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Úvod
/. Fischer

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení hosté,

je mým velkým potěšením a ctf, že Vás opět mohu
přivítat v Českém Krumlově na Jihočeských onkologic-
kých dnech, již čtvrtých v pořadí.

Pro téma letoSnfch onkologických dnů jsme si ten-
tokrát zvolili karcinomy urologické oblasti, zejména
karcinom ledviny, močového měchýře a prostaty.
Chtěli jsme tyto jednotlivé diagnózy probrat v celé šíři,
jak jste ostatně na tomto setkání zvyklí Jako vždy jsme
požádali některé špičkové odborníky z významných
pracovišť o úvodní přednášky u jednotlivých diagnóz.
Bohužel, na téma karcinomu močového měchýře jsme
dostali pouze jedinou přednášku, takže jsme tuto pro-
blematiku museli zcela vyloučit a požádali jsme autory
přednášky, aby svou přednášku změnili na poster, za
což jim srdečně děkujeme.

Jak z výše uvedeného vyplývá, zbyly nám pro letoš-
ní onkologické dny dvě diagnózy, a to karcinom pro-
staty a karcinom ledviny. I tak se domnívám, že pro-
gram letošních onkologických dnů v Českém Krumlově
nebude nezajímavý. Vždyť této problematice byla vě-
nována i poměrně značná část přednášek na nedávno
proběhlém mezinárodním kongresu klinických onkolo-
gů - ECCO 9, v Hamburku.

Jsem přesvědčen, že i zde uslyšíte celou řadu velmi
hodnotných přednášek na toto téma a že si společně
utřídíme názory a pohledy na diagnostiku a léčbu těch-
to onkologických onemocnění. Přednášky se budou tý-
kat prakticky všech aspektů karcinomu prostaty a led-
viny a věřím, že, alespoň v kuloárech, ani karcinom
močového měchýře nepřijde zkrátka.

Jsem nesmírně rád, že, stejně jako loni, můžeme
přivítat i na letošních onkologických dnech v Čes-
kém Krumlově i kolegy z dětské onkologické kliniky
v Praze-Motole, pod vedením profesora Kouteckého.
I když nepatří nádory dětského věku v urologické
oblasti k běžné práci onkologů, kteřf se zabývají
zhoubnými nádory dospělého věku, věřím, že blok
přednášek těchto kolegů bude zajímavým zpestřením
programu našeho setkání a poučením pro naší další
práci.

Dovolte mi, abych jmenovitě poděkoval ještě
doc. Dr. Pacíkovi z Urologické kliniky FN v Brně-Bohu-
nicích a doc. Novákovi z Urologické kliniky FN v Praze,
kteřf přijali naše pozvání a laskavě se ujali, jako přední
odborníci v této problematice, úvodních přednášek
v oblasti karcinomu prostaty a ledviny. Ještě jednou,
srdečné díky, vítáme je vřele v Českém Krumlově a pře-
jeme, aby se jim mezi námi líbilo.

Dovolte mi, jako každý rok, pár osobních slov.
Nevím, kam směřuje naše zdravotnictví, ale jedno vím
zcela určitě: že nesměřujeme tam, kam by si všichni
zdravotníci přáli, aby směřovalo. Jak dlouho ještě bude
zneužívána, naprosto nesmyslně, životní síla zdravotní-
ků a jejich chuť skutečně pomáhat těm, kteří to potře-
bují, totiž našim nemocným. Za naprostý vrchol ne-
schopnosti, která už hraničí se sabotérstvím, považuji
změnu plateb k 1. 7. 1997, kdy začaly prázdniny a cca
l/i pracovníků byla mimo zdravotnická zařízení na do-
volených po dobu 2 měsíců a zbylé 2A musely samo-
zřejmě, jako každý rok, jejich práci absorbovat.
Současně, jak jistě všichni víte, se změnila i čísla kódů
jednotlivých výkonů, takže se o dovolených, při zmen-
šeném počtu pracovníků, ještě museli navíc učit nová
čísla výkonů. Udávám to jenom jako fakt a nechci to
komentovat, protože to komentář snad ani nepotře-
buje.

Je to jen další ukázka schopnosti vlády řešit problé-
my ve zdravotnictví, kdy opět - pokolikáté již? - dostal
ministr Stráský naléhavý příkaz řešit problémy ve zdra-
votnictví. Položme si spiSe otázku, proč k takovýmto
situacím dochází?

Vzpomínám si stále častěji na překrásnou píseň
Dr. Ivo Jahelky, který se v ní kochal nadějí... že vyhra-
jou ti moudří. Musím se Vám upřímně přiznat, že v této
době, za hluboké totality, jsem se touto nadějí kochal
s ním. A často jsem si tuto jeho píseň přehrával. Dnes,
bohužel, musím konstatovat, že tato naděje byla marná.
Moudří tu v žádném případě nevyhráli. Mám pocit, že
právě moudrost je to, co v této překrásné zemi upro-
střed Evropy chybí v politice až nepříjemně dlouho.
Dokonce mám takový mrazivý pocit, že moudrost vy-
mřela společně s T. G. M. onoho černého pátku 14. září
před více než 60 lety. Moudrost totiž není vlastnost, je
to dar. Ta v sobě zahrnuje celou řadu věcí, bez nichž
moudrost nemůže existovat. Je to především morálka,
svědomí, pokora, ta především, odpor ke všemu, co
není správné a hlavně ke zlu.

Jak překrásně to formuloval T. G. Masaryk, když
prohlásil, že
1. nic není veliké, co není pravda
2. vědění je moc
3- pravdou k právu

Moudrost v sobě zahrnuje nedílně i pracovitost: pro-
to většina moudrých nikdy nebyla příliš bohatá, proto-
že poctivou prací, jak všichni víme, ještě nikdo nikdy
nezbohatl. Stejně tak zahrnuje pozitivní myšlení. Co
jsme, odkud přicházíme, co je svět, který nás obklopu-
je? Kam směřujeme? Lidstvo si kladlo tyto velké otáz-
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ky, co sahá kulturní historie. Teprve mnohem později
začalo řešit také malé otázky, které se však ukázaly
pro poznáni' mnohem důležitější". Téměř všichni z nás
jsme si léta přáli žft v demokratické společnosti, nako-
nec jsme se dočkali. Z toho, co vidíme kolem nás si
nutně musíme klást otázku: Může v současné době lid-
stvo vůbec žft v demokracii? Je vůbec dnešní lidstvo
schopno žít v demokracii? Součástí demokracie musí
nutně být i moudrost, zejména ve vyšší politice. Ta se
absolutně nesnáší s vychytralostí, touhou po moci, ma-
jetku atd. Moudrost si absolutně nelze představit bez
víry. Víry v určité ideály, v pravdu, stejně tak si nelze
moudrost představit bez pokory před těmito ideály,
pravdou, krásou či láskou. Člověk bez těchto vlastnos-
tí je prázdný a myslím, že nemůže být ani šťastný.
Takových lidí je mi líto a já se přiznám, že se jich i bo-
jím. Neboť jim chybí rovněž i velmi důležitý stav pod-
vědomí, tj. svědomí. Pokud nevrátíme lidstvu svědomí,
máme jen malou šanci na to, že se na této Zemi něco
změní k lepšímu. Bude to jistě práce nesnadná a dlou-
hodobá, ale je to jediná možná cesta k tomu, aby se na-
plnilo Havlovo heslo, že: Pravda a láska rriusf zvítězit
nad lží a nenávistí. Od toho jsme, bohužel, zatím ná-
hony vzdáleni. Jedním, a myslím, že nejdůležitějším
prostředkem je dialog, který v tomto případě nechápu
jako pouhý rozhovor, ale všechny prostředky vhodné
k tomu, aby lidé konečně pochopili, že slušný, praco-
vitý člověk je základem moderní společnosti, která si
chce říkat demokratická.

Jak to v praxi vypadá? Podívejme se na posledních
100 let činnosti lidí na Zemi - 1. světová válka 20 mil.
mrtvých, 2. světová válka 50 mil. mrtvých, 82 let ko-
munismu, střízlivým odhadem 60 mil. mrtvých. To ne-
mluvím o zmrzačených tělech a duších a zmařených
lidských osudech během těchto hrůzných období lid-
ských dějin. Přesto, když se dnes podíváme do kina či
na televizi, naprostá většina filmů vychovává lidi a ze-
jména mladé lidi k agresi, podvodům, vraždám, jejichž
brutalita překonává všechno, co dosud lidstvo překo-
nalo. Hrdinou těchto tzv. akčních filmů nejsou, jako
tomu bylo za mého mládí, krásní princové na bílém
koni, ale ohavné obludy a příšery a čím odpornější je
pohled na tyto tzv. hrdiny, tím více se plní kasy pro-
ducentů. Co tím sledujeme, kam chceme dojít, k čemu
chceme vychovat mladé lidi? Určité výsledky se již do-
stavují - mládež ve školním věku na tvrdých drogách,
brutální vraždy, jejichž pachateli jsou děti ve školním
věku, podvody, krádeže, dětské gangy atd. Jak se
k tomu staví naše soudnictví a advokacie zde ani ne-
budu rozvádět. Všichni víme, že vrazi jsou propuštěni
na svobodu, podvodníci se mají oproti slušným lidem
podstatně lépe a slušný člověk, aby se bál v některých
částech této republiky pomalu vyjít večer, ale dnes už
i ve dne na ulici. O tom by mohla být napsána samo-
statná kapitola.

Jak z toho všeho ven, je nabíledni, ale nebude to

snadné. Musí se vytvořit právní stát, jehož parla-
ment vydá jasné zákony, jejichž normy pro každou
lidskou činnost, neboť, jak se ukazuje, bez nich
lidstvo (mám na mysli tu jeho slušnou část) nemůže
existovat. Za všechno v životě se musí platit, pokud
tomu tak není, tam začíná amorálnost, jak řekl
kdysi Miloš Kopecký, a já s ním bezvýhradně souhla-
sím.

Jestliže lidské duševno nebo myšlení je t.č. dovrše-
ním veškeré evoluce na Zemi, kdy bychom měli kromě
základních vjemů, pocitů a emocí racionálně myslet,
abstrahovat, symbolizovat a jednat, pak nás chraň Pán
Bůh. Kdo má jako životní kriterion jen hmotný blaho-
byt a osobní prospěch, nepotřebuje vyšší ideologii.
Tudíž ani náboženství či víru v něco jiného. Člověk po-
třebuje ideologii, v tom dobrém slova smyslu, nebo
řekněme víru v nějaké ideály. Život bez ideologie vede
ke ztrátě zájmů, k frustraci, poklesu etických hodnot,
nežádoucímu únikovému řešení v agresivitě, omam-
ných látkách, existenčnímu vakuu a podobně. Dnes se
tato víra patrně častěji nahrazuje ideologií politickou,
kulturní, uměleckou apod., spíše než filozofickou.

Technický optimizmus je riskantní, nenf-li veden
ideologií, která respektuje společenské vztahy. V pa-
nenské přírodě bylo spousta rostlin, hmyzu a živočichů
býložravých i masožravých, a přece se navzájem nezni-
čili. Zkáza začíná teprve, když přišel člověk se svou de-
struktuvnf činností a rostoucí mocí. Odstranili jsme
mnohá dřívější nebezpečí. Nebojíme se už nepřízně po-
časí, blesku. Neohrožují nás dravé šelmy. Zvládli jsme
většinu epidemií, které kdysi hubily lidstvo ve velkém
Zbyl nám jediný nepřítel, my sami, čili člověk se svou
agresivitou, sobectvím, neodpovědnostf a mocí je hlav-
ním nepřítelem člověka. Vyhubili jsme několik set ži-
vočišných druhů. Někdo dokonce kdysi prohlásil, že by
si příroda oddychla, kdybychom také my, jako species
na Zemi vyhynuli. Naše supercivilizace dokázala neví-
daně hromadit statky, o kvalitě života se to už říci nedá.
V r. 1000 n. 1. se čekal příchod Mesiáše, rok 2000 n. 1.
jsme si stanovili jako arbitrárnf mez, do které musíme
vyřešit velké množství komplexních problémů. Snadné
to nebude, vědecké a technické řešení nestačí, musí být
provázeno změnou společenského uspořádání a uvě-
domění. Proti sobeckým nárokům jednotlivých popula-
cí a jedinců se musí postavit morálka. Faustovská tou-
ha po trvalém získávání moci musí ustoupit nové filo-
zofii. Ale nemůžeme čekat, že se věci „nějak samy vy-
vinou". Musíme s řešením začít nyní. Odložfme-li to na
přlStf generaci, bude pozdě.

Vracím se k zásadě, že řešení musí být vědecké.
U technických otázek je to samozřejmé. Někdy se však
postupuje amatérsky u problémů společenských. Pro
tyto nauky by se měly získávat nejlepší mozky, jaké
byly kdysi přitahovány např. teoretickou fyzikou nebo
molekulární biologií apod. Nejde jen o to, čemu se říká
„velká" politika. Záleží přece už na administrativě, kte-
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rá je v moderní' a velmi složité společnosti až příliš
často neadekvátní', nekompetentní a přinejmenším po-
malá. Společenské vědy jsou svou povahou interdiscip-
linární'. Je tedy správné, že s politikem bude spolu-
pracovat inženýr, právník, lékař a biolog, filosof, ale
hlavně vždycky občanstvo. To představuje zpětnou
vazbu pro každé rozhodování. Žádný správně fungují-
cí systém se nemůže obejít bez zpětných vazeb. Proto
se také klade takový důraz na kvalitu hromadných sdě-
lovacích prostředků. Trvalé a pravdivé informace jsou
nezbytným předpokladem každé demokracie.

Věřím, že nakonec vše dopadne dobře. Není to laci-
ný optimizmus. Na Zemi jsme jako species začali svůj
vývoj teprve nedávno, a přece jsme dokázali to, co žád-
ný jiný živočich, v kladném i záporném slova smyslu.
Jde ted o to, aby převážil ten smysl kladný. Nad
biosféru by nás měla povznášet naše inteligence. Kdysi
jsme měli metafyzické čile. Dnes máme před sebou
úkoly důstojné člověka a jeho hrdosti. Jde nynf jen o to,
abychom se co nejdříve odhodlali k jejich řešení.
Jak tedy a kde začít. Budeme asi muset začít dětem vy-
právět znovu pohádky jako to dělali naši rodiče a pra-
rodiče. Pohádky a příběhy, kde je naprosto jasné, že
dobro musí za všech okolností vždycky zvítězit a že zlo
bude spravedlivě a adekvátně potrestáno. Postupně tak

vytvořit takový stav, kdy slušný člověk se v této zemi
bude cítit naprosto bezpečný a to kdekoliv. Aby bylo
jasné, že člověk, který poctivě pracuje, i když ne-
zbohatne, bude mít zajištěný klidný a spokojený život
s vědomím, že bez starostí uživí sebe a svou rodinu, své
blízké, že se nebude muset bát nemoci a stáří a bude
moci v klidu vychovávat své děti a bude mít jistotu, že
se nebude mít hůř než lajdáci, darebáci, zloději a vra-
hové, tak jak tomu v mnoha případech v současnosti,
bohužel, je.
Je to moc velké přání? V současné době asi ano, ale
musíme už konečně začít, aby alespoň naše děti a vnu-
ci se v této zemi cítili skutečně jako doma, aby měli
v sobě zdravé vlastenectví a byli hrdi na to, že jsou
součástí této nádherné země.

Součástí této nádherné země je samozřejmě i Český
Krumlov, ve kterém se dnes scházíme, abychom si
povídali o věcech, které nás v medicíně nejvíce pálí,
které nás nutí se stále zamýšlet a hledat cesty ke stále
lepším výsledkům naší práce. Dovolte mi tedy ještě jed-
nou Vás co nejsrdečněji v tomto krásném městě přiví-
tat, popřát Vám hezký pobyt, navázání krásných přátel-
ství a do budoucna Vám popřát, aby se Vám ve Vaší
práci i v životě dařilo a abyste se k nám na tato setká-
ní všichni rádi vraceli.
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Komplexní pohled na diagnostiku
a léčbu karcinomu prostaty

Dalibor PACÍK
Urologická klinika FN, Brno-Bohunice

Karcinom prostaty (CaP), jako jeden z nejčastějších
zhoubných nádorů a příčina smrti u mužů, představuje
vysoce závažný medicínský, ale i společenský problém.
Incidence klinicky signifikantního nádoru v populaci je
udávána asi 13 % a i když výskyt incidentálního CaP
v pitevním materiálu je udáván kolem 30%, obava z ri-
zika „over treatment" není dnes již vysoká, protože
z klinicky diagnostikovaných představuje incidentální
CaP asi 7-8 % a navfc není zřejmé, že incidentální CaP
jako takový zůstane navždy. Incidence a prevalence to-
hoto onemocnění narůstá také tak, jak se prodlužuje
délka života, ale i zlepšuje diagnostika a lze tedy před-
pokládat, že je velmi pravděpodobné, že bez včasné
diagnostiky a léčby bude na toto onemocnění umírat
stále více mužů.

Do poměrně jasných etiologických souvislostí je
kladen věk, hormonální prostředí a rasové aspekty.
Na vzniku i vývoji CaP hrajf zcela nesporně svoji roli
také genetické vlivy (gen. mutace, onkogeny, tumor
supres. geny) a jejich úloha v budoucnosti patrně
vzroste i v souvislosti se stanovováním prognózy toho-
to onemocnění. Byla jasně definována jednotka tzv. he-
reditárního karcinomu prostaty, kdy výskyt CaP v po-
krevní linii zvyšuje pravděpodobnost vzniku CaP až 5x,
stejně jako pravděpodobnost výskytu nádoru v mlad-
ším věku. Zde je doporučováno provádět pravidelné
roční kontroly digitálního rektálního vyšetření (DRV)
a stanovování hodnot PSA již od 40 let věku.
Kombinace těchto dvou metod umožňuje zvýšit prav-
děpodobnou detekci CaP a provést biopsii se stanove-
ním histologické diagnózy včas.

Oprávněnost masového screeningu v populaci pro
tuto diagnózu nebyla doposud prokázána, na druhé
straně je třeba konstatovat, že doposud neexistuje stu-
die, která by jeho význam vyvracela. Svoji roli zde hra-
jí jistě společenské aspekty ekonomické a určitá morbi-
dita zbytečně prováděných vyšetření a zejména potom
invazí (biopsii)- Na druhé straně je třeba připustit, že
jestliže předpokládáme zvyšující se počet úmrtí na CaP,
včasná diagnostika a adekvátní léčba tohoto onemoc-
nění musí snížit jeho mortalitu. PSA není specifický pro
karcinom prostaty, ale téměř výlučně specifický pro
prostatickou žlázu a představuje nejlepší marker v sou-
časné onkologii. Přitom hodnota 4.0 ng/ml nepředsta-
vuje žádné kouzelné číslo (kupř. více než 1/3 mužů in-
dikovaných k radikální prostatektomii - RAPE - měla
tuto hodnotu nižší). Dnes již existuje celá řada pomů-

cek, které umožňují zvýšit senzitivitu i specifitu PSA pro
detekci CaP a je to tzv. PSA denzita, PSA velocita, vě-
kově specifické PSA a stanovování volného PSA - se
všemi limitacemi, výhodami i nevýhodami, kterých si
musíme být vědomi pokud je používáme. Je třeba vě-
dět, že méně diferencovaný karcinom produkuje méně
PSA a hodnoty zde mohou být paradoxně nižší a že vý-
znamnou předpovědnf hodnotu, která může a musí
velmi významně ovlivnit naše indikace i doporučení
pacienta, je vztah patologického stadia, tak jak byl sta-
noven patologem na preparátu na straně jedné a sou-
boru hodnoty PSA, klinického stadia a diferenciace ná-
doru stanovené z bioptického vzorku na straně druhé.
Tato fakta byla shrnuta ve formě tzv. Partinových no-
mogramů nyní aktualizovaných na souboru více než
4000 pacientů ze 3 institucí. Z hlediska monitorování
pacienta si musíme být vědomi reakce a pohybu hod-
not PSA po jednotlivých terapeutických zásazích
(RAPE, ozáření a androgennf deprivace), ale i u benig-
ních afekcf.

Po diagnostice CaP přichází přirozená otázka neje-
nom jak léčit, ale i koho léčit. Odpověd na částečně fi-
lozofické otázky položené urologem W. F. Whitmorem,
který zemřel na karcinom prostaty, a sice: Je léčba ne-
zbytná u těch pacientů s CaP u kterých je možná?" a Je
léčba možná u těch pacientů s CaP u kterých je ne-
zbytná?", není ani dnes vůbec jednoduchá. Na jedné
straně dnes nejsme schopni předpovědět, který karci-
nom prostaty bude nevyhnutelně progredovat a který
ne. Který tedy bude příčinou smrti toho kterého paci-
enta, a který bude pouze onemocněním se kterým, ale
nikoliv kvůli kterému zemře. Na druhé straně je třeba
si uvědomit, že každý pokročilý karcinom prostaty byl
jednou karcinomem lokalizovaným, neléčeným v tom-
to vyléčitelném stadiu. V době, kdy nemáme dostatek
prognostických možností, je třeba vážit benefit proti
morbiditě a mortalitě a indikovat ke kurativnímu řešení
a radikální operaci zvlášť ty pacienty, kteří z něho bu-
dou mít s největší pravděpodobností největší prospěch,
tedy ty, kteří mají předpokládanou dobu zbytku života
alespoň 10-15 let. Ti ostatní totiž s velkou pravděpo-
dobností zemřou sice s karcinomem prostaty, ale niko-
liv kvůli němu. I v případě CaP máme jistě k dispozici
metodu pozorného sledování. Ale i vysoce vyselekto-
vané skupiny pacientů (lokalizovaný CaP, nízký PSA
a výborná difereciace) vykazují u vysokého procenta
za 10-15 let vznik metastatického onemocnění.
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Nenabídnout muži s expektací života alespoň 10 let
a lokalizovaným CaP radikální řešení, může být také
boužel rozsudkem smrti. Největší šanci na trvalé vylé-
čení poskytuje stále radikální prostatektomie. Není to
však jednoduchá operace a má svoje úskalí a kompli-
kace a je naprosto nemyslitelné ji indikovat tam, kde je
zřejmé, že nádor není lokalizovaný. Jako alternativa stá-
le kurativního řešení je považována radioterapie. Její
moderní metody přinášejí velmi uspokojivé výsledky a
je neinvazivnf. Ale i ona má svoje komplikace a hlavně
nemusí nádor zcela vyléčit. Otázka hormonální bloká-
dy je otázkou velmi ožehavou, vysoce diskutovanou
a zdaleka ne jednoznačně zodpovězenou. Velká ožeha-
vost problematiky spočívá také v tom, že reprezentuje
nemalé ekonomické zájmy farmaceutických firem.
Existuje řada možností jak eliminovat androgeny
(všechny nebo jejich část), v každém případě je zatím
dnes nutné konstatovat, že tato léčba je pouze léčbou
paliativní! K následujícím hlavním indikacím patří: neo-
adjuvantní hormonální léčba - její použití mimo serioz-
ní randomizované klinické studie je možno označit za
nerozvážné a neseriózní. Naopak bych chtěl varovat
před jejím použitím zejména před RAPE. Jestliže se
vskutku jedná o ohraničený nádor, postrádá jakýkoliv
smysl a opodstatnění (kromě toho, že výrazně zvyšuje
náklady), v případě, že se jedná o nádor, který již pro-
nikl přes pouzdro prostaty, může její použití být na-
opak nebezpečné, protože operatéra může svádět
k menší radikalitě (ve snaze zachovat erektilnf schop-
nost) a dokonce může výrazně zhoršit možnosti po-
souzení preparátu patologem. Jak říká prof. Walsh:
„Hormonální léčba není vysavač a nikdy nemůže nasát
do prostaty zpět ty buňky, které z ní jednou unikly".
Některé studie ukazují na její velmi pravděpodobně po-
zitivní význam před léčbou ozářením, i když na defini-
tivní stanovisko ještě budeme muset počkat. Adjuvantní
hormonální léčba - oddaluje klinickou lokální recidivu,
ale neukazuje se, že by prodlužovala život. Naopak
může oddálit detekci lokální recidivy pro RAPE a tím
propásnout možnost jejího stále kurativního léčení -
ozáření. U mužů s minimálně pokročilým karcinomem
může být eventuálně slibnou alternativou, která zatím
zdaleka není jednoznačná. Intermitentnf androgennř
blokáda - vychází zatím především z experimentálních
studií a hypotézy, že oddálí progresi onemocnění
a prodlouží senzitivitu nádoru k hormonální léčbě.
V každém případě v mezidobí mezi aplikacemi zvyšuje
kvalitu života oproti trvale aplikované léčbě. Oponenti
této metody ji kritizují velmi tvrdě a poukazují na to, že
v žádném případě neovlivňuje progresi onemocnění
a jediné co ovlivní je hodnota PSA. Zde je na místě
zmínit otázku včasně nebo pozdně indikované hormo-
nální aplikace a totální androgennf blokády. Neukazuje
se žádný rozdíl v přežití mezi muži s androgennf blo-
kádou aplikovanou časně nebo až se objeví symptomy.
Procento přežití pacientů s pokročilým CaP je přibližně

stejné v roce 1995 jako v roce 1965, kdy žádná totální
androgennf blokáda neexistovala. Za fatálnf progresi
nádoru jsou zodpovědné hormonálně rezistentní buňky
a pokud tyto nebudeme schopni terapeuticky zasáh-
nout nebudeme schopni ovlivnit progresi onemocnění
a asi nejlepší strategií v hormonální terapii bude asi sní-
ženf jejfch nákladů a minimalizace nežádoucích účinků.
Tedy ani totální androgenní blokáda není všelékem
a může přinášet určitý benefit pro určité pacienty s vý-
razným zvýšením ceny. Užitečnost této terapie by se
zvýšila, kdybychom byli schopni předpovědět, kteří pa-
cienti z ní budou mít patřičný benefit. A odpověd na
tuto otázku zatfm neznáme. Na otázky Kdo? Kdy? a Jak
dlouho? očekáváme odpověd především z probíhajících
studií zejména u pacientů s minimálně pokročilým
onemocněním. V přednášce jsou podrobně diskuto-
vány jednotlivé možnosti hormonálního ovlivnění
(chirurgická kastrace, chemická kastrace - LH RH ana-
logy, antiandrogeny, estrogeny i horm. léčba druhé
linie) jejich výhody, nevýhody, možné komplikace
i náklady. Péče o pacienty s karcinomem prostaty není
bohužel pouze péčí o pacienty s lokalizovaným one-
mocněním, ale také o pacienty s diseminovaným po-
kročilým onemocněním. I jim se v jejich nelehkém
a mnohdy krutém konci musíme snažit optimalizovat
kvalitu života, zmírnit symptomatologii i zlepšit jejich
celkový stav.

Za nejdůležitější poselství zde považuji a pociťuji
potřebu podtrhnout - náš" úkol zvýšit kurabilitu tohoto
velmi častého onemocnění, což jedním dechem zna-
mená zvýšit detekci v časném stadiu a tím předejít
smutným koncům. Protože každý 60-701etý muž umíra-
jící na pokročilý CaP byl jednou mužem 40-501etým
s tímto onemocněním nedetekovaným a neléčeným.
A to je úkol nejen pro specialisty, ale pro celou
armádu praktických a rodinných lékařů, stejně jako pro
potenciální pacienty samotné, kteří na základě infor-
movanosti a aktivního přístupu k životu mohou sehrát
významnou roli.

I CaP má svoji budoucnost a perspektivu, je to neje-
nom již zmíněné stanovení pravděpodobné prognózy,
ale i detekce onemocnění, na základě informací gene-
tiky a molekulární biologie. Je to otázka genové tera-
pie, která je dnes zatím léčbou experimentální, ale slib-
nou a v budoucnosti možná významně změní strategii
v přístupu i léčbě tohoto onemocnění. Již dnes úspěš-
ně v experimentu používáme „vakcínu" proti nádoru
jako specifickou adjuvantnf léčbu a snažíme se dosáh-
nout při minimalizaci dávky maximální možné imunitní
odpovědi a již dnes je také v experimentu používána
forma nespecifické genové terapie, kdy adenovirus (ak-
tivovaný k replikaci PSA promotorem) zasahuje výluč-
ně buňky produkující PSA tak dlouho pokud je všech-
ny nezničí.
Konvenční chemoterapie v léčbě CaP není příliš úspěš-
ná a se zvyšováním chápání biologie nádorů dostává-
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me k dispozici nové a slibné preparáty, které by moh-
ly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také
daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit
symptomatologii bolestí.

Karcinom prostaty představuje jeden z nejčastějších

klinicky závažných zhoubných nádorů o kterém se
v medicíně i společnosti následujících desetiletí bude
hovořit přinejmenším stále častěji. A to je také dosta-
tečný důvod, abychom se přístup k našim pacientům
i v jeho ohledu snažili udržet na „up date" úrovni.

Kombinovaná lokoregionální radioterapie
a hormonální terapie karcinomu prostaty

bez vzdálených metastáz
MACHÁŇOVÁ Mv HEJZLAROVÁ V, RISSOVÁ M.

Onkocentrum - radiační onkologie, Nemocnice Liberec

Pravidelné sledování PSA v populaci - screening:

USA:
Evropa:

70%
20%

(Schroder, 1994)

USA - nárůst incidence karcinomu prostaty:

1975-1979: 2,2 %/rok
1986-1990: 8,2 %/ rok

(Garfinkel, 1994)

Karcinom prostaty je jednfm z nádorů jehož inci-
dence výrazně roste. Snad právě proto je mu věnována
pozornost i na tomto setkání.

Známe zaznamenání velkého nárůstu ve Spojených
státech v souvislosti se screeningem pomocí PSA, jak
dokladují i čísla na diapozitivu. Po zavedení PSA do
screeningu vzrostl ročnf nárůst karcinomu prostaty na
8,2 % oproti 2,2 % v předcházejfcfm obdobf.

