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BUKÁLNE 
TABLETY PRE 
LIEČBU NÁHLEJ 
,,PRELOMOVEJ" 
BOLESTI1

Originálna OraVescent®  technológia 
zlepšuje absorbciu účinnej látky 
- fentanyl 2

1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Effentora ®
2.  Darwish M,Hamed E,Messina J. Fentanyl buccal tablet for the treatment of breakthrough pain: pharmacokinetics of buccal mucosa delivery and clinical effi cacy. 

Perpsect Med Chem 2010;4:11-21

SK/EFF/17/0001

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU: 

Effentora 100 μg; 200 μg; 400 μg; 600 μg; a 800 μg; fentanyl - bukálne tablety. 
Indikácie: liečba náhlej „prelomovej“ bolesti u pacientov s rakovinou, ktorí sú už na udržiavacej opioidnej liečbe chronickej nádorovej bolesti. Dávkovanie a spôsob 
podávania – titruje sa individuálne až po dosiahnutí “účinnej” dávky, ktorá poskytuje dostatočnú analgéziu a minimalizuje nežiaduce reakcie. Úvodná dávka u pacientov 
neprechádzajúcich z iných liekov obsahujúcich fentanyl je 100 μg; v prípade potreby vytitrovať vyššiu dávku. Ak sa prechádza z iného perorálneho fentanyl citrátového 
lieku, je nutná nezávislá titrácia dávky. Požadovaná udržiavacia dávka sa môže časom upravovať vzhľadom na progresiu choroby. Liečba sa má ukončiť akonáhle už nie je 
potrebná. Liek sa má podávať s opatrnosťou pacientom so stredne závažným a závažným poškodením pečene alebo obličiek. Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku 0 až 
18 rokov nebola stanovená. Spôsob podávania – umiestnenie tablety do ústnej dutiny. Kontraindikácie - precitlivenosť na liečivo alebo na pomocnú látku, pacienti bez 
udržovacej liečby opioidmi, závažný útlm dýchania, závažná obštrukcia pľúc, liečba akútnej bolesti okrem prelomovej bolesti. Upozornenia a opatrenia – liek obsahuje 
liečivo v množstve, ktoré môže byť pre dieťa smrteľné. Je absolútne nevyhnutné starostlivé sledovanie pacienta odborným zdravotníckym pracovníkom. Pred začatím lieč-
by je dôležité stabilizovať liečbu pacienta dlhodobo pôsobiacimi opioidmi a aby sa počas užívania Effentory pokračovalo v tejto liečbe. Existuje riziko klinicky významného 
útlmu dýchania. Opatrnosť je nevyhnutná najmä pri titrácii u pacientov s nezávažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc alebo iným zdravotným stavom, ktorý ich 
predisponuje k útlmu dýchania; s poškodením pečene alebo obličiek, pri súbežnom podávaní Effentory s liekmi, ktoré ovplyvňujú serotonínergické neurotransmiterové 
systémy. Mimoriadna opatrnosť je potrebná u pacientov so zvýšeným intrakraniálnym tlakom alebo zníženou úrovňou vedomia. Fentanyl môže spôsobiť bradykardiu. 
Zvážiť podanie pacientom s hypovolémiou a hypotenziou. Po opakovanom podaní opioidov sa môže vyvinúť tolerancia a psychická a/alebo fyzická závislosť. Liek obsahuje 
8 mg sodíka v jednej tablete – zohľadniť u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka. Interakcie - môžu nastať pri súčasnom podaní látok, ovplyvňujúcich akti-
vitu CYP3A4.  Je hlásená závažná a nepredvídateľná potenciácia opioidných analgetík inhibítormi MAO. Súčasné podávanie čiastočných opioidových agonistov/antago-
nistov fentanylu sa neodporúča, môže vyvolať abstinenčné príznaky u pacientov závislých na opioidoch. Súbežné podávanie so serotonínergickým liekom môže zvyšovať 
riziko vzniku serotonínového syndrómu. Fertilita, gravidita a laktácia Neodporúča sa použitie počas tehotenstva a pôrodu. Ak je Effentora použitá, musí byť pre dieťa 
pripravené antidótum. Nemá sa používať u dojčiacich žien a dojčenie sa nemá opätovne začať aspoň 48 hodín po poslednom podaní fentanylu. Nežiaduce účinky – naj-
častejšie: závraty, bolesť hlavy, nauzea, dávenie, reakcie v mieste podania vrátane krvácania, bolesti, vredu, dráždenia, parestézie, anestézie, erytému, edému, opuchu 
a vezikúl. Pacientov sledovať pre prejavy najzávažnejších nežiadúcich účinkov ako útlm dýchania a cirkulácie, hypotenzia a šok. Po opakovanom podaní opioidov sa môže 
vyvinúť tolerancia a fyzická a psychická závislosť Pri  predávkovaní - strata vedomia a respiračná zástava. Dátum revízie textu: Podrobné informácie o lieku sú dostupné na: 
http://www.ema.europa.eu alebo na adrese TEVA Pharmaceuticals Slovakia, Bratislava, tel.: +421 2 57 26 79 11, www.teva.sk. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.  

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Teslova 26
821 02 Bratislava
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Incidencia nádorov kože má stúpajúci trend.  
Podľa štatistík má jeden človek z piatich karcinóm 
kože. Uvádza sa zdvojnásobenie nádorov za ostat-
ných 25 rokov a očakáva sa ďalšie zdvojnásobenie  
v r. 2030. Každých 57 minút zomiera vo svete 1 pa-
cient na melanóm. Tento tumor  je druhým najčas-
tejším nádorom v populácii 15-29 rokov. Mnoho-
násobne častejšia nemelanómová kožná rakovina 
(NMSC) je najčastejším typom nádorov v rozvinu-
tých krajinách, najmä vo vekovej skupine 30-50 ro-
kov. Melanóm tvorí iba 2% kožných nádorov, ale je 
zodpovedný za 65% úmrtí na kožné choroby. Na-
priek nesporným pokrokom v liečbe melanómu 
inhibítormi vnútrobunkových signálnych dráh, imu-
noterapeutikami a inými molekulami používanými 
v ostatných rokoch,  kľúčovým prognostickým pa-
rametrom stále zostáva jeho včasný záchyt. Preží-
vanie pacientov je nepriamo úmerné štádiu ocho-
renia. Nástroje primárnej a sekundárnej prevencie 
majú v tomto kontexte nezastupiteľný význam. Pre-
ventívne opatrenia vychádzajú jednak za dostup-
nosti vyšetrenia kože vyšetreniu voľným okom, ako 
aj z dobrého poznania rizikových faktorov.  
Prvým rizikovým faktorom je bledý fototyp kože. 
Druhým je UV expozícia, pretože 86% melanómov 
je v úzkom vzťahu k UV žiareniu. Kým NMSC sú in-
dukované chronickou, kumulatívnou, roky trvajú-
cou expozíciou, rizikovým faktorom melanómu je 
opakované spálenie kože, najmä v detstve. Tretím 
rizikom je vysoký počet névov a prítomnosť dysplas-
tických névov. Prítomnosť viac ako 120 névov nad 5 
mm zvyšuje riziko melanómu  19,6-násobne v po-
rovnaní s pacientmi s menej ako 10 névami. Prítom-
nosť 1 dysplastického névu zvyšuje riziko melanómu  
2,3-násobne. Za ďalšie potenciálne rizikové faktory 
sa považujú výskyt melanómu u blízkych príbuz-
ných, prítomnosť veľkých, gigantických névov, 

tehotenstvo a vysoký počet absolvovaných fototerapií. 
Preventívne opatrenia možno rozdeliť na primárne a sekun-
dárne. Medzi primárne patrí edukácia populácie o ochrane 
pred UV žiarením. Uvádza sa, že denné používanie fotopro-
tektíva s SPF (sun protection factor) > 15 redukuje riziko MM 
o 50%. Sekundárna prevencia zahŕňa aktívne vyhľadávanie 
pomocou kampaní, zvýšenia dostupnosti vyšetrenia, či in-
volvovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zvlášť 
všeobecných lekárov a dermatológov.  Významným skrínin-
govým nástrojom je samovyšetrovanie névov. V niektorých 
krajinách, napr. v Škótsku, sa záchyt melanómov zlepšil zria-
dením špecializovaných onkodermatologických centier.
Prínos kampaní je komplexný, zahrnujúci verejný, vedecký 
a politický aspekt. Objektívne posúdenie efektu preventív-
nych kampaní je komplikované a časovo náročné. Prvá eu-
rópska kampaň v Taliansku na prelome 70. a 80. rokov vied-
la k zníženiu očakávaných úmrtí na MM. Kampaň v  Škótsku 
v 80. rokoch viedla k zvýšenému záchytu tenkých MM pod 
1,5 mm. V Austrálii, krajine s najvyšším výskytom kožných 
nádorov, bol realizovaný skríningový projekt v 9 mestách  
s celkovým počtom 16 000 vyšetrených. Záchyt kožných ná-
dorov stúpol v priebehu dvoch rokov z 11,2 na 34,8 vs. 13,9%.  
Snáď najznámejšou celoeurópskou kampaňou je Európsky 
deň melanómu. V roku 2012 bolo v rámci tohto projektu 
vyšetrených 400 000 pacientov vo viac než 30 krajinách. 
Nezanedbateľným prínosom skríningových aktivít je aj eko-
nomický benefit, čo potvrdila americká štúdia hodnotiaca 
finančný prínos včasného záchytu stanovením QUALY (qu-
ality adjusted life years). 

Na Slovensku sa každoročne realizuje viacero preventív-
nych podujatí organizovaných zdravotníckymi inštitúciami, 
farmaceutickými spoločnosťami, alebo výrobcami fotopro-
tektív. Dermatológovia sa zvyčajne zúčastňujú Európskeho 
dňa melanómu v jarnom termíne. Po letnej sezóne, ktorá je 
najrizikovejším v obdobím vzniku melanómu,  však podob-
ná aktivita absentuje. 

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Dermatovenerologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

význam preventívnych kampaní ako 
nástroja na včasný záchyt melanómu

Použitá literatúra
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Karcinóm prsníka je najčastejším zhubným ná-
dorom a druhou najčastejšou príčinou smrti na 
zhubné nádory u žien. Slovenská republika (SR) sa 
v odhadoch IARC WHO pre rok 2012 zaraďuje me-
dzi krajiny sveta so stredne vysokými hodnotami 
výskytu ochorenia, v kontexte krajín Európy patrí 
do hornej tretiny poradia krajín s najvyššími hod-
notami štandardizovanej incidencie. V poslednom 
štatisticky publikovanom roku 2008 sa v SR re-
gistrovalo 2 639 prípadov novodiagnostikovaných 
karcinómov prsníka u žien. Metastatický karcinóm 
prsníka je nevyliečiteľné ochorenie, ide však o che-
mosenzitívne ochorenie, pri ktorom chemoterapia 
výrazne predlžuje prežívanie a zlepšuje kvalitu ži-
vota. Antracyklíny patria k najúčinnejším cytosta-
tikám v liečbe karcinómu prsníka, ktoré sú indiko-
vané v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka, ale aj 
pri metastatickom ochorení. Hlavným problémom 
liečby je kardiotoxicita antracyklínov, ktorá sa zvy-
šuje po dosiahnutí kumulatívnej dávky. Lipozo-
málny doxorubicín predstavuje dobrú alternatívu 
v liečbe metastatického karcinómu prsníka, kto-
rý preukázal účinnosť v troch klinických štúdiách  
v I. línii liečby. Je menej kardiotoxický a je vhodný 
hlavne u pacientok s vyšším rizikom kardiotoxicity 
(staršie pacientky, existujúce kardiálne ochorenie, 
hypertenzia, pacientky predliečené antracyklínmi 
a po rádioterapii na oblasť ľavej hrudnej steny).
Túto kazuistiku som si vybrala ako príklad využitia 
Myocetu u pacientky vo vyššej línii metastatické-
ho karcinómu prsníka, predliečenej antracyklínom  
v adjuvantnej liečbe a v I. línii metastatického kar-
cinómu, ktorá profitovala z liečby Myocetom a bez 
príznakov kardiotoxicity.

Pacientka AR 64-ročná
l RA: bez pozoruhodnosti
l OA: lieči sa na vysoký tlak od r. 1996
l LA: Concor 5 mg denne
l AA: alergiu na lieky a potraviny neudáva
l GA: 2 pôrody, menopauza ako 50-ročná
l SA: pracovala ako predavačka
l ONKO: Vo februári 2006 si nahmatala hrčku v ľavom 
prsníku, doplnené MG vyšetrenie a USG prsníkov, ktoré 
potvrdili tumor ľavého prsníka. Dňa 23. 3. 2006 vykonaná 
subkutánna hemimastektómia ľavého prsníka s exente-
ráciou axily pre histologicky verifikovaný invazívny duk-
tálny Ca, GII, ER pozit., PR negat., Her 2 negat., vyšetre-
ných 7 LU bez mts, pT2N0M0 – II. A. kl. št. Následne sme 
podali 4 cykly CHT typu FAC a RAT na oblasť prsníka vľa-
vo v CD 50,0 Gy a HORT-Tamoxifen.

I. progresIa
V júli 2007 vzostup onkomarkerov Ca 153 na 140 kIU/l, u pacientky 
zrealizované CT vyšetrenie pľúc + dutiny brušnej s nálezom viac-
početných MTS ložísk pľúc obojstranne a taktiež USG potvrdené 
patologicky, zväčšené LU na krku vľavo. Vykonaná extirpácia LU 
dňa 20. 7. 2007 - histologicky potvrdené MTS invazívneho duktál-
neho Ca, GII, ER pozit., PR negat., Her 2 negat. U pacientky indi-
kovaná I. línia paliatívnej chemoterapie Doxorubicín + Taxotere, 
podané 4 cykly a ďalej sme pokračovali v liečbe sólo Taxotere 4 
cykly. Dosiahli sme kompletnú regresiu a začali HORT-Letrozol. 
Pacientka bola pravidelne dispenzarizovaná.
II. progresIa
Pri kontrolnom vyšetrení v máji 2012 sa sťažovala na suchý dráž-
divý kašeľ, námahovú dýchavičnosť, taktiež sme zaznamenali 
vzostup onkomarkerov Ca 153 na 314 kIU/l, doplnené CT vyšetrenie 
pľúca dutiny brušnej 4. 6. 2012 s nálezom viacpočetných MTS pľúc. 
Začali sme II. líniu paliatívnej chemoterapie cis DDP + gemcitabín, 
od 29. 6. 2012 do 30. 11. 2012 sme podali 8 cyklov. Kontrolné CT vy-
šetrenie 13. 12. 2012 potvrdilo známky regresie ochorenia, chemo-
terapiu sme ukončili a indikovaná II. línia HORT-Faslodex, v ktorej 
sme pokračovali do februára 2015.
III. progresIa
Vo februári 2015 diagnostikovaná ďalšia progresia ochore-
nia podľa CT vyšetrenia 5. 2. 2015 - progresia MTS nodulácií  
v pľúcach obojstranne a známky patologicky zväčšených LU v ľa-
vej axile, taktiež vzostup Ca 153 na 234 kIU/l. Pacientka sa sťažova-
la na suchý dráždivý kašeľ a bolesti ľavej hornej končatiny. Indiko-
vaná III. línia paliatívnej chemoterapie sólo Capecitabine, od 11. 3. 
2015 do 1. 4. 2016 sme podali 15 cyklov.
IV. progresIa
V apríli 2016 došlo k zhoršeniu klinického stavu pacientky, poko-
jové dyspnoe, výraznejšie bolesti ĽHK. Zrealizovaná rtg snímka 
pľúc 8. 4. 2016 s nálezom fluidotoraxu l. sin, následne indikovaná 
pleurálna punkcia vľavo, vypungovali sme 1 400 ml sanguinolent-
ného výpotku, cytologické vyšetrenie punktátu – bez prítomnos-
ti malígnych buniek. CT vyšetrenie 15. 4. 2016 potvrdilo známky 
progresie MTS nodulácií pľúc bilaterálne, fluidotohrax l. sin. a pa-
tologicky zväčšené LU v ľavej axile. Indikovaná IV. línia CHT sólo 
Myocet v dávke 80 mg. Pred aplikáciou chemoterapie sme do-
plnili ECHOkg vyšetrenie – EF ĽK cca 60 %. Od 22. 4. 2016 do 21. 
10. 2016 sme podali 6 cyklov. Kontrolné CT vyšetrenie po 3. cykle 
potvrdilo známky parciálnej regresie mts nodulácií v pľúcach, úpl-
nú regresiu fluidothoraxu vľavo a známky stabilizácie patologicky 
zväčšených LU v ľavej axile. V októbri 2016 potvrdená progresia 
ochorenia v pľúcach. Po 3. cykle zrealizované kontrolné ECHOKg, 
ktoré nepotvrdilo známky kardiálnej toxicity, EF ĽK – bez zmeny 
cca 60%.

