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Zhubné nádory hrubého čreva a konečníka patria 
svojou početnosťou medzi najzávažnejšie druhy 
onkologických ochorení. V roku 2012 sa celosvetovo 
odhadoval počet novodiagnostikovaných ochorení 
na 746 000 prípadov u mužov a 614 000 u žien, čo 
predstavovalo spolu približne 9,7% z celkového poč-
tu 14 068 000 odhadovaných prípadov zhubných 
nádorov spolu u oboch pohlaví. Karcinómy hrubé-
ho čreva a konečníka sa tak dostali na tretie miesto 
vo výskyte všetkých zhubných nádorov u mužov 
(za karcinómom pľúc a prostaty, s výnimkou ne-
melanómových nádorov kože), a dokonca na druhé 
miesto u žien (po nádoroch prsníka, s výnimkou 
nemelanómových nádorov kože). Celosvetovo sa 
mortalita v roku 2012 odhadovala na 374 000 prípa-
dov u mužov a 320 000 u žien, čo je spolu približne 
8,5% zo všetkých úmrtí na onkologické ochorenia. 
Globálne sa najvyššie hodnoty incidencie odhadujú  
v niektorých krajinách Európy, v Austrálii, na Novom 
Zélande a v Severnej Amerike.

Na Slovensku bolo v roku 2009 diagnostikovaných 
3 846 nových prípadov a v roku 2013 na toto ocho-
renie zomrelo 2 078 ľudí. U slovenských žien je dru-
hou najčastejšou malignitou (na prvom mieste je 
rakovina prsníkov). U mužov na Slovensku je na 3. 
mieste, po rakovine prostaty a rakovine pľúc. Je ba-
dateľný stúpajúci trend incidencie a posun do niž-
ších vekových skupín. V súčasnosti má incidencia 
nádorov kolorekta stúpajúci trend aj v krajinách zá-
padnej Azie (Kuvajt a Izrael) a vo východnej Európe 
(Slovenska republika, Maďarsko, Česká republika.) 
V kontraste s narastajúcou incidenciou sa v mno-
hých vyspelých krajinách pozoruje pokles mortali-
ty, pravdepodobne aj vďaka zavedenému skríningu 
ochorenia, redukcii prevalencie známych rizikových 
faktorov a zlepšeným možnostiam liečby. Väčšina 
pacientov je diagnostikovaná vo včasnom štádiu 
(štádium I až III) a uvedení pacienti sú vhodní na ku-
ratívnu liečbu. Avšak 25% novodiagnostikovaných 
prípadov CRC je už metastatických. U zostávajúcich 
prípadoch dochádza približne v 50% v priebehu 
času k vzniku metastatickej formy ochorenia. Mie-
ry prežívania v prípade metastatickej choroby (IV. 
štádium) sú pomerne nepriaznivé – približne len 11% 
pacientov je nažive v 5-tom roku ochorenia. 
Chirurgia bola a stále aj zostáva základným ka-
meňom terapie kolorektálneho karcinómu. Na vý-
sledky chirurgickej liečby má vplyv veľa faktorov  
a nepochybne k nim patrí i samotný chirurg. Zásad-
nou otázkou súčasnosti je, či lepšou chirurgickou 
technikou a taktikou je možné zlepšiť prežívanie 
pacientov s kolorektálnym karcinómom. Výsledky 
nedávajú dôvod k veľkému optimizmu, zvlášť, ak 

si uvedomíme, že sa do prežívania operovaných pacien-
tov premietajú aj ďalšie faktory, ako sú pokroky v diag-
nostike, zlepšenie perioperačnej starostlivosti a pokroky  
v rádioterapii a v chemoterapii/systémovej terapii. 
Chemoterapia/systémová terapia je indikovaná pre približ-
ne 30%-40% pacientov, ktorí recidivujú po operácii formou 
lokálnej recidívy, resp. vzdialených metastáz a pre cca 30% 
pacientov, ktorí majú už v čase stanovenia diagnózy meta-
statické ochorenie. To znamená, že skoro u 60% pacientov 
je v priebehu ochorenia indikovaná aplikácia systémovej  
protinádorovej liečby. Úplné začiatky chemoterapie kolo-
rektálneho karcinómu siahajú až do polovice minulého sto-
ročia, kedy Heidelberger a spolupracovníci nasyntetizovali 
preparát 5-fluorouracil (5FU). Ďalej nasledovali irinotekan, 
oxaliplatina,kapecitabín a moderné, tzv. cielené terapie-
-blokátory VEGF (bevacizumab, aflibercept), EGFR (cetuxi-
mab,panitumumab), multikinázový inhibítor regorafenib  
a fluorovaný pyrimidín TAS 102.  

S uvedením novších preparátov a s lepším pochopením bio-
markerov, ktoré pomáhajú identifikovať pacientov, ktorí by 
mohli mať najlepší benefit z príslušnej liečby, došlo v prie-
behu posledných 15 rokov k významnému zlepšeniu miery 
prežívania. Avšak naďalej pretrváva potreba účinných pre-
parátov pre situácie, kedy sa ochorenie stane refraktérnym 
na štandardnú liečbu. Uvedená potreba je ešte výraznejšia 
v neskorších líniách, kedy je k dispozícii menej efektívnych 
liečebných možností. 

Po nedávnom schválení trifluridín/tipiracilu (TAS 102) FDA 
je teraz pre pacientov s ochorením refraktérnym na do-
stupné preparáty k dispozícii ďalšia možnosť liečby v 3./4. 
línii. Uvedený preparát sa stal aj súčasťou NCCN odporúčaní  
u tejto populácie pacientov. TAS-102 je perorálna kombi-
nácia antineoplastického nukleozidového analógu založe-
ného na tymidíne - trifluridínu a inhibítora tymidínfosfo-
rylázy - tipiracilhydrochloridu. TAS 102 má sľubnú účinnosť  
s manežovateľným bezpečnostným profilom u pacientov  
s metastatickým kolorektálnym karcinómom, ktorí sú re-
fraktérni alebo netolerujú štandardnú chemoterapiu. 
TAS-102 preukázal klinicky relevantné zlepšenie OS a PFS  
v porovnaní s placebom u pacientov s mCRC refraktérnym/
netolerujúcich štandardnú liečbu. Regorafenib je ďalším 
preparátom, ktorý sa stal dostupným pre liečbu už predlie-
čeného kolorektálneho karcinómu v priebehu posledného 
obdobia. 

Regorafenib (Stivarga® tablety) bol schválený FDA na lieč-
bu pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom, 
ktorí už boli predliečení fluoropyrimidínmi , chemoterapiou 
na báze oxaliplatiny a irinotekanu, s anti-VEGF terapiou  
a v prípade KRAS divokého typu, s anti-EGFR terapiou. 
FDA schválenie bolo založené na výsledkoch medzinárod-
nej randomizovanej štúdie, do ktorej boli zaradení pacienti  
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s už liečeným metastatickým kolorektálnym karcinómom. 
Štatisticky významné predĺženie celkového prežívania bolo 
pozorované u pacientov na ramene s regorafenibom  v po-
rovnaní voči ramenu s placebom. 

Pokiaľ ide o schválené liečby tretej a štvrtej línie, oba trifluri-
dín/tipiracil a regorafenib boli hodnotené vo veľkých, dobre 
realizovaných štúdiách fázy II a III. Na základe zistení účin-
nosti je liečba buď trifluridínom/tipiracilom alebo regorafe-
nibom vhodnou prvou voľbou nad druhú líniu. Preto je pri 
výbere liečby pravdepodobne rozhodujúci stav výkonnosti 

pacienta a bezpečnostné profily u každého z preparátov. 
Trifluidín/tipiracil je prevažne spojený s hematologickou to-
xicitou, zatiaľ čo regorafenib je spojený s hand/foot syndró-
mom, hypertenziou a hepatálnou toxicitou. Po druhej línii 
terapie je udržanie kvality života dôležitý terapeutický cieľ  
a klinickými štúdiami ako i kumulovanými dátami bolo po-
tvrdené, že kvalita života sa u liečených pacientov nezhor-
šila v porovnaní s placebom. Musíme však konštatovať, že 
stále existuje neuspokojená potreba nových terapií na rozší-
renie momentálne dostupných stratégií systémovej terapie 
kolorektálneho karcinómu.
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Súhrn
Karcinóm penisu (KPe) je zriedkavá urologická ma-
lignita. Diagnóza môže byť oneskorená, čo vedie  
k radikálnejšej operácii a k vyššej fyzickej a psy-
chologickej morbidite. V poslednom desaťročí bol 
zaznamenaný trend k používaniu penis šetriacich 
chirurgických aj nechirurgických liečebných postu-
pov. Chirurgické riešenie maximálne šetriace orgán  
s bezpečnostnými okrajmi nie viac ako niekoľko 
milimetrov je v súčasnosti terapeutickým štandar-
dom. Miestna recidíva, ak sa objaví, môže byť ešte 
ďalej lokálne liečená s kuratívnym zámerom. Lokál-
na rádioterapia (RT) môže byť použitá v počiatoč-
ných štádiách KPe. Príspevok popisuje súčasné po-
stavenie orgán šetriacich techník pri manažmente 
primárneho skvamocelulárneho karcinómu penisu 
s ohľadom najmä na onkologické a funkčné výsled-
ky opísané v literatúre.
Kľúčové slová: karcinóm penisu – penis zachováva-
júce liečebné možnosti.

PENIS PRESERVING TREATMENT OPTIONS 
IN PATIENTS WITH PENILE CANCER
Summary
Penile cancer (PeC) is a rare urological malignan-
cy. Diagnosis may be delayed, leading to more ra-
dical surgery and higher physical and psychologi-
cal morbidity. In the last decade, there has been 
a trend towards the use of penis-sparing surgical 
and non-surgical treatment options. Maximally or-
gan preserving surgery with safety margins of no 
more than a few millimeters is the current thera-
peutic standard, because a local recurrence, if it ari-
ses, can still be treated locally with curative intent. 
Local radiotherapy (RT) can be performed in early 
stages. The paper describes the contemporary role 
of organ sparing techniques in the management of 
primary squamous cell carcinoma of the penis, with 
particular reference to the oncological and functio-
nal outcomes described in the literature.
Key words: penile cancer – penis preserving tre-
atment options.

I. Úvod
Karcinóm penisu (KPe) je zhubný, najčastejšie 
skvamocelulárny karcinóm (SCC – squamous cell 
carcinoma) kože žaluďa alebo vnútornej vrstvy 
predkožky pohlavného údu, charakterizovaný inva-
zívnym rastom a včasným rozšírením metastáz do 
lymfatických uzlín. (1, 2) Liečba SCC penisu je samo-
zrejme často spojená s významnými kozmetickými 
a funkčnými poruchami, ktoré ešte viac zhoršujú 
už aj tak nedobrý psychický stav pacientov s KPe. 

