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ÚVODNÍ SLOVO

XXII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2013
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letos se scházíme na  hradě Loket při XXII. Jarních setkáních České společnosti HPB chirurgie v  rámci Společnosti 
gastrointestinální onkologie s neotřelou tématikou – malignitami žaludku. A to v podobě 3. Postgraduálního kurzu.

Pacientů s karcinomem žaludku u nás statisticky v posledních letech mírně ubývá. Nicméně to neznamená, že paralelně ubývá 
ne zcela vyjasněných otázek spojených s některými aspekty diagnostiky a terapie tohoto onemocnění. Ostatně dokazují 
to v posledních letech i četné publikace v domácím odborném tisku či nedávno pokřtěná monografie doc. MUDr. Jaromíra 
Šimši, Ph.D. Multioborový rozbor problematiky stromálních tumorů žaludku program vhodně doplňuje.

Dovolte mi jako každoročně vás všechny přivítat a popřát vám hezký odborný i společenský zážitek.

   

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
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3. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

3. postgraduální kurz SGO pořádaný v rámci XXII. Jarního setkání v Lokti navazuje na tradici multioborových 
vzdělávacích akcí zaměřených na  nádory gastrointestinálního traktu. Tématem je problematika neoplázií 
žaludku se zaměřením na karcinomy a GIST. 

Pozvání přijali přední tuzemští odborníci, kteří poskytnou přehled o dané problematice z pohledu patologa, 
gastroenterologa, radiodiagnostika, radioterapeuta, chirurga i onkologa. 

Jak se již stalo součástí postgraduálních kurzů SGO, tak i tentokráte máte k dispozici syllabus s podrobnými 
informacemi o jednotlivých přednášejících, výčtem základních bodů sdělení, textovou částí včetně doporučené 
literatury i jednotlivými slidy prezentace.

Věřím, že budete se syllabem spokojeni a že poznatky získané během kurzu Vám budou nápomocny ve Vaší 
klinické praxi.

        

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ
MUDr. Lukáš Adamčík
Chirurgické oddělení a oddělení patologie nemocnice 
a Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně

MUDr. Daniel Bartušek, PhD.
Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

MUDr. Bohuš Bunganič
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
II. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
Chirurgické oddělení nemocnice a Komplexního onkologického centra Nový Jičín

MUDr. Jiří Gatěk Ph.D. 
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. patologicko-anatomický ústav, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Igor Kiss Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče MOU

MUDr. Zdeněk Linke
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol 

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Ústav patologie 3. LF UK FN Královské Vinohrady Praha

MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.
Oddělení gastrointestinální endoskopie
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 
Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

MUDr. Štěpán Suchánek
Oddělení gastrointestinální endoskopie
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

MUDr. Roman Svatoň
Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
Lékařská fakulta OU a interní klinika FN, Ostrava
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PROGRAM
9.00 Úvod
 M. Ryska (Praha), M. Zavoral (Praha)

09.05–09.15 Nádory žaludku v České republice
 M. Duda a spoluautoři (Olomouc, Praha, Brno, Nový Jičín)

09.20–09.30 Nádory žaludku – radiodiagnostika
 D. Bartušek (Brno)

09.35–09.45  Karcinom žaludku – histomorfologická klasifikace
 M. Hermanová (Brno)

09.50–10.00  Molekulární diagnostika u karcinomu žaludku z pohledu gastroenterologa
 P. Mináriková (Praha)

10.05–10.15 Endoskopická diagnostika a terapie karcinomu žaludku 
 Š. Suchánek (Praha)

10.20–10.30 Neoadjuvantní a adjuvantní terapie karcinomu žaludku 
 I. Kiss (Brno)

10.35–10.45 Současný stav léčby metastazujícího karcinomu žaludku
 L. Petruželka (Praha)

10.50–11.00 Standard resekční terapie karcinomu žaludku
 J. Gatěk (Zlín)

11.05–11.15  Laparoskopické operace pro karcinom žaludku
 L. Adamčík a spoluautoři (Nový Jičín)

11.20–12.00  Přestávka

12.00–12.10  Diferenciální diagnostika žaludečních mas
 B. Bunganič (Praha)

12.15–12.25 GIST žaludku – jaká je role gastroenterologa?
 O. Urban (Ostrava)

12.30–12.40 GIST žaludku – histomorfologická klasifikace
 V. Mandys (Praha)

12.45–12.55 Chirurgická léčba GIST žaludku z pohledu FN Brno a FN Olomouc
 R. Svatoň a spoluautoři (Brno, Olomouc)

13.00–13.10 Souhrnný aktuální pohled na systémovou terapii gastrointestinálního stromálního tumoru
 Z. Linke (Praha)

13.15 Panelová diskuze  
(Pracovní skupina pro GIST)

14.00 Zakončení
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Take home message

1. Funkční propojení, společná diagnosticka a obdobné chirurgické terapeutické postupy i možnosti screeningu 
u onemocnění horní části žaludeční trubice (jícen a žaludek) vedou k prosazovaní této problematiky“foregut Surgery“ 
jako subspecialisace v gastrointestinální chirurgii 

2. Nádory v této lokalizaci jsou ve svém souhrnu druhou nejpočetnější skupinu po nádorech kolorektálních na zažívacím 
traktu 

3. Jedině operace v časném stadiu onemocnění přináší přijatelné léčebné výsledky 

4. Rizikové faktory těchto nádorů jsou poměrně dobře definovány a endoskopie představuje velmi dobrou možnost 
pro časnou diagnostiku, a spíše než nechirurgická léčba pokročilého onemocnění, by jedině screening mohl přinést 
zlepšení léčebných výsledků

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
II. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc

Chirurgické oddělení nemocnice a Komplexního onkologického centra Nový Jičín

Nádory žaludku v České republice
Koncept „foregut surgery“
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Nádory žaludku v České republice. Koncept „foregut surgery“

Spoluautoři: Ryska M.1, Dušek L.2, Adamčík L.3, Škrovina M.3, Jínek T.3

1Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha; 2Institut biostatiky a analýz Masarykova universita Brno;  
3Chirurgické oddělení nemocnice a Komplexního onkologického centra Nový Jičín

Na základě údajů z NOR v ČR ukázán výskyt ca žaludku. Vzhledem ke společným diagnostickým, postupům, provázanosti 
chirurgické  léčby a potenciální možnosti společného screeningu karcinomu žaludku a  jícnu je pro tyto dvě diagnózy již 
řadu let zejména v USA, ale i v některých západoevropských zemích uplatňován koncept tzv. foregut surgery, tj. chirurgie 
horní části zažívací trubice a  to zejména u  malignit. Poukázáno na  logiku a  argumenty pro propojení této tématiky 
v rovině odborné i organizační. Podle statistických údajů (rok 2010) do této kategorie spadá ročně průměrně 2183 nově 
diagnostikovaných nádorů (593 nádorů jícnu a 1590 nádorů žaludku), což je druhý největší počet solidních zhoubných 
tumorů GIT po kolorektálních nádorech. Pokud jde o roční primární diagnostiku všech solidních nádorů, které jsou léčeny 
chirurgy pak jsou nádory „foregutu“ na čtvrtém místě po nádorech kolorektálních, nádorech prsu a nádorech plic. Jde-li 
však o počet operovaných(roční průměr z let 2006–2010), pak jsou na třetím místem. Nádorů plic se operuje ročně 926 
a jícnu a žaludku 1024 (161+863). Není bez zajímavosti, že pro nádory cervixu uteri, kterých je ročně diagnostikováno 1024 
a operováno 684 je organizován celonárodní screening, zatím co u nádorů „foregutu“ se o tom ani neuvažuje, přestože 
rizikové faktory jsou dnes již také známy. Nepochybně si tato problematika ve srovnání s ostatními nádory zasluhuje větší 
pozornost.
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Nádory žaludku v České republice. Koncept „foregut surgery“
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Nádory žaludku v České republice. Koncept „foregut surgery“
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Nádory žaludku – radiodiagnostika

MUDr. Daniel Bartušek, PhD.
Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

1. V diagnostice nádorů žaludku je hlavní důraz kladen na endoskopii, histologii a endosonografii. Primární diagnostika 
tedy není doménou zobrazovacích metod, transabdominální sonografie či výpočetní tomografie (CT) zachycují spíše 
pokročilejší infiltrace. 

2. V minulosti často využívané dvojkontrastní rtg žaludku dnes prakticky ztratilo na významu. Metoda sice vykazovala 
poměrně vysokou senzitivitu, nicméně vzhledem k rozvoji a dostupnosti endoskopických metod, absenci kvalitní 
kontrastní látky, je metoda zcela zatlačena do pozadí. 

3. Transabdominální ultrazvuk může v rámci rutinních vyšetření břicha upozornit na možnou infiltraci žaludku, jsou to 
však stavy pokročilé. V problematice nádorů žaludku je jeho využití především v posuzovaní ložiskových změn jater, 
aplikace kontrastní látky (CEUS) podstatně zvyšuje senzitivitu vyšetření. 

4. CT se podílí na stagingu choroby, dává zásadní informace o možnostech resekability tumoru. CT je schopno posoudit 
komplikace např. perforace, fistulace, krvácení. Digitální subtrakční angiografie bývá metodou volby u aktivních 
krvácení, neošetřitelných endoskopicky. PET je zvláště cenou metodou v detekci vzdálených metastáz. 

Take home message
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Nádory žaludku – radiodiagnostika

Spoluautoři: Andrašina T., Válek V.

Adenokarcinom je nejčastějším typem maligního postižení žaludku. Diagnostika se dnes opírá zvláště o  endoskopii, 
endosonografii a  histologii. V  minulosti ještě nedávné, sehrávalo určitý význam dvojkontrastní rtg vyšetření. Kvalitní 
dvojkontrastní vyšetření v  hypotonii vykazovalo v  detekci karcinomu žaludku senzitivtu až 90-95%, srovnatelnou 
s endoskopií. V dnešní  éře endoskopií a multidetektorových CT je však tato metoda prakticky zapomenuta a nemá v primární 
diagnostice místo. Transabdominální ultrazvuk většinou zachycuje pokročilé typy infiltrativních tumorů žaludku a  jeho 
role je omezena spíše na posouzení případných ložiskových změn jater, zde i s možností využití kontrastního ultrazvuku. 
Zásadní význam pro posouzení rozsahu infiltrace má využití endosonografie, která je schopna posoudit jednotlivé vrstvy 
stěny žaludku a  tím určit míru invaze tumoru, přítomnost uzlin v  okolí. Po  endoskopických metodách, které jsou tedy 
dominantní při iniciální diagnostice,  je CT další modalitou volby k základnímu stagingu. Výpočetní tomografie je schopná 
identifikovat primární nádor, posoudit místní šíření, vztah k okolním strukturám, detekovat postižení uzlin a přítomnost 
vzdálených metastáz. Moderní multidetektorové CT přístroje využívají submilimetrový náběr dat a  umožňují zhotovení 
následných multiplanární rekonstrukcí. Kromě stagingu  je přínos CT v předoperačnímu zhodnocení anatomických poměrů, 
případných variet a anomálií, včetně cévních, což je v rámci posouzení resekability nutné. Dále je CT využíváno k hodnocení 
komplikací např. perforace, fistulace, aktivní krvácení aj. Morfologické zobrazení na CT je omezeno v identifikaci metastáz 
do nezvětšených uzlin, peritoneálního šíření a v detekci malých, hematogenních metastáz. PET zobrazení s využitím  fluor-
2-deoxy-D-glukózy (FDG) zhotovuje celotělové vyšetření, které zachytí i vzdálené metastázy např. v plicích, nadledvinách, 
vaječních a  skeletu, které mohou být mimo rozsah standardního CT stagingového vyšetření. Angiografie (DSA) se 
uplatňuje při event. předoperační embolizaci samotného tumoru, v lokoregionální léčbě metastáz jaterních či při krvácivých 
komplikacích, neošetřitelných endoskopicky. Zobrazovací metody jsou tedy v  celém svém spektru nedílnou součástí 
komplexní problematiky nádorů žaludku.
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Nádory žaludku – radiodiagnostika
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Karcinom žaludku –  
histomorfologická klasifikace

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. patologicko-anatomický ústav, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

1. Karcinomy žaludku představují maligní epiteliální neoplázie multifaktoriální etiologie, jejichž definujícím znakem je 
invaze přes bazální membránu do slizniční proprie  

2. Jejich morfologická heterogenita, cytologická i architektonická, odráží nejen stupeň diferenciace, ale i různé cesty 
karcinogeneze  

3. Chronické gastritidy s intestinální metaplazií představují hlavní prekurzorové léze karcinomu žaludku s rizikem 
vícestupňové progrese v tomto terénu vznikajících dysplastických změn v invazivní karcinom 

4. Většina karcinomů žaludku je sporadických, pouze asi 1-3 % vznikají na podkladě hereditární predispozice

Take home message
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Karcinom žaludku – histomorfologická klasifikace

Karcinomy žaludku představují maligní epitelové nádory, které reprezentují biologicky a geneticky heterogenní skupinu 
nádorů multifaktoriální etiologie. Jejich definujícím znakem je invaze přes bazální membránu do slizniční proprie. Invazivní 
karcinomy se dále rozdělují na časné (omezené na sliznici a submukózu, nepronikající do muscularis propria) a pokročilé 
(infiltrující do muscularis propria a hlouběji). Kategorie intraepiteliální neoplazie (dysplazie, karcinom in situ) je vyhrazena 
pro epiteliální neoplastické proliferace charakterizované různým stupněm cytologickými a architektonických atypií, avšak 
bez průkazného invazivního růstu přes bazální membránu. 

Makroskopická klasifikace růstových typů karcinomu žaludku využívá rozlišení na karcinom časný a pokročilý, pro něž byla 
primárně vypracována samostatná klasifikační schémata. V  roce 2002 však byla přijata Pařížská klasifikace unifikující 
s mírnými modifikacemi oba systémy. 

Ve srovnání se stále užívanou Laurenovou klasifikací, v současnosti platná WHO klasifikace (2010) nádorů žaludku histologicky 
rozeznává větší množství jednotek, které mají především popisný charakter. Naprosto převažujícím histologickým typem 
jsou adenokarcinomy (papilární, tubulární, mucinózní, smíšený a špatně kohezivní včetně karcinomů z buněk pečetního 
prstenu a jiných variant). Vzácně se vyskytují primární žaludeční karcinomy adenoskvamózní, s lymfoidním stromatem (tj. 
medulární karcinomy), hepatoidní, dlaždicobuněčné a jiné. Klasický třístupňový gradingový systém je v žaludku vypracován 
pouze pro tubulární a papilární adenokarcinom (resp. intestinální typ adenokarcinomu dle Laurenovy klasifikace). WHO 
neuvádí přesná kritéria pro stratifikaci jednotlivých stupňů diferenciace, v praxi lze však v souladu s doporučením College 
of American Pathologists (CAP) využít prahové hodnoty využívané u kolorektálního karcinomu. 

