně závažným až závažným poškozením jater v důsledku jaterní cirhózy mají zvýšené plazmatické koncentrace gefitinibu. 
Pokud dojde u pacientů ke zhoršení respiračních symptomů jako je dyspnoe, kašel a horečka, podávání přípravku IRESSA je třeba přerušit a pacient by měl být rychle vyšetřen. 
Byly hlášeny jednotlivé případy GIT perforace u pacientů s existujícími rizikovými factory. IRESSA nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou průjem a kožní nežádoucí účinky (zahrnující vyrážku, akné, suchou kůži a svědění). Další hlášené nežádoucí 
účinky jsou nechutenství, zvracení, slabost, krvácení (např. krvácení z nosu a krev v moči), intersticiální plicní nemoc, změny jaterních parametrů (zvýšení ALT, AST a celkového 
bilirubinu), proteinurie a alopecie. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí být poučeny, že v průběhu léčby nesmí otěhotnět. IRESSA by neměla být podávána během 
těhotenství, pokud to není nezbytné. IRESSA je kontraindikována v průběhu kojení. Kojení je nutné přerušit v průběhu léčby přípravkem IRESSA. Balení přípravku: 30 potahovaných 
tablet v jednom balení. Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Držitel registrace: AstraZeneca AB, S- 151 85, Södertälje, Švédsko. 
Registrační čísla: EU/ 1/ 09/ 526/ 001, EU/ 1/ 09/ 526/ 002. Datum revize textu: 2. 8. 2011. Referenční číslo dokumentu: 02082011API. Registrovaná ochranná známka IRESSA je 
majetkem AstraZeneca plc. © AstraZeneca 2011. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci pro 
preskripci naleznete na adrese: AstraZeneca Czech Republic s. r. o., Smíchov Gate –  Prague, Plzeňská 3217/ 16, 150 00 Praha 5, tel. 222 807 111, www.astrazeneca.cz.

Reference:
1. Mok TS et al. New Engl J Med 2009; 361(10): 947– 957.
2. Maemondo M et al. N Engl J Med 2010; 362: 2380– 2388. 
3. Mitsudomi T et al. Lancet Oncol 2010; 11: 121– 128.

EGFR M+ pozitivní mutace receptoru pro epidermální růstový faktor
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  Afinitor
®
 prokázal snížení relativního rizika progrese o 67 % ve srovnání 

s placebem (HR = 0,33 [95 % CI, 0,25–0,43; P<0,0001])4

  Pouze 7 % pacientů ve studii RECORD-1 přerušilo terapii z důvodu nežádoucích účinků4 

 mTOR* inhibitor, který nabízí pohodlné perorální podávání 1x denně4
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Zkrácená informace AFINITOR ® 5 mg tablety, AFINITOR® 10 mg tablety
Složení: Léčivá látka: Everolimusum 5 mg nebo 10 mg. Indikace: *Léčba neresekovatelných nebo 
metastazujících, dobře nebo středně diferencovaných pankreatických neuroendokrinních tumorů 
u dospělých pacientů s progresí onemocnění.* Léčba pacientů s pokročilým renálním karcinomem, 
u kterých došlo k progresi onemocnění během VEGF-cílené terapie nebo po ní. Dávkování: Doporučená dávka 
je 10 mg jednou denně. Léčba by měla pokračovat tak dlouho, dokud je pozorován klinický přínos, nebo 
dokud se neobjeví nepřijatelné známky toxicity. Podávání dětem a mladistvým (<18 let) není doporučeno. 
U starších pacientů (≥65 let) a pacientů se zhoršenou funkcí ledvin není nutná úprava dávkování. U pacientů 
se středně těžkým poškozením jater (třída B podle Childovy-Pughovy klasifi kace) by měla být dávka 
snížena na 5 mg denně, u pacientů s těžkým poškozením jater (třída C podle Childovy-Pughovy klasifi kace) 
se podávání Afi nitoru nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku, na jiné deriváty 
rapamycinu nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Zvláštní upozornění: U 12 % pacientů užívajících 
Afi nitor byla popsána neinfekční pneumonitida, která je skupinovým účinkem derivátů rapamycinu. 
Při výskytu středně závažných příznaků by mělo být zváženo přerušení léčby až do zlepšení příznaků. 
Při léčbě Afi nitorem mohou být pacienti náchylnější k bakteriálním, plísňovým nebo protozoárním infekcím, 
včetně infekcí oportunními patogeny. U pacientů užívajících Afi nitor byly popsány lokalizované a systémové 
infekce zahrnující pneumonie, jiné bakteriální infekce, invazivní plísňové infekce a virové infekce včetně 
reaktivace virové hepatitidy B. Některé z těchto infekcí byly závažné a občas fatální. Před zahájením léčby 
by měly být předcházející infekce zcela vyléčeny. V souvislosti s užíváním everolimu byly hlášené příznaky 
přecitlivělosti. V případě výskytu ulcerace v ústech, stomatitidy a mukozitidy se doporučuje lokální léčba, 
k výplachu úst se nedoporučuje užívat roztoky obsahující alkohol, nebo peroxid. Před zahájením léčby 
a následně během léčby se doporučuje sledovat funkce ledvin. V klinických hodnoceních byly hlášeny 
hyperglykemie, hyperlipidemie a hypertriglyceridemie. Doporučuje se monitorovat sérové hladiny glukózy 
nalačno před zahájením léčby a poté pravidelně v jejím průběhu. V klinických studiích bylo hlášeno 
snížení hladiny hemoglobinu, počtu lymfocytů, neutrofi lů a krevních destiček. Afi nitor by se neměl 
podávat souběžně s inhibitory a induktory CYP3A4 a/nebo nespecifi cké efl uxní pumpy P-glykoproteinu 
(PgP). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným defi citem laktázy nebo 
malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento léčivý přípravek neměli užívat. Porucha hojení ran je obecným 
účinkem derivátů rapamycinu, včetně Afi nitoru. Interakce: Inhibitory CYP3A4 nebo PgP, které mohou 
zvyšovat koncentrace everolimu v krvi: ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, telithromycin, 
klarithromycin, nefazodon, ritonavir, atazanavir, sachinavir, darunavir, indinavir, nelfi navir, erythromycin, 
verapamil, perorálně podávaný cyklosporin, fl ukonazol, diltiazem, amprenavir, fosamprenavir, grapefruitový 
džus nebo jiné potraviny ovlivňující CYP3A4/PgP. Induktory CYP3A4 nebo PgP, které mohou snižovat 
koncentrace everolimu v krvi: rifampicin, kortikosteroidy (např. dexametazon, prednizon, prednizolon), 
karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, efavirenz, nevirapin, třezalka tečkovaná. Everolimus může ovlivnit 