Oneskorenie v diagnostike a začiatku liečby býva spôsobe-
né väčšinou pacientom samotným, ale niekedy aj ošetru-
júcim lekárom. Je to aj v dôsledku toho, že KPe je pomer-
ne zriedkavé ochorenie a mnohí lekári nie sú oboznámení  
s jeho manažmentom. V Slovenskej republike (SR) sa v po-
slednom štatisticky spracovanom a publikovanom roku 2011 
registrovalo 43 novodiagnostikovaných prípadov zhubných 
nádorov penisu, (čo predstavovalo hrubú incidenciu 1, 6/ 100 
000) a zomrelo 13 pacientov, (čo predstavovalo hrubú mor-
talitu 0, 5/ 100 000. (3)

II. Indikácie a limity orgán zachovávajúceho po-
stupu
Cieľom liečby primárneho nádoru je úplné odstránenie tu-
moru s čo najväčším zachovaním orgánu bez toho, aby sa 
ohrozila onkologická bezpečnosť pacienta. Bolo preukáza-
né, že prípadná lokálna recidíva má malý vplyv na dlhodobé 
prežitie, takže stratégie zachovania orgánu sú oprávnené. 
(1,4) Toto stanovisko podporujú aj dôkazy o tom, že povrchové 
KPe často vykazujú invazívny rast iba v izolovaných bodoch 
tumoróznej lézie. Zatiaľ však neexistuje dostatok randomi-
zovaných kontrolovaných štúdií (RCT – randomized control-
led trials) pre jednoznačnú podporu niektorej konkrétnej 
možnosti liečby lokalizovaného KPe. Zachovanie penisu sa 
zdá byť lepším riešením z funkčného a kozmetického hľa-
diska v porovnaní s parciálnou alebo totálnou penektómiou 
a považuje sa za primárnu liečebnú metódu pre lokalizova-
ný KPe. Pri chirurgickej liečbe je podmienkou a cieľom mik-
roskopické potvrdenie neprítomnosti karcinómu v okrajoch 
odobratého tkaniva. Najnovšia stratégia odporúča dosiah-
nutie negatívnych okrajov na základe stupňa bunkovej di-
ferenciácie (G – grading): 1 mm pre G1, 5 mm pre G3. (1, 4, 5) 
Voľba spôsobu terapie všeobecne závisí od veľkosti nádoru, 
jeho presnej histológie, od štádia ochorenia, stupňa bun-
kovej diferenciácie (grading), lokalizácie (najmä vzhľadom 
na meatus urethrae externus) a od preferencií postihnutej 
osoby. Lokálne terapeutické postupy pre rozmerovo malý 
a lokalizovaný KPe zahŕňajú operačnú excíziu, vonkajšiu 
rádioterapiu (EBRT – external beam radiotherapy), brachy-
terapiu (BT), laserovú abláciu a pod. Pokročilé štádiá (T3/ 
T4) KPe vyžadujú samozrejme radikálnejšie chirurgické rie-
šenia (Tab.1). (1) Pacienti by mali byť informovaní o všetkých 
dostupných možnostiach liečby. (1, 5, 6, 7)

 
III. Jednotlivé možnosti liečby povrchového, ne-
invazívneho karcinómu penisu
1. Topická imunochemoterapia s využitím imiquimodu 
alebo 5-fluóruracilu (5-Fu), ktorý je u mužov s PeIN (pe-
nilnou intraepitelovou neopláziou) alebo s Tis (karcinóm 
in situ) v súčasnosti najčastejšie používaná liečba prvej lí-
nie (Tab.1). (1) Pred aplikáciou topických látok sa odporúča 
vykonať cirkumcíziu. Vzhľadom na vysokú mieru pretrvá-
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vania/rekurencie musí byť liečba hodnotená biopsiou a je 
potrebné dlhodobé sledovanie pacienta. 5% roztok 5-FU sa 
podáva každý druhý deň počas štyroch týždňov. Po topic-
kej terapii 5-FU bolo zaznamenané kompletné vyliečenie  
u 50–57% pacientov s PeIN po troch rokoch a až 74% mužov 
liečených obriezkou + 5-FU bolo dlhodobo bez recidívy. 5-FU 
je menej efektívny u pacientov so zníženou imunitou, ale-
bo u tých s viacerými ložiskami na pohlavnom úde. Topická 
imunoterapia 5% krémom imiquimodu sa väčšinou využije 
po zlyhaní 5-FU. Mechanizmus účinku nie je celkom jasný, 
ale zrejme dochádza k aktivácii imunitných buniek, zvyšuje 
sa sekrécia cytokínov vrátane interferónu alfa, TNF (tumor 
necrosis factor), viacerých interleukínov a zrejme sa aktivujú 
aj makrofágy a B lymfocyty. Zatiaľ bol hodnotený len malý 
počet pacientov a chýbajú aj dlhodobé údaje o efektivite  
a bezpečnosti. V mieste aplikácie oboch topických liečiv (5-
FU a imiquimod) sa však pomerne často vyskytujú zápalo-
vé reakcie, ako nepríjemné vedľajšie účinky. Nedostatočná 
lokálna odpoveď môže poukazovať na zvýšenú invazivitu 
základného ochorenia. Viacerí autori sú toho názoru, že ak 
lokálna liečba zlyhá, nemala by sa už opakovať. (1, 4, 5, 8, 9, 10)

2. Laserová liečba s neodymium: yttrium-aluminium-
-garnet (nd:yag) alebo laserom s oxidom uhličitým (co2 ) 
je tiež účinnou a dobre tolerovanou možnosťou manažmen-
tu KPe v štádiu Tis, ale niekedy sa využije aj u pacientov až 
do štádia T2 (Tab.1). (1) Nd:YAG laser preniká tkanivom do 
hĺbky 4–6 mm a umožní sanáciu aj invazívnejších lézií, ale 
spôsobením koagulačnej nekrózy zabraňuje možnosti his-
tologickej klasifikácie s následným rizikom podhodnotenia 
tumoru. CO2 lasery majú 2 – 2, 5 mm penetráciu tkanivom, 
nasmerovanie lúča dovolí uplatniť techniku, podobnú ako 
pri práci s chirurgickým skalpelom a tak je možné získať aj 
dostatok materiálu na histologickú analýzu. Na kontrolu te-
rapie sú povinné opakované biopsie. Oba typy laserov po-
núkajú dobré funkčné a kozmetické výsledky, ale súčasne je 
potrebné rátať aj s vysokou pravdepodobnosťou recidív (19 
– 48% po 32 mesiacoch). Horšia efektivita, ako napr. postih-
nutie LU (v 5–23%) bola logicky zaznamenaná u pacientov 
vo vyššom (prognosticky horšom) štádiu KPe. (1, 4, 5, 11) Lase-
rová lokálna liečba by teda mala byť využívaná prednostne  
u jedincov v priaznivejšom (nižšom) riziku a štádiu KPe. (6) 
Pomerne dobrá efektivita bola popísaná aj po použití KTP 
(kálium titanyl fosfátového) laseru. Laserová terapia sa 
úspešne využíva aj v kombinácii s rádioterapiou a/alebo 
chemoterapiou. (1, 5, 7)

3. Cirkumcízia (väčšinou tzv. radikálna cirkumcízia) je 
indikovaná u pacientov s KPe lokalizovaným na predkožke  
a je najčastejšou operáciou KPe často v kombinácii s inými 
liečebnými modalitami (napr. glansektómiou, externou rá-
dioterapiou, brachyterapiou a pod.) (Tab.1). (1) Z terapeutic-
kého hľadiska je teda vhodným zákrokom pre lézie posti-
hujúce výlučne predkožku, ale má aj preventívny význam  
v prípadoch prítomnosti Tis na glans penis. Excízia predkož-
ky odstraňuje mikroprostredie priaznivé pre HPV (human 
papilloma virus) a vhodné pre chronický zápal a progre-
siu základnej choroby do invazívneho štádia. Cirkumcízia 
uľahčuje a spresňuje sledovanie a klinické vyšetrenie mu-
žov s Tis KPe, ako aj umožňuje jednoduchšiu aplikáciu  
a priaznivejšie terapeutické pôsobenie topickej terapie KPe. 
Aj pri odstránení predkožky je cieľom dosiahnutie okrajov 
bez prítomnosti nádoru. V prípade lézie väčších rozmerov, 
musí byť aj cirkumcízia rozsiahlejšia (napr. do a až za sulcus  
coronarius). (1, 4, 5, 7, 12)