Perzistence Laurenovy klasifikace, rozlišující difúzní, intestinální, smíšený a indeterminovaný typ adenokarcinomu žaludku, 
je zapříčiněna nejen její jednoduchostí a praktičností, ale i faktem, že uspokojivě reflektuje dvě základní etiopatogenetické 
a molekulárně genetické cesty žaludeční karcinogeneze. 

Neuroendokrinní neoplazie žaludku (neuroendokrinní tumory (NET) a neuroendokrinní karcinomy (NEC)) jsou klasifikovány 
na základě klasifikačních kritérií společných pro všechny gastrointestinální a pankreatické neuroendokrinní neoplazie (WHO 
2010). 

V souvislosti s onkogenezí karcinomu žaludku rozlišuje současná WHO klasifikace léze prekurzorové (chronickou gastritidu 
a  intestinální metaplazii) a  léze premaligní (adenomy/adenomatózní polypy a  intraepiteliální neoplazie/dysplazie). 
V  souvislosti s  výše uvedenými prekurzorovými lézemi se předpokládá sekvence změn vedoucích k  vývoji karcinomu 
(chronická gastritida → atrofie sliznice → intestinální metaplazie → dysplazie intestinálního typu → karcinom). 

Pro obecnou klasifikaci intraepiteliálních neoplazií je i v lokalizaci žaludeční využívána revidovaná Vídeňská klasifikace z r. 
2001. Současně je však třeba odlišit několik typů dysplazie odlišných nejen morfologicky, ale současně reprezentujících 
různé cesty onkogeneze. 

S určitými rozdíly mezi jednotlivými subtypy byla v karcinomech žaludku detekována řada genetických a epigenetických 
alterací postihující onkogeny, tumor supresorové geny a DNA mismarch repair geny. Jejich frekvence však zatím neumožňuje 
vytvoření spolehlivých molekulárně genetických modelů kancerogeneze sporadických karcinomů žaludku. Obecně lze 
konstatovat, že intestinální typ adenokarcinomu je charakterizován především dysregulací buněčného cyklu, narozdíl 
od difúzního adenokarcinomu, pro který je charakteristická alterace genů zodpovědných za  interakce mezi nádorovými 
buňkami a extracelulární matrix a nádorovými buňkami navzájem (např. u >50 % difúzních adenokarcinomů byly prokázány 
genetické či epigenetické alterace CDH1 kódujícího E-cadherin). Germinální mutace v  CDH1 genu byly identifikovány u   
30–40 % pacientů s  diagnózou autosomálně dominantně dědičného hereditárního difúzního adenokarcinomu žaludku, 
u  nichž je také vysoké riziko rozvoje lobulárního karcinomu prsu. Zvýšené riziko karcinomu žaludku je také prokázáno 
v souvislosti s familiární adenomatózní polypózou, Lynchovým, Li-Fraumeniho a Peutz-Jeghersovým syndromem. 

Až u  20 % adenokarcinomů žaludku je prokazatelná overexprese HER2. V  souvislosti s  možností léčby monoklonální 
protilátkou proti receptoru HER2, trastuzumabem, je součástí vyšetření karcinomu žaludku v  indikovaných případech 
i  vyšetření exprese HER2 imunohistochemicky případně následně fluorescenční in situ hybridizací za  účelem průkazu 
amplifikace genu HER2. 
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Molekulární diagnostika karcinomu žaludku 
z pohledu gastroenterologa

MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.
Oddělení gastrointestinální endoskopie

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

1. Zarcinom žaludku je multifaktoriální onemocnění 

2. V nádorové tkáni se vyskytují somatické mutace a genové amplifikace 

3. Volná nádorová DNA může sloužit jako biomarker onemocnění 

4. Genové amplifikace mohou zpřesnit molekulární charakterizaci nádoru

Take home message
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Karcinom žaludku je multifaktoriální onemocnění, jehož vývoj je mnohastupňový proces, ve kterém se uplatňují jak faktory 
environmentální (nitráty/nitrity), nadbytek soli v  potravě, nedostatek čerstvé zeleniny, ovoce a  s  tím spojený deficit 
vitaminu především C a  A, tak faktory genetické (aktivace onkogenů, inaktivace tumorsupresorů, DNA mikrosatelitová 
nestabilita, genové polymorfismy), infekce Helicobakterem pylori a v neposlední řadě jsou to premaligní stavy typu jsou 
chronické atrofické gastritidy a intestinální metaplázie.

Diagnostika karcinomu žaludku je obtížná především z důvodu absence časných příznaků, které jsou často velmi nespecifické. 
Onemocnění je proto ve většině případů diagnostikováno v pokročilém stadiu, kdy léčba je limitovaná a 5-ti leté přežití je 
pouhých 10-25%. Snahou tedy je najít vhodný diagnostický a prognostický nástroj pro včasnější odhalení onemocnění. 
V poslední době se stále časteji využívá vyšetřování molekulárních markerů na bázi nukleových kyselin DNA/RNA izolovaných 
přímo z nádorové tkáně. Tyto markery se ukazují jako potenciálně vhodné pro diagnostiku časných lezí, jejich zpřesnění, 
predikci odpovědi na léčbu a odhad prognózy prežití pacienta. Jedná se predevším o poruchy DNA ve formě somatických 
mutací a genových amplifikací, které představují charakteristický profil (zdravá tkáň tyto poruchy neobsahuje). 

Detekcí somatických mutací v DNA izolované z periferní krve (respektive krevní plazmy) lze prokázat příítomnost tzv. volné 
nádorové DNA (cell-free DNA, cfDNA), která tak může sloužit jako alternativní biomarker pro záchyt onemocnění, případně 
jeho progrese a  sledování léčby. Přítomnost genových amplifikací (jejich specifických kombinací) může být využita pro 
přesnější molekulární charakterizaci nádoru za účelem odhadu jeho biologického chování, odpovědi na protinádorovou 
léčbu či prognózu přežití.

Projekt je podpořen grantem IGA MZČR NT 13640.

Molekulární diagnostika karcinomu žaludku z pohledu gastroenterologa
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Endoskopická diagnostika  
a terapie karcinomu žaludku

MUDr. Štěpán Suchánek
Oddělení gastrointestinální endoskopie

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

1. Endoskopické metody se uplatňují zejména v diagnostice a terapii časného karcinomu žaludku 

2. Možnost a metodu endoskopické terapie určuje velikost a typ léze (Pařížská klasifikace) 

3. Pomocí endoskopické submukozální disekce lze dosáhnout en-bloc resekce, nicméně metoda je zatížena vysokým 
počtem komplikací a je výrazně expert dependentní  

4. V diagnostice pokročilého karcinomu žaludku má zásadní roli endoskopie HČTT a EUS, terapie je však chirurgická

Take home message



Karcinom žaludku je onemocnění s klesající incidencí i mortalitou. Přesto bylo v roce 2010 v České republice diagnostikováno 
1.590 pacientů s touto malignitou a 1.220 na toto zhoubné onemocnění zemřelo. Endoskopické metody (endoskopie horní 
části trávicího traktu a endoskopická ultrasonografie) se uplatňují v diagnostice časného i pokročilého karcinomu žaludku. 
Endoskopická terapie je určena pouze pro časná stadia tohoto onemocnění, v případě pokročilého nálezu je indikováno 
operační řešení. 

Časný karcinom žaludku postihuje mukózu a submukózu, nehledě na postižení lymfatických uzlin. 5-leté přežití dosahuje 
více jak 90% v regionu Asie (lepší diagnostika, screeningové programy), v ostatních zemích se pohybuje okolo 80%. 

Základní vyšetřovací metodou je endoskopie HČTT, pomocí které lze určit přesný typ nádoru. Makroskopicky lze odlišit 3 typy 
(dle Pařížské klasifikace a Japan Society for Gastrointestinal Endoscopy): typ I (polypoidní) zahrnuje stopkaté a přisedlé 
polypy, typ II se dělí do tří subtypů plochých lézí a typ III představuje vyhloubené léze, které mají nejvyšší maligní potenciál. 
V diagnostice se s úspěchem používají další metody, které pomáhají určit přesný typ léze. Jde zejména o chromodiagnostiku 
(nejčastěji používaná methylenová modř) a v případě novějších endoskopů o techniku filtrovaného světla (narrow band 
imaging, NBI). Výhodou endoskopie je možnost odběru vzorků tkáně, ať už pomocí bioptických kleští nebo polypektomické 
kličky. Je doporučováno odebírat minimálně 6 – 10 vzorků z jedné léze. Biopsie by měla být provedena u jakékoliv ulcerace či 
iregularity v žaludku, neboť u 5% makroskopicky benigních lézí je v odebraných vzorcích prokázána malignita. U ulcerózních 
lézí je vhodné bioptovat zejména navalité okraje, neboť v centrální části může být tkáň již nekrotická. V případě nehojících 
se rezistentních ulcerací se provádí rebiopsie s odstupem 6-8 týdnů od iniciální endoskopie. 

Základní terapeutickou metodu časného karcinomu žaludku je endoskopická mukozální resekce (EMR), která je indikována 
u  lézí menších 20 mm, typu 0-I, 0-IIa a 0-IIb dle Pařížské klasifikace a dále u  lézí menších 10 mm v případě přítomnosti 
ulcerace. Technika je podobná jako v jiných částech trávicí trubice. Zavádí se endoskop s průhledným distálním nástavcem 
(„cap“). Nejprve se provede nadzvednutí (lifting) léze a vytvoření pseudopolypu. K tomuto podpichu se používají různé typy 
roztoků, nejčastěji fyziologický roztok s roztokem Patent Blue, ke kterému lze přidat ředěný Adrenalin k prevenci krvácení. 
Vyzvednutá část polypu se poté odstraní kličkou, která se buď zavádí separátně, nebo je součástí distálního nástavce.

Léze větší než 20 mm, typ 0-IIb nebo 0-IIc dle Pařížské klasifikace, eventuelně v případě přítomnosti jizvení, nelze odstranit 
en-bloc metodou EMR. V takovém případě se využívá techniky endoskopické submukozální disekce (ESD), kdy je kromě 
mukózy odstraněna i část submukózy. Tato technika byla vyvinuta v Japonsku a je výrazně závislá na dostatečné zkušenosti 
endoskopisty. Provádí se iniciálně submukózní injekce (fyziologický roztok, glycerin, hyaluronát) a následně je celá léze 
odstraněna pomocí speciálních ESD diatermických nožů. Výhodou je možnost R0 resekce a více precizní histopatologické 
zhodnocení hloubky invaze a postižení lymfatických cév a tím lepší odhad rizika metastáz do lymfatických uzlin. Dle literárních 
údajů je dosaženo en-bloc resekce až u 90% výkonů a k lokální rekurenci dochází pouze ve 3% případů. Oproti EMR je zde 
vyšší riziko komplikací, zejména perforací (2 – 6%), které jsou však řešitelné (stejně jako často přítomné periproceduální 
krvácení) endoskopicky (hemoklipy). 

Pokročilý karcinom žaludku je diagnostikován většinou u pacientů starších 50 let. Nejvyšší incidence je v Japonsku, Číně, 
Finsku, Chile a Kolumbii. Nejčastější stavy asociované s tímto onemocněním jsou: předchozí operace žaludku, adenomové 
polypy žaludku, autoimunitní gastritida s perniciózní anémií, atrofická gastritida s intestinální metaplázií. Velká pozornost 
je zaměřena na zkoumání vztahu infekce Helicobacterem pylori a karcinomem žaludku. V současné době probíhá na toto 
téma rozsáhlá studie v provincii na jihu Číny, která zahrnuje téměř 150.000 vyšetřovaných osob (Large Linqu County Study). 
Mezi základní symptomy patří dysfagie, evakuační obtíže, hubnutí. Mohou být zvětšené lymfatické uzliny supraklavikulárně 
(Virchowova uzlina), případně axilárně. Dříve byla používána Borrmannova klasifikace, kdy byl karcinom žaludku dělen 
do čtyř typů: typ I s polyploidní, květákovitý tvar, typ II objemná ulcerace s navalitými okraji, typ III plochý tumor s centrální 
ulcerací a typ IV zcela difúzní postižení (linitis plastica). V současné době se pro staging a grading využívá TNM klasifikace. 

Významnou úlohu v diagnostice karcinomu žaludku hraje endoskopická ultrasonografie (EUS), zejména v případě T stagingu. 
U T1 tumorů je tato metoda preferovaná, s přesností 79 – 84%. U pokročilejších nálezů má vyšší přesnost CT. Podobný 
vztah je i v případě N stagingu, kdy je prokázána dobrá přesnost EUS v případě N1 tumorů (50-80%). 

Role endoskopisty je zásadní při diagnostice jak časného, tak i  pokročilého karcinomu žaludku, kdy lze určit typ 
a charakteristiku tumoru včetně stagingu. Endoskopická terapie je vyhrazena časným karcinomům žaludku, její úspěšnost 
je závislá na zkušenostech a erudici endoskopujícho lékaře. 
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Neoadjuvantní a adjuvantní terapie  
karcinomu žaludku

MUDr. Igor Kiss Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče MOU

1. Karcinom žaludku je prognosticky nepříznivé onemocnění 

2. Mezioborový tým zvažuje postupy cíleně na zvýšení radikální operability 

3. Perioperační chemoterapie je standardem pro stadia IB (cT2N0M0) a vyšší 

4. Alternativou u nádorů distálního jícnu a GEJ je neoadjuvantní chemoradioterapie

Take home message



Chirurgická radikální resekce je jedinou kurativní metodou v  léčbě karcinomu žaludku. Pro časná stadia onemocnění 
(Tis,T1a,T1b NO, M0) je chirurgická resekce primární léčebnou modalitou, nicméně pouze v  10% případů je v  době 
stanovení diagnozy onemocnění lokalizované pouze na žaludek. Ve většině případů se však setkáváme spíše s pokročilým 
onemocněním (T2-4 nebo N+ M0), potenciálně resekabilním karcinomem žaludku a  gastroesofageální junkce a  je 
na multidisciplinárním týmu (chirurg, radiodiagnostik, onkolog, radioterapeut) stanovení individuálního léčebného plánu 
(strategie) se zohledněním celkového stavu pacienta, rozsahu onemocnění a komorbidit. Cílem je i v tomto případě dosažení 
radikální R0 resekce.