Záver
Túto pacientku som si vybrala ako príklad metastatického, 
chemosenzitívneho karcinómu prsníka. Pacientka je lieče-
ná už 11 rokov pre metastatické ochorenie. Myocet potvrdil 
účinnosť aj vo vyššej línii liečby (4. línii), kde bola dosiahnutá 
parciálna regresia ochorenia a dĺžka liečby bola 6 mesiacov,
čo korelovalo s výsledkami štúdie – čas do zlyhania liečby 
5,7 mesiaca, no v I. línii liečby. U pacientky sme nezazname-
nali kardiálnu toxicitu. Pacientka je v súčasnosti liečená VI. 
líniou chemoterapie sólo Paclitaxel 1× týždenne.

MUDr. Jaroslava Lešková

klinika onkológie, Fnsp j. a. reimana prešov

využitie myocetu vo vyššej línii liečby 
metastatického karcinómu prsníka
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Základná liečba metastatického karcinómu prsníka 
v kombinácii s cyklofosfamidom už od 1. línie 2 (lipozomálny doxorubicín)

Benet antracyklínov so znížením
kardiovaskulárneho rizika1

Skrátená informácia o lieku
NÁZOV LIEKU: Myocet 50 mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE: Komplex kapsulovaného 
doxorubicíniumcitrátu v lipozómoch zodpovedajúci 50 mg doxorubicíniumhydrochloridu (HCl). LIEKOVÁ FORMA: Prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu. Myocet sa 
dodáva v troch injekčných liekovkách: Myocet doxorubicíniumchlorid (červený lyolizovaný prášok). Myocet lipozómy (biela až belavá, opalescentná a homogénna disperzia). Myocet tlmivý roztok 
(číry bezfarebný roztok). Terapeutické indikácie: Myocet v kombinácii s cyklofosfamidom je určený na základnú liečbu metastatickej rakoviny prsníka u dospelých žien. Dávkovanie 
a spôsob podávania: môže sa podávať len na oddeleniach špecializujúcich sa na aplikáciu cytotoxickej chemoterapie a musí sa podávať iba pod dohľadom lekára skúseného v oblasti 
chemoterapie. Dávkovanie: keď sa podáva v kombinácii s cyklofosfamidom (600 mg/m2), počiatočná odporúčaná dávka je 60 - 75 mg/m2 každé tri týždne. Staršie osoby: účinnosť 
a bezpečnosť bola porovnateľná s tými u pacientok mladších ako 65 rokov. Pacientky s poruchou funkcie pečene: pred a počas liečby sa musí skontrolovať hepatobiliárna funkcia. 
Ohľadne dávkovania pozri Súhrn charakteristických vlastnosti lieku. Pacientky s poruchou funkcie obličiek: nie je potrebná úprava dávky. Pediatrické pacientky: u detí vo veku do 
17 rokov nebola bezpečnosť a účinnosť stanovovaná. Spôsob podávania: pred podaním sa musí rekonštituovať a zriediť. Požadovaná konečná koncentrácia sa pohybuje v rozsahu 
od 0,4 mg/l do 1,2 mg/l doxorubicíniumchloridu. Myocet sa podáva intravenóznou infúziou dlhšie ako 1 hodinu, nesmie sa podávať intramuskulárne, subkutánne ani bolusovou injekciou. 
Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo, premixy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia: liečba spôsobuje myelosupresiu. Nemá sa podávať osobám, 
u ktorých celkový počet neutrolov dosahuje pred začiatkom nasledujúceho cyklu nižšie hodnoty ako 1500 buniek/μl alebo osobám, u ktorých počet krvných doštičiek dosahuje v tomto 
období nižšie hodnoty ako 100 000/μl. Počas liečby sa má pozorne sledovať krvný obraz. Je preukázaný štatisticky významne nižší výskyt neutropénie stupňa 4 u pacientov liečených 
Myocetom oproti konvenčnému doxorubicínu. Hematologická alebo iná toxicita, poruchy funkcie obličiek, predchádzajúca alebo bežná liečba inými kardiotoxickými zlúčeninami, vrátane 
antracyklínov a antrachinónov si môžu vyžiadať upravenie, zníženie alebo odloženie dávky. Počas liečby sa odporúčajú úpravy dávok, ktoré je potrebné súčasne uplatniť pre Myocet 
i cyklofosfamid. Doxorubicín a iné antracyklíny môžu spôsobiť kardiotoxicitu a riziko sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou a je vyššie u pacientok s anamnézou kardiomyopatie, alebo 
mediastinálneho ožarovania alebo s už predchádzajúcim srdcovým ochorením. Poruchy gastrointestinálneho traktu: významne nižší výskyt nauzey, vracania a hnačky u pacientov 
liečených Myocetom oproti konvenčnému doxorubicínu. Reakcie v mieste podania: Myocet sa má považovať za dráždivú látku a na vylúčenie extravazácie sú nevyhnutné bezpečnostné 
opatrenia. Liekové a iné interakcie: je pravdepodobné, že Myocet bude pôsobiť na látky, o ktorých je známe, že interagujú s konvenčným doxorubicínom. Fertilita, gravidita 
a laktácia: ženy vo fertílnom veku musia počas liečby a po dobu 6 mesiacov po jej ukončení používať antikoncepciu. Gravidita: Myocet sa nesmie používať, pokiaľ to nie je nevyhnutne 
potrebné. Laktácia: ženy používajúce Myocet nesmú dojčiť. Nežiaduce účinky: najčastejšie – nauzea/vracanie, leukopénia, alopécia, neutropénia, asténia, stomatitída/mukozitída, 
trombocytopénia a anémia. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: TEVA B.V., Holandsko. REGISTRAČNÉ ČÍSLO: EU/1/00/141/001-002. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: Podrobné 
informácie o lieku sú dostupné na: http://www.emea.europa.eu/ alebo ich získate na adrese TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava, 
tel.: +421 2 57 26 79 11, www.teva.sk. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Referencie: 1. Batist G, Ramakrishnan G, Sekhar Rao, et al. J Clin Oncol.2001;19:1444-54; 2. Súhrn charakteristických vlastností lieku MyocetSK
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systémová liečba kostných metastáz

Úvod
Skelet je častým miestom metastatického šíre-
nia solídnych a hematologických malignít. Kost-
né metastázy sú významnou príčinou morbidity  
a mortality u onkologických pacientov. Predstavujú 
nepriaznivý prognostický jav. Pomocou optimálne-
ho multidisciplinárneho manažmentu pacientov 
s kostnými metastázami, vrátane použitia cielenej 
liečby na kosť, ako sú BMA = lieky ovplyvňujúce 
metabolizmus kostí (bisfosfonáty a denosumab), 
je možné zmeniť priebeh pokročilého nádorové-
ho ochorenia u mnohých pacientov, s významnou 
redukciou kostných komplikácií, redukciou bolesti 
kostí a zlepšením kvality života.

patofyziológia kostných metastáz
Za fyziologických podmienok je kosť metabolic-
ky aktívne tkanivo, kde u zdravých jedincov pre-
trváva rovnováha medzi resorpciou (osteoklasty)  
a novotvorbou kosti (osteoblasty). Avšak, u žien po 
menopauze a u mužov v andropauze prevažuje 
kostná resorpcia. Kostné metastázy sú prejavom 
poruchy integrity kostnej hmoty. V osteolytickej 
lézii kostnej metastázy je prítomný bludný kruh,  
v ktorom bunky tumoru a strómy tumoru produku-
jú množstvo faktorov (cytokínov, rastových faktorov, 
vrátane peptidu odvodeného od paratyreoidného 
hormónu, prostaglandínov a interleukínov) v dô-
sledku ktorých osteoblasty vo zvýšenej miere tvoria 
ligand receptorového aktivátora nukleárneho fakto-
ra kappa-B (RANK ligand). RANK ligand interaguje 
s receptorom RANK na povrchu prekurzorov oste-
oklastov a zrelých osteoklastov. Zvýšená aktivita os-
teoklastov vedie k zvýšenej resorpcii kosti a rozpadu 
kosti, v dôsledku čoho sa z matrixu uvoľňuje váp-
nik a rastové faktory, čo stimuluje ďalší rast nádoru 
a spätne podporuje osteoblasty k zvýšenej tvorbe 
RANK ligandu a rozpadu kosti, čím sa bludný kruh 
uzatvára (Obr. 1). Za normálnych okolností aktivá-
ciu RANK moduluje proteín osteoprotegerín (OPG), 
ktorý pôsobí preventívne proti abnormálnej strate 
kostnej hmoty aktivovanými osteoklastami.

obrázok č. 1 – Začarovaný „bludný kruh“ kostnej deštrukcie

epidemiológia a klinické dôsledky
Najčastejším miestom kostných metastáz je axiálny skelet. 
Prežívanie pacientov  závisí od štádia nádorového ochore-
nia. Prehľad incidencie kostných metastáz a ich vplyv na 
celkové prežívanie je uvedené v Tab. č. 1. 
Pacienti s kostnými metastázami sú vo vysokom riziku vzni-
ku závažných príhod súvisiacich so skeletom (SRE – skeletal 
related events),ktoré prehlbujú morbiditu a zvyšujú morta-
litu. Termín SRE väčšinou označuje štyri hlavné objektívne 
komplikácie nádorového postihnutia kostí: kostnú bolesť, 
patologickú fraktúru, rádioterapiu postihnutých kostí, chi-
rurgickú liečbu komplikácií, kompresiu miechy. Pacienti  
s kostnými metastázami majú nezriedka aj hyperkalcié-
miu, ktorá môže byť závažnou až život ohrozujúcou kom-
plikáciou. V súčasnosti sa nezaraďuje medzi SRE. Každá 
SRE výrazne zvyšuje riziko následnej SRE. Zo všetkých typov 
nádorov majú najvyššiu incidenciu kostných komplikácií 
ženy s karcinómom prsníka. V prípadoch pokročilého kar-
cinómu prsníka sa SRE do dvoch rokov vyskytnú až v 64% 
a na jedného pacienta a jeden rok sa pozoruje priemerne 
medzi 2,2 - 4,0 SRE, pri pokročilom karcinóme prostaty je 
to v 46% s priemerom 1,47 SRE na jedného pacienta a je-
den rok. U pacientov s pokročilým karcinómom pľúc sú SRE  
u cca 25% prípadov, pri svetlobunkovom karcinóme obličky 
je prítomnosť metastáz nezávislým ukazovateľom. Bolesť 
kostí, najčastejšie v oblasti chrbta, spôsobená fraktúrami 
stavcov, je prvým príznakom u 75% pacientov s mnohopo-
četným myelómom, kde prvým príznakom myelómu môže 
byť aj difúzna osteoporóza.

tabuľka č. 1 – Kostné metastázy – incidencia (%) a medián prežívania (mOS)

Liečba 
Výber liečby kostných metastáz závisí od viacerých faktorov: 
typu a charakteru primárneho nádoru, rozsahu rozšírenia 
nádoru do organizmu, spôsobu liečby pacientov, ich celko-
vého zdravotného stavu a pod. Optimálny manažment vyža-
duje multidisciplinárny tím, ktorý zahŕňa nielen klinických  
a radiačných onkológov, ale aj intervenčných rádiológov, 
chirurgov, ortopédov, neurochirurgov a lekárov z oblasti 
nukleárnej a paliatívnej medicíny. Terapia kostných meta-
stáz spočíva v priamej protinádorovej liečbe (chemoterapia, 
endokrinná manipulácia, biologická cielená liečba, palia-
tívna externá rádioterapia a cielená rádioterapia s terape-
utickými rádioizotopmi), ako aj v aplikácii antiresorpčných 
liekov.

