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Úvod
Viac ako 90 % všetkých nádorov ovária pred

stavujú epitelové nádory ovária. Jednotlivé podtypy 
epitelových nádorov ovária sa od seba líšia biológiou, 
spôsobom šírenia, svojím malígnym potenciálom 
a prognózou. Prognosticky nepriaznivé sú mucinóz
ne a svetlobunkové karcinómy. Svetlobunkové kar
cinómy ovária predstavujú okolo 6 % všetkých epi
telových nádorov ovária. Vyskytujú sa u žien vo veku 
od 40 do 80 rokov. Priemerný vek pacientok so svet
lobunkovým karcinómom ovária je 57 rokov. Tieto ná
dory majú veľmi agresívny priebeh, sú rezistentné 
na chemoterapiu, ktorá obsahuje platinu, sú spojené 
s výskytom tromboembolických komplikácií a s výs
kytom paraneoplastickej hyperkalcinémie. Približne 
polovica všetkých svetlobunkových karcinómov ová
ria súvisí s endometriózou. Ide o veľké nádory a väč
šina svetlobunkových karcinómov ovária má priemer
nú veľkosť 10 – 20 cm. Tieto nádory sú solídne alebo 
čiastočne cystické so solídnymi sivobledohnedými 
nodulárnymi oblasťami v stene cýst. Najčastejšie pos
tihujú len jedno ovárium. Bilaterálne sú skôr pokročilé 
svetlobunkové nádory, ktoré sa vyskytujú v 40 %. 
Klinické príznaky sú nešpecifické. Včasné symptómy 
sú neurčité. Pacientky neskôr pozorujú zväčšujúci sa 
objem abdomenu, ktorý súvisí s rastom nádoru ale
bo s tvorbou ascitu. Spôsoby liečby svetlobunkového 
karcinómu ovária sú porovnateľné s liečbou iných epi
telových nádorov ovária. V liečbe má hlavné posta
venie optimálny primárny operačný výkon a následná 
chemoterapia. Efektívna je kombinácia paklitaxel 
a platina. Bola porovnávaná efektivita adjuvantnej 
chemoterapie v zložení irinotekan (140 mg/m2) a mi
tomycín C (7 mg/m2) s kombináciou CAP (cyklofosfa
mid, doxorubicín, cisplatina). 5ročné prežívanie bolo 
95,0 % po liečbe kombináciou irinotekan a mitomycín 
C a 63,5 % po liečbe kombináciou CAP. 

Uvedené výsledky sú predbežné a ukazujú, že 
kombinácia irinotekan a mitomycín C by mohla byť 
efektívna primárna liečba svetlobunkového karcinó
mu ovária (1). Efektivita kombinácie irinotekan a mi
tomycín C bola sledovaná u malého súboru pacientok 
s pokročilým, platinarezistentným svetlobunkovým 
karcinómom ovária. Celková liečebná odpoveď bola 
50 %. Účinnosť irinotekanu v liečbe karcinómov ová
ria je porovnateľná s inými inhibítormi topoizomerázy 
I. Štúdie fázy I a II sledovali odpoveď na monoterapiu 
irinotekanom (16 – 30 %) alebo v kombinácii s pla
tinou, alebo mitomycínom C (40 – 60 %) zvlášť pri 
platina a paklitaxel rezistentných svetlobunkových 
karcinómoch ovária (3). Experimentálne je sledova
ná efektivita nových protinádorových liekov. V liečbe 
karcinómov ovária, zvlášť svetlobunkových sa uka
zuje byť efektívny nový, perorálny derivát kyseliny 
retinobenzoovej (TAC101), ktorý indukuje apoptózu 
nádorových buniek. Experimentálne bolo na bunko
vých líniách dokázané, že TAC101 inhibuje rast bu
niek v 45 %, cisplatina v 34 % a paklitaxel v 47 % (3). 
In vivo a in vitro bola dokázaná aj efektivita ZD1839 
(Iressa), ktorý inhibuje tyrozinkinázovú aktivitu EGFR 
(4). Pacientky s pokročilým štádiom svetlobunkového 
karcinómu ovária majú zlú prognózu (veľakrát primár
na operácia nie je optimálna, rezistencia na štandard
ný prvolíniový režim paklitaxel a platina, neefektívna 
druholíniová chemoterapia). U veľkého percenta pa
cientok s včasným, svetlobunkovým karcinómom ová
ria dochádza i napriek adjuvantnej chemoterapii k re
kurencii základného ochorenia (5). 