Mezioborový tým zvažuje postupy cíleně na zvýšení radikální operability: 

1. perioperativní chemoterapii -zvyšuje počet radikálních operací. Efektivitu neoadjuvantní chemoterapie na  bázi 
fluorouracilu/ cisplatina prokazují výsledky tří randomizovaných studií fáze III (studie MAGIC, EORTC 40954, ACCORD)1-3. 
Přežití 5 let s perioperační chemoterapií k samotné chirurgické resekci je 36% ku 23% (studie MAGIC)1, 38% vs 24% 
(ACCORD07)3 v obou případech ve prospěch perioperační chemoterapie. Předoperační chemoterapie vedla ke zvýšení 
počtu radikálních resekcí 81,9% ku 66,7% (EORTC 40954)2, ikdyž toto zvýšení se signifikantním způsobem neprojevilo 
prodloužením mediánu přežití. Neoadjuvantní CHT na  bazi 5FU/platiny (5FU/cisplatina, capecitabin/cisplatina, 
capecitabin/oxaliplatina) je základem pro léčbu lokálně pokročilého karcinomu žaludku. Standardem nyní je režim 
ECF perioperačně (3cykly před a 3 cykly po operaci) nebo ECX.

Obdobně v případě karcinomu jícnu v rámci studie MRC OE02 neoadjuvantní chemoterapie prokázala lepší výsledky než 
samotná chirurgická resekce4, přežití 5 let 23% ku 17,1%.

2. předoperační chemoradioterapie je léčebnou alternativou u  lokálně pokročilých adenokarcinomů distálního jícnu 
a  gastroezofageální junkce. Neoadjuvantní chemoterapie 5fluororacilem/cisplatinou v  kombinaci s  radioterapií 
s následnou resekcí ve srovnání se samostatnou resekcí vedla k prodloužení mediánu přežití z 11 měsíců na 16 měsíců 
(p=0,01)5. Obdobně ve studii srovnávající chemoterapii s chemoterapií následovanou chemoradioterapií v neoadjuvantní 
indikaci. Kombinace tří léčebných modalit vedla k prodloužení přežití 3 roky z 27,7% na 47,7%, (p=0,07)6.

Sekvenční předoperační terapie představuje indukční chemoterapii, následovánou chemoradioterapií a poté chirurgie, 
tato sekvenční léčba dosahuje vyšší počet R0 resekcí. 

Vzhledem k  tomu, že pokročilejší stadia onemocnění častěji recidivují (lokálně a  vzdáleně) zvažujeme možnosti 
v pooperačním období zajištění další léčebnou modalitou – adjuvantní chemoterapie nebo chemoradioterapie.

1. V případě, že byla předoperačně zahájena perioperační chemoterapie, pokračujeme ECF i v pooperačním období.

2. U  nádorů T2N0 high risk skupina: po  radikální operaci indikujeme adjuvantně chemoradioterapii s  využitím 
fluorouracilu a leukovorinu nebo ECF v případě perioperační chemoterapie. Bez přítomnosti rizikových faktorů je dále jen 
sledování. Aktualizované výsledky studie INT-0116 prokázaly efektivitu pooperační radiochemoterapie u nádorů T3,T4 
nebo N+. Adjuvantní chemoradioterapie ve srovnání s pooperačním sledováním prokázala zlepšení mediánu přežití z 27 
na 35měsíců (HR=1,32) a doby do relapsu onemocnění (HR=1,51)7. Obdobně adjuvantní chemoradioterapie v rámci 
studie ARTIST u podskupiny pacientů s N+ ale po D2 lymfadenektomii prokázala, že adjuvantní CHT/RT (kapecitabin + 
cisplatina plus RT) signifikantně prodlužuje 3letou dobu do progrese onemocnění ve srovnání s CHT, 77,5% ku 72,3%, 
(p= 0,0365)8.

3. Ve  studii CLASSIC9 byl prokázaný efekt adjuvantní chemoterapie u  pacientů po  radikální resekci, včetně D2 
lymfadenektomie, kombinací oxaliplatina + kapecitabin (XELOX) 8 cyklů. 

Protože až 80% karcinomů žaludku recidivuje během prvních 3 let, vedou se diskuse a  není jednoznačné doporučení 
na  další sledování pacientů po  ukončení onkologické léčby. ESMO doporučení uvádí jen vyšetření u  symptomatických 
pacientů, naproti tomu NCCN doporučení klade důraz na klinické vyšetření v intervalu 3-6 měsíců první 2 roky a následně 
jednou ročně. Laboratorní vyšetření a zobrazovací metody stejně jako endoskopie je doporučována jen na základě klinické 
indikace. 
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Současný stav léčby metastazujícího 
karcinomu žaludku

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 
Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

1. Karcinom žaludku je velmi heterogenní onemocnění, molekulární identifikace rozdílů dříve morfologicky téměř 
identických nádorů povede k vytvoření nové klinicko-molekulárně – patologické klasifikace využitelné pro cílenou 
léčbu. Léčebná strategie pro lokálně pokročilé a metastazující onemocnění je rozdílná 

2. Systémová chemoterapie prodlužuje dobu do progrese a celkovou dobu přežití metastazujícího onemocnění 
u správně vybraných nemocných – personalizovaná léčba. Volba a indikace chemoterapie musí vycházet 
z vyhodnocení klinických faktorů jako je výkonnostní stav (PS), nutriční stav, biologický věk a výskyt přidružených 
chorob.  

3. Dvojkombinace je účinnější než monoterapie, trojkombinace cytostatik jsou spojeny s nárůstem výskytu nežádoucích 
účinků. Chemoterapie druhé linie na bázi taxanů nebo irinotekanu je účinná u klinicky selektované skupiny 
nemocných. Jediná prokazatelně účinná kombinace biologické léčby (trastuzumab) a chemoterapie je u nemocných 
s identifikovanou zvýšenou HER2 expresí 

4. Kombinace chemoterapie s antiangiogenní léčbou (bevacizumab) a antiEGFR terapií (cetuximab, panitumumab) 
nezlepšuje léčebné výsledky. HER2 status by měl být testován u všech nemocných v pokročilém stadiu, u kterých se 
zvažuje systémová léčba

Take home message



Spoluautoři: M. Vočka, P. Georgiev

Souhrn
Prognoza metastazujího onemocnění je nedobrá s  mediánem přežití 3-5 měsíců u  neléčeného onemocnění. Podávání 
systémové chemoterapie bylo zahájeno v devadesátých letech minulého století a v řadě klinických studií bylo doloženo 
prodloužení doby do  progrese (PFS), celkové doby přežití (OS) a  kvality života. Metanalýza klinických studiíí vyzněla 
ve prospěch chemoterapie ve srovnání s nejlepší podpůrnou léčbou [ OS: HR 0.37 (95% CI: 0.24–0.55) PFS: 0.31 (95% CI: 
0.22–0.43)]. 

Základní randomizované klinické studie jsouv tabulce:

Klinická studie Chemoterapie Median 
OS (měs) p NÚ: významné rozdíly 

Waters et al. (1999) ECF 
FAMTX

8.7 
6.1 p < 0.001 NR

Vanhoefer et al. (2000)
5-FU, cisplatina 
5-FU, etoposid 
FAMTX

7.2 
7.2 
6.7

NS ne

V325 – Van Cutsem et al. 
(2006)

DCF 
CF

9.2 
8.6 p = 0.02

FN (29/12) 
Průjmy (19/8) 
Neurotoxicita (8/3)

SPIRITS – Koizumi et al. 
(2008)

S-1/cisplatina 
S-1

13 
11 p = 0.04

Anemie (26/4) 
Neutropenie (40/11) 
Anorexie (30/6) 
Nausea (11/1)

Al-Batran (2008) 5-FU/oxaliplatina 
5-FU/cisplatina

10.7 
8.8 NS

Anemie (3/7) 
Nausee (5/9) 
Zvracení (3/6) 
Neuropatie (14/2)

REAL-2 
Cunningham et al. (2008)

EOX 
EOF 
ECX 
ECF

11.2 
9.3 
9.9 
9.9

p = 0.02§

Neutropenie 
(28/30/51/42) 
Průjmy (12/11/5/3) 
Neuropatie (4/8/2/1)

Kang et al. (2009) Kapecitabin/cisplatina 
5-FU/cisplatina

10.5 
9.3 NS§

FLAGS – Ajani et al. 
(2010)

S-1/cisplatina 
5-FU/cisplatina

8.6 
7.9 NS

Neutropenie (32/64) 
Trombocytopenie (8/14) 
Stomatitida (1/14)

ToGA – Bang et al.  
(2010; HER2 positive)

Trastuzumab/cisplatina/fluoropyrimidin 
Cisplatina/fluoropyrimidin

13.8 
11.1 p < 0.01 Průjmy (9/4)

Park et al.  
(2011; druhá-linie)

Docetaxel nebo irinotekan 
BSC

5.1 
3.8 p < 0.01 Zatím neudáno

zkratky:
FAMTX 5-fluorouracil, doxorubicin, metotrexat
S-1 tegafur 
CF cisplatina, 5-fluorouracil
ECF epirubicin, cisplatina, 5-fluorouracil
ECX epirubicin, cisplatina, kapecitabin
DCF docetaxel, cisplatina, 5-fluorouracil
EOX epirubicin, oxaliplatina, kapecitabin
EOF epirubicin, oxaliplatina, 5-fluotouracil
BSC nejlepší podpůrná léčba
FN febrilní neutropenie
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V současnosti nelze jednoznačně určit optimální režim pro chemoterapii první linie. Volba a indikace chemoterapie musí 
vycházet z vyhodnocení  klinických faktorů jako je výkonnostní stav (PS), nutriční stav, biologický věk a výskyt přidružených 
chorob Dvojkombinace je účinnější než monoterapie, trojkombinace cytostatik jsou spojeny s  nárůstem výskytu 
nežádoucích účinků. Diskutován je přínos zařazení epirubicinu do trojkombinací. V první linii lze též použít režim FOLFOX 
(leukovorin, 5-fluorouracil, oxaliplatina) stejně jako u kolorektálního karcinomu. Chemoterapie druhé linie na bazi taxanů 
nebo irinotekanu je účinná u  klinicky selektované skupiny nemocných. Konvenční chemoterapie dosáhla v  současnosti 
v účinnosti fáze „plateau“ a nelze očekávat další významné zlepšení léčebných výsledků (max. median OS 13 měsíců). 
Identifikace molekulárních aberací otevřela prostor pro klinickou aplikaci cílené biologické léčby. Kombinace chemoterapie 
s antiangiogenní léčbou (bevacizumab) a antiEGFR terapií (cetuximab, panitumumab) nezlepšuje léčebné výsledky. Zatím 
jediná prokazatelně účinná kombinace biologické léčby (trastuzumab) a chemoterapie je u nemocných s identifikovanou 
zvýšenou HER2 expresí. HER2 amplifikace nebo zvýšená exprese se nejvíce vyskytuje u karcinomů proximální části žaludku 
a GEJ (až 30%) a je méně častá u difuzního typu(kol 5%). HER2 status by měl být testován u všech nemocných v pokročilém 
stadiu, u kterých se zvažuje systémová léčba. Nalezení a  inhibice dalších klíčových signálních cest a uzlů (př.PI3K–Akt–
mTOR, FGFR2,EGFR, MET) je otázkou blízké budoucnosti a nové terčové léky jsou ověřovány v klinických studiích. 

Podpořeno projektem MPO TIP FR-T13/666
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Standard resekční terapie 
karcinomu žaludku

MUDr. Jiří Gatěk Ph.D. 
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1. Roux-en Y rekonstrukce umožňuje pohodlné (bez napětí) založení anastomózy mezi resekovanou částí žaludku 
a jejunem s prevencí gastrobiliárního reflexu. Na rozdíl od B1 rekonstrukce je pracnější a časově náročnější. 

2. Difusní typ karcinomu žaludku, karcinom s nepříznivými biologickými vlastnostmi a extenzivním růstem je rizikový 
z hlediska ponechání maligních buněk v resekční linii. Peroperační vyšetření resekčních okrajů na „zmrzlo“ toto riziko 
snižuje. 

3. D 2 lymfadenektomie je metoda volby u časného karcinomu žaludku. Minimální počet vyšetřených uzlin by neměl být 
menší než 15. K určení prognózy onemocnění se ukazuje, že nepřesnější je poměr pozitivních a vyšetřených uzlin 

4. Dlouhodobé výsledky non-kurativních resekcí jsou kontroverzní, proto je třeba důkladně zvážit provedení výkonu.

Take home message



Úvod
Incidence karcinomu žaludku má klesající tendenci, přesto však stále představuje závažný problém. V  Evropě bylo 
v roce 2006 registrováno 159 900 nových nálezů karcinomů žaludku s téměř 200 000 úmrtími. Jedná se o pátou nejvyšší 
incidenci a čtvrté nejčastější úmrtí na karcinom.(1) Přes významné pokroky v obecné diagnostice nádorů se nepodařilo 
identifikovat sérový test, který by se dal použít jako screeningový a schopný diagnostikovat počáteční stadia onemocnění. 
Proto se nedaří v západních zemích, včetně České republiky, vyhledávat časná stadia onemocnění, která mají největší naději 
na dlouhodobé přežití. Moderní terapie karcinomu žaludku je multimodální, avšak s nezastupitelným postavením chirurgie. 
Cílem chirurgické terapie je R0 resekce tzn. odstranění nádoru a spádových uzlin. Klasickou chirurgickou léčbu karcinomu 
žaludku lze rozdělit do dvou odlišných skupin: terapii v oblasti distální části žaludku a kardie. 