I v naší praxi jsme zaznamenali zvýšený počet pa-
cientů, který byl v posledním obdobf doporučen k léč-
bě na pracoviště radiační onkologie. Znalosti o vyšetře-
ní hladiny PSA se rozšířily z rukou urologů a onkologů
mezi lékaře nejrůznější' odborností. V žádném případě
nejde o screeningové rozšíření, spíše lze hodnotit jako
tzv."case finding". Vidíme, že počet pacientů se v po-
sledním obdobf prakticky zdvojnásobil - za posledního
půl roku se počet pacientů rovná počtu, který prošel
našim oddělením dřfve za celý rok. Počet nemocných
s generalizovaným onemocněním zůstává neovlivněn.
Věkové složení .bylo od 55 do 88 let s průměrem 71 let.

dih
Počet nemocných s ca prostatae
léčených radioterapií:

1995

1996

1997 -1. pol.

24

21

25

M1

5

4

7

N požit. •

2 •

4

1

Vzhledem k tomu, že i v nastávajícím období lze
očekávat další nárůst případů, rozhodli jsme se hledat
možnosti optimální léčby v našich podmínkách. Vedle
literárních údajů jsme se jako výchozí moment rozhod-
li provést rozbor nemocných léčených za posledního
dva a půl roku. Nejde tedy o prezentaci uceleného sou-
boru léčeného dle jednotného protokolu, který bychom
chtěli obhajovat. Jde o retrospektivní rozbor nemoc-
ných, jak mnohdy již rozléčeni přicházeli na naše pra-
coviště. Současně se domníváme, že provedení rozbo-
ru vlastních pacientů a jeho konfrontace s literárními
Údaji pomůže vytvoření racionálního léčebného postu-
pu a koncesu mezi jednfm radioterapeutickým centrem
a více urologickými pracovišti, zejména co se týká
kombinace hormonální léčby a ozařování.
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Je dosažitelný správný staging?
N 0 versus N+
mikrometastázy?

Staging zůstává problémem při srovnání
chirurgie a radioterapie.

Předpokladem správně voleného léčebného postu-
pu je správně zjištěný rozsah choroby. Pro radiačního
onkologa je problémem zejména otázka postiženf lym-
fatických uzlin mikrometastázami. Zaměřili jsme se
proto na otázku, jaké hodnocení jejich stavu je možné
v běžné praxi. CT má hranice svých možností i na sta-
gingovou lymfadenektomii, která je navíc zátěží pro ne-
mocného, jsou rozdílné názory.

Ca prostatae:
NOMOGRAM PRO PREDIKCI PATOLOGICKÉHO
POSTIŽENÍ LYMFATICKÝCH UZLIN:

. PSA>20ng/ml.

Gleason 6
7
8-10

T1c

8
24
41

T2a

9
11
35

T2b

18
44
76

T2c

53
62
73

T3a.

31
55
65

(Partin a Walsh, 1993)

Riziko postižení lymfatických uzlin metastázami a
mikrometastázami roste s rostoucím T, s histologickou
dediferenciací nádoru, přesněji vyjádřenou Gleasono-
vým skóre, a s vyšší hladinou PSA.

Jsou vytvořeny i predikční tabulky, jejichž příklad
uvádím a které zahrnují všechny tři uvedené faktory.
Pro postižení spádových lymfatik však mají jen výpo-
vědní hodnotu pravděpodobnosti.

KONVERZE

N 0 (KLINICKÉ STADIUM, vč. CT)
N 1 (HISTOPATOLOGICKÉ STADIUM)

T1.T2 19%
T3 56 %

(Bagshaw, Cancer, 1993)

Studie Bagshawa ukázala, že v mnoha případech po
histopatologickém vyšetření dochází ke konverzi z NO
na NI. Např. u TI a 2 je to v 19 %, ale u T3 již v 56 %.

A nyní k našim pacientům. Když jsme z celkového
počtu 70 nemocných vyloučili 16 se vzdálenými me-
tastázami, u zbylých 54 jsme se zaměřili na diagnostiku
postižení lymfatických uzlin. Toto bylo diagnostiková-

Diagnostika NO versus N požit.

7 z 54 pozitivní N - dg.: 3krát laparoskopicky
4krát dle CT

NO PSA méně než 20ng/ml
14

více než 20ng/ml
16

NO PSA>20ng/ml G1
G2
G3

0
6

10

T1
T2
T3
T4

3
7
5
1

no pouze v 7 případech - 3krát prokázáno laparosko-
picky a 4krát dle CT, přitom prakticky všichni nemocní
se podrobili CT vyšetření, s výjimkou jediného, který
měl negativní laparoskopickou lymfadenektomii. CT
tedy prokázalo postiženf lymfatik jen u malého počtu
nemocných.

Jak tedy vypadal soubor s negativním CT nálezem,
co se týče predikce postiženf lymfatik, jak jsem dříve
uvedla. Vfce než polovina pacientů, kteří měli odebrá-
no PSA lege artis před zahájením terapie či inter-
venčnfm vyšetřením mělo hodnoty vyšší než 20 mg/ml.
Z těchto 16 nemocných neměl nikdo dobře diferenco-

Ca prostatae - radioterapie

NO (klinicky) přežití

T1
T2
T3

5 let

88%
80%
74%

10 let

77 %
65 %
68 %

(Dearnaíey, 1997)

T 1b-2 NO chirurgicky verifikované
5leté přežití
10leté přežití

90%
87%

(RTOG 7706)

Horší výsledky v skupině výše uvedené studie
a u pokročilejších T stadií jsou ovlivněny
i mikroskopickým metastatickým postižením
lymfatických uzlin, které nebylo diagnostikováno
v době primární léčby.



I. BLOK

vany karcinom, převládal grading G3, téměř u Vs.
Nemocní měli primárnf nádory převážně T2 a 3.
Predikce postiženi' lymfatik dle dostupných údajů by
tedy dle tohoto rozboru přesáhla skutečně prokázané
postiženi'.

Z publikovaných materiálů je známo, že výsledky
radioterapie jsou lepší ve studii, kde byl stav lymfatik
chirurgicky a histopatologicky verifikován, než u stu-
die, kde toto ověření scházelo a NO klasifikace byla
provedena jen klinickým vyšetřením. Můžeme vyvodit,
že horší výsledky u srovnatelných T stadií jsou ovlivně-
ny i mikroskopickou metastatickou infiltrací lymfatic-
kých uzlin, která nebyla diagnostikována v době pri-
mární léčby a že u pokročilejších T stadií bude rozdíl
výraznější.

Ca prostatae

Místní selhání léčby je rozhodujícím faktorem
pro riziko vzniku vzdálených metastáz.

bez vzdálených metastáz po 5 letech:
bez lokální recidivy 57 %
s lokální recidivou 26 %

50 % vzniku vzdálených metastáz je spojeno se
selháním místní léčby primárního nádoru prostaty.

(Dearnaley, 1997)

Dearnaley uvádí, že 50 % vzdálených metastáz je
spojeno se selháním místní léčby primárního nádoru
prostaty. Toto demonstruje na souboru, kde po 5 letech
žilo bez metastáz 57 % nemocných bez lokální recidivy
a pouze 26 % z těch, u kterých se nejprve prokázala
místní recidiva.

Ca prostatae:
Zlepšení místní kontroly nádoru

zvýšení dávky:
i 60 Gy - 38 % místních recidiv u st. C

60-70 Gy - 20 %
£ 70 Gy • 12 %

(Perez, 1980)

Zvýšení rizika nežádoucích účinků při zvyšování
dávky:
krvácení z konečníku po dávce 60 Gy -12 %

70 Gy • 20 %
Při kombinaci androgenní deprivace
a radioterapie nebyla pozorována potenciace
toxicity jedné metody druhou.
(randomizovaná studie MRC/iCR RT 74 Gy vs.
RT 64 Gy + neoadjuvantní androgenní deprivace)

Zlepšení místní kontroly nádoru je možno dosáh-
nout při radioterapii zvýšením dávky. Perez ve své
studii ukázal statisticky velmi významný rozdíl místních
recidiv, a to 38 % při dávce 60 Gy oproti pouhým 12 %
při dávce nad 70 Gy.

Bohužel současně dochází ke zvýšení rizika nežá-
doucích účinků. Například po dávce 60 Gy bylo krvá-
cení z konečníku zaznamenáno ve 12 %, po zvýšení
dávky na 70 Gy již ve 20 %.

Konformní radioterapie toto řeší zmenšením obje-
mu, to však není východiskem pro rizikové pacienty se
suspekcf na mikrometastázy v lymfatických uzlinách.

Jak zlepšení místní kontroly primárního nádoru, tak
léčebné ovlivnění nediagnostikovaných metastáz může
dosáhnout kombinace s androgennf deprivací. Důležité
je, že při této kombinaci nebyla pozorována potencia-
ce toxicity jedné metody druhou.

RADIOTERAPIE + ANDROGENNÍ DEPRIVACE

1. jiná cesta působení buněčné smrti:
apoptóza u hormonální léčby
radiosenzitivita buněk v mitóze

2. zmenšení nádoru neoadjuvantní hormonální
léčbou
zmenšení cílového objemu pro radioterapii

3. prostorové spolupůsobení:
systémový vliv hormonální léčby
lokální efekt radioterapie

Následující diapozitiv ukazuje teoretické zdůvodně-
ní kombinace radioterapie a androgennf deprivace. Je
to jednak rozdílná cesta působení buněčné smrti: u hor-
monální léčby je to apoptóza, na iradiaci jsou nejcitli-
vější buňky v mitóze. Při neoadjuvantním podání hor-
monální léčby lze zmenšením nádoru zmenšit následně
cílový objem pro radioterapii s možností ozářit menší
objem vyšší dávkou či snížit riziko vedlejších účinků.
Konečně zcela logické je prostorové spolupůsobení: lo-
kálně působící radioterapie je doplněna systémovým
efektem androgennf deprivace.

Jak po stránce léčby vypadala situace v našem sou-
boru. Ze 47 nemocných, kde nebyly prokázány vzdále-
né metastázy ani metastázy v lymfatických uzlinách
bylo jen 5 léčeno samostatnou radioterapii'. 42 nemoc-
ných bylo léčeno kombinovaně. I když jsme zastánci
tohoto kombinovaného léčebného přístupu v přípa-
dech, kdy je dle T, gradingu a PSA suspekce na posti-
žení lymfatik, je tento poměr neúměrně vysoký.
Hormonální léčba byla podána u 40 nemocných neo-
adjuvantně a dvakrát adjuvantně. Hormonální léčbu
tedy téměř vždy nasazoval urolog sám bez konzultace
onkologa. Z toho vyplývá i vysoký počet orchiektomií,
zejména samostatných bez podávání antiandrogenů -
19 nemocných. Přitom androgeny nadledvinkového
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Ca prostatae - NO - terapie:

Samostatná iradiace: 5

Kombinovaná léčba
radioterapie + hormonální ovlivnění: 42

samostatná orchiektomie
LHRH analoga
antiandrogeny
kompletní androgenní blokáda

z toho s LHRH
jiné

neoadjuvantně
adjuvants

19
1
8

12
3
2

40
2

původu představují 8-10 %, dle Labrieho dokonce 40 %
celkového množství androgenů. Takové množství je
bohatě dostačující ke stimulaci karcinomu prostaty a je-
ho dalSího růstu. Proto, pokud je androgenní depriva-
ce indikována, domníváme se, že pokud není jiná kon-
traindikace, měla by kompletní androgenní blokáda
převyšovat.

Jedinou cestu, jak racionalizovat tuto léčebnou kom-
binaci vidíme v těsné spolupráci urologa a radiačního
onkologa hned po stanovení diagnózy a stagingu, aby
z možností každého oboru byla individuálně vybrána
optimální varianta.

Kombinace radioterapie a hormonální' léčby je uži-

N+
• by neměly vylučovat pacienty z adekvátní

lokální léčby
• měly by být však rozhodující v tom, zda

pacient dostane adjuvantní hormonální léčbu
či nikoliv

• 50-85 % nemocných s mikroskopickým
uzlinovým postižením žije po 5 letech bez
známek choroby

(Montie, Cancer, 1993)

tečná i u pokročilejších stadií. Montie uvádí, že histo-
patologická pozitivita spádových lymfatických uzlin by
neměla pacienty v dobrém celkovém stavu vylučovat
z adekvátní' lokální léčby. Měly by být pouze rozhodu-
jící, zda pacient dostane adjuvantní hormonální léčbu či
nikoliv. Vychází ze skutečnosti, že 50-85 % nemocných
s mikroskopickým uzlinovým postižením žije po letech
bez známek recidivy.

Ca prostatae
Vedlejší účinky radioterapie

akutní: lehké - 70-90 %
střední - 20-45 %
těžké- 1- 4 %

pozdní: středně těžké -16-19 %
těžké- 1- 4,5%

(2,6 GIT, 1,8 urol.)
Zvýšení rizika nežádoucích účinků při zvyšování
dávky:
při zvýšení dávky z 60 Gy na 70 Gy vzrostlo krvácení
z konečníku z 12% na 20%

(Pilepich, 1987)

Při zvažování pro a proti léčebné metodě je třeba
brát v úvahu i vedlejší účinky léčby. O nežádoucích
efektech radioterapie bude pojednáno v samostatném
sdělení. Obecné lze říci, že jejich výskyt a závažnost
rostou s dávkou a ozářeným objemem.

U Ca prostatae
- vedlejší účinky radioterapie

Iradiace cíleně na prostatu:
0
GIT

urol.

I. st.
II. st.
II. St.
I. St.

II. St.

31
17

3
5
1
4
1

Iradiace prostaty a spádové lymfatické oblasti: 18
0 4
GIT I. st. 4

II. St.
III. St.

urol. 1. st.
III. St.

3
2
4
1

Závislost na ozářeném objemu se také prokázala
u našich pacientů. Nemocní, kteří byli ozařováni jen
na oblast primárního nádoru, tj. prostaty a semenných
váčků měli akutní nežádoucí obtíže ze strany gastro-
intestinálního traktu v necelé 1/3 případů (9 z 31),
tam kde byla ozářena i oblast lymfatických uzlin, větši-
nou po horní hranu L5, byly tyto obtíže u plné polovi-
ny pacientů (9 z 18). Obdobná situace je i u urologic-
kých akutních komplikací: 5 z 31 při místním ozáření,
oproti 5 z 18 u většího lokoregionálního objemu.
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Ca prostatae
- metody k dosažení zlepšení místní kontroly
radioterapií:

zvýšení dávky - konformní radioterapie
- intersticiální aplikace

radioizotopů

radioterapie korpuskulárním zářením - protony
- neutrony

kombinovaná léčba s androgenní deprivací
- neoadjuvantní
- adjuvantní

kombinovaná léčba s totální prostatektomií

Kombinovaná léčba radioterapie s androgennf de-
privacf bezpochybně patřf v současné době k meto-
dám, jak dosáhnout zlepšení výsledků léčby zářením
u nemocných s karcinomem prostaty. Největší význam
může mít právě u těžko diagnostikovatelných mikro-
metastáz v lymfatických uzlinách.

Ca prostatae
- trendy pro blízkou budoucnost:

. prohloubení znalostí v oblasti biologického
chování tohoto nádoru a tím umožnění
optimální selekce pacientů pro danou léčbu

. optimalizace radiačních technik a dávek -
přitom využití DVH, TCP/NTCP

. upřesnění indikace optimální neoadjuvantní
a adjuvantní hormonální léčby a jejího trvání

. nové metody a jejich kombinace by měly být
testovány, jakmile to bude možné

(Deamaley, 1997)

A že problém lymfatik nebude v krátké době asi jed-
noznačně vyřešen dokazují stále nové poznatky v ob-
lasti biologie tohoto nádoru. Např. s možností stanove-
ní obsahu m-RNA molekuly PSA se ukázalo, že uzliny,
které byly považovány na podkladě klasického histolo-
gického vyšetření za normální, vykazovaly mikrome-
tastázy až ve 44 %. Ale to už pro praxi předbíhám do
budoucnosti. Kombinovaná hormonální léčba s radio-
terapií, tam místo ve správné indikaci mít bude.

Ca prostatae:
Studie radioterapie + adjuvantní androgenní
deprivace:

RTOG 8531

lokální relaps
vzd. meta
>PSA

T3-T4 N0-N1
— RT
-x RT + LHRH

3 2 % vs. 1 7 %
2 9 % vs. 19%
85 % vs. 64 %

EORTC 22863 T1-2G3, T3-4
RT

< ^ - » RT + LHRH
zlepšení 5letého přežití
z 56 % na 78 %

MRC PRO 2 T2 T4
RT
OE
RT + OE

zlepšení 5letého přežití ve skupině
s kombinovanou léčbou o 10 %

Ca prostatae:
Studie radioterapie + neoadjuvantní androgenní
deprivace:

RTOG 8610 St. B2-3
goserelin + flutamid + RT

RT
5 let lokální progrese

vzd. meta
bez biochem. zn.

46 % vs. 71 %
34 % vs. 41 %
3 6 % vs. 1 5 %

RMH T2-T4 PSA>30ng/ml
3-6 měs. LHRH analoga
c ^ zmenšení objemu prostaty

v průměru o 50 %
c ^ zmenšení léčeného objemu

o 40 %
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Možnosti radioterapie
u lokalizovaného karcinomu prostaty

ČOUPEK P, PAJDLHAUSER /?, POHANKOVÁ R? HŮBNEROVÁ P.
Masarykův onkologický ústav Brno

Léčba karcinomu prostaty je kurativnf tehdy, je-li
nádor omezen pouze na prostatu. Jen při lokalizova-
ném karcinomu lze radioterapiř nebo radikální' prosta-
tektomif dosáhnout přibližně stejného přežití jako je
přežití kontrolní skupiny mužů zhruba stejného stáří
bez nádoru prostaty. Při použití současných moder-
ních diagnostických metod je až 50 % onemocnění
odhaleno v pozdním, tedy metastatickém stadiu cho-
roby.

U časných stadií onemocnění TI, T2 (tedy stadium
AI - B2) jsou možné 3 formy přístupu lékaře: radikální
prostatektomie, radioterapie (zevní a intersticiální) ne-
bo v některých případech pouze sledování pacienta.
Obr. 1: Při rozhodování o způsobu léčby je nutné brát
v úvahu mnohé prognostické faktory: celkový zdravot-
ní stav pacienta, věk a očekávanou dobu života, postoj
pacienta k terapii, údaje o nádoru - stadium, velikost tu-
moru, stupeň diferenciace, předléčebné PSA. Nejdůle-
žitější prognostické faktory jsou vedle stadia především
stupeň diferenciace a předléčebné PSA. Obr. 2: Špatně
diferenciované karcinomy mají rychlou tendenci k me-
tastazovánf a tedy podstatně horší prognózu. Heaney
uvádí signifikantně horší přežití u špatně diferenciova-
ných tumorů, které nebyly léčeny nebo byly léčeny
pouze hormonoterapií. Obr. 3: Další diapozitiv srov-
nává výhody a komplikace radikální prostatektomie
a radioterapie. Radikální prostatektomie může vyléčit
pacienty s nádory dobře diferenciovanými lokalizované
na prostatu, které umožňují provedení operace s čistý-
mi okraji. Tumor se nesmí siřit mimo pouzdro a nesmí
být positivní lymfatické uzliny. Obr. 4: Radioterapie je
indikována u nádorů Tib, T2 jako alternativní možnost
k chirurgické léčbě, u nádorů klasifikovaých T3 se
považuje za optimální léčebnou metodu. Obr. 5: U ná-
dorů Tib, T2a a současně Gl a nízkém PSA volíme
cílené ozáření na oblast prostaty, u rozsáhlejších
nádorů (T2a až T3) ozáření lymfatických uzlin dávkou
40-45 Gy a dále cíleně na oblast prostaty do celkové
ložiskové dávky 65 - 70 Gy. Obr. 6: Doporučené dáv-
ky a frakcionace jsou znázorněny na dalším diapoziti-
vu. Obr. 7 znázorňuje cílový objem.

Obr. 8: Pooperačnf radioterapie po prostatektomii je
indikována při positivním okraji resekátu, při residuál-
ním tumoru, infiltraci semenných váčků, uretry a hrdla
močového měchýře. Obr. 9: Catalana uvádí positivní
okraje po radikální prostatektomii u stadia A aBl v 18 %,
u stadia B2 v 57 %, jiní autoři uvádí positivní okraje
celkově u stadia A, B v 36-40 %. Obr. 10: Pooperační

ozáření sníží výskyt lokálních recidiv, prodlužuje dise-
ase - free interval a celkové přežití.

Vzhledem k časté lokální recidivě u rozsáhlejších ná-
dorů (T3, T4) provádí některá pracoviště kombinaci fo-
tonového svazku s neutronovým ozářením. Obr. 11:
Randomizovaná studie RTOG (Laramore) u nádorů roz-
sahu T3, T4 popisuje lokoregionálnf recidivu v 7 % u
kombinace fotonů a neutronů ve srovnání s 22 % reci-
div při použití pouze fotonového svazku. Rovněž 51eté
přežití je významně lepší. (62 % proti 35 %.)

Rovněž užití brachyterapie v kombinaci se zevním
ozářením zvyšuje dávku v oblasti prostaty a zlepšuje
výsledky léčby. Autoři užívají zdroje 192Ir, 198Au,
v dávce 30 - 35 Gy, zevní ozáření v dávce 40 Gy.
Lokální kontrolu uvádějí u tumorů T2, T3 v 89 - 94 %,
vážné komplikace u 12 % pacientů.

Obr. 12: V našem souboru jsme léčili 39 mužů s kar-
cinomem prostaty v letech 1987-1990. Věkové rozmezí
bylo 54-80 roků, medián 65 roků. Obr. 13: Rozdělení
dle TNM a stupně diferenciace ukazuje další diapozitiv.
Nejvíce pacientů bylo se středně a málo diferenciova-
ným karcinomem (G2, G3), 18 pacientů s rozsahem
choroby T2, 21 pacientů T3-

Obr. 14: Radioterapie probíhala na lineárním urych-
lovači nebo na radiokobaltu, jednotlivá LD 1,8 Gy
do celkové LD 40 - 45 Gy na regionální lymfatické
uzliny a dále cíleně na oblast prostaty do celkové LD
64 - 70 Gy.

VÝSLEDKY - obr. 15: Lokálních recidiv během 5 let
bylo celkem 5 z celého počtu 39 pacientů, tj. 12 %. Jak
ukazuje tabulka, šlo o pacienty, kteří byli ozářeni z na-
šeho hlediska nízkou dávkou záření (64 Gy), převážně
o nádory T3 a současně o nádory s vyšším stupněm
diferenciace.

Obr. 16: Vzdálené metastázy se objevily celkem
v 36 % případů, u nádorů velikosti T2 ve 13 %, u ná-
dorů klasifikovaných T3 v 23 % případů. Obr. 17:
Nejčastější lokalizace metastáz jsme zaznamenali v kos-
tech a i v našem souboru pacientů výskyt metastáz vý-
znamně souvisí s nízkým stupněm diferenciace G3-

Obr. 18: Celkové pětileté přežití jsme zaznamenali
u T2 v 67 % případů, u T3 přežívalo 5 let 52 % pacien-
tů.

Obr. 19: 2 komplikací jsme zaznamenali chronickou
cystitidu, edém skróta, stenosu ureteru a chronickou
proktitidu ve 2-5 % případů.

ZÁVĚR: Závěrem lze říci, že u nádorů lokalizova-
ných na prostatu je radioterapie alternativní metodou
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léčby k radikální' prostatektomii. Pro radioterapii je
ovšem skupina pacientů často negativně vyselektována,
jde o pacienty, u kterých nebyla vhodná radikální pro-
statektomie, jde o muže starší, v horším zdravotním sta-
vu, nebo o muže, jejichž onemocnění se rozšířilo za
hranici prostaty (T3 nebo T4). Čistě lokální ozáření pro-

staty doporučujeme pouze u rozsahu TI, T2 s nízkým
stupněm diferenciace Gl a nfzkou hodnotou PSA. Jinak
je vždy nutné připojit ozáření regionálních lymfatických
uzlin, neboť až u 30-40 % klinicky negativních uzlin
mohou být mikrometastázy. Jako optimální považujeme
dávku na oblast prostaty 66 - 70 Gy.

PROGNOSTICKÉ FAKTORY
U KARCINOMU PROSTATY

celkový zdravotní stav

věk + očekávaná doba života

postoj pacienta k terapii

charakteristika nádoru: stádium
velikost tumoru
stupeň diferenciace
předléčebné PSAObr. 1

RIZIKO METASTAZOVÁNÍ
U KARCINOMU PROSTATY

Gleason grade

2 - 4

5 - 7

8 - 1 0

riziko metastazování %

20

40

75
Obr. 2

VÝBĚR PACIENTŮ A MOŽNOSTI LÉČBY

stadium

věk

výhody

komplikace

radikální operace

T1.T2

mladší
(méně než 70 let)

vysoké % vyléčení

inkontinence 5-20 %
impotence 30-80 %
mortalita 1 - 2 %
hematog.
diseminace 20 %

radioterapie

T1,T2,T3,T4

bez omezení věku

neinvazivní

proctitis 1-4%
chronická
cystitis 4- 6 %
impotence 13-40 %

INDIKACE RADIOTERAPIE U LOKALIZOVANÉHO
KARCINOMU PROSTATY

u středné
diferenc.

Stadium B

Stadium C

1) kurativní

T1b,

A2

T2a,

B1

2) paliativní

i a spatné v. alternativní
nádorů J^> možnost

-^ k chirurgii
T2

T3
T3a
T3b

«vs^ optimální
" ^ > léčebná

*^ metoda
Obr.

RADIOTERAPIE

T2a

B1

T3

C

T4, N+, M1

současně G1, nízké PSA,
ACP v normě

cílené ozáření tumoru
prostaty

ozáření lymfatických uzlin
40-45 Gy
dále cíleně tumor prostaty

Obr.

STADIUM B, C - RADIOTERAPIE

pánevní uzliny:

prostata:

jednotlivá LD:

frakcionace:

45-50 Gy

65-70 Gy

1,8-2,0 Gy

5x za týden
Obr. 3 Obr. 6
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POOPERAČNÍ RADIOTERAPIE

positivní okraje resektátu

residuální tumor

infiltrace váčků semenných

infiltrace uretry, hrdla měchýře

Obr. 8

POSITIVNÍ OKRAJE PO RADIKÁLNÍ
PROSTATEKTOMII

stadium % positivních okrajů

A, B1 18%

B2 57 %

Catalana, Dresner

Obr. 9

NEUTRONOVÉ OZÁŘENÍ CA PROSTATY
STADIUM C, D1 (T3, T4)

fotony

fotony+neutrony

lokoreg. recidiva

2 2 %

7 %

5leté přežití

35%

62%

RToG Laramore

Obr. 11

RADIOTERAPIE LOKALIZOVANÉHO
KARCINOMU PROSTATY

Počet pacientu:

Období léčby:

Věk:

Kl:

Histologie:
Obr. 12

39

1987-1990

medián 65 roků (54-80)

70-100 %

adenokarcinom

ROZDĚLENÍ DLE TNM A STUPNĚ
DIFERENCIACE

T2

T3

CELKEM

G1

2

2

4

G2

8

11

19

G3

5

7

12

G neurčen

3

1

4

CELKEM

18

21

39

NO, M0

Zdroj záření:

Jednotlivá LD:

Celková LD:

Obr. 13

LU brzdné záření X, 20 MeV
Radiokobalt

1,8 Gy 5x za týden

64-70 Gy

Technika ozáření: lymfatické uzliny
40-45 Gy
cíleně na prostatu do dávky
64-70 Gy

Obr. 14

počet za 5 let

LOKÁLNÍ RECIDIVY

5 12 %

doba po skončení RT
měsíce

dávka záření (Gy)

tumor

grading

4

64

T3

G3

20

64

T3

G3

29

65

T2

G2

35

64

T3

G3

60

65

T2

G2

Obr. 15

VZDÁLENÉ METASTÁZY

počet

T2

T3

celkem 14

1 3 %

2 3 %

36%
Obr. 16
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LOKALIZACE METASTÁZ CELKOVÉ PŘEŽITÍ - 5 LET

T2

T3

CELKEM

uzliny

1

1

kosti

5

6

11

plíce

2

2

CELKEM

5

9

14

grading

G1

G2

G3

1

3

8 2

1

3

10

Obr. 17

T2

T3

počet / celkem

12/18

11/21

%

67%

52%

Obr. 18

KOMPLIKACE

celkový počet pacientů

chronická cystitis

edém skróta

stenosa ureteru

chronická proktitis

39

2

1

2

1

100 %

5 %

2 %

5 %

2 %

Obr. 19

Konformní radioterapie u pacientů
s karcinomem prostaty

aneb nové víno ve staré láhvi
DOLEČKOVÁ M, ŠABATKA / , KVTOVÁ J.

Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice

Konformní radioterapii (KR) původně popsal
Takahashi již v r. 1948 a to jako způsob utvoření tvaro-
vaného pole pro rotační terapii, které by obkružovalo
cílový objem (TV).

V posledních letech KR vzbuzuje pozornost radio-
terapeutů pro možnost zlepšit lokoregionálnf výsledky
léčby. Nedávné pokroky v diagnostickém zobrazování,
3D plánování, počítačový systém kontrol, multileaf
kolimátor či výroba divergentních stínících bloků na zá-
kladě 3D CT informací povýšily původní ideu do jiných
dimenzí.

Filosofie konformní radioterapie dovoluje dodat do
tumoru vyšší dávku (eskalace dávky), nezvyšuje morbi-
ditu zdravých tkánf a to pomocf optimálně tvarovaných
polf podle TV ve 3 rozměrech. U KR je využito 3D plá-
nování.

Radiobiologické zdůvodnění KR jak uvádí C. C. Ling je
založeno na:
- charakteristice křivky dávkové odpovědi pro lokální

kontrolu tumoru a charakteristice křivky pro orgáno-
vé komplikace

- objemové závislosti poškození zdravých tkánf
- hypotéze, že zvýšeni' lokální kontroly tumoru sníží

jeho metastatický potenciál.

Cílem KR je- zvýšit pravděpodobnost lokální kontroly
tumoru a tím zlepšit přežití a redukce toxicity léčby
(časné i pozdní").