MUDr. Anna Švidraňová

onkologická klinika sz, Fnsp FDr banská bystrica

Nádory
5-r. prevalen-
cia vo svete, 

tisíce (1)

Incidencia 
kostných me-
tastáz v %(2)

Medián 
prežívania, 

mesiace (2-5)
Prsník 4406 65-75 19-25
Prostata 2369 65-75 12-53
Pľúca 1369 30-40 6-7
Močový mechúr 1110 40 6-9
Melanóm 643 14-45 <6
Oblička 586 20-25 12
Štítna žľaza 531 60 48
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Farmakologická antiresorpčná liečba
Medzi antiresorpčné lieky zahŕňame bisfosfonáty a denosu-
mab. Pôsobia na osteoklasty, a  tak bránia v  resorpcii kost-
nej hmoty, zvyšujú kostnú denzitu, a tým zabraňujú vzniku 
patologických zlomenín.
Bisfosfonáty sú analógy pyrofosfátu, ktoré majú silnú afi-
nitu k minerálovej matrix kostnej drene, inhibujú maturá-
ciu prekurzorov osteoklastov a indukujú apoptózu zrelých 
osteoklastov. Bisfosfonáty obsahujúce dusík (kyselina zo-
lendrónová, ibandronát a pamidronát) a majú najväčšiu 
antiresorpčnú aktivitu. Mechanizmus účinku bisfosofnátov 
spočíva v zablokovaní mevalonátovej cesty (Obr. 2).
Blokovaním enzýmu farnezylpyrofosfátsyntetázy sa blokuje 
tvorba prenylovaných aminokyselín, čím dochádza k poško-
deniu osteklastov a k ich apoptóze a zablokovaniu osteore-
sorpčných dejov.

obrázok č. 2 – Zablokovanie mevalonátovej cesty

Denosumab je plne humanizovaná monoklonálna proti-
látka, ktorá sa viaže na RANKL, inhibuje interakciu medzi 
RANK a RANKL, a tak sa znižuje resorpčná aktivita osteo-
klastov a preruší bludný kruh resorpcie a rozpadu kostí  
u pacientov s metastázami v kostiach (Obr. č. 3).

obrázok č. 3 – Denosumab môže prerušiť „začarovaný kruh“ kostnej deš-
trukcie a rastu tumoru

rozdielny spôsob účinku:  Kým denosumab blokuje tvor-
bu osteoklastov, bisfosfonáty spôsobujú ich apoptózu. Preto 
denosumab účinkuje len v čase podávania a neviaže sa na 
kostný minerál. Bisfosfonáty sú naopak naviazané na kostný 
minerál a ostávajú inhibovať resorpciu kosti aj po skončení 
samotnej liečby (Obr. č. 4).

obrázok č. 4 – Mechanizmus účinku antiresorpčných liekov

efektivita bisfosfonátov a denosumabu
V posledných dvoch desaťročiach sa stali bisfosfonáty  
a denosumab plnohodnotnou súčasťou liečby kostných 
metastáz. Na základe viacerých randomizovaných  kontro-
lovaných štúdií sa potvrdila ich účinnosť  v redukcii skeletál-
nej  morbidity. Hodnotenie liečebných účinkov často pou-
žíva analýzy prvých príhod, ako je podiel pacientov s aspoň 
jednou SRE alebo čas do prvej príhody.

Karcinóm prsníka
Bisfosfonáty môžu redukovať kostnú morbiditu o viac ako  
o tretinu, predlžujú čas do výskytu prvej SRE o cca 50%  
a tiež redukujú podiel pacientok s akoukoľvek SRE. Liečba 
kyselinou zoledrónovou je účinnejšia v porovnaní s perorál-
nymi bisfosfonátmi. Analýza viacpočetných príhod ukázala, 
že kyselina zoledrónová (4mg) redukovala  riziko vývoja ske-
letálnych komplikácií o prídavných 20% v porovnaní s pami-
dronátom. Krátky čas infúzie poskytuje aj pohodlnejšiu lieč-
bu. Len pri kyseline zoledrónovej je jednoznačne dokázaný 
benefit  pri osteolytických aj osteoblastových metastázach.
Denosumab bol hodnotený v troch dvojito slepých regis-
tračných štúdiách fázy III s celkovo 5723 pacientmi s kost-
nými metastázami, bez predchádzajúcej liečby bisfosfoná-
tom. Pacienti boli randomizovaní v pomere 1:1 do ramena  
s denosumabom 120 mg s.c. + placebo i.v. každé 4 týždne 
(n=1 026) a kyselinou zoledrónovou 4 mg i.v. + placebo s.c. 
každé 4 týždne (n=1 020). 
Na základe výsledkov randomizovanej klinickej štúdie fáza 
III denosumab signifikantne predĺžil čas do prvej SRE o 18% 
(HR=0,82; 95% CI, 0,71-0,95; p<0,0001 pre non-inferioritu; 
p=0,01 pre superioritu) v porovnaní s kyselinou zoledróno-
vou – splnený primárny cieľ štúdie; medián času do prvej 
SRE v skupine s kyselinou zoledrónovou bol 26,4 mesiaca, 
zatiaľ čo v ramene s denosumabom medián nebol dosiah-
nutý, t.j. menej ako 50% pacientok malo príhodu SRE v čase 
primárnej analýzy, 
Denosumab signifikantne predĺžil čas do prvej a následnej 
SRE o 23% (RR=0,77; 95% CI, 0,66-0,89; p=0,001) v porovnaní 
s kyselinou zoledrónovou – splnený sekundárny cieľ štúdie. 
Celkové prežívanie pacientok bolo podobné v oboch sledo-
vaných skupinách (HR=0,95; 95% CI, 0,81-1,11; p=0,49). 
U všetkých pacientok s metastázujúcim karcinómom prs-
níka a kostnými metastázami sa odporúča začať liečbu bis-
fosfonátom alebo denosumabom, bez ohľadu na to, či je 
priebeh symptomatický alebo nie.
Pozitívny nález na scintigrafii skeletu bez korelátu s  RTG, 
resp.CT vyš. nie je indikáciou k zahájeniu liečby antiresorpč-
ných liekov (bisfosfonáty a denosumab).
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Karcinóm prostaty 
Do štúdie bolo zaradených 1 904 pacientov s hormonálne 
refraktérnym karcinómom prostaty s kostnými metastá-
zami, boli randomizovaní v pomere 1:1 do ramena s deno-
sumabom 120 mg s.c. + placebo i.v. každé 4 týždne (n=950) 
a kyselinou zoledrónovou 4 mg i.v. + placebo s.c. každé 4 
týždne (n=951).
Na základe výsledkov randomizovanej klinickej štúdie fáza 
III  denosumab signifikantne predĺžil čas do prvej SRE o 18% 
(HR=0,82; 95% CI, 0,71-0,95; p<0,0002 pre non-inferioritu; 
p=0,008 pre superioritu)   v porovnaní s kyselinou zoledró-
novou – primárny cieľ štúdie; medián času do prvej SRE  
v skupine  s kyselinou zoledrónovou bol 17,1 mesiaca, zatiaľ 
čo v ramene s denosumabom predstavoval 20,7 mesiaca. 
Denosumab signifikantne predĺžil čas do prvej a následnej 
SRE o 18% (RR=0,82; 95% CI, 0,71-0,94; p=0,004) v porovnaní 
s kyselinou zoledrónovou – sekundárny cieľ štúdie. Celkové 
prežívanie pacientov bolo podobné v oboch sledovaných 
skupinách (HR=1,03; 95% CI,     0,91-1,17); medián 19,8 mesiaca 
v skupine s kyselinou zoledrónovou a 19,4 mesiaca v skupi-
ne s  denosumabom. 
U všetkých mužov s hormonálne refraktérnym karcinómom 
prostaty s kostnými metastázami sa odporúča začať liečbu 
bisfosfonátom alebo denosumabom, bez ohľadu na to, či je 
priebeh symptomatický alebo nie.

solídne nádory
Sú dostupné dáta zo štúdií so solídnymi nádormi, kde boli 
zahrnuté nádory obličiek, hlavy  a krku, pľúc a štítnej žľa-
zy, kde kyselina zoledrónová redukovala riziko vzniku SRE 
o 31% oproti placebu a predĺžila čas do vzniku prvej SRE. 
Analýza  troch štúdii so solídnymi nádormi preukázala na 
celkovom počte 5 723 pacientov so solídnymi nádormi  
s kostnými metastázami; 2 862 v skupine s denosumabom 
a 2 861 v skupine s kyselinou zoledrónovou, že denosumab 
signifikantne predĺžil čas do prvej SRE (primárny cieľ štúdií) 
o 17% (HR=0,83; 95% CI, 076-0,90; p<0,0001 pre non-inferio-
ritu, p<0,0001 pre superioritu) v porovnaní s kyselinou zo-
ledrónovou, pričom medián času do prvej SRE bol v skupine 
s denosumabom o 8,2 mesiaca dlhší ako v skupine liečenej 
kyselinou zoledrónovou.
kyselina zoledrónova alebo denosumab sa odporúčajú  
u vybraných pacientov s pokročilým karcinómom pľúc, 
obličky a ďalšími solídnymi nádormi s kostnými metastá-
zami, u ktorých je očakávané prežívanie viac ako 3 mesia-
ce a mali by byť považovaní za rizikových ohľadom mož-
ného vzniku sre.

praktické odporúčania 
ESMO a ASCO  odporúčajú začať liečbu bisfosfonátmi alebo 
denosumabom čo najskôr po definitívnej diagnóze  kost-
ných metastáz, s cieľom oddialiť vznik prvej SRE a redukovať 
následné komplikácie metastatického kostného ochorenia.  
Chýba konsenzus ohľadom optimálneho trvania liečby. Na 
základe klinických štúdií je doporučená dĺžka liečby dva 
roky.  Taktiež chýbajú prospektívne dáta o validite inter-
mitentnej liečby.  Na rozdiel od bisfosfonátov denosumab 
nie je uskladňovaný v kostiach a prerušenie jeho podáva-
nia pravdepodobne nie je bez rizika. Na základe vedomos-
tí o jeho farmakodynamike sa ukazuje, že denosumab pri 
kostných metastázach vyžaduje kontinuálnu terapiu každý 
mesiac. Údaje o redukcii frekvencie infúzií kyseliny zoledró-
novej sú limitované. 
Bisfosfonáty sa môžu aplikovať perorálne a parenterálne.  
Praktické aspekty perorálnej formy liečby (veľkosť tabliet, 
užívanie nalačno, GIT nežiaduce účinky – dyspepsie, hnač-
ky) môžu u niektorých pacientov predstavovať závažný 
problém, preto sa preferuje parenterálne podávanie bisfos-
fonátov. Rozhoduje aj dĺžka infúzie (je od 15 min až po 2-4 
hod, pozri Tab. č. 2 ). Veľmi pohodlné sa javí podávanie de-
nosumabu 120 mg s.c.

tabuľka č. 2 – Dávkovanie BMA

CLeareNCe 
KreatINíNu 

(ml/h)
paMIdroNát ZoLedroNát IbaNdroNát

Viac ako 90 90mg/2h 4mg/15min 6mg  
v 100ml/15min

60-90
Predĺžiť dĺžku 

aplikácie  
na 90mg/4h

4mg/15min 6mg  
v 100ml/15min

30-60
Predĺžiť dĺžku 

aplikácie  
na 90mg/4h

3-3,5mg/15min Redukcia na 
4mg v 500ml/1h

<30 podávanie sa 
neodporúča.

podávanie sa 
neodporúča.

Redukcia na  
2mg v 500ml/1h

Manažment nežiaducich účinkov liečby
Bisfosfonáty a denosumab sú dobre tolerovanou liečbou. 
Kyselina zoledrónová je však asociovaná s viacerými epizó-
dami odpovede akútnej fázy (subfebrílie až febrility, leuko-
cytóza, svalová a kostná bolesť, pocit únavy a vyčerpania)  
a renálnej dysfunkcie než denosumab, zatiaľ čo hypokal-
ciémia je častejšia a s vyššou pravdepodobnosťou sympto-
matická pri použití denosumabu. Je potrebné zahájiť lieč-
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bu  vápnikom (500mg -1g/d) a vitamínom D3 (400-800IU/d)  
s pravidelnou kontrolou hladiny vápnika v sére.  Renálna to-
xicita sa vyskytuje pri používaní kyseliny zoledrónovej alebo 
pamidronátu a je zároveň nutné intermitentné kontrolo-
vať renálne funkcie na rozdiel od denosumabu, ktorý nie je 
vylučovaný obličkami, preto pri jeho podávaní nie je nutný 
monitoring renálnych paramerov (Tab. č. 3).

Najdôležitejším nežiaducim účinkom asociovaným s pro-
longovaným podávaním silných inhibítorov kostnej resorp-
cie je osteonekróza čeľuste. Výskyt je častejší, keď sú i.v. 
bisfosfonáty alebo denosumab podávané v mesačnom re-
žime. Pred začatím liečby kyselinou zoledrónovou alebo de-
nosumabom by sa mali pacienti podrobiť vyšetreniu dutiny 
ústnej a preventívnemu zubnému ošetreniu a byť poučení  
o dodržiavaní ústnej hygieny.

tabuľka č. 3 – Znázornenie redukcie dávok a rýchlosť podávania bisfosfo-
nátov pri renálnej dysfunkcii

bMa i.v. podanie s.c. podanie p.o. podanie

KLODRONáT 900mg/4h  
á 3-4týždne nepoužíva sa 1024-2400mg/deň

PAMIDRONáT 90mg/2h  
á 3-4 týždne nepoužíva sa nepoužíva sa

ZOLEDRONáT

4mg/15min 
á 12 týždňov 

alebo  
á 3-4 týždne

nepoužíva sa nepoužíva sa

DENOSUMAB nepoužíva sa 120mg  
á 4 týždne nepoužíva sa

Záver
Kostné metastázy zhubných nádorov sú častejšie ako pri-
márne kostné tumory a všeobecne sú jednou z najčastej-
ších príčin bolesti u onkologických pacientov. Terapeutické 
možnosti nielen zlepšujú kvalitu života a zmierňujú bolesť, 
ale aj predlžujú celkové prežívanie pacientov. Multidiscipli-
nárna spolupráca zohráva významnú úlohu v liečebnom 
manažmente kostných metastáz.
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U pacientov s dlhodobým prežívaním po liečbe ra-
koviny penisu môžu sexuálna dysfunkcia, problé-
my s vyprázdňovaním moču a kozmetický vzhľad 
penisu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu ich života 
(QoL – quality of life) (1, 2). Zatiaľ však existuje veľmi 
málo objektívnych údajov o sexuálnej funkcii a QoL 
po terapii karcinómu penisu (KPe). Zrejme je to aj  
v dôsledku heterogenity psychometrických nástro-
jov používaných na hodnotenie výsledkov v oblasti 
kvality života. V literatúre boli uvedené iba dve po-
rovnávacie štúdie, ktoré sa týkajú výsledkov kvality 
života súvisiacich so zdravím (HRQoL – health re-
lated quality of life) po chirurgickom zákroku pre 
lokalizovaný KPe. Jedna štúdia porovnávala širokú 
lokálnu excíziu s glansektómiou. Zo 41 pacientov 
prišlo po operácii ku zníženiu bodovej hodnoty IIEF 
(International Index of Erectile Function – Medzi-
národný index erektilnej funkcie) a autori dospeli  
k záveru, že lokálna excízia viedla k lepším sexu-
álnym výsledkom v porovnaní s glansektómiou (3). 
V ďalšej štúdii so 147 pacientmi sa použili viaceré 
dotazníky (IIEF, SF36 /short form – krátka forma/  
a dotazník o vplyve rakoviny). Vekovo porovnateľní 
muži po čiastočnej penektómii mali významne viac 
problémov s orgazmom, kozmetickým vzhľadom 
pohlavného údu, zásahom do života a s močovou 
funkciou v porovnaní s tými, ktorí absolvovali chi-
rurgickú operáciu šetriacu penis (83% vs. 43%, p < 
0,0001). Prekvapujúco neboli zaznamenané žiadne 
rozdiely v erektilnej funkcii, sexuálnej túžbe, v poci-
te spokojnosti s pohlavným stykom alebo v celkovej 
sexuálnej spokojnosti (4).
Sexuálna aktivita a kvalita života po liečbe KPe la-
serom bola skúmaná v niektorých štúdiách (tab. 1) 
(5). Retrospektívny dizajn mala analýza založená na 
rozhovoroch u švédskych pacientov, ktorí boli lie-
čení laserom pre lokalizovaný KPe v rokoch 1986 – 
2000 (6). Išlo o 67 mužov, z nich 58 (priemerný vek 
63 rokov) stále žilo aj v roku 2006. V porovnaní  
s bežnou švédskou populáciou mali pacienti lep-
šiu životnú úroveň, niekoľko sexuálnych partnerov 
a vyššiu prevalenciu pohlavne prenosných infekcií. 
Po laserovom ošetrení prišlo k výraznému poklesu  
v niektorých sexuálnych praktikách, ako je manu-
álna stimulácia, „mazlenie“, hladkanie a orálny sex. 
Spokojnosť pacientov s celkovým životom a sexua-
litou bola podobná ako u všeobecnej švédskej po-
pulácie (tab. 1) (1, 5, 6, 7). Veľká štúdia týkajúca sa liečby 
KPe pomocou CO₂ lasera u 224 pacientov nevy-
kázala po terapii žiadne významnejšie problémy  
s erektilnou alebo sexuálnou funkciou (8). Rovnako  
v ďalšej štúdii nebola zaznamenaná žiadna sexuál-
na dysfunkcia ani u jedného z 19 mužov s KPe lokál-
ne ošetrených laserom, naopak pozitívne bol hod-
notený kozmetický a funkčný výsledok zákroku (9). 
Sexuálna aktivita po chirurgickom vytvorení nového 