Resekční terapie karcinomu distální části žaludku
V komplexní terapii karcinomu má stále dominantní úlohu chirurgická resekce. Pouze kompletní odstranění nádorů dává 
naději na trvalé vyléčení, což se daří pouze u časných stadií. Pětileté přežití u karcinomu žaludku se však stále, zvláště 
v Evropě a západních zemích, nemění a kolísá mezi 20-30%. Pokud se nepodaří dosáhnout R 0 resekce, prognóza onemocnění 
se zhoršuje. Rozsah resekce žaludku u karcinomu je určována velikostí nádoru a eventuelním metastatickým postižením 
lymfatických uzlin. Z  chirurgických postupů se používá nejčastěji totální nebo subtotální gastrektomie s  negativními 
resekčními okraji. Randomizované studie prokázaly, že totální gastrektomie a subtotální resekce u karcinomu distální části 
žaludku má dlouhodobě stejné výsledky. Subtotální gastrektomie je však provázena menším počtem komplikací. Totální 
gastrektomie je proto v současnosti indikována u difusního typu karcinomu, u nádorů kardie nebo nádorů v její blízkosti 
a nádorů s extenzivním růstem. (2) Splenektomie byla standardní součástí resekčních výkonů na žaludku u karcinomu 
proximální třetiny. Totální gastrektomie se splenektomií má více pooperačních komplikací, což potvrdily Holandská a Anglická 
studie. (3,4) Vysoký počet komplikací také provází výkony na žaludku spojené s resekcí kaudy pankreatu. V současnosti je 
splenektomie a resekce kaudy pankreatu indikována pouze v případě, kdy je slezina nebo pankreas bezprostředně zasažen 
maligním procesem. (3,4)

Rekonstrukce 
Způsob rekonstrukce žaludku po distální resekci zůstává kontroverzní. Nejčastěji používaná rekonstrukce ve východních 
zemích je B1. V západních zemích převažuje Roux-en-Y rekonstrukce. B1 varianta je na východě preferována pro její údajnou 
technickou jednoduchost a menší časovou náročnost se zachováním přirozené pasáže duodenem. Duodenální reflux, při 
absenci pyloru, je však hlavní nevýhodou B1 rekonstrukce. Roux-en-Y rekonstrukce, ve srovnání s BI a B2 rekonstrukcí, je 
nejlepší variantou v prevenci biliárního refluxu. Po Rouxově variantě se však objevují častěji než po B1 bolesti epigastria, 
nauzea a zvracení. Obtíže jsou vysvětlovány poruchou motility exkludované kličky. V dlouhodobém sledování, studie NCC 
Tokyo však prokázala vysokou kvalitou života u obou typů rekonstrukce. Po pěti letech nebyly registrovány zásadní rozdíly 
u obou typů. Menší frekvence obtíží v této studii byla ale po Rouxově rekonstrukci. B 2 rekonstrukce je provázená vyšším 
počtem postoperačních obtíží a komplikací, proto je používaná méně než B1 i ve východních zemích. (5,6,7,8,9,10)

Typ anastomosy
Mechanické staplery začaly být používány v gastroenterologii v sedmdesátých letech. Studie srovnávající mechanickou 
suturu s ručně šitou suturou po totální gastrektomii prezentovaly počet selhání ve velkém rozmezí a bez signifikantních 
rozdílů mezi oběma typy sutur. Incidence komplikací po použití mechanické sutury však postupně klesala, což odpovídá 
zlepšené kvalitě šicích přístrojů, ale také osvojením techniky jejich použití. Stále platí pravidlo, že nejlepší typ anastomózy 
je ten, se kterým má pracoviště největší zkušenosti (ručně šitá jednovrstevná, dvouvrstevná, mechanická). Obecně je 
spíše preferovaná mechanická sutura. Mechanická sutura je používána u anastomózy na  jícnu po  totální gastrektomii, 
na pahýlu žaludku po subtotální gastrektomii, ale také u rekonstrukce typu B1 k vytvoření gastro-duodeno anastomózy. 
Hori prezentoval studii 187 pacientů, kteří byli randomizováni na dvě ramena s  ručně a mechanickou gastro-duodeno 
anastomózou. Nebyly rozdíly v počtu komplikací, avšak operační čas byl u mechanické sutury menší. Náklady na výkon byly 
ovlivněny cenou materiálu a jsou vyšší u staplerové mechanické anastomózy.(11)

Minimálně invazivní chirurgické resekce
V zemích s  vysokým výskytem karcinomu žaludku se daří zvýšit podíl časných karcinomů, které umožňují snížit rozsah 
resekce se zachováním onkologické radikality. Jedná se o minimálně invazivní chirurgické resekce a řadíme sem pylorus-
záchovné gastrektomie, wedge a  lokální resekce, segmentální resekce a v oblasti proximální třetiny proximální resekce 
žaludku. 

Pylorus-záchovná gastrektomie (PZG) byla původně navržena pro benigní onemocnění žaludku jako prevence 
duodenogastrického refluxu a dumping syndromu. Postup byl použit také k léčbě časných karcinomů. U PZG je zachován 
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pylorus s  resekční linií asi 1,5- 2cm nad pylorem. Perigastrické uzliny mohou být odstraněny až v  rozsahu D2, vyjma 
suprapylorických uzlin, (No 5) které jsou ale u nádorů střední části žaludku minimálně metastaticky postiženy. Pylorická 
a jaterní větev vagu jsou zachovány. Hodnocení vlivu PZG na kvalitu života ve srovnání s klasickou resekcí je kontroverzní. 
Soubory jsou malé. Lze pozorovat snížení dumping syndromu a  duodenogastrického refluxu, ale objevují pocity tlaku 
v oblasti žaludku po jídle a opožděné vyprazdňování.(12) 

Limitujícím faktorem pro minimálně invazivní chirurgické resekce je podmínka, že nejsou zasaženy lymfatické uzliny, tzn., že 
se převážně jedná o intramukosní postižení nebo potvrzení negativity uzlin vyšetřením sentinelové uzliny. Wedge resekce 
byla prezentována Setem. Doporučoval ji u  intramukosních nádorů do  velikosti 4cm. Dle místa uložení jsou s  resekcí 
současně odstraněny spádové uzliny nebo je nutné vyšetření sentinelové uzliny. Ohgami však doporučuje k wedge resekci 
slizniční karcinomy s průměrem menším než 25mm pro elevované a s průměrem menším než 15mm pro tumory bez ulcerací 
a  u  vtažených typů nádorů. V  oblasti střední třetiny žaludku může být použita také segmentální resekce žaludku se 
zachováním hepatické a pylorické větve vagu. Současně jsou odstraněny perigastrické uzliny v blízkosti resekované části 
nebo provedena biopsie sentinelové uzliny. 

Minimálně invazivní metody jsou nové postupy, mají krátkou historii a  jejich uplatnění bude ještě muset být potvrzeno 
v dalších studiích. Dlouhodobé výsledky by měly být stejné jako při radikálních operacích. Výkony jsou však vázány na časný, 
nemestazující karcinom nebo na negativní sentinelovou uzlinu. Platnost biopsie sentinelové uzliny u karcinomu žaludku ale 
není dosud potvrzena a je předmětem studií zvláště v Japonsku.(13,14)

Pozitivní okraje
Cílem chirurgické terapie je R 0 resekce, což představuje odstranění nádoru s minimálním počtem 15 uzlin a mikroskopicky 
musí být prokázáno, že resekční linie je prostá nádorových buněk. Riziko pozitivního resekčního okraje je uváděno v rozmezí 
od 0,8% až do 10%. Výběr konkrétního výkonu tak vychází z rozsahu, uložení a histologického typu nádoru. Praktická 
histologická klasifikace Laurenova rozlišuje dva základní histologické typy: intestinální a  difusní. Z  povahy obou typů 
nádorů vyplývá, že zvláště u difusního typu je určení bezpečné hranice palpací a pohledem na resekát velmi obtížné. Riziko 
pozitivního resekčního okraje se zvyšuje, mimo difusních typů karcinomu, u  biologicky nepříznivých typů, u  extenzivně 
rostoucích pokročilých nálezů s  pozitivními uzlinami. Bossetti vyšetřením okrajů prokázal, že nádorová infiltrace stěny 
žaludku se výrazně rozšiřuje, pokud tumor proniká všemi vrstvami až na serosu. Negativní resekční linii je možné potvrdit 
vyšetřením okrajů na „zmrzlo“, které je však také zatíženo chybou. Chyba je udávána v rozmezí od 9 do 21%. Výjimečně je 
popisována přesnost dosahující 98%. Spolu s jinými autory je doporučena minimální vzdálenost okraje tumoru od resekční 
linie 6 cm a u difusního typu 10cm, prakticky totální gastrektomie. Pylorický sfinkter je považován za slabou barieru a maligní 
infiltrace může dosáhnout až 2 cm za pylorus, výjimečně až 4cm (15). Převažuje názor, že není zvýšené riziko dehiscencí 
u pozitivní linie. Řešení pozitivní resekční linie je obtížné, není jednoznačné a  je doprovázeno doporučením důkladného 
zhodnocení celkového stavu pacienta. Ideální je reoperace s dosažením volných resekčních okrajů, což ve většině případů 
s ohledem na celkový stav a komorbidity není vhodné. Studie zabývající se rozborem vlivu pozitivní resekční linie na dobu 
přežití také neprokázaly jednoznačně negativní vliv na prognózu onemocnění, zvláště u časných nálezů. Negativní vliv se 
projevuje až pokročilých a  rozsáhlých nádorů spojených s  metastaticky postiženými uzlinami. Morgani v  italské studii, 
která zahrnovala 2740 pacientů, sledoval pozitivní resekční linii, která byla diagnostikována u 157 pacientů, včetně R1,2 
resekcí (5,7%). 89 pacientů mělo pouze mikroskopicky pozitivní linii. Z nich 55 zemřelo na Ca žaludku. Mnohočetný relaps 
se objevil u 24 pacientů. Recidiva pouze v jedné lokalizaci byla 31 pacientů s tím, že iniciální jedna lokální recidiva a to 
v anastomóze byla pouze u tří pacientů. Pozitivní resekční okraje nutně nemusí být příčinou úmrtí. Proto při rozhodování 
je nutné důkladně zvážit celkový stav pacienta, stav nutrice, průvodní choroby atd., aby riziko bylo úměrné přínosu výkonu 
(16,17,18).

Lymfadenektomie
 Chirurgický výkon odstraňující nádor je nejefektivnější postup v léčení karcinomu žaludku a to platí i v případě metastáz 
do uzlin. Rozsah disekce je však stále předmětem diskuse. Součástí standardního resekčního výkonu u karcinomu žaludku je 
lymfadenektomie, při které by mělo být odstraněno minimálně 15 uzlin. Lymfadenektomie D2 kompartmentu je u časného 
karcinomu na východě standardním výkonem. V západních zemích přes negativní výsledky holandské a anglické studie se 
postupně stává také standardem. Italská studie prokázala bezpečnost metody i v našich podmínkách. Počet komplikací 
byl srovnatelný s východními zeměmi, pokud jsou výkony prováděny v centrech s dostatečným počtem výkonů, což bylo 
podmínkou v italské studii. Studie, které se zabývaly srovnáním vlivu D2 a D3 disekce na prognózu onemocnění prokázaly 
zvýšené množství komplikací po D 3 lymfadenektomii, bez zlepšení prognózy. D3 lymfadenektomie proto není doporučována 
k rutinnímu provádění. 
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Pozitivní lymfatické uzliny jsou stále důležitým prognostickým faktorem. Hodnocení nálezů prochází neustálým vývojem 
a v současnosti se ukazuje, že poměr mezi pozitivními a negativními uzlinami (ratio) je jednoduchý, snadno reprodukovatelný 
faktor určující velmi přesně prognózu pacienta. Podmínkou je však dostatečný počet vyšetřených uzlin.

Biopsie sentinelové uzliny je předmětem velmi intenzivního výzkumu zvláště v Japonsku. Velkým propagátorem postupu 
je prof. Kitagawa. V současnosti však není povoleno uplatnění metody, mimo klinické studie není možné ani v Japonsku. 
(19,20,21,22,23,24)

Paliativní výkony a non-kurativní resekce
Paliativními výkony na žaludku jsou postupy, které by měly zlepšit kvalitu života pacientů odstraněním obtíží, které jsou 
způsobeny nádorem. Rozhodnutí k paliativnímu výkonu vychází z potřeby zlepšit kvalitu života nebo odstranit symptom, 
který vyplývá z  pokročilého onemocnění. Jejich odstraněním nelze předpokládat zásadní změnu ve  vývoji základního 
onemocní. Nejčastější indikace k paliativnímu výkonu u karcinomu žaludku je obstrukce žaludku, které způsobují obtíže 
s jeho vyprazdňování. Dále je to nezvladatelné krvácení, které také ohrožuje pacienta bezprostředně na životě, stejně jako 
perforace nádoru.

Od paliativních výkonů odlišujeme non kurativní resekce, kdy se snažíme zmenšením masy nádoru zlepšit prognózu pacienta 
a zvýšit účinnost adjuvantní terapie. Názory na tyto výkony jsou velmi kontroverzní a je třeba pečlivě uvážit jejich indikaci. 
(25)

Závěr
Chirurgická terapie má zásadní úlohu v  léčení karcinomu žaludku. Trvalé vyléčení je možné jen u velmi časných nálezů. 
U pokročilých nálezů má chirurgická terapie výrazné omezení stejně jako následná komplexní terapie. 
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Laparoskopie v léčbě karcinomu žaludku

MUDr. Lukáš Adamčík
Chirurgické oddělení a oddělení patologie nemocnice 
a Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně

1. Zkušenosti na pracovištích zabývající se miniinvazivní chirurgii ověřily proveditelnost laparoskopické resekce 
a lymfadektomie u karcinomu žaludku dle zásad onkochirurgické radikality, jako u operací otevřených při srovnatelné 
morbiditě a mortalitě 

2. Každý výkon je vhodný zahájit diagnostickou laparoskopií k upřesnění stadia nádoru 

3. Po zhodnocení lokálního nálezu, habitu a rizikovosti nemocného je možno využít v různém rozsahu laparoskopicky 
asistovanou resekce až po totální laparoskopickou resekci s pouhou minilaparotomií 

4. Vždy je nutno v maximální míře respektovat prospěšnost zvoleného postupu pro nemocného
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Spoluautoři: Duda M., Škrovina M., Jínek T., Ferák I., Andělová R., Kudělka L.  
Chirurgické odděnlení a odděnlení patologie nemocnice a Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně

V  letech 2005- 2012 bylo na  Chirurgickém odděnlení nemocnice a  Komplexního onkologického centra v  Novém Jičíně 
operováno 283 nemocných pro tumor žaludku (35/1rok). U  271 nemocných se jednalo o  karcinom a  bylo provedeno 
190 radikálních resekcí(R0) a 7 paliativních resekcí (R2). V průběhu těchto let bylo ověřeno, že je laparoskopicky dobře 
proveditelná radikální resekce a  lymfadenektomie dle zásad onkologické radikality, stejně jako u operace otevřené, při 
srovnatelné morbiditě a mortalitě. Bylo provedeno 115 otevřených resekcí (Totální gastrektomie - 65, subtotální resekce 
- 41,jiný typ resekce - 9). Laparoskopicky asistovaných resekcí bylo 66-34%(Totální gastrektomie - 51, subtotální resekce- 
15) a totálně laparoskopických resekcí s minilaparotomií bylo 16-8% (Totální gastrektomie -12, subtotální resekce - 4). 
Současně byly provedeny laparoskopicky 4 klínové resekce pro GIST. Postupně se vyvíjel názor na užití laparoskopie u těchto 
nemocných. Byla upřesněna kriteria, kde převažuje přínos pro nemocného, která zohledňují pokročilost nádoru, habitus, 
rizikovost a přání nemocného a stejně tak erudici a náhled chirurga. Vždy je na prvém místě respektován v maximální míře 
prospěch pro nemocného. Všechny operace jsou zahajovány diagnostickou laparoskopií k upřesnění stadia onemocnění 
a v současnosti je asi u 40 % operovaných využit laparoskopický postup převážně ve formě laparoskopicky asistované 
resekce. Laparoskopický postup se preferuje i u paliativních anastomóz.
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Diferenciální diagnostika žaludečních mas

MUDr. Bohuš Bunganič
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

1. Endoskopie horní části GIT je inciciální vyšetření s velkým potenciálem nalézt léze a rozlišit je na epiteliální 
a subepiteliální. Specificita v rozlišení intramurální a extramurální léze je jen 29%. 

