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Úvod

Vďaka neustálemu zlepšovaniu liečebných vý-
sledkov v onkológii sa niektoré malígne ochorenia 
stali kurabilnými a v klinickej praxi sa stretávame aj 
s onkologickými pacientmi, ktorí sú vyliečení, ale-
bo dlhodobo prežívajú. Do popredia tak okrem ne-
ustálej snahy o zlepšovanie účinnosti onkologickej 
liečby vystupuje nielen problematika zmierňovania 
akútnych, ale aj chronických toxických prejavov on-
kologickej liečby, a to hlavne u pacientov, u ktorých 
je liečba podávaná s kuratívnym cieľom.

U pacientov s germinatívnymi nádormi testes, 
u ktorých je možné vyliečenie aj pri iniciálnej pre-
zentácii v metastatickom štádiu, bola skúmaná, a tak 
je do istej miery známa, oneskorená toxicita vyplýva-
júca z chemoterapie a rádioterapie. Pri pozitívnych 
liečebných výsledkoch prevláda v súčasnosti snaha 
predovšetkým o zlepšenie toxického profilu liečeb-
ných postupov, či už sa jedná o znižovanie dávky 
použitých cytostatík, použitie cytostatík rovnako 
účinných, ale s priaznivejším toxickým profilom, ale-
bo o zmenšenie objemu a dávky rádioterapie.

Karcinosarkómy močového mechúra patria me-
dzi zriedkavé malignity a v literatúre sú popisované 
len jednotlivé prípady. Zvýšený výskyt bol pozoro-
vaný u pacientov v minulosti liečených cyklofosfa-
midom alebo rádioterapiou na oblasť panvy. Patria 
medzi agresívne malignity, kde pravdepodobne 
multidisciplinárny prístup zohráva dôležitú úlohu. 
Náš prípad prezentuje pacienta so sekundárnou 
malignitou, karcinosarkómom močového mechúra, 
ktorý bol diagnostikovaný 42 rokov po absolvovaní 
adjuvantnej rádioterapie na oblasť stredného abdo-
menu a panvy pre seminóm testis.

Vlastný prípad

Ide o prípad 74-ročného pacienta, ktorý bol 
k nám odoslaný pre nález karcinosarkómu močové-
ho mechúra diagnostikovaného počas transuretrál-
nej resekcie tumoru močového mechúra (TUR-MM), 
ktorá bola uskutočnená v januári 2008. V histologic-
kom obraze boli prítomné bunky urotelového karci-
nómu súčasne s bunkami chondrosarkómu. Iniciálne 
štádium po TUR-MM bolo hodnotené ako T2N0M0. 
V apríli 2008 bola u pacienta uskutočnená radikálna 
cystektómia s ureteroileostómiou podľa Brickera. 
Patologické štádium po cystektómii bolo hodnotené 
ako T3aN0M0.

Vzhľadom na agresívny histologický podtyp bola 
u pacienta začatá adjuvantná chemoterapia v zlože-
ní cisplatina plus gemcitabín. Pacient absoloval 4 
cykly chemoterapie a následne bol poukázaný k lo-
koregionálnej adjuvantnej rádioterapii v oblasti pan-
vy. Plánované bolo podanie rádioterapie v oblasti 
panvy 18 MeVx lúčmi v celkovej dávke 46 Gy box 
technikou, avšak počas plánovania bola u pacienta 
diagnostikovaná recidíva ochorenia v oblasti panvy 
a retroperitonea, karcinóza peritonea a suspektné 
metastatické postihnutie pľúc. Vzhľadom na to, že 
pacient je v dobrom výkonnostnom stave, plánujeme 
v súčasnosti začať druhú líniu systémovej chemote-
rapie v kombinácii s rádioterapiou.

V roku 1966 bola u pacienta uskutočnená ľa-
vostranná orchiektómia s exenteráciou ľavej inguiny 
pre seminóm a následne pacient absolvoval adju-
vantnú rádioterapiu na oblasť stredného abdomenu 
a panvy technikou 3 polí veľkosti 15 x 20 cm s bruš-
ným kúpeľom v celkovej dávke (TD) 2700 r (RTG 
terapia 200 kV). Vzhľadom na histologický nález 

netypického urotelového karcinómu s prítomnými 
bunkami chondrosarkómu predpokladáme, že ide 
o sekundárnu malignitu, ako následok predchádza-
júcej rádioterapie na oblasť panvy.