povrchu glans penis (GR – glans resurfacing) bola skúmaná 
v jednej malej štúdii s 10 pacientmi (10). 7 z 10 mužov vyplnili 
dotazníky (IIEF /International Index of Erectile Function – 
Medzinárodný index erektilnej funkcie/ a ďalší oficiálne ne-
schválený 9-položkový dotazník) šesť mesiacov po operácii. 
Stredné skóre IIEF bolo 24, teda bez ED (erektilnej dysfunk-
cie). Všetci pacienti, ktorí boli sexuálne aktívni pred liečbou, 
boli aktívni aj po troch až piatich mesiacoch po GR (tab. 1) (5). 
7 zo 7 mužov uviedlo, že citlivosť/ pocity na špičke ich peni-
su boli po operácii nezmenené alebo dokonca lepšie a 5 zo 
7 pacientov konštatovalo zlepšenie ich sexuálneho života. 
Celková spokojnosť pacientov s rekonštitúciou glansu bola 
vysoká (10) (obr. 1). 
Sexuálna aktivita po glansektómii bola tiež hodnotená viac-
-menej pozitívne. Dve štúdie hlásili uspokojivú sexuálnu 
funkciu po glansektómii (11, 12). Austoni a spol. (12) u 79% svojich 
pacientov nezaznamenali žiadny pokles spontánnej erek-
cie, rigidity alebo penetračnej kapacity po operácii a 75% 
mužov hlásilo obnovenie orgazmu po glansektómii. V ďalšej 
štúdii všetci dvanásti pacienti obnovili „normálnu“ sexuálnu 
aktivitu jeden mesiac po operácii (13).
Sexuálna funkcia po parciálnej penektómii bola sledovaná 
v troch štúdiách (14, 15, 16). 18 brazílskych pacientov s priemer-
ným vekom 52 rokov na osobnom pohovore odpovedalo 
na dotazník IIEF za účelom porovnania sexuálnej funkcie  
a spokojnosti pred operáciou a po čiastočnej penektómii (14). 
Pacienti opísali erektilnú funkciu, schopnosť dosiahnuť or-
gazmus, sexuálnu túžbu, uspokojenie pri pohlavnom styku 
a celkovú spokojnosť so sexuálnou aktivitou. Stredná dĺžka 
penisu v ochabnutom stave po parciálnej amputácii penisu 
bola 4 cm. 55,6% mužov malo aj po operácii zachovanú erek-
tilnú funkciu, ktorá im umožnila pohlavný styk. U zvyšných 
jedincov bol hlavný dôvod ich sexuálnej abstinencie pocit 
hanby z malého penisu a absencia glansu. Aj chirurgické 
komplikácie po amputácii ohrozovali obnovenie sexuálnej 
aktivity až u 33,3% pacientov. Až 66,7% z tých, ktorí obno-
vili sexuálny styk malo trvale rovnakú frekvenciu a úroveň 
libida ako pred operáciou a 72,2% malo ejakuláciu a orgaz-
mus vždy, keď mali pohlavný styk alebo stimuláciu. Avšak 
len u 33,3% bola zachovaná ich predoperačná frekvencia 
pohlavného styku a iba táto tretina bola spokojná so svojimi 
sexuálnymi vzťahmi s ich partnermi a aj so sexuálnym živo-
tom všeobecne. Po čiastočnej penektómii boli pooperačné 
výsledky štatisticky signifikantne horšie pre všetky domé-
ny sexuálnej funkcie v porovnaní s nálezmi pred zákrokom 
(tab. 1) (1, 5, 14). V ďalšej štúdii bol použitý dotazník na celko-
vé zhodnotenie sexuálnej funkcie (OSFQ – Overall Sexual 
Functioning Questionnaire) u 14 pacientov s mediánom sle-
dovania 11,5 mesiaca po operácii (rozsah 6 – 72 mesiacov) (15). 
Pred operáciou mali všetci hodnotení muži normálnu erek-
tilnú funkciu a pohlavný styk aspoň raz za mesiac. U 9 zo 14 
pacientov bola sexuálna funkcia „normálna“ alebo „mierne 
znížená“, zatiaľ čo 3 zo 14 nemalo žiadny pohlavný styk po 
operácii (tab. 1) (1, 5, 15). Alei a spol. (16) hlásili zlepšenie erektilnej 
funkcie v priebehu času. V jednej z najnovších štúdií bola 
podaná správa o 25 pacientoch po čiastočnej penektómii  

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

kvalita života u pacientov  
s karcinómom penisu
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a vytvorení neoglansu (tab. 2) (17). Autori použili viaceré do-
tazníky (IIEF; QEQ, /Quality of Erection Questionnaire – do-
tazník kvality erekcie/; EDITS /Erectile Dysfunction Invento-
ry of Treatment Satisfaction –  zoznam spokojnosti s liečbou 
erektilnej dysfunkcie/; SEAR /Self Esteem and Relationship 
– dotazník hodnotiaci sebavedomie a partnerské vzťahy). 
Táto štúdia poukázala na vysoké percento spokojnosti pa-
cientov a ich partnerov s chirurgickou liečbou a s obnove-
ním sexuálnej funkcie, sebavedomia a celkovej spokojnosti 
s vzťahom (tab. 3) (1, 17).
   Kvalita života a sexuálna funkcia po celkovej penektómii 
bola hodnotená u 10 pacientov s KPe (18). Totálna amputá-
cia penisu mala významné negatívne účinky na sexuálny 
život a celkovú QoL operovaných mužov, avšak pomerne 
prekvapujúco neovplyvnila nepriaznivo partnerské vzťahy, 
sebavedomie alebo „pocit mužnosti“ (1, 18). Treba zdôrazniť, 
že táto štúdia je prvým prieskumom venovaným výlučne 
pacientom, ktorí absolvovali totálnu penektómiu. Potrebné 
sú ďalšie skúsenosti získané z väčšieho súboru takto radi-
kálne operovaných mužov s KPe s cieľom stanoviť základnú 
stratégiu zvládania takýchto situácií pre pacientov. Je dôle-
žité, aby psychológovia (najlepšie vyškolení v sexuálnej tera-
pii) a ďalší špecialisti začali pracovať s pacientom už počas 
rozhodovania o spôsobe liečby KPe. Nutnosťou sa ukazuje 

byť potreba veľkých, medzinárodných štúdií s jasne defino-
vaným a štandardizovanými psychometrickými nástrojmi 
na čo najobjektívnejšie objasnenie problému kvality života  
a zmien v sexuálnej sfére, a z toho vyplývajúcich potrieb pa-
cientov po celkovej amputácii penisu (obr. 2). 
   Existujú zatiaľ veľmi obmedzené údaje o celkovej rekon-
štrukcii penisu po úplnej alebo takmer celkovej amputácii 
pohlavného údu (19, 20, 21). Na totálnu rekonštrukciu penisu 
(TPR – total phallic reconstruction) sa využívajú myokután-
ne laloky z prednej brušnej steny, alebo z predlaktia. Garafa 
a spol. (19) zaznamenali u 15 operovaných pacientov po prie-
mernom sledovaní 20 (rozpätie 1 – 68) mesiacov veľmi dobrý 
kozmetický a funkčný efekt. Najčastejšie komplikácie tohto 
technicky nie jednoduchého zákroku boli: uretrálne strik-
túry, fistuly a infekcie (19). Na obnovenie erektilnej funkcie je 
potrebná implantácia penilných protéz (1). V humánnej me-
dicíne sú dlhšiu dobu známe a efektívne autotransplantácie 
pohlavného údu. V súčasnosti sa objavili už aj prvé správy  
o úspešnej allotransplantácii penisu (získaného od darcu)  
u jedincov po traumatickej strate celého pohlavného údu 
(22). KPe a jeho liečba majú negatívny vplyv na sexuálne 
funkcie a intimitu, telesný vzhľad, močové funkcie, dušev-
né zdravie a kvalitu života postihnutej osoby. Viacerí autori 
uvádzajú, že len samotná terapia KPe negatívne pôsobí na 

prvý autor 
(rok)

počet  
pacientov Liečba Vyhodnotenie sledovanie 

(mesiace) Výsledky

Windhal 
(2004) 36 laser osobný roz-

hovor 36
75% malo obnovenú sexuálnu aktivitu; 72% nezmenenú erektilnú 
funkciu; 50% bolo spokojných s ich sexuálnym živozom; 10% malo 
dyspareuniu*; 78% považovalo kozmetický výsledok za uspokojivý

Skeppner 
(2008) 46 laser osobný roz-

hovor 58
65% malo obnovenú sexuálnu aktivitu; 75% bolo spokojných so ži-
votom ako celkom; 54% spokojných s ich sexuálnym životom; 76% 
spokojných s ich sexuálnym zdravím

Hadway 
(2006) 7 TGR IIEF 30 všetci pacienti, ktorí boli predtým sexuálne aktívni boli sexuálne ak-

tívni aj v priebehu 3 – 5 mesiacov po chirurgickom zákroku

Li 
(2011) 29

radikálna cirkum-
cízia a/ alebo širo-
ká lokálna excízia

IIEF 26,5 v skupine pacientov so žiadnou až miernou ED pred operáciou – 21 
z 22 mužov malo to isté hodnotenie sexuálnej funkcie po zákroku

Opjordsmoen 
(1994) 30

lokálna excízia/la-
serová terapia; RT; 
parciálna/totálna 

penektómia

IIEF; GHQ-12; 
EORTC 80

Pacienti liečení parciálnou alebo totálnou penektómiou mali horší 
výsledok s ohľadom na ich sexuálnu funkciu v porovnaní s mužmi 
liečenými konzervatívne; 50% malo mentálne symptómy

D´Ancona 
(1997) 14 parciálna  

penektómia
OSFQ; GHQ-12; 

HADS
11,5  

(medián)

64% malo celkovú sexuálnu funkciu normálnu alebo len málo zní-
ženú; sexuálny záujem a spokojnosť zostali normálne alebo mierne 
redukované (u 9 mužov)

Ficarra 
(1999) 17 parciálna/totálna 

penektómia; RT
GHQ-12; HADS; 

OSFQ 69 celková sexuálna funkcia bola ohrozená u 76,5%; 29,5% pociťovalo 
úzkosť a 6% bolo depresívnych

Ficarra  
(2000) 16 parciálna  

penektómia GHQ-12; HADS 69 6% bolo depresívnych; 31% pociťovalo úzkosť

Romero 
(2005) 18 parciálna  

penektómia IIEF 23,5

55,6% malo dostatočnú erektilnú funkciu, ktorá im umožňovala po-
hlavný styk; 33,3 % si zachovalo predoperačnú frekvenciu pohlavné-
ho styku a bolo spokojných s ich sexuálnym vzťahom a s celkovým 
sexuálnym životom

Gulino  
(2007) 14 parciálna  

penektómia IIEF 13
71% malo spontánne a/ alebo vyvolané erekcie, IIEF skóre v ejaku-
lačných alebo orgazmických doménach nebolo signifikantne zme-
nené

Alei  
(2012) 10 parciálna  

penektómia IIEF 40
Priemerné IIEF skóre v období pred operáciou bolo 21,6 bodov, 1 
mesiac po zákroku bolo 13 bodov a 40 mesiacov po operácii bolo 
19,7 bodov (= mierna ED)

tabuľka č. 1 – Súhrn hlavných článkov hodnotiacich sexuálnu funkciu a kvalitu života po liečbe karcinómu penisu (5)

TGR total glans resurfacing (kompletné obnovenie/vytvorenie nového 
povrchu glansu)

RT rádioterapia
IIEF International Index of Erectile Function (Medzinárodný index 

erektilnej funkcie)
GHQ General Health Questionnaire (dotazník všeobecného zdravia)
EORTC European Organisations for Research and the Treatment of Can-

cer (dotazník Európskej organizácie pre výskum a liečbu rakoviny 
– na celkové zhodnotenie kvality života)

OSFQ Overall Sexual Functioning Questionnaire (dotazník na celkové 
zhodnotenie sexuálnej funkcie)

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale (dotazník na stanovenie 
stupňa úzkosti a depresie v nemocničnom prostredí)
*bolesť pri pohlavnom styku

ED erektilná dysfunkcia



QoL u viac ako 40% pacientov a znižuje sexuálne funkcie až 
u 60% jedincov. Bolo potvrdené, že muži liečení chirurgicky 
so zámerom zachovania (šetrenia) pohlavného údu mali vý-
razne lepšie zachované sexuálne a orgazmické funkcie než 
tí, ktorí podstúpili čiastočnú penektómiu. Pacienti po glans 
zachovávajúcich (šetriacich) postupoch mali lepšiu sexu-
álnu výkonnosť a štatisticky významne priaznivejšie skó-
re medzinárodného dotazníka erektilnej funkcie (IIEF) vo 
všetkých doménach v porovnaní s jedincami po parciálnej 
amputácii penisu. Penis šetriace operácie umožňujú lepšiu 
kvalitu života ako amputácia penisu, a mali by byť urobe-
né kedykoľvek je to možné (1). V poslednej dobe sa odporúča 
brachyterapia (BT) pre počiatočnú liečbu T1, T2 a vybraných 
prípadov T3 KPe. Existuje už viacero štúdií, ktoré skúmali 
účinok BT na sexuálne funkcie u pacientov s rakovinou pe-
nisu. Súhrnne je možné povedať, že 58,8% pacientov malo 
dostatočnú sexualitu po BT, u 47,3% jedincov nebola ovplyv-
nená ich predoperačná sexualita a len 15,8% zaznamenalo 
mierne lokálne zmeny v mieste aplikácie BT. Záver: BT má 
malý, alebo žiadny vplyv na sexuálny život u väčšiny mu-
žov s KPe (1, 23). V súčasnosti sa môže viac ako 80% pacientov  
s KPe vyliečiť, čo znamená, že stále viac postihnutých mužov 
dosahuje po terapii dlhodobé prežívanie. Pri manažmente 
tohto zriedkavého nádoru je dôležité vytvoriť centrá so skú-
senosťami a odbornými znalosťami nielen v oblasti diagnó-
zy a liečby, ale aj psychologickej podpory pacientov s KPe. 
Niektoré krajiny (napr. Švédsko, Dánsko, Holandsko, Veľká 
Británia a pod.) už centralizovali špecializovanú starostlivosť 
o jedincov s rakovinou penisu (1).
Sexuálna dysfunkcia u mužov postihnutých zhubným ná-
dorom niektorého z orgánov urogenitálneho systému  
a malej panvy je častým a nie jednoducho riešiteľným prob-
lémom. Sexuálna dysfunkcia sa líši čo do intenzity a frek-
vencie podľa použitej liečebnej modality, veku postihnu-
tého jedinca, už prítomnej sexuálnej dysfunkcie a koreluje 
aj s radou ďalších faktorov. Včasná intervencia, skoré vyu-
žitie rehabilitačných stratégií môžu zabrániť strate dĺžky 
penisu a zvýšiť skóre erektilnej funkcie. K dispozícii je síce 
niekoľko preventívnych a liečebných stratégií (napr. u mu-

žov radikálne riešených pre karcinóm prostaty), avšak tieto 
nie sú podložené konkrétnymi všeobecne akceptovanými 
odporúčaniami. V súčasnosti neexistuje optimálny reha-
bilitačno–liečebný režim pre sanáciu sexuálnych porúch  
u mužov s rakovinou urogenitálneho systému a/alebo kolo-
rekta. Aj táto veľmi dôležitá oblasť sa však dostáva do čoraz 
väčšej pozornosti odborníkov viacerých špecializácií – uro-
lógov, chirurgov, sexuológov, fyzioterapeutov, onkológov, 
rádioterapeutov, psychológov a pod. Je to významné nielen  
z hľadiska onkologickej prognózy, ale aj pre dopad na kvali-
tu života už aj tak „ťažko skúšaných“ jedincov so zhubným 
nádorom (1, 23).