4. Obnovenie/vytvorenie nového povrchu glansu (gr – 

glans resurfacing) môže byť celkové (totálne) alebo čiastoč-
né (parciálne) a predstavuje primárnu liečbu pre PeIN ale-
bo je sekundárnou možnosťou v prípade zlyhania topickej 
chemoterapie alebo laserovej liečby (Tab.1). (1) GR pozostáva 
z odstránenia epitelu z časti (< 50% žaluďa) alebo z celého 
glans penis, po ktorom nasleduje rekonštrukcia žaluďa s vy-
užitím štepu (odobratá koža z inej časti tela alebo bukálna 
sliznica) (Obr.1). (2) Technika GR sa predtým využívala u pa-
cientov so závažnými formami predmalígnych lézií glansu 
(lichen sclerosus a pod.). V súčasnosti niektorí autori pova-
žujú GR za nový zlatý štandard chirurgického manažmen-
tu pre glandulárny KPe až do štádia T1a a odporúča sa aj  
u pacientov s recidivujúcou chorobou, u ktorých zlyhala 
konzervatívna liečba. (1, 4, 5, 12, 13) Tento postup zaručuje okrem 
liečebného aj diagnostický prospech. Najmä totálne GR 
(TGR) umožní oveľa presnejšie stanoviť histopatologické štá-
dium v porovnaní z klasicky excízne odobratými vzorkami.  
V jednej štúdii u mužov (s predpokladanou PeIN na základe 
jednoduchej excíznej biopsie) u ktorých bolo neskôr urobe-
né obnovenie povrchu glansu (GR) až u 20% histologické 
vyšetrenie potvrdilo prítomnosť invazívnejšieho štádia ako 
je PeIN. (1) Parciálne GR (PGR) je alternatívou k TGR v prípa-
de chýbania multifokality tumoru, ak je KPe postihnutých 
menej ako 50% glans penis a len pre nádory štádia Ta, Tis 
(Obr.1). (1, 2, 6, 7) Pozitívne okraje bývajú prítomné u 48–67% pa-
cientov (viac po PGR), reoperácia je potrebná u 28–40% (tiež 
viac po PGR) a lokálne recidívy boli zaznamenané u 0–6 % 
po 30 mesiacoch sledovania. (6, 14) GR je všeobecne spojené  
s rýchlym zotavením pacienta, obnovením citlivosti v oblasti 
žaluďa a so zachovaním predoperačnej funkcie penisu (se-
xuálna aktivita zachovalá u > 80% takto operovaných), bez 
negatívneho vplyvu na celkové prežívanie. (6, 12) Štúdie o on-
kologických výsledkoch GR hodnotia zatiaľ len malý počet 
pacientov s krátkodobým sledovaním. PGR je oveľa atraktív-
nejšou voľbou pre mladších, sexuálne aktívnych mužov, ale 
pacienti by mali byť upozornení na možnosť potreby použi-
tia dodatočných postupov po operácii (TGR, glansektómia 
a pod.). (1, 6, 15)  
5. Mohsova mikrografická chirurgia (MMs – Moh´s 
micrographic surgery) je forma mikroskopicky kontrolova-
nej liečby, ktorá je robená v lokálnej anestézii. Indikácie: KPe 
v štádiu T1a, ale bývala užívaná (s nie dobrým výsledkom) aj 
pri pokročilejších formách (dokonca až T3). (1, 5, 6) Táto techni-
ka zahrňuje odstránenie celej abnormálnej lézie, postupne 
po tenkých častiach súbežne s histologickým vyšetrením 
(pri využití zmrazených rezov) na potvrdenie mikroskopickej 
„čistosti“ okrajov – neprítomnosti patologického procesu. 
MMS síce dovolí maximálne zachovanie normálneho tka-
niva penisu, ale limitáciou je časová a technická náročnosť 
postupu, ktorý si vyžaduje prítomnosť chirurga a skúseného 
patológa a vždy je potrebné rátať s vysokým počtom reci-
dív (až v 32% prípadov). MMS je oveľa efektívnejšia pri dis-
tálne uložených léziách (na glanse) v porovnaní s nádormi 
prítomnými na tele penisu. MMS sa dnes využíva omnoho 
menej ako kedysi. (1, 6, 16)  
6. Rozsiahla („široká“) lokálna excízia/parciálna glansek-
tómia je určená pre malé, oddelené lézie (najlepšie v štádiu 
T1a) lokalizované na žaludi pohlavného údu. Vo väčšine prí-
padov, ak je defekt rozmerovo malý, tak aj primárna sutúra 
po odstránení lézie vedie len k minimálnej deformite peni-
su. Pri väčších nádoroch, alebo v prípade ich blízkosti k me-
atus urethrae externus je možné použiť tenký extragenitál-
ny kožný štep, alebo časť kože z tela penisu na dosiahnutie 
dobrého kozmetického a funkčného efektu. Parciálna glan-
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sektómia a obnovenie/ vytvorenie nového povrchu glansu 
(PGR) sú najvhodnejšie pre pacientov s „nízko rizikovým“ 
KPe (T1a G1/G2 bez prítomnosti lymfovaskulárnej invázie). (1, 
2, 4, 5, 7, 9) Dôležitou podmienkou je primeraná spolupráca po-
stihnutých pacientov počas následnej dispenzarizácie, aby 
bola včas zistená prípadná recidíva základného procesu. Lo-
kálne recidívy alebo prítomnosť pozitívnych chirurgických 
okrajov sú indikáciou na totálne odstránenie žaluďa pohlav-
ného údu. Skorý zásah je vysoko efektívny a nedochádza ku 
skráteniu života postihnutého jedinca. (1, 4, 6, 9) 
7. Glansektómia a rekonštrukcia žaluďa pohlavného údu 
je najlepší chirurgický postup pre KPe v štádiu T1b až T2 
(Tab.1). (1) Pri tejto operácii sa glans penis oddelí od corpora 
cavernosa s následným vytvorením nového vyústenia mo-
čovej rúry na vrchole tela pohlavného údu. Úvodný rez sa 
uskutočňuje po celom obvode kože tela penisu (približne 1 
cm pod corona glandis) až po Buckovu fasciu. V závislosti 
od lokalizácie a rozsahu penilnej lézie sa oddelí žaluď po-
hlavného údu od corpora cavernosa, preruší sa močová rúra 
a vzorky z nej a z okrajov toporivých telies sa histologicky 
zhodnotia. V prípade nálezu KPe je potrebné rozsah excízie 
ďalej rozšíriť až do stavu bez prítomnosti pozitívnych okra-
jov. Nasleduje mobilizácia močovej rúry, ktorá sa nastrihne 
(„spatuluje“) na jej ventrálnej strane. „Nový“ žaluď sa formu-
je buď z „roztiahnutej“ uretry a jej prišitia ku koži tela penisu, 
alebo sa môže použiť štep získaný napr. z kože stehna. (1, 2, 4, 

5, 17) Močový katéter sa ponecháva minimálne 5 dní. Určitou 
nevýhodou kožných štepov môžu byť problémy s ich priho-
jením, stenóza uretry sa vyskytne u 8% jedincov. (1, 4, 12) V sú-
časnosti neexistujú žiadne jasné dôkazy o požadovanej šírke 
negatívnych chirurgických okrajov a ukazuje sa, že pri KPe 
môžu byť tieto minimálne (3–5 mm). Môže sa použiť diferen-
covaný prístup založený na stupni bunkovej diferenciácie 
(gradingu): 3 mm beztumorózny okraj pre KPe G1; 5 mm pre 
G2 a 8 mm pre G3. Tento prístup má však svoje obmedzenia 
v dôsledku zaručenia presnosti pri klasifikácii KPe. Iní auto-
ri naopak považujú za minimálny bezpečnostný okraj 5–10 
mm pre akékoľvek štádium KPe. (1, 2, 4, 5, 18) Onkologické vý-
sledky po glansektómii sú priaznivé: lokálne recidívy (0–4%), 
neskoršie postihnutie ingvinálnych LU (9–12, 6%), systémové 
recidívy (2,3%), ale nebolo zaznamenané žiadne úmrtie na 
KPe v prípade štádia ≤ T2. (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 18)

8. Rádioterapia (rt) je alternatívou k chirurgickej liečbe 
KPe, pretože karcinómy zo skvamóznych buniek všeobecne 
patria medzi rádiosenzitívne nádory. KPe môžu byť v zása-
de liečené perkutánnou RT alebo fokálnou brachyterapiou 
(BT). Stále však chýbajú presné údaje o stupni citlivosti jed-
notlivých histologických typov KPe na RT, takže nie je mož-
né presne stanoviť výšku dávky a dĺžku aplikácie tohto spô-
sobu riešenia KPe. Potenciálnou výhodou RT je zachovanie 
morfologickej integrity orgánu, ale časté sú aj komplikácie 
a funkčné poruchy v dôsledku vplyvu aktinoterapie na ka-
vernózne telesá (erektilná dysfunkcia), stenóza vonkajšieho 
ústia močovej rúry (v 10–35%) s následnou dyzúriou, nekróza 
ožarovaného tkaniva a pod. Lokálnu RT je možné použiť pri 
KPe (T1 a T2) až do maximálnej veľkosti 4 cm v priemere. 
Fokálna BT dosahuje nižšiu mieru lokálnej kontroly nádoro-
vého procesu (70–90%) v porovnaní s chirurgickým riešením 
(90–92% pri glansektómii a 94–96% pri GR). V porovnaní  
s chirurgickou terapiou, však relevantné údaje o efektivite 
RT v liečbe primárneho KPe sú stále nedostatočné. (1, 2, 4, 5, 12, 13) 
9. Kryodeštrukcia bola tiež skúšaná u pacientov s KPe, 
ale skúsenosti sú len u veľmi malého počtu osôb. Výhodou 
postupu by malo byť zachovanie dĺžky a morfológie peni-

su. Nevýhody sú však viaceré: neistota dlhodobej efektivity, 
absencia histologického vyšetrenia s informáciou o radikál-
nosti terapie, nemožnosť presného hodnotenia stupňa ná-
dorovej invázie, nekrózy močovej rúry a pod. (1, 5, 12, 13)

   Súhrn hlásených onkologických výsledkov a komplikácií 
lokálnej liečby primárneho KPe ukazuje tabuľka č. 2. (1) Eu-
rópska spoločnosť pre lekársku onkológiu (ESMO – Europe-
an Society for Medical Oncology) navrhla komplexné smer-
nice pre stratégiu liečby primárneho KPe (schéma 1). (19)

IV. Sledovanie pacientov po orgán šetriacich po-
stupoch
Sledovanie alebo opakované vyšetrovanie pacientov s KPe 
je dôležité z viacerých dôvodov: zhodnocuje vykonanú lieč-
bu, umožňuje včasné zistenie recidívy a odhaľuje prípad-
né skoré/neskoré komplikácie terapie. Väčšina miestnych  
a/ alebo lokoregionálnych recidív je potenciálne vyliečiteľ-
ných a preto skorá identifikácia recidívy primárneho nádoru 
(ložisko na pohlavnom úde) zvyšuje pravdepodobnosť efek-
tívnej kuratívnej terapie a nedochádza k významnému zní-
ženiu dlhodobého prežitia. (1, 2, 5, 7, 20) Podstatne horšiu prog-
nózu majú pacienti s postihnutím lymfatických uzlín (LU). 
Lokálne recidívy primárneho nádoru alebo rekurencia v re-
gionálnych LU sa zvyčajne vyskytujú do 24 mesiacov od ini-
ciácie liečby KPe. Po 5 rokoch boli všetky recidívy buď lokál-
ne, alebo išlo o nové primárne lézie. To podporuje potrebu 
intenzívneho kontrolného režimu počas prvých dvoch rokov  
s menej frekventnou dispenzarizáciou v ďalších troch ro-
koch. Päť ročné sledovanie je postačujúce najmä u motivo-
vaných a dostatočne poučených pacientov, ktorí sú schopní 
a budú spoľahlivo vykonávať pravidelné sebahodnotenie  
a sebakontrolu a ktorí v prípade zaznamenania podozrivých 
nálezov vyhľadajú svojho ošetrujúceho lekára. (1, 2, 4, 5, 7, 9)

Záver
Karcinóm penisu (KPe) môže byť vyliečený vo viac ako 
80% prípadov, ak je diagnostikovaný dostatočne zavčasu. 
Dôležité je, aby sa zabránilo nadbytočnej liečbe, čo môže 
viesť k nežiaducej strate tkaniva penisu. Na druhej strane 
je nevyhnutné odstrániť všetko nádorové tkanivo s okolím 
do zdravých okrajov. Okrem onkologického hľadiska sa ne-
smie zabúdať ani na to, že KPe a jeho liečba majú negatívny 
vplyv na sexuálne funkcie a intimitu, telesný vzhľad, močo-
vé funkcie, duševné zdravie a kvalitu života postihnutých 
osôb. Orgán (penis) zachovávajúca liečba by sa mala zvá-
žiť a použiť u všetkých (najmä mladších) pacientov s KPe, 
ktorí sú na takýto postup vhodní. Radikálne riešenie (napr. 
parciálna, alebo totálna amputácia penisu) je samozrejme 
nutnosťou pri lokálne pokročilých stavoch. Pri komplexnom 
manažmente tohto zriedkavého nádoru je potrebné sa ria-
diť aktuálnymi smernicami odborných spoločností a zrej-
me bude nevyhnutné vytvoriť medicínske centrá so skúse-
nosťami a odbornými znalosťami nielen v oblasti diagnózy  
a liečby, ale aj psychologickej podpory pacientov s KPe. 
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tabuľka č. 1 – Lokálna liečba karcinómu penisu v závislosti od štádia nádoru podľa smerníc EAU. (1)

eau – European Association of Urology (Európska urologická spoločnosť)
gr – grade of recommendation (stupeň odporúčania: A najvyšší; D najnižší)
t – tumor (primárny nádor)
tis – karcinóm in situ
ta – neinvazívny verukózny karcinóm, ktorý nie je spojený s deštruktívnou inváziou
t1a – tumor invaduje subepitelové spojivové tkanivo, bez lymfovaskulárnej a perineurálnej  invázie a nie je zle diferencovaný (T1G1-2)
g – grading (stupeň bunkovej diferenciácie)
g1 – dobre diferencovaný
g2 – stredne diferencovaný
t1b – tumor invaduje subepitelové spojivové tkanivo, s lymfovaskulárnou inváziou, alebo je zle diferencovaný, alebo je nediferencovaný (T1G3-4)
g3 – zle diferencovaný
t2 – tumor invaduje corpus spongiosum s alebo bez postihnutia močovej rúry
t – tumor invaduje corpus cavernosum s alebo bez postihnutia močovej rúry
t4 – nádor postihuje iné priľahlé štruktúry

tabuľka č. 2 – Súhrn hlásených onkologických výsledkov a komplikácií lokálnej liečby* karcinómu penisu. (1)

lu – lymfatické uzliny
nd:yag – neodymium: yttrium aluminium garnet
nr – not reported (nebolo hlásené)
co₂ – carbon dioxide (oxid uhličitý)
gr – glans resurfacing (obnovenie/ vytvorenie nového povrchu glansu)