Diskusia

Prezentovaný pacient v súčasnosti absolvoval 
iba iniciálnu chirurgickú liečbu a adjuvantnú chemo-
terapiu. Počas plánovania adjuvantnej rádioterapie 
bola u pacienta diagnostikovaná lokoregionálna 
i vzdialená recidíva ochorenia. Vzhľadom na dobrý 
výkonnostný stav pacienta plánujeme v najbliž-
ších dňoch začať 2. líniu systémovej chemoterapie 
v kombinácii s rádioterapiou. Včasná recidíva ocho-
renia svedčí pre veľmi nepriaznivú prognózu. I keď 
v súčasnosti nevieme ako bude ochorenie u pacien-
ta ďalej postupovať, chceli by sme týmto prípadom 
poukázať na tri problémy, s ktorými sa môžeme stret-
núť v klinickej praxi:
1.  problém oneskorenej toxicity u pacientov s ger-

minatívnymi nádormi testes, ktorí absolvovali 
chemoterapiu alebo rádioterapiu,

2.  problém stagingu a liečby karcinómov močové-
ho mechúra,

3.  problém liečby karcinosarkómov močového me-
chúra.

1. Vďaka platinovým režimom existuje až 80 % 
možnosť vyliečenia u pacientov s germinatívnymi 
nádormi testes v metastatickom štádiu. Vzhľadom 
na to, že ide o potenciálne kurabilnú malignitu, je 
v popredí záujmu okrem ďalšieho zlepšovania účin-
nosti liečebných postupov predovšetkým v skupine 
pacientov so zlou prognózou tiež minimalizácia akút-

SEKUNDÁRNA MALIGNITA AKO PREJAV SEKUNDÁRNA MALIGNITA AKO PREJAV 

NESKOREJ TOXICITY KURATÍVNEJ LIEČBY NESKOREJ TOXICITY KURATÍVNEJ LIEČBY 

TESTIKULÁRNEHO NÁDORUTESTIKULÁRNEHO NÁDORU

Mária Rečková1, Elena Bolješíková2, Marián Kakalejčík1, Juraj Beniak1

1 Poliklinické oddelenie klinickej onkológie, Poprad
2 Klinika radiačnej onkológie OÚsA a SZU, Bratislava
Prípad prezentuje pacienta s karcinosarkómom močového mechúra, ktorý bol u pacienta diagnostikovaný 42 rokov po absolvovaní ad-
juvantnej rádioterapie v oblasti stredného abdomenu a panvy pre seminóm testis. Diskutovaná je problematika neskorej toxicity onkolo-
gickej liečby u pacientov s potenciálne kuratívnymi germinatívnymi tumormi testes, ako aj problematika diagnostiky a liečby pacientov 
s karcinómom a karcinosarkómom močového mechúra.
Kľúčové slová: karcinosarkóm močového mechúra, neskorá toxicita rádioterapie u pacientov s germinatívnymi nádormi.

SECONDARY MALIGNANCY AS A MANIFESTATION OF LATE TOXICITY OF CURATIVE TREATMENT FOR TESTICULAR CANCER
The case presents the patient with a diagnosis of bladder carcinosarcoma. He was diagnosed 42 years after adjuvant middle abdominal 
and pelvic radiotherapy for testicular seminoma.
We discuss the problem of late toxicity of oncology treatment in patients with potentially curative germ cell tumors of testes together with 
diagnosis and treatment of patients with bladder carcinoma and carcinosarcoma.
Key words: bladder carcinosarcoma, late toxicity of radiotherapy in patients with germ cell tumors.

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (6): 402–403

PÔVODNÉ PRÁCE

ONKO 6-08.indd   402ONKO 6-08.indd   402 12/22/08   11:24:12 AM12/22/08   11:24:12 AM



6 / 2008 ONKOLÓGIA / www.solen.sk 403

nej a chronickej toxicity absolvovanej liečby. Akútna 
a chronická toxicita chemoterapie vyplýva z poten-
ciálnej toxicity cytostatík používaných v liečbe, a to 
hlavne cisplatiny, bleomycínu, vepezidu a v ďalších 
liečebných líniách paclitaxelu, ifosfamidu a novších 
cytostatík používaných v liečbe tejto skupiny pa-
cientov, ako je oxaliplatina, gemcitabín, irinotekan 
a pod.