Údaje o pacientoch pred operáciou počet  
pacientov

percento 
pacientov

Celkovo 25 100%
VEK
≤ 40 rokov 5 20%
> 40 rokov 20 80%
POZITíVNA ANAMNéZA
Fimóza 12 48%
Fajčenie 10 40%
Kondylómové bradavice 2 8%
HPV16-DNA 5 20%
HISTOPATOLOGICKé ÚDAJE
pT1a 6 24%
pT1b 5 20% 
pT2 14 56%

EDITS Erectile Dysfunction Inventory of Treatment Satisfaction (zoznam 
spokojnosti s liečbou erektilnej dysfunkcie)

IIEF International Index of Erectile Function (medzinárodný index erek-
tilnej dysfunkcie)

QEQ Quality of Erection Questionnaire (dotazník kvality erekcie)
SEAR Self Esteem and Relationship (dotazník hodnotiaci sebavedomie  

a partnerské vzťahy)
p štatistická signifikancia (významnosť)

EDITS: dotazník na posúdenie spokojnosti pacienta a partnerov s poope-
račnou erektilnou funkciou s alebo bez súbežnej farmakoterapie (napr. in-
hibítory fosfodiesterázy 5. typu) – hodnotenie od 0 (extrémne nízka spokoj-
nosť) až po 100 (extrémne vysoká spokojnosť) 
IIEF: dotazník s 15 položkami vytvorený v deväťdesiatych rokoch 20. storo-
čia, ktorý má vysokú senzitivitu a špecificitu pri posudzovaní zmien súvi-
siacich s liečbou u pacientov s erektilnou dysfunkciou; jednotlivé položky 
sú hodnotené od 0 do 5 bodov a sú rozdelené do piatich domén: erektilná 
funkcia (položky 1 až 5 a 15, maximálne skóre 30 bodov); orgazmická funkcia 
(položky 9 a 10, maximálne skóre 10); sexuálna túžba (položky 11 a 12, ma-
ximálne skóre 10); spokojnosť s pohlavným stykom (položky 6 až 8, maxi-
málne skóre 15) a celková spokojnosť (položky 13 a 14, maximálne skóre 10)
QEQ: je nový 6-položkový nástroj, ktorý hodnotí „tvrdosť“, nástup a dobu 
trvania erekcie; hodnotí sa celkové skóre (čo je súčet všetkých položiek)  
a dosadí sa do stupnice v rozsahu od 0 do 100; vyššie skóre znamená priaz-
nivejšiu odpoveď (0 najnepriaznivejšie, 100 najpriaznivejšie)
SEAR: 14-položkový dotazník hodnotí účinok liečby a akejkoľvek erektilnej 
dysfunkcie na pacientovo sebavedomie a sexuálny vzťah; zahŕňa dve ob-
lasti – sexuálne vzťahy (položky 1 až 8) a dôveru (položky 9 až 14), pričom 
doména dôvery má dve podskupiny: sebavedomie (položky 9 až 12) a celko-
vé vzťahy (položky 13 a 14); aj tu sa skóre (domény, v podskupine a celkové) 
dosadí do stupnice 0 až 100; vyššie skóre znamená priaznivejšiu odpoveď  
(0 najnepriaznivejšie, 100 najpriaznivejšie)

dotazníky
priemerné 

predoperačné 
skóre (body)

priemerné
pooperačné
skóre (body)

p

EDITS
EDITS (pacient) 74, 97
EDITS (partner) 73, 25
IIEF-15
Erektilná funkcia 26, 68 ± 1, 04 21, 28 ± 3, 07 < 0, 001
Orgazmická funkcia 9, 86 ± 0, 59 7, 92 ± 0, 86 0, 03
Sexuálna túžba 8, 75 ± 1, 67 7, 16 ± 0, 94 < 0, 001
Spokojnosť s pohlavným stykom 12, 5 ± 1, 75 7, 32 ± 2, 65 0, 006
Celková spokojnosť 9, 01 ± 0, 79 6, 52 ± 1, 84 < 0, 001
QEQ 77, 46
SEAR
SEAR 1-8 68, 06
SEAR 9-12 73, 25
SEAR 13-14 74, 5

tabuľka č. 2 – Charakteristika súboru pacientov s karcinómom penisu – 
predoperačné stanovenie štádia a histopatologické výsledky po parciálnej 
penektómii a vytvorení neoglansu. (17)

HPV human papilloma virus (ľudský papiloma vírus)
DNA deoxyribonucleic acid (kyselina deoxyribonukleová) 

≤ menej alebo rovné; > viac ako
pT patologické štádium tumoru (primárneho nádoru)
pT1a tumor invaduje subepitelové spojivové tkanivo, bez lymfovaskulár-

nej a perineurálnej  invázie a nie je zle diferencovaný (T1G1-2)
pT1b tumor invaduje subepitelové spojivové tkanivo, s lymfovaskulár-

nou inváziou, alebo je zle diferencovaný, alebo je nediferencovaný 
(T1G3-4)

pT2 tumor invaduje corpus spongiosum s alebo bez postihnutia mo-
čovej rúry

tabuľka č. 3 – Dotazníkmi získané sexuálne údaje od 25 pacientov po parci-
álnej penektómii a vytvorení neoglansu pre karcinóm penisu (17)
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obrázok č. 1 – Chirurgické vytvorenie nového parciálneho povrchu glans 
penis u 46-ročného muža s unifokálnym karcinómom penisu v štádiu Tis: 
ostrá preparácia a excízia sliznice a subepiteliálneho tkaniva z jedného 
kvadrantu glans penis (A); lokálny stav dva mesiace po operácii (pacient 
má močový katéter pre retenciu moču v dôsledku striktúry prednej uretry, 
ktorá bola úspešne riešená optickou uretrotómiou) (B)
   

   
Tis – karcinóm in situ
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obrázok č. 2 – Totálna amputácia penisu a perineálna uretrostómia  
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mom penisu v štádiu T3
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Nádorová bolesť je dlhotrvajúca alebo návratná 
bolesť spojená s kontinuálnym nociceptívnym sti-
mulom a je ovplyvnená psychologickými faktormi. 
Používa sa aj termín totálna bolesť. Pri nádorovej 
bolesti zohľadňujeme mnohopočetné dimenzie: fy-
zickú, psychologickú, sociálnu, duchovnú.   
Prelomová bolesť (PB) je definovaná ako prechod-
ná exacerbácia bolesti, ktorá vzniká na pozadí inak 
kontrolovanej chronickej bolesti u pacienta s nepre-
tržitou opioidnou liečbou (Portenoy & Hagen. Pain 
1990). Ide o prechodné zvýšenie intenzity bolesti nad 
základnú bolesť (Zeppetella & Ribeiro. Cochrane Da-
tabase Syst Rev 2006; 1: CD004311). Bolesť prechod-
ne stúpa na úroveň veľmi silnej až neznesiteľnej 
bolesti. Až u 95% pacientov s onkologickým ocho-
rením sa v priebehu liečby a po nej vyskytne pre-
lomová bolesť.  Pacienti pociťujú prelomovú bolesť 
v každom štádiu ochorenia v súvislosti s priamymi 
a nepriamymi účinkami onkologického ochorenia, 
s onkologickou liečbou, s pridruženými ochorenia-
mi, s pohybom  (vyšetrovacie metódy, diagnostika). 
Môže vzniknúť aj bez zjavnej príčiny. Predvídateľná 
PB sa spustí úmyselnou činnosťou (chôdza, sprcho-
vanie) alebo nejakým výkonom (odstraňovanie ob-
väzov, onkologická liečba). Nepredvídateľná PB sa 
spustí neúmyselnou činnosťou (zmeny polohy po-
čas spánku, súčasne sa vyskytujúce choroby, kašeľ, 
zakopnutia). Napriek liečbe opioidmi prichádza PB 
minimálne 1× za 24 hod. Intenzita bolesti často rých-
lo stúpa na úroveň silnej až neznesiteľnej bolesti. 
Vzostup bolesti je náhly, nepredvídateľný, v priebe-
hu niekoľkých minút, trvá v priemere do 30 minút 
(1 min. – 240 min.). Má tiež výrazný ekonomický do-
pad  na pacienta i na zdravotnícky systém. Epizóda 
sa môže objaviť aj niekoľkokrát za deň. Prelomová 
bolesť je spravidla lokalizovaná v mieste bazálnej 
bolesti. Môže sa objaviť aj viac typov prelomovej bo-
lesti na viacerých miestach. Aplikačné formy rýchlo 
pôsobiacich opiátov na báze transmukózneho fen-
tanylu v liečbe prelomovej bolesti sú sublinguálne, 
bukálne, nazálne.

obrázok č. 1 – Typická epizóda prelomovej bolesti

Zdroj: Portenoy & Hagen. Pain 1990; 41 (3): 273 – 281

 
Liečba pb býva 
a) farmakologická - spočíva v modifikácii analgetického re-
žimu bazálnej liečby – zvýšenie dávky analgetík, pridanie 
koanalgetík, použitie prelomovej záchrannej medikácie 
(neopioidné látky, opioidy, adjuvantné lieky),
b) nefarmakologická – masáže, aplikácia tepla, TENS, rela-
xačné techniky, ortézy periférne a centrálne blokády, ktoré 
sú prospešné najmä pri incidentálnej bolesti.
Pri spontánnej prelomovej bolesti zvyšujeme dávky liekov 
o 25 – 50%. Musíme však dávať pozor na nežiaduce účinky. 
Pri incidentálnej prelomovej bolesti je vhodná kombinácia 
opioidov s neopioidmi a koanalgetikami. Pri bolesti na konci 
dávkovacieho intervalu sa odporúča zvýšiť bazálnu dávku, 
ak to pacient toleruje, v druhej línii zvýšiť frekvenciu dávko-
vania. Ideálna liečba prelomovej nádorovej bolesti by mala 
byť účinná, mala by mať rýchly nástup účinku, krátke trva-
nie účinku, minimálne nežiaduce účinky a ľahké a pohodlné 
podávanie. Týmto požiadavkám najviac vyhovuje slizničná 
forma fentanylu pre rýchly nástup účinku. Vysoká vasku-
larizácia sliznice dutiny ústnej aj nosovej umožňuje veľmi 
rýchle vstrebanie niektorých látok priamo do systémovej 
cirkulácie. Aby liek dobre prechádzal cez sliznicu, musí mať 
malú molekulu, byť lipofilný a na optimálne krytie prelo-
movej bolesti musí mať relatívne krátke trvanie. To v plnej 
miere spĺňa transmukozny fentanyl. Ide napríklad o diskrét-
ne bukálne tablety, ktoré majú jednoduché podávanie bez 
použitia vody, kedykoľvek a kdekoľvek. Umiestňujú sa kde-
koľvek na sliznicu líca, k ďasnu a ak toto nie je možné aj pod 
jazyk. Ak sa počas titrácie nedosiahne adekvátne zvládnu-
tie bolesti do 30 minút od začiatku podania jednej tablety, 
môže sa použiť druhá tableta rovnakej sily. Ak si liečba PB 
vyžadovala viac ako jednu tabletu, odporúča sa zvýšiť dáv-
ku pri liečbe nasledujúcej príhody PB na najbližšiu vyššiu 
dostupnú silu. Počas titrácie sa môže použiť viac tabliet, no 
najviac štyri 100-mikrogramové alebo najviac štyri 200-mik-
rogramové tablety na liečbu jednotlivej príhody PB počas 
titrácie dávky.