PRiMáRny TuMOR SPôSOb Liečby* GR

tis

Topická liečba 5-fluorouracilom (5-FU) alebo imiquimodom pre povrchové lézie s alebo bez fotodynamickej 
kontroly

a - b Laserová ablácia oxidom uhličitým (CO2) alebo neodymium: ytrium-aluminium-garnet (Nd:YAG) laserom

Obnovenie/vytvorenie nového povrchu glansu (glans resurfacing)

ta, t1a (g1, g2)

Široká lokálna excízia s cirkumcíziou alebo laserová (CO2 alebo Nd:YAG) ablácia s cirkumcíziou

a - b
Laserová (CO2 alebo Nd:YAG) ablácia

Obnovenie/vytvorenie nového povrchu glansu (glans resurfacing)

Glansektómia s rekonštrukciou

Rádioterapia pre lézie < 4 cm

t1b (g3) a t2

Široká lokálna excízia a rekonštrukcia

a - bGlansektómia s obriezkou a rekonštrukciou

Rádioterapia pre lézie < 4 cm v priemere

t3 Parciálna amputácia penisu s rekonštrukciou alebo rádioterapiou pre lézie < 4 cm v priemere a - b
t3 s inváziou uretry Parciálna alebo totálna penektómia s perineálnou uretrostómiou a - b
t4 Neoadjuvantná chemoterapia nasledovaná chirurgickým zákrokom alebo paliatívnou rádioterapiou c - d

lokálna recidíva
Záchranná, penis šetriaca operácia pri malých recidívach alebo parciálna amputácia penisu

c - dParciálna alebo totálna amputácia penisu pri objemovo veľkej recidíve alebo pri recidíve s vysokým stupňom 
bunkovej dediferenciácie

*Využiť orgán zachovávajúci postup vždy, keď je to možné.

Liečba KOMPLiKáCie LOKáLne 
ReCidívy

POSTihnuTie 
Lu/ReCidívy 

v Lu

ÚMRTie 
na RaKOvinu

Nd:YAG laser nr 10 – 48% 21% 2 – 9%
CO2 laser krvácanie; meatálna stenóza (obe < 1%) 14 – 23% 2 – 4% NR
Lasery (nešpecifikované) krvácanie (8%); lokálna infekcia (2%) 11 – 26% 2% 2 – 3%
Mohsova mikrografická chirurgia lokálna infekcia (3%); meatálna stenóza (6%) 32% 8% 3 – 4%
GR nr 4 – 6% nr nr
Glansektómia nr 8% 9% nr
Parciálna penektómia nr 4 – 13% 14 – 19% 11 – 27%
Brachyterapia meatálna stenóza (> 40%) 10 – 30% nr nr
Externá rádioterapia uretrálna stenóza (20 – 35%); nekróza glansu (10 – 20%) nr nr nr

*Rozsah výsledkov je stanovený na základe najnižšieho a najvyššieho počtu výskytov komplikácií a iných sledovaných parametrov hlásených v rôznych 
hodnotených štúdiách.
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obrázok 1 – Smernice ESMO pre liečbu primárneho karcinómu penisu. (19)

obrázok 2 – Iniciálna fáza chirurgického vytvorenia nového parciálneho 
povrchu glans penis: ostrá preparácia a excízia sliznice a subepiteliálneho 
tkaniva z jedného kvadrantu glans penis u 46 ročného muža s unifokálnym 
karcinómom penisu v štádiu Tis. (2)

Tis – karcinóm in situ
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Cirkumcízia a široká lokálna 
excízia alebo laserová terapia 

alebo rádioterapia

Glansektómia s / bez štepu 
alebo rádioterapia

Topická terapia alebo lokálna 
excízia vrátane cirkumcízie;

laserovej terapie;
parciálneho/totálneho GR 

Parciálna alebo totálna 
penektómia alebo len pre T2 

tumory:
rádioterapia alebo rádiotera-

pia so súbežnou CHT 

tis alebo ta t2 (postihnutie corpora 
cavernosa) alebo > t2

PRiMáRny TuMOR

t1 alebo t2 glans

malé/fokálne lézie veľké/multifokál-
ne lézie

esMo – European Society for Medical Oncology (Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu)
t – tumor (primárny nádor) 
tis – karcinóm in situ
ta – neinvazívny verukózny karcinóm, ktorý nie je spojený s deštruktívnou inváziou
t1 – nádor postihuje subepitelové spojivové tkanivo
t2 – tumor invaduje corpus spongiosum s alebo bez postihnutia močovej rúry
gr – glans resurfacing (obnovenie/vytvorenie nového povrchu glansu) > viac ako
cht – chemoterapia



Manažment liečby nádorovej bolesti

Abstrakt
Termín „nádorová bolesť“ označuje rôznorodú sku-
pinu bolestivých stavov, ktorými môžu trpieť onko-
logickí pacienti. Tieto bolestivé stavy sa môžu líšiť 
dĺžkou trvania, patogenetickým mechanizmom  
a vzťahom k nádorovému ochoreniu. V liečbe ná-
dorovej bolesti kombinujeme modality protiná-
dorovej liečby s postupmi analgetickej farmako-
terapie, anestézie, neurochirurgie, rehabilitácie  
a psychológie. Možnosti protinádorovej liečby závi-
sia od typu nádoru, stupňa pokročilosti ochorenia 
a od klinického stavu pacienta. Liečba bolesti musí 
byť vedená so snahou o zlepšenie kvality života pa-
cienta.
Kľúčové slová: Nádorová bolesť, opioidy, koanalge-
tiká, kvalita života.

Úvod
Malígna bolesť je dlhotrvajúca alebo návratná bo-
lesť spojená  s kontinuálnym nociceptívnym stimu-
lom a je ovplyvnená psychologickými faktormi.  Je to 
bolesť spôsobená zhubným ochorením na organiz-
mus dráždením primárnych nociceptorov v oblasti 
ich voľných zakončení alebo poškodením projekč-
ných spinálnych dráh a supraspinálnych štruktúr 
CNS. Často sa používa aj termín totálna bolesť. Pri 
jej liečbe zohľadňujeme mnohopočetné dimenzie: 
fyzickú, psychologickú, sociálnu, duchovnú.
Bolesť je niekedy prvým príznakom malígneho 
ochorenia, inokedy zase sprevádza rôzne diagnos-
tické a liečebné procesy. Najviac sa prejavuje pri 
karcinómoch hlavy a krku, prostaty, uteru, urogeni-
tálneho systému, prsníka a pankreasu. Onkologický 
pacient môže trpieť súčasne niekoľkými druhmi bo-
lesti, pričom každý si vyžaduje iný liečebný postup. 
Mnohé chemoterapeutiká vyvolávajú vznik neuro-
patickej bolesti (napr. vinkristin, cisplatina, thalido-
mid). Poškodenie malých nervových vlákien (vlákna 
C a A-delta) vyvoláva pálivú, bodavú až elektrizujú-
cu bolesť, kožné hyperestézie až alodýniu, zníženú 
citlivosť na teplo v distálnych častiach končatín. Po-
stihnutie autonómneho nervového systému môže 
vyvolať poruchy srdcového rytmu, posturálnu hy-
potenziu, gastroparézu, spomalenie peristaltiky až 
paralytický ileus. Významnejšie postihnutie býva u 
pacientov, ktorí už pred zahájením liečby trpeli ne-
jakou formou neuroapatie, napr. diabetickou či al-
koholickou. 
Približne tri štvrtiny chronických bolestivých syn-
drómov sú spôsobené priamo nádorom, šírením 
do kostí, kĺbov, svalov, spojivového tkaniva vo forme 
metastáz. Kostná bolesť je spôsobená aktiváciou 
endooseálnych a perioseálnych nocisenzorov alebo 
pôsobením mediátorov – uvoľňovaných nádorom 
alebo hostiteľským organizmom v rámci imunit-
nej reakcie. Multifokálna kostná bolesť je spôsobe-
ná mnohopočetným metastatickým postihnutím 

skeletu, napr. pri leukémii a niektorých druhoch lymfómu, 
keď dochádza k difúznej infiltrácii kostnej drene malígnymi 
bunkami. Rozsiahle pečeňové metastázy alebo hepatome-
gália môžu spôsobiť tlakový diskomfort až tupú bolesť pod 
pravým rebrovým oblúkom. Retroperitoneálna lymfadeno-
patia vyvoláva bolesť v epigastriu, v dolnej a hornej bedrovej 
chrbtici so zhoršením v ľahu. Chronická črevná obštrukcia 
je pomerne častým syndrómom pokročilých štádií niekto-
rých nádorov, najčastejšie karcinómu ovaria a kolorekta. Je 
spojená s trvalou alebo kolikovitou bolesťou brucha, ktorú 
spôsobujú kontrakcie hladkej svaloviny, črevná distenzia, 
mechanický tlak na mezenteriálne cievy a splanchnická is-
chémia. Objasnenie príčiny bolesti je základným predpokla-
dom úspešnej liečby. Často pacient udáva, že ho bolí „celý 
človek“, nevie presne definovať, odkiaľ bolesť vychádza. 
Správne zhodnotenie nádorovej bolesti predpokladá pod-
robné klinické vyšetrenie – komplexná anamnéza, fyzikálne 
i neurologické vyšetrenie, prípadne laboratórne, elektrofy-
ziologické či zobrazovacie vyšetrenie.

Rozdelenie bolestivých stavov v onkológii
•	podľa časového priebehu: akútna a chronická bolesť.
•	podľa intenzity bolesti v čase: trvalá, intermitentná, paro-

xyzmálna a epizodická.
•	podľa etiológie: spôsobená nádorom, protinádorovou 

liečbou, v súvislosti alebo bez súvislosti s nádorovým ocho-
rením.

•	podľa prevažujúceho tkanivového poškodenia: kosti, 
mäkké tkanivá, nervové štruktúry, svalové spazmy.

•	podľa patofyziológie: nociceptívna somatická a viscerál-
na, periférna a centrálna neuropatická, zmiešaná a psy-
chogénna.