KR klade nároky na:
- přesné zakreslení TV a kritických orgánů
- přesnou denní reprodukci záření, fixaci pacienta
- kontrolu přesného nastavení v průběhu léčby.
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Jinak je potenciální riziko geografického minutí tumo-

ru.

Lokální recidivy karcinomu prostaty po konvenčním
ozáření dosahují relativně vysokého procenta a to jak v
závislosti na objemu tumoru, tak na aplikované dávce
záření.

TI - 2 8-29 %
T3 - 4 24-42 % v 7-10 letech po léčbě
(M. A. Bagshaw, G. E. Hanks, W. U. Shipley, M. V.
Pílepich.)

T3 - 4 lokální recidivy v 7 letech po léčbě:
60-64,9 Gy 36 %
65-69,9 Gy 32 %
70 a více 24 %

Při dávce 70 Gy a více se ale pozdní komplikace zdvoj-
násobily (G. E. Hanks 1988). Zavedení KR nám dává
příležitost pro překonání těchto problémů.

Pro eskalaci dávky KR je třeba:
1. Zakreslit hranice kolem CTV (clinical target volume)

10 mm a 6-10 mm přilehlého rekta.
2. Dose - volume histogram pro rektum využít k ome-

zení dávkového povýšení (G. J. Kutcher 1996), 75 Gy
ve 30 % rektální stěny má 10 % pozdních rektálních

komplikací G 2-3 dle RTOG (V. A. Benk 1993).

Dávka 70 Gy a více má signifikantně nižší počet lo-
kálních recidiv.
Lokální kontrola: 77 % versus 66 % v 8 letech, u lézí s
.vysokým gradingem dokonce
84 % versus 19 % (A. C. Hartford 1996).
Rektální morbidita G2-3 je při KR redukována z 22 %
na 7 %.

% rektálních komplikací G2, G3

Dávka na CP Rektální blok Bez rektálního bloku

74 Gy
74-76 Gy

0 %
7 %

6
25 <

Celkem 7 % 22 %
(W. R. Lee, 1996)

Na onkologickém oddělení Nemocnice v Českých
Budějovicích jsme začali užívat techniku konformní ra-
dioterapie u pacientů s karcinomem prostaty od jara
1997, ovšem bez eskalace dávky, zatím za účelem sní-
žení vážných pozdních komplikací.
. V současné době je fixace pánve pacienta všeobec-

ně doporučována a umožňuje ozařovací polohu jak su-
pináční, tak pronační. Obr. 1 ukazuje pacienta v ozařo-
vací supirtační poloze s fixací pánve.

Pacienti jsou ozařováni na lineárním urychlovači

Clinac 2100 C
firmy Varian.
Ozářeni jsou na
oblast pánve
BOX technikou
X zářením en.
18 či 6 MV. Na

. cílový objem
(prostatu, para-
prostatické tká-
ně, semenné
váčky a pánevní
uzliny) je apli-
kována dávka
40-46 Gy (dle
rizikových fak-
torů), d. 1. d.
2 Gy. Zdravé
tkáně mimo TV
jsou vykryty di-
vergujícími stí-
nícími bloky.

Verifikační
snímek ze si-
mulátoru s kon-
trastní náplní
močového mě-
chýře ukazuje
velikost oza-
řovacího pole
v .. isocentru
(obr. 2).

Dávkovou
distribuci na CP
v transverzál-
ním řezu CT je
možné porov-
nat bez a se stí-
nícími bloky
(obr. 3a, 3b).
V každém pro-
vedeném CT
řezu je zakres-
len cílový ob-
jem a kritické
orgány - rek-
tum a močový
měchýř.

Beam's- eye
- view usnadní
tvorbu bloků
vždy pro jedno-
tlivé ozařovací
pole podle tva-
ru cílového ob-
jemu (obr. 4).

Obr. 1

Obr. 2

"

Obr. 3a
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Obr. 3b
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Dose - volume histograms nám dovolují srovnat ob-
jemovou zátěž kritických orgánů - rekta (obr. 5a) a mo-
čového měchýře (obr. 5b) při porovnávání BOX tech-
nik bez a se stínícími bloky (plán č. 1 - bez stínících
bloků, plán ě. 2 - se stínícími bloky).
Při ozařování pánve se stínícími bloky je objemové za-
tížení rekta nižší, ale ozářený objem močového měchý-
ře je u obou technik prakticky stejný.

Po dávce 40 - 46 Gy na pánevní pole pokračujeme
boost technikou na oblast prostaty a semenných váčků
a to do dávky 68 Gy. Na transverzálních řezech CT
(centrální paprsek malých polí) je vidět vyznaný podíl

Obr. 5b

poměru ozařovaného objemu a PTV (planning treat-
ment volume). Ten je významný, když ozařujeme bez
bloků (obr. 6a) a naopak rozdíl se stírá při konformní
radioterapii (obr. 6b).

Srovnání malých polí klasické radioterapie a kon-
formní při beam#s - eye - view ukazuje obr. 7a, 7b.
Z pohledu bočního pole je vidět postavení stínících
bloků k cílovému objemu.

Dose-volume histograms nám dovolil srovnat obje-
movou zátěž obou kritických orgánů - rekta (obr. 8a)
a močového měchýře (obr. 8b) u konvenční ozařovací
techniky (plán č. 2) a s konformní radioterapii (plán

I

Obr. 6a

f •-•---• . , . •

Obr. 6b Obr. 7a
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Obr. 9b

tmně nižší u KR -č. 1). Objemová zátěž rekta je význa
30 % objemu rekta dostává 67 Gy, u konvenční radio-
terapie 73 Gy.

Nejlépe vynikne rozdíl mezi konvenční (obr. 9a) a

konformní (obr. 9b) radioterapií při
3D plánování při bočním pohledu.

Závěr:
Konformní radioterapie redukuje čas-
nou a pozdní gastrointestinální a ge-
nitouretrální morbiditu (W. R. Lee,
1996, C. A. Laivton, 1991, S. A.
Leibel, 1994, H.M. Sandier, 1995).
Ačkoliv randomizované trialy srov-
návající 3D konformní radioterapii
s konvenční nejsou ještě dokončeny,
předběžné výsledky mnoha publiko-
vaných prací ukazují tuto techniku
jako slibnou k dosažení lokální kon-

troly prostatického karcinomu (A. C. Hartford, 1996,
G. E. Hanks, 1995, M. A. Seymor, 1994, R. Schwarz,
1997).

I

Dr. ŠIFFNEROVÁ, Dr. DOLEČKOVÁ, Dr. BUSTOVÁ
Onkologické odd., Nemocnice Č. Budějovice

Při rozhodování léčby je nutné provádět pečlivou
analýzu rizika a benefitu dané léčebné metody a léčbu
provádět pouze tehdy, když je přínosem pro pacienta.

Tato přednáška je věnována karcinomu prostaty, je-
hož léčba prošla dlouhým vývojem. Počátkem století
byl lokalizovaný karcinom prostaty vedle operačního
přístupu i ozařován radiovými jehlami, aplikovanými
přes perineum. Později byly vyvinuty aplikátory pro
lokální ozáření prostaty přes uretru nebo přes ko-
nečník. Ve 40. letech byla lokální léčba kombinována
se zevním rentgenovým zářením. Teprve s rozvojem
vysokoenergetických zdrojů záření se výrazně zlep-
šila možnost radikálního ozáření prostaty a tato lé-
čebná modalita se stala alternativou k chirurgické léč-
bě.

K porovnání léčebných výsledků jsem z celé řady
studií vybrala 2 autory - pana Schródera, kteiý srovná-
vá 5, 10 a 151eté přežití u pacientů s karcinomem
prostaty v rozsahu Tl-3, kteří byli operování s prací
pana Bagshawa, kde byli pacienti ozařováni. 51eté pře-
žití je srovnatelné v obou skupinách. lOleté přežití je
u rozsahu TI, 2 příznivější ve skupině operovaných
nemocných. U onemocnění rozsahu T3 jsou výsledky

10 i 151etého přežití lepší u pacientů, kteří byli ozařo-
váni.

Jak již bylo řečeno vedle hodnocení efektu léčby je
nutné hodnotit i její toxicitu, to znamená v případě ozá-
ření poiradiační komplikace.

Cílem této retrospektivní analýzy je právě sledování
komplikací po aktinoterapii pro karcinom prostaty.

Soubor je tvořen 122 muži s karcinomem prostaty,
kteří byli ozářeni na onkologickém oddělení v Č. Bu-
dějovicích v letech 1980-1992. Sledování končí v roce
1992 proto, aby bylo možné zhodnotit komplikace mi-
nimálně 5 let od léčby.

Průměrný věk pacientů byl 64,6 roků (50-78 let). 25
mužů, tj. asi 20 %, bylo starších 70 let.

Dále je soubor rozdělen dle typu operačního výko-
nu - ca. 56 % mužů mělo provedenou punkci prostaty,
44 % nemocných mělo transuretrální výkon, žádný pa-
cient neměl transabdominální výkon.

Rozložení pacientů dle velikosti primárního nádoru
je uvedeno v levé části diapozitivu. U převážné většiny
ozářených mužů - téměř u 80 % - byl rozsah tumoru T2
a T3.

Histologicky se vždy jednalo o adenokarcinom.
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Protože je sledováno poměrně dlouhé období' 13 let,
ve kterém se měnil způsob léčby, byl soubor rozdělen
do 3 základních skupin.
Skupina A: Ozáření celé pánve, nejčastěji poli velikos-
ti 15 x 15 cm nebo většími, zahrnujícími ozáření pro-
staty a regionálních uzlin do 40 - 45 Gy + doplnění na
oblast prostaty do 56 - 60 Gy. Do této skupiny je zařa-
zeno 55 mužů.
Skupina B: Ozáření celé pánve stejného rozsahu do 40
až 45 Gy + doplnění na oblast prostaty do vyšší dávky,
do 65 - 70 Gy. Skupinu tvoří 37 mužů.
Skupina C: Ozáření pánve malými poli, obvykle 10 x
10 cm, cílenými na oblast prostaty do 40 - 60 Gy. Zde
je zařazeno 30 mužů.

Na dalším diapozitivu již můžeme sledovat rozlože-
ní pacientů dle velikosti primárního nádoru podle typu
ozáření ve skupinách A, B, C. Ve skupině A bylo nejví-
ce pacientů s rozsahem tumoru T2, zatímco ve skupině
B bylo nejvíce pacientů s tumorem v rozsahu T3.

Další diapozitiv zobrazuje věkové rozložení mužů,
opět dle skupin A, B, C. Nejvíce nemocných bylo ve vě-
kovém rozmezí 60-70 let. Považuji za důležité upozor-
nit na skupinu C, kde 12 pacientů z 30, tj. ca. 40 %, je
starších 70 let.

Následující diapozitiv znázorňuje typ operačního vý-
konu. Ve skupině C, kde je převaha starších pacientů
byla prováděna hlavně punkce prostaty. Ve skupině pa-
cientů ozářených velkými poli do 65 - 70 Gy, což je typ
léčby, který se provádí nyní, převládá transuretrálnf vý-
kon.

Předmětem našeho sdělení jsou poiradiačnf změny,
které dělíme dle doby vzniku na časné a pozdní.
Pro sledování komplikací byl z řady systémů vybrán
a použit RTOG/EORTC systém pro hodnocení časných
a pozdních poiradiačnfch změn, publikovaný v časopi-
se Neoplasma.

Na diapozitivu jsou uvedeny změny časné, které
vznikly od 1 do 6 měsíců po skončení ozáření. Akutní
reakce během léčby, včetně 1 měsíce po skončení oza-
řování nebyly považovány jako komplikace. Časné
změny dělíme na lehké, střední a těžké a také dle po-
stižení jednotlivých orgánů pánve.

Vedlejší diapozitiv zobrazuje počet a stupeň časných
poiradiačnfch komplikací podle jednotlivých typů
ozáření. Bylo pozorováno celkem 26 časných poira-
diačnfch změn, převážně lehkého a středního stupně.
Z toho dva pacienti ve skupině C měli těžké poiradiač-
ní změny v oblasti GIT.

Na dalším diapozitivu jsou uvedeny změny pozdní.
Co se týče GU traktu, za změny lehkého stupně je

považováno občasné krvácení. Střední stupeň znamená
časté krvácení, dysurie, uretrálnf striktura či kapacita
močového měchýře pod 150 ml. Těžké změny zname-
nají stálé krvácení, nekrosu či kapacitu měchýře .pod
100 ml.

V GIT je občasný průjem a krvácení považováno za
změny lehkého stupně. Rektální striktura, obstrukce
nebo krvácení za střední stupeň, nekrosa, fistula či per-
forace střeva za těžký stupeň poiradiačnfch změn.

Dalčf diapozitiv ukazuje pozdní změny dle jednotli-
vých typů ozářenf. Z celkem 22 pozdních poiradiačních
změn byly 2 komplikace závažné, lx se jednalo ve sku-
pině A o ulcerosnf zánět sigmoidea s nutností operač-
ního výkonu a lx ve skupině B o svraštělý měchýř
s nutností ureteroileoanastomosy.

Na předchozích diapozitivech byly zachyceny počty
jednotlivých komplikací dle typu a stupně. Chtěla bych
upozornit na to, že u 13 pacientů se jednalo o sdruže-
ní 2-3 komplikací. Proto je důležitý následující diapozi-
tiv, který ukazuje procento nemocných s pozdními
poiradiačními změnami, které mají vliv na další život
nemocných.

Ve skupině nemocných, kteří byli ozářeni velkými
poli s dosycením na oblast prostaty do 56 - 60 Gy má
pozdní poiradiační změny 20 % pacientů, z toho 1 muž
(2 %) má již zmiňovanou komplikaci závažnou. Ve sku-
pině ozářené stejnou technikou, ale vyšší dávkou (65
až 70 Gy) je procento pacientů s komplikacemi o něco
vyšší - ca. 22 %. Opět 1 muž (3 %) má komplikaci zá-
važnou. Ve skupině C, kde byli pacienti ozářeni pouze
na oblast prostaty do 40 - 60 Gy, byly i přes vyšší věk
skupiny zaznamenány komplikace u 6 % nemocných.
Žádná komplikace nebyla závažná. Je zajímavé, že
pozdní poiradiační změny, které byly hlavně v oblasti
močového měchýře a uretry, těsně souvisely s prová-
děním transuretrálního výkonu. Z 15 pacientů s pozd-
ními genitouretrálními komplikacemi mělo 10 mužů
proveden transuretrální výkon. V souboru jsme se ne-
zabývaly sledováním další pozdní komplikace a to
erektilnf impotence.

Na posledním diapozitivu je literární přehled závaž-
ných pozdních poiradiačnfch komplikaci', které se po-
hybují mezi 2-6,5 % dle jednotlivých autorů. V našem
souboru je počet pozdních závažných změn, které
ovlivňují další život nemocného srovnatelný s zde uvá-
děnými čísly. Jde ve skupině A o 2 % a ve skupině B
o 3 %.

Přesto však problémy spojené s poiradiačnfmi změ-
nami zůstávají středem našeho zájmu a snažíme se je
omezit za použití zde zmiňované konformní terapie.
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CA PROSTATAE
POZDNÍ POiRADIAČNÍ ZMĚNY

RTOG/EORTC SYSTEM
TYP ZMĚN MOČOVÉ i STŘEVNÍ^

LEHKÉ OBČASNĚ
KRVÁCENÍ

[OBČASNÝ PRŮJEM
i OBČASNÉ KRVÁCENÍ

ČASTÉ KRVÁCENÍ REKTÁLNÍ STR1KTURA
STŘEDNÍ DYSURIE , OBSTRUKCE NEBO : :

1 URETRÁLNÍSTRIKTURA KRVÁCENÍ
KAPACITA M.M. < 150m!

j - . . . . STÁLE KRVÁCENÍ NEKROSÁ ™ : i
TEZKE fNEKROSA FISTULAv "-'• i • -:"1

ÍKAPACrTÁ M.M. < 100mt PERFORACE STŘEVA í

CA PROSTATAE
POČET PACIENTŮ S POZDNÍMI POIRÁDIAČNÍMI

ZMĚNAMI DLE TYPU OZÁŘENÍ (GIT + GU)
TYP i L POIRADIACNI ZMENY_J „ „ , „ _ , j

OZÁŘENÍ " f l iČELKEM
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CA PROSTATAE
POZDNÍ POÍRADIAČNÍ ZMĚNY DLE TYPU OZÁŘENÍ;

(Glt + GU) >

TYP TYP PO1RAD1ACNICH ZMĚN ^f|
OZÁŘENÍ LEHKÉ I STREDNl t TĚŽKÉ Š

CA PROSTATAE

ROSEN1

SACK
PRESTON
PILEPICH
LEBEL
BAGSHAW
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Oboustranné nádory ledvin
KOTEK F, ROVNÝ F, FILIPENSKÝP, ČAPÁK I*>
Urologické oddělení FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53

přednosta: Doc. MUDr. František Rovný, CSc.
** Masarykův onkologický ústav Brno-Žlutý kopec, urologie, ředitel: MUDr. Josef Drbal

Adenokarcinom ledviny je jedním z nejčastějších ná-
dorů ledvin u dospělých. Vychází' z epitelu ledvinných
kanálků. V době zjištěni' diagnózy bývají' přítomny
metastázy ve 25-30 % případů (dle některých citací až
v 57 %), z toho ve 2/3 případů jde o metastázy
mnohočetné, predilekčním místem metastáz jsou plíce
(35 %), skelet (35 %), játra (9 %), vzácné nejsou ani me-
tastázy intrakraniální (9 %)• Metastáza bývá často prv-
ním projevem vlastního onemocnění.

Z hlediska prognózy rozlišujeme adenokarcinom
ledviny primárně metastazujfcf a metastázy pozdní. Na
možnost spontánf remise metastáz po nefrektomii (opa-
kovaně uváděno v učebnicích) nahlížíme kriticky, dle
publikovaných literárních údajů se jednalo v 90 % pří-
padů o regresi plicních metastáz, avšak pouze 37 %
z nich jich bylo skutečně verifikováno histologicky!
Příznivým prognostickým znakem je dlouhý interval
bez zjevné nemoci mezi nefrektomif a zjištěním me-
tastázy - tyto pacienty nutno vytypovat, jde o kadidáty
agresivnější terapie.

S nádorovou trombózou dolní duté žíly se u adeno-
karcinbmu ledviny setkáváme v 4-10 % případů - přes-
tože četné studie jí nepřikládají zcela zásadní vliv na
prognózu, preferujeme na našem pracovišti odstranění
nádorového trombu.

V současnosti jsme svědky exploze výskytu nových
případů, přičemž onemocnění postihuje stále nižší vě-
kové kategorie. Vysokou incidenci v populaci (a to ne-
jen evropské) nelze vysvětlit pouze lepší dostupností
neinvazivních a spolehlivých vyšetřovacích technik.
Naše vlastní zkušenosti korelují nárůstem incidence
adenokarcinomu ledviny v populaci se studiemi zahra-
ničními. Pro ilustraci uvádíme tabulkový přehled počtu
pacientů, kteří byli na našem pracovišti operováni
v jednotlivých letech období 1992-1996. Z přehledu
rovněž jednoznačně vyplývá zvyšující se tendence řešit
onemocnění v indikovaných případech záchovnou
(tzv. „nefron šetřící") operací.

rok operovaných pacientů
1992
1993
1994
1995
1996

32
68
59
71
94

leden-září 1997 54
celkem: 378

' operací

(13)
(21)
(29)
(16)
(.19)

Základním předpokladem terapeutického úspěchu
je chirurgické řešení. Hormonální léčba se projevila
jako bezvýznamná (v 51etém přežití ani ve frekvenci
metastáz do 5 let nebyl u profylakticky hormonálně lé-
čených zjištěn podstatný rozdíl, naopak se klinicky
manifestovaly četné nežádoucí účinky hormo-th). V pří-
padě aktinoterapie nebyl prokázán patřičný efekt ani
v případě předoperačního předozářenf (kdy se očeká-
vala profylaxe metastáz snížením peroperačnf implan-
tace), ani při dlouhodobé aktinoterapii pooperační
Velmi povzbudivé výsledky jsou oproti tomu doku-
mentovány u imunomodulace, zejména v kombinaci
s cytostatikem - i zde má však význam chirurgické ře-
šení, byť jen z důvodu cytoredukce.

Obecná strategie operační léčby nádorů ledvin vy-
chází z radikální nefrektomie a předpokladu existence
kontralaterálnf ledviny, která je v natolik dobrém stavu,
že po nefrektomii bude sama funkčně způsobilá a do-
stačující. Do specifické situace se dostáváme, jsou-li ná-
dorem postiženy ledviny obě, případně je-li postižena
ledvina solitární, obdobná situace nastává též v případě
afunkčnf ledviny kontralaterálnf, a to na patologickém
podkladě jakékoli etilogie. Stále není výjimkou, že jsou
uvedené stavy prohlášeny za inoperabilní a pacient po-
kládán za inkurabilnfho s infaustnf prognózou. Resekce
solitárnf ledviny patří k operačním výkonům náročněj-
ším a obávaným - vždy je nutno počítat s eventualitou
totální nefektomie a ne vždy je pak zcela bezkolizní
spolupráce s nefrologem při zabezpečení následné dia-
lyzačnf péče. Nelze se pak divit, že takto zapříčiněné
rozpaky jsou zastírány obhajobou kontraindiace pro
nemožnost dodržení „onkologického principu" v tako-
vé míře radikality, jaká je u radikální nefrektomie ob-
vyklá.

Jsme přesvědčeni, že zvláště v případě solitárního a
dobře ohraničeného, tumoru bez infiltrace perirenální-
ho tuku je záchovný výkon plně opodstatěn a nepřed-
pokládáme výrazně odlišnou prognózu, než jako u ra-
dikální nefrektomie. Naprostou samozřejmostí je dů-
sledná dispenzarizace s pravidelnými kontrolami stavu
solitárnf ledviny (morfologického i funkčního) - doba,
kdy může dojít k výskytu lokální recidivy, je zcela ne-
vyzpytatelná!

Závěrem chceme zdůraznit, že problematika chirur-
gické léčby oboustranných nádorů ledvin (a obdobně
nádoru ledviny solitárnf, funkčně solitární event, nádo-
rového postižení ledviny morfologicky anomální) za-
hrnuje terapeutické možnosti v rozpětí od využití prin-
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cipu radikální nefrektomie až k ponechání stavu bez je resekce tumorů ledvin v těchto případech nejvyíiod-
chirurgického ovlivnění, přes konzervativní terapii až nějgf, protože spojuje možnost odstraněnf nádoru se za-
k možnosti záchovné operace. Podle našich zkušeností chováním funkčně zdatného ledvinného parenchymu.
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Carl Max Wilhelm Wilms
(medailon o významném lékaři)

Prof. MUDr.Josef KOVTECKÝ, DrSc.
Klinika dětské onkologie FN a 2. LFKU v Praze

Nefroblastom se v běžné klinické i patologicko-ana-
tomické praxi označuje jako nádor Wilmsův. Nebyl to
však WILMS, nýbrž Thomas RANCE, který o tomto ná-
doru uveřejnil první sdělenf v roce 1814 s názvem
„Case of fungus haematodes of the kidneys". Popsal ne-
moc 17měsíčního dítěte, které zemřelo 13 měsfců po
začátku onemocněnf. Pitva prokázala infiltraci celé levé
ledviny, v pravé ledvině byl nalezen ohraničený nádo-
rový uzel.

V roce 1828 publikoval podobný nález nádorů obou
ledvin Ebenezer GAIRDNER z Edinburghu - „Case of
fungus haematodes in the kidney", a po něm v roce
1856 van der BYL - „Cancerouse growth of the kidney
weighing thirtyone pounds". Jím popsaný nádor 7leté
dfvky vážil 14 kg!

Prvnf dokonalé popisy nefroblastomu jsou však až
z let 1872 od Karla EBERTHa z Zurichu - „Myoma sar-
comatodes renum", 1875 od Julia COHNHEIMa z Lip-
ska - „Congenitales quergestreiftes Muskelsarkom der
Niere" a 1878 od Felixe MARCHANDa. F. S. EVE podal
zprávu o HUNTERově dětském pacientovi s oboustran-
ným postižením ledvin, kterou je možné datovat rokem
1790. Prvním, kdo referoval o adenosarkomu u novo-
rozence, resp. fetu, byl v roce 1886 F. T. PAUL v práci
„Congenital adenosarcoma of the kidney".

Za klasická se ovšem považují až vyčerpávající po-
jednání dvou německých lékařů: „Sarkomatose Drusen-
geschwulst der Niere im Kindesalter (embryonales
Adenosarcom)" lipského patologa (4 + 4a) Felixe
Victora BIRCHHIRSCHFELDa z roku 1894 (proto se
také po nějakou dobu říkalo v Německu nefroblastomu
nádor Birch-Hirschfeldův) a „Die Mischgeschwiilste der
Nieren" tehdy také lipského chirurga Maxe WILMSe
z roku 1899.

První z uvedených badatelů rozpoznal, že se pod
různými do té doby užívanými názvy skrývá týž nádor,
že jde o nádor smíSený, složený dílem z pojiva, dílem
z tkáně epiteliálnf, pro který razil pojmenování embryo-
nální adenosarkom ledviny. Zmíněnou práci o něm
publikoval společně se známým gynekologem
Doderleinem.

WILMS pak popsal typický obraz klinický a vyjádřil
názor, že původ nádoru je v primitivní, nediferencova-
né tkáni mezodermálnf. Poznal, že všechny tkáně pří-
tomné v nádoru vznikají z týchž embryonálních buněk
a unifikoval tak do té doby morfologicky diverzní ná-
dory.

Přesto, že tedy WILMS nebyl prvním kdo nádor po-

psal či určil, je s ním jeho jméno neodlučitelně spjato.
Ostatně WILMSůy podíl na rozšíření správných před-
stav o tomto druhu nádoru do povědomí široké lékař-
ské veřejnosti je nepopiratelný. Proto, ale také pro jeho
ostatní zásluhy o lékařství a chirurgii zvláště, je vhodné
připomenout stručně jeho odborný život, tím spíše, že
loni (1997) uplynulo 130 let od jeho narození, letos
(1998) 80 let od jeho předčasné smrti (1918) a rok nato
100 let od vydání jeho zásadní monografie (1899).

Max WILMS byl slavnou postavou nejen německé,
ale evropské medicíny začátku našeho končícího stole-
tí. Narodil se 5- listopadu 1867 v Húnshovenu, blízko
Aachen v Porýní, jako druhý syn právníka Petra
Mathiase Wilmse a jeho ženy Emilie, rozené
Knauerové. Původně chtěl následovat profesí otce
a staršího bratra, ale po jednom semestru studia práv
přešel na fakultu lékařskou a - jak bylo tehdy zvykem
- studoval na více univerzitách - v Mnichově, Marburgu,
Berlíně a v Bonnu. Na tamní univerzitě získal doktorát
po obhajobě inaugurační disertace, v níž se zabýval
problematikou chirurgie jícnu (historicky od roku
lóll). Během studií, před 5- semestrem, navíc absolvo-
val vojenskou službu v „Kaiserlichen Bayerischen
Infanterie Regiment <Kónig>".

Hned po skončení studií se stal asistentem patolo-
gicko-anatomického ústavu v Giessenu u profesora
Eugena BOSTROEMa a setrval tu čtyři roky - do podzi-
mu 1895. V tomto ústavu zahájil studie o nefroblasto-
mu. Toho roku přešel jako patolog na interní oddělení
profesora LEICHTENSTERNa do Augusta - Hospital
v Kolíně nad Rýnem, ve kterém pracoval rok. Jeho vše-
stranné nadání dokumentuje skutečnost, že tu zkon-
struoval jednoduchý rtuťový manometr k měření tlaku
mozkomíšního moku, který se užíval ještě během
1. světové války.

Toto první údobí lékařské činnosti WILMSovy cha-
rakterizují tři okolnosti. Předně skutečnost, že patologií
se zabýval zcela vědomě a cíleně proto, aby získal do-
konalé teoretické znalosti pro již dříve zvolenou a vy-
touženou dráhu chirurga, za druhé důkaz mimořádné
schopnosti pro práci vědeckou, což bylo všeobecně
uznáváno (a tu sluší připomenout, že celou jeho další
chirurgickou činnost vědeckou trvale, poznamenala
jeho intenzivní počáteční práce patologicko-anatomic-
ká) a za třetí jeho velký obdiv k profesoru
LEICHTENSTERNovi, který mu byl nepochybně jedním
z velkých vzorů životních.

V prosinci roku 1896 nastoupil jako asistent na chi-
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rurgickou kliniku v Lipsku, kterou vedl proslulý
Friedrich TRENDELENBURG. Léta práce na lipské chi-
rurgické klinice naplnila studia o smíšených nádorech
a vedla WILMSe k vyjádření vlastni'teorie jejich geneze.
Patří sem zejména práce „Dermoidzysten und
Teratome", „Uber teratoide Geschwiilste des Hoden",
„Uber die soliden Teratome des Ovarium", „Uber
Embryome und embryoide Tumoren des Hoden" a ze-
jména souhrnná monografie „Die Mischgeschwíllste",
vydaná v Lipsku u Arthura GEORGIho v roce 1899-
Zvláště pozoruhodné je, že i tyto práce patologicko-
anatomického ražení doplňoval vlastní prací experi-
mentální. WILMS se snažil např. vyvolat vznik smíSe-
ných nádorů vstřikováním rozdrcených kuřecích em-
bryí do peritoneálnf dutiny pokusných zvířat.