biologickou dostupnost souběžně podávaných léků, které jsou substráty CYP3A4 a/nebo PgP. Imunitní 
odpověď na očkování může být ovlivněna a proto může být očkování během léčby Afi nitorem méně 
účinné. V průběhu léčby by neměly být k očkování použity živé vakcíny. Těhotenství a kojení: Everolimus se 
nedoporučuje podávat těhotným ženám ani ženám ve fertilním věku, které neužívají účinnou antikoncepci. 
Ženy, které užívají everolimus, by neměly kojit. Vliv na řízení vozidel a obsluhu strojů: Pacienti by měli při řízení 
a obsluze strojů dbát zvýšené opatrnosti, pokud se u nich během léčby objeví únava. *Nežádoucí účinky: 
Velmi časté: infekce, anemie, trombocytopenie, hyperglykemie, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie, 
anorexie, dyzgeusie, bolesti hlavy, pneumonitida, dušnost, epistaxe, kašel, stomatitida, průjem, slizniční 
zánět, zvracení, nauzea, vyrážka, suchá kůže, svědění, onemocnění nehtů, únava, astenie, periferní otoky, 
horečka. Časté: leukopenie, lymfopenie, neutropenie, diabetes mellitus, hypofosfatemie, hypokalemie, 
hyperlipidemie, hypokalcemie, dehydratace, nespavost, konjunktivitida, edém očních víček, hypertenze, 
hemoragie, plicní embolie, hemoptýza, sucho v ústech, bolesti břicha, bolest v ústech, dysfagie, dyspepsie, 
zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, palmoplantární 
erytrodysestezie (hand-foot syndrom), erytém, kožní exfoliace, akneiformní dermatitida, onychoklaze, kožní 
léze, mírná alopecie, artralgie, zvýšená hladina kreatininu, selhání ledvin (včetně akutního selhání ledvin), 
proteinurie, bolest na hrudi. Méně časté: plicní embolismus.* Další nežádoucí účinky - viz úplná informace 
o přípravku. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, chraňte před světlem a vlhkostí. Dostupné 
lékové formy/velikosti balení: 30 tablet.

Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku.

Reg. číslo: Afi nitor 5 mg – EU/1/09/538/001, Afi nitor 10 mg – EU/1/09/538/004. Datum registrace: 
03.08.2009. Datum poslední revize textu SPC: 11/2011. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm 
Limited, Horsham RH12 5AB, Velká Británie.

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, indikace léčba pacientů s pokročilým renálním karcinomem, 
u kterých došlo k progresi onemocnění během VEGF-cílené terapie nebo po ní hrazena z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Pro indikaci léčba neresekovatelných nebo metastazujících, dobře nebo 
středně diferencovaných pankreatických neuroendokrinních tumorů u dospělých pacientů s progresí 
onemocnění nebyla úhrada dosud stanovena.

*Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.

Literatura: 1. Oudard S et al. Expert Rev. Anticancer Ther, 9(6), 705-717 (2009). 2. J of the National Comprehen-
sive Cancer Network, vol 7, Nr 6. June 2009. 3. de Rejike TM, Bellmunt J et al. EORTC-GU group expert opinion 
on metastatic renal cell cancer, EJC 45(2009) 765-773. 4. Afi nitor - Souhrn údajů o přípravku, 11/2011

Afinitor® je lékem volby u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny po selhání léčby inhibitorem 
tyrosinkinázy.1,2,3 Je to první lék s prokázaným klinickým přínosem u těchto pacientů.1 
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