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Incidencia zhubných nádorov v Európe (2006)



Mortalita na zhubné nádory v Európe (2006)



Zhubné nádory krčka maternice



Zhubné nádory krčka maternice (cervix)

- druhý najčastejší zhubný nádor ženských pohlavných orgánov 

Rizikové faktory: 

- HPV infekcia 

- začiatok pohlavného života (vek < 17 rokov = 2x väčšie riziko ako vek > 21 rokov) 

- Promiskuita - počet sex partnerov počas života
(2 partneri = 2x väčšie riziko; > 5 partnerov = 3x väčšie riziko)

- fajčenie

- STDs (chlamydia trachomatis) 

Histológia: 

- 90% epidermoidný karcinóm 

- 10% adenokarcinóm (endocervix)

- veľmi zriedkavo sarkóm, melanóm 



Skríning

Zníženie mortality o 20 – 60%

Plán skríningu:

Vek 

Frekvencia vyšetrení:
- cytológia z cervixu á 3 roky
- anti-HIV protilátky á 5 rokov

• Zachytenie včasných štádií
• Odstránenie predmalígnych

lézií 



Vzťah HPV infekcie k nádorom

◼ Ca krčka maternice, Ca vulvy a pošvy, Condylomata accuminata,

Ca análneho kanála, Ca hlavy a krku

◼ HPV vírus: typ 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, (ďalšie ?)

infekcia
predmalígne lézie karcinóm

cca 15 rokov



70% Ca krčka maternice

• Očkovanie (bi- alebo tetravalentnou vakcínou) – sledovanie 3 roky
ochrana pred predmalígnymi léziami u HPV naivných: 90 – 100%

u celej populácie: cca 44%



Klinický priebeh

◼ Prerastanie do: tela maternice, pošvy, závesného aparátu, 
močového mechúra, rekta 

◼ Lymfatické uzliny: pelvické, iliakálne, retroperitoneálne

◼ Vzdialené metastázy: pľúca, pečeň, kosti

◼ Diagnostika:

Lokálny nález – gynekologické a endoskopické vyšetrenie 

histologické  vyšetrenie

Lymfatické uzliny – CT brušnej dutiny eventuálne PET/CT

Vzdialené metastázy: PET/CT vyšetrenie 

Pravdepodobnosť metastáz závisí od
hĺbky invázie primárneho nádoru



Príznaky a znaky

Včasné štádium: 

- žiadne príznaky/znaky 

- výtok z pošvy 

- krvácanie po sexuálnom styku 

Pokročilé štádium: 

- výrazné prejavy krvácania  

- bolesť v lumbálnej oblasti

- bolesť v podbrušku

- urologické komplikácie (inkontinecia)  



Klasifikácia podľa FIGO
(International Federation of Gynaecology and Obstetrics)

FIGO           TNM                     

FIGO I         T1        karcinóm obmedzený na cervix

FIGO II       T2        karcinóm sa šíri mimo cervix alebo  

postihuje hornú tretinu pošvy 

FIGO III     T3         karcinóm sa šíri k panvovej stene a/alebo 

spôsobuje hydronefrózu alebo afunkciu

obličky 

FIGO IV      T4         šírenie za hranice MP a/alebo prerastanie 

do sliznice mechúra alebo rekta 



Päťročné prežívanie podľa štádia FIGO

FIGO I                                          80%

FIGO II                                        60%

FIGO III                                       40% 

FIGO IV                                        10%



Liečba primárneho nádoru

◼ Veľmi včasné štádiá(FIGO Ia1): konizácia

◼ Včasné štádiá: 

1. operačná liečba (hysterektómia, adnexektómia a lymfadenektómia)

2. chemorádioterapia

Výsledky sú porovnateľné, operácia u včasnejších štádií. 

◼ Včasné štádia so zlými prognostickými ukazovateľmi (angioinvázia, 
hĺbka invázie, veľkosť pT)

1. operačná liečba + adjuvantná rádioterapia

◼ Lokálne pokročilé ochorenie(FIGO IB2 –IVa):   

1. chemorádioterapia (externá rádioterapia na panvu a paraaortálne LU, 

vaginálna brachyterapia, cisplatina týždenne) 



Sledovanie po liečbe primárneho 
nádoru

◼ Lokálna recidíva

◼ Vzdialená recidíva

- fyzikálne vyšetrenie (gynekológ)

- zobrazovacie metódy u asymptomatických pacientov (?)  