Je příznačné, že ve stejném období prokazoval širo-
ký zájem o mnoho aktuálních otázek tehdejší chirurgie.
Studoval význam tetanového antitoxinu a publikoval
o něm práci (1901). Zabýval se traumatologif. Svědčí
o tom publikace „Verletzungen und Erkrankungen des
Ellenbogens und Vorderarmes", další o poranění cév
radixu mesenteria (publikace 1901), zavedení vlastní
metody amputace, o které referoval na 33. sjezdu
Německé chirurgické společnosti v roce 1904 i zavede-
ní nového způsobu sutury šlachy, o kterém publikoval
práci spolu se SIEVERSem roku 1905. Jeho veliký zájem
o možnosti využití X paprsků vyjádřil vývojově zamě-
řenou prací „Die Entwickelung der Knochen der obe-
ren Extramitat, darsgestellt in Róntgenbildern" (1902).
Milníkem lékařské literatury tohoto období se stal
Wilmsem napsaný díl mnohosvazkové „Deutsche
Chirurgie" nazvaný „Der Ileus. Pathologie und Klinik
des Darmverschlusses" (1906). Vyjádřil řadu nových ná-
zorů na ileus, zejména na mechanismus strangulace, na
citlivost břišních orgánů a příčiny a vznik kolikovitých
bolestí. Do té doby byl ileus nahlížen jako onemocně-
ní interní a byl to právě Wilms, který vyzdvihl roli
chirurgické intervence, jak dokazuje jeho doporučení
chirurgické léčby stenózy pyloru. Zejména tato mono-
grafie obrátila pozornost k jeho jménu.

Protože činnost WILMSova na lipské klinice byla
úspěšná, byl již roku 1899 z chirurgie habilitován a
roku 1904 jmenován mimořádným profesorem. V roce
1907 byl povolán - už s titulem řádného profesora - na
místo přednosty chirurgické kliniky v Basileji. V kon-
kursu vyhrál proti profesoru Leopoldu Friedreichovi
pravděpodobně splněním podmínky, že na klinice
setrvá nejméně čtyři roky. Vystřídal tu profesora
Enderlena a úroveň kliniky výrazně zlepšil. Např.
v roce 1909 provedli 1594 operací s na tu dobu neuvě-
řitelně nízkou mortalitou 6,7 % (!) a ošetřili 2267 am-
bulantů. V basilejském období popsal zvláštní zvukový
fenomén při střevním uzávěru (1910), zabýval se diag-
nostikou a léčbou neperforovaného duodenálního
vředu (1910) a léčbou těžkých popálenin. Mistrovsky
popsal patologický a klinický obraz coecum mobile

a intenzivně studoval možnosti konzervativní léčby tu-
berkulózy. Objev paprsků X ho vedl nejenom k využi-
tí diagnostickému, ale i k využití léčebnému. Zabýval se
indikacemi radioterapie při léčbě tuberkulózy kostí a
laryngu a předpokládal příznivý efekt ozáření varlat
v léčbě hypertrofie prostaty - v analogii s ozářením va-
ječníků při myomatóze dělohy (publikace 1901-1902).
Po pěti letech názor změnil ve prospěch ozáření sa-
motné prostaty. Samozřejmě se stavil za radioterapii
zhoubných nádorů. Rozděloval nádory do dvou sku-
pin: relativně benigní skupinu, kterou charakterizuje
pomalý růst a menší tendence metastazovat a skupinu
nádorů rostoucích rychle a snadno metastazujícfch. Pro
první preferoval chirurgickou léčbu, pro druhou radio-
terapii. Ozařování doporučoval i v léčbě neuralgie tri-
geminu. Jeho zájem o výuku vyústil v sepsání učebni-
ce - „Lehrbuch der Chirurgie" spolu s WULLSTEINem,
která se dočkala 6. vydání v Německu krátce před jeho
smrtí roku 1918 a byla přeložena do angličtiny, italšti-
ny, ruštiny, španělštiny a madarštiny. Ale i v Basileji se
- spolu s BIRCHERem zabýval prací experimentální -
studoval okolnosti vzniku strumy u krys.

Jeho renomé způsobilo, že byl od 1. října roku 1910
ustanoven přednostou chirurgické kliniky v Heidel-
bergu, pracoviště, které patřilo k nejvyhlášenějším
v Německu, na kterém působil slavný profesor Vincenz
CZERNY a na němž Wilms vystřídal profesora NARAT-
HANSe. I přesto, že nemohl obhájit před basilejskou
fakultou svůj předčasný odchod, nemohl takovou pří-
ležitost odmítnout. Zbývajících osm let práce na klinice
v Heidelbergu, která byla proti pracovišti basilejskému
mnohem větší, byla vyplněna trvalou, nesmírně inten-
zivní činností praktickou a vědeckou. Z rozsáhlejších
prací vydaných v té době sem patří „Chirurgische
Behandlung der Verietzungen und Erkrankungen des
Kopfes" (spolu s E. V. BERGMANNem), „Karzinome des
Epi-, Meso- und Hypopharynx" (s týmž spolupracovní-
kem), experimentální práce „Der Einfluse der Rontgen-
bestrahlungen des Hoden auf die Beschaffenheit der
Vorsteherdriisen" (s POSNERem) a „Die Freilegung der
Pharynxráume fur Operationen in ihnen". Doporučil
metodu laterální incize pro perineální prostatektomii
(1912), podal přehled chirurgické léčby strumy na zá-
kladě 2100 operací (1918) a přispěl svými pracemi ke
vzniku různých chirurgických subspecializacf - ošetřo-
váním poranění centrálnf i periferní nervové soustavy
neurochirurgie, chirurgickou léčbou vrozených i získa-
ných chorob kostí a kloubů ortopedie a plicní tuberku-
lózy thorakochirurgie. Wilms se podílel na zpracování
dodnes slavné a užívané „Operationslehre" BIERově-
BRAUNově-KÚMMELLově.

V roce 1914 se Max WILMS - ve, 47. roce svého ži-
vota - oženil se slečnou Marií Friedou Elsou
Seyffertovou z Lipska. V líčení jeho žáka Dr. Rosta se
jeho život hluboce změnil. Mladá manželka mu přine-
sla „klid a spokojenost" (Ruhe und Zufriedenheit).
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Roku 1917 byl ozdoben nejvyšším možným akademic-
kým titulem v Německu - stal se „Geheimer Hofrat!"
(tajným dvorním radou). V květnu 1918, na konci
1. světové války, zemřel tento vynikající lékař zcela ne-
očekávaně v Heidelbergu ve věku 51 let. Ze zdánlivě
nevinného onemocnění, které začalo jako lehká angi-
na, se vyvinula těžká septická difterie s postižením
bronchů. Nepomohla ani tracheostomie. Max WILMS
podlehl nemoci po osmidenním průběhu 14. května
roku 1918. Je pohřben v Kolíně nad Rýnem. Infikován
jedním z pacientů, které operoval - francouzkým dů-
stojníkem - se už nedozvěděl, že poslední jím operova-
ný pacient se zcela uzdravil.

Všichni současníci uznávají chirurgické mistrovství
WILMSovo, který nejen přejímal a zkoušel navrhované
metody, ale sám nové zaváděl s velkou originalitou.
Navrhl nový způsob prostatektomie (perineálnf z po-
stranního řezu) a torakoplastiky při plicnf tuberkulóze,
jednoduchý přístup k srdci, modifikaci amputace v bér-
ci, steh šlachy, zabýval se úpravou operací žaludku, su-
tury nervů a krytí mozku při traumatických defektech
lbi a navrhl také na první pohled udivující oboustran-
nou amputaci ve stehnech při paraplegii dolních kon-
četin na podkladě transversálnf leze míšní (zejména po
válečných střelných poraněních) s humánním odůvod-
něním lepší možnosti samostatnosti postižených (obe-
jdou se bez nemocnice či trvalé pomoci) a lepší eva-
kuace moče.

Činnost WILMSova tedy byla velmi široká a byla mo-
tivována třemi základními vlastnostmi jeho vědeckého
a lidského charakteru: láskou k práci, chytrostí a fanta-
zií.

Byl neobyčejně pilný a pracovitý. Byl neúnavným,
opatrným a klidným operatérem a bystrým klinickým

pozorovatelem mimořádně sčetlým a navíc nadaným
experimentátorem, ale také učitelem, jehož přednášky
byly přitažlivé. Jeho úspěchy přinesly vzestup heidel-
berské chirurgické klinice a jemu samému uznání, úctu
a oddanost. Vždyť málokterému lékaři,se dostane poc-
ty, aby po něm bylo pojmenováno hned několik metod
či symptomů. Kromě jeho jménem označovaného ne-
froblastomu se po něm jmenuje amputační metoda,
dále WILMSův-SIEVERSův steh šlachy, symptom při
střevním uzávěru - uvádí ho JIRÁSEK v monografii
Náhlé příhody břišní, Melantrich, Praha 1949, str. 6l
jako zvukové fenomén, jímž se někdy hlásí počátek
akutního ucpání střeva formou jemných kovových še-
lestů, i WILMSův hrbol - typický útvar cystického tera-
tomu.

Wilmsův charakter a osobnost vyjádřil nejlépe jeho
už zmíněný žák Dr. Rošt: Wilms byl přesvědčen, že kaž-
dý člověk má v životě zvláštní povinnost (poslání)
a podle toho žil. Obětoval se své práci, které dával v ži-
votě nejvyšSf přednost. Nemocnice byla doslova jeho
druhým domovem. Wilms, muž velmi chytrý, byl senzi-
tivní a upřímný, neovládal diplomacii, čehož si byl vě-
domý. Měl úžasnou imaginaci, která z něj tvořila mi-
mořádně tvůrčí osobnost. Nápady z něho přímo sršely,
zatímco se pokoušel ze všeho co četl, slyšel či viděl, ex-
trahovat to podstatné.

I když následující léta přinesla v oblastech, jimž
WILMS věnoval tolik úsilí, nové názory a mnohé z toho,
co v jeho době bylo převratné je překonáno či dokon-
ce zapomenuto, zůstává WILMS příkladem vynikajícího,
teoreticky mimořádně vzdělaného, technicky zdatného,
experimentujícího klinického chirurga a jeho jméno -
ve spojení s nádorem ledviny dětského věku - zní stá-
le plným právem.

Nefroblastom -
vývoj diagnostických a léčebných postupů

až k současným metodám
MALIŠJ, JEŘÁBKOVA V.

Klinika dětské onkologie FN a 2. LF UK v Praze, přednosta prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc,

Vznikne-li někdy v budoucnosti onkologická čítan-
ka, bude v ní patřit mezi nejčtenější příběh historie po-
znání, vývoje diagnostiky a léčby nefroblastomu či v ši-
roké lékařské veřejnosti lépe známého Wilmsova nádo-

ru. Není totiž lepší, a tedy čítankovější příklad drama-
tického vzestupu úspěšných léčebných výsledků v dět-
ské onkologii a klinické onkologii vůbec, než právě
léčba nefroblastomu. Max Wilms, jak bylo uvedeno
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již v úvodní přednášce tohoto bloku, by loni oslavil
130. narozeniny.

Nefroblastom se projevoval jako každý jiný zhoubný
nádor: postupně progredoval a postižené jedince zahu-
bil. Byli to chirurgové, kteřf stáli u počátku léčby ne-
froblastomu a jejich role je i v současné době nezastu-
pitelná. Samotná nefrektomie však nestačila.

U operačního způsobu je nutné se zastavit, protože
v dobách prvních zkušeností s nefróblastomem, ale až
do 50. až 60. let našeho století se nefrektomie prová-
děla z lumbotomie. Nebylo nutné otevírat zadní list pe-
ritonea a tedy dutinu břišní. Teprve rozvoj moderní
anestezie a peroperační a pooperačnf péče umožnil
širokou laparotomii s možností detailního přehledu
o operovaném orgánu a tkání, které mohou být ne-
fróblastomem zasaženy. Úkolem chirurga totiž není
pouze odstranit nádorem postiženou ledvinu, je nutné
vizuálně, nebo alespoň palpačně revidovat druhostran-
nou ledvinu, a to ještě před nefrektomií, vyšetřit renál-
nf a dolní dutou žílu, aby v nich nebyl přítomen trom-
bus, přehlédnout parenchym jater, která mohou být po-
stižena metastaticky nebo se na nich může projevit úči-
nek předoperačnf chemoterapie (venookluzivnf choro-
ba). Je nezbytné detailně vyšetřit hilové a paraaortálnf
uzliny a odebrat nejen ty, které jsou suspektní z pří-
tomnosti nádorových metastáz, ale vždy alespoň 2-3
uzliny, protože i nezvětšené uzliny mohou obsahovat
nádorové buňky. Každou podezřelou tkáň je nutné od-
stranit a vyšetřit mikroskopicky. V souvislosti s operací
nefroblastomu je nutné důrazně varovat před excizf
nebo punkcf nádoru k ověření diagnózy. Pouzdro ne-
froblastomu by nemělo být před a v průběhu operace
poškozeno. Jakékoliv porušení celistvosti nádoru
umožňuje únik nádorových hmot do retroperitonea či
dutiny břišní a nádor případného prvního klinického
stádia se pak mění na třetí klinické stádium s nutností
zařazení radioterapie a intenzivnější chemoterapie.

Velmi záhy po zavedení terapeutického rentgenové-
ho záření do medicíny se prokázalo, že nefroblastom je
citlivý vůči záření a většina pracovišť jej zařadila jako
rutinní léčebnou metodu. Skutečně až do 70. a počátku
80. let tohoto století byla radioterapie neodmyslitelnou
součástí léčby všech nefroblastomu. Radioterapie ještě
před zařazením účinné chemoterapie dokázala vyléčit
až 40 % lokalizovaných forem nefroblastomu. Spolu
s chemoterapií se pak výsledky výrazně zlepšují a stále
se zvyšující počet trvale vyléčených dětí dává možnost
plnému rozvoji všech možných komplikací, které s ra-
dioterapiř jednoznačně souvisejí. Těžké skoliozy a hy-
poplazie svalstva a ostatních měkkých tkání se snažili
radioterapeuti v průběhu 70. let řešit tím, že ozařovací
pole původně striktně zaměřené pouze na postiženou
stranu a tudíž na polovinu obratlových těl, rozšířili na
celá obratlová těla. Obratel se sice nevyvíjel, byl zploš-
tělý, ale relativně symetrický. Při dřívějším - striktně la-
teralizovaném ozařovacím poli se tělo obratle vyvíjelo

zcela asymetricky a skolioza byla o to horší. Roz-
poznání histologicky příznivých a nepříznivých typů a
zavedení účinné chemoterapie umožnilo radioterapii
redukovat na současných asi 15 % všech nemocných
s nefróblastomem. Radioterapie je v současné době in-
dikována u všech nádorů, kde zůstává po operaci rezi-
duum - perforované nádory, infiltrované uzliny. Plicní
metastázy jsou operovány pouze tehdy, jestliže zcela
neustoupí po kombinované chemoterapii a jejich loka-
lizace by nedovolovala operační řešení.

Zařazení chemoterapie - aktinomycinu před 40 lety,
později vinkristinu a antracyklfnů a v průběhu 80. a 90.
let dalších cytostatik (karboplatina, vepesid, ifosfamid)
přineslo současné velmi dobré léčebné výsledky.
Chirurgická léčba i radioterapie jsou totiž pouze meto-
dy lokální terapie. Cytostatika dokáží úspěšně elimino-
vat či alespoň zmenšit nejen makroskopická ložiska ná-
doru, ale úspěšně ničí mikroskopická, zobrazovacími
metodami nedetekovatelná rezidua nádoru v celém or-
ganismu. Právě tato mikroskopická ložiska, pokud ne-
jsou ošetřena, bývají zdrojem metastáz. Účinná cyto-
statika však bylo nutné racionálně kombinovat, řadit
a podávat tak, aby jejich účinek byl maximální vůči ná-
doru při minimalizaci jejich vedlejších toxických účin-
ků. To však nebylo v možnostech jednoho, byť velké-
ho pediatřicko-onkologického centra. WN je sice dnes
dobře známou a detailně popsanou nádorovou jednot-
kou, ale je nutné zdůraznit, že představuje pouze 5 %
až 6 % všech dětských malignit a incidence nefro-
blastomu je pouze 7/100000 dětí mladších 16 let.
Uvažujeme-li pak o možnosti získat hodnověrné závě-
ry jednotlivých diagnostických a léčebných postupů,
nelze postupovat jinak, než shromaždovat údaje o jed-
notlivých nemocných z mnoha léčebných center.

Úkolem rozsáhlých multicentrických studií, které za-
čaly vznikat na přelomu 60. a 70. let ve Spojených stá-
tech a v Evropě, pak bylo stanovit optimální pořadí jed-
notlivých léčebných modalit, případně vyřadit některé
léčebné metody, určit délku a intenzitu chemoterapie
a sjednotit chirurgický přístup a indikace radioterapie.
To je možné provádět pouze v zemích s vysokým po-
čtem obyvatel (USA) nebo nadnárodními studiemi se
začleněním údajů velkého počtu menších států (SIOP-
nephroblastoma study v Evropě).

V roce 1969 vznikla ve Spojených státech první mul-
ticentrická studie (NWTS - National Wilms' Tumor Stu-
dy) a o dva roky později pak podobná studie v Evropě
SIOP (International Society of Pediatrie Oncology).
Dlouhodobé léčebné výsledky obou těchto studií jsou
prakticky totožné, pouze pořadí jednotlivých léčebných
modalit je odlišné, stejně jako sekvence jednotlivých
cyklů a celková délka pooperační chemoterapie.

Američané primárně operují, podle histologického
typu a klinického stádia pak následuje chemoterapie
nebo i radioterapie.

Nejvýznačnějším přínosem evropských SIOP studií
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je zhodnocenf a stanovení optimální předoperačnf ra-
dio a chemoterapie. Relativně vyšší počet lokalizova-
ných nefrobiastomů v SIOP studiích umožňuje kriticky
zhodnotit význam předoperačnf terapie. Cílem konzer-
vativní léčby, která předchází operaci, je snížit riziko
ruptury nádoru a indukovat současně vyšší zastoupení
prognosticky příznivých stádií. Jestliže totiž nádor per-
foruje významně stoupá výskyt metastáz, je nutná in-
tenzivnější radioterapie s průvodními akutními i pozd-
ními následky. Výsledky randomizované SIOP - ne-
phroblastoma study 1 (1971 až 1974) uvádí jednoznač-
ně pozitivní vliv předoperačnf radioterapie v dávce
20 Gy. Ruptura nádoru u ozařovaných dětí s nefrobla-
stomem se vyskytla pouze u 4% nemocných ve srovná-
nf s 34 % ruptur u dětf, které byly primárně nefrekto-
movány.

SIOP- nephroblastoma study 2 (1974 až 1976) již při-
dala k předoperačnf radioterapii pětidenní cyklus akti-
nomycinu D. Výsledky opět ukázaly nesporný benefit
předoperačnf terapie pro omezenf rizika ruptury (5 %
vs. 20 %).

SIOP- nephroblastoma study 5 (1976 až 1980) již
radioterapii zcela vyřazuje z předoperačnf léčby a apli-
kací vinkristinu a aktinomycinu dosahuje totožných
výsledků jako kombinací s radioterapif používaná
v SIOP-2 study. Současně se postupně zkracovala dél-
ka pooperačnf chemoterapie.

SIOP- nephroblastoma study 6 (1980 až 1986) pro-
kázala, že předoperačnf chemoterapie dokáže induko-
vat 56 % nemocných I. klinického stádia, dále potvrdi-
la, že v pooperačnf léčbě u jedinců, kteří neměli posti-
ženy uzliny, radioterapie neovlivňuje DFS/AS a u III kli-
nických stádií zařazenf adriamycinu jednoznačně pří-
znivě ovlivňuje DFS a celkové přežitf.
Uvedené studie také dokázaly rozlišit dvě široké histo-
patologické skupiny: jedna představuje skupinu histo-
logicky příznivých typů a druhá prognosticky nepřízni-
vé typy (WN s anaplastickými rysy a nádory ledvin se
sarkomatoznfmi rysy: clear-cell sarcom a rabdoidnf tu
ledviny.

SIOP- nephroblastoma study 9 (1987 až 1993) roz-
dělila skupinu příznivých histologií na standartnf a
vlastni' přfznivou skupinu, třetí skupinou jsou nádory
nepříznivé histologie a rabdoidnf tu a clear-cell sarkom
již nejsou považovány za Wilmsův nádor. Současně
byla předoperačnf chemoterapie randomizována na do-
savadní čtyřtýdenní a nově testovanou větev osmitý-
denní. Posledně jmenovaná a zavedená předoperačnf
chemoterapie však nepřinesla žádný pozitivní efekt a
proto je od nf v další studii SIOP- nephroblastoma
study 93-01 (1993 až dosud) zcela upuštěno. Úkolem
současně probíhající studie je určit, zda chemoterapie
u histologicky příznivých typů nfzkého klinického stá-
dia může být ještě kratší. Randomizována větev hodno-
tf možnost pouze jednoho pooperačního cyklu kombi-
nace vinkristinu a aktinomycinu D. Pokud tato krátká

chemoterapie prokáže stejnou účinnost jako dosud
používané 3 cykly uvedené kombinace, zkrátí se cel-
ková doba léčby na neuvěřitelných 8 týdnů relativně
neagresivnf léčby s minimem komplikací a následků.

Předoperačnf chemoterapie klade velké nároky na
diagnostické postupy a správné stanovení rozsahu one-
mocněnf. Jestliže se totiž použije u dftěte s nefroblasto-
mem předoperačnf chemoterapie, je zcela záměrně po-
rušen obecný princip protinádorové léčby, totiž ten, že
protinádorovou léčbu je možné zahájit pouze tehdy,
když známe rozsah a histopatologickou podstatu nádo-
rového onemocnění. V případě nefrobiastomů spoléhá-
me pouze na zobrazovací metody, typický věk a proje-
vy onemocnění. Jednoznačně to také potvrzují závěry
všech SIOP studií. Ta pediatricko-onkologická centra,
která ošetřují velké množství dětf s nefroblastomem,
tedy mají velké zkušenosti, vykazují menší procento
mylných diagnóz, než ta místa, kde je nefroblastom
vzácnou nebo mimořádnou diagnózou. Multicentrické
studie totiž nejsou pouze byrokraticko-administrativnf
instituce, které pečlivě shromažďují údaje z jednotli-
vých center a důsledně lpí na detailním vyplňování slo-
žitých dotazníků, nýbrž jsou to pracovní skupiny, které
neustále revidují a vzájemně konzultují výsledky a zá-
věry z jednotlivých pracovišť tak, aby diagnostické
a léčebné postupy byly co nejoptimálnější a nejefektiv-
nější.

V současně probíhajfcf SIOP nefroblastoma study
93-01 je do června roku 1997 registrováno z 99 center
1046 dětf s nefroblastomem. EFS ve 2 letech je uváděn
u I. a II. klinického stádia 88%, u IV. klinického stádia
pak 59%. Avšak i ti nemocní, u kterých onemocnění
znovu vzplane, nejsou definitivně ztraceni. Na kliniku
dětské onkologie přijímáme ročně průměrně 18,7 (roz-
mezí 12 a 24) dětf s nově diagnostikovaným nefrobla-
stomem. V průběhu 10 let (1986 až 1995) jsme léčili
18 dětf, které měly recidivu po dosažení úplné remise.
Z této skupiny dosáhlo druhé úplné remise 7 nemoc-
ných (38,8%), medián délky trvání této druhé komplet-
ní remise je 4,5 roku (rozmezí 1,5 roku a 9 let).

Výsledky rozsáhlých multicentrických studií dokazu-
ji' účelnost shromaždovat a analyzovat data rozsáhlých
skupin nemocných. Představfme-li si nejmenované asi
tříleté dítě někdy na přelomu 70. a 80. let, kterému ro-
diče nebo jeho pediatr vypalpovali rozsáhlou rezisten-
ci v dutině břišnf, čekala ho po nativnfm snímku plic
a břicha invazivnf břišní angiografie, která prokázala
typickou neovaskularozaci v nádorové tkáni nefrobia-
stomů. U pravostranných nefrobiastomů požadovali
chirurgové kavografii k posouzeni' průběhu DDŽ a vy-
loučení případného trombu v nf. Trombotické kompli-
kace nebo aspoň spasmy velkých cév po těchto zákro-
cfch nejsou žádnou vzácností. Pifce se vyšetřovaly
lineární tomografií, při které je radiační zátěž značná.
Po úspěšné operaci primárního nádoru následovala
radioterapie na oblast lůžka nádoru. Pravidelně vznikla
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skolióza a retardace růstu o 4 až 6 cm. Při plicních me-
tastázách, které nevymizely při chemoterapie, jsme in-
dikovali ozařování obou plicních křfdel s rizikem vzni-
ku plicnf fibrózy, při kombinaci s léčbou antracyklíhy
vznikaly kardiomyopatie a u dfvky porucha vývoje
mléčných žláz. Po radioterapii se někdy rozvinul stran-
gulačnf ileus, pro který muselo být dftě akutně laparo-
tomováno. V roce 1997, tedy za 15 až 20 let po uvede-
né léčbě, hrozf vznik sekundární malignity.

V současné době určí zkušený rentgenolog nefro-
blastom pomocí neinvazivního ultrazvukového vyšetře-
ní, plicnf metastázy potvrdí, nebo vyloučí CT vyšetře-
ním. Po předoperačnf chemoterapii odstraní zručný

chirurg zmenšený nádor a erudovaný patolog stanoví
přesný typ nefroblastomu. Nejsou-li postiženy uzliny,
neozařuje se a po několika týdnech se ukončí chemo-
terapie. Pokud se nepodaří zničit plicnf metastázy che-
moterapií, odstsanf je chirurg. Teprve při jejich inope-
rabilitě připadá v úvahu radioterapie.

Jen toto porovnání dvou imaginárních pacientů, kte-
ří se narodili v rozmezí asi dvou desetiletí jednoznačně
dokládá dramatické změny diagnostických a léčebných
postupů u dětí s nefroblastomem. Právě pro tyto radi-
kální a pozitivní změny, je potřebné odhlédnout od do-
sud nevyřešených otázek také k historii a vývoji příbě-
hu Wilmsova nádoru.

Vzácné a neobvyklé nádory ledvin u dětí
JEŘÁBKOVA V, MALIŠJ.

Klinika dětské onkologie FN a 2. LF UK v Praze, přednosta prof MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Kromě nefroblastomu se v ledvinách dětí mohou vy-
skytovat některé vzácné a neobvyklé nádorové proce-
sy, které bývají zdrojem častých diagnostických a lé-
čebných obtíží. Představují sice jen 4 až 6 % z celkové-
ho počtu neoplasif ledvin u dětí, ale pro jejich vzácnost
je velmi obtížné nalézt jednotný, velkým souborem ne-
mocných ověřený diagnostický a léčebný postup.
Většinou se neliší symptomatologií od nefroblastomu
a teprve patolog rozpozná typ nádoru. Právě tyto vzác-
né a neobvyklé nádory ledvin bývají příčinou 2 - 5 %
mylných klinických diagnóz v SIOP nephroblastoma
studiích, ve kterých se předoperačnf chemoterapie za-
hajuje ještě před patologickou verifikací nádoru.

Již NWTS-1 a NWTS-2 uvádí ve svých závěrech, že
u nemocných s anaplastickvm nefroblastomem vzni-
ká vyšší počet relapsů a recidiv v porovnání s nemoc-
nými, jejichž nádory jsou bez anaplastických rysů. Pouze
u anaplastických nefroblastomu I. klinického stádia jsou
léčebné výsledky stejné jako u „klasických" nefroblasto-
mu. Také terapie anaplastických nefroblastomu se nijak
neliší od léčby nefroblastomu neanaplastického. Anaplas-
tický nefroblastom je relativně vzácný u dětí mladšfch
2 let. U dětí starších pěti let představuje již kolem 13 %
všech nádorů ledvin. V té době již incidence typického
nefroblastomu klesá. Je nutné zdůraznit, že anaplastic-
ké rysy nemusí postihovat nádorovou tkáň difúzně, ale
pouze v izolovaných ostrůvcích, z čehož plyne striktní
požadavek detailního vyšetření celého nádoru.

V roce 1970 popsal Kidd a později nezávisle na sobě
patologové z NWTS a z Britské nefroblastomové studie
tzv. clear cell sarcoma of the kidney. Britové jej pak
popisně nazvali "bone-metastasizing renal tumor of
childhood" (do kostí metastazující nefroblastom).
NWTS-3 uvádí, že 74 % nemocných s malignfm nádo-
rem ledviny, kteří měli v době stanovení diagnózy nebo
v pozdějším vývoji metastázy v kostech, mělo histolo-
gicky potvrzený clear cell sarkom ledviny. Přítomnost
kostních metastáz u nefroblastomu je prognosticky kraj-
ně nepříznivá. Ve zmíněné NWTS-3 pouze tři děti z cel-
kového počtu 19 s klinicky patrnými metastázami dlou-
hodobě přežívá, zatímco u dětí bez kostních přežfvá až
80 %. Na své klinice jsme v období 20 let zachytili
11 dětí s clear cell sarkomem ledviny. Pět dětí mělo
kostní metastázy. Všechny zemřely progresí onemocně-
ní. U každého dítěte s histopatologicky ověřeným clear
cell sarkomem ledviny, je nezbytné cíleně pátrat po
metastázách v kostech. Detekce těchto metastáz není
jednoduchá. Feusner (1990) uvádf, že pouze u 6 ne-
mocných z 10, kteří posléze svému onemocnění pod-
lehli, akumulovalo radiofarmakum při scintigrafickém
kostním skenu. Při rentgenovém vyšetření skeletu
uniklo stanovení metastáz jen 15 %. I při tak zdánlivě
nízkém procentu falešně negativních výsledků mohou
také některé metastázy uniknout pozornosti. Obecně
lze doporučit použití obou vyšetřovacích metod. Za
zmínku stojf i to, že u clear cell sarkomu ledviny se také
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častěji vyskytují jinak u nefroblastomu vzácné metastá-
zy do mozku.

Na konci 70. let popsali patologové NWTS rab-
doidní nádor ledviny, který se vyskytuje u kojenců
a malých dětí. NWTS uvádí", že rabdoidnf nádor před-
stavuje 1,8 % nádorů ledvin u dětf. Zajímavé u tohoto
nádoru je, že nenf známa buňka, ze které nádorová
tkáň rabdoidního nádoru vzniká. Shodný nádor se mů-
že vyskytovat i v jiných anatomických oblastech (játra,
CNS, hrudní stěna, thymus, srdce, končetiny). Jeho
prognóza je velmi špatná, metastázy v plicfch nebo
mozku jsou patrné často již v době stanovení diagnózy
nebo se objevují záhy v dalSím vývoji onemocnění. Ani
účinná kombinovaná chemoterapie nedokáže zvrátit
velmi malé šance na vyléčení. Vyléčit je možné maxi-
málně 20 % nemocných. Na své klinice jsme léčili dvě
děti s tímto typem onemocnění a obě zemřely.