Kazuistika
Pacient, 1958, 125 kg, 5/2015 operácia sec. Milles pre ca rec-
ti – pT3, N2M1 nález s masívnym perianálnym šírením, MTS  
v oboch lalokoch pečene. Išlo o dobre diferencovaný tub. 
adenokarcinóm s masívnou hlienotvorbou, masívne perine-
urálne šírenie, z vyšetrených lymfatických uzlín 4 pozitívne. 
Záver: Ca recti IV – MTS hepar. Nasadená 1. línia CHET – er-
bitux a IFL.  PET/CT v januári 2016 – reziduálne MTS heparu, 
6/2016 PET/CT – veľkostná i metabolická progresia hepa-
tálnych MTS v teréne hepatomegálie a steatózy. Pokračuje 
chemoterapia. V septembri 2016 MR malej panvy – prítomné 
známky recidívy základného procesu v presakrálnej oblasti 
v teréne pooperačných a fibrotických zmien. LS chrbtica 
bez MTS.  2/2017 CT – pretrváva nález MTS heparu, tumo-
rózny infiltrát v oblasti malej panvy a presakrálne, patolo-
gická nodulárna lézia v pravom dolnom i hornom pľúcnom 
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laloku.  6/2017 CT – mediastinálne LU, zhoršený nález na 
pečeni – zväčšené a početnejšie  MTS, ureterohydronefrózy 
ľavej obličky, s dilatáciou KPS a priebehu ľavého močovodu, 
zväčšené patolog. mezenteriálne LU v oblasti porta hepatis 
a truncus coeliacus vpravo veľ. do 16 mm, zmnožené retro-
peritoneálne LU – progresia nálezu. 10/2017 CT nález zhor-
šený s progresiou hepatálnych MTS, zväčšením Tu infiltrátu  
v oblasti malej panvy, novoobjavené drobné pľúcne noduly 
v S2 l.dx., S4 l.dx, progresia mezenteriálnych LU a obraz ure-
terohydronefrózy bilat.
RA: mama zomrela na ca uteru, sestra na ca prsníka, OA: 
DM, AH, op. S. Miles, SA: invalidný dôchodca, predtým pra-
coval ako colník v štátnej správe, býva s manželkou, bezdet-
ný, záľuba – poľovníctvo, LA: inzulín, Stadamet, Calciomin, 
Milurit, Tritace, Bisomil, Flector, Tramal. AA: jód 1. vyšetrenie 
v algeziologickej ambulancii 7/2016.
 
anamnéza bolesti: P: konečník, Q: tupá, stála bolesť, výraz-
ná v pokoji i pri chôdzi, R: bez vyžarovania, S: VAS 5-6/10, T: 
progresia bolesti. Záver: Malígna bolesť neuropatická pri zá-
kladnom ochorení. Ca recti, stp. Op.s. Milles.
terajšie ochorenie: Od operácie schudol 10 kg, stómia je 
funkčná, močenie bez problémov, budí sa na bolesť. Dote-
raz užíval iba tramal, odmieta silnejšie analgetiká, chce byť 
aktívny, šoférovať. Nastavený na oxycodon 2× 10 mg, meta-
mizol 3× 20 kv., Paralen 3× 1 tbl, Laevolac 3× 1 PL. Postupne 
zvýšená dávka oxycodonu na 2× 20 mg, pre výskyt prelo-
movej bolesti pridaný transmukózny fentanyl v dávke 100 
μg. Pacient ho užíval sporadicky 2× - 3× denne, niektoré dni 
bez výskytu prelomovej bolesti. Postupne dávka oxycodonu 
zvýšená na 2× 40 mg, bolesť je dostatočne kontrolovaná, je 
schopný venovať sa aj svojim záľubám, chodí s manželkou 
na výlety, na prelomovú bolesť užíva 200 μg fentanylu bu-
kálne. Liečbu toleruje dobre. Na tejto medikácii od augusta 
2016 do januára 2017, keď zvyšujeme dávku oxycodonu na 
2× 80 mg pre vyššiu frekvenciu epizód prelomovej bolesti. 
Stolica obstipovaná, po dietetických opatreniach upravená, 
chuť do jedla slabá, bukálny fentanyl užíva spravidla len ve-
čer, potom dobre spí, nebudí sa na bolesť. Po CHET sa cíti 
horšie, vtedy sa stupňuje aj výskyt prelomovej bolesti. V júni 
2017 na CT progresia nálezu, pacient sa má horšie, udáva 
silnejšie bolesti, psychický stav zhoršený, klinický stav ho 
obmedzuje v aktivitách. V liečbe prelomovej bolesti strie-
dame transmukózny fentanyl od rôznych firiem pre vyso-
ký doplatok (effentora, lunaldin, breakyl). Dávku si zvyšuje 
občas až na 800 μg, pri sublinguálnej forme udáva nauzeu  

a vracanie, vyhovuje mu viac bukálna forma. Preto do liečby 
pridaný Sevredol 10 mg à 6 hod., ostatná medikácia ostáva.  
V auguste 2017 rotujeme opiáty pre vznik tolerancie, VAS 
8-9, nastavený na fentanylové náplasti. Pacient čaká na 
schválenie nového cytostatika od poisťovne, liečba neúčin-
ná, progresia ochorenia, pacient je inkontinentný, chudne. 
V súčasnosti užíva fentanylové náplasti 150 μg/hod, trans-
mukózny fentanyl 400 – 800 μg asi 2× – 3× denne, sevredol 
10 mg à 6 hod., paralen 3× 1 tbl, laevolac 3× 1 PL, gerodorm 1 
tbl V. VAS skóre na tejto analgetickej liečbe je 4-5.

Diskusia: Transmukózna forma opiátu umožňuje paciento-
vi zvládnuť epizódy PB, ktoré u pacienta vyvoláva zvýšená 
námaha, cestovanie, prechádzky do lesa. Stupňuje sa však 
depresia, pacient však odmieta antidepresíva. Ďalšie zvyšo-
vanie náplasťovej formy momentálne neprichádza do úva-
hy, pacient bol pri dávke 200 μg/hod. veľmi ospalý, nebol 
schopný žiadnej aktivity, maximálne mu vyhovuje bukálna 
forma na prekrytie epizódy silnej prelomovej bolesti 2× – 3× 
denne.
 
Záver
Nečakané epizódy silnej bolesti predstavujú  pre pacien-
ta významný psychický stresor a pokiaľ nie sú náležite lie-
čené, môžu viesť k pocitu „straty kontroly“ nad bolesťou. 
Transmukózna forma fentanylu predstavuje jednoduchú 
a komfortnú formu na liečbu PB po jednoduchej eduká-
cii pacienta, malé riziko predávkovania pre dobre značené 
tablety. Vzhľadom na fixáciu bukálnej tablety je nízke riziko 
prehltnutia a tým zníženie biologickej dostupnosti a oddia-
lenie nástupu účinku. Effervescentná  forma lieku je pacien-
tom vnímaná, „že sa niečo deje“, je rýchlejšia rozpustnosť 
a vstrebávanie. Pacienti potvrdzujú rýchlu úľavu od bolesti. 
Problém predstavujú pacienti s mukozitídou, u ktorých viac 
vyhovovala nazálna forma fentanylu, ktorý však na našom 
trhu chýba. Slizničný fentanyl musí byť individuálne titro-
vaný na efektívnu dávku, ktorá zaistí adekvátnu analgéziu 
a minimalizuje nežiaduce účinky. Existujú však aj obavy  
z nepatričného užívania transmukózneho fentanylu. Prípa-
dy abnormality správania v súvislosti s opioidnou liečbou sú 
hlásené u chorých s nádorovou aj chronickou nenádorovou 
bolesťou. Preto by mala byť preskripcia opiátov len jedným 
špecialistom – algeziológom alebo paliativistom. Musíme sa 
snažiť o empatický prístup a nestigmatizovať pacienta. Sle-
dovanie pacienta musí prebiehať až do okamihu vysadenia 
opioidov alebo smrti.
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Neutropénia je závažný nežiaduci účinok systémo-
vej protinádorovej liečby, limituje jej podávanie. 
Komplikácie vzniknuté v dôsledku neutropénie sú 
spojené s nárastom morbidity, mortality, finanč-
ných nákladov na podpornú liečbu a pri kuratívnom 
zámere liečby môžu nepriaznivo ovplyvniť jej celko-
vý výsledok.

za komplikácie neutropénie považujeme:
 febrilnú neutropéniu (FN)
 zníženie relatívnej intenzity dávky (RDI)
 chemoterapie
 
Za určitých okolností je vhodné týmto stavom pred-
chádzať použitím rastových faktorov myelopoézy 
(G-CSF). Cieľom odporúčaní je definovať racionálne 
použitie G-CSF pre prevenciu a liečbu neutropénie 
u pacientov liečených chemoterapiou pre malígne 
nádorové ochorenie s výnimkou myeloproliferatív-
nych chorôb.
Profylaktické použite G-CSF je racionálne len v prí-
pade protinádorovej liečby s kuratívnym zámerom 
alebo paliatívnej liečby preukázateľne predlžujúcej 
celkové prežívanie alebo čas do progresie ochore-
nia. K rozvoju prevencie a liečby FN prispel fakt, že  
v roku 1983 bol objavený a purifikovaný myšací G-
-CSF (granulocytové kolónie stimulujúci faktor) – 
glykoproteín, ktorý stimuluje kostnú dreň na pro-
dukciu granulocytov a ich vypúšťanie do periférnej 
krvi. Z pohľadu funkcie ho môžeme označiť za cyto-
kín, má hormonálnu aktivitu a je produkovaný rôz-
nymi tkanivami (endotel, makrofágy a ďalšie imu-
nitné bunky). G-CSF stimuluje prežitie, proliferáciu, 
diferenciáciu a funkciu neutrofilných prekurzorov  
a zrelých neutrofilov. Gén pre G-CSF je lokalizovaný 
na 17. chromozóme, reguluje rast a dozrievanie gra-
nulocytov prostredníctvom signálnych dráh Janus 
kináza (JAK), signálny transduktor a aktivátor tran-
skripcie (STAT), Ras/mitogén – aktivovaná proteín ki-
náza (MAPK) a fosfatidylinozitol 3-kináza (PI3K)/pro-
teín kináza B. Na povrchu prekurzorových buniek  
v kostnej dreni nachádzame G-CSF receptor, kto-
rý po stimulácii spúšťa proliferáciu a diferenciáciu 
buniek na zrelé granulocyty a je účinný spúšťač 
mobilizácie hematopoetických kmeňových buniek  
z kostnej drene do periférnej krvi.
Na terapeutické použitie je známych niekoľko gly-
koproteínových foriem vytváraných biotechno-
lógiou rekombinantnej DNA v bunkách baktérií 
Escherichia coli.
Filgrastim: polčas rozpadu 3 – 4 hodiny. Filgrastím 
sa má podávať denne ako subkutánna injekcia, 
pokiaľ počet neutrofilov nedosiahne hodnotu 1,5× 
109/l a kým sa neudrží na ešte vyššej hodnote. Keď 

sa dosiahne odpoveď, má sa stanoviť minimálna účinná 
dávka na udržanie tejto hodnoty. Na udržanie adekvátneho 
počtu neutrofilov je potrebné dlhodobé každodenné podá-
vanie lieku. Po 1 až 2 týždňoch liečby sa môže začiatočná 
dávka zdvojnásobiť alebo rozdeliť na polovicu v závislosti 
od odpovede pacienta. Potom sa dávka môže individuálne 
upravovať každé 1 až 2 týždne tak, aby sa priemerný počet 
neutrofilov udržal medzi hodnotami 1,5× 109/l a 10× 109/l.  
U pacientov so závažnými infekciami sa môže zvážiť rýchlej-
ší režim zvyšovania dávky.
Pegfilgrastim: konjugáciou s polyetylénglykolom (PEG) 
vznikla pegylovaná forma filgrastimu, ktorá má polčas roz-
padu 15 – 80 hodín. V dvoch randomizovaných, dvojito sle-
pých štúdiách s pacientmi užívajúcimi myelosupresívnu 
chemoterapiu doxorubicínu a docetaxelu, znížilo podávanie 
pegfilgrastímu raz počas cyklu trvanie neutropénie a vý-
skyt febrilnej neutropénie podobne, ako to bolo pozorované  
v prípade denného podávania filgrastímu (stredná hodnota 
11 denných podaní). V prípade neprítomnosti podpory ras-
tového faktora viedlo toto obmedzenie k stredne dlho trva-
júcej (5 až 7 dní) neutropénii stupňa 4 a 30 – 40% výskytu 
febrilnej neutropénie. V jednej štúdii (n = 157), kde bola po-
dávaná stála dávka 6 mg pegfilgrastímu, sa v skupine s pe-
gfilgrastímom stredná dĺžka trvania neutropénie stupňa 4 
pohybovala na úrovni 1,8 dňa v porovnaní s 1,6 dňa v skupine 
s filgrastímom (rozdiel 0,23 dňa, 95% interval spoľahlivosti 
− 0,15; 0,63). Počas celej štúdie bol nárast febrilnej neutropé-
nie 13% u pacientov liečených pegfilgrastímom v porovnaní 
s 20% u pacientov liečených filgrastímom (rozdiel 7%, 95% 
interval spoľahlivosti − 19%, 5%). V druhej štúdii (n = 310), kde 
bola podávaná dávka upravená podľa hmotnosti (100 μg/
kg), v skupine s pegfilgrastímom bola stredná dĺžka trvania 
neutropénie stupňa 4 1,7 dňa v porovnaní s 1,8 dňa v skupi-
ne s filgrastímom (rozdiel 0,03 dňa, 95% interval spoľahlivos-
ti − 0,36, 0,30). Celkový nárast febrilnej neutropénie bol 9%  
u pacientov liečených pegfilgrastímom v porovnaní s 18%  
u pacientov liečených filgrastímom (rozdiel 9%, 95% interval 
spoľahlivosti − 16,8%, − 1,1%)
Lipegfilgrastím je nová molekula filgrastímu, analógu G-
-CSF, ktorá bola uvedená do klinického používania v roku 
2013. Úpravou štruktúry, pridaním kovalentného konjugá-
tu s metoxypolyetylénglykolom sa signifikantne pozmenili 
farmakokinetické vlastnosti pôvodného liečiva, polčas roz-
padu na 30 – 60 hodín. Prvá kľúčová klinická štúdia XM22-
03 (fázy III) bola aktívne kontrolovaná štúdia u 202 pac.  
s rakovinou prsníka v štádiu II – IV, dostávajúcich najviac 4 
cykly chemoterapie obsahujúcej doxorubicín a docetaxel. 
Pacientky boli randomizované v pomere 1:1 na podávanie 6 
mg lipegfilgrastimu alebo 6 mg pegfilgrastimu. Táto štú-
dia preukázala noninferioritu dávky 6 mg lipegfilgrastimu 
v porovnaní s dávkou 6 mg pegfilgrastimu z hľadiska pri-
márneho koncového ukazovateľa, ktorým bolo trvanie zá-
važnej neutropénie v prvom cykle chemoterapie. Najnovšie 
dostupná analýza Interim štúdie LEOS (poster ESMO 2016), 