2. EUS je v diagnostice intramurální či extramurální léze vyšetřením první volby. Z odběrem vzorku tkáně má až 2x vyšší 
specificitu. 

3. CT a MRI mají význam u velkých tumorů a v stanovení přítomnosti metastáz. 

4. Nejčastější žaludeční masy jsou GISTomy. EUS znaky (velikost, ohraničení, homogenita…) a vyšetření biopsie 
i imunoprofil napomáhá v odhadu maligního rizika léze. Léze větší 3cm či symptomatické jsou indikovány k resekci, 
léze menší 3cm je nutné řešit individuálně.

Take home message



Spoluautoři: Chvátalová T., Suchánek Š., Zavoral M.

Úvod
Při rutinním vyšetřování horní části trávicího traktu endoskopista často náhodně objeví masu, či bulku nebo impresi 
krytou normálním epitelem. Jindy se jedná o symptomatické léze, které se projeví krvácením či obstrukcí GIT. Diferenciální 
diagnoza je široká, proto správně zvolený vyšetřovací postup výrazně ovlivní následující léčebnou strategii a osud pacienta. 
Nejčastější masy žaludku jsou gastrointestinální stromální tumory, jejichž nebezpečí spočívá zejména v riziku malignizace.

Rozdělení žaludečních mas
Žaludeční masy dělíme na intramurální a extramurální. Intramurální léze dělíme na epiteliální a subepiteliální. Epiteliální 
léze mají svoji vlastní Pařížskou klasifikaci. Je správné vyvarovat se běžně zavedenému termínu „submukózní tumor“, neboť 
přesnější termín je „subepiteliální tumor“, neboť bulka či masa může mít původ v kterékoliv subepiteliální vrstvě, nejenom 
v submukóze. Extramurální léze dělíme na fyziologické a patologické. (tab.1.)

První linie vyšetření - endoskopie horní části GIT (ehčtt)
Definovat původ masy je na základě iniciální endoskopie obtížné. Znaky, které sledujeme nám pomůžou v diagnostice – 
jsou to: velikost, tvar, mobilita, konzistence („pilow sign“, tuhost, cysta…), pulzace, barva, vzhled sliznice. Subepitelové 
masy mají normálně vyhlížející hladkou sliznici, kromě ektopického pankreatu s  typickým obrazem „sopky či pupku“ – 
„volcano like, umbilical like surface“. Pouhá insuflace a exsuflace či změna polohy pacienta při vyšetření pomůže v odlišení 
intramurálního či extramurálního původu léze. Senzitivita a specificita endoskopie horní části trávicího traktu je nízká 87% 
(intramurální) a 29% (extramurální). Většina subepiteliálních mas je krytá normálně barevnou sliznicí. Duplikační cysty 
bývají průhledné, lipomy nažloutlé a vaskulární léze jsou namodralé. Zavřenými bioptickými kleštěmi zkusíme tuhost léze, 
GIST a leiomyom bývají tuhé, kdežto lipomy jsou měkké a často s příznakem polštáře („pilow sign“). I velikost léze je velmi 
důležitá pro další postup, nicméně endoskopie je v odhadu velikosti velmi nepřesná. S určitým omezením platí tvrzení, že 
neměnné a asymptomatické léze, které sledujeme alespoň dva roky a jsou menší 1cm, mají málokdy klinický význam. 

Biopsie
Biopsie kleštěmi, jumbo biopsie či biopsie kličkou odebíráme i z léze s normální sliznicí. Jedná se tak o konfirmaci, že jde 
skutečně o normální sliznici a ne o karcinom – epitelovou lézi. U některých subepiteliálních lézí jejichž původem je muscularis 
mucosae či lamina propria mucosae může být vyšetření hluboké sliznice či muscularis mucosae diagnostické. Pozorně 
zvážíme rizika krvácení či infekce, proto cysty a vaskulární léze v iniciální fázi vyšetření nebioptujeme.

Endosonografie
Každá subepiteliální léze větší než 1cm zachycená při endoskopickém vyšetření eHčTT, která  nevypadá jako lipom, by měla 
být vyšetřena endosonograficky. EUS vyšetření indikujeme hlavně k rozlišení intramurálního a extramurálního původu léze, 
kde má eHčTT velmi nízkou specificitu. Při EUS popisujeme velikost, vrstvu, ze které tumor vyrůstá a ostatní morfologické 
znaky – homogenitu, tvar, vztah k okolí, echogenitu, vaskularitu… Malé, dobře ohraničené léze jsou většinou benigní, 
naopak léze velké, neohraničené, nehomogenní svědčí spíše pro malignitu. Hyperechogenní submukozní masy jsou téměř 
vždy lipomy, anechogenní útvary bez dopplerského signálu duplikační cysty. Ani lipomy, ani duplikační cysty nevyžadují naši 
pozornost pokud jsou asymptomatické a nepůsobí poruchy pasáže.

EUS FNA
EUS fine nedele aspiration se používá k  potvrzení malignity žaludečních mas. Senzitivita a  specificita při vyšetřování 
intramurálních lézí je nízká. Komplikace při biopsii jsou vzácné, výjimkou je biopsie cyst v  závislosti na  aplikaci 
antibiotické profylaxe. Při vyšetření hypoechogenních žaludečních mas vycházejících ze 4.-vrstvy – hlavně GIST, pomáhá 
imunohistochemická analýza. Mezi nejsledovanejší ukazatele patří CD-117 a  CD-34 pozitivní u  GIST, actin svědčí pro 
leiomyom, S-100 pro Schwanom. maligní potenciál GIST predikuje marker Ki-67.

EUS biopsie
Metoda poskytuje možnost odběru tkáně pomocí Tru cut jehel. Při diagnoze intramurální leze EUS biopsie proti EUS FNA 
úspěšně zachytí 4 z 5 ve srovnání 1 z 5 správně diagnostikovaných případů. FNA biopsie má vyšší procento komplikací.

Endoskopická submukózní resekce
Endoskopická metoda, slouží k odběru a analýze vzorků, má kurabilní potenciál. Dříve byla ESMR vyhrazena pro mukózní 
a submukózní léze. V poslední době narůstá počet ESMR lézí vycházejících z muscularis propria. Komplikace nepřesahují 
5%.
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Zobrazovací metody
Důležité postavení v diagnostice subepiteliálních lézí, skvělé výsledky v určení původu velkých extramurálních mas, hlavně 
GISTů, kde lze detekovat metastázy maligních forem GIST. 

GIST
Nejčastěji identifikovaná intramurální žaludeční masa, v USA je každoročně popsáno kolem 6.tis nových případů, z toho 
30% je maligních. Nejčastěji se vyskytuje GIST v 5. a 6. decéniu, vzniká z intersticiálních Cajalových buněk, vyznačuje se 
expresí CD-117 (c-kit protein s tyrosinkinázovou aktivitou). Nejedná se o nádor z hladké svaloviny – leiomyom, jak se dříve 
myslelo. Nejčastěji stromální tumory žaludku vyrůstají z 4.vsrtvy muscularis propria, méně častěji z 2.vrtvy muscularis 
mucosae. Jsou dlouho asymptomatické a obyčejně se projeví akutním krvácením do GIT. Velké (>3 cm) či symptomatické 
tumory by měli být operovány. Menší tumory jsou většinou benigní, ale maligní potenciál nelze nikdy vyloučit, a  často 
metastazují. U menších GISTů volíme přísně individuální přístup.

Tab 1. Rozdělení žaludečních mas
Intramurální léze
Žaludek Vrstva EUS Echogenita 
GIST 4 (vzácně 2) hypo
Leiomyom 2,4 hypo
Fibrom 3 hyper
Neurofibrom 3,4 hyper
Osteochondrom 3 hyper
Lipom 3 výrazně hyper
Lymfom 2,3,4 hypo
Lymfangiom 3,4 hyper
Varix 2,3 anecho, doppler +
Metastáza 1,2,3,4,5 hypo
Karcinoid 2,3 hypo
Ektop. pankreas 2,3 hypo
Duplikační cysta 1,2,3,4,5 anecho, doppler -
Glomus tumor 1,2,3,4,5 hypo

1 interface 2 deep mucosa 3 submucosa 
4 muscularis propria 5 serosa, subserosa (tuk, vazivo)

Extramurální léze
Fyziologické Patologické 
Slezina s cévami Tumory 
Žlučník Abscesy 
L lalok jater Pankreatické léze (pseudo-cysta, cystoid tu)
Pankreas Lymfatické uzliny
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Tab 2. Diferenciálne diagnostický postup – žaludeční masy
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GIST žaludku – 
jaká je role gastroenterologa?

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava

Lékařská fakulta OU a interní klinika FN, Ostrava

1. GIST je součástí diferenciální diagnostiky subepiteliálních tumorů žaludku. 

2. Klíčovou roli při určení diagnózy má endoskopická ultrasonografie (EUS). 

3. Vzorky pro histologické vyšetření lze získat endosonograficky navigovanou tenkojehlovou aspirační biopsií nebo 
hlubokou klešťovou biopsií. 

4. Intraluminálně rostoucí GIST lze léčit endoskopicky.

Take home message
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Spoluautor: V. Zoundjiekpon 
Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
Lékařská fakulta OU a interní klinika FN, Ostrava

Charakteristika GIST:
Gastrointestinální stromální tumory (GIST) jsou nejčastější mezenchymální nádory trávicího ústrojí. Jejich prekurzorem jsou 
Cajalovy buňky. GIST typicky exprimují transmembránový tyrosinkinázový receptor.

Incidence: 
Asi 15/ 1milion obyvatel 
Okultní GIST v autopsiích 20 -35%

Lokalizace:
Žaludek (60-70%), tenké střevo (20 -30%), jícen, colon a rektum (≤ 10%)

Role gastroenterologa:
1. Určit diagnózu
2. Posoudit prognózu
3. Podílet se na indikaci správné terapie (mezioborový tým)
4. Endoskopicky léčit vhodné případy

1. Diagnóza
Anamnéza: Familiální GIST, součást syndromů
Symptomy: Nespecifické, krvácení
Fyzikální vyšetření: Hmatný tumor
Endoskopie: Subepiteliální tumor
CT: Nádorová masa, metastázy
Endoskopická ultrasonografie (EUS): Odlišení zevní komprese, určení vrstvy původu, posouzení echogenity, rizikových znaků.
Tenkojehlová aspirační biopsie (FNA) nebo TRUCUT biopsie pod EUS navigací: Tkáňová diagnostika (včetně CD117)
Hluboká („key hole, unroofing“) biopsie: Tkáňová diagnostika (včetně CD117)

Tabulka:EUS charakteristika jednotlivých typů submukózních tumorů
Tumor EUS vrstva Echogenita

GIST 4. (zřídka 2.) Hypoechogenní
Leiomyom 4. (zřídka 2.) Hypoechogenní
Aberantní pankreas 2., 3. případně 4. Hypoechogenní, smíšená
Lipom 3. Hyperechogenní
Carcinoid 2. případně 3. Mírně hypoechogenní
Granular cell tumor 2. případně 3. Hypoechogenní
Cysta 3. Anechogenní
Varix 3. Anechogenní
Zánětlivý fibroidní polyp 2. nebo 3. Hypoechogenní
Glomus tumor 3. nebo 4. Hypoechogenní
Lymfom 2., 3. případně 4. Hypoechogenní
Metastáza Jakákoliv Hypoechogenní, heteroechogenní

2. Prognostické faktory
1. Lokalizace 
2. Velikost
3. Počet mitóz (≤ 5/50 HPFs, > 5/50 HPFs)
Další faktory, které jsou zvažovány: Ruptura nádoru, mukózní invaze, výsledky mutační analýzy

3. Indikace k léčbě
Tumor z lamina muscularis propria: < 1 cm: Sledování (EUS)
 1-3 cm: FNA pod EUS navigací (resekce u CD 117+)
 > 3 cm: Operace
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4. Endoskopická léčba 
- Endoskopická mukózní resekce (EMR)
- Endoskopická submukózní disekce (ESD)
- Endoskopická submukózní disekce s využitím submukózního tunelu (ESTD)
- Endoskopická transmurální resekce s uzavřením perforace

Klíčové problémy: 
Ne všechny subepiteliální tumory jsou GIST
Každý GIST má určitý maligní potenciál
Onkolog se rozhoduje podle parametru (počet mitóz), který z biopsie většinou nelze určit
Metastázování lymfatickou cestou je raritní
Endoskopicky lze léčit jen menší GIST ve vhodné lokalizaci

Závěry: 
GIST je častým subepiteliálním nádorem trávicí trubice. Klíčovými metodami v diagnostice jsou endoskopie a endoskopická 
ultrasonografie. Histologické vyšetření tkáně získané tenkojehlovou aspirační biopsií, trucut nebo hlubokou klešťovou 
biopsií může potvrdit diagnózu ve sporných případech. Rozhodnutí o léčbě je úkolem pro
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GIST žaludku – 
histomorfologická klasifikace

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Ústav patologie 3. LF UK FN Královské Vinohrady Praha

1. Histomorfologická klasifikace GISTu žaludku vychází ze základního mikroskopického obrazu nádoru, doplněného 
výsledkem imunohistologického vyšetření především znaku CD117. 

2. Histomorfologické spektrum GISTu je relativně široké, jsou rozeznávány dva základní histologické typy – 
vřetenobuněčný a epiteloidní, u každého byly popsány čtyři podtypy. 

3. Hodnocení biologického chování GISTu vychází z velikosti (největšího rozměru) nádoru a z kvantitativního hodnocení 
mitotické aktivity nádorových buněk, podle těchto parametrů jsou nádory zařazovány do prognostických skupin. 

4. Histologická diagnóza GISTu je v současné době většinou doplňována molekulárně genetickým vyšetřením mutací 
genů KIT a PDGFRA.