Prelomová bolesť (breakthrough pain) je definovaná ako 
prechodná exacerbácia bolesti, ktorá vzniká na pozadí inak 
kontrolovanej chronickej bolesti u pacienta s nepretržitou 
opioidnou liečbou (Portenoy et al., 1999). Nádorová prelo-
mová bolesť je rôznorodá, závisí od mnohých faktorov, od 
typu onkologického ochorenia, štádia choroby, liečby a to-
lerancie pacienta k bolesti. Prelomová bolesť sa objavuje  
u viac ako polovice onkologických pacientov a má závažný do-
pad na kvalitu života, vrátane zhoršenia schopností vykoná-
vať bežné denné aktivity, zhoršenie spoločenských vzťahov  
a životnej pohody (Überall, Müller - Schwefe, 2011). Pacien-
ti trpia depresiami, strachom, majú problémy so spánkom. 
Prelomová bolesť má aj ekonomický dopad na pacienta, no 
aj na zdravotný systém. V porovnaní s inými druhmi bolesti 
je nádorová bolesť samostatným typom bolesti a malo by 
sa k nej pristupovať diferencovane (Melzack a Wall, 2008). 

Hodnotenie intenzity bolesti
Intenzita bolesti je hlavným faktorom, ktorý rozhoduje o cel-
kovom vplyve bolesti na pacienta. Súčasne intenzita bolesti 
určuje, s akou naliehavosťou je potrebné začať diagnostiku 
a liečbu. Svetová zdravotnícka organizácia, Americká spo-
ločnosť pre liečbu bolesti a Európska asociácia paliatívnej 
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starostlivosti považujú intenzitu bolesti za najvýznamnejší 
parameter pri rozhodovaní liečebného postupu. „Zlatým 
štandardom“ pri hodnotení bolesti musí byť pacientov 
údaj. Pacienti niekedy veľmi ťažko rozlišujú intenzitu bolesti  
a stres spôsobený bolesťou. Hodnotenie je sťažené aj u pa-
cientov so sťaženou verbálnou komunikáciou. Na hodnote-
nie bolesti používame verbálnu, vizuálnu či numerickú šká-
lu. Intenzita bolesti často behom dňa kolíše, preto je dobré, 
aby si pacienti zaznamenávali intenzitu bolesti do denníka 
a na základe týchto poznatkov dokážeme lepšie zhodnotiť 
adekvátnu liečbu bolesti. Kvalita bolesti je ďalšou dôležitou 
informáciou etiopatogenézy bolesti. Somatická nociceptív-
na bolesť je popisovaná ako ostrá, rezavá, dobre ohraničená 
bolesť. Neuropatická bolesť je popisovaná ako pálivá, mrazi-
vá, elektrizujúca bolesť.

Možnosti liečby nádorovej bolesti
Liečba bolesti musí smerovať k zlepšeniu kvality života 
onkologického pacienta. Koncept kvality života je vždy 
individuálny. Úplné a trvalé odstránenie bolesti nie sme 
schopní dosiahnuť, ale dokážeme u väčšiny pacientov 
zmierniť bolesť, aby bola znesiteľná, ktorá neruší spánok 
a dovoľuje bežné denné aktivity. Lekár musí byť obozná-
mený s determinantami kvality života každého pacienta.                                                   
Farmakoterapia je základným prvkom liečby nádorovej 
bolesti. Základným odporučením je odporučenie Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO 1990, 1996), tzv. „analgetic-
ký rebríček WHO“

Základné princípy liečby nádorovej bolesti podľa WHO
•	 Základným parametrom pre voľbu analgetika je intenzita bolesti.
•	K liečbe miernej bolesti sú indikované neopioidné analgetiká,  

k liečbe stredne silnej bolesti slabé opioidy v kombinácii s neo-
pioidnými analgetikami, k liečbe silnej bolesti sú indikované silné 
opioidy v kombinácii s neopioidnými analgetikami.

•	Podľa charakteru bolesti sú pridávané koanalgetiká.
•	Pri trvalej bolesti je potrebné podávať analgetiká v pravidelných 

intervaloch.
•	Veľkosť dávky je prísne individuálna, dávku postupne titrujeme 

až do dosiahnutia dobrej úľavy od bolesti.
•	Neoddeliteľnou súčasťou je profylaxia a liečba nežiaducich účin-

kov analgetík.
•	Podávanie analgetík čo najmenej invazívnym spôsobom, pero-

rálne či trandermálne formy.
•	Pravidelné hodnotenie analgetickej liečby, nežiaducich účinkov 

a celkového vplyvu na kvalitu života pacienta.
•	 Súčasťou  liečby je aj hodnotenie psychosociálnych súvislostí vní-

mania, prežívania a expresie bolesti.
•	 Zváženie invazívnych analgetických postupov pri neadekvátnej 

odpovedi na analgetiká. 

Aplikačné formy analgetík
a/ perorálne - najčastejší spôsob, komfortnejší a lacnej-
ší. Retardované formy zabezpečujú plynulejšiu analgéziu, 
bývajú dosiahnuté nižšie vrcholové koncentrácie a je nižší 
výskyt nežiaducich účinkov. Pomalšie dochádza k rozvoju 
tolerancie v porovnaní s parenterálnou formou opioidov.
b/ transdermálne - analgetiká s dobrou rozpustnosťou  
v tukoch, výhodné hlavne u pacientov s obmedzeným p. 
o. príjmom. Býva dosiahnutý  plynulejší a protrahovaný 
analgetický  účinok, nižší výskyt nežiaducich účinkov, po-
malší nástup stabilných hladín. Vhodné hlavne u pacien-
tov s nauzeou, zvracaním, malabsorpciou, pri kachektizácii,  
s prejavmi obštrukcie GITu, pri postihnutí slizníc po chemo-
terapii a rádioterapii. Dokázaný tiež nižší výskyt obstipácie 
indukovanej opioidmi.
Analgetiká I. stupňa rebríčka WHO
Sú indikované v monoterapii k liečbe miernej a stredne 
silnej nocicepčnej somatickej a viscerálnej bolesti. Kombi-

nácia paracetamolu a metamizolu s nesteroidnými anti-
flogistikami zvyšuje analgetický účinok. Ak behom 1-2 dní 
nedôjde k zmierneniu bolesti na znesiteľnú mieru, je indi-
kovaný prechod na II. alebo III. stupeň rebríčka podľa WHO.
Analgetiká II. stupňa rebríčka WHO
Sú indikované k liečbe stredne silnej a silnej bolesti. Výhod-
né je podávanie s neopioidnými analgetikami a koanalgeti-
kami. Pokiaľ nedôjde po nasadení týchto liekov v maximál-
nej dávke v priebehu niekoľkých dní k zmierneniu bolesti 
na znesiteľnú mieru, treba zvážiť prechod na analgetiká III. 
stupňa podľa WHO. Pri silnej nádorovej bolesti je obvykle in-
dikované podávanie silných opioidov bez predchádzajúcej 
liečby slabými opioidmi.
Analgetiká III. stupňa rebríčka WHO
Sú základnou liekovou skupinou pre liečbu silnej nádorovej 
bolesti. Dávku postupne zvyšujeme podľa analgetického 
účinku a miery nežiaducich účinkov. Rýchlosť zvyšovania 
dávky závisí na intenzite bolesti a farmakologických vlast-
ností liekov. Je vhodné kombinovať silné opioidy s neopio-
idnými analgetikami a koanalgetikami.

Silné opioidy
Opioidy sú základnou liekovou skupinou pre liečbu stred-
ne silnej a silnej nádorovej bolesti. Dávku postupne zvyšu-
jeme („titrujeme“) podľa analgetického účinku. Používame 
čo najmenej invazívne liekové formy, dávame prednosť for-
mám s predĺženým účinkom. V liečbe prelomovej bolesti 
užívame liekové formy s rýchlym nástupom účinku. Vhodná 
je kombinácia s neopioidnými analgetikami a koanalgeti-
kami. Najdôležitejším kritériom pre rozhodnutie o nasade-
ní a úprave dávky opioidu je intenzita bolesti (meraná VAS 
alebo slovnou škálou). V lôžkových zariadeniach by mali byť 
do pravidelného hodnotenia bolesti zapojené sestry a for-
mou rámcových ordinácií by mali mať možnosť pacientom 
podávať „záchranné“ dávky silných opioidov. Riziko rozvoja 
tolerancie a liekovej závislosti je u onkologických pacientov 
veľmi nízke. Liečba opioidmi  je bezpečná, mala by byť ria-
dená jedným lekárom – onkológom, algeziológom.
Morfín – „zlatý“ štandard – doposiaľ neprekonaný, čo sa týka 
účinnosti, ceny. Na trhu sa nachádza v injekčnej forme, IR 
aj SR forme. Nevýhodou morfínu sú analgeticky účinné a 
toxické metabolity kumulujúce sa pri renálnej insuficiencii, 
zníženej hydratácii a vo vyššom veku. 
Fentanyl – transdermálna forma vhodná na liečbu stredne 
silnej a silnej bolesti predstavuje veľmi stabilné plazmatické 
koncentrácie fentanylu, je zaznamenaný nižší výskyt obsti-
pácie indukovanej opioidmi. Transmukózna forma fentany-
lu vďaka lipofilným vlastnostiam spôsobuje rýchly nástup 
účinku, obvykle do 5-15min, je vhodná na liečbu prelomovej 
bolesti.
hydromorfon – efektívny µ-agonista, v perorálnej forme  
s postupným uvoľňovaním je vhodný aj u pacientov s renál-
nou insuficienciou, má nízku väzbu na plazmatické bielko-
viny a nezávisí od eliminácie na CYP450.
Oxykodon – vo forme monokomponentného liečiva alebo 
vo fixnej kombinácii s naloxonom vhodný na liečbu neuro-

analgetický rebríček Who
iii.
Opioidné analgetiká 
pre strednú a silnú bolesť

morfín, fentanyl, oxycodon, hydromorfon

ii.
Opioidné analgetiká 
pre miernu a strednú bolesť

kodeín, tramadol, petidín, pentazocin

i.
Neopioidné analgetiká paracetamol, NSAID, k. acetylosalicylová, metamizol



patickej bolesti, porovnateľný účinok s antineuropatickými 
agens – amitriptylin, gabapentín. Použiteľný aj pri renálnej 
insuficiencii. V kombinácii s naloxonom je zachovaná nor-
málna funkcia čreva a nevyvoláva zápchu. Naloxon je silný 
µ-antagonista, ktorý je po resorpcii v GIT pri prvom precho-
de pečeňovým parenchýmom kompletne metabolizovaný, 
a preto nie je blokovaný analgetický efekt. Táto fixná kom-
binácia býva minimálne zneužívaná.
buprenorfín – parciálny agonistana µ-receptoroch a anta-
gonista na ƙ-receptoroch, v transdermálnej forme účinku-
je 72-96 hod, vhodný na rotáciu opioidov, má veľmi dobrú 
tolerabilitu u starších pacientov a je použiteľný pri renálnej  
i hepatálnej insuficiencii.
Tapentadol – má synergický duálny mechanizmus účin-
ku (MOR-NRI), agonistická aktivita na µ-receptore zaisťuje 
analgetický potenciál pre nociceptívnu zložku bolesti a in-
hibícia spätnej resorpcie noradrenalínu sprostredkuje silnú 
α2-agonistickú aktivitu s potenciálom využitia pri neuropa-
tickej bolesti. Nemá aktívne metabolity, väzba na plazma-
tické bielkoviny je nízka. Má dobrú GIT znášanlivosť a rela-
tívne nízky výskyt prerušenia liečby z dôvodov nežiaducich 
účinkov.