MUDr. Iveta Pálkovácsová

Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota

rastové faktory v prevencii a liečbe
febrilnej neutropénie
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ktorá zahŕňala pacientky s rôznymi typmi nádorov liečené 
cytotoxickou chemoterapiou, bolo cieľom posúdenie účin-
ku lipegfilgrastimu v primárnej alebo sekundárnej preven-
cii neutropénie. V analýze bolo hodnotených 621 pacientov 
(z nich 39,8% liečených pre Ca prsníka a 24% pre lymfóm), 
vysoké riziko FN malo 53,1%, stredné 37,2% pac., u 80,7% (501) 
pac. bol lipegfilgrastim podaný v PP; vynechanie dávky CHT 
bolo pozorované u 0,3% pac. v skupine, ktorá užila lipegfil-
grastim v PP, nebolo zaznamenané pri použití lipegfilgrasti-
mu v SP; odloženie dávky CHT bolo pozorované: u 10,2% pac. 
pri podaní v PP, u 15,2% pac. pri podaní v SP; k zníženiu dáv-
ky CHT došlo: u 4,8% pac. pri podaní v PP a u 7,6% pac. pri 
podaní v SP; výskyt neutropénie/FN bol pozorovaný u 7,7%, 
resp. 2,4% pac. pri podaní v PP a u 13,3%, resp. 1,2% pac. pri 
podaní v SP. Druhou je Interim analýza štúdie NADIR: ne-
mecká prospektívna neintervenčná multicentrická štúdia 
prebiehala v 270 ambulantných centrách a nemocniciach 
v Nemecku, jej úlohou bolo posúdiť účinky lipegfilgrasti-
mu v profylaxii neutropénie indukovanej chemoterapiu  
u pacientok s karcinómom prsníka. Z analýzy vyplýva, že: 
274 z 741 pac. s Ca prsníka bolo liečených chemoterapiou 
podávanou v dávkovo denzných režimoch (DDR) a obsahu-
júci aspoň jednu z troch látok: epirubicín, cyklofosfamid, ta-
xan; 50,7%, resp. 41,6% (pri DDR) pac. malo minimálne jednu 
komorbiditu; 89,1%, resp. 97,1% (pri DDR) pac. bolo liečených 
v (neo)adjuvancii; 96,1% pac. bolo liečených režimami s an-
tracyklínmi a/alebo taxánmi; vysoké riziko FN malo 55,9%, 
resp. 68,6% (pri DDR) pac., stredné 42,4%, resp. 29,9% (pri 
DDR) pac., u 83,7%, resp. 98,5% (pri DDR) pac. bol lipegfil-
grastim podaný v primárnej profylaxii; u 2,2%, resp. 1,8% (pri 
DDR) pac. sa počas daného obdobia vyskytla aspoň jed-
na epizóda FN; nutnosť zníženia dávky CHT bola hlásená  
v 5,5%, resp. 4,2% (pri DDR) cyklov; len v 0,7%, resp. 0,6% (pri 
DDR) cyklov CHT bola dávka znížená v dôsledku neutropé-
nie indukovanej chemoterapiou.
 
použitie g-CsF v profylaxii febrilnej neutropénie
Pri hodnotení rizika berieme do úvahy typ ochorenia, che-
moterapeutický režim (výška dávky, dávkovo denzný režim), 
rizikové faktory zo strany pacienta (vek nad 65 rokov, pred-
liečenie chemoterapiou alebo rádioterapiou, preexistujúca 
neutropénia, nízky performans status, komorbidita) a lie-
čebný zámer (kuratívna/adjuvantná liečba, liečba zameraná 
na predĺženie prežívania, liečba symptómov).
na podklade týchto rizikových faktorov pacientov stratifi-
kujeme na skupiny:
 s vysokým rizikom (> 20 % riziko FN),
 intermediárnym rizikom (10 – 20 % riziko FN),
 nízkym rizikom (< 10 % riziko FN).
 
U pacientov s vysokým rizikom febrilnej neutropénie sa 
profylaktické použitie G-CSF odporúča. Odporúčanie je za-
ložené na výsledkoch viacerých randomizovaných štúdií, 
ktoré dokumentujú, že riziko vzniku febrilnej neutropénie je 
signifikantne redukované pri profylaktickom použití G-CSF. 
Na ilustráciu, v jednej z týchto štúdií znížil pegfilgrastim in-
cidenciu FN na 1% oproti placebu (17%) (7). U pacientov s vy-
sokým rizikom vzniku FN sa preto odporúča profylaktické 
podanie G-CSF bez ohľadu na to, či ide o kuratívnu liečbu, 
liečbu predlžujúcu prežitie, alebo liečbu symptómov.
Pacientov s intermediárnym rizikom vzniku FN je potrebné 
posúdiť vždy individuálne a zvážiť pomer rizika a benefitu  
v konkrétnom prípade. Berieme do úvahy jednotlivé riziko-
vé faktory zo strany pacienta, pravdepodobnosť rozvoja FN 

a jej možné dôsledky. Pacienti s nízkym rizikom vzniku FN 
sa nepovažujú za vhodných na podpornú liečbu G-CSF, no 
v prípade, že liečime kuratívnou chemoterapiou a násled-
ky vzniknutej FN môžu byť fatálne, je vhodné liečbu G-CSF 
podať (8).
Osobitá situácia vzniká u pacientov s nižším rizikom, kde 
dôjde k vzniku FN po prvom cykle chemoterapie a v pláne 
je podanie ďalších cyklov s rovnakými dávkami cytostatík.  
V takomto prípade pacienta považujeme za vysokorizikové-
ho a je potrebné mu v ďalších cykloch aplikovať profylak-
tickú liečbu G-CSF- vtedy už hovoríme o sekundárnej pro-
fylaxii FN.
 
použitie g-CsF v sekundárnej profylaxii febrilnej 
neutropénie
Predchádzajúca epizóda FN je rizikovým faktorom pre vý-
skyt ďalších epizód FN v priebehu chemoterapie, tým sa 
zvyšuje riziko vzniku komplikácií vrátene predĺženia inter-
valov medzi jednotlivými aplikáciami chemoterapie a/alebo 
redukcia intenzity dávky chemoterapie. Platí odporučenie 
použiť G-CSF k sekundárnej profylaxii FN v prípade kuratív-
nej liečby alebo paliatívnej liečby predlžujúcej celkové pre-
žívanie pacientov alebo čas do progresie ochorenia.
S ohľadom na cieľ a možnosti onkologickej liečby je racio-
nálnym alternatívnym riešením využiť v sekundárnej profy-
laxii FN redukciu dávky chemoterapie alebo jej zmenu za 
režim s nižšou myelotoxicitou. Toto riešenie je možné pri 
paliatívnej chemoterapii, ktorá si kladie za cieľ len zmierniť 
symptómy ochorenia.
 
použitie g-CsF v liečbe febrilnej neutropénie
Rutinná aplikácia G-CSF pri nekomplikovanej FN sa neod-
porúča. Randomizované štúdie dokázali, že podanie ras-
tových faktorov skracuje dĺžku trvania neutropénie, zvyšu-
je liečebnú odpoveď na antibiotický režim, skracuje dĺžku 
hospitalizácie. Neznižuje úmrtnosť na FN a neskracuje čas 
podávania antibiotík.
Z aplikácie G-CSF v čase vzniku alebo v priebehu FN má 
prospech len skupina chorých s prítomnosťou závažných 
komplikácií alebo s rizikovými faktormi ich rozvoja. Ide o pa-
cientov s:
FN komplikovanou multiorgánovým zlyhávaním pri septic-
kom syndróme, kardio-pulmonálnom zlyhávaní, generalizo-
vanú mykotickú infekciu, zápalovým pľúcnym infiltrátom,
rizikovými faktormi morbidity a mortality FN (v čase vzniku-
/v priebehu FN):
súvisiacimi s protinádorovou liečbou: protrahovaná (> 10 
dní) neutropénia, pokles neutrofilov < 0,1× 109/l, pokles 
CD4+ lymfocytov < 0,2× 109/l,
súvisiacimi so stavom pacienta: prítomnosť dvoch a viac 
závažných komorbidít (CHOCHP, DM, nutričný stav, ané-
mia, nízky PS – performance status), vek > 65 rokov, vznik 
FN v priebehu hospitalizácie, prítomnosť otvorenej rany, ka-
tétrov, akútna infekcia, poškodenie slizničných bariér, renál-
ne zlyhávanie, nedostatočné compliance, hemodynamická 
nestabilita.
 
Pokiaľ febrilná neutropénia vznikne v čase profylaktického 
podávania G-CSF, po tom, ako bol podávaný filgrastim, po-
kračuje sa ďalej v jeho aplikácii, ak bol použitý profylakticky 
pegfilgrastim, ďalší G-CSF sa neaplikuje.
 



dávkovanie a spôsob podávania 
prípravkov g-CsF
Výber G-CSF závisí od rozhodnutia lekára. V prípade biosimilars bola pri všetkých re-
gistrovaných prípravkoch preukázaná rovnaká biologická účinnosť a zameniteľnosť 
s originálnym prípravkom – Neupogen.
Prvá dávka filgrastimu má byť aplikovaná v rozmedzí 24 hodín pred a 24 hodín po 
chemoterapii. Filgrastim sa podáva denne, uprednostňuje sa subkutánne podanie. 
Denné podávanie by malo pokračovať až dovtedy, kým sa neprekoná najnižšia oča-
kávaná hranica množstva (nadir) neutrofilov a/alebo kým sa ich počet nevráti do 
normálneho rozmedzia.
Pegfilgrastim a lipegfilgrastim – u osôb s hmotnosťou nad 45 kg sa odporúča jed-
norazová podkožná aplikácia pegylovaného filgrastimu 6 mg na jeden cyklus che-
moterapie. Pegylovaný filgrastim by nemal byť podaný skôr ako za 24 hodín po 
chemoterapii a zároveň nie neskôr ako 14 hodín pred začatím ďalšieho cyklu. Jeho 
použitie je tak výhodné pri chemoterapii s 3-týždňovými cyklami, navyše nie je po-
trebná denná, často bolestivá sukutánna aplikácia.
 
Nežiaduce účinky a kontraindikácie 
použitia g-CsF
Najčastejším nežiaducim účinkom v súvislosti s aplikáciou G-CSF boli bolesti pohy-
bového systému miernej až strednej intenzity, dajú sa potlačiť bežnými analgetika-
mi. G-CSF nesmie byť podávaný pacientom so známou precitlivenosťou na účinnú 
a/alebo pomocnú látku. Filgrastim nesmie byť použitý na zvýšenie dávky cytotoxic-
kej chemoterapie nad rámec ustanovených režimov dávkovania.
Syndróm kapilárneho presakovania, ktorý môže ohrozovať život, ak sa oneskorí lieč-
ba, sa po podaní G-CSF alebo derivátov zaznamenal väčšinou u pacientov s nádoro-
vým ochorením podstupujúcich chemoterapiu.
Liečba G-CSF nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku myelosup-
resívnej chemoterapie. G-CSF môže spôsobovať aj reverzibilnú trombocytopéniu, 
odporúča sa pravidelné sledovanie počtu trombocytov a hematokritu.
 
Záver
Najnovšie klinické údaje svojimi výsledkami podporujú opodstatnenosť klinického 
používania G-CSF v onkologickej terapii na skrátenie trvania ťažkej neutropénie  
a zníženia počtu febrilných neutropénií. S použitím G-CSF sa dosiahlo, že aj myelo-
toxické režimy chemoterapie je možné pacientom podávať s minimalizáciou rizika 
vzniku febrilnej neutropénie, a takto zabrániť fatálnym komplikáciám cytotoxickej 
liečby. Takýmto spôsobom sme schopní maximalizovať efektivitu chemoterapie  
a dosiahnuť čo najlepší terapeutický efekt. Nežiaduce účinky, vyskytujúce sa počas 
liečby, nie sú výnimočné a sú typické pre danú farmakologickú skupinu.
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a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť odborné sta-
novenie diagnózy odborným vyšetrením. Vydavateľ 
nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť ne-
dodržaním vyššie uvedených povinností a záväzkov.

© VEEVENT s.r.o.
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*  Lonquex je indikovaný na skrátenie doby trvania neutropénie a zníženiu výskytu febrilnej neutropénie u dospelých pacientov liečených cytotoxickou chemoterapiou pre maligné nádorové 
ochorenia (s výnimkou chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastických syndrómov).

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Lonquex 6 mg injekčný roztok. Zloženie: Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 6 mg lipegfi lgrastimu v 0,6 ml roztoku. Lieková forma: Injekčný roztok (injekcia). 
Terapeutické indikácie: Skrátenie trvania neutropénie a  zníženie výskytu febrilnej neutropénie u  dospelých pacientov podstupujúcich liečbu zhubného ochorenia cytotoxickou 
chemoterapiou (s  výnimkou chronickej myeloidnej leukémie a  myelodysplastických syndrómov). Dávkovanie: Liečbu Lonquexom majú začínať lekári so skúsenosťami v  oblasti 
onkológie alebo hematológie a má sa vykonávať pod ich dohľadom. Odporúča sa jedna 6 mg dávka lipegfi lgrastimu (jedna naplnená injekčná striekačka Lonquexu) pre každý cyklus 
chemoterapie a podáva sa približne 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii. Spôsob podávania: Roztok sa podáva subkutánnou injekciou (s.c.). Injekcie sa majú podávať do brucha, 
ramena alebo stehna. Lonquex si majú podávať sami iba pacienti, ktorí sú dobre motivovaní, dostatočne vyškolení a majú možnosť získať odbornú radu. Prvá injekcia Lonquexu sa má 
vykonávať pod priamym lekárskym dohľadom. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia: Osobitné 
upozornenia a opatrenia: Pacienti, ktorí sú precitlivení na G-CSF alebo jeho deriváty, sú ohrození aj precitlivenosťou na lipegfi lgrastim z dôvodu možnej skríženej reaktivity. Ak dôjde 
k  výskytu závažnej alergickej reakcie, má sa podávať vhodná liečba s  dôkladným sledovaním pacienta. Liečba lipegfi lgrastimom nevylučuje výskyt trombocytopénie a  anémie 
v dôsledku myelosupresívnej chemoterapie. Lipegfi lgrastim môže spôsobovať aj vratnú trombocytopéniu. Odporúča sa pravidelné sledovanie počtu trombocytov a hematokritu. Môže 
sa vyskytnúť leukocytóza. Počet bielych krviniek sa má analyzovať v pravidelných intervaloch počas liečby pre vznik leukocytózy. Zvýšená hematopoetická aktivita kostnej drene 
v odpovedi na liečbu rastovým faktorom bola spojená s prechodne pozitívnymi nálezmi na röntgenových snímkach kostí. To treba zvážiť pri interpretácii výsledkov röntgenových 
snímok kostí. Bezpečnosť a  účinnosť Lonquexu sa neskúmali u  pacientov s  chronickou myeloidnou leukémiou, myelodysplastickými syndrómami alebo sekundárnou akútnou 
myeloidnou leukémiou, preto sa nemá používať u týchto pacientov. Po podaní G-CSF alebo jeho derivátov boli hlásené časté, ale všeobecne asymptomatické prípady splenomegálie 
a menej časté prípady ruptúry sleziny vrátane fatálnych prípadov. Po podaní lipegfi lgrastimu boli hlásené pľúcne nežiaduce reakcie, najmä intersticiálna pneumónia. Po podaní G-CSF 
alebo derivátov sa zaznamenal syndróm kapilárneho presakovania, ktorý je charakterizovaný hypotenziou, hypoalbuminémiou, edémom a hemokoncentráciou. Kríza kosáčikovitej 
anémie sa u pacientov s kosáčikovitou anémiou spája s používaním G-CSF alebo jeho derivátov. Môže sa vyskytnúť hypokalémia. Liek obsahuje sorbitol a menej ako 1 mmol sodíka. 
Liekové a iné interakcie: Z dôvodu potenciálnej citlivosti rýchlo sa deliacich myeloidných buniek na cytotoxickú chemoterapiu sa má Lonquex podávať približne 24 hodín po podaní 
cytotoxickej chemoterapie. Fertilita, gravidita a laktácia: Vhodne je vyhnúť sa užívaniu počas gravidity. Laktácia má byť počas liečby ukončená. Nežiaduce účinky: Najčastejšie: sú 
bolesti kostrovej a  svalovej sústavy, syndróm kapilárneho presakovania. Časté: trombocytopénia, hypokalémia, bolesť hlavy, kožné reakcie, bolesť v  hrudi. Držiteľ rozhodnutia 
o  registrácii: UAB „Sicor Biotech“, Litva. Dátum revízie textu: 06/2015. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s  obmedzením predpisovania. Úplná informácia o  lieku je 
k dispozícii na stránke: www.sukl.sk, alebo na adrese: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava., tel.: +421 2 57 26 79 11, www.teva.sk.