V roce 1969 popsal Bolande kongenitálnř mezob-
lastický nefrom. který představuje jednotku zcela be-
nigní. Dostačující léčbou je nefrektomie. Vyskytuje se
převážně v prvních měsících života a zobrazovacími me-
todami i operačně jej nenf možné odlišit od nefroblas-
tomu. Byly však popsány i formy mezoblastického ne-
froblastomu, které recidivovaly, případně i metastazova-
ly. Tyto progredujfcf formy byly často spojeny s nádory,
které prokazovaly fokální nebo difuznf vyšší buněčnost
se zvýšenou mitotickou aktivitou. Proto někteří autoři ta-
kové mezoblastické nefroblastomy považují za potenci-
onálně maligní a podle toho je také léčí. Na své klinice
jsme recidivu nebo metastázovánf u dětf s diagnostiko-
vaným mezoblastickým nefroblastomem neošetřovali.

Dětská ledvina může být postižena také typickou
malignitou dospělých, totiž karcinomem ledviny.
Grawitzovým nádorem. Jestliže u dospělých předsta-
vuje 2% všech malignit, u dětí to je méně než 0,05 %
všech dětských nádorů. Na rozdíl od nefroblastomu
nebývá prvním příznakem asymptomatická hmatná re-
zistence, ale často se projevuje bolestmi břicha a he-
maturií Také průměrný věk výskytu je vyšší - 11 let.
Paraneoplastické projevy (jaternf dysfunkce nebo ekto-
pická produkce některých hormonů), tak časté u do-
spělých s karcinomem, se u dětf nevyskytují.

Celkově lze vyléčit kolem 65 % nemocných, přičemž
lokalizovaná onemocnění majf vice než 80 % šanci na
trvalé vyléčení. Generalizovaná onemocnění nenf mož-
né léčit chemoterapií. Cytostatika jsou neúčinná, což se
vysvětluje vysokou koncentrací P- glykoproteinu způ-
sobujícího multi-drug rezistenci, který je přítomen
v normálním proximálnfm tubulu i v buňkách karcino-
mu ledviny. Ani - radioterapie nepřinesla očekávaný
efekt v léčbě, doporučuje se pouze u III. kl. stadia,
eventuálně jako paliativní' ozáření u rozsáhlého tumoru
ke zmenšení jeho celkové masy či ke zmírněnf bolesti,
nebo při masivní hematurii u inoperabilních či genera-

lizovaných forem. Jedinou možností, která vykazuje
určitý efekt v léčbě generalizovaných forem se zdá být
imunoterapie, zejména použití interferonu /IFN/ alfa a
interleukinu /IL/ 2. IFN je glykoprotein s antivirovými,
antiproliferativnfmi a imunomodulačnfmi vlastnostmi.
Avšak i přes velmi špatné vyhlídky nemocných s gene-
ralizovanými formami karcinomu ledviny lze někdy po-
zorovat neobvykle příznivý průběh. Grant (1997) popi-
suje llleté DFS dftěte, které absolvovalo nefrektomii a
torakotomii pro plicnf metastázu bez další léčby, kterou
rodiče odmítli. Grawitzův nádor totiž vykazuje v 0,3 až
3,4 % idiopatickou regresi, kterou neumíme dosud vy-
světlit.

Za posledních 10 let jsme na naší klinice léčili 9 dětí
s karcinomem ledviny. V době stanovení diagnózy byl
průměrný věk 11 let a 3 měsíce, medián 13 let, min. 5
let 4 měsíce, max. 17 let 3 měsíce. Poměr dfvek ku
chlapcům byl 6:3. Nejčastěji - u 6 pacientů se one-
mocnění projevilo bolestí, z toho u 4 bolestí zad a u 2
bolestí břicha, u dalších 2 pacientů se objevila makro-
skopická hematurie a u 2 pacientů hmatná rezistence-
z toho u jednoho dftěte byla současně bolest a hema-
turie. V době stanovení diagnózy bylo 7 dětf I. kl. sta-
dia a 2 děti III. kl. stadia. U 8 dětf byl proveden pri-
mámf chirurgický výkon, z toho u 7 dětf UNE. U 1 df-
těte byly podány 2 série předoperačnf chemoterapie
/VCR, AMD/, neboť jsme nález považovali za nefrob-
lastom a až poté byla provedena UNE. Dvě děti s one-
mocněním v I. klinickém stadiu po UNE nebyly dále lé-
čeny, 3 děti dostávaly po operaci VBL, 1 dítě bylo lé-
čeno VBL s IFN, Jeden pacient v III. klin. stadiu byl lé-
čena kombinací VBL+ IFN a zářením, 1 dítě v III. klin.
stadiu dostávalo v monoterapii IL 2. Poslední pacientka
byla po UNE ozářena a dostala VBL. Po 2 měsících po
operaci se u 1 dívky I. kl. stadia, která byla dále bez
léčby, objevila recidiva onemocněni' - infiltrace 1. ovaria
a implant, meta omenta. Tato dívka je t.č. léčena kom-
binací IL 2+ IFN+ 5FU. Ostatní děti jsou pravidelně
dispenzarizovány a jsou t.č. v remisi. Průměrná délka
přežívání je 78 měsíců, min. 28 m., max. 139 m.

Z dalších raritních nádorů je možné zastihnout
neuroblastom, sarkom, angiomyolipom a adenom led-
viny. Samostatnou kapitolu představuje infiltrace Jedvin
lymfomem a metastázy jiných nádorů do ledvin.

Z uvedených poznatků o raritních a vzácných nádo-
rech ledvin, které se vyskytují v dětském věku, vyplývá
nutnost pečlivě zvažovat jakoukoliv odchylku v proje-
vech a nálezech u suspektního nefroblastomu. Přede-
vším na těch pracovištích, která zařazují rutinně před-
operačnf chemoterapii, je nutné vždy při nejasných
projevech a nálezech u dftěte s nádorem ledviny, volit
vždy raději primární nefrektomii, aby se tak předešlo
nesprávné léčbě, zbytečné časové ztrátě a odkladu
vhodné terapie.
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Onkologická problematika v oblasti
močového ústrojí u dětí a mladistvých

Josef KOUTECKÝ
Klinika dětské onkologie FNM a 2. LF UK v Praze, přednosta prof MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Nádory močové soustavy u dětf a mladistvých před-
stavuji' kolem 7-8 % všech nádorových onemocnění
tohoto věkového obdobf. Je to výrazně méně než u do-
spělých. Přesto jsou důležitou součástí dětské onkolo-
gie. Jejich nižSf incidenci je nutné vztáhnout ke vSem
ostatním diferencím, kterými se nádory dětf od nádorů
dospělých odlišují (tab. 1). Nádorová onemocnění dětf
jsou prostě jinými chorobami než v dospělosti. Příčinou
rozdílu v incidenci (i u nádorů močové soustavy) je zá-
sadní rozdíl v obecné tkáňové skladbě nádorů obou
věkových úseků. Zatímco u dospělých pochází zhruba
85 % všech nádorů z tkáně epiteliálnf, je karcinom
u dětí nádorem výjimečným a naprosto odlišná je pro-
to i lokalizace nádorů (tab. 2).

Tab. 1.: RELATIVNÍ ZASTOUPENI JEDNOTLIVÝCH
ZHOUBNÝCH NÁDORŮ U DĚTÍ

• Leukémie
• Nádory CNS
• Lymfomy
• Neuroblastom
• Nádory měkkých tkání
• Nádory ledvin
• Nádory kostí
» Retinoblastom
" Ostatnf nádory

30%
18%
12%
8 %

6-7 %
6%
5 %
3 %

11-12 %

Tab. 2.: ORGÁNOVÁ (TKÁŇOVÁ) LOKALIZACE
RETROPERITONEÁLNÍCH NÁDORŮ

• Pankreas
• Ledvina
• Ledvinná pánvička
• Močovod
• Nadledvina
• Uzliny
• Ostatní tkáně
• Játra (někdy dif. dg. významná)

Dominantním nádorem ledviny u dětf je nefro-
blastom. Na výskytu nádorů u dětf se podílí 6-7 %.
Ostatnf nádory močové soustavy představují v dětském
věku nádory měkkých tkání, tedy sarkomy. Jejich podíl
v těchto lokalizacích je malý, pouhé 1-2 % (ledvina,
močový měchýř, prostata).

Klinickou problematiku nádorů močové soustavy
u dětf je ovšem nutné nazfrat poněkud siřeji. Zvláště
u nejmenších a malých dětí se většina těchto nádorů
projevuje syndromem velkého břicha nebo příznaky,

které vyvolávají patologické změny v malé pánvi.
A protože asi 80 % nádorů břicha u dětí vychází z re-
troperitonea, na které je pozornost zaměřena nejvíce, je
diferenciální diagnostika rozsáhlejší, složitější a není
možné při ní pominout ani afekce ostatních orgánů bři-
cha, tím spíše, že výskyt některých z nich je vzácný a
tím, jak malá až žádná je spolupráce malého pacienta.
V malém prostoru dětského břicha a malé pánve je tře-
ba odlišit maligní, ale i benigní nádory, metastázy a
pseudotumory, tedy nenádorové afekce více orgánů
a tkání, tedy i těch, které k močové soustavě nepatří
(tab. 3).

Tab. 3-: ORGÁNOVÁ (TKÁŇOVÁ) LOKALIZACE
PELVICKÝCH NÁDORŮ

• Močový měchýř
• Prostata
• Močová trubice
• Sakrokokcygeálnf oblast
• Vaječník
" Děloha
• Pochva
• Varle
• Střevo

Zmíněnou složitost dokumentuji v přehledných ta-
bulkách diferenciálně-diagnosticky v úvahu přicházejí-
cích afekcí ledvin (tab. 4 + 4a), ledvinné pánvičky
(tab. 5) a močovodu (tab. 6), močového měchýře a
prostaty (tab. 7) a v dětství relativně častých onemoc-
nění sakrokokcygeálnf oblasti (tab. 8), mízních uzlin a
ostatních tkánf retroperitonea (tab. 9 + 9a), ale i rezis-
tencí dalších orgánů - jater (tab. 10 + 10a), pankreatu
(tab. 11) a zvláště nadledvin (tab. 12).

Tab. 4.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCÍ
LEDVIN

Maligní nádory •
Nefroblastom
(Fetálnf rabdomyomatóznf
nefroblastom
Multilokulárnf cystický
nefrom)
Klarocelulárnf sarkom
Karcinom
Leiomyosarkom
Rabdomyosarkom

• Fibrosarkom

Benigní nádory
- Mezoblastický nefrom
- (Fibrom)
- Rabdomyom
- (Leiomyom)
- Lipom
- Hemangiom
- Lymfangiom
- Angiomyolipom
- Teratom
- Adenom
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- Hemangiopericytom - Nádor z juxtaglomeru-
lárnfch buněk

Tab. 4a.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCI
LEDVIN

• Metastázy • Pseudotumory
- Lymfomy - Vrozené malformace
- Leukémie - Hydronefróza

- Cystóza
- Multicystická dysplázie
- Cysta
- Zánětlivé choroby
- Trombóza v. renalis

Tab. 5.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCI
LEDVINNÉ PÁNVIČKY

• Maligní nádory • Benigní nádory
- Sarkom - Hemangiom
- Papilokarcinom - Papilom

• Metastázy a pseudotumory:
-0

Tab. 6.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCI
MOČOVODU

• Maligní nádory • Benigní nádory
- Sarkom - Fibrocpiteliálnf polypy
- Karcinom - Papilom

- Polypóznf leiomyom

Tab. 7.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCÍ
MOČOVÉHO MĚCHÝŘE(a) A PROSTATY(b)

• Maligní nádory
-a)

Rabdomyosarkom
Leiomyosarkom
Fibrosarkom
(Liposarkom)
Karcinom (z přech. bb.)

- b )
Rabdomyosarkom
Angiosarkom
Leiomyosarkom

Metastázy a pseudotumory:
- 0 (a + b)

Benigní nádory
- Fibrom
- Fibromyom
- Myxom
- Fibromyxom
- Neurofibrom
- Ganglioneurom
- Hemangiom
- Nefrogennf adenom
- Feochromocytom
- Papilom

Tab. 8.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCÍ
SAKROKOKCYGEÁLNÍ OBLASTI

• Maligní nádory • Benigní nádory
- Germinálnf - Koetánnf teratom
- Neuroblastom - Ganglioneurom
- Chordom - Lipom

Nádory močové trubice a vulvy jsou extrémně ra-
ritní.

Tab. 9a.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCÍ
MÍZNÍCH UZLIN(a) A OSTATNÍCH TKÁNÍ
RETROPERITONEA(b)

1 Maligní nádory
- a) Lymfomy
- b) Neuroblastom

Ganglioneuroblastom
Liposarkom
Fibrosarkom
Maligní fibrózní

histiocytom
Leiomyosarkom
Maligní mesenchymon
Germinálnf nádory

1 Benigní nádory
- a) 0
- b) Ganglioneurom

Teratom
Lipom
Fibrom
Lymfangiom
Xantogranulom
Chemodektom
Feochromocytom

Tab. 9b.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCÍ
MÍZNÍCH UZLIN(a) A OSTATNÍCH TKÁNÍ
RETROPERITONEA(b)

• Metastázy • Pseudotumory
- a) Lymfomy - a) 0
- b) Metastázy nádorů - b) Fetus in fetu

různých orgánů

Tab. 10a.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
REZISTENCÍ JATER

1 Maligní nádory
- Embryonální

hepatoblastom
- Hepatocelulárnf

karcinom
- Mezenchymom
- Sarkomy (fibro-, angio-,

myo-)

1 Benigní nádory
- Adenom
- Adrenal rest tumor
- Kavernóznf hemangiom
- Infantilní

hemangiodoteliom
- Teratom

(s možnou malignizacO

Tab. 10b.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
REZISTENCÍ JATER

1 Metastázy
- Neuroblastom
- Nefroblastom
- Ovariálnf nádory
- Lymfomy
- Histiocytózy
- Leukémie

Metastázy
- 0

Pseudotumory
- Meningokéle

1 Pseudotumory
- Přfdatný lalok
- nodulární hyperplázie
- solitární
- mnohočetná
- Mezenchymálnf

hamartom
- Epiteliální hamartom
- Neparazitárnf cysty
- Zánětlivé choroby
- Metabolické choroby

Tab. 11.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCÍ
PANKREATU

" Maligní nádory • Benigní nádory
- Karcinom - Multilokulárnf
- Nesidioblastom kystadenom
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- Cystadenokarcinom
- (Fibrosarkom
- Rabdomyosarkom)

• Metastázy
- Lymfomy

- Nesidiom
- Lymfangiom
- Hemangiom

• Pseudotumory
- Cysta
- Pancreatitis

Tab. 12.: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA REZISTENCI
NADLEDVIN

• Maligní nádory
- Neuroblastom
- Ganglioneuroblastom
- Feochromoblastom
- Karcinom kůry

• Metastázy 0

Je nasnadě, že tak pestrá

• Benigní nádory
- Ganglioneurom
- Fibrom
- Lipom
- Leiomyom
- Lymfangiom
- Hemangiom
- Adenom
- Feochromocytom

• Pseudotumory
- Kongenitálnf

hyperplasie kůry
- Organizovaný hematom

skladba patologických sta-
vů různých orgánů a tkánf vyvolává stejně pestrou
symptomatology, kterou je
soudit. Čím menšf dítě, tím i

někdy velmi nesnadné po-
néně zřetelné, často se pře-
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Tab. 15.: SYMPTOMATOLOGIE NÁDORŮ
MOČOVÉHO MĚCHÝŘE A PROSTATY

• Časté nucenf na močení
• Pálenf při močení
• Namáhavé močení (poloha „na všech čtyřech")
• Retence moči
• Inkontinence moči až ischuria paradoxa
• Hematurie
• Zvracení
• Zácpa
• Horečka
• Vyklenutí podbřišku

Tab. 16.-. SYMPTOMATOLOGIE LYMFOMŮ
A GERMINÁLNÍCH NÁDORŮ

• Lymfomy • Germinální nádory
Bolest • Nádory

retroperitoneální:
Zvětšení břicha Tlakové obtíže
Nauzea Zvětšení břicha
(NHL - ileus Bolest
z invaginace) Zácpa

Poruchy močení
• N. rostoucí vvhradně

do prostoru malé pánve:
Zácpa
Poruchy močení
Slabost dolních končetin

krývajfcf příznaky, navíc malým pacientem nesdělitelné.
Proto uvádím přehled hlavních příznaků, kterými se ná-
dory jednotlivých orgánů nebo tkánf mohou projevo-
vat. Samozřejmě se k nim mohou družit další příznaky
(tab. 13-19).

Tab. 13.: SYMPTOMATOLOGIE NÁDORŮ LEDVIN
• Rezistence (viditelná či hmatná)
• Zvětšení objemu břicha
• Gastrointestinálnf poruchy:

nechutenství
nauzea a zvracení
průjem nebo zácpa

• Bolest (ev. kolika při odchodu koagul)
• Hematurie (proteinurie a pyurie)
• Hypertenze
• Subfebrility
• Hemoperitoneum při perforaci nádoru
(Časté sdružení s vrozenými vadami - aniridie, hemihy-
pertrofie, anomálie moč. systému)

Tab. 14.: SYMPTOMATOLOGIE NÁDORŮ LEDVINNÉ
PÁNVIČKY A MOČOVODU

Podobná symptomatologii nádorů ledvin
Časté intermitentnf bolesti
Hematurie
Dysurie
Sekundární infekce močových cest

Pozn.: Různými endokrinními paraneoplastickými syn-
dromy se projevují hormonálně aktivní nádory kůry na-
dledvin.

Tab. 17.: SYMPTOMATOLOGIE NEUROBLASTOMU
(RP A PELVICKÉHO)

• Hmatná rezistence (ev. per rectum)
• Bolestí
• Intermitentnf horečky
• Hypertenze
• Poruchy střevní pasáže

- průjem
- zácpa

• (Postavení jater „na hranu")
• Bohužel bývají prvními příznaky až obtíže vyvolané

tnetastázami

Tab. 18: SYMPTOMATOLOGIE NÁDORŮ JATER
• Zvětšování objemu břicha
• Hepatomegalie
• Bolest
• Horečka
• Meteorismus
• Nauzea a zvracení
• Ev. ikterus
• (U kavernóznfch hemangliomů příznaky kardiální

insuficience,)
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Tab. 19.: SYMPTOMATOLOGIE NÁDORŮ OVARIA
" Bolest v nadbřišku
" Hmatná rezistence
• Zvětšováni' objemu břicha
• Poruchy střevní' pasáže
• Ev. potíže dysurické
• Nauzea a zvracení
• Ev. horečka
• Ev. ascites
• Ev. endokrinní' paraneoplastické sy

Nerad konstatuji, že diagnostiku nádorů dětí a mla-
distvých, včetně nádorů močového ústrojf, provází' ješ-
tě stále velký počet omylů a chyb, které zdaleka ne-
pramenf jen v uvedených složitých okolnostech, ale
které mají' doslova na svědomí lékaři (tab. 20a + 20b).
Zejména takové chyby, při kterých sehrává rozhodující
úlohu mravnost, resp. nemravnost, jsou hodné odsou-
zení.

Tab. 20a.: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V DIAGNOSTICE
NÁDORŮ DĚTÍ

• Bagatelizace anamnestických údajů
• Chybné zhodnocení anamnestických údajů
• Zanedbání základního vyšetření (nedbalost)
• Vyšetření částečné, omezené jen na oblast obtíží
• Podhodnocení zjištěných změn
• Mylná interpretace objektivního nálezu
• Mylná diferenciálně diagnostická úvaha
• Nedostatečné odborné znalosti, malá zkušenost
• Preference podružného nálezu a zavedení dalšího

vyšetření špatným směrem

Tab. 20b.: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V DIAGNOSTICE
NÁDORŮ DĚTI

• Neoprávněný odklad potřebných vyšetření
nezbytných k objasnění podstaty obtíží
a patologických změn

• Nesprávná indikace a chybné zařazení
paraklinických vyšetření

• Mylná interpretace výsledků paraklinických
vyšetření

• Mylné posouzení průběhu (vývoje) onemocnění
• Mylné posouzení efektu nevhodně zahájené léčby
• Nedostatečná průběžná kontrola během léčby
• Nedostatečná dispenzarizace

Je samozřejmé, že za špatnou diagnózou následuje
špatná léčba - a někdy se neléčf vůbec. Jedinou mož-
nou, správnou a celosvětově respektovanou cestou je
centralizace komplexní péče o nádorem nemocné děti
a mladistvé na specializovaném pediatricko-onkologic-
kém pracovišti, které má k dispozici veškeré diagnos-
tické i léčebné zázemí po všech stránkách vybavené.

Poslední období přináší, bohužel, záměnou demokra-
cie, která představuje mravnost a řád, za anarchii, čet-
nější chyby diagnostické i léčebné. Nemusím vás asi
přesvědčovat o tom, že na to doplácejí naši pacienti
(tab. 21a + 21b + 21c):

Tab. 21a: PRINCIPY KOMPLEXNÍ PÉČE
O ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI

" 1. Sekundární prevence
• 2. Komplexní diagnostika
• Týmový postup
• Všemi vhodnými metodami rychle, cíleně, šetrně
• S ohledem na biologické vlastnosti nádoru
• S ohledem na věk a celkový stav pacienta
• Co nejpřesnější druhové určení nádoru
• Stanovení klinického stadia
• Maximální zkrácení „časového faktoru" do zahájení

léčby

Tab. 21b: PRINCIPY KOMPLEXNÍ PÉČE
O ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI

• 3. Komplexní léčba
• Týmový přístup
• Neprodleně všemi dostupnými způsoby podle

mezinárodně přijatých protokolů
• Od počátku vysoce kvalifikovaná (dětský onkolog)
• S ohledem na věk a stav pacienta
• S ohledem na biologické vlastnosti nádoru, klinické

stadium a předpokládaný vývoj
• S ohledem na veškerá rizika léčby (pomocná léčba

vč. TKD po megaterapii)
• Se snahou o redukci poškození léčbou

Tab. 21c: PRINCIPY KOMPLEXNÍ PÉČE
O ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI

" 4. Rehabilitace somatická
• 5. Psychologická péče
• 6. Sociální péče
• 7. Trvalá dispenzární péče (i v dospělosti)
• 8. Péče o umírající dítě
• 9- Péče o rodinu léčeného, přežívajícího

i umírajícího dítěte
• 10. Péče o rodinu zemřelého dítěte.

Pozornost pediatrických onkologů nevyžadují
ovšem jen vlastní nádorová onemocnění orgánů močo-
vého ústrojf, ale také komplikace, které mohou vznik-
nout během jejich léčby nebo za různě dlouhou dobu
po ní. Stejně tak komplikace, které postihují orgány
močové soustavy při a po léčbě nádorů jiné lokalizace.
Časné komplikace mohou někdy vyvolat obraz náhlé
onkologické příhody (tab. 22a + 22b). Negativní roli
pro zachování kvality života vyléčeného jedince sehrá-
vají úlohu pozdní následky léčby (tab. 23), které někdy
mohou zavinit i jeho smrt.
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Tab. 22a: ČASNÉ KOMPLIKACE (NÁHLÉ PŘÍHODY)
ZE STRANY MOČOVÉHO ÚSTROJI

1. Poruchy tvorby moče (oligurie, anurie)
• Primární' postižení funkce ledvin

- (difúznř nádorová infiltrace obou ledvin)
• Tubulárnf nekróza

(distálnf tubuly a sběrné kanálky) po CDDP
• Následek dlouhotrvající obstrukce močových

cest
• Syndrom akutní' lýze nádoru:

hyperurikémie
hyperfosfatémie
hyperkalémie
hyperkalcémie

2. Urinózní peritonitis (operační trauma močovodu)

3. Hemoperitoneum (z ruptury nádoru ledviny)

4. Chyldzní ascites (z operačního poranění
mízovodu)

Tab. 22b: ČASNÉ KOMPLIKACE (NÁHLÉ PŘÍHODY)
ZE STRANY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ

5. Retence moči
- ze subvezikálnf obstrukce
• (rabdomyosarkom močového měchýře

prostaty
vaginy
dělohy)

• nádory pánevního dna
(sakrokocygeálnf teratomy
neuroblastom)

- z poruchy kontraktility močového měchýře
(neurogenní)

(komprese míchy
komprese míšního kónu

• 6. Akutní hemoragická cystítits

Tab. 23.: POZDNÍ LÉČEBNÉ NÁSLEDKY
NA MOČOVÉM ÚSTROJÍ

" Chronická renální insuficience na podkladě tubulo-
intersticiálního poškození (CDDP, BCNU, HD MTX)

• Radiační nefritis až svraštělá ledvina
- edémy, progredujfcf hypertenze, anémie, protei-

nurie, rozvoj funkčního selhání - nejčastěji za 6 až
12 měsíců po ozáření)

• Chronická hemoragická cystitis - fibróza, ev. tele-
angiektázie

• Svraštělý měchýř - snfženf kapacity močového mě-
chýře s dilatacf odvodných močových cest až hyd-
ronefrózou)

• Postradiačnf skolióza
• Komplikace po chirurgické léčbě (např. resekci mo-

čového měchýře nebo pancystektomii, retroperito-
neálnf lymfadenoktomii)

Péče o nádory dětí a mladistvých (u posléze jmeno-
vaných vzhledem k jejich druhové skladbě a z důvodů
psychologických a sociálních) patří výhradně do kom-
petence oboru pediatrické onkologie - z důvodů od-
borných, morálních i ekonomických. Provádf-li ji kdo-
koliv jiný, pak je to na úkor pacientů ohrožených na ži-
votě a k neštěstí jejich rodin. Je to nemravné a zavrže-
níhodné.

Komplikace protinádorové léčby
postihující močovou soustavu

KAVAN P, KABÍČKOVÁ E.
Klinika dětské onkologie FN Motol a 2. lékařské fakulty UK Praha

Díky pokroku dosaženému v oboru dětské onkolo-
gie v období posledních dvaceti let, kdy je možné vy-
léčit přibližně 70 % nádorem nemocných dětí, vzrůstá
počet dlouhodobě přežívajících.

Močový systém, zejména ledviny, je potenciálně vy-
soce ohroženým orgánem z řady příčin. Komplikace
vznikají po léčbě chirurgické (např. nefrektomie či ne-

frektomie a parciálnf resekce druhostranné ledviny, po-
ruchy evakuace a snfženf kapacity po resekci močové-
ho měchýře, poruchy inervace po lamiektomii, poruchy
inervace a ejakulace po lymfadenektomii), po radiote-
rapii (postiradiačnf nefritis, cystitis, reflux s následnou
hydronefrózou u svraštělého močového měchýře či
striktury vnitřního ústí ureteru), i po chemoterapii
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(časné a pozdní' komplikace). Přitom ohroženi kompli-
kacemi nevzniká pouze v průběhu a po léčbě nádorů
močové soustavy, ale i po léčbě nádorů jiné lokalizace.
Například pacienti s non Hodgkinským lymfomem či
ALL jsou akutně ohroženi toxickými metabolity roz-
padajících se nádorových tkáni' (syndrom urátové ne-
fropatie), infekcemi v obdobf neutropenie, a konečně
i toxickým účinkem některých podávaných cytostatik
a jejich metabolitů. Pro obor dětské onkologie je přes
veškerou komlexnost léčebné strategie rozhodující
modalitou chemoterapie. 2 cytostatik používaných
u dětí se může nefrotoxický účinek projevit zejména
po podání vysokých dávek metotrexátu, melfalanu,
ifosfamidu a cisplatiny. Tento účinek mohou umocnit
nebo exacerbovat některé antimikrobiálnf léky.
Cisplatina poškozuje glomerulárnf funkce (GF) i tubu-
lární funkce (TF). Po ukončení léčby se GF u většiny
dětí upraví. Naproti tomu tubulárnf poškození může
přetrvávat po řadu let, nejčastěji formou vysokých
ztrát magnézia. Glomerulární filtraci je u dětí nezbytné
stanovit před zahájením léčby a monitorovat v interva-
lech 2-3 cyklů chemoterapie izotopovými metodami
stanovení clearence kreatininu (51Cr-EDTA, DTPA).
Hodnoty glomerulární filtrace nesmějí u dětí starších
jednoho roku poklesnout < 60 ml/min./l,73 m2. Ledvin-

né tubuly mohou být těžce narušeny ifosfamidem a vést
až ke vzniku Fanconiho syndromu. V případě, že toto
poškození není včas rozpoznáno a pacient orálně
substituován, hrozí vznik křivice z hypofosfatémie.
Časná hemoragická cystitida (HC) bývala obávanou
komplikací léčby cyklofosfamidu event, ifosfamidu.
Dramatickou změnu k lepšímu znamenalo zavedení
současného podávání antidota uromitexanu. Frekvence
HC nepřesahuje nyní 5 %. Kromě symptomatické
léčby se při výrazném krvácení podává intravezikálně
nejčastěji prostanglandin E2, výjimečně naředěný
formaldehyd či kortikoidy. Pokusit se lze o embolizaci
cév. Cystektomie z důvodů rizika vykrvácení nebývá
u dětí vůbec indikována. Pozdní HC se spojuje s viro-
vou BK infekcí. Léčebně lze kromě výše uvedených
podávat vidarabin nebo inhibitory bakteriální DNA
gyrázy.

Je zřejmé, že děti s maligním nádorovým onemoc-
něním by měli léčit a poté sledovat výhradně odborní-
ci v oboru dětské onkologie, znalí a schopní posoudit
rizika mnohdy vysoce intenzívní léčby i možné kom-
plikace a rizika vyplývajfcf z podléčeni pacienta (pod-
dávkování, prodlevy v léčbě) při nepřiměřených oba-
vách ze vzniku komplikací nedostatečně erudovanou
osobou.

