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Incidencia zhubných nádorov v Európe (2006)



Mortalita na zhubné nádory v Európe (2006)



Rozdelenie podľa pôvodu

◼ Epitelové (> 90%)
Serózny, endometrioidný, svetlobunkový, mucinózny, Brennerov z  

prechodných buniek, zmiešané epitelové tumory, nediferencované, 

neklasifikované. 

◼ Z gonadálnej strómy
Nádory zo Sertoliho buniek, nádory z Leydigových buniek, 

granulózobunkové nádory, gynadroblastóm, androblastóm. 

◼ Z germinatívnych buniek 
Dysgerminóm, nádor žĺtkového vaku (yolc-sac), embryonálny 

karcinóm, choriokarcinóm, teratóm, zmiešané nádory z 

germinatívnych buniek .



Klasifikácia podľa FIGO
(International Federation of Gynaecology and Obstetrics)

FIGO                     TNM                     

FIGO I                  T1                     nádor postihuje vaječníky 

FIGO II                 T2                    nádor sa šíri do malej panvy 

FIGO III               N1                    metastázy v regionálnych LU 

FIGO IV                M1                    vzdialené metastázy 



Päťročné prežívanie podľa štádia FIGO

FIGO I               70 – 80%

FIGO II                                        60%

FIGO III                                       25% 

FIGO IV                                        10%



Klinický prístup

◼ Epitelové ovariálne Ca

◼ Ca tuby uteriny

◼ Primárny Ca peritonea
 • Jedna klinická jednotka

• Rovnaká liečba
• Podobná prognóza

Typické správanie:

- dlho asymptomatický priebeh        
- metastatické šírenie po viscerálných blanách 

(peritoneum, pleura)



Klinický  obraz

◼ Asymptomatický priebeh – náhodný operačný nález

◼ Nešpecifické symptómy (nadúvanie, bolesť v panve alebo 
bruchu, pocit plnosti brucha po jedle, urgentné alebo časté 
močenie)

◼ Ascites

◼ Pleurálny výpotok

◼ Vaginálne krvácanie



Diagnostika

1. Fyzikálne a gynekologické vyšetrenie

2. CT, USG, transvaginálna USG (TVUS) 

3. Nádorový marker Ca 125

- zvýšený u 80-90% pacientok úmerne veľkosti nádoru

- nie je dostatočne špecifický ani senzitívny na diagnostiku

- neexistuje hraničná hodnota pre diagnostiku karcinómu

4. Urýchlená histologizácia



Chirurgická liečba

Včasné štádiá

- hysterektómia a bilaterálna adnexektómia

- revízia brušnej dutiny s cieľom potvrdiť štádium 
(apendektómia, lymfadenektómia, omentektómia, biopsia
z rôznych miest peritonea a bránice)   

Pokročilé štádiá

- hysterektómia a bilaterálna adnexektómia

- debulkizácia (cytoredukcia) všetkých metastáz 



Primárna cytoredukcia

Optimálna cytoredukcia (debulkizácia): 
priemer žiadnej metastázy nie je väčší ako 1 cm

Primárna:

Odložená (intervalová):

HE + AE
cytoredukcia

Chemoterapia

HE + AE  (?)
HE + AE

cytoredukcia ChemoterapiaChemoterapia

• Zlepšuje prežívanie pacientov

• Možno zlepšuje prežívanie pacientov

HE+AE:  hysterektómia a bilaterálna adnexektómia



Prežívanie pacientov pri cytoredukcii
(klinické štádium III a IV)

Primárna cytoredukcia
Odložená (intervalová) 

cytoredukcia

Tingulstad S et al, Obstet Gynecol 2003. Van der Burg et al. N Engl J Med 1995. 



Indikácia adjuvantnej liečby

◼ vysoké riziko implantačných metastáz 

◼ cieľ: likvidácia mikroskopických metastáz

◼ Adjuvantná liečba nie je indikovaná iba pri 
neagresívnych nádoroch (grade 1) v štádiu FIGO 1a-b:               

• nádor postihuje jeden alebo obidva vaječníky,   

• puzdro nie je porušené,

• v ascite alebo peritoneálnom výplachu nie sú malígne

bunky   



Adjuvantná chemoterapia

◼ 3 - 6 cyklov chemoterapie: platina + paklitaxel

Približne rovnaká efektivita ako 
6 cyklov CHT

Vyššia toxicita

Obtiažna realizácia

Experimentálne prístupy , nepoužívané v klinike štandardne:

◼ Rádioterapia na celé brucho

◼ Chemoterapia intraperitoneálne
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Prežívanie pacientov v štádiách I - II
Adjuvantná liečba versus observácia



Chemoterapia pokročilého ochorenia  
(štádium II – IV)

◼ štandardná liečba: 6 cyklov - platina (karboplatina, cisplatina) +  

paklitaxel

Kompletná klinická remisia:           60 – 75% pacientov

Kompletná patologická remisia:    40 – 50% pacientov

Medián

- prežívania bez recidívy:                15 – 18 mesiacov

- celkového prežívania:                   30 – 40 mesiacov
(v závislosti od rozsahu ochorenia a cytoredukcie)



Observácia po liečbe 

◼ Najčastejší relaps – peritoneum

◼ Najcitlivejší ukazovateľ – sérový marker Ca 125

◼ Zobrazovacie metódy (?) 

včasná liečba(vzostup Ca 125)

versus
odložená liečba(pri klinických ťažkostiach)

= Rovnaké 
prežívanie



Liečba relapsov

◼ Najdôležitejší faktor = zachovanie senzitivity ochorenia na 
platinu

Interval 
ukončenie liečby platinou - relaps

Počet pacientov 
s klinickou odpoveďou 

na opakovanú liečbu platinou

0 – 5 mesiacov < 20%

5 – 12 mesiacov 27%

13 – 24 mesiacov 33%

> 24 mesiacov 59%

1. Platina-senzitívny relaps = > 6 mesiacov od ukončenia CHT 
2. Platina-rezistentný relaps = < 6 mesiacov od ukončenia CHT 

Markman M et al. J Clin Oncol, 1991.



Liečba relapsov

◼ Platina senzitívny relaps

- opakované podávanie platiny + paklitaxel alebo pegylovaný

antracyklín

- chronická choroba

- celkové prežívanie veľa rokov

◼ Platina rezistentný relaps

- neexistuje štandardná liečba (topotekan, gemcitabín,                                                                               

pegylovaný antracyklín, taxány)
- celkové prežívanie menej ako 12 mesiacov
- kvalita života, liečba symptómov



Inhibítory angiogenézy

◼ Bevacizumab - monoklonálna prolátka anti-VEGF

◼ Bevacizumab + chemoterapia: 

(1. línia liečby aj liečba relapsov)

- väčší počet klinických odpovedí

- predlžuje čas do progresie

- zvyšuje toxicitu

- neovplyvňuje celkové prežívanie


