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Karcinóm pankreasu je celosvetovo štvrtou najčas-
tejšou príčinou úmrtia na zhubný nádor. U väčšiny 
pacientov sa ochorenie diagnostikuje v metastatic-
kom štádiu, kedy sa medián prežitia pohybuje na 
hranici menej ako 5 mesiacov. Vyliečenie je možné 
len u malého percenta pacientov pri lokalizovanej 
forme ochorenia. Základom a jedinou formou tera-
pie s kuratívnym potenciálom je chirurgická liečba 
– resekcia. Tá je technicky možná a indikovaná len  
u selektovaných pacientov vo včasných fázach 
ochorenia. Napriek faktu, že chirurgia karcinómu 
pankreasu prešla za posledné desaťročia zásadný-
mi zmenami, jej dlhodobé výsledky ostávajú alar-
mujúce s mediánom prežitia na hranici 20 mesia-
cov. Zlepšenie tejto situácie sa očakáva hlavne vo 
včasnej diagnostike a využití multimodálnej liečby. 
Liečba komplikácií v paliácii pacienta s lokálne po-
kročilým neresekabilným alebo metastatickým kar-
cinómom pankreasu sa stala doménou intervenč-
nej endoskopie a rádiológie. Chirurgická intervencia 
sa v tejto situácii indikuje veľmi zriedka, väčšinou pri 
zlyhaní, komplikáciách alebo nedostupnosti inter-
venčnej liečby. Nasledujúci text sa preto bude vý-
hradne venovať chirurgickej liečbe lokalizovaného 
ochorenia.
Kľúčovým rozhodnutím v liečbe je zhodnotenie 
technickej resekability nádoru. Preto je pre chirur-
ga nevyhnutným stagingovým vyšetrením trojfá-
zové CT vyšetrenie hrudníka, brucha a panvy. Ako 
jednoznačne neresekabilný stav sa hodnotí prítom-
nosť vzdialených metastáz a postihnutie lymfa-
tických uzlín mimo spádovú drenáž. Podľa vzťahu  
k cievnym štruktúram sa definuje samotný nález  
na pankrease ako resekabilný, hranične resekabil-
ný alebo neresekabilný (Tab.1). Nakoľko je karcinóm 
pankreasu ochorením vyššieho veku, okrem anato-
mickej  definície je pred zvažovaním chirurgickej in-
tervencie potrebné zhodnotiť aj biologické charak-
teristiky nádoru a pacienta. To je dôvodom, prečo 
sa v posledných rokoch začína hodnotiť resekabilita 
aj z pohľadu veku, pridružených ochorení pacienta, 
rovnako sa zohľadňuje výška sérovej hladiny onko-
markeru Ca 19-9. 
Cieľom chirurgickej liečby je kompletné odstráne-
nie nádoru s dosiahnutím histologicky negatívnych 
resekčných okrajov, teda R0 resekcia. Rozsah chi-
rurgickej resekcie závisí od lokalizácie nádoru. Pri 
lokalizácii v hlave pankreasu je štandardom cefalic-
ká duodenopankreatektómia s  lymfadenektómiou 
peripankreatických uzlín a uzlín z ligamentum he-
patoduodenale (skupín 5, 6, 8a, 12b1, 12b2, 12c, 13a, 13 
b, 14a, 14 b, 17a 17 b, podľa japonskej klasifikácie). Pri 
lokalizácii v tele a chvoste pankreasu je štandardom 
pankreatosplenektómia s odstránením peripankre-
atických uzlín (skupín 10, 11, 18 a pri lokalizácii v tele 
aj s odstránením uzlín skupiny 9). S cieľom zvýše-
nia počtu radikálnych resekcií sa odporúča použitie 