Take home message
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Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je nejčastějším neepitelovým nádorem gastrointestinálního traktu, jeho incidence 
je většinou uváděna mezi 11-20 / 1 mil. obyvatel / rok. Přibližně 60% případů GIST trávicí trubice se vyskytuje v žaludku, 
kde je po maligních lymfomech druhým nejčetnějším neepitelovým nádorem. Pokud se týče jednotlivých úseků žaludku, 
GIST je obvykle lokalizován v těle (cca 80%), ve 13% je v oblasti kardie a jen v 8% v antru.

Názory na  histogenezi GIST se v  průběhu posledních desetiletí významně měnily. Vzhledem k  většinou intramurální 
lokalizaci, intimnímu vztahu ke  svalovině stěny žaludku a  střev a  k  histologickému obrazu byly nádory tohoto typu 
považovány za zvláštní varianty leiomyocelulárních nádorů a označovány jako leiomyoblastom, epiteloidní nebo bizarní 
leiomyom nebo jako varianta leiomyocelulárního sarkomu. Detailnější charakterizace nádorových buněk pomocí elektronové 
mikroskopie a zejména imunohistologie zpochybnila myocelulární původ GISTu a ukázala jeho úzký histogenetický vztah 
k „pacemakerovým“ intersticiálním Ramon y Cajalovým buňkám.

Histologická klasifikace GIST vychází ze základního mikroskopického obrazu, doplněného imunohistologickou detekcí 
příslušných diferenciačních znaků a většinou i molekulárně genetickou identifikací odpovídajících genových mutací. Podle 
mikroskopického obrazu se rozlišují dva základní histologické typy, vřetenobuněčný a epiteloidní GIST. Detailnější klasifikace 
uvádí u obou těchto typů ještě čtyři subtypy, a to:
1. Sklerozující vřetenobuněčný, charakterizovaný cytologicky pravidelnými vřetenitými buňkami rozptýlenými v bohatém 

kolagenním stromatu. Tento obraz se častěji vyskytuje u nádorů malých, v nádoru bývají kalcifikace.
2. Palisádující a vakuolizovaný vřetenobuněčný. Buňky u tohoto subtypu jsou uniformní, jejich jádra vykazují 

palisádovité uspořádání. V cytoplasmě nádorových buněk jsou četné opticky prázdné vakuoly. 
3. Hypercelulární vřetenobuněčný tvořený hustě nakupenými buňkami s palisádovitým uspořádáním 

a cytoplasmatickými vakuolami. 
4. Sarkomatózní vřetenobuněčný s výraznějšími cytologickými nepravidelnostmi a vysokou mitotickou aktivitou. Stroma 

nádoru je myxoidní.
5. Sklerotizující epiteloidní tvořený kohezivními polygonálními buňkami, někdy i vícejadernými
6. Epiteloidní dyskohezivní, u kterého jsou nádorové buňky objemné, polygonální, s obšírnou cytoplasmou 
7. Hypercelulární epiteloidní tvořený polygonálními buňkami vykazujícími jaderné atypie a větší nukleocytoplasmatický 

poměr
8. Sarkomatózní epiteloidní tvořený kulatými nebo polygonálními buňkami s vysokým nukleocytoplasmatickým 

poměrem a vysokou mitotickou aktivitou.

Imunohistologicky vykazuje převážná většina GISTů (cca 95%) pozitivitu CD117 (c-kit proteinu); k dalším znakům často 
exprimovaným nádorovými buňkami patří i CD34. Naproti tomu hladkosvalový aktin (SMA) a S-100 protein jsou pozitivní 
jen vzácněji.

Hodnocení biologického chování GISTu vychází z  velikosti (největšího rozměru) nádoru a  z  kvantitativního hodnocení 
mitotické aktivity nádorových buněk. Na základě kombinace obou těchto parametrů jsou určeny prognostické skupiny, 
podle kterých je nádor hodnocen jako benigní, o nejistých biologických vlastnostech nebo jako maligní. Parametry pro 
jednotlivé prognostické skupiny jsou uvedeny v Tabulce 1:

Tabulka 1
Nádorové parametry Progrese onemocnění během 

sledování (% pacientů)
Prognostická skupina Velikost Mitotický index na 50 HPF GIST žaludku
1 ≤ 2 ≤ 5 0
2 > 2 ≤ 5 ≤ 5 1.9
3a > 5 ≤ 10 ≤ 5 3.6
3b > 10 ≤ 5 24
4 ≤ 2 > 5 0b 

5 > 2 ≤ 5 > 5 16
6a >5 ≤ 10 > 5 55
6b > 10 > 5 86

(Upraveno podle WHO klasifikace 2010)
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Jako benigní GIST (M-8936/0) je klasifikován nádor prognostické skupiny 1,2 a 3a.
GIST o nejistých biologických vlastnostech (M-8936/1) odpovídá prognostické skupině 4.
Maligní GIST (M-8936/3) je nádor klasifikovaný v prognostické skupině 3b, 5, 6a, 6b. 

Závěry:
Histomorfologická klasifikace GISTu žaludku vychází ze základního mikroskopického obrazu nádoru, doplněného výsledkem 
imunohistologického vyšetření především znaku CD117.

Histomorfologické spektrum GISTu je relativně široké, jsou rozeznávány dva základní histologické typy – vřetenobuněčný 
a epiteloidní, u každého byly popsány čtyři podtypy.

Hodnocení biologického chování GISTu vychází z  velikosti (největšího rozměru) nádoru a  z  kvantitativního hodnocení 
mitotické aktivity nádorových buněk, podle těchto parametrů jsou nádory zařazovány do prognostických skupin.

Histologická diagnóza GISTu je v současné době většinou doplňována molekulárně genetickým vyšetřením mutací genů KIT 
a PDGFRA.

Poděkování
Práce byla podpořena výzkumným projektem PRVOUK – Onkologie P27, uděleným Universitou Karlovou v Praze.
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Chirurgická léčba GIST žaludku 
z pohledu FN Brno a FN Olomouc

MUDr. Roman Svatoň
Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

1. GIST je vzácný nádor s maligním potenciálem. Riziko maligního chování souvisí s lokalizací, velikostí a mitotickým 
indexem 

2. U asymptomatických GISTů žaludku do 2 cm je dostačující sledování u větších poté limitovaná resekce 
s bezpečnostním lemem 1–2cm 

3. GISTy jen výjimečně metastazují do lymfatických uzlin, proto není vyžadována lymfadenektomie 

4. Již při podezření na GIST je vhodné směrovat pacienty do center zabývajících se touto problematikou

Take home message



144 XXII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2013 / 3. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII

Chirurgická léčba GIST žaludku z pohledu FN Brno a FN Olomouc

Spoluautoři: Kala Z.1, Neoral Č.2, Válek V.3, Kysela P.1, Novotný I.4, Aujeský R.2, Stašek M.2

1Chirurgická klinika FN Brno; 2I. chirurgická klinika FN Olomouc; 3Radiologická klinika FN Brno;  
4Masarykův onkologický ústav.

Úvod
Gastrointestinální stromální tumory jsou poměrně vzácné nádory patřící do  početné rodiny mezenchymálních nádorů. 
Tvoří asi 2-5% nádorů gastrointestinálního traktu (GIT). Incidence se pohybuje v rozmezí 0,31-1,45 případů na 100000 
obyvatel. Nejčastěji jsou diagnostikovány u pacientů ve věku 66-69 let. V naší populaci je poměrné zastoupení pro muže 
a ženy 54,7% vs. 45,3%.1

Lokalizovány mohou být kdekoliv v průběhu GIT - v žaludku (60-70%), tenkém střevě (20-25%), v konečníku (5%), jícnu 
(5%) a tlustém střevě (2%).2

Reálný výskyt GISTů je, ale pravděpodobně daleko častější. Při sledovaní resekátů žaludku odebraných pro diagnózu 
karcinomu byla přítomnost mikroskopických GISTomů až 35%.3

Prekurzorem těchto tumorů je progenitorní kmenová buňka diferencující se směrem ke Cajalovým intersticiálním buňkám 
(ICC), buňkám regulujícím střevní peristaltiku.4

Jedná se o nádory potenciálně maligní a doposud není známo kritérium, které by maligní potenciál jednoznačně vylučovalo. 
Riziko maligního chování souvisí s  lokalizací, velikostí a mitotickým indexem (počet mitóz na 50 zorných polí). 5-ti leté 
přežití je ve všech rizikových stupních 78,3%, u velmi vysokého rizika poté 71,9%, u pacientů s nízkým a velmi nízkým 
rizikem 91,9%.5

Mitózy Velikost Žaludek Jejunum/ileum Duodenum Rectum 

<5/50 HPF 

<2 cm Žádné Žádné Žádné Žádné 

>2 cm < 5 cm Velmi nízké Nízké Nízké Nízké 

>5 cm < 10 cm Nízké Střední 
Vysoké 

Vysoké 

>10 cm Střední 

Vysoké 
>5/50 HPF 

<2 cm Žádné Neznámé 

>2 cm < 5 cm Střední 

Vysoké >5 cm < 10 cm 
Vysoké 

>10 cm 

Klinika:
Klinický obraz koreluje s lokalizací a velikostí tumoru. Projevuje se akutními příznaky (krvácení do dutiny břišní nebo GIT, 
perforační příhoda, obstrukce) anebo chronickými příznaky (neurčité bolesti břicha, dysfagie, anemizace.) Poměrně velká 
část GISTů je incidentálních (21%).6

Diagnostika:
Makroskopicky se jedná o tumory dobře ohraničené s pseudokapsulou, ze které někdy do nádoru vybíhají septa a rozdělují 
ho na  pseudolobuly. Jsou křehké, na  řezu bělavé či šedé barvy. Přítomné mohou být sekundární změny jako nekróza, 
ulcerace, prokrvácení či kalcifikace. Již konvenční světelná mikroskopie s užitím základního barvení umožňuje s poměrně 
vysokou specificitou určit diagnózu gastrointestinálního stromálního tumoru. Klasické histologické dělení je na  nádory 
vřetenobuněčného a epiteloidního typu. Jako zlatý standard k potvrzení diagnózy GISTu je užíván průkaz exprese receptorové 
tyrosinkinázy CD117 (KIT)7. Negativita tohoto proteinu však tuto diagnózu nevylučuje a  je až 5%.8 Genetické vyšetření 
prokazuje u GISTů mutace v genech KIT a PDGRFA. Mutační analýza má prognostický význam ve vztahu k odpovědi těchto 
nádorů na léčbu inhibitory tyrosinkinázy(TKI).9
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K zobrazení těchto nádorů využíváme široké spektrum zobrazovacích a endoskopických metod. Preferované jsou především 
CT/MRI a EUZ, kde GIST vidíme jako solidní, dobře ohraničenou masu, oválního tvaru, rostoucí submukózně. FDG PET 
dokáže diferencovat aktivní tumor od nekrózy, nebo inaktivní jizevnaté tkáně, co je užitečné zejména k hodnocení odpovědi 
na TKI.10

Bioptické ověřování není paušálně doporučováno. Endoskopická FNA je spojená s nízkou výtěžností. Core needle biospie, 
která není proveditelná endoskopicky, je spojená s  otevřením kapsuly tumoru se všemi onkologickými konsekvencemi. 
Biopsii proto provádíme pouze, pokud zvažujeme primárně léčbu TKI a tam, kde chirurgická resekce znamená rozsáhlý nebo 
mutilující zákrok a histologie mění strategii léčby.

Terapie:
Obecná pravidla terapie GIST uvádí následující schéma:

NCCN Clinical Practise Guidlines in Oncology, STS, V. 3/2012, www.nccn.org.

Jedinou potenciálně kurativní léčebnou metodou je chirurgická R0 resekce. Vzhledem k tomu, že GIST patří mezi křehké 
nádory, je u nich obzvláště příhodná „no touch“ technika operování. Případná ruptura, nebo krvácení z nádoru, je i při R0 
resekci spojená s horší prognózou a je vyžadovaná adjuvantní terapie imatinibem.11 

Specificky pro GIST žaludku platí, že asymptomatické GISTy do  2cm bez EUS rizikové morfologie je dostačující pouze 
sledovat. V případě větších či symptomatických nádorů je na místě „wedge“ resekce. Někdy se nelze vyhnout klasickým 
resekcím a to subtotální nebo totální gastrektomii 12

Za dostačující je považován bezpečnostní lem 1-2 cm resp. do makroskopicky zdravé tkáně. Enukleace jsou spojeny s vyšším 
rizikem recidivy než klínovité resekce. Metastazování těchto nádoru do lymfatických uzlin je vzácné, proto pokud nejsou 
makroskopicky postiženy, lymfadenektomii standardně neprovádíme. U R1 resekce v éře TKI dosahujeme podobné přežití 
jako u R0 resekcí. R1 resekce z definitivní histologie není indikací k  reresekci, ale je indikována adjuvantní terapie TKI, 
podobně jakou u R2 resekce 13,14,15

V případě resekabilního nádoru není neoadjuvantní léčba TKI indikována. Jiná situace je u lokálně pokročilých GISTů, nádorů 
větší než 10 cm s  intimním kontaktem s  jinými orgány. Pokud by se mohla změnit operační strategie ve  smyslu méně 
mutilujícího/rizikového zákroku může multioborová indikační komise imatinib indikovat. Výkon poté provádíme v  době 
maximální odpovědi na TKI, cca za 6-12 měsíců léčby, co je vhodné je sledovat pomocí PET 16,17
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U metastatického GIST je metodou první volby léčba imatinibem. Případná resekce primárního nádoru je indikována jen 
v případě závažných komplikací – perforace, obstrukce, krvácení. 18 Význam má poté provedení metastatektomie nebo 
některé z ablačních metod.19

Laparoskopická operativa je spojená s vysokým rizikem ruptury tumoru, je akceptována jen u malých tumorů do 5cm a měla 
by být prováděna výhradně zkušeným operatérem20

Závěr: 
Gastrointestinální stromální tumory jsou vzácné mezenchymové nádory s maligním potenciálem. Navzdory úspěchům léčby 
TKI zůstává jedinou potenciálně kurativní metodou chirurgická R 0 resekce. I vzhledem k poměrně vzácnému výskytu je 
správná diagnostika a léčba náročná a nelze ji, při takto nízké frekvenci, poskytnou ve všech zdravotnických zařízeních. 
Proto by měly být pacienti, soustředěni do center, které můžou nabídnout nejnovější metody diagnostiky a léčby.

Přednáška:
V přednášce autoři uvádějí základní principy chirurgické léčby GISTů žaludku (viz. výše), prezentují výsledky operační léčby 
GISTů žaludku na Chirurgické klinice FB Brno a I. chirurgické klinice FN Olomouc, doplněné o zajímavé kazuistiky.

Obr.1 EUZ

Obr. 2 CT
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Obr. 3 Klínovitá resekce GIST žaludku

Obr. 4 Resekát
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Chirurgická léčba GIST žaludku z pohledu FN Brno a FN Olomouc

Pozn.