Slabé opioidy
Tramadol – má dobrú biologickú dostupnosť a veľký po-
čet liekových foriem, nízke riziko zápchy, účinný pri neuro-
patickej bolesti, u niektorých pacientov spôsobuje závraty, 
nauzeu i zvracanie. Vhodný hlavne v kombinácii s parace-
tamolom. 
Kodein – analgeticky pomerne slabý, vhodný do kombiná-
cie s paracetamolom.
dihydrokodein – vyššia analgetická účinnosť ako u kodeí-
nu, účinné sú jeho morfínové metabolity.

Koanalgetiká
Ide o skupinu liekov primárne určených na inú indikáciu ako 
je bolesť. Ide o skupinu antidepresív, kortikosteroidov, ga-
bapentinoidy, antikonvulzíva, lokálne anestetiká. Pri kostnej 
bolesti sú vhodné kombinácie opioidu s neopioidom a an-
tikonvulzíva alebo antidepresíva, bifosfonáty, kortikoidy. Pri 
neuropatickej bolesti kombinácie analgetiká+kortikoidy-
+antikonvulzíva+antidepresíva. Pri viscerálnej bolesti pridá-
vame spazmolytiká, kortikoidy. Na bolesť  pri intrakraniálnej 
hypertenzii sa osvedčila kombinácia analgetiká+antiede-
matózna liečba (manitol/kortikoidy).

Neopioidné analgetiká
antipyretiká – paracetamol, kyselina acetylsalicylová, me-
tamizol;
nesteroidné antiflogistiká a antireumatiká – ibuprofen, 
diklofenak, piroxikam, naproxen, ketoprofén, indometacín, 
nimesulid, meloxikam, koxiby.

Voľ ba opioidu
Jednoznačne sú preferované liekové formy s postupným 
uvoľňovaním. O voľbe opioidu rozhoduje skúsenosť lekára 
a individuálny kontext celkového zdravotného stavu pa-
cienta. Treba brať do úvahy tiež predchádzajúcu skúsenosť 
s opioidmi, zváženie ekvianalgetických dávok. Liečba je vy-
soko  individuálna, rešpektujúca variabilitu na strane pa-
cienta – bolesť, odlišná vnímavosť, farmakologické faktory,  
ako aj na strane opioidu – rýchlosť nástupu účinku t½, dĺžka 
trvania analgetického účinku. Pomalá titrácia opioidov mi-
nimalizuje rozvoj nežiaducich účinkov liečby, ako sú nauzea, 

zvracanie, sedácia, depresia kognitívnych funkcií, depresia 
dýchania. Vhodné je pridať od začiatku do liečby antieme-
tiká a laxatíva. Optimálna denná dávka je taká, pri ktorej je 
dosiahnutá uspokojivá analgézia pri minime nežiaducich 
účinkov opioidov. U silných opioidov neexistuje „stropový 
efekt“ . U individuálneho pacienta sme limitovaní nástupom 
netolerovateľných NÚ, preto je vhodné rešpektovať určité 
„relatívne stropové dávky“. Pri nádorovej bolesti je to ekvi-
valent 300 mg morfínu p.o. (Portenoy2014), u nenádorovej  
bolesti: 180 mg morfínu p.o. (IASP 2013). Keď tieto stropo-
vé dávky nestačia, je potrebné znovu zhodnotiť príčinu  
a charakter bolesti, veľmi starostlivo zhodnotiť prítomnosť 
psychiatrických porúch (depresia, delírium, maladaptácia), 
zhodnotiť existenciálny distress a prítomnosť tolerancie ale-
bo hyperalgezie. Prichádza do úvahy zmena opioidov za iné  
- rotácia opioidov, zváženie potreby úľavovej medikácie pri 
prelomovej bolesti.                
      
Klinické štúdie
V literatúre neexistujú presvedčivé dôkazy o tom,  že nie-
ktorý typ opioidu je konzistentne významne účinnejší ako 
iný, či daná lieková forma má jednoznačne prevažujúce 
výhody nad inou. Podstatná je dôvera pacienta k nastave-
nému režimu a možnosť sa naňho spoľahnúť. Je potrebné 
naplniť individuálnu potrebu pacienta s ohľadom na jeho 
psychosociálnu charakteristiku, charakter a intenzitu boles-
ti a schopnosť dodržiavať nastavený režim. Dobrá účinnosť 
u jedného pacienta rozhodne nepredikuje rovnaký účinok 
u iného pacienta. Faktory, ktoré vedú k zhoršeniu intenzi-
ty bolesti v terminálnej fáze sú progresia nádoru vedúca 
k tkanivovému poškodeniu, metabolické poruchy - hyper-
kalcémia, hyperglykémia, komplikácie imobility – dekubity, 
svalové kontraktúry, nepravidelné užívanie analgetík – pre-
hĺtacie problémy, zvracanie, úzkosť a strach z umierania  
a blížiacej sa smrti, delírium, hyperalgézia navodená dlho-
dobým užívaním silných opioidov.  K faktorom, ktoré môžu 
viesť k zníženiu  intenzity bolesti v terminálnej fáze patrí zní-
žená pohyblivosť, ktorá vedie k menším bolestiam skeletu 
pri jeho metastatickom postihnutí. Dehydratácia a renálna 
insuficiencia môžu viesť ku kumulácii aktívnych metabo-
litov analgetík a zosilneniu analgetického účinku. Celková 
alterácia stavu vedomia môže viesť k zníženému vnímaniu 
bolesti.
Liečba nádorovej bolesti je súčasťou komplexného postupu 
liečby rakoviny, zahŕňa tiež rádioterapiu, chemoterapiu, chi-
rurgickú liečbu, fyzioterapiu, anestetické a neurochirurgic-
ké techniky, TENS, akupunktúru. Adekvátna úľava od bolesti 
je definovaná ako uspokojujúca rovnováha medzi dosiah-
nutou analgéziou a súčasnou toleranciou vedľajších účin-
kov. Cieľom je zachovanie maximálnej možnej kvality života 
v období jeho prichádzajúceho konca.
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Karcinóm pankreasu je celosvetovo štvrtou najčas-
tejšou príčinou úmrtia na zhubný nádor. U väčšiny 
pacientov sa ochorenie diagnostikuje v metastatic-
kom štádiu, kedy sa medián prežitia pohybuje na 
hranici menej ako 5 mesiacov. Vyliečenie je možné 
len u malého percenta pacientov pri lokalizovanej 
forme ochorenia. Základom a jedinou formou tera-
pie s kuratívnym potenciálom je chirurgická liečba 
– resekcia. Tá je technicky možná a indikovaná len  
u selektovaných pacientov vo včasných fázach 
ochorenia. Napriek faktu, že chirurgia karcinómu 
pankreasu prešla za posledné desaťročia zásadný-
mi zmenami, jej dlhodobé výsledky ostávajú alar-
mujúce s mediánom prežitia na hranici 20 mesia-
cov. Zlepšenie tejto situácie sa očakáva hlavne vo 
včasnej diagnostike a využití multimodálnej liečby. 
Liečba komplikácií v paliácii pacienta s lokálne po-
kročilým neresekabilným alebo metastatickým kar-
cinómom pankreasu sa stala doménou intervenč-
nej endoskopie a rádiológie. Chirurgická intervencia 
sa v tejto situácii indikuje veľmi zriedka, väčšinou pri 
zlyhaní, komplikáciách alebo nedostupnosti inter-
venčnej liečby. Nasledujúci text sa preto bude vý-
hradne venovať chirurgickej liečbe lokalizovaného 
ochorenia.
Kľúčovým rozhodnutím v liečbe je zhodnotenie 
technickej resekability nádoru. Preto je pre chirur-
ga nevyhnutným stagingovým vyšetrením trojfá-
zové CT vyšetrenie hrudníka, brucha a panvy. Ako 
jednoznačne neresekabilný stav sa hodnotí prítom-
nosť vzdialených metastáz a postihnutie lymfa-
tických uzlín mimo spádovú drenáž. Podľa vzťahu  
k cievnym štruktúram sa definuje samotný nález  
na pankrease ako resekabilný, hranične resekabil-
ný alebo neresekabilný (Tab.1). Nakoľko je karcinóm 
pankreasu ochorením vyššieho veku, okrem anato-
mickej  definície je pred zvažovaním chirurgickej in-
tervencie potrebné zhodnotiť aj biologické charak-
teristiky nádoru a pacienta. To je dôvodom, prečo 
sa v posledných rokoch začína hodnotiť resekabilita 
aj z pohľadu veku, pridružených ochorení pacienta, 
rovnako sa zohľadňuje výška sérovej hladiny onko-
markeru Ca 19-9. 
Cieľom chirurgickej liečby je kompletné odstráne-
nie nádoru s dosiahnutím histologicky negatívnych 
resekčných okrajov, teda R0 resekcia. Rozsah chi-
rurgickej resekcie závisí od lokalizácie nádoru. Pri 
lokalizácii v hlave pankreasu je štandardom cefalic-
ká duodenopankreatektómia s  lymfadenektómiou 
peripankreatických uzlín a uzlín z ligamentum he-
patoduodenale (skupín 5, 6, 8a, 12b1, 12b2, 12c, 13a, 13 
b, 14a, 14 b, 17a 17 b, podľa japonskej klasifikácie). Pri 
lokalizácii v tele a chvoste pankreasu je štandardom 
pankreatosplenektómia s odstránením peripankre-
atických uzlín (skupín 10, 11, 18 a pri lokalizácii v tele 
aj s odstránením uzlín skupiny 9). S cieľom zvýše-
nia počtu radikálnych resekcií sa odporúča použitie 