kazuistika
Do nášho zdravotného zariadenia bola v novembri 

1995 prijatá pacientka, ktorá mala v čase stanovenia 
diagnózy 53 rokov. Pred stanovením základnej diag
nózy mala silné menštruačné krvácanie, intenzívne 

bolestí v podbrušku, tlak v abdomene, nauzeu, vo
mitus, febrility a recidivujúce infekcie dýchacích ciest. 
Subjektívne sa cítila slabá, malátna. Opakovane bo
la preliečená ATB, ale bez efektu. Vstupným gy
nekologickým vyšetrením bol potvrdený tumor v ma
lej panve, ktorý vpravo siahal až nad umbilikus. CT vy
šetrením bola potvrdená tumorózna expanzia v oblasti 
malej panvy, ktorá pravdepodobne vychádzala z pra
vého ovária, alebo uteru. RTG hrudníka, cystoskopia, 
kolonoskopia, irigografia boli negatívne. Vysoko po
zitívna bola vstupná hodnota nádorového markera CA 
125 – 231,0 U/ml (norma: 0,0 – 30,0 U/ml). Punkčným 
vyšetrením z tumoru bolo dokázané ložisko svetlobun
kového karcinómu bez pozitivity hlienu. Na základe zá
verov uvedených vyšetrení bolo vyslovené podozrenie 
na nádorový proces v oblasti ovárií. V septembri 1995 
bola vykonaná subtotálna abdominálna hysterektómia, 
adnexektómia a resekcia omenta. Peroperačne bol 
prítomný ascites (50 ml), pravé ovárium bolo tumo
rózne zmenené, veľkosti 20 x 25 cm. Nádor infiltroval 
rektum, sigmu, časť tenkého čreva a pravú stranu pli
ca lata. Tumor ľavého ovária mal veľkosť 5 x 10 cm. 
Peroperačne došlo k prasknutiu tumoru ľavého ovária. 
Vzhľadom na peroperačné komplikácie nebolo mož
né vykonať optimálny, primárny chirurgický zákrok. 
Histologické vyšetrenie potvrdilo nediferencovaný svet
lobunkový karcinóm oboch ovárií. Peroperačne nebolo 
presne stanovené štádium ochorenia, pravdepodobne 
išlo o III. klinické štádium ochorenia podľa FIGO kla
sifikácie. Pred podaním prvolíniovej chemoterapie gy
nekologickým vyšetrením bola potvrdená neurčitá re
zistencia v malej panve. Gynekologický nález koreloval 
aj s nálezom dokázaným sonografickým vyšetrením, 
ktoré potvrdilo v mieste pahýlu vagíny solídnu masu 
veľkosti 50 x 34 mm, pravdepodobne išlo o rezíduum 
tumoru. Nádorové markery CA 125 (29,0 U/ml) a CA 
724 (1,7 U/ml, norma: 0,0 – 4,0 U/ml) mali pooperačne 
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normálne hodnoty. Od novembra 1995 do apríla 1996 
bola pacientke indikovaná paliatívna prvolíniová che
moterapia cyklofosfamid, karboplatina. Celkovo bolo 
podaných 6 cyklov. Z nežiaducich účinkov liečby ma
la pacientka nezávažnú toxicitu (polyneuropatia, sla
bosť dolných končatín). Primárna chemoterapia bo
la neefektívna, lebo vyšetreniami, ktoré boli vykonané 
po ukončení liečby bola konštatovaná progresia zá
kladného ochorenia (gynekologické vyšetrenie: vpravo 
rezistencia šíriaca sa do malej panvy, vľavo mierna re
zistencia; CT: TU v oblasti pravých adnex do 6 cm, ktorý 
komprimuje močový mechúr, retroperitoneálna lymfa
denopatia do 9 mm; USG: TU v oblasti parametrií vpra
vo 53 x 40 mm). Nádorové markery CA 125: 26,0 U/ml, 
CA 724: 3,4 U/ml boli negatívne. Pacientke bola plá
novaná druholíniová chemoterapia v zložení paklitaxel, 
cisplatina. Nakoľko došlo k prechodnému zhoršeniu kli
nického stavu pacientky a dokonca bolo suponované 
metastatické postihnutie mozgu (vylúčilo sa) plánova
ná liečba nebola podaná. Bola indikovaná druholíniová 
paliatívna chemoterapia v zložení cyklofosfamid, do
xorubicín, cisplatina. Išlo o modifikovanú kombináciu 
HEXACAF, ale bez hexamethylmelanínu. Celkove bo
li podané 3 cykly uvedenej liečby. Po druholíniovej, pa
liatívnej chemoterapii bola opäť konštatovaná progre
sia základného ochorenia (gynekologické vyšetrenie: 
vpravo rezistencia šíriaca sa do malej panvy; USG: TU 
v malej panve veľkosti 12 x 7 x 9 cm; nádorové markery 
CA 125: 62,0 U/ml, CA 724: 0,6 U/ml). Vzhľadom na lo
kalizáciu tumoru bola urobená laparotómia, debulkizá
cia tumoru v malej panve, apendektómia a odobratá ex
cízia z tumoru na histológiu (15. 10. 1996). Peroperačne 
bol prítomný tumor v malej panve veľkosti okolo 15 cm, 
ktorý adheroval na stenu močového mechúra, céka 
a appendixu. V ľavej interiliakálnej oblasti bola prítomná 
3 cm veľká lymfatická uzlina a na omentum maius bo