Komplikace protinádorové
léčby postihují močovou

soustavu

P. Kavan, E. Kabíčková
Klinika dětské onkologie FN Motol

a 2. lékařské fakulty UK, Praha

A. Komplikace postihující
močovou soustavu

• chirurgická léčba
- nefrektomie, nefrektomie s parciální resekcí

druhostranné ledviny
- porucha evakuace m.m., ̂ kapacita m.m. po resekci
- porucha inervace

• radioterapie
- postiradiační nefritis
- cistitis
- striktura ureteru
- svraštělý m.m. •> reflux •> hydronefróza

B. Komplikace postihující
močovou soustavu

chemoterapie
- ohrožení komplikacemi nejenom v průběhu

a po léčbě močové soustavy, ale i po léčbě nádorů
jiné lokalizace (tumor lysis syndrom, infekce
při neutropenii, léky)

- nefrotický účinek se u dětí projeví zejména
po podání cisplatiny (> 100 mg) HD MTX (> 1 g)
a ifosfamidu

Poškození ledvin cytostatiky
léky mohou způsobit akuktní i chronické selhání
ledvin, ak. i chron. glomerulopatii a tubulopatii,
poškodit intersticium ledvin a renální cévy
chemoterapeutika většinou poškozují tubulámí bb.
"> porucha tubulární funkce
ledviny u dětí nejčastěji poškozuje cisplatina,
ifosfamid, MTX, ADM

• zarem:
• postiradiační nefritis - při dávce >23 Gy;

projeví se po měsících až letech
• retroperit. fibróza - obstrukce ureteru
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Toxický účinek cytostatik
• cisplatina - poškození bb. distálních tubulů

a sběrných kanálků (ak. fok. nekróza), sníženi Mg,
Ca, K (hypokalemická nefropatie) •> ASL
(Rossof, 1972), chronické SL

• Ifosfamid • poškození prox. tubulů, ztráty GLU, P,
Na, K, proteinurie a snížení filtrace •> Fanconiho
syndrom, křivice z hypofosfatémie

• MTX - vylučuje se tubulámí exkrecí (i 7-OH-MTX)
- obstrukce tubulů, poškozeni tubul. bb. při nízké
diuréze a nízkém pH moči

• ADM - může vyvolat glomerulámi lézi

Patologicko-anatomický obraz
poškození ledvin

Tumor lysis syndrom
• del: trias akutní poruchy metabolismu -

hyperurikemie, hyperkalemie, hyperfosfatemie.
Sekundárně vzniká ledvinné selhání (LS) s příznaky
hypokalcemie

• etiol.: vzniká v průběhu inic. léčby senzitivních tu
s velkou růstovou frakcí (Burkittův lymfom,
T-ALUNHL>AML,44solidní tu). Vysoká koncentrace
kys. močové • acidóza (laktátová) "• precipitace
v ledv. tubulech. Uvolňováni fosfátů z lymfoblastů •
precipitace kalciumfosfátu v mikrokapilárách •• LS,
křeče. Hyperkalemie (lýza nádor, bb, renál. porucha)
•* ventrikulárni arytmie + exitus

Hemoragická cystitis
• del: zánětlivé postižení m.m. provázené krvácením,

dysurií, nálezem erytrocytů, leukocytů a krevních
sraženin v moči

• etiol. a patofyziologie: nekčastějším vyvolavatelem
je cyklofosfamid, ifosfamid a BK virus
poškození vyvolá akroleinove barvivo (meziprodukt
metabolismu CYC)

• cystitis se objeví za hodiny i roky po aplikaci CYC
• akutní fáze: edem mukózy, ulcerace, subendoteliál.

teleangiekt., fibróza submukózy
• chron. fáze: fibróza m.m., reflux, hydronefróza

Sledovaný soubor pacientů

* počet pacientů
- chlapci / dívky

• průměrný věk
• interval od ukonč. léčby
• diagnózy

• nefroblastom
- sarkomy
• neuroblastom
-jiné

48
26/22
15,75(6,6-26,5)
7,5 let (1-15)

28
11

5
4

• radioterapie
- vyvolává zejména

chronické poškození
ledvin

- obliterativní vasculitis
- kolaps glomerulů
- fibrotizace glomerulů
- atrofizace kanálků
- fibrotizace stromatu

• chemoterapie
- akutní a subakutní

změny vícefunkčního
rázu
• nekrózy kanálků, jejich

dilatace, nepravidelností
bb. výstelky tubulů

• většinou restituce po
vysazeni cytostatik,
výjimečně sek. amyloidóza

Léčba tumor lysis syndromu

• hyperhydratace (2,5 - 3 l/m2/den, 5 % Glu, 1/4 FR),
hustota moči <1010 g/l

• alkalinizace (50 -100 mmol NaHCCWI), pH moče
udržovat v rozmezí pH 7,0 - 7,5

• allopurinol (10 mg/kg/den) - inhibitor xantinoxidázy
(blokáda tvorby kyseliny močové z purínů)

• !! - při pH >7,5 a léčbě allopurinolem • riziko
hypoxantinových kamenů, při pH >8 •> riziko
krystalizace uhličitanu vápenatého

Diagnóza a léčba HC
• dg.: anamnéza, vyšetření moče, virolog, vyš., UZ

(edem, hemoragie, fibróza, krev. sraženiny),
cystoskopie (lokalizace obi. krvácení, rozsahu)

• léčba:
• hydratace, transfúze, korekce trombocytopenie a

koagulopatie, odstraněni sraženin (cystoskopicky)
• spazmolytika (belladona), oxybutinin chlorid
• elektrokoagulace krvácejících ploch
• instilace 0,25% roztoku formalinu Foleyovým

katétrem (nesmi být přítomen UV reflux)
• instilace roztoku PGE2
- ° K virová HC - vidarabin, inhibitory DNA gyráz-

Schéma nefrologického vyšetření

• klinické vyš., TK, biochemie séra, clearence
kreatininu, chemické vyš. moči, vyš. močového
sedimentu, N-acetyl-D-glukosamidasy, kvantitativní
proteinurie, mikroalbuminurie, a a f): mikroglobulin,
Tamm-Horsfallův protein, koncentrační pokus
sADH

• zobrazovací metody: UZ ledvin, DSL
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Vlastní výsledky

vyšetřeno 48 dětí
úplné selhání - transplantace ledviny 1 dítě

• abnormální nález 38 %
• proteinurie > 150 mg/24 h 40 %

tubulopatie (<t« onmikroglobulin) 42 %
• TH protein nízký 60%
• koncentrační porucha 43 %

porucha glomerulární filtrace 12%

Výsledky laboratorních vyšetření
u pacientů léčených cisplatinou
jméno krea. CB/24 h Clear. I Schw. I KP

mg/24 h ml/sec, ml/sec, mmol/kg umol/l

Závěry vlastních výsledků
• u 40 % pct. jsme prokázali poškození ledvin

(100 % při léčbě cisplatinou)
• onkologicky léčené děti s patologickým nálezem

v moči či funkční poruchou ledvin mají být sledovány
nefrologem v 3-6měsíčních intervalech

• pacienty je nutné chránit před dalším poškozením
(infekcí, ATB, dehydratací atd.)

• při poruše koncentrační schopnosti vždy zajistit
dostatečný přívod tekutin

• pct. s výraznou proteinurií sami denně provádějí
test albuphanem

Rabdomyosarkom močového měchýře
a prostaty

M. PECKOVÁ, J. MORAVEK
Klinika dětské onkologie FN a 2. LFKU, Praha

Rabdomyosarkom (RMS) je nejčastějším maligním
mesenchymálnfm nádorem dětf a adolescentů. Před-
stavuje 5-8 % všech nádorů této věkově skupiny.
Přibližně 22 % vzniká v urogenitálním traktu s nejob-
vyklejší lokalizací v močovém měchýři a v prostatě.
Onemocnění se diagnostikuje nejčastěji před 4. rokem
věku. Histologicky se rozlišují čtyři typy RMS: alveolár-
ní, embryonální s variantou botryoidního, který je nej-
frekventovanější, nediferencovaný a pleiomorfnf. Pro
urogenitální trakt je typický prognosticky příznivější
embryonální RMS.

Klinické příznaky nádoru vznikajícího nejčastěji
v oblasti trigona močového měchýře jsou způsobeny
obstrukcf hrdla měchýře a průvodným zánětem: časté
nucení na moč, pálení, namáhavé močení vrcholící

akutní retencf moče. Prvním příznakem může být
i enuréza nebo inkontinence až paradoxní ischurie.
V pokročilejším stadiu hmatáme rezistenci v supra-
pubické oblasti. Masivní hematurie s odchodem tká-
ňových fragmentů se objeví při průniku nádoru sliz-
nicf.

RMS prostaty se manifestuje jako rozsáhlá solidní
pelvická masa hmatná per rectum. Lokální šíření k hrd-
lu močového měchýře a k zadní uretře vede k ob-
strukci a při fyzikálním vyšetření palpujeme močový
měchýř. Infiltrací stěny rekta vzniká obstipace.

Útlak nádorem působí bolesti dolních končetin.
Zatímco nádory měchýře zůstávají většinou lokalizo-

vané, šíří se pod sliznicf plošně, RMS prostaty časně di-
seminujf do plic a někdy do kostí a kostní dřeně.
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Prognostické faktory (v závorce uvedena příznivější va-
rianta) - diapozitiv:
• primární' lokalizace

* lokální invaze
* tendence k zakládání metastáz
* operabilita
* tolerance k radioterapii

• velikost primárního nádoru (<5 cm)
• histopatologický typ (embryonální RMS)
• obsah DNA (hyperdiploidie)
• cytogenetické vlastnosti - nepříznivá translokace

t(2, 13)
* odpověd na léčbu (časná odpověd na terapii kore-

luje s lepším výsledkem a ti, co nikdy nedosáhnou
kompletní odpovědi na léčbu, nepřežfvají)

• P-glykoprotein - nepříznivý faktor (mnohočetná lé-
ková rezistence)

Přehled diagnostických metod - diapozitiv:
• laboratorní vyšetření - KO + dif. + trom., FW, krevní

srážlivost, iontogram, urea, krea, jaterní testy, LD,
CK, Ca, P, Mg, glykémie, moč + sediment

• cytologické vyšetření punktátu kostní dřeně
• UZ, CT/MRI vyšetření břicha a pánve
• rtg a CT vyšetření plic
• cystoskopie
• izotopové vyšetření - scintigrafie skeletu

Diagnózu RMS močového měchýře stanoví patolog
ze vzorku tkáně získaného bioptickou excizf při cysto-
skopii, u rabdomyosarkomu prostaty pak transuretrálnf
punkcí. Zřídkakdy je nezbytná laparotomie.
Přehled histopatologických vyšetření - diapozitiv:
• světelná mikroskopie
• elektronová mikroskopie
• imunohistochemické vyšetření - aktin, myosin, des-

min, vimentin, myoglobin, S 100, cytokeratin, krea-
tinkináza M, P-glykoprotein

• cytogenetické a molekulárně biologické vyšetření
(PCR, FISH)
t (2; 13) (q 35; q 14)
t (1; 13) (p 36; q 14)
MYCN amplifikace
LOH Ilpl5
mutace N-ras, K-ras
mutace p53

• flow-cytometrické stanovení obsahu DNA
Léčba RMS prodělala mnoho změn. Současné názo-

ry na léčbu vycházejí ze systému Intergroup Rhabdo-
myosarcoma Study (I-TV). Zavedení systémové kombi-
nované terapie bylo zásadním pokrokem. Kromě ope-
race se součástí terapeutického protokolu stalo ozařo-
vání k získání lokální kontroly onemocnění a chemote-
rapie k primární cytoredukci a eradikaci makroskopic-
kého rezidua a mikrometastáz.

Chirurgická léčba - V počáteční fázi je nádor bud
kompletně resekován nebo je pořízena biopsie v závis-
losti na rozsahu infiltrace a místě vzniku a radikální
chirurgický výkon následuje po zmenšení primárního
nádoru předoperačnf chemoterapií. Profylaktická blo-
ková resekce regionálních mízních uzlin se již nevyža-
duje. Uzliny se resekují a histologicky vyšetřují jen teh-
dy, jevf-li se makroskopicky abnormální. Dříve rozsáh-

lé a mutilujfcf výkony jako byly pánevní exenterace se
založením stomif se dnes opouštějí. Resekce distálních
močovodů navíc často vyžadovala použití interponova-
né střevní kličky jako rezervoáru moči, který svou pe-
ristaltikou pomáhal evakuaci moči do sběrného kolek-
toru. Tento tzv. ileálnf konduit byl v dlouhodobé
perspektivě sledován zhoršující se renálnf funkcí. Děti,
u nichž byly založeny ureterosigmoideostomie nebo
u nichž byl použit rektální měchýř, často trpěly recidi-
vujícími pyelonefritidanmi a to i při použití antirefluxní
techniky reimplantace močovodů do střeva. Rovněž
elektrolytové dysbalance z resorpce minerálů střevní
sliznicí je nutné brát v úvahu. Tam, kde byl použit
k udržení kontinence rektální svěrač, byla tato konti-
nence dosažena jen u části dětí. V současné době se
pokoušíme o radikální resekci nádoru se zachováním
všech struktur důležitých pro další kvalitní život. Je
možná a technicky schůdná radikální prostatektomie
s resekcf trigona, baze měchýře a juxtavezikálnf části
močovodů a jejich reimplantace extraanatomicky do
vrcholu měchýře. Časné pooperační vyšetření našeho
posledního pacienta léčeného tímto způsobem dává
zatím povzbudivé výsledky.

Chemoterapii dáváme všem dětem s RMS - u pa-
cientů bez metastatického postižení je to schéma s ifos-
famidem, vinkristinem a aktinomycinem D, pro one-
mocnění IV: klinického stadia kromě zmíněných léků
dále karboplatina, epirubicin a etopos.id. Při relapsu
nasazujeme vinkristin, vumon a karboplatinu. Nově
se používá při relapsu inhibitoru topoisomerázy I - ana-
loga kampotecinu - topotekanu nebo cyklosporinu A
a R-verapamilu, což jsou inhibitory P-glykoproteinu
způsobujícího mnohočetnou lékovou rezistenci, pří-
padně se užívá látek blokujících replikaci buňky vaz-
bou na složky tubulinu, totiž paklitaxelu a docetaxelu.

Pro nádory generalizované a recidivujfcf je vyhraze-
na megaterapie s následnou transplantací hematopoe-
tických kmenových buněk.

Další léčebná strategie se zaměřuje na použití no-
vých kombinací léků a nové metody jako např. cílenou
molekulární terapii antisense (protisměrnými) oligo-
nukleotidy.

Radioterapii indikujeme u pacientů, kteří nedosáh-
nou po chemoterapii a operaci kompletní remise nebo
při relapsu onemocnění. Aplikuje se celková dávka
45 Gy + 5 Gy boost. Hyperfrakcionovaná radioterapie
by měla zdokonalit lokální kontrolu onemocnění.
Brachyterapii zatím nepoužíváme.

Zkušenosti KDO FNM. V letech 1987-1996 jsme léčili
na klinice dětské onkologie 10 pacientů s RMS měchý-
ře nebo prostaty. Průměrný věk v době stanovení diag-
nózy je 6 let, poměr chlapců a dívek 8 vs. 2. Jenom je-
den pacient měl v době stanovení diagnózy onemocně-
ní 1. klinického stadia (KS), 6 dětí 2. KS, jednou 3. KS
a dva 4. KS. Histologicky byl diagnostikován embryo-
nální RMS, případně jeho botryoidnf varianta. Urolog
provedl jednou probatornf excizi, 5x resekční výkon,
3x prostatektomii, event, cystektomii a u l pacienta
resekčnf výkon s cystektomif v druhé době. Radiotera-
pii jsme zařadili u 3 pacientů v rámci primární léčby
a u l pacienta při relapsu onemocnění. Megaterapii
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s autolognf transplantaci' hematopoetických kmenových
buněk jsme použili jednou, při relapsu onemocněni'.
Ve sledovaném souboru jedno dftě dosud léčfme, 7 pa-.
cientů po skončené léčbě přežívá, všichni v kompletní'
remisi, 2 pacienti zemřeli - jeden progresí onemocnění
4. klinického stadia v průběhu léčby, druhý lokálním re-
lapsem po sloučeni' komplexní' léčby. Průměrná doba
přežívání je 4,5 let, medián přežfvání je 4,7 let.

Léčba rabdomyosarkomu představuje specifickou
problematiku dětské onkologie. Vyžaduje mimo hlubo-

ké znalosti a praxe také technické vybavení a intenziv-
ní mezioborovou spolupráci s dalšími specialisty, kteří
majf zkušenosti s dětskými pacienty a dětskou onkolo-
gií (radiodiagnostik, dětský chirurg, resp. urolog, pato-
log, radioterapeut, psycholog). Proto považujeme za
naprosto nezbytné při sebemenším podezření na toto
onemocněni' dftě odeslat na specializované pracoviště
dětské onkologie. Jakýkoli neodborný zásah, diagnos-
tický omyl nebo prodlení v léčbě snižuje jeho šancí na
vyléčení.

Rabdomyosarkom (RMS)
močového měchýře a prostaty

M. Pecková, J. Moravek
Klinika dětské onkologie FN Motol

a 2. LF Praha
Klinika dětské chirurgie FN Motol

a 2. LF Praha

Klinická symptomatologie RMS
prostaty

• rezistence hmatná per rectum
• retence moče
• obstipace
• bolesti dolních končetin

Diagnostické metody

• fyzikální vyšetření
Q laboratorní vyšetření
Q cytologie punktátu kostní dřeně
• USG, CT/MRI vyšetření břicha a pánve
• RTG a CT plic
• cystos kopie
• scintigrafie skeletu

Klinická symptomatologie RMS
močového měchýře

• akutní retence moče
• močová infekce
• enuréza, inkontinence, paradoxní ischurie
• rezistence v podbřišku
• hematurie

Prognostické faktory

• primární lokalizace nádoru
- lokální invaze - tendence k zakládání metastáz
- operabilita - tolerance k radioterapii

• velikost primárního nádoru (< 5 cm)
• histopatologický typ (embryonální RMS)
• obsah DNA (hyperdiploidie)
• cytogenetické vlastnosti: t(2;13) • nepříznivá
• P-glykoprotein (mnohočetná léková rezistence)
• odpověď na léčbu

Histopatologické metody

• světelná mikroskopie
elektronová mikroskopie

• imunohistochemické metody
- aktin, myosin, desmin, vimentin, myoglobin,
S 100, cytokeratin, kreatinkináza M, P-glykoprotein

• cytogenetické a molekulárně biologické vyšetření
(PCR.FISH)

- MYCN amplifikace, LOH 11p15, mutace N-ras,
K-ras, mutace p53, t(2;13 (q35;q14), t(1;13) (p36;q14)

Q flow-cytometrické stanovení obsahu DNÁ
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Léčba

• chirurgická
• chemoterapie
• aktinoterapie

• megaterapie s transplantaci hematopoetickych
kmenových buněk

• fakultativní: inhibitory P-glykoproteinu, taxany
• experimentální: antisense oligonukleotidy

Chirurgická léčba

• biopsie
• primární resekce
• second-look operace
• probatorni exstirpace suspektnich lymf. uzlin
• chirurgická léčba metastáz

Chemoterapie

• Schéma IVA:
Ifosfamid
Vinkristin

3g/qm
1,5 mg/qm

Aktinomycin D 1,5 mg/qm

den 1
den 1,
den 1

8,15

Radioterapie - indikace

• pacienti v PR po chemoterapii (s/bez operace)
• relaps po iniciální léčbě
• pozitivní lymfatické uzliny nereagující na

chemoterapii

• Schéma VincaeDi (léčba 2. volbv):
Vinkristin 1,5 mg/qm den 1
Karboplatina 600 mg/qm den 3
VM-26 150 mg/qm den 4

Pacienti s RMS
moč. měchýře/prostaty

na KDO FNM v Praze
v l e t e c h 1987-1996

• n = 10, m/f-8/2
• průměrný věk 6 let (11 měsíců -18 let)
• histologie: 10 pts. embryonální RMS
• 1.KS 1pt.
• 2. KS 6 pts.
• 3. KS 1 pt.
• 4. KS 2 pts.

Výsledky léčby

• žije
• zemřeli
• léčí se
• průměrná doba přežití
• medián přežití

7 (všichni v ČR)
2 (1 x PD, 1 x relaps)
1
4,5 let
4,7 let

Závěr

• léčba na specializovaném pracovišti dětské
onkologie

• multidisciplinární přístup
• systémová kombinovaná terapie

• iniciální chemoterapie s/bez ozařování
• „konzervativní" chirurgický výkon v druhé době

• nové diagnostické a léčebné přístupy
• snižování výskytu pozdních následků
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Význam určování PSA
VODVÁŘKA Pavel, HÁJEK Jaroslav

Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava

prostatický specifický antigen
• objeven 1974 Wangem
• vliv na nesmírný počet nemocných
• revoluce ve skríhingu ca prostaty
" pracf o PSA neustále přibývá
• 1997 počet pracf za rok nedosáhl plata

PSA - charakteristika
* proteolytický enzym - 33 kD

• 5-40 % volný PSA, 60-95 % na a-l-ACT
• volný/vázaný - nižší u ca než u benigních

• produkován epitelem prostaty do semen-
né tekutiny - zkapaLňuje ejakulát

• nemoci prostaty narušují buněčné barié-
ry, které udržují PSA v duktálním systému

• PSA v séru zvýšen u zánětů prostaty, re-
tence moče, benigní hyperplasie prostaty
a manipulace s prostatou

• DRE - obecně nezvyšuje hladinu PSA

Testování PSA
' Monoklonálni testy: 0-4 ng/ml
• Polyklonálni testy: 0-2,5 ng/ml

• v praxi ovšem zjištěno, že poměr byl opačný; výrobci uží-
vají rozdílné senzítivity a specificity k definici „normál-
ních" hodnot

• Hladiny PSA/mono byly l,5-l,85x vyggf než
PSA/poly

• Pro většinu PSA/mono je „nejlepší"' horní limit
3,3 ng/ml namísto 4,0 ng/ml

Q PSA - staging
• význam pro stanovení stadia nemoci
• lze ušetřit značné finanční částky
• scinti skeletu nedělat při PSA do lOng/ml

a nenf nutná do 50 ng/ml a norm, sérové AF
• lymf. uzliny - CT ani NMR břicha a pánve

není nutná při PSA do 20 ng/ml

• Užití samotného PSA
• existuje vztah mezi PSA a objemem norm, a

nádorové tkáně
• PSA je vyšší v 1 g nádoru než norm, tkáně
• větší únik PSA do cirkulace v nádoru - v ben.

lesích větší" množství mRNA
• vyšší grading - nižší PSA/g tkáně
" anaplastické nádory - PSA bez vztahu v séru
• u anaplastických nelze spoléhat na izolo-

vanou hodnotu PSA

10

11

• PSA denzita
• užití denzity PSA může zlepšit specificitu

i senzitívitu PSA pro skríning
• vliv na výsledek po léčbě je méně jasný
" ' MDAH: PSA denzita je užitečná pro pac. s PSA

4-20 ng/ml
• CU: denzita nepřidala nic k možnostem

předvídat biochem. selháni'; malý počet pa-
cientů může mít užitek

Q Volný PSA a PSA zdvojovači čas
• volný PSA může zlepšit schopnost předvídat

objem nádoru
" test je znám krátkou dobu - nejsou výsledky
• rychlost zvýšení PSA nebo PSA zdvoj, času

jsou nezávislé prognostické faktory pro určení
výsledků radíoterapie

• optimální časový interval pro stanovení toho-
to end-pointu nebyl stanoven

Q PSA - tumor grade a klin. stadium
• PSA + tumor grade + klin. stadium - zlepšuje

předpověd patol. stadia
• Partin et al: NOMOGRAMY - pro určení rizi-

ka extrakapsulárního šíření (ECE+), postižení
semenných váčků (VS+) a postižení lymfatic-
kých uzlin (N+)

" rovnice prověřeny v UCSF a v jiných

QD Rovnice pro odhad rizika šíření
- N+ = 2/3PSA + (GS-6) x 10
• SV+ = PSA + (GS-6) x 10
" ECE+ = 3/2PSA + (GS-3) x 10

• Pro užití Gleasonova skóre byly hodnoty seskupeny do
5 kategorií:
* do 4=4, 5=5, 6=6, 7=7, 8 a více = 8
• hodnoty rizika jsou 0-100 %
• Zjištěna vynikající shoda kromě pac. s nádory s vyso-
kým gradingem.
• 15 % pro N+: když méně - 6 %+, když více - 40 %

© Rovnice pro odhad šíření
• zjednodušení orig. rovnice pro N zanedbalo

klin. stadium; stadium ovlivňuje riziko N+ ne-
závisle

• N+ = 2/3PSA + (/GS-6/ + /TG-1,5/) x 10
• TGl (Tle a T2a) a má hodnotu 1
• TG2 (Tib a T2b) a má hodnotu 2
• TG3 (T2c a T3) a má hodnotu 3

-pac. s T2c - T3 mají riziko N+ o 15 % vyšší
pac. s Tle - T2a -mají riziko N+ o 5 % nižší
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Q Výpočet rizika N+
* až dosud bylo málo údajů o T2c a T3 pacien-

tech, kteří měli provedenou lymfadenektomii,
aby se přehodnotilo riziko N+

« studie RTOG 94-13 může poskytnout příleži-
tost nepřímo testovat rovnici

• pac. mají být stratifikováni podle T skupin uži-
tých v rovnici (k předléčebným hodnotám
PSA a GS) a randomizováni k ozáření pánve,
nebo k neozářenf

CD Předléčebné PSA a výsledky po ozá-
ření
* PSA před léčbou - predikce výsledku RT
* z mnoha studií práh pro selhání 50 % je hod-

nota vyšší než 10 ng/ml
• prognóza pro nemocné léčené pouze radiote-

rapif při PSA vyšším než 20 ng/ml je obzvláš-
tě špatná a tito nemocní by měli být zvažová-
ni pro experiment, léčbu

ĚD Předléčebné PSA a výsledky léčby
operovaní
- PSA nižší než 10 u 56-78 % pac.
• 27 % pac. s GS 7 a vyšším
ozařovaní
• PSA nižší než 10 u 27-64 %
• 42 % pac. s GS 7 a vyšším
Pacienti léčení zářením mívají horší prognostické faktory.
Operovaní pacienti mívají lepší léčebné výsledky. Výběr pa-
cientů pro léčebnou modalitu ovlivňuje výsledek léčby.

Q DFSpo ozáření
* přežití by mělo být testem účinnosti
• hodnocení je komplikováno jinými příčinami

smrti
• lokální kontrola hodnocena pouze palpačně,

i když TI a - Tle není hmatná ani před léčbou
" zvýšení PSA po ozáření - vysoké riziko pozi-

tivní biopsie
• poz. reziduálnf nemoc - riziko LR, M

CD Definice biochemického selhání
• různé definice biochem. selhání
• neudržení norm, hodnot 0-4 ng/ml
• Geist: po RT norm. 2,0 ng/ml
• Hanks: trialy RTOG 1,5 ng/ml
• Massachusetts GH 1,0 ng/ml

- Bez ohledu na vybraný horní limit je zvýšení hladiny
PSA přijato jako citlivý marker progrese.

- USCF: selhání jako 2x nebo vícekrát zvýšení PSA, tak že
suma zvýšení je 0,5 ng/ml v jednom roce nebo nad

1,0 ng/mlpodle toho, co nastane dříve.

CD Doba pro normalizaci PSA
• čas, který vyžaduje normalizace PSA má také

prognostický význam
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• rozpoznání nedostatečné odpovědi - identifi-
kace nemocných pro záchrannou léčbu

• Kvadi a Zagas: pokud PSA neklesne za 6 měs.
pod 4,0 ng/ml - vysoké riziko selhání

• nutno hodnotit vždy v kombinaci s dalšími
• riziko zůstává i při PSA pod 4,0 ng/ml

Q PSA nadir
* nejnižší hodnota PSA je specifičtější, že

nedojde k selhání
• riziko relapsu se progresivně snižuje,

když se nadir dostane pod 1,0 ng/ml
• MDAH: 85 % pac. nemá do 5 let selhání, když

je nadir pod 1,0 ng/ml
• MDAH: zlepšení už nenastane, když je nadir

pod 0,5 ng/ml, jiní tvrdí, že ano

CD Vliv na dlouhodobé riziko selhání
• riziko pozdního selhání je jiné než časného
• Horwitz: 55 % pac. s PSA před léčbou 4 až

10 ng/ml mělo selhání do 5 let (když selhání
definováno jako zvýšení nad 1 ng/ml) a 26 %
(když selhání definováno jako zvýšení nad
4 ng/ml)

• rychlost vzestupu - rychle: generalizace, po-
malu: lokální recidiva

CD Redukce selhání PSA
Hormonální léčba a radioterapie
- Fáze III. RTOG 8610.
» randomizováno 471 pacientů s lokálně pokro-

čilým onemocněním T2b - T4
• A: radioterapie
• B: radioterapie + goserelin 3,6 mg a flutamid 250 mg

3xd
" Skup. B lepší lokální kontrola a delší čas do

selhání (P 0,001)
• Pollack MDAH - stejné výsledky

CD Konformační radioterapie
* Hanks (FCCC): 71 Gy a více - prodloužení

času do selhání PSA
« UCSF: stejné výsledky (nádory s vys. GS: 8-10;

83 % s PSA pod 20 ng/ml ozář. 71 Gy a více
nemělo recidivu, všichni ozáření nižší dávkou
než 71 Gy měli recidivu

Q PSA po radikálníprostatektomii
• definice biochem. selhání ovlivňuje výši rizika

biochem. selhání po operaci
• Zinke: rel. riziko selhání v 5 letech je l,3x vyš-

ší když selhání nad 0,2 proti 0,4
• relaps by mohl být odhalen o 2,5 roku dříve,

kdyby se užila ultrasenzitivnf hodnota s nulo-
vou definicí (pod 0,2 ng/ml)

• jako pooperačnf selhání se hodnotí zvýšeni od
0,2 do 0,6 ng/ml
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O PSA po radikálníprostatektomii
• stejně jako po RT existuje přímá závislost mezi

rychlostí vzestupu PSA a rizikem M+
• Partin: vzestup PSA 0,5 ng/ml 6 měs po ope-

raci - riziko M+ je 90 %
" pac. po prostatektomii bez poklesu PSA pod

1,0 ng/ml mají špatnou prognózu i přes zá-
chrannou terapii

• to nepřekvapuje, protože PSA vyšší než
1,0 ng/ml představuje pouze nádor, tkáň

Q RT-PCR a PSA
* reversní transkriptásou usnadněná polymerá-

zová řetězová reakce

25

• přítomnost PSA syntetizujících buněk v perif.
krvi naznačuje okultní M+ a horší prognózu

• dosud není jisté, zda test významně zlepšuje
naši schopnost prognózy

Závěry
* PSA je jediný specifický antigen, který

máme v praxi
• pečlivým sledováním a hodnocením hladin

PSA lze odhadnout prognózu
• sledování PSA může pomoci při výběru léč-

by
• PSA a dalšími charakteristikami přispívá k od-

hadu rizika šíření choroby a indikaci lé-
čebné modality

Kostní scintigrafie u ca prostaty
URBANOVÁ E9 VÍŽĎAJ.