techniky radikálnej antegrádnej modulárnej pankreatosple-
nektómie (RAMPS) s pridaním resekcie Gerrotovej fascie, 
nadobličky alebo ľavostrannej nefrektómie podľa módu 
operácie. Napriek radikálnej chirurgickej liečbe dochádza 
u značného percenta pacientov k včasnej lokálnej a/ale-
bo vzdialenej recidíve tohto agresívneho ochorenia.  Preto  
u každého pacienta po radikálnej operácii je indikovaná 
adjuvantná liečba, vrátane štádia T1N0. Donedávna štan-
dardne podávanými liekmi boli gemcitabín a 5-fluorouracil 
(5-FU) v trvaní 6 mesiacov, na základe dôkazu signifikantne 
lepšieho bezchorobného prežívania a lepšieho celkového 
prežívania (22 m. v. 20 m.) podľa štúdie CONKO-001. Násled-
ne štúdia ESPAC-1 dokázala zlepšené celkové prežívanie (19 
m. v. 14 m.) pri použití 5-FU oproti BSC (najlepšia podporná 
liečba).
Štúdie ESPAC-3 a RTOG-9704 potvrdili rovnakú efektivitu 
gemcitabínu a 5-FU. Použitie rádioterapie v adjuvantnej 
intencii je kontroverzné. Napriek viacerým výhradám voči 
spomenutým štúdiám faktom ostáva, že aj pri použití ad-
juvancie po radikálnej operácii je medián prežívania menej 
ako 22 mesiacov. V roku 2017 publikované výsledky štúdie 
ESPAC-4 ako prvej preukázali superioritu kombinovaného 
režimu gemcitabín+kapecitabín oproti dovtedy štandardne 
podávanému gemcitabínu. Podaním tejto kombinácie bolo 
signifikantne zlepšené celkové prežívanie (28 v. 25,5 mesia-
ca, p = 0,032). Najväčší prielom však priniesli výsledky štú-
die PRODIGE-24, ktoré potvrdili signifikantne dlhší medián 
bezchorobného prežívania (21,6 m. v. 12,8 m.) a celkového 
prežívania (54,4 m. v. 35 m.) pri podávaní kombinovaného 
režimu oxaliplatina+irinotekan+5-FU v porovnaní s gemci-
tabínom.  Táto kombinácia však nesie so sebou riziko vyš-
šieho percenta nežiaducich účinkov, preto je podávaná pa-
cientom so zachovaným výborným výkonnostným stavom 
po radikálnej operácii. Pre pacientov nespĺňajúcich toto 
kritérium je indikovaný menej agresívny režim gemcitabín+ 
kapecitabín, prípadne gemcitabín v monoterapii. V prípade 
pacientov so zlým výkonnostným stavom adjuvantná lieč-
ba nie je indikovaná. Výber typu adjuvantnej liečby je teda 
individuálny a závisí od charakteristík pacienta a predpo-
kladanej toxicity liečby. Napriek použitiu adjuvantnej lieč-
by dosahované výsledky nie sú optimálne, a preto sa čoraz 
častejšie objavuje myšlienka, že aj lokalizovaný, resekabilný 
karcinóm pankreasu je od svojho počiatku systémové ocho-
renie, ktoré môže byť ovplyvnené len systémovou liečbou. 
S cieľom preukázania efektivity neoadjuvantnej alebo peri-
operačnej liečby v súčasnosti prebieha niekoľko klinických 
štúdií. Aktuálne sa v tejto indikácii skúšajú chemoterapeu-
tické režimy, ktoré preukázali vyššie percento objektívnych 
odpovedí v IV. klinickom štádiu – FOLFORINOX a gemcitabí-
n+nab-paklitaxel. Hranične resekabilný nádor je z pohľadu 
chirurga definovaný objektívnymi rádiografickými kritéria-
mi, ktoré sú uvedené v Tabuľke 1. Anatomicky definovaný 
hranične resekabilný nález často vyžaduje ako súčasť pan-
kreatektómie aj cievnu resekciu a rekonštrukciu. Posledné 
publikované dáta však potvrdzujú u pacientov s potrebou 
resekcie SMV/PV, iniciálne indikovaných na chirurgickú lieč-
bu, zvýšené riziko pooperačnej mortality, počtu R1/R2 resek-

Karcinóm pankreasu – pohľad chirurga
Daniel Pinďák 1, Štefan Pörsök 2

1   Klinika chirugickej onkológie sZu a noÚ, bratislava, 2  ii. onkologická klinika lFuK a noÚ, bratislava
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cií a horšie celkové 5-ročné prežívanie. To isté sa potvrdilo 
u pacientov s potrebou arteriálnej resekcie. V súčasnosti  
u pacientov s anatomicky definovaným hranične reseka-
bilným nálezom nie je definovaný štandardný postup. Od-
porúča sa zaradenie pacienta do klinickej štúdie. Viaceré 
odporúčania na liečbu sa zhodujú väčšinou v tom, že ne-
odporúčajú resekciu ako iniciálnu liečbu, ale použitie neo-
adjuvantnej liečby v centre so skúsenosťami s liečbou pan-
kreatického karcinómu. Na zhodnotenie efektu použitia 
neoadjuvantnej chemoterapie bolo realizovaných viacero 
retrospektívnych štúdií, avšak pre rôzne definovanie hra-
ničnej resekability a rôzne druhy použitej chemoterapie ich 
interpretácia a porovnávanie sú veľmi ťažké. Napriek tomu 
však rastúce počty dát podporujú výhody podania neo-
adjuvantnej liečby s dosahovanou resekabilitou 60–80%,  
s 80–90% počtom R0 resekcií a s mediánom prežívania 
20–30 mesiacov, čo sú výsledky porovnateľné s výsledkami 
iniciálne operovaných resekabilných nádorov. Druh chemo-
terapie nie je definovaný, testuje sa FOLFORINOX a gemci-
tabín/nab-paklitaxel. Chirurgická revízia po neoadjuvantnej 
liečbe sa odporúča len u pacientov v dobrom klinickom sta-
ve, bez dôkazu lokálnej či vzdialenej progresie, aj napriek 
tomu, ak nedochádza k objektívnej rádiologickej odpovedi. 

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

arteriálny sytéM venóZny systéM
reseKabilnÝ Bez kontaktu tumoru s arteriálnym 

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

hranične
reseKabilnÝ

Kontakt s CHA s možnosťou bezpečnej 
resekcie a rekonštrukcie

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

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

nereseKabilnÝ

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

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

ca – truncus coeliacus
sMa – arteria mesenterica superior
cha – arteria hepatica communis
sMv – vena mesenterica superior
vp – vena portae
ao – aorta
vci – vena cava inferior

tabuľka č. 1 – Anatomicky definované kritériá resekability.
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Abraxane
v kombinácii s gemcitabínom

je indikovaný ako prvá línia liečby  
metastatického adenokarcinómu pankreasu 

u dospelých pacientov 1

Viac vzácnych
okamihov

Pacientom s metastatickým adenokarcinómom pankreasu prináša Abraxane v kombinácii  
s gemcitabínom dlhšie celkové prežívanie, obdobie bez progresie a vyššiu mieru odpovede  

v porovnaní s gemcitabínom samotným.2

S plnou úhradou zdravotnej poisťovne v indikácii prvolíniovej liečby metastatického
karcinómu pankreasu u dospelých pacientov s Karnofského skóre 70 - 80.3

Názov lieku: Abraxane 5 mg/ml prášok na infúznu suspenziu. Zloženie lieku: 
Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg paklitaxelu vo forme nanočastíc 
viazaných na albumín. Po rekonštitúcii obsahuje každý ml suspenzie 5 mg 
paklitaxelu vo forme nanočastíc viazaných na albumín.  Lieková forma: Prášok 
na infúznu suspenziu. Indikácie: Monoterapia Abraxanom je indikovaná 
na liečbu metastatického karcinómu prsníka u  dospelých pacientov,  
u ktorých zlyhala iniciálna liečba metastatického ochorenia, a u ktorých 
nie je štandardná terapia s obsahom antracyklínu indikovaná. Abraxane 
v kombinácii s gemcitabínom je indikovaný v prvej línii liečby metastatického 
adenokarcinómu pankreasu u dospelých pacientov. Abraxane v kombinácii 
s karboplatinou je indikovaný v prvej línii liečby nemalobunkového karcinómu 
pľúc u dospelých pacientov, ktorí nie sú kandidátmi na potenciálne kuratívnu 
operáciu a/alebo radiačnú liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: 
Abraxane sa má podávať len pod dohľadom kvalifikovaného onkológa na 
oddeleniach špecializovaných na podávanie cytotoxických látok. Liek nemá 
byť náhradou iných liekov obsahujúcich paklitaxel, ani sa nemá nimi nahrádzať. 
Karcinóm prsníka: odporúčaná dávka Abraxanu je 260  mg/m2 podávaná 
intravenózne po dobu 30 minút každé 3 týždne. Adenokarcinóm pankreasu: 
odporúčaná dávka Abraxanu je 125 mg/m2 podávaná intravenózne po dobu 
30 minút v 1., 8. a 15. deň každého 28-dňového cyklu. Odporúčaná dávka 
gemcitabínu je 1000 mg/m2 podávaná intravenózne po dobu 30 minút ihneď 
po ukončení podania Abraxanu v 1., 8. a 15. deň každého 28-dňového cyklu. 
Nemalobunkový karcinóm pľúc: odporúčaná dávka Abraxanu je 100 mg/m2 

podávaná ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút v deň 1, 8 a 15 každého 
21-dňového cyklu. Odporúčaná dávka karboplatiny je AUC = 6 mg•min/ml 
iba v deň 1 každého 21-dňového cyklu, podaná ihneď po ukončení podávania 
Abraxanu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek  
z pomocných látok. Pacienti s  východiskovým počtom neutrofilov 
<  1500  buniek/mm3. Laktácia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri 
používaní: Abraxane obsahuje paklitaxel vo forme nanočastíc viazaných 
na albumín, ktorý môže mať podstatne odlišné farmakologické vlastnosti 
v porovnaní s inými formami paklitaxelu. Hlásený bol zriedkavý výskyt 

závažných reakcií precitlivenosti. Pri liečbe Abraxanom často dochádza  
k potlačeniu krvotvorby v kostnej dreni, najmä k neutropénii. Sepsa bola hlásená 
u 5 % pacientov s neutropéniou alebo bez neutropénie, ktorým bol podávaný 
Abraxane v kombinácii s  gemcitabínom. Pri liečbe Abraxanom sa často 
vyskytuje senzorická neuropatia. Pneumonitída sa objavila u 1 % pacientov, 
keď sa Abraxane podával v monoterapii a u 4 % pacientov, keď sa Abraxane 
podával v kombinácii s gemcitabínom. Ak pacienti po podaní Abraxanu cítia 
nevoľnosť, vracajú alebo majú hnačku, možno ich liečiť bežne používanými 
antiemetikami a konstipačnými látkami. Keďže toxicita paklitaxelu môže byť 
zvýšená pri poškodení pečene, má sa Abraxane pacientom s poškodením 
pečene podávať s  opatrnosťou. U  jedincov liečených Abraxanom sa 
pozorovali zriedkavé prípady kongestívneho srdcového zlyhania a dysfunkcie 
ľavej komory. Liekové a iné interakcie: Metabolizmus paklitaxelu je 
čiastočne katalyzovaný izoenzýmami cytochrómu P450 CYP2C8 a CYP3A4. 
Paklitaxel a gemcitabín nezdieľajú rovnakú metabolickú cestu. Neboli zistené 
žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie medzi Abraxanom 
a  karboplatinou. Nežiaduce účinky: Najčastejšie klinicky signifikantné 
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germinatívne nádory testes
- model vyliečiteľnej malignity