lo prítomné 3 cm veľké metastatické ložisko. Nádor bol 
len parciálne odstránený. Histologické vyšetrenie po
tvrdilo pôvodnú diagnózu, išlo o nediferencovaný svet
lobunkový karcinóm v malej panve. V období od no
vembra 1996 do marca 1997 bola indikovaná paliatívna 
chemoterapia v zložení paklitaxel a cisplatina. Bolo po
daných 6 cyklov uvedenej liečby. Z toxických prejavov 
liečby mala pacientka nezávažnú polyneuropatiu dol
ných končatín, myalgie a artralgie. Komplexným preše
trením po ukončení chemoterapie (gynekologické vy
šetrenie, USG, CT, nádorové markery) bola dokázaná 
kompletná remisia základného ochorenia. Pacientka je 
od marca 1997 doteraz v observácii a jej ochorenie je 
v kompletnej remisii. 

Záver
Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú prog

nózu pacientok s karcinómom ovária. Sú to hlavne tieto 
faktory: pokročilé štádium podľa FIGO klasifikácie, ne
diferencovaný tumor, histologický typ, veľkosť reziduál
neho tumoru po úvodnej chirurgickej liečbe (veľkosť re
ziduálneho tumoru ≤ 1,5 – 2 cm), vek nad 50 rokov, re
zistencia na platinu, u včasných štádií pozitívne pre
doperačné hodnoty CA 125, prítomnosť alebo neprí
tomnosť ascitu, spontánna ruptúra tumoru, DNA index 
a DNA ploídia, HER2/neu, P53, čas od predchádzajúcej 
chemoterapie, dobrý stav telesnej výkonnosti.

Je paradoxné, že publikovaná pacientka mala 
v čase stanovenia diagnózy prítomné viaceré nepriaz
nivé prognostické faktory (svetlobunkový karcinóm, ne
diferencovaný nádor, vek na 50 rokov, pokročilé štá
dium ochorenia, neoptimálna primárna operácia, re
fraktérne ochorenie na platinu, predoperačne pozitívne 
hodnoty CA 125) a i napriek tomu prežíva viac ako 10 
rokov. Prebiehajú klinické štúdie, ktoré hľadajú odpove
de na otázku, aká je optimálna liečba svetlobunkového 
karcinómu ovária a porovnávajú efektivitu nových lie
čebných postupov. V súčasnosti sa za štandardnú lieč
bu svetlobunkového karcinómu ovária, podobne ako 
u iných epitelových nádorov ovária, považuje primárna 
optimálna operácia s cieľom maximálnej debulkizácie, 
ak je ju možné vykonať. Pooperačne je indikovaná 
chemoterapia. Liečbou voľby je kombinácia paklitaxel 
a platinový derivát. Pacientky so svetlobunkovým karci
nómom ovária, ktoré po primárnej chemoterapii dosiah
li parciálnu remisiu ochorenia, alebo nedosiahli žiadnu 
liečebnú odpoveď, neodpovedajú na druholíniovú che
moterapiu bez platiny (5). V liečbe svetlobunkového 
karcinómu ovária sa ukazujú byť efektívne aj nové, 
hlavne druholíniové lieky. 
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