Seminómy patria medzi extrémne rádiosenzitív-
ne malignity a dávka potrebná na eradikáciu mikro-
metastatického ochorenia je oveľa nižšia v porovnaní 
s dávkami používanými u iných malignít. Adjuvantná 
rádioterapia po orchiektómii u seminómov je použí-
vaným štandardným liečebným postupom už takmer 
šesť desaťročí (1). V minulosti boli ožarované okrem 
paraaortálnych lymfatických uzlín aj uzliny panvo-
vé a v prípade zväčšených lymfatických uzlín sa 
zaisťovalo aj mediastinum. Štandardne používaná 
dávka bola 30 Gy v 15 frakciách s možnosťou boostu 
6 Gy. Od 60. rokov bol postupne na základe klinic-
kej evidencie zmenšovaný rozsah ožarovaných polí 
a redukovaná dávka potrebná pre adjuvantnú liečbu 
pacientov. V súčasnosti je štandardom adjuvantná 
rádioterapia oblasti paraaortálnych lymfatických uz-
lín v celkovej dávke (TD) 20 Gy v 10 frakciách, v USA 
je to dávka približne 25 Gy v 15 až 17 frakciách. 

Ožiarenie ipsilaterálnych ilických lymfatických 
uzlín je indikované iba u pacientov, ktorí podstúpili 
skrotálnu alebo predchádzajúcu ipsilaterálnu ingui-
nálnu operáciu. Náš pacient absolvoval v roku 1966 
rádioterapiu röntgenovým žiarením zacielenú na ob-
lasť stredného abdomenu a panvy v TD 2700r (RTG 
200 kV) z 3 polí veľkosti 15 x 20 cm.

U pacientov liečených rádioterapiou je podob-
ne ako u pacientov po absolvovanej chemoterapii 
v observačných štúdiách pozorované zvýšené ri-
ziko kardiovaskulárnych ochorení, a to aj u tých, 
ktorí absolvovali infradiafragmatickú rádioterapiu. 
Avšak prospektívne dáta nám v súčasnosti chýbajú. 
Druhou obávanou toxicitou u pacientov liečených 
adjuvantnou rádioterapiou je zvýšený výskyt se-
kundárnych malignít v ožarovanom poli u dlhodobo 
žijúcich pacientov. Pozorovaný bol zvýšený výskyt 
karcinómov ezofágu, žalúdka, kolorekta, pankreasu, 
močového mechúra, pľúc a malígnych mezotelió-
mov. Pozorované riziko je dvakrát vyššie ako u bež-
nej populácie (95 % interval spoľahlivosti: 1,9 – 2,2). 
Aj preto sa v súčasnosti dostáva viac do popredia 
možnosť observácie pacientov v I. štádiu seminómov 
i neseminómov testis, ktoré by však malo prebiehať 
v centrách, ktoré majú s touto možnosťou dostatoč-
né skúsenosti.

2. Nádory močového mechúra patria medzi 
heterogénne ochorenia. Neinvazívne nádory, ktoré 
neinfiltrujú svalovinu, sú liečené transuretrálnou re-

sekciou. V určitých indikovaných prípadoch môže za 
účelom zníženia rekurencie alebo progresie ocho-
renia nasledovať intravezikálna chemoterapia alebo 
imunoterapia (2). Druhým problémom, s ktorým sa 
stretávame u svalovinu-neivadujúcich nádorov močo-
vého mechúra je ich podštádiovanie („understaging“), 
ktoré sa v literatúre uvádza v 25 – 40 % prípadoch, 
teda vyhlásenie nádoru za svalovinu-neinvadujúci 
v prípadoch, v ktorých sa v skutočnosti jedná o nádor 
infiltrujúci svalovinu (3). Obdobne je klinické podštá-
diovanie problém u pacientov s nádorom močového 
mechúra infiltrujúcim svalovinu, kde sa uvádza, že vo 
viac ako 50 % prípadov je v predoperačnom náleze 
popisované nižšie štádium ako v definitívnom náleze 
z cystektómie (4). Radikálna cystektómia s bilate-
rálnou panvovou lymfadenektómiou ostáva zlatým 
štandardom liečby pacientov s nádorom močového 
mechúra infiltrujúceho svalovinu. Alternatívou v indi-
viduálnych prípadoch môže byť chemorádioterapia, 
ako orgán-záchovná liečebná modalita. V liečbe je 
tiež používaná chemoterapia podávaná neoadjvant-
ne, alebo adjuvantne. Výpovedná hodnota klinických 
štúdií, ktoré sa zaoberali štúdiom účinnosti neoadju-
vantnej alebo adjuvantnej chemoterapie však hlavne 
v prípade adjuvantnej chemoterapie nie je v súčas-
nosti dostatočná (5, 6).