Referencie: 1. Pettengell R, et al. Support Care Cancer 2008;16:1299-309. 2. daCosta DiBonaventura M, et al. Am Health Drug Benefi ts 2014;7:386-96. 3. Teuff el O, et al. Support Care Cancer 
2012;20:2755-64. 4. Fortner BV, et al. J Support Oncol 2006;4:472-8. 5. Fortner BV, et al. Support Cancer Ther 2006;3:173-7. 6. Meza L, et al. Proc Am Soc Clin Oncol 2002;21:abstract 2640. 
7. Crawford J. Chapter 9. From: Cancer and Drug Discovery Development: Supportive Care in Cancer Therapy DOI: 10.1007/978-1-59745-291-5_9, Edited by: D.S. Ettinger ©Humana Press, 
Totowa, NJ. 8. Li Y, et al. Blood. 2014;124:abstract 4960.

q  Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní spoločnosti Teva rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili 
akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na safety.sk@teva.sk.
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych 
pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického 
skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová 
stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

XGEVA 120 mg injekčný roztok.
Zloženie*: Každá injekčná liekovka obsahuje 120 mg denosumabu v 1,7 ml roztoku (70 mg/ml). Pomocné látky: ľadová kyselina octo-
vá, hydroxid sodný (na úpravu pH), sorbitol (E420), polysorbát 20, voda na injekciu.
Indikácie: Prevencia príhod súvisiacich so skeletom (patologická fraktúra, ožarovanie kosti, kompresia miechy alebo chirurgic-
ký zákrok na  kosti) u  dospelých s  kostnými metastázami zo solídnych tumorov. Liečba dospelých a  dospievajúcich s  vyvinutým 
skeletom s  obrovskobunkovým kostným nádorom, ktorý je neresekovateľný alebo kde chirurgická resekcia bude mať pravdepo-
dobne za  následok závažnú morbiditu. Dávkovanie a  spôsob podávania: XGEVA sa má podávať pod dohľadom zdravotníckeho 
pracovníka. Všetci pacienti musia užívať minimálne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D denne, pokiaľ nie je prítomná hyperkal-
ciémia. Pacienti liečení XGEVOU majú dostať písomnú informáciu pre používateľa a  informačnú kartu pacienta. Prevencia prí-
hod súvisiacich so skeletom u  dospelých pacientov s  kostnými metastázami zo solídnych tumorov: Odporúčaná dávka XGEVY 
je 120 mg podávaná vo forme jednorazovej subkutánnej injekcie jedenkrát každé 4 týždne do  stehna, brucha alebo nadlaktia. 
Obrovskobunkový kostný nádor (giant cell tumour of bone, GCTB): Odporúčaná dávka XGEVY je 120 mg podávaná vo forme jedno-
razovej subkutánnej injekcie jedenkrát každé 4 týždne do  stehna, brucha alebo nadlaktia, pričom ďalšie 120 mg dávky sa počas 
prvého mesiaca liečby podajú v 8. deň a v 15. deň. Pacienti, v štúdii fázy II, ktorí podstúpili kompletnú resekciu GCTB, boli v sú-
lade s protokolom štúdie liečení ešte ďalších 6 mesiacov po zákroku. Pacientov s GCTB treba v pravidelných intervaloch vyšetriť, 
či majú aj naďalej prínos z  liečby. U  pacientov, ktorých ochorenie je kontrolované XGEVOU, sa nehodnotil vplyv prerušenia ale-
bo ukončenia liečby, obmedzené množstvo údajov u  týchto pacientov však nenaznačuje výskyt „rebound“ fenoménu po ukončení 
liečby. Porucha funkcie obličiek: U  pacientov s  poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky. Porucha funk-
cie pečene: Bezpečnosť a  účinnosť denosumabu u  pacientov s  poruchou funkcie pečene sa neskúmali. Starší pacienti (vo veku 
≥ 65 rokov): U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť XGEVY u pediat-
rických pacientov (vo veku < 18  rokov) s výnimkou dospievajúcich s vyvinutým skeletom s GCTB neboli preukázané. XGEVA sa neod-
porúča u pediatrických pacientov (vo veku < 18 rokov) s výnimkou dospievajúcich s vyvinutým skeletom s GCTB. Liečba dospievajúcich 
s vyvinutým skeletom s GCTB, ktorý je neresekovateľný alebo kde chirurgická resekcia bude mať pravdepodobne za následok závažnú 
morbiditu: dávkovanie je rovnaké ako u dospelých. Kontraindikácie: Závažná, neliečená hypokalciémia, precitlivenosť na liečivo alebo 
na ktorúkoľvek z pomocných látok. Nevyliečené lézie po stomatologickom chirurgickom zákroku alebo chirurgickom zákroku v ústnej 
dutine. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Suplementácia vápnikom a vitamínom D: Všetci pacienti musia užívať do-
plnky vápnika a vitamínu D, pokiaľ nie je prítomná hyperkalciémia. Hypokalciémia: Pred začiatkom liečby XGEVOU sa musí prítomná 
hypokalciémia upraviť. Hypokalciémia sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby XGEVOU. Hladina vápnika sa má monitorovať (i) 
pred úvodnou dávkou XGEVY, (ii) v priebehu dvoch týždňov po úvodnej dávke, (iii) pri podozrení na výskyt príznakov hypokalciémie. 
Ďalšie sledovanie hladiny vápnika sa má zvážiť počas liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre hypokalciémiu alebo, ak nie je uve-
dené inak, na základe klinického stavu pacienta. Pacientom treba odporučiť, aby hlásili príznaky naznačujúce hypokalciémiu. Ak sa 
počas liečby XGEVOU vyskytne hypokalciémia, môže byť potrebné ďalšie doplnenie vápnika a ďalšie monitorovanie. Po uvedení lieku 
na trh sa zaznamenala závažná symptomatická hypokalciémia (vrátane fatálnych prípadov), pričom väčšina prípadov sa vyskytovala 
počas prvých týždňov po začatí liečby, môžu sa však vyskytnúť aj neskôr. Porucha funkcie obličiek: Pacienti s ťažkou poruchou funkcie 
obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo pacienti na dialýze sú vystavení vyššiemu riziku rozvoja hypokalciémie. Osteonekróza 
čeľuste (Osteonecrosis of the jaw, ONJ): U pacientov liečených XGEVOU bola často zaznamenaná ONJ. Začiatok liečby/nový liečebný 
cyklus sa má oddialiť u pacientov s nevyliečenými otvorenými léziami mäkkého tkaniva v ústach. Pred liečbou sa odporúča stomato-
logické vyšetrenie s preventívnou stomatologickou starostlivosťou a individuálne zhodnotenie prínosu a rizika liečby. Pri posudzovaní 
rizika rozvoja ONJ pre pacienta sa majú brať do úvahy nasledujúce rizikové faktory: 
•     účinnosť lieku, ktorý inhibuje kostnú resorpciu (vyššie riziko pri vysoko účinných zložkách), spôsob podávania (vyššie riziko pri 

parenterálnom podaní) a kumulovaná dávka antiresorpčnej liečby.
• nádorové ochorenie, pridružené ochorenia (napr. anémia, koagulopatie, infekcia), fajčenie. 
• súbežná liečba: kortikosteroidy, chemoterapia, inhibítory angiogenézy, rádioterapia hlavy a krku.
•    nedostatočná ústna hygiena, periodontálne ochorenie, slabo prichytené zubné náhrady, ochorenie zubov v anamnéze, invazívne 

stomatologické zákroky, napr. extrakcie zubov.
Všetkým pacientom treba odporučiť, aby dodržiavali správnu ústnu hygienu, pravidelne chodili na stomatologické prehliadky a okam-

žite hlásili výskyt všetkých orálnych symptómov počas liečby denosumabom, ako je pohyblivosť zubov, bolesť alebo opuch, prípadne 
neliečiace sa bolestivé rany či výtok z úst. Počas liečby sa invazívne stomatologické zákroky majú vykonať až po starostlivom zvážení 
a bezprostredne po podaní XGEVY sa im treba vyhnúť. Plán liečby pacientov, u ktorých sa vyvinula ONJ, sa má vytvoriť v úzkej spolu-
práci medzi ošetrujúcim lekárom a stomatológom alebo dentálnym chirurgom so skúsenosťami s ONJ. Ak je to možné, je potrebné 
zvážiť dočasné prerušenie liečby XGEVOU až do ústupu ochorenia a zmiernenia prispievajúcich rizikových faktorov. Osteonekróza 
vonkajšieho zvukovodu*: V súvislosti s liečbou denosumabom bola hlásená osteonekróza vonkajšieho zvukovodu. K možným riziko-
vým faktorom osteonekrózy vonkajšieho zvukovodu patrí používanie steroidov a chemoterapia a/alebo miestne rizikové faktory, ako 
sú infekcia alebo trauma. Možnosť vzniku osteonekrózy vonkajšieho zvukovodu treba zvážiť u pacientov liečených denosumabom, 
u ktorých sa prejavia ušné symptómy, vrátane chronických infekcií ucha. Atypické fraktúry femuru: U pacientov liečených denosu-
mabom sa zaznamenali atypické fraktúry femuru. Atypické fraktúry femuru sa môžu vyskytnúť v subtrochanterickej a diafyzálnej 
oblasti femuru pri malej traume alebo bez traumy. Tieto udalosti sú charakteristické špecifi ckými röntgenovými nálezmi. Atypické 
fraktúry femuru sa zaznamenali aj u  pacientov s  niektorými súbežnými ochoreniami (napr. nedostatok vitamínu D, reumatoidná 
artritída, hypofosfatázia) a u tých, ktorí používajú niektoré lieky (napr. bisfosfonáty, glukokortikoidy, inhibítory protónovej pumpy). Tieto 
udalosti sa vyskytovali aj bez antiresorpčnej liečby. Podobné fraktúry zaznamenané v súvislosti s bisfosfonátmi sú často bilaterálne; 
preto je potrebné u pacientov liečených denosumabom s fraktúrou femuru vyšetriť kontralaterálny femur. U pacientov s podozre-
ním na atypickú fraktúru femuru sa má vysadenie liečby XGEVOU zvážiť na základe individuálneho hodnotenia prínosu a rizika pre 
pacienta. Počas liečby denosumabom sa pacientom odporúča, aby hlásili nové alebo nezvyčajné bolesti stehna, bedra alebo slabín. 
Pacienti s uvedenými príznakmi sa majú vyšetriť na prítomnosť inkompletnej fraktúry femuru. Pacienti so skeletom v období rastu: 
XGEVA sa neodporúča u pacientov so skeletom v období rastu. U pacientov liečených XGEVOU, so skeletom v období rastu, bola 
hlásená klinicky významná hyperkalciémia týždne až mesiace po ukončení liečby. Pacienti liečení XGEVOU sa nemajú súbežne liečiť 
inými liekmi obsahujúcimi denosumab (na indikáciu osteoporóza). Pacienti liečení XGEVOU sa nemajú súbežne liečiť bisfosfonátmi. 
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nemajú používať XGEVU. Malignita v prípade GCTB alebo prog-
resia do metastatického ochorenia sú zriedkavou udalosťou a známym rizikom u pacientov s GCTB. U pacientov sa majú sledovať 
rádiologické prejavy malignity, nová rádiolucencia alebo osteolýza. Dostupné klinické údaje nenaznačujú zvýšené riziko malignity 
u pacientov s GCTB liečených XGEVOU. Liekové a iné interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Súbežná chemoterapia 
a/alebo hormonálna liečba alebo predchádzajúca expozícia intravenóznym bisfosfonátom nevyvolali žiadne klinicky významné zmeny 
v minimálnej sérovej koncentrácii a  farmakodynamike denosumabu (močový N-telopeptid korigovaný podľa kreatinínu, uNTx/Cr). 
Fertilita, gravidita a laktácia: Gravidita*: Nie sú k dispozícii žiadne údaje alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití deno-
sumabu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. XGEVA sa neodporúča používať u gravidných žien 
a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu. Ženám treba odporučiť, aby neotehotneli počas liečby a počas najmenej 
5 mesiacov po liečbe XGEVOU. Všetky účinky XGEVY sú pravdepodobne väčšie v priebehu druhého a tretieho trimestra gravidity, pre-
tože monoklonálne protilátky sú transportované cez placentu lineárne s vývojom gravidity, pričom najväčšie množstvo je transporto-
vané v priebehu tretieho trimestra. Dojčenie*: Nie je známe, či sa denosumab vylučuje do ľudského mlieka. Riziko pre novorodencov/
dojčatá nemožno vylúčiť. Rozhodnutie, či prerušiť dojčenie, alebo prerušiť liečbu XGEVOU, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia 
pre novorodenca/dojča a prínosu liečby XGEVOU pre ženu. Fertilita: Nie sú dostupné žiadne údaje o vplyve denosumabu na ľudskú 
fertilitu. Nežiaduce účinky: Veľmi časté (≥ 1/10): dyspnoe, hnačka, muskuloskeletálna bolesť. Časté (≥ 1/100 až < 1/10): osteonekróza 
čeľuste, hyperhidróza, extrakcia zuba, hypofosfatémia, hypokalciémia. Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000): precitlivenosť na liečivo, 
anafylaktická reakcia, atypické fraktúry femuru. Neznáme*: osteonekróza vonkajšieho zvukovodu. Farmakoterapeutická skupina: 
Liečivá na liečbu ochorení kostí – iné liečivá ovplyvňujúce stavbu a mineralizáciu kostí, ATC kód: M05BX04. Špeciálne upozornenia 
na uchovávanie*: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom 
obale na ochranu pred svetlom. Po vybratí z chladničky sa XGEVA môže uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) do 30 dní v pôvodnom 
obale. Musí sa použiť v priebehu 30 dní. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, 
Holandsko. Registračné číslo: EU/1/11/703/001. Dátum revízie textu: september 2017. Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky 
predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý 
získate na adrese: Amgen Slovakia s.r.o., Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, www.amgen.sk; tel.: +421 2  321 114 49.
* Všimnite si, prosím, zmenu(y) v súhrne charakteristických vlastností lieku.
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Ked˘ metastázy 
z nádorov 

oslabia jej kosti

DOPRAJTE SVOJIM PACIENTOM VIAC ČASU
BEZ KOMPLIKÁCIÍ SÚVISIACICH SO SKELETOM# 

S LIEKOM XGEVA®1-2

#Komplikácie súvisiace so skeletom (SREs), sú defi nované ako ožarovanie kosti, patologická fraktúra, chirurgický zákrok na kosti alebo kompresia miechy.
Literatúra: 1. Coleman R, et al. Ann Oncol. 2014;25(Suppl 3):iii124-iii137; 2. Lipton A, et al. Eur J Cancer. 2012;48:3082-3092.