techniky radikálnej antegrádnej modulárnej pankreatosple-
nektómie (RAMPS) s pridaním resekcie Gerrotovej fascie, 
nadobličky alebo ľavostrannej nefrektómie podľa módu 
operácie. Napriek radikálnej chirurgickej liečbe dochádza 
u značného percenta pacientov k včasnej lokálnej a/ale-
bo vzdialenej recidíve tohto agresívneho ochorenia.  Preto  
u každého pacienta po radikálnej operácii je indikovaná 
adjuvantná liečba, vrátane štádia T1N0. Donedávna štan-
dardne podávanými liekmi boli gemcitabín a 5-fluorouracil 
(5-FU) v trvaní 6 mesiacov, na základe dôkazu signifikantne 
lepšieho bezchorobného prežívania a lepšieho celkového 
prežívania (22 m. v. 20 m.) podľa štúdie CONKO-001. Násled-
ne štúdia ESPAC-1 dokázala zlepšené celkové prežívanie (19 
m. v. 14 m.) pri použití 5-FU oproti BSC (najlepšia podporná 
liečba).
Štúdie ESPAC-3 a RTOG-9704 potvrdili rovnakú efektivitu 
gemcitabínu a 5-FU. Použitie rádioterapie v adjuvantnej 
intencii je kontroverzné. Napriek viacerým výhradám voči 
spomenutým štúdiám faktom ostáva, že aj pri použití ad-
juvancie po radikálnej operácii je medián prežívania menej 
ako 22 mesiacov. V roku 2017 publikované výsledky štúdie 
ESPAC-4 ako prvej preukázali superioritu kombinovaného 
režimu gemcitabín+kapecitabín oproti dovtedy štandardne 
podávanému gemcitabínu. Podaním tejto kombinácie bolo 
signifikantne zlepšené celkové prežívanie (28 v. 25,5 mesia-
ca, p = 0,032). Najväčší prielom však priniesli výsledky štú-
die PRODIGE-24, ktoré potvrdili signifikantne dlhší medián 
bezchorobného prežívania (21,6 m. v. 12,8 m.) a celkového 
prežívania (54,4 m. v. 35 m.) pri podávaní kombinovaného 
režimu oxaliplatina+irinotekan+5-FU v porovnaní s gemci-
tabínom.  Táto kombinácia však nesie so sebou riziko vyš-
šieho percenta nežiaducich účinkov, preto je podávaná pa-
cientom so zachovaným výborným výkonnostným stavom 
po radikálnej operácii. Pre pacientov nespĺňajúcich toto 
kritérium je indikovaný menej agresívny režim gemcitabín+ 
kapecitabín, prípadne gemcitabín v monoterapii. V prípade 
pacientov so zlým výkonnostným stavom adjuvantná lieč-
ba nie je indikovaná. Výber typu adjuvantnej liečby je teda 
individuálny a závisí od charakteristík pacienta a predpo-
kladanej toxicity liečby. Napriek použitiu adjuvantnej lieč-
by dosahované výsledky nie sú optimálne, a preto sa čoraz 
častejšie objavuje myšlienka, že aj lokalizovaný, resekabilný 
karcinóm pankreasu je od svojho počiatku systémové ocho-
renie, ktoré môže byť ovplyvnené len systémovou liečbou. 
S cieľom preukázania efektivity neoadjuvantnej alebo peri-
operačnej liečby v súčasnosti prebieha niekoľko klinických 
štúdií. Aktuálne sa v tejto indikácii skúšajú chemoterapeu-
tické režimy, ktoré preukázali vyššie percento objektívnych 
odpovedí v IV. klinickom štádiu – FOLFORINOX a gemcitabí-
n+nab-paklitaxel. Hranične resekabilný nádor je z pohľadu 
chirurga definovaný objektívnymi rádiografickými kritéria-
mi, ktoré sú uvedené v Tabuľke 1. Anatomicky definovaný 
hranične resekabilný nález často vyžaduje ako súčasť pan-
kreatektómie aj cievnu resekciu a rekonštrukciu. Posledné 
publikované dáta však potvrdzujú u pacientov s potrebou 
resekcie SMV/PV, iniciálne indikovaných na chirurgickú lieč-
bu, zvýšené riziko pooperačnej mortality, počtu R1/R2 resek-
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cií a horšie celkové 5-ročné prežívanie. To isté sa potvrdilo 
u pacientov s potrebou arteriálnej resekcie. V súčasnosti  
u pacientov s anatomicky definovaným hranične reseka-
bilným nálezom nie je definovaný štandardný postup. Od-
porúča sa zaradenie pacienta do klinickej štúdie. Viaceré 
odporúčania na liečbu sa zhodujú väčšinou v tom, že ne-
odporúčajú resekciu ako iniciálnu liečbu, ale použitie neo-
adjuvantnej liečby v centre so skúsenosťami s liečbou pan-
kreatického karcinómu. Na zhodnotenie efektu použitia 
neoadjuvantnej chemoterapie bolo realizovaných viacero 
retrospektívnych štúdií, avšak pre rôzne definovanie hra-
ničnej resekability a rôzne druhy použitej chemoterapie ich 
interpretácia a porovnávanie sú veľmi ťažké. Napriek tomu 
však rastúce počty dát podporujú výhody podania neo-
adjuvantnej liečby s dosahovanou resekabilitou 60–80%,  
s 80–90% počtom R0 resekcií a s mediánom prežívania 
20–30 mesiacov, čo sú výsledky porovnateľné s výsledkami 
iniciálne operovaných resekabilných nádorov. Druh chemo-
terapie nie je definovaný, testuje sa FOLFORINOX a gemci-
tabín/nab-paklitaxel. Chirurgická revízia po neoadjuvantnej 
liečbe sa odporúča len u pacientov v dobrom klinickom sta-
ve, bez dôkazu lokálnej či vzdialenej progresie, aj napriek 
tomu, ak nedochádza k objektívnej rádiologickej odpovedi. 