Úvod
Onkologický výskum a jeho priaznivé dopady na 
liečbu germinatívnych nádorov testis (GCT) je výni-
močným príkladom dosiahnutia život zachraňujú-
cich výsledkov v medicíne. GCT boli pred objavením 
kuratívnej systémovej liečby považované za smrteľ-
né ochorenie, na ktoré zomierali mladí muži v pro-
duktívnom veku od 20 do 40 rokov života. (1) Mladí 
muži zomierajúci na toto ochorenie strácajú 35-50 
rokov života, čo je o niekoľko dekád viac, ako u iných 
solídnych malígnych ochorení. Diagnóza metasta-
tickej choroby pred viac ako 50 rokmi znamena-
lo 90% riziko úmrtia v priebehu jedného roka a jej 
liečbu sprevádzali pokusy o agresívne chirurgické 
resekcie metastatických lokalít, radiačnú liečbu či 
málo úspešné pokusy o chemoterapiu. (2) Dnes sú 
GCT medzi solídnymi malignitami najviac chemo-
senzitívne a kurabilné nádory s dlhodobým prežíva-
ním všetkých pacientov viac ako 95%. (2)

Vývoj a obraty v liečbe GCT
Tento zásadný obrat je dôsledkom viacerých vý-
skumných krokov. Objav cytotoxických účinkov 
cisplatiny Rosenbergom v roku 1965 bol prvým  
a náhodným objavom pri štúdiu vplyvu elektric-
kého prúdu na motilitu Escherichia coli  v roztoku 
počas elektrolýzy s použitím platinových elektród. 
Rosenberg a spol. pozorovali inhibíciu bunkového 
delenia baktérií, čo viedlo k sérii ďalších experimen-
tov na hlodavčích modeloch rôznych typov malig-
nít, kde bola popísaná protinádorová aktivita cispla-
tiny. (3) Úvodné klinické experimenty, ktoré vykonal 
Hill a spol v roku 1971 ukázali sľubnú protinádorovú 
aktivitu u rôznych typov nádorov. (4) V roku 1974 bola 
následne publikovaná štúdia fázy I z Roswell Parku, 
New York, USA, kde u 11 liečených pacientov s GCT 
autori pozorovali liečebnú odpoveď u 9 pacientov.
(5) Toxicita liečby cisplatinou však bola v týchto štú-
diách na hranici akceptovateľnosti (závažná nefro-
toxicita, eméza, neurotoxicita a ďalšie) a Food and 
Drug Administration (FDA) v USA takmer cisplatinu 
zakázala v ďalšom klinickom skúšaní. V roku 1974 
však skupina klinických výskumníkov vedená pro-
fesorom Lawrencom Einhornom z Indiana Universi-
ty v USA modifikovala liečbu cisplatinou a priniesla 
kombinačnú schému s vinblastínom  a bleomycí-
nom (PVB), ktorá radikálne zmenila prognózu tej-
to smrteľnej choroby. (6) Uskutočnenie niekoľkých 
ďalších štúdií fáz II a randomizovaných štúdií fáz III 
nakoniec viedli k vylepšeným a optimalizovaným 
režimom chemoterapie podľa tohto modelu, a sú 
dodnes liečebným štandardom u GCT. (7) Výskumné 
a klinické úspechy u tejto choroby sú postavené na 
výskumných princípoch zo 60-80 rokov 20. storočia, 

kedy bola organizačná kontrola výskumu podstatne mier-
nejšia a vedecké hypotézy často výrazne empirické. Veda 
v medicíne od tohto obdobia prekonala podstatný vývoj 
vpred a dnešná koncepcia objavovania nových liekov a lie-
čebných metód je prepracovanejšia, systematickejšia a ná-
ročnejšia.  

Biologická povaha GCT a úskalia efektivity no-
vých liekov 
Chemoterapia v liečbe testikulárnych GCT neprináša uni-
verzálne vyliečenie všetkých pacientov. Napriek liečebným 
úspechom ostáva toto ochorenie neliečiteľné u časti pa-
cientov s relapsom ochorenia po úvodnej liečbe. Dvadsať 
až tridsať percent pacientov po prvej línii liečby relabuje. 
(8,9) Následná záchranná chemoterapia môže vyliečiť len 20-
60% z nich v závislosti od charakteristík ochorenia. (10-12) Väč-
šie pokroky v liečbe GCT však dlho neprichádzali od zavede-
nia záchranných režimov chemoterapie, ktoré boli uvedené 
do klinickej praxe pred 20-30 rokmi. Liečba solídnych ná-
dorov dnes zažíva významné pokroky biologickou liečbou 
a renesanciou v imunoterapii. Stojíme teda pred zložitou 
otázkou, prečo u GCT napriek úvodným pokrokom menia-
cim prognózu ochorenia z neliečiteľného na takmer uni-
verzálne vyliečiteľné za posledných 20 rokov nedochádzalo  
k významnejšiemu posunu. Odpoveď treba hľadať v kom-
plexnosti a zásadných odlišnostiach v biológii GCT. Dnes 
vieme, že testikulárne nádory zo zárodočných buniek majú 
svojráznu molekulárnu povahu, kde chýbajú jednoznač-
né “driver” mutácie v konvenčnom ponímaní patogenézy 
malignít. Počet mutácií v tkanive GCT je extrémne nízky  
v porovnaní s inými solídnymi nádormi. (13) Napriek tomu že 
doteraz boli objavené mutácie v génoch KIT, KRAS a NRAS  
u malej skupiny pacientov a takmer výlučne so seminó-
mom, tieto nemožno nájsť u všetkých histologických pod-
typov GCT. Na podklade doteraz publikovaných prác hod-
notiacich expresné profily GCT sa zdá, že GCT podliehajú 
komplikovanej polygénovej patogenéze. (14-16) Pri nevýraznej 
mutačnej záťaži u týchto nádorov vyniká ich epigenetická 
mapa. Podtypy GCT sa vyznačujú rôznym stupňom mety-
lácie DNA na génových promotóroch od výrazne hypome-
tylovaných seminómov, cez mierne až stredne metylované 
embryonálne karcinómy a hypermetylované nádory žĺtko-
vého vaku a teratómy. (17) Hypermetylované GCT sú chemo-
rezistentné a jej zvrátenie demetyláciou by mohol byť jeden 
z faktorov, ktoré dokážu GCT navrátiť chemosenzitivitu. (18) 
Ukazuje sa, že epigenetická signalizácia sprostredkovaná 
krátkymi nekódujúcimi úsekmi RNA (mikroRNA) má taktiež 
úlohu v patogenéze GCT. Hladina klastrov mikroRNA371-373 
veľmi citlivo poukazuje na prítomnosť GCT a má signifikant-
nú prognostickú hodnotu. (19-21) 

Nové biomarkery a súčasné pokroky v liečbe GCT
Odlišná biológia GCT je teda dôležitým markerom neúčin-

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

2. onkologická klinika lFuK, národný onkologický ústav, bratislava



17

nosti moderných cielených liekov, ktoré sú efektívne na-
prieč spektrom ďalších malignít. Naše vedomosti o moleku-
lárnej biológii GCT sa však neustále rozširujú. Biomarkery, 
ktoré by pomohli lepšie stratifikovať prognózu pacientov  
a tak optimalizovať ich v liečbe, prichádzali za posledných 
20 rokov len sporadicky. Výskumné úsilie našej skupiny 
viedlo k popísaniu viacerých biomarkerov, ktoré napomá-
hajú k lepšej identifikácii pacientov s dobrou, intermediár-
nou a zlou prognózou. Cieľom dnešnej translačnej medicíny 
je systematicky kombinovať laboratórny a klinický výskum, 
kde dokážeme identifikovať podstatné klinické problémy, 
adresovať hypotézy a v laboratórnych podmienkach ich ove-
rovať. Takto eskalované výskumné úsilie nakoniec nachádza 
aplikáciu v investigátorom iniciovaných klinických štúdiách, 
ktoré sú postavené na experimentálnych predklinických dá-
tach. Takto je možné eliminovať vysokú mylnosť čisto empi-
rického výskumu. Rýchlosť poklesu sérových onkomarkerov 
alfafetoproteínu a choriongonadotropínu po prvom cycle 
chemoterapie sú citlivým ukazovateľom prognózy GCT. (22) 
U pacientov s nepriaznivým poklesom onkomarkerov sme 
preto iniciovali a zahájili štúdiu fázy II s použitím záchran-
ného režimu chemoterapie paclitaxel, ifosfamid a cispla-
tina (TIP). U GCT sme v nádorovom tkanive identifikovali 
zvýšenú expresiu PARP1, enzýmu zodpovedného za opravu 
DNA. (23) Na podklade týchto dát na našom pracovisku pre-
bieha klinická štúdia fázy II, kde testujeme PARP inhibitor 

veliparib v kombinácii s chemoterapiou u refraktérnych 
pacientov s GCT. V prácach Cierna a kol. a Chovanec a kol. 
sme publikovali zistenia o bohatej expresii ligandu progra-
movanej bunkovej smrti 1 (PD-L1) v nádorovom tkanive  
a v tumor infiltrujúcich lymfocytoch a popísali sme ich sil-
nú koreláciu s prognózou pacientov. (24, 25) Dáta zistené uve-
denými translačnými štúdiami viedli k zahájeniu klinickej 
štúdie fázy II s liečbou anti-PD-L1 protilátkou avelumabom 
(NCT03403777). Úzky vplyv imunity a patogenézy GCT tiež 
podčiarkuje prognostická hodnota systémového zápalové-
ho indexu (26) a zvýšená expresia betakatenínu, ktorá je aso-
ciovaná s poruchami imunitnej nádorovej infiltrácie a môže 
súvisieť s rezistenciou na imunoterapiu. (27) 

Neskorá toxicita kuratívnej liečby
Významná chemosenzitivita a rádiosenzitivita vedú k vy-
liečeniu stúpajúceho počtu pacientov s GCT. Celosvetovým 
trendom v dnešnej klinickej onkológii je skúmanie dlhodo-
bých nežiaducich prejavov kuratívnej liečby pacientov po 
vyliečení malignity. Ukázalo sa, že preživší vyliečení z GCT 
môžu trpieť kardiovaskulárnymi ochoreniami, zvýšeným ri-
zikom sekundárnych malignít, ototoxicitou, periférnou neu-
ropatiou, renálnou toxicitou, infertilitou, hypogonadizmom 
a ďalšími. (28, 29) Súčasťou nášho výskumného úsilia je iden-
tifikácia neskorej toxicity liečby našich pacientov, kde sme 
publikovali zistenia o poruchách kognície (30), sexuálnych 
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funkcií (31) a kvality života našich pacientov. (32) Cieľom tohto výskumu je identifikovať 
molekulárne mechanizmy vzniku neskorej toxicity a následne jej prevencia a liečba.

Záver
Germinatívne nádory testis je malignita, ktorá ponúka viaceré fascinujúce per-
spektívy, od výnimočnej chemosenzitivity s vysokou kurabilitou, cez model 
pre skúmanie neskorej toxicity a rezistencie na chemoterapiu, objavovanie no-
vých biomarkerov a liečebných cieľov a následne realizáciou klinických štúdií 
na podklade dát generovaných zo systematického translačného výskumu. Ta-
kýmto cieleným úsilím je možné identifikovať kritické problémy v klinickej praxi  
a následne ich riešiť metódami laboratórneho výskumu. Konečným cieľom je ob-
javenie nových liečebných stratégií pre vyliečenie našich pacientov a zlepšenie ich 
kvality života. 
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