ONM, Nemocnice Hradec Králové

Kostní scintigrafie je jednoduchá neinvasivní metoda
založená na selektivní akumulaci osteotropního radio-
farmaka v kostech, odrážející změny kostního metabo-
lismu. Její podstatou je zobrazení distribuce podaného
osteotropního radiofarmaka pomocí gamakamery. K je-
jímu většímu uplatnění přispělo po roce 1971 zavedení
nových radiofarmak a rovněž i zlepšení zobrazovací
přístrojové techniky (zavedení gamakamer a počítačů
do rutinního provozu). Dříve používané radionuklidy
45Ca, 47Ca, 85Sr, neodpovídají nynějším požadavkům kla-
deným na vhodný radionuklid. V současnosti se použí-
vají fosfátové sloučeniny o různé délce řetězce značené

Jako radiofarmaka používáme při vyšetření metylen-
difosfonát značený "Tc. Aplikovaná aktivita pro do-
spělého se pohybuje v rozmezí 555-740 MBq. Po intra-
venosní aplikaci provádíme záznam za 2-4 hodiny na
dvouhlavé gamakameře, jako celotělovou scintigrafii
současně z přední i zadní projekce, při podezření či ne-
jednoznačném nálezu doplňujeme emisní tomografií
s možností dalšího počítačového zpracování, např. troj-
rozměrná rekonstrukce (3-D).

Mechanismus záchytu značených fosfátů nenf ještě
plně objasněn. Zčásti se asi váží na minerální složku
hydroxyapatitu, zčásti na mezibuněčnou tkáň bílkovin-
né povahy. Další faktory, které se podílejí na výši zá-
chytu radiofarmaka je i krevní zásobení, stupeň krevní-

ho obratu, apod. Fyziologicky dochází k akumulaci RF
do celého sekeletu, zvýšená je všude tam, kde jé pří-
tomna krvetvorná kostnf dřeň au dětf v místě růstových
Zon. Patologicky ložiskově zvýšený záchyt nacházfme
např. u prim. kostních tumorů, kostních metastáz a zá-
nětlivých procesů. Patologicky snížený záchyt je typic-
ký pro cysty, nekrozy, po ozáření skeletu apod. K lep-
šímu posouzení změn na páteři doplňujeme u sporných
nálezů celotělovou scintigrafii o emisní tomografii pá-
teře. Při sledování osudu RF v organismu dochází po
i.v. injekci během 2-4 min. k přechodu z intravasku-
lárního do extravaskulárnfho prostoru. Během 3 hodin
u normálně hydratovaných jedinců je 30-40 % vázáno
do kosti, okolo 35 % se vylučuje ledvinami, 10-15 % je
navázáno na jiné tkáně a 5-10 % přetrvává v krevním
oběhu.

Z těchto'důvodů u nemocných -v dialyzačním pro-
gramu by měla být aplikace radiofarmaka provedena
před dialýzou a vyšetřenf až po ní. .

Na našem pracovišti bylo provedeno více jak 10 000
kostních scintigrafif. Soubor však obsahuje pouze 60
nemocných, ve věku 52-78 let. U 49 nejednoznačných
scíntigrafických nálezů byla doplněna emisnf tomogra-
fie páteře. Po jejím počítačovém zpracování získáváme
řezy ve třech rovinách na sebe kolmých - koronální,
transversálnf a sagitálnf s možností i 3-D rekonstrukce.
Zvýšení záchytu do obřadového těla - difuzní či ložis-
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kove, bylo hodnoceno jako benigní, výrazně zvýšený
záchyt do oblatlového těla a pediklu jako maligní etiol.
Z provedených 49 emisních tomografií svědčilo pro
meta změny jen u 27 nemocných, ostatní spíše pro ji-
nou nemaligní etiologii. Závěry byly dále ověřovány
buď rtg metodami nebo dalším sledováním pacienta.

U 5 nemocných byla positivní scintigrafié prvním
ukazatelem malignity. U 6 nemocných byl nález nor-
mální. Bolesti ve skeletu popisovalo v době vyšetření
asi 25 % nemocných.

Typickým pro positivní nález z planární scintigrafié
byla mnohočetná ložiska výrazné kumulace postihující
osový skelet ale i pánev a femury.
DIA - č. 1. Mnohočetné ložiskové postižení skeletu.

Je to dáno tím, že osteoplastické metastázy vychy-
távají radiofarmakum ve zvýšené míře, naproti tomu
u osteolytických procesů je spíše záchyt v místě kostní-
ho lemu v okolí ložiska.

U pacientů po ozáření dochází ke snížení záchytu
radiofarmaka, ale mohou vznikat i spontánní fraktury
žeber. Kostní scintigrafié má i své uplatnění u nemoc-
ných v průběhu cyklické chemotherapie. u některých
kde je dobrá odpověď na chemotherapii, se kostní scan
jeví naopak paradoxně horší. Ke zvýšení záchytu ra-

Dia č. 1 - Některé vedlejší zajímavé nálezy pri scinti-
grafiích

diofarmaka dochází na podkladě přechodného zvýšení
osteokalcinu a kostního izoenzymu alkalické fosfatázy.
Tento jev je dobře patrný mezi 1-3 měsícem od začát-
ku cytostatické léčby, označovaný jako flare fenome-
non.
1. Závěr: Kostní scintigrafié je sensitivní metoda k vy-
loučení kostních meta ca prostaty. Nálezy předcházejí
standartní rtg až o 3 měsíce. Doplněná emisní tomo-
grafie páteře a pánve je užitečnou metodou pro dife-
renciaci nejasných nálezů u pacientů s maligním one-
mocněním prostaty a vede ke zvýšení specificity kostní
scintigrafié. Hodnocení by však mělo být provedeno
vždy se znalostí anamnézy, subj. obtíží a výsledků pro-
vedených jiných vyšetření.
2. Problémem však stále zůstává časná správná dife-
renciální dg solitární lese. Porovnání s rtg může být ne-
dostatečné protože standartní rtg metody vykazují posi-
tivitu až po odplavení 30-50 % Ca.
3. Scintigrafická vyšetření v čase cyklické chemotera-
pie vyžadují dobrou spolupráci s onkology vzhledem
k uváděnému flare fenoménu.
4. Dif. dg superscanu na podkladě malignity a jiných
onemocnění (osteomalatie, hyperparathyreoidismu,
apod.) zůstává i při stávající technice obtížná.

Dia č. 2 - Stav po ozáření páteře

Dia č. 3 - Kumulace v
(tu prsu)

měkkých tkáních extraoseálně č. 4 - Kumulace v ledvině a ureteru (později pro-
kázaná hydronefroza s megaureterem
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Imunochemo u pokročilého ca ledvin
BUSTOVÁ /, ŠIFFNEROVÁ H.

Onkologické odd., Nemocnice Č. Budějovice

Karcinom ledviny patři mezi chemorezi-
stentní tumory. Běžně užívaná cytostatika vy-
kazuji pouze okrajovou odpověd.

V letech 1983-1993 bylo provedeno 80 tria-
lů s celkovým počtem 4093 pacientů léčených
chemoterapii' pro metastatický karcinom ledvi-
ny. Nejčastěji používaná cytostatika jsou:
Vinblastin, FUDr, 5 Fluorouracil. Odpověd na
cytostatickou léčbu byla 6 %.

Velké naděje byly vkládány do biologické
terapie.
Léčba IL-2 a IFN-alfa podány v monoterapii
vykazuje 15-20 % odpovědí.

I. fáze klinických pokusů IL-2 + IFN-alfa
podány v kombinaci vyzněly nadějně - 31 %
odpovědí na léčbu.

II. fáze klinických pokusů však tyto slibné
výsledky nepotvrdily.

Snaha o další hledání a zlepšení léčby me-
tastatického karcinomu ledvin vedla ke kom-
binaci biologické terapie + chemoterapie.

SOUBOR

V letech 1996-1997 bylo na onkologickém
oddělení v Českých Budějovicích léčeno imu-
nochemoterapií pro metastatický karcinom-
ledvin 6 pacientů.

Do souboru byli zařazeni pacienti s gene-
ralizací ca ledviny do plic.

Věk pacientů: 40-58 let

Karnofski:

LÉČBA

5 pacientů - 100 %
1 pacient - 80 %

Pacienti byli léčeni pro metastatický karci-
nom ledviny dle Atzpodienova schématu.
INF-alfa: 6 milionů jed./m2 se -

den 1, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 22 a

9 milionů jed./ma se -
3x týdně, týden 5-8

IL-2: 10 milionů jed./ira se -
2x denně - den 3, 4, 5, 24, 25, 26
5 milionů jed./ira se -
den 8, 10, 12, 15, 17, 19

5 FTU: 750 mg/m2 i.v. -
den 29, 36, 43, 50

Každý cyklus trvá 8 týdnů + 1 týden bez
chemoterapie + pokračuje další cyklus che-
moterapie. Tento cyklus je opaková dle odpo-
vědi, max. 4x.

VÝSLEDKY LÉČBY

Jméno

PV

VZ

VH

MV

MK

LB

Věk

40

48

48

58

58

54

Meta

pifce

pifce

pifce

pifce

pifce

pifce

Počet lož.

2

dif. proces

dif. proces

1

2

5

Cykly

2

2

2

2

2

2

Odpověd

PD

SD

SD

SD

SD

PR

Cykly Odpovéd

-

1

2

2

2

-

PD

PR

PD

SD

pokračuje

Vedlejší příznaky léčby, pozorované u na-
šich pacientů:

- zvýšená teplota, trvající 1-2 dny
- bolestivost v místě vpichu
- u 2 pacientů podkožní infiltráty po se apli-

kaci

ZÁVĚR

U 1 pacienta po dvou sériích imunochemo
-PD

U 2 pacientů po 3-4 sériích imunochemo
- PD

U 1 pacienta po 2 sériích imunochemo
- PR - léčba pokračuje

U 1 pacienta po 4 sériích imunochemo
- PR

U 1 pacientky po 4 sériích imunochemo
- SD - operace solitárnf

metastázy - udržovací léčba INF-alfa - CR
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Vinblastin/interferon versus vinblastin
v terapii pokročilého karcinomu ledvin

KOCÁKÍV OSTŘÍŽKOVÁ Z, PALÁCOVÁ M, KARÁSEK P , DEMLOVÁ R.
Masarykův onkologický ústav, Brno

1. Lze docílit významnějších odpovědi
u pacientů s takto rezistentním onemocněním?

2. U kterých pacientů dle rozsahu onemoc-
něni bylo dosaženo nejlepší odpovědi?

3. Bude zvýšen počet celkových odpovědi'
a stabilizace onemocněni' u pacientů s kombi-
nační' terapii VBL/INF?

4. Bude prodlouženo přežiti u pacientů
s kombinovanou terapií?

Předpoklady z klinických studií:

- synergismus INF/VBL

- celková odpověď pň monoterapii VBL 8 %

- celková odpověd pň monoterapii INF 15 %

- celková odpověd pň kombinační terapii
INF/VBL 24 %

Monoterapie vinblastinem

vinblastin 6 mg/m - lédenní interval podávání

soubor pacientů 1-18:

rozsah postiženi'

játra
pifce, kosti

kosti
RP

pifce
měkké tkáně, mozek

RP, pifce
pifce, mediastinum

RP, pifce, kosti,
měkké tkáně

RP, kosti
pifce

játra, RP, pifce,
měkké tkáně

játra, plíce, kosti
játra
játra

játra, RP
pifce, RP
pifce, RP

doba léčby (měsíce)

6
3,5
9,5
2
8
1

2,5
4,5
2,5

1,5
3
2

3,5
5

3,5
1,5
2,5
2

nejlepší dosažená odpověd

CR
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

PD
PD
PD

PD
CR
PD
PD
PD
PD

d o b a přežiti

žije doposud
nezjištěna

žije doposud
4 M

24 M
12 M

nezjištěna
35 M
4 M

2 M
10 M
5 M

žije doposud
žije doposud

16 M
3M
5 M
8 M
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hodnocení odpovědí - PD: 16
SD: 0
PR: 0
CR: 2

průměrná doba přežití celé skupiny od zahájení terapie 10,7 měsíce

Chemoimunoterapie

vinblastin 6 mg/m - 14denni interval podávání po dobu 3 měsíců
interferon alfa2b v eskalaci 3-6-9 MU 3x týdně do progrese

soubor pacientů 1-14:

rozsah postižení

RP, pifce
pifce

pifce, měkké tkáně
RP, pifce

plíce
játra, RP, pifce,
měkké tkáně

játra, měkké tkáně
pifce
pifce

RP
pifce

RP
pifce
pifce

doba léčby (měsíce)

6
2

9
5

21

3

3
3
6
3
12

5
3
12

• nejlepší dosažená odpověd

PD
PD
SD
PD
PD
PD

PD
PD
SD
SD
PD
PD
PD
PD

doba přežití

12 M
8 M

žije doposud
9 M

žije doposud
8 M

žije doposud
9 M

46 M
žije doposud

3M
žije doposud

4 M

žije doposud

hodnocení odpovědí - PD: 11
SD: 3
PR: 0
CR: 0

průměrná doba přežití celé skupiny od zahájení terapie 12,4 měsíce

ZAVER

U pacientů, kde bylo dosaženo alespoň stabilizace onemocnění nebo byla pouze minimální
progrese onemocnění, mohla kombinovaná chemoimunoterapie vést k prodloužení přežití.
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Intersticielní brachyterapie
močového měchýře

JiříPETERA
MOÚBrno

CíL vysoký stupeň lokální kontroly, zacho-
váni funkčního močového měchýře

Indikace: ca močového měchýře TI, T2,
T3 menší než 4 cm, solitární bez pří-
tomnosti ca in situ ve zbytku měchýře

Provedení:
předoperační zevní předoperační zevní
ozáření ozáření
10,5 Gy/3 F/3 dny 40 Gy/20 F/4 týdny

i i
lymfedenectomie
zevních ilických
uzlin

cystoskopie s odstupem
3 týdny a dle
odpovědi Tu

\

parciální cystectomie event,
excize Tu (např. při lokalizaci
v trigonu) vyloučení jiných
ložisek Tu a CIS randon biopsií

cystectomie

i

i
aplikace plastických trubiček (3-5)

BRT 50 Gy NO <-
na ref. isidose

BRT 30 Gy
+

zevní ozáření

BRT 60 Gy
na ref. isidose

+
okraj exciže

N+
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Technika intersticielní aplikace:
otevřeni moč. měchýře co nejdále od Tu
aspexe, palpace, změřeni'Tu, vyšetřeni

zbytku močového měchýře, event.
peroperační biopsie z podezřelých míst

(/ \

Tu byl kompletně residuálni Tu nebo
odstraněn předchozí invaze do svaloviny
TUR a nebyla
prokázána invaze limitovaná parciální
do svaloviny cystectomie s 1 cm

v okrajem dle
>v makroskopického Tu

\ •/
uzavřeni' močového měchýře

kovová značka k lokalizaci Tu
vždy ze zevní strany měchýře

i
protaženi 2-5 paralelních plastických

trubiček stěnou měchýře po obou stranách
sutury pomoci dutých ocelových jehel

fixace trubiček vstřebatelnými stehy
do lumina trubiček jsou umístěny makety
zdrojů jako prevence komprese trubiček

trubičky jsou vyvedeny malými separátními
incizemi ve stěně břišní laterálně

od laparotomie
zaveden Foleyův katetr

1

4
aktivní' fáze

i
i i

manuální LDR automatický
afterloading LDR
s Ir 192 afterloading
(cca 10 Gy/den) (cca 10 Gy/

/den)

i
odstraněni zářičů z trubiček

Výsledky:
TI, T2, T3 solitérní leze
lokální' kontrola / 5 let
T zevní ozářeni
TI 53 %
T2 44 %
T3 36 %
Přežiti' bez evidence Tu / 5 let -
TI 75 %
T2 55-60 %
T3 50 %
Brachyterapie redukuje relapsy
ní místo Tu z 28 % na 7 %.
Salvage treatment: cystectomie
Komplikace:

49

i
HDR

automatický
afterloading
frakcionace

brachyterapie
80%
80%
70%

brachyterapie

mimo původ-

zcela vzácně - stenoza krčku měchýře, entro-
cystická pištěl, chronická cystitis
teru

;, stenoza ure-

Postavení brachyradioterapie (BRT)
v léčbě karcinomu prostaty

BETLACHOVÁL.% FELTL D*, KMONÍČKOVÁ E*, MELICHAR i% ŠVIHLA P , VIERERBL L.
*ÚRO Praha, ÚJV ÚJF AV ČR Řež

3S Důvody užití BRT
- aplikace vysoké dávky záření na malý objem

"^ vysoké procento lokální kontroly (klinické
i histologické)
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"^ šetřeni zdravých tkáni' (m.m. rektum)
(velmi vysoká relativní integrální dávka)

Proto je BRT vhodná jak pro časná stadia
(účinná lokální' kontrola), tak i pro bulky tu-
mory (kde zevní RT neúměrně zatěžuje zdra-
vé tkáně).

36 Způsoby aplikace
- dočasná (192Ir)
- permanentní (198Au, I25I, 103Pd, 145Sm)

36 Techniky aplikace
Transpubická
výhody - lepši' vizualizace prostaty

- možnost provedeni pánevní' lymfa-
denektomie

nevýhody - jedná se o operační výkon (vyso-
ká morbidita)

- nepřesná geometrie implantace
Transperineálni
výhody - menši' náročnost pro pacienta i per-

sonál
- přesnější geometrie

nevýhody - vyžaduje transrektálni' UZ-sondu

38 Přehled používaných radionuklidů

IZOTOP

Jód

I BI

Zlato

""Au

Iridium

"2Ir

Paladium

1MPd

Samarium

HiSm

TYP
ZÁŘIČE

Y

Smíšený

p + y

Y

Y

Y

POLOČAS

60d

2,7d

74d

17d

340d

STŘEDNÍ
ENERGIE

28 keV

1,2 MeV

400 keV

21 keV

41 keV

POUŽITÍ

Permanentní
aplikace

Dočasné
i permanentní
aplikace

Dočasné
aplikace
(„boost dose")

Permanentní
aplikace

Permanentní
aplikace

VÝHODY

Nízký dávkový příkon
Výhodné z hlediska radiační
ochrany

Rychlá aplikace vysoké dávky
(výhodné radiobiologicky)

Vyšší dávkový příkon než 12!I
(možno použít i u high-grade
tumorů)

Lepší dávková distribuce než
jód
Delší použitelnost (viz polo-
čas)
Hodí se pro fotonovou akti-
vační terapii (senzibilizace
IdUrd)

NEVÝHODY

Nízký dávkový příkon
Nehodí se pro high-grade tu-
mory (Gleason >7)
Nutná velmi přesná geometrie
(riziko poddávkování)

Problematická radiační ochra-
na
Vyšší zátěž zdravých tkání

Technicky náročná aplikace
Vyšší morbidita
Nutnost hospitalizace

Kratší poločas než jód (kratší
doba použitelnosti)
Vysoká cena

V současné době pouze expe-
rimentální užití (připravují se
klinické zkoušky)

38 Výsledky léčby
- TI, T2, Gleason <7, 125I (l60 Gy):

2letá lokální kontrola 97 %
51eté bezpříznakové období' 76 % (n=l42)

- TI, T2, Gleason <7, 125I (160 Gy)
Gleason >7, 103Pd (115 Gy):

3 % pozitivních biopsif za 1 rok
2letá lokální' kontrola 80 % (n=402)

- T3, 125I (160 Gy):
35 % pozitivních biopsif po 1 roce (n=37)

- T3, 125I (160 Gy):
33 % pozitivních biopsif po 1 roce (n=40)

36 Vedlejší účinky
Časné
přechodná radiační' urethritida a proktitida
Pozdní
chronická urethritida s inkontinencí (cca
20 %), impotence (15-45 % v závislosti na
věku), chronická proktitida (<1 %)
36 Závěr
Přes svou technickou náročnost a vysoké fi-
nanční náklady představuje BRT zcela plno-
hodnotnou metodu kurativnf léčby karcinomu
prostaty.
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SAMARIUM
- nový perspektivní zdroj v brachyradioterapii

Izotop 145Sm byl vyvinut v Brookhaven National Laboratory v USA. Cílem jeho
využiti je zlepšit radiobiologické parametry permanentních aplikaci. 145Sm po-
skytuje homogennější dávkovou distribuci ve srovnáni např. s 125I a delší polo-
čas rozpadu prodlužuje dobu jeho použitelnosti.

Výrobou samaria se od r. 1996 zabývá jako jediné pracoviště v Evropě ÚJV Řež. V současné době
se blíží ke svému zdárnému konci preklinické zkoušky na zvířatech. Začátkem listopadu 1997 by-
chom měli mít připravenou žádost o klinické zkoušení k předání orgánům SÚKL a v případě sou-
hlasu zahájíme léčbu prvních pacientů na našem pracovišti.

Příprava samariového zářiče pro brachyterapii

Zhotovení titanového pouzdra
Pouzdro zářiče o délce 6 mm, vnějším průměru 0,8 mm, vnitřním 0,6 mm, je zhotoveno
z titanu VT 100 soustružením a vrtáním, dno má tloušťku do 0,2 mm.

Naplnění pouzdra 144Sm2p3
Pouzdro je naplněno pomocí trychtýřku a jehly přibližně 3 mg u4Sm2Oí s obohacením 144Sm
na 88 %.

Zavaření pouzdra
Jsou prováděny vývojové práce, které mají za cíl uzavřít pouzdro závarem v plazmovém vý-
boji nebo laserovým svazkem.

Kontrola závaru
Po zavaření pouzdra je toto pod mikroskopem prohlédnuto.

Aktivace
Naplněná a zavařená titanová pouzdra jsou vložena do reaktoru LVR 15 ÚJV Řež do kaná-
lu H5 a při neutronovém toku 5.1013 neutronů/cm2.s ozařována 26 dní.

Kontrola těsnosti pouzdra zářiče
Těsnost zářiče je kontrolována podle ČSN 404302, ozářená pouzdra jsou vložena na dobu
30 min. do kádinky s destilovanou vodou o teplotě 40 °C. Aktivita vody nesmí překročit
185 Bq/zářič.

Měření aktivity a dávkových příkonů
Aktivita zářiče je měřena ionizační komorou CURIEMENTOR, každý pátý je kontrolován též
spektrometricky.
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Závislost dK/dt.. R*/A na vzdálenosti
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íávrh protokolu nechirurgické léčby pacientů
s lokalizovaným karcinomem prostaty (MO)

STAHALOVÁ F, KVĚCHJ? ZÁMEČNÍK J.
Ústav radiační onkologie Praha, Katedra radiační onkologie

STRATEGIE LÉČBY

TI - 3, NO, MO

TI - náhodně zjištěný ca, klinicky nehmatný,
histologicky ověřený:

starší 75 let
- sledovat
- léčba jen v případě známek progre-

se:
- elevace - PSA,
- palpační nález

mladší 75 let
- radioterapie: radikální

T2 - klinicky manifestní: (nález - palpační,
transrektálnf sono, CT)

starší 75 let
- sledovat
- léčba jen v případě známek progre-

se:
- elevace - PSA,
- palpační nález

mladší 75 let
- radioterapie: radikální

T3 - šířeni přes pouzdro
1 - symptomatické onemocnění

- aďjuvantní hormonální manipula-
ce, za 3 měsíce restaging + event,
radioterapie

2 - asymptomatické onemocnění:
- PSA <20 ng/ml - radioterapie
- PSA >20 ng/ml - adjuvantní hor-

monální manipulace

T4 - nádor fixovaný k okolí
- hormonální manipulace, za 3 měsí-

ce restaging:
- při dobrém efektu pokračovat
- bez efektu - paliativní radioterapie

NI - Postižení uzlin:
- hormonální léčba, ev. paliace obtíží

PROTOKOL STRATEGIE NECHIRURGICKÉ
LÉČBY KARCINOMU PROSTATY
ÚRO 1997

Protokol je postaven na prognostických
faktorech karcinomu prostaty.

• staging
•' histologická diferenciace
• prostatický specifický antigen

Použitá klasifikace TNM 4. vydání 2. revi-
ze 1992, česká verze 1994

Obligatorní vyšetření před zahájením léč-
by:
- Anamnéza
- Fyzikální vyšetření
- Rektální vyšetření
- Biopsie prostaty
- Laboratorní vyšetření (PSA, renální

funkce)
- Radioizotopový kostní scan
- Transrektální sonografie
- CT

Fakultativní vyšetření, jsou-li indikována:
- Pelvická lymfadenectomie

Požadavky na histopatologický nález:
- číslo nálezu
- histopatologický kód
- grading (ev. Gleason)

Kontroverzní otázky:
1. Existuji pacienti s lokalizovaným onemoc-

něním, kteří' budou mít užitek jen z dispen-
zarizace?

2. Má pacient s lokalizovaným onemocněním
užitek z hormonální manipulace, když je
asymptomatický?

3. Realizace protokolu předpokládá úzkou
spolupráci pracoviště onkourologie a ra-
diační onkologie.
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Androgenní receptory (AR)
ve tkáni nádorů prostaty

a vztah k dalším prognostickým markerům
VERMOUSEK /, DURCHANOVÁ /, */řOF7Vý,4„ *ROVNÝ F, HUDCOVÁ D,

JANÁKOVÁ Z, ŽALOUDÍKJ.
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno

^Urologické oddělení fakultní nemocnice, Brno

Maligní transformace tkáně prostaty a prolife-
race nádorových buněk je zřejmě ovlivňována
androgeny. Vliv androgenů v cílových tkáních
je mediován signály zprostředkovanými an-
drogenním receptorem (AR). Parciální hormo-
nální' deplece nebo totálnf androgenní bloká-
da jako terapie nádorů prostaty může být
proto efektivi pouze u pacientů s hormon
dependentnimi nádory, tzn. těmi, které mají
funkční' AR. Významná hladina AR ve tkáni
prostaty je považována za marker příznivé
prognózy. Nicméně stanoveni AR ve tkáni
prostaty je prováděno pro potřeby klinické
praxe velmi zřídka.

METODY
Pacienti, kteří byli pojati do studie,byli opero-
váni pro karcinom prostaty, případně pro be-
nigní' hyperplasii. V prvé skupině jsou pacien-
ti s maligním onemocněním, kteří byli před-
operačně léčeni totální androgenní blokádou
(LHRH analog + antiandrogen) nebo antiand-
rogenem, ve druhé skupině pacienti před
operací neléčení,-v další skupině pacienti s
benigní hyperplasif.
Stanovení AR bylo provedeno metodou satu-
račnf analýzy s aktivním uhlím (DCC) při
použiti ligandu 3H-methyltrienolomu [R 1881
(NEN, U.S.A.)]. Nespecifická vazba ligandu k
progesteronovému receptoru (PR) byla elimi-
nována přídavkem přebytku triamcinolon ace-
tonidu do inkubační směsi. Hraniční hod-
nota pro pozitivitu AR byla stanovena na
10 fmol/mg cytosolového proteinu.
Imunohistochemická lokalizace AR byla pro-
váděna v parafinových řetězech fixovaných
formalinem pomocí monoklonální protilátky
NCL-AR-2S12 (Novocastra, U.K.) Histoche-
mická pozitivita AR byla hodnocena jako per-
centuální podíl AR pozitivních buněk ze všech

nádorových buněk v řezu a také pomocí ob-
razové analýzy.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Hladiny AR stanovené 3H-methyltrienolonem
poskytují většinou falešné vyšší výsledky vli-
vem vazby ligandu na PR ve srovnání s vý-
sledky získanými s 3H-methyltrienolonem za
přítomnosti přebytku triamcinolonu, který vy-
sytí vazebnou kapacitu PR pro ligand. Obr. 1
ukazuje, jak výsledky stanovení AR 3H-methyl~
trienolonem bez triamcinolonu korelují s hlad-
nami PR. Správné hodnoty AR jsme získali je-
nom v případě, že inkubace byla provedena
za přítomnosti triamcinolonu. Tento názor byl
potvrzen porovnáním těchto výsledků s vý-
sledky stanovenými s více specifickým ligan-
dem 3H-methylmiboleronem (výsledky zde
neprezentujeme), který však již není komerč-
ně dostupný. Mediány hodnot AR a incidence
AR pozitivity u pacientů s benigní hyperplasif
prostaty a s karcinomy prostaty, kteří před
biopsií byli nebo nebyli léčeni hormonální te-
rapií, jsou ilustrovány tabulce 1.
Hodnoty AR a incidence jejich pozitivity je sig-
nifikantně vyšší u pacientů hormonálně ne-
léčených ve srovnáni se skupinou pacientů
s benigní hyperplasii prostaty a s hormonálně
léčenou skupinou. Tyto výsledky bylo možno
očekávat, protože metoda DCC stanovuje
pouze volný AR protein. Ve skupinách hor-
monálně léčených pacientů je AR obsazen
antiandrogenem a nemůže být stanoven.
Shoda imunohistochemické metody lokalizace
AR a biochemické metody DCC, tzn. shoda
v současné pozitivitě a negativitě hodnocení
AR, byla v našich podmínkách velmi nízká, asi
34 %. Mezi hladinami AR a předoperačnfmi sé-
rovými hladinami PSA u karcinomů prostaty
jsme nenašli žádný vztah.
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Hodnoty AR ve tkáni karcinomu prostaty měly
tendenci inverzně korelovat s histologickým
gradingem, ale tento vztah nebyl statisticky
signifikantní.
DNA analýza měřená pomocí průtokové cyto-
metrie prokázala, že většina (84 %) nádorů
prostaty je diploidních.
Hladina AR ve tkáni karcinomů prostaty vyso-
ce signifikantně korelovala (r=0,90; p<0,0001;
lineární Pearsonovská korelace) s proliferač-
ním indexem nádorovýc buněk měřeným prů-
tokovou cytometrií (obr. 2). Toto poněkud
překvapivé zjištěni snad může být interpreto-
váno tak, že čím je větši schopnost nádoru ke
stimulaci androgeny, tím vyšší proliferačnf in-
dex mohou nádorové buňky vykazovat.