Sledovanie po resekcii s cieľom včasnej detekcie recidívy nie 
je štandardizované, lebo nebol potvrdený jeho benefit. Je to 
preto, lebo včasná detekcia asymptomatickej recidívy pan-
kreatického karcinómu nevedie k lepším výsledkom vzhľa-
dom na limitované možnosti terapeutických intervencií pri 
recidivujúcom pankreatickom karcinóme.
Záverom ostáva konštatovať, že chirurgická resekcia v lieč-
be karcinómu pankreasu predstavuje jedinú kuratívnu me-
tódu liečby. Napriek zlepšeniu chirurgických techník a po-
operačnej starostlivosti, ktoré viedli ku zníženiu morbidity 
a mortality, sa tieto pokroky zásadne neodrazili v prežívaní 
pacientov, ktoré ostáva u radikálne resekovaných pacientov 
stále alarmujúce. Zlepšenie tejto situácie sa očakáva najmä 
v zlepšení prevencie, včasnej diagnostiky a hlavne systémo-
vej liečby pri lokalizovanom ochorení a to tak v adjuvantnej, 
neoadjuvantnej, ako aj v perioperačnej forme. Osobitým 
problémom na Slovensku ostáva dostupnosť endosonogra-
ficky vedenej biopsie lokalizovaných lézií pankreasu, kto-
rá je predpokladom použitia neoadjuvantnej systémovej 
liečby u resekabilných a hranične resekabilných pacientov 
a rovnako je obyčajne podmienkou zaradenia pacienta do 
štúdií, čo je jediná cesta, ako v budúcnosti zlepšiť výsledky 
liečby pankreatického karcinómu.

ArterIáLNy Sytém VeNóZNy SyStém
reSeKABILNý Bez kontaktu tumoru s arteriálnym 

systémom (CA, SMA, CHA)
Bez kontaktu s venóznym systémom (SMV a PV) ale-
bo kontakt < 180 ° bez nepravidelnosti stien cievy

HrANIčNe
reSeKABILNý

Kontakt s CHA s možnosťou bezpečnej 
resekcie a rekonštrukcie

Kontakt so SMV alebo PV > 180°, alebo < 180° s nepra-
videlnosťou steny cievy, alebo trombózou, ale nález 
umožňuje bezpečnú resekciu a rekonštrukciu

Kontakt so SMA < 180° Kontakt s VCI
Prítomnosť variantnej anatómie+kontakt 
na tieto cievy
V prípade  tumoru tela a chvostu
Kontakt s CA < 180°
Kontakt s CA > 180°bez postihnutia Ao, 
intaktná gastroduodenálna artéria

NereSeKABILNý

Kontakt s SMA > 180° Nerekonštruovateľná infiltrácia SMV/PV
Kontakt s CA > 180° Kontakt s prvou jejunálnou vénou drénujúcou 

do SMV
Kontakt s prvou jejunálnou artériou z SMA
V PRíPADE TUMORU TELA A CHVOSTU V PRíPADE TUMORU TELA A CHVOSTU
Kontakt s SMA a CA Nerekonštruovatelná infiltrácia SMV/PV
Kontakt s CA a Ao

CA – truncus coeliacus
SmA – arteria mesenterica superior
CHA – arteria hepatica communis
SmV – vena mesenterica superior
VP – vena portae
Ao – aorta
VCI – vena cava inferior

tabuľka č. 1 – Anatomicky definované kritériá resekability.
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