Pozn.

Pozn.
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Souhrnný aktuální pohled na systémovou 
terapii gastrointestinálního 

stromálního tumoru

MUDr. Zdeněk Linke
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol

1. Naprostá většina gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST) je tzv. sporadická varianta; jejich etiologie vzniku je 
nejasná 

2. Základem terapie lokalizovaných tumorů je léčba chirurgická, ale ve vybraných případech lze chirurgickému řešení 
předsadit neoadjuvantní terapii imatinibem. Základem 1. linie paliativní terapie je imatinib, v druhé linii bývá 
nasazován sunitinib, pro 3. linii má data nově regorafenib 

3. Adjuvantní terapie imatinibem přináší benefit pacientům po radikální resekci GIST vysokého a středního rizika. 
Prodloužená 3letá adjuvance imatinibem signifikantně zlepšuje i celkové přežití, a to nejen proti pacientům bez 
adjuvantní terapie, ale i oproti pacientům po „krátké“ roční adjuvanci imatinibem! 

4. Mutační analýza genu C-KIT a PDGFR pravděpodobně již brzy začne sehrávat významnou roli v úpravách paliativní 
i adjuvantní terapie GIST

Take home message
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Epidemiologie
Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je nejčastější mesenchymální nádor gastrointestinálního traktu. Před érou jasně 
definované klasifikace těchto tumorů byly tyto tumory často zařazeny jako benigní nebo maligní tumory z hladké svaloviny 
(leiomyomy, leiomyoblastomy, leiomyosarkomy) nebo jako neurogenní tumory či schwannomy. Gastrointestinální stromální 
tumory jsou mesenchymálni tumory s vřetenobuněčnou nebo epiteloidní morfologií, jsou nejčastěji lokalizovány v zažívacím 
traktu (žaludek, tenké střevo, rektum nebo jícen), vzácnou primární lokalizací tumoru pak je mesenterium nebo omentum. 
Definovaným molekulárním markerem je KIT protein - tyrosinkinásový receptor (známý jako c-Kit receptor).Jeho aktuální 
incidence je odhadována minimálně na 10 – 20 případů na milión osob za rok, prevalence GIST je odhadována na 120 – 150 
případů na milión osob. Gastrointestinální stromální tumor se nejčastěji vyskytuje s mediánem věku okolo 60. roku života 
a jeho incidence je lehce vyšší u osob mužského pohlaví proti ženským pacientům (cca 55%: 45 %). 

KIT receptor na povrchu buněk GIST bývá často mutován – nejčastější mutací je mutace exonu 11 (až 66%), méně časté jsou 
mutace exonu 9, raritně exonu 13 či exonu 17 nebo formy bez mutace – „wild type“ KIT receptoru. U GIST často prokazovaný 
receptor PDGF je často mutován v exonu 18. Ligandy pro receptory jsou SCF (steel factor) nebo PDGF (destičkový růstový 
faktor). Indukované signály přes tyto receptory vedou k buněčnému růstu, změnám buněčné morfologie, brání apoptóze. 

Pacienti s GIST bývají často asymptomatičtí (31%), ale ještě častěji některé prodromální symptomy popisují. Asymptomatické 
GISTy jsou náhodně nalezeny během endoskopických či CT vyšetření. Symptomatologie vyplývá většinou z  lokalizace 
tumoru, rychlosti růstu či akutním stavem při perforaci GIT, krvácením, známkami „akutního břicha“. Krvácení do zažívacího 
traktu a s ním spojená anemizace je nejčastějším příznakem gastrointestinálního stromálního tumoru, často je popisována 
postupně narůstající bolest břicha.

Metastazování se nejčastěji děje krevní cestou –portální žílou do jater nebo implantační cestou do břišní dutiny – omentum, 
peritoneum, maligní ascites. Cca 20 – 40% primárně diagnostikovaných GIST jsou již ve stádiu metastickém. Nejčastější 
formou GIST je sporadická forma (98 – 99%), raritně bývá popisován vyšší výskyt u familiární střevní polypóze (mutace APC 
genu) nebo u neurofibromatózy (zde většinou léčebně nepříznivé wild formy). Geneticky podmíněným GIST je tento tumor 
v rámci Carneyovy triády (Carney syndrom), tento je popisován u adolescentů v naprosté většině ženského pohlaví(GIST 
často wild forma, plicní benigní chondrohamartom, karcinomy štítné žlázy, tumory nadledvin). 

Paliativní léčba pokročilého GIST prvé linie – imatinib 
Imatinib, malá molekula, která blokuje tyrokinkinázy (c-KIT, BCR-ABL), osvědčil svoji výraznou účinnost v léčbě pokročilého 
GIST v celé řadě klinických studií. 

Ve studii fáze II Blankeho a Demetriho (1; 4) – klinická studie B2222 – byly poprvé použity záměrně různé dávky imatinibu 
u metastatického GISTu – celkem 147 pacientů bylo randomizováno do 2 ramen – v prvém rameni byli pacienti léčeni iniciální 
dávkou 400 mg imatinibu denně a v případě progrese byla následně možná eskalace na 600 mg/den, v druhém rameni byli 
pacienti léčeni od počátku dávkou 600 mg/den. Bylo dosaženo parciálních odpovědí u 53.7%, stabilizace nemoci u 27.9% 
pacientů (léčebný benefit 81%) a iniciální progrese přitom jen u 13.6% pacientů. Poprvé byla zmíněna efektivita eskalace 
imatinibu při progresi na iniciální dávce 400 mg, ale také poprvé byla reportována také asi nejnebezpečnější komplikace 
při léčbě imatinibem, a to intratumorózní krvácení 3.-4. stupně – a to s cca 5% rizikem. Při dalším sledování byl uveden 
čas do progrese (TTP) – 72 týdnů. V rámci studie CSTI571B2222 (20) byl presentován také celkový léčebný benefit – a to 
až u 84% pacientů (CR 1%; PR 67%; SD 16%)! Velice zajímavá data poskytla tato studie po 5 – letém sledování; medián 
celkového přežití se prakticky nelišil u  pacientů, kteří dosáhli parciální léčebné odpovědi proti pacientům s  „pouhou“ 
stabilizací metastatické choroby – medián přežití 248 týdnů – oproti výrazně horšímu přežití u pacientů s primární progresí 
– medián 36 týdnů. Pravděpodobnost 5-letého přežití u  pacientů s  léčebnou odpovědí či stabilizací na  iniciální dávce 
imatinibu byla 55%, kdežto u pacientů s primární progresí n iniciální dávce imatinibu jen 9%!

Protože byl zřejmý benefit z  eskalace imatinibu na  600, resp. dnes primárně 800 mg/den při předchozí progresi 
na imatinibu 400 mg/den, vyvstala otázka, zda by bylo výhodně paušálně začít léčit iniciálně eskalační dávkou – tj. 800 
mg/den imatinibem. V klinické studii EORTC – ISG – AGITG (7) bylo celkem 946 pacientů randomizováno do dvou ramen 
– v prvém rameni s iniciální dávkou 400 mg/den a při progresi choroby s eskalací na 800mg/den, v 2. rameni od počátku 
léčby s dávkou imatinibu 800 mg/den. Počet léčebných odpovědí (RR) se signifikantně v obou ramenech nelišil – v rameni 
s dávkou 400 mg byl RR 50% (kompletních remisí z toho 5%) a v rameni s primární dávkou 800 mg/den byl RR 54% 
(z toho kompletních remisí 6%). Při 2-letém follow-up bylo dosaženo signifikantně lepšího počtu pacientů bez progrese 
po 2 letech (PFS – progression free survival); a to ve skupině s iniciální dávkou 400 mg/den imatinibu 44%, ve skupině 
s vstupně vysokou dávkou u 52% (P= 0.026). Výhoda celkového přežití po 2 letech má trend ve prospěch pro skupinu 
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s iniciálně vysokou dávkou – 69% versus 74%, ale není klinicky signifikantní. V další klinické studii fáze III S0033 (3, 6) 
bylo celkem 746 pacientů randomizováno do dvou ramen – v prvém rameni nízká dávka iniciálně 400 mg/den imatinibu 
a při následné progresi eskalace na 800 mg/den, v druhém rameni léčba iniciálně vysokou dávkou 800 mg/den imatinibem. 
Celkově bylo dosaženo 3% kompletních, 45% parciálních léčebných odpovědí a 27% stabilizací nemoci. Rozdíly nebyly 
signifikatní – po 2 letech sledování bylo PFS (čas přežití bez progrese) s trendem zlepšení v skupině se zvýšenou dávkou 
– 50% v skupině s nízkou dávkou a 54% v skupině s vysokou dávkou, na druhou stranu paradoxně celkové přežití po 2 
letech vyšlo nesignifikantně, ale mírně zlepšené v rameni s nižší dávkou 400 mg oproti iniciální vysoké dávce – 78% versus 
73%! Při progresi pokročilé nemoci bylo u pacientů s iniciálně nízkou dávkou imatinibu po jejich eskalaci na vysokou dávku 
dosaženo u 7% pacientů parciálních léčebných odpovědí a v dalších 29% stabilizace choroby. Na podkladě této i předchozí 
studie je jasně doporučeno iniciálně léčit pokročilou chorobu imatinibem s iniciální dávkou 400 mg/den a až při progresi 
nemoci teprve eskalaci na 800 mg/den. 

 Další otázkou bylo, zda léčit pacienty léčit i nadále po dosažení výrazné léčebné odpovědi, případně kompletní remise 
nebo raději terapii přerušit a znovu nasadit až při další progresi choroby. Blayova studie fáze III (8) se na tuto otázku 
snažila odpovědět – zařadila 182 pacientů s pokročilým ckit positivním GIST. Po dosažení léčebné odpovědi u 98 z nich 
(42% parciálních a 10% kompletních odpovědí; tj. RR = 52%) bylo do studie nakonec z etických důvodů a se souhlasem 
58 pacientů randomizováno buď do ramene s kontinuálním pokračováním aplikace imatinibu nebo do ramene s přerušením 
a opětným nasazením při případné progresi. Po roce vyhodnocení došlo k progresi u 8 pacientů ve skupině s pokračující 
léčbou (26 pacientů) a u 26 pacientů ve skupině s přerušením (32 pacientů), což je signifikantní rozdíl (P<0.0001). Je ale 
pravdou, že u většiny z nich – u 22 pacientů z 26 progredujících pacientů po přerušení došlo po znovunasazení imatinibu 
k  opětné rychlé regresi. Pro tyto 2 skupiny bylo 2-leté celkové přežití 92% ve  skupině s  pokračováním léčby a  87% 
s přerušením léčby (P=0.87). Z  této studie tedy jednoznačně vyplývá, že dojde-li k  výrazné léčebné odpovědi (výrazná 
parciální nebo kompletní léčebná odpověď) u pokročilé metastatické choroby a imatinib je snášen prakticky bez potíží, pak 
pacient nemá žádný benefit z přerušení léčby a doporučuje se s léčbou pokračovat do progrese pokročilé choroby nebo 
do limitujících nežádoucích účinků. 

V roce 2006 však byla opětně nastolena otázka optimální iniciální dávky imatinibu; dosud uváděná a doporučovaná iniciální 
dávka byla 400 mg imatinibu denně, ale při subanalýzách se objevoval fakt, že kromě nejobvyklejší mutace exonu 11 kit 
receptoru je u ostatních mutací exonů 9, 4 i ostatních raritních mutací včetně KIT receptoru bez mutace („wild“ typ) trend 
benefitu z hlediska PFS (progression free survival) u dávek iniciálně vyšších! Proto se v současné době hovoří o možnosti 
prediktivního faktoru – mutace exonu 9 – s  ohledem na  vyšší účinnosti imatinibu v  primárně eskalovaných dávkách 
imatinibu. Toto podporuje práce Cioffiho (12), který presentuje skupinu dlouhodobě přežívajících pacientů s pokročilými 
metastatickými gastrointestinálními stromálními tumory. Z 200 pacientů trvala významná remise u 31 z nich, a to více než 
5 let. Tyto případy byly podrobněji zkoumány a jako potencionální ¨příznivé prognostické faktory se jeví mužské pohlaví 
(61%), původ v tenkém střevě (60% - toto je proti původní představě o lepší prognóze GIST žaludku), izolované jaterní 
metastatické postižení (80%), iniciálně normální hemoglobin - > 10 g/dl (92%) a prakticky u všech případů byla prokázána 
mutace exonu 11 (většinou v oblasti kodonu 557 – 558).

Paliativní léčba pokročilého GIST druhé linie – sunitinib 
Sunitinib má podepřená data o účinnosti po selhání imatinibu u pokročilého GIST v 2.linii již několik let klinickými studiemi 
Demetriho a  Oosterooma – v  rameni se sunitinibem byl dosaženo prodloužení času do  progrese na  6.3 měsíců proti 
ramene s placebem, kde byl čas do progrese jen 1.5 měsíce. Toto koresponduje s daty o přežití v 6. měsíci léčby – v rameni 
se sunibinem po 6 měsících přežívalo 79% pacientů; v rameni s placebem jen 57% pacientů. V rameni s placebem bylo 
dosaženo jen 7% stabilizací nemoci, v rameni se sunitinibem naproti tomu 2% parciálních remisí a 57% stabilizací nemoci 
(8, 9). Novinkou z letošního ASCO 2011 jsou údaje autorů Rutkowski a kol., kde byla potvrzena sunitinibem indukovaná 
hypertenze jako prediktor účinnosti. Jednoleté přežití bez progrese (PFS) dosáhla u pacientů s indukovanou hypertenzí 
nad 140/90 tlaku krve a nasazenou antihypertenzní terapií 65% s mediánem trvání PFS 74 týdnů, kdežto u pacientů 
bez indukce hypertenze bylo dosaženo 1-letého PFS jen u 22% z nich, medián trvání PFS pouze 17.2 týdnů. To vede 
logicky k úvaze o možnosti navyšování sunitinibu do  takové dávky, která již hypertenzi navodí a bude pravděpodobně 
protinádorově účinnější než dávka nižší, bez indukce hypertenze (reportována dávka 87.5 mg/den). 