ZÁVĚRY
1. Správné výsledky stanovení AR mohou být

získány v saturační DCC metodě s 3H-met-
hyltrienolonem jako ligandem pouze za pří-
tomnosti přebytku triamcinolonu, který vy-
sytí vazebná místa pro ligand na recepto-
rech progesteronu.

2. Hodnoty AR u hormonálně neléčených kar-
cinomů prostaty jsou téměř dvojnásobné ve
srovnání se skupinami pacientů s karcino-
my léčenými hormonálně a pacientů s be-
nigní hyperplasií prostaty.

3. Mezi výsledky současně pozitivního nebo
negativního hodnocení biochemického sta-

novení AR a histochemické lokalizace AR
byla pouze nízká shoda (34 %).

4. Proliferační indexy buněk nádorů prostaty
měřené průtokovou cytometrif jsou přímo
úměrné hodnotám AR ve tkáni karcinomů
prostaty. Vztah je statisticky vysoce signifi-
kantní.

Práce byla podporována grantem agentury
IGA MZ ČR 2922-3-

Tabulka 1

BPH

MAB

AAT

NCPC

N

13

15

14

8

AR

medián
fmol/mg)

7.4

5.3

7.5

14.5

pozitivita
(%)

1/13 ( 7.7)

1/15 ( 6.7)

2/14 (14.0)

5/8 (62.0)

BPH - benigní hyperplasie prostaty
MAB - maximální androgenní blokáda

karcinomu prostaty
AAT - antiandrogenní terapie karcinomu

prostaty
NCPC - neléčený karcinom prostaty

Qbrv/k
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Indikace a možnosti radioterapie
u karcinomu prostaty

MUDr. Renata NEUMANOVÁ, MUDr.Jiří PETERA, Brno

Epidemiologie
Karcinom prostaty je v ČR - druhem nejčastějším nádo-
rem u mužů (po bronchogennfm karcinomu)
- jeho incidence se stále mírně zvyšuje
V přepočtu na světový standard - incidence u nás 25.1
na 100 000 obyvatel
- mortalita 15.8 na 100 000 obyvatel.
Karcinom prostaty vykazuje dvě zvláštnosti:

1. Vysokou prevalenci histologickou při nfzké pre-
valenci klinické.

2. Počet onemocněni' stoupá s věkem.

Rizikové faktory:
- hladinu testosteronu
-věk
- některé dietnf zvyklosti
- genetické predispozice
- vliv prostředí
- patrný jsou i rasové rozdíly a diference etnické

Patologie
- tumor hormonálně dependentnf
- v 98 % adenokarcinom. často vyrůstající z periferie,

multicentrický
- lymfatickou cestou se šíří do uzlin pánevních (zejmé-

na pod bifurkací aa. iliacae communes), uzlin para-
aortálních a sin. nadklfčku

- hematogenné - nejčastěji do kostí, plic, mozku, nad-
ledvin

Nepříznivé prognostické faktory:
- vysoký grading tumoru
- aneuploidita
- invasivita
- vyšší stadium a objem tumoru
- růst z periferie
- vysoké hodnoty PSA před léčbou (nad 20 ng/ml)

Staging a klasifikace
- histopatologický staging Gl - 4 je dán stupněm dife-

renciace tumoru (nejběžněji užívaný)
- Gleasonův grading - užívaný někdy jako doplňující -

je založený na stupni glandulámf diferenciace a růs-
tu tumoru, ve vztahu ke stromatu prostaty (rozlišuje
se Gl, G2, G3 A, B, C, G4 A, B, G5 A, B)

- anatomická klasifikace: TNM klasifikace (minimálně
ve dvou podobách)

- AUS (American Urologie System)
- stadia (v základních charakteristikách se tyto klasifi-

kační systémy překrývají)

Pro terapii je důležité dělení na:
- TU klinicky němé - náhodně zjištěné Tla, Tib,

ev. Tle NO M0
- TU klinicky diagnostikovatelné - lokalizované, nepo-

kročilé ohraničené jen na tkáň prostaty T2a, T2b, T2c
N0M0

- TU lokalizované pokročilé se známkami lokálního Sí-
ření
T3a, T3b - prorůstání pouzdrem, T3c - infiltrace se-
menných váčků, NO M0

- TU s prokázanými regionálními, juxtaregioniálnfmi či
vzdálenými metastázami T4, NI - 3, Mla - Mlc

INDIKACE RT
Poprvé byla actinoterapie použita v r. 1915 v USA -

zavedením Ra aplikátorů do uretry, močového měchý-
ře nebo recta. Během dalších 30 let se objevily zkuše-
nosti s intrakavitárnfm i intratumorálním umístěním
Ra zdrojů, jakož i zprávy o zevním ozáření prostaty.
Vzhledem k nedostatečné penetraci záření u brachyte-
rapie (BRT), nedostatečné energii ortovoltáže u telete-
rapie (EBRT) a chudé dosimetrii byla léčba většinou pa-
liativní.
Po objevu hormonální závislosti byla RT opuštěna a na-
hrazována hormonální deprivacf.
TRT bvla znovu zavedena v 50. letech a byla podmíně-
na dostupností vysokovoltážnfch ozařovačů s užitím
Co60 a lineárních akcelerátorů (LA).
Megavoltáž umožnila poprvé cílené dodání tumoricidnf
dávky (D) do tumoru bez poškození kůže a zejména
okolních normálních tkání. Toto zlepšení a kvalitnější
dosimetrie vedla ke změně ve filosofii terapie od čistě
paliativní (analgetické účinky, redukce obstrukce uretry
u pokročilých stadií) ke kurativnfmu přístupu u pacien-
tů s lokalizovanou chorobou.

Další pokroky se objevují se zaváděním nových te-
leterapeutických technik, počítačovými systémy, doko-
nalejšími způsoby určování cílového objemu, plánová-
ní léčby, stejně jako se zaváděním afterloadingových
brachyterapeutickým přístrojů. Role RT se tak v terapii
ca prostaty stále zvyšuje.

Indikací k RT je:
- onemocnění inoperabilnf z interních důvodů
- onemocnění, které překračuje kapsulu prostaty, ale je

lokálně omezené na malou pánev
- nověji i karcinomy časných stádií s 5 a lOletým pře-

žíváním srovnatelným s radikální prostatectomif
(RAPE)



POSTERY 57

Při rozhodování o vhodné volbě léčby bereme v úvahu
rozsah a grading onemocnění + další důležité faktory, a
to:
- věk pacienta a jeho Performans status (PS)
- předpokládanou dobu přežití
- komplikace jednotlivých th. modalit
- přání pacienta
Z hlediska záměru lze RT dělit na:
- kurativnf
- adjuvantnf
- paliativní
- (profylaktickou)

RADIKÁLNÍ RADIOTERAPEE
Přichází v úvahu

1. U karcinomu ohraničeného na žlázu TI - 2, NO
MO jako alternativa RAPE.

2. U karcinomu lokálně pokročilého tj. T3, NO-2, MO
(tu radikálně inoperabilnf).

RAPE bývá urology často preferována
- u pacientů s Tib - T2c, NO MO
- mladých (5., 6. decenium)
- v dobrém celkovém stavu, bez závažnějších interku-

rentních nemocí
- s dobrými prognostickými faktory (nízký grading,

mírná invase, nízké hodnoty PSA...)
- s předpokládanou délkou života minimálně 10 let.

RADIOTERAPIE je upřednostňována
- tam, kde se onemocnění šíří za hranici prostaty, včet-

ně prorůstání kapsulou
- u pacientů starších
- v horším zdravotním stavu
- s nepříznivými prognostickými faktory

TI - 2 NO MO
T3 NO MO

progrese

RAPE
15%
2 3 %

po 5
letech

RT
16 %
23 %

progrese

RAPE
30%
40-60 %

po 10
letech

RT
13-40 %
40%

Komplikace

urinárnf - kompletně
střevní - kompletně
chronická cystitis
chronická proctitis
inkontinence úplná

stresová
strictury uretry
perforace recta
infekce v ráně
impotence

RAPE (%)

23-51
3-21

1-5
5-20
5-10
1-5
2-10
25-95

RT (%)

7-36
10-34
4-8
1-4
7

5-7
1-2

13-40

Cílem radikální RT
je vpravení maximální tumoricidnf dávky do cílového
objemu při současném maximálním šetření okolních
zdravých tkání (rectum, močový měchýř, uretra, anus,
tenké střevo, hlavice femuru).

Míra selhání je ovlivněna poměrně vysokou radiore-
sistencf na tradiční radiační dávku (65-70 Gy) a je ovliv-
něna limitacemi dalšího zvyšování dávky s ohledem na
okolní kritické orgány (maximální tolerance pro rectum
a močový měchýř jsou 57-60 Gy).

Častou příčinou neúspěchu je lokální selhání pri-
mární terapie, neboť tumor, který není dostatečně kon-
trolován primární léčbou se může stát zdrojem me-
tastáz.

Bylo řadou studií potvrzeno, že zlepšení lokální
kontroly tumoru vede ke snížení incidence vzdálených
metastáz a má positivní vliv na přežití.

Naproti tomu lokální recidiw jsou spojeny s vyšší
mírou vzdálené disseminace. Lze předpokládat, že
vznik těchto vzdálených metastáz má svůj zdroj spíSe
v persistenci primárního tumoru než v přítomnosti sub-
klinických metastáz v době primární léčby.

151eté DMFS
u LC (local control) u LF (local failure)

8 5 % 22 %

DMFS - disstant meta free survival

Důležitý a ověřený je fakt, že i malé změny v apli-
kované ložiskové dávce mohou zcela zásadně ovlivnit
pravděpodobnost kontroly tumoru i pravděpodobnost
těžkých vedlejších reakcí.
Dle doporučení ICRU je minimální potřebná přesnost
v dodání žádané dávky 5 %.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je zcela evi-
dentní potřeba nalézt optimální ozařovací techniky
včetně zajištění co nejvyšší kvality radioterapie, neboť
jen tak lze zvýšit tumoricidnf efekt RT a tím i zlepšit vý-
sledky léčby u pacientů s lokalizovaným karcinomem
prostaty.

Neboť i dávky nad 70 Gy mohou být dobře tolero-
vány, pokud je minimalizováno zatížení okolních tkání.

Stanovení cílového objemu
a) cílené ozáření prostaty u velice časných stádií Tib -
T2c Gl - 2. NO MO. hladina ACP v normě
okraje pole jsou dány rozsahem nádoru hmatného per
rectum a die CT
- horní a dolní okraj + 2 cm nad či pod okrajem pro-

staty
- přední okraj: střed symfysy
- zadní okraj: včetně přední 1/3 recta
- laterálnf hranice: včetně semenných váčků
b) T2 nerespektující výše uvedená kritéria a u všech
vyšších stádií ti. T3. NO - 2 M0 je nutné zahrnout i ob-
last nejpravděpodobnějšího šíření tj. semenné váčky,
okolní orgány, reg. lymfatické uzliny
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- horní' okraj: horní' hranice L5
- dolnf okraj: dolnf okraj tubera ossis ischii
- přední' okraj: stře symfysy
- zadní' okraj: včetně vnitřních ilických uzlin
- laterálně: 1 cm vně kostěnné malé pánve
Dávky užfvané při konvenčních technikách
a) 65-70 Gy cíleně na oblast prostaty
b) 45-50 Gy na obi. malé pánve po 1,8-2,0 Gy (F 5x tý
+ boost cíleně na obi. prostaty do 65-75 Gy.

Konvenční techniky jsou v současné době založeny
na CT plánování
na oblast malé pánve
- dvě AP-PA pole
- box technika
- techniky 3.6 a 8 polf - viz. obr. č. 1
- individuálně lze využít stfnfcfch bloků s maximálním

odstíněním zadní" stěny recta, anu, střeva, m. m.

boost k cílenému zvýšení dávky na oblast prostaty
- zmenšená 4 pole
- metoda simultánního boostu viz. obr. č. 1

(užívající předního otevřeného pole a dvou bočných
polí s klínovými filtry 45' a 55", během jednoho ozá-
ření je 64 % jednotlivé dávky dodáno velkými poli,
která jsou v průběhu poslední části frakce vykryta
pomoci' asymetrických clon u polf laterálních a sy-
metricky u pole AP)

- rotační techniky
(jsou limitovány tfm, že neumožňují užiti" tvarovaných
stfnfcfch bloků k ochraně zdravých tkání)

- dvě konvergentnf pole s klfny
- biaxiálnf dvousektorová pohybová technika se sy-

metricky vycloněnými poli bez užití klfnů - obr. č. 2
(je optimálnf pro malé leze v oblasti malé pánve, při
užitf brzdného svazku LA 20 MeV při úhlu kyvu sek-
toru 120° a se vzdálenosti'os kyvu od -3 cm do +3 cm,
přičemž vzdálenost os kyvu a velikost pole je volena
individálně dle anatomických poměrů pacienta a dle
rozsahu nádorové leze)

- dvousektorová pohybová technika s užitfm klfnů -
viz. obr. č. 2

Tolerance konvenčních technik
Akutní komplikace
- vyskytují se během třetího týdne léčby a mizí pár dnf

až týdnů po therapii
- urinárnf či rectálnf vyžadujfcf specifickou medikaci se

vyskytují u 60 % pacientů

Late efekty
- se vyvfjf 3 a vfce měsfců po ukončení RT nebo začf-

najf během léčby a přetrvávají déle než 3 měsíce po
jejím skončení

- (cystitis, hematurie, strictury uretry, svraštělý močový
měchýř), které zhoršily stav pacienta nebo vyžadují
hospitalizaci či menší chirurgický zákrok -7,3 %

- poranění vyžadující vážnějšf zákrok - 0,5 % (v 50 %
se jedná o pac. po TUR)

- proctitis, rectálnf či anální strictury, krvácení či ulcus
- vyžadující hospitalizaci nebo zákrok - 2,1 %
- rozsáhlejší chirurgický výkon nebo prolongovanou

hospitalizaci - 0,1 %
- střevní obstrukce Či perforace - 0,6 %
- fatální komplikace - 0,2 %
Riziko late efektů se zvyšuje se zvyšující se dávkou
nad 70 Gy
Incidence rectálnf proctitidy u dávek pod 75 Gy - 20 %

nad 75 Gy - 60 %
Sexuálnf funkce jsou zachovány
po 12-18 měsících po RT - u 73-82 %
po 5 letech - u 33-61 %

Dlouhodobé výsledky konvenčních EBRT technik
- terapeutické výsledky pac. ozářených ve stadiu

TI a T2 jsou podobné výsledkům udávaným při
užití radikální prostatectomie a to jak při hodno-
cení 5, 10 a 151etého přežfvánf, tak v incidenci lokál-
ních recidiv i regionálních či vzdálených meta

- míra komplikací po radikální RT je srovnatelná
či nižší

- identické jsou též výsledky, hodnotící CHRFS
(Chemical relaps free survival) u pac. st. T1-T2

Stage
TI (A)
T2(B)

•T3-4CC)

5-yr
84-85
74-75
56-66

Survival

10-yr
54-63
43-46
33

%

15-yr
41
22
23

5-yr
74-76
53-56
38-45

RFS%

10-yr
53
27-34
14-26

15-yr •
39
15
17

5-yr
92-96
80-83
70-72

LRFS %

10-yr
85-96
71
58-65

15-yr
83
65
60

dvousektorová pohybová technika s užitfm asymet-
rických nezávislých clon - viz. obr. č. 2 (při této tech-
nice, z posledních tří jmenovaných, nacházíme nej-
větší strmost spádu dávky v oblasti recta a močového
měchýře)
brachyterapie - viz zvláštnf kapitola

RFS - relaps-free survival
LRFS - local recurrence-free survival

- jak je patrno z tabulky, výsledky u lokálně pokro-
čilých tumorů T3-T4 jsou méně příznivé

- přežitf je ovlivněno těmi, kteří majf nediagnostikova-
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telnou disseminaci do pelvických lymfatických uzlin
v době primární' léčby

- též zkutečnosti, že RT na oblast malé pánve u těchto
pacientů neovlivni příliš incidenci vzdálených meta

- lokálnf kontrola je též neuspokojivá a u pacientů
s extensívnfm prostatickým postiženfm se setkáváme
s klinickým lokálním relapsem po primární' terapii
u 30-40 % pacientů, kteří obdrželi LD 65-70 Gy

- Incidence positivních biopsií při negativním per
rectum nálezu je po 12-24 měsících po RT 18-45 %•

- Positivní bioptický nález je spojen se zvýšeným rizi-
kem následného selhání a může nepříznivě ovlivnit
DMFS.
Z výsledků plyne nutnost zlepšit lokálnf kontrolu tu-

moru u pacientů s lokálně pokročilou chorobou.

3D konformní radioterapie f3D CRT>
- je navržena za účelem překonání některých příčin se-

lhání likvidace tumoru prostaty s využitím konvenč-
ních technik

- tradiční přístupy k lokalizaci tumoru a plánování léč-
by zřejmě nepřesně zahrnují celkový cílový objem
a nezajišťují dostatečnou diferenci v cílovém objemu
oproti rizikovým orgánům.

Při užití 3D-CRT se vyžaduje
- využití sofistikovaných technik s použitfm počítače a

naplánování a dodání předepsané radiační' dávky na
určitý objem tumoru při potvrzení radiační distribuce
v cílovém objemu.

- kromě snížení rizika poddávkovánf či předávkovánf
je možné též dosáhnout redukce komplikací ve zdra-
vých tkáních, což umožňuje zvýšit dávku na tumor

' při minimalizaci vedlejších účinků RT.
- plánování je založeno na údajích z CT a většina plá-

nů využívá více bočných a šikmých polí
- k zajištění přesnosti se pořizují CT skeny po 5 mm se

vzdáleností 3 cm kraniálně od semenných váčků a
3 cm kaudálně pod prostatu a CT skeny po 10 mm
v oblasti od dolního břicha po inquiny.

Multileaf collimators (MLC) je užíván pro individuál-
ní tvarování jednotlivých polí.
- cílová dávka je předepsána na maximální povrchové

isodose, která zcela zahrnuje cílový objem
- dávková inhomogenita sahá od 4-7 %.
- dávka na okolní tkáně je vyhodnocena na základě

dávkové distribuce na jednotlivých řezech a dále his-
togramem dávkového objemu (DVH)

- jeden DVH je vytvořen pro tumor a další pro ostatní
orgány a sestavení křivek je pak využito k porovnání
jednotlivých léčebných plánů

- DVH rectálnf stěny, stěny m. m. a tenkého střeva jsou
užity k určení indikace pro neoadjuvantnf HRT k re-
dukci objemu prostaty

- překročí-li objemy těchto kritických orgánů limity to-
xicity ve vztahu k léčbě (tj. více než 30 % pro rectál-
ní stěnu a více než 50 % na stěnu m. m. a více než

65 % na přilehlé tenké střevo, podává se 3 měsíční
deprivačnf androgennf terapie před zahájením RT

- významná redukce objemu kritických orgánů v cílo-
vém objemu byla pozorována u 90 % pacientů léče-
ných tímto způsobem.

Praktická aplikace 3D-CRT
- je prováděna za užití moderních terapeutických pří-

strojů, které jsou schopny dodat velké množství indi-
viduálně tvarovaných polí při automatické kontrole
počítačem

- k zajištění kontroly se provádí verifikace on-line
systémy, které slouží k automatickému monitorování
a korekci polohy pacienta před či během ozáření

Dávky při užití této velice přesné metody byly postup-
ně eskalovány až na 81 Gy při užití 1,8 Gy/F. Dávka
na rectum nebyla vyšší než 75 Gy.
Potence po 2 letech byla zachována u 30 % pacientů
potentnfch před léčbou.
Akutní toxicita hodnocena dle RTOG na oblast recta,
močového měchýře a střeva
Gl - 68 %
G2 - 31 %
G3 - 0,8 %
Pozdní toxicita u Tle - T3 při užití dávek 64,8-81 Gy

žádná
Gl
G2
G3
G4

rectálnf v %

88
10
1
0
0,3

urinárnř v %

87
10
2
0,3
0

Normalizace PSA po 18 m. na normu u pacientů s pů-
vodně nadhraničnfmi hodnotami bez užití HRT
u Tle - T2b 99 %
u T2c 90 %
u T3 81 %

Následně se
u 15 % pacientů objevilo zvýšení PSA
u 9 % se vyvinul relaps (7 % vzdálených meta a 2 % lok.
recidiv), 83 % u pac. st. T3, 0 % ve st. Tle - T2a
celkové 31eté přežití bylo 90 %
přežití bez zvýšení PSA 62 %

Klíčovým momentem pro zavedení 3D-CRT techniky je
rozvoj počítačových systémů, které budou schopny
optimalizovat radiační léčbu.

Další možnosti plánování je inversní plánovací tech-
nika
- která prvotné definuje požadovanou distribuci na cí-

lový objem a kritické orgány a následně užívá další
metody k modulaci distribuce dávkové intensity
v rámci každého léčebného pole, což umožňuje vy-
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tvořit plány, které minimalizují rozdíly mezi distribu-
cí ideální' a skutečně dodanou

- jde o dávkovou intensitu u každého pole individuál-
ně, což vyžaduje zejména užití počítačově řízených
MLC, on-line plánovacích systémů a verifikačních
systémů, které umožňují i zpětnou kontrolu a opravu
chyb v nastavení jak před léčbou, tak kdykoli během
RT. (tj. budou hlídat moment lokalizace prostaty, ex-
pansi a vyprazdňování močového měchýře a recta a
dále mohou být do těchto plánů zahrnuty i nekori-
govatelné lokalizace orgánů a nejistoty v nastaveni")

- cílem je zlepšit účinnost, přesnost a léčebný po-
tenciál 3D-CRT techniky

Adjuvatní radioterapie je indikována
- při nejisté operační radikalitě ke zvýšení kurativního

účinku operace (prorůstání do pouzdra či semenných
váčků, ověřené makroskopické zbytky nádoru, mik-
roskopická positivita okrajů)

- při zvýšené hladině specifických prostatických anti-
genů více než 3 týdny po operaci

- přínos adjuvantní RT je stále diskutován a vzhledem
k možným komplikacím dávají někteří autoři před-
nost léčbě medikamentoznf

Paliativní radioterapie
- v případě lokální recidivy či progrese
- při místních symptomech (bolest, obtížná mikce, he-

maturie...)
- jako součást komplexní léčby generalizovaného kar-

cinomu do skeletu (s příznivou analgetickou odpo-
vědí v 65-90 %)

Profylaktická RT
- ozáření prsních žláz jako prevence gynekomastie

v důsledku hormonální terapie
- užívaná zejména dříve při podávání estrogenů

Brachyterapie v léčbě karcinomu prostaty
- pacienti s positivní biopsif po 18-24 měsících po

EBRT mají zvvšené % lokálního selhání, větší počet
vzdálených meta a signifikantně horší přežití

- míra positivních biopsií 2 roky po EBRT s dáv-
kou 70 Gy je asi 75 % u st. T3-4

- k eradikaci subklinické nebo mikroskopické nemoci
je nutná dávka 45-50 Gy a ještě vyšší ke sterilizaci
bulky disease

- dávka 71-79 Gy je optimální k redukci selhání
v oblasti ozářeného pole na méně než 10 %.

Jedním ze způsobů jak zvýšit lokální dávku v tumoru je
užití brachyterapie
Výhody intersticiálních technik
- krátké trvání léčby
- prudký pokles dávky do okolí
- důvody radiobiologické

- minimální vedlejší efekty
- možnost jejich užití po již provedeném zevním ozá-

ření
Nevýhody
- hospitalizace pacienta
- chirurgická intervence
- celková anestesie
- ev. problémy s radiační ochranou ošetřujícího perso-

nálu

Zdroje
1-125 zrna
- užíván k permanentním aplikacím
- nízká energie 27 keV
- nehomogenní distribuce s rizikem následného pod-

dávkovánf či předávkovánf
- velice nízký dávkový příkon 7cGy/h, který může vést

k pokračující repopulaci během implantace (u pa-
cientů s T2 a T3 špatně diferencovaných vykazuje
EBRT lepší výsledky)

Ir-192
- užíván k dočasným aplikacím
- průměrná energie 400keV
- dávkový příkon 80-90cGy/h
- poločas rozpadu 74 dní
- problémy s radiační ochranou

Au - 198 koloid či zrna
- permanentní implantace
- vysoký dávkový příkon a tudíž rychlé podání potřeb-

né dávky
- problémy s radiační ochranou

Palladium - 103
- energie 40 keV - srovnatelné s 1-125
- poločas rozpadu 17 dní - kratší než u 1-125
- vyšší dávkový příkon než u 1-125, což je výhodnější

Ytterbium - 169
- energie gama 93 keV
- poločas rozpadu 32 dní
- vyšší dávkový příkon než u 1-125
- intersticiálnf aplikace nabízejí dosažení velice vysoké

dávky v malém objemu, přesto nejsou výsledky
s BRT lepší než u samotné EBRT

- na druhé straně vedlejší efekty jsou po BRT minimál-
nf včetně zachované potence u většiny pacientů

- dočasné implantáty s relativním HDR neovlivní v prů-
běhu terapie buněčný cyklus

- kdežto u permanentních implantacf s LDR je uvažo-
váno vyšší přežívání tumoroznfch buněk u rychle se
dělících tumorů

- karcinom prostaty je pomalu rostoucí tumor, ale
špatně diferencované tumory mohou mít rych-
lejší doubling time
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Kritéria výběru pro implantačnř techniky
- tumory TI - T2
- tumory Gl - G2
- objem prostaty 2-4 cm3

- pravděpodobné přežití" více než 5 let
- dobrý zdravotní stav
- pacienti bez známek vzdálených metastáz
- normální hladina ACP
- normální' laboratorní' nálezy

V dnešní' době se užfvá kombinace transperineální
afterloadingové dočasné implantace a EBRT
- zdrojem je dnes nejčastěji Ir-192 (HDR), oproti dřfve

preferovanému 1-125 (LDR)
- afterloadingové systémy umožnily užití i zdrojů s vyš

šf energií a vyšším dávkovým příkonem bez radiační-
ho rizika pro zdravotnický personál

- dosažení relativně vysoké integrální dávky v tumoru
dovoluje užít dávek 30-35 Gy (nejčastěji ve dvou frak-
cích), na referenční isodose obkružující žlázu a to
s dávkovým příkonem 80-90 cGy/h, tato je doplněna
45 Gy ve 25 F ze zevního ozáření na oblast malé
pánve

- nejčastěji jsou při aplikaci užívány 2 perineálnf
templaty umožňující implantaci 18 až 30 jehel,
přičemž krajní jehly sahají až k okrajům pánve,
slouží k udržení geometrie jehel a dodržení dosi-
metrie

- nezbytná je aplikace pod kontrolou TRUS (transrec-

tálnf ultrasonografie) včetně digitální kontroly per
rectum, vzhledem k riziku perforace recta

- dobré geometrie lze dosáhnout u tumorů do 4-6 cm,
u tumorů větších či šířících se na semenné váčky je
umístění jehel složitější

- pro redukci komplikací je nutá počítačově kalkulova-
ná dosimetrie a dávkový" příkon pod 90 cGy

Klinické výsledky
vyhodnocení bylo prováděno jehlovou biopsif pod
kontrolou UZ 18 měsíců po zkončené BRT
histologicky negativních je 84 % pacientů
residuálnf choroba se vyskytla u 16 % pacientů

Komplikace
těžká cystitida či proctitida
strictury uretry
rectálnf píštěle
rectálnf ulcusy

10%
5,5 %
0,9 %
1,8 %

- vyšší % komplikací se vyskytuje u pacientů po TUR

Závěr: radioterapie v léčbě karcinomu prostaty má své
pevné a významné místo a to nejen jako metoda palia-
tivní či adjuvantnf, ale v indikovaných případech též
jako metoda radikální, která je svými terapeutickými
výsledky srovnatelná s výsledky udávanými po radikál-
ní prostatectomii. Při volbě vhodné ozařovací techniky
a dostupnosti moderního vybavení vykazuje nižší pro-
cento komplikací.
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Obr. 1:
M. Oldham et al. / Radiotherapy and Oncology 35
(1995) 248-262

Fig. I. (a) the 3-field arrangement of an anterior field
and two posterior wedged oblique fields; (b) the 4-field
arrangement of opposed anterior/posterior and right la-
teral/left lateral wedged fields; (c) the 6-field arrange-
ment of oposed left anterior oblique/right posterior obli-
que fields, opposed right anterior oblique/left posterior
oblique fields and opposed right lateral/left lateral fields;
and (d) the 8-field arrangement as 6-field arrangement
but with the addition of opposed anterior and posterior
fields.

Fig. I. (A) Schematic diagram of the simultaneous boost
irradiation technique for prostatic cancer. Note the
asymmetrical position of the lateral boost field with res-
pect to the central axis of the large field. (B) The dose di-
stribution has been normalized to the dose value at the
intersection of the fan lines through the geometrical
centre of the boost field.

Obr. 2:
Optimální dávková rozložení vzniklá při použití dvou-
sektorovépohybové techniky brzdným svazkem 20 MeV
pň úhlu kyvu sektoru 120 se symetricky vycloněnými
poli (a/), s použitím klínů (b/) a při úhlu kyvu sektoru
105 s použitím asymetricky vycloněných polí (c/).
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