3. Karcinosarkóm močového mechúra patrí 
medzi zriedkavé malignity a v literatúre existujú 
len správy o jednotlivých prípadoch. Ich výskyt bol 
pozorovaný častejšie u mužov a v siedmej dekáde 
života. Častejší výskyt bol pozorovaný u pacientov 
v minulosti liečených cyklofosfamidom alebo rádio-
terapiou na oblasť panvy. Pozorované je ich veľmi 
agresívne správanie s rozsiahlou infiltráciou okolia 
a rýchlym rastom. Medzi najčastejšie sa vyskytu-
júce sarkomatózne elementy patrí chondrosarkóm, 
leiomyosarkóm, fibrosarkóm a rabdomyosarkóm, 
zatiaľ čo epitelovú komponentu tvoria bunky urote-
lového, malobunkového alebo squamocelulárneho 
karcinómu. Päťročné prežívanie pacientov s karci-
nosarkómom močového mechúra je približne 20 % 
a je skrátené v porovnaní s pacientmi s urotelo-
vým karcinómom, kde 5-ročné prežívanie je okolo 
45 %. Liečba pozostáva podľa rozsahu lokálneho 

postihnutia z transuretrálnej resekcie tumoru alebo 
radikálnej cystekómie a vzhľadom na agresívne lo-
kálne správanie je niektorými autormi odporúčaná 
následná adjuvantná rádioterapia. Limitované dáta 
ukazujú, že samotná adjuvantná chemoterapia ne-
prináša podstatné zlepšenie liečebných výsledkov. 
Dlhodobé prežívanie však bolo popísané v prípade, 
že bola použitá adjuvantná rádioterapia aj chemo-
terapia (7).

U nášho pacienta sme sa vzhľadom na agresív-
ny histologický typu ochorenia rozhodli pre radikálnu 
cystektómiu. Pri radikálnej cystektómii došlo k zvý-
šeniu stagingu z T2 na T3a. Následne absolvoval 
adjuvantnú chemoterapiu vzhľadom na predchádza-
júcu rádioterapiu so zvážením doplnkovej rádiotera-
pie po jej ukončení. O agresívnej povahe ochorenia 
s nepriaznivou prognózou svedčí včasná recidíva 
ochorenia ešte počas plánovania adjuvantnej rádi-
oterapie.

Záver

Sekundárne malignity môžu byť problémom one-
skorenej toxicity u pacientov liečených rádioterapiou 
pre seminóm testis, v minulosti najmä z dôvodu apli-
kácie vyšších dávok a väčších ožarovacích objemov. 
O liečbe karcinosarkómu močového mechúra nemá-
me v súčasnosti dostatočné údaje, ale na základe 
pozorovaného agresívneho správania je pacientom 
odporúčaná chirurgická liečba s následnou rádiote-
rapiou alebo kombinovanou rádiochemoterapiiou, 
pri ktorých bolo pozorované dlhodobé prežívanie. 
Multimodálnym liečebným prístupom, v ktorom po 
radikálnej chirurgickej liečbe nasleduje adjuvantná 
chemoterapia a rádioterapia bolo plánované lie-
čiť i nášho pacienta, avšak včasná lokoregionálna 
i vzdialená recidíva ochorenia svedčí pre agresívnu 
povahu ochorenia s nepriaznivou prognózou, v sú-
časnosti s obmedzenými liečebnými možnosťami.
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