Liečba recidív

◼ viac ako 50% zrecidivuje do 3 rokov od primárnej liečby

◼ v čase recidívy PET/CT s cieľom zistiť ďalšie metastázy

Liečba: 

1. lokálna recidíva: operácia – ak je technicky možná

chemorádioterapia – ak nebola podaná 

2. izolovaná vzdialená recidíva: operácia – ak je možná

3. viacpočetná, inoperabilná recidíva: chemoterapia  

- základný liek: cisplatina

- efekt je lepší na recidívu, ktorá vznikla v neožiarenej oblasti



Zhubné nádory tela maternice



Zhubné nádory tela maternice –
rozdelenie podľa mechanizmu vzniku

1. Hormonálne dependentné nádory 

- mechanizmus vzniku: stimulácia endometria estrogénmi 

- rizikové faktory: včasné menarché, nuliparita, neskorá 

menopauza

2. Hormonálne independentné nádory 

- vznikajú na atrofickom endometriu

- rizikové faktory: vek, obezita, príjem živočíšnych tukov a 

bielkovín, diabetes, imunodeficiencia, imunosupresia



Zhubné nádory tela maternice –
rozdelenie podľa histopatológie

1. Epitelové nádory 

- najčastejšie adenokarcinóm endometria (80%)  

- zriedkavé: svetlobunkový, serózny papilárny, adenoskvamózny

epidermoidný karcinóm  

2. Sarkómy 

- leiomyosarkóm, endometriálny stromálny a zmiešané 

mezodermálne sakómy

3. Nádory trofoblastu

- súvislosť s gestáciou

- choriokarcinóm (z trofoblastu) 



Príznaky a znaky

Včasné štádium: 

- žiadne príznaky/znaky 

- abnormálne krvácanie (predĺžené, veľmi intenzívne krvácanie, 

krvácanie medzi cyklami) 

Pokročilé štádium: 

- bolesť v lumbálnej oblasti

- bolesť v podbrušku 

- urologické komplikácie (inkontinecia)  



Zhubné nádory tela maternice –
prognostické faktory

1. histologický typ 

2. grade 3

3. invázia do myometria ≥ 50%

4. lymfo-vaskulárna invázia 

5. prítomné metastázy v regionálnych LU 

6. veľkosť tumoru > 2 cm 



Klasifikácia podľa FIGO
(International Federation of Gynaecology and Obstetrics)

FIGO

FIGO I                 postihnutie uteru (iba) 

FIGO II               infiltrácia cervixu

FIGO III              šírenie mimo uteru

FIGO IV               infiltrácia okolitých orgánov / 

vzdialené metastázy 



Päťročné prežívanie podľa štádia FIGO

FIGO I                                          80%

FIGO II                                        60%

FIGO III                                       40% 

FIGO IV                                        15%



Chirurgická liečba

FIGO I – hysterektómia + bilaterálna adnexektómia
(tranasabdominálne, transvaginálne, laparoskopicky vaginálna 

asistovaná hysterektómia) 

FIGO II – operačný výkon rozšírený o pelvickú lymfadenektómiu

FIGO III a IV – debulkizácia, cytoredukcia



Rádioterapia

1. Adjuvantná RAT (po chirurgickom výkone) 

FIGO I: vaginálna brachyterapia

FIGO II: vaginálna brachyterapia + pelvická RAT 

2. Radikálna RAT (pri kontraindikácii operačného výkonu)  

FIGO I + II: vaginálna brachyterapia + pelvická RAT 

3. Paliatívna RAT (napr. antalgická, pri krvácaní z tumoru) 



Paliatívna chemoterapia relapsu alebo 
metastatického ochorenia 

I. línia: karboplatina + paklitaxel (60% RR)  

Monochemoterapia: 

paklitaxel, cisplatina, karboplatina, doxorubicín



Hormonálna liečba relapsu alebo 
metastatického ochorenia  

- hormonálne-dependentný zhubný nádor 

- pozitivita hormonálnych receptorov (ER, PR)   

Skupiny hormonálnych preparátov: 

1. Gestagény: medroxyprogesterón acetát (RR do 25%)

2. Antiestrogény (tamoxifén)        

3. Aromatázové inhibítory  