Paliativní léčba pokročilého GIST refrakterního na imatinib a sunitinib, regorafenib, vyšší linie a klinické trialy 
Z dalších nových preparátů užívaných k léčbě pokročilého GIST v rámci klinických studií je nutno zmínit nilotinib. Nilotinib 
(AMN107) prokázal jistou účinnost po  selhání imatinibu a  sunitinibu v  3.linii oproti placebu (studie CAMN107A2201) 
(12). Medián celkového přežití byl ve skupině s nilotinibem oproti placebu nesignifikantně zvýšen – 332 oproti 280 dnům, 
signifikantní zvýšení bylo dosaženo jen v podskupině s přesnou sekvencí předchozí léčby – imatinib → sunitinib – 405 dnů 
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proti 280 dnů. Studie CAMN107G2301 studovala rozdíl v účinnosti v primoléčbě pokročilého GIST nilotinibu 800 mg/den 
proti imatinibu 400 mg/den a významnější rozdíly nebyly zaznamenány. Studie CAMN107DDE06 posuzovala v primoléčbě 
GIST rozdíly v ramenech s dávkou 400 mg/den a 800 mg/den nilotinibu. Ale ani tato ani studie LANGIST (CAMN107DBR01), 
která posuzovala efekt nilotinibu 800 mg/den proti imatinibu 400 mg/den a  proti imatinibu 800 m/den, neprokázaly 
významnější posun v léčbě GIST. 

Nově se aktuálně dostává k použití nový VEGFR blokátor – regorafenib. Tento multitarget tyrosinkinázový inhibitor – 
regorafenib – dosáhl u 12 z 22 hodnotitelných pacientů stabilizaci nemci či parciální remisi ve fázi 2. Klinická studie GRID 
(22) randomizovala v poměru 2:1 pacienty s pokročilými GIST imatinib a sunitinib rezistentními – a to do 2 ramen. V rameni 
s regorafenibem pacienti užívali 3 týdny p.o. 160 mg regorafenibu s následnou týdenní pausou, v rameni s placebem byla 
při progresi povolena konverze (cross-over) na účinnou látku. Primárním cílem bylo přežití bez progrese (PFS) – v rameni 
s regorafenibem byl PFS sifnifikantně vyšší (4.8 měsíce) oproti PFS v placebovém rameni (0.9 měsíců) (p<0.0001). Celkové 
přežití se signifikantně zatím neliší, což bylo ale v  souvislosti s  cross-over designem studie předpokládáno. Další PFS 
byl pozorován i v následné skupině cross-over po progresi na placebu s aplikovaným regorafenibem! Zlepšení PFS bylo 
znamenáno nejen u obvyklých mutací exonu 11, ale podobné PFS i u jinak prognosticky nepříznivých mutací exonu 9. Tento 
preparát aktuálně získává schválení užití ve vyšších liniích léčby pokročilých nádorů kolorekta a je předpoklad jeho brzkého 
schválení v indikaci pokročilého imatinib a sunitinib rezistentního GIST. 
 Další preparáty mají vesměs data z klinických studií fáze 1 a 2. Vatalanib (multi target TK inhibitor) dosáhl 67% léčebného 
benefitu (remise a  stabilizace) u  nepředléčených GIST s  mediánem 8.5 měsíce. Masatinib, další z  rodiny TK inhibitorů 
a blokátor C-KIT, na malém počtu pacientů dosáhl tříletého přežití 89.9% pacientů a medián přežití bez progrese (PFS) 
41.3 měsíců. Aktuálně probíhá non-inferior studie 1.linie léčby GIST masatinibu v  dávce 7.5 mg/kg i.v. proti imatinibu 
400 mg/den p.o. Multi target TK inhibitor motesanib (AMG706) dosáhl ve vyšších liniích léčby GIST 24-27% léčebného 
benefitu. Cediranib (TK blokátor VEGFR 1-3) dosáhl u 62% pacientů stabilizací choroby a jeho význam v léčbě je očekáván 
u některých czácných nepříznivých mutací PDGFR. Sorafenib (blokátor RAF kinázy; blokátor signální dráhy RAF/MEK/ERK) 
měl na ASCO2011 presentována data fáze 2 – z 38 pacientů 4 z nich dosáhli parciální remise (13%) a 21% z nich stabilizace 
choroby (55%), medián PFS byl 5.2 měsíce, medián celkového přežití (OS) dosáhl 11.6 měsíců. V současné době probíhá 
nábor do klinické studie fáze 3 s  rameny imatinib a  sorafenib s plánovaným počtem přes 200 pacientů. Retaspimycin 
(heat shock protein inhibitor, Hsp-90; IPI-504) dosáhl léčebného benefitu u 29 z 37 zařazených pacientů s pokročilým GIST 
v klinické studii fáze I. (11). Klinická studie retaspimycinu fáze III pro GIST imatinib a sunitinib rezistentní byla p 1. interim 
analýze pozastavena. Další heat shock protein inhibitor – ganetespib (STA9090) – byl presentován na ASCO2011; u 12 
z 23 imatinib a sunitinib rezistentních GIST navodil stabilizaci choroby. Dasatinib u imatinib a sunitinib rezistentních GIST 
dosáhl jen krátkého přežití bez progrese (PFS) – 2 měsíce s celkovým přežitím (OS) 19 měsíců. Inhibitor mTOR – everolimus 
(RAD001) – dosáhl u imatinib a sunitinib rezistentních GIST léčebný benefit u 6 z 24 pacientů (parciální remise a stabilizace 
nemoci) (10), v současné době probíhá rozsáhlá klinická studie fáze 3 s užitím mTOR a opětné aplikace imatnibu. U pacientů 
s progresí na eskalaci imatinibu byla zkoušena kombinace pokračující aplikace imatinibu s chemoterapií doxorubicinem. 
Ačkoli došlo u  12 z  23 pacientů k  léčebnému benefitu (parciální remise a  stabilizace nemoci), medián trvání času bez 
progrese byl pouhých 84 dnů a studie byla ukončena. 

Adjuvantní léčba rizikového GIST
Primární léčbou by měla být radikální chirurgická resekce (14). Standardem pro pacienty s radikální chirurgickou resekcí byla 
observace a dispenzarizace, s ohledem na dobrý paliativní efekt imatinibu u metastatické choroby se však dal předpokládat 
benefit z adjuvantní léčby, a to zejména u skupiny pacientů s vysokým rizikem recidivy. Základem pro stanovení míry rizika 
recidivy nádoru jsou zejména velikost primárního nádoru a počet mitóz při histologickém vyšetření nádoru. Jsou definovány 
4 stupně rizika recidivy – velmi nízké, nízké, střední a vysoké dle Fletchera

Protože se ale ukázalo, že gastrické GIST jsou obecně méně rizikové a extragastrické GIST naopak rizikovější (zejména 
duodenální a  rektální GIST), byla navržena modernější klasifikace rizika dle Miettinena, která reflektuje nejen velikost 
a mitotický index tumoru, ale na rozdíl od Fletcherova dělení i primární lokalizaci tumoru.Existuje i TNM klasifikace GIST 
v závislosti na primární lokalizaci – žaludek (event. i omentum) versus tenké střevo (event. i jícen, retroperitonem, rektum); 
nicméně stran úvahy o adjuvantní aplikaci jsou rozhodující dvě výše zmíněná dělení rizika GIST

Prvými významnými studiemi s adjuvantní léčbou imatinibem byly studie ACOSOG Z9000 a ACOSOG Z9001. 

Klinická studie fáze 2 U.S. Intergroup ACOSOG Z9000 je otevřená, jednoramenná klinická studie (15). V rámci této studie 
bylo léčeno 107 pacientů s  vysokým rizikem recidivy – zařazení pacientů předpokládalo jednak vysokou expresi KIT 
receptoru a  jednak větší velikost primárního tumoru (> 10cm), rupturu nádorové pseudokapsuly nebo radikální resekci 
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primárního tumoru při současné metastatické choroby na peritoneu (< 5 peritoneálních metastáz). Pacienti absolvovali 
roční adjuvantní terapie imatinibem s iniciální dávkou 400 mg/den. V průběhu 3 let bylo dosaženo jednak cancer related 
celkové přežití(OS) v 1. roce, v 2. roce, resp. v 3. roce od ukončení adjuvantní léčby imatinibem 99%, 97%, resp. 97%. 
Přežití bez známek recidivy (RFS) dosáhlo ve 1. roce, v 2. roce, resp. v 3. roce 94%, 73%, 61%. S porovnání s historickými 
kontrolou, kde 2 – leté celkové přežití (OS) dosahovalo u subjektů s vysokým rizikem jen 50%, imatinib prokázal předchozí 
hypotézu o snížení rizika recidivy u radikálně resekovaných rizikových případů KIT pozitivních nádorů při následné adjuvantní 
aplikaci imatinib mesylátu. 

Na základě nadějných výsledků studie ACOSOG Z9000 byla koncipována další klinická studie North American Intergroup 
Phase III ACOSOG Z9001 (16).Bylo zařazeno 708 pacientů s primárním nádorem GIST nad 3 cm s expresí KIT receptoru, 
kteří byli randomizováni do  dvojitě slepé studie – do  prvního ramene s  účinnou látkou imatinibem s  aplikací do  dobu  
1 roku nebo do druhého ramene s placebem. Pro případy progrese byla studie odslepena; v rameni s adjuvantní s aplikací 
imatinibu 400 mg/den byla dávka eskalována pro případ paliace na 800 mg/den a v rameni s placebem proběhla léčba 
pro případ paliace s iniciální dávkou imatinibem 400 mg/den. Analýza zařazených pacientů prokázala medián do případné 
progrese 1.2 roku; dále počet pacientů bez progrese v 1 roce (jednoroční RFS) v rameni s účinným imatinibem 97%, kdežto 
v rameni s placebem dosahoval pouze 83%, hazard ratio dosahoval 0.325 (95% CI 0.198 – 0.534) (p = 0.00014). Rozdíl 
v celkovém přežití (OS) po dobu relativně krátkého sledování zatím potvrzen nebyl. 

Na ASCO 2011 byla presentována studie fáze 3 s adjuvantní aplikací imatinibem – skandinávsko-německá studie SSG 
XVIII / AIO (19). Jedná se o otevřenou, multicentrickou, randomizovanou studie, která porovnává přínos krátké adjuvance 
imatinibem (12 měsíců) oproti dlouhodobé adjuvanci imatinibem (36 měsíců). Primárním cílem studie bylo stanovení 
rozdílu v době od randomizace do rekurence či smrti; sekundárními cíly poté byla bezpečnost v obou ramenech a porovnání 
celkového přežití. Zařazeni byli pacienti vysokého rizika a pacienti se spontánní rupturou psedokapsuly nebo rupturou 
během operačního výkonu; a  to do 12 týdnů od operace. Do každého ramene bylo zařazeno 200 pacientů. Z hlediska 
relapse free survival v ITT populaci z 199 pacientů v krátké adjuvanci došlo k RFS události u 84 pacientů (42%) a z toho 
k 25 úmrtím (13%); v dlouhé adjuvanci došlo z 198 pacientů k RFS události jen u 50 pacientů (25%) a z toto k 12 úmrtím 
(6%). Celkové přežití bez rekurence (RFS) bylo v ITT populaci signifikantně lepší v rameni s dlouhou adjuvancí oproti krátké 
adjuvanci v 3. roce – 86.6% versus 60.1% (P<0.0001) - a stejný trend zůstává signifikantně lepší i v 5. roce sledování – 
65.6% versus 47.9% (P<0.0001) (medián follow-up byl 54 měsíců). 

Výhoda stran prodloužené 36-měsíční adjuvance byla pozorována ve všech hodnocených parametrech – největší výhoda 
byla u tumorů s vysokými mitózami (<10/50HPF), u tumorů s C-KIT mutovaným exonem 11, nesignifikantní výhody byly 
celkem neočekávaně i u prognosticky nepříznivých tumorů s mutací C-KIT exonů 9, 13 a 17. 

Naprosto přesvědčivě však vychází srovnání celkového přežití obou ramen v ITT populaci – v 3. roce sledování v rameni  
s 12 měsíční adjuvancí imatinibem přežívalo 94.0% pacientů, kdežto v rameni s 36 měsíční adjuvancí 96.3%, ale k zvýraznění 
tohoto rozdílu v  celkovém přežití dochází v  5. roce sledování – v  rameni s  12 měsíční adjuvancí imatinibem přežívalo  
v 5. roce 81.7% pacientů, kdežto v rameni s 36 měsíční adjuvancí 92.0% (P=0.019)! 

Výskyt nežádoucích účinků stupně 3 – 4 byl nízký, přesto celkem logicky byl vyšší v  rameni s  36-měsíční adjuvancí –  
65 pacientů (33%) – oproti 39 pacientům (20%) v rameni s 12-měsíční adjuvancí (P=0.006).Tato studie jasně prokázala 
na dostatečném počtu pacientů výhodu stran prodloužené 36-měsíční adjuvance oproti „standardní“ 12-měsíční nejen 
ve  smyslu signifikantního snížení přežití bez rekurence (RFS), ale i  signifikantním zvýšení celkového přežití v  5-letém 
sledování! Přitom léčba je dobře tolerována s malým výskytem závažných toxicit 3. a 4. stupně!

Klinická studie EORTC 62024 je další adjuvantní otevřená klinická studie (20) porovnávající pacienty středního a vysokého 
rizika po radikální resekci GIST, kteří buď byli léčeni 24 měsíců adjuvantní aplikací imatinibu nebo byli po radikální chirurgii 
jen dispenzarizováni. Primárním cílem je zhodnocení celkového přežití (OS), sekundárními cíly jsou poté bezpečnost a přežití 
bez progrese (RFS). Její výsledky zatím nebyly presentovány. Také byla započata jednoramenná studie PERSIST fáze 2, 
která dokonce nasazuje adjuvanci imatinibem na dobu 5 let! 

Studie RTOG – S – 0132 byla otevřená klinická studie (21) s již ukončeným náborem pacientů Jedná se o neoadjuvantní 
aplikaci imatinibu u nádoru potencionálně operabilních (≥ 5 cm) nebo u recidiv či metastatické nemoci s primárním nádorem 
≥ 2 cm. Celkem bylo zařazeno 63 pacientů, 10 týdnů pacienti absolvovali léčbu imatinibem 600 mg/den, následoval 
restaging, radikální resekce a poté adjuvantní aplikace imatinibu 600 mg/den po dobu 2 let. Cíly neoadjuvantní studie 
jsou počet léčebných odpovědí (RR), případy bez progrese v neoadjuvantní a později v adjuvantní fázi léčby imatinibem 
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a bezpečnost aplikace. 77% pacientů dosáhlo po neoadjuvantní periodě aplikace imatinibu R0 či R1 resekci a 2-letý RFS 
(přežití bez relapsu) byl dosažen u 80% pacientů!

Dosavadní studie o  adjuvatní či neoadjuvantní aplikaci imatinibu plně opravňují jeho užití v  adjuvantním podání, o  její 
oprávněnosti již nejsou pochybnosti. V dnešní době již nestojí otázka tak, zda imatinib v adjuvanci užít, ale spíše je otázkou 
délka jeho adjuvantní aplikace.
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