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1. ÚVOD
EAU Guideline Group for renal cell carcinoma (RCC) vytvořila tato gudielines
s cílem asistovat urologům při řešení RCC
za pomoci dostupných důkazů a umožnit
jim začlenit doporučení těchto guidelines
do klinické praxe. Publikace zabývající se
RCC jsou ve většině případů založeny na
retrospektivní analýze a zahrnují pouze
několik větších multicentrických studií
a dobře designovaných kontrolovaných
studií. Vzhledem k malému počtu rando-
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mizovaných studií tedy nemáme k dispozici dostatečné množství údajů, které by
byly podloženy důkazy.
Doporučení uvedená v těchto guidelines vycházejí ze systémového průzkumu
literatury, který čerpá z databáze Medline,
Cochrane Central Register of Controlled
Trials, seznamu literatury v různých publikacích a přehledu článků na dané téma.
V případě možnosti jsou důkazy klasifikovány s pomocí jednotlivých úrovní (LE)
a/nebo stupňů doporučení (GR). Doporu-

čení jsou odstupňována tak, aby vyjadřovala souvislost mezi konkrétním důkazem
a doporučením (tab. 1, 2). Je nutné, aby
RCC Guideline Group průběžně a v pravidelných intervalech přehodnocovala informace uvedené v těchto guidelines. Je
třeba zdůraznit, že tato guidelines obsahují
informace pro léčbu pacientů podle standardního přístupu. Tyto informace je tedy
třeba chápat jako pouhá doporučení
a nikoli jako definitivní závěry. Přehled
nejvýznamnějších dodatků, o něž byla
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rozšířena aktualizovaná verze RCC guidelines z roku 2009, je uveden v předposlední kapitole.
Historie dokumentu: Guidelines pro
léčbu karcinomu z renálních buněk byly
poprvé publikovány v roce 2000. V roce
2001 proběhla částečná aktualizace
dokumentu, celé znění guidelines bylo
aktualizováno v roce 2007. Verze publikovaná v roce 2009 představuje částečnou
aktualizaci, navíc obsahuje průvodce
použitou literaturou. K dispozici je rovněž
stručný přehled. Všechny texty jsou k dispozici na www.uroweb.org (professionalresources/guidelines), kde je možné si je
stáhnout pro osobní potřeby.

Tab. 1. Úroveň důkazů. Upraveno z Sackett et al [1].

Stupeň

Povaha doporučení

1.2 Literatura

A

založeno na vysoce kvalitních a konzistentních klinických studiích obsahujících
speciální doporučení a zahrnujících alespoň jednu randomizovanou studii

B

založeno na dobře designovaných, nerandomizovaných, klinických studiích,
vytvořeno navzdory absenci přímo aplikovatelných klinických studií vysoké kvality

1. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels
of Evidence (May 2001). Produced by Bob Phillips,
Chris Ball, Dave Sackett, Doug Badenoch, Sharon
Straus, Brian Haynes, Martin Dawes since November
1998. http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025
[accessed February 2009].

2. EPIDEMIOLOGIE A PŘÍČINA
VZNIKU ONEMOCNĚNÍ
Karcinom z renálních buněk tvoří přibližně
2–3 % všech karcinomů [1]. Nejvyšší incidence RCC je zaznamenána v západních
zemích. Celosvětový i evropský roční
nárůst činí přibližně 2 %, ačkoli v Dánsku
a Švédsku byl v uplynulých dvou desetiletích pozorován trvalý pokles [2]. V roce
1998 byl v rámci EU diagnostikován karcinom ledviny u 30 000 pacientů a přibližně 15 000 pacientů na toto onemocnění zemřelo [3].
RCC představuje nejčastěji se vyskytující solidní lézi ledviny. RCC zahrnuje různé
typy tumoru se specifickými histopatologickými a genetickými vlastnostmi [4].
Incidence RCC je více predominantní
u mužů než u žen (v poměru 1,5 : 1), nejvyšší incidence byla zjištěna u pacientů ve
věku 60–70 let. Na vzniku onemocnění se
podílejí faktory související s životním
stylem, jako je kouření, obezita a užívání
antihypertenziv [2,5,6]. Nejúčinnější profylaxe je nekuřáctví.
V důsledku zvýšení míry detekce tumorů
pomocí zobrazovacích vyšetření, jako je
ultrazvuk (US) a počítačová tomografie
(CT), se zvyšuje procento náhodně detekovaných tumorů. Tyto tumory jsou obvykle
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Úroveň

Typ důkazu

1a

důkazy získané pomocí metaanalýzy randomizovaných studií

1b

důkazy získané z alespoň jedné randomizované studie

2a

důkazy získané z jedné dobře designované nerandomizované kontrolované studie

2b

důkazy získané z alespoň jednoho dalšího typu dobře designované
kvaziexperimentální studie

3

důkazy získané z dobře designovaných neexperimentálních studií, jako jsou
například komparativní studie, korelační studie a kazuistiky

4

důkazy získané z publikací specialistů nebo klinických zkušeností uznávaných
odborníků

Tab. 2. Stupeň doporučení. Upraveno z Sackett et al [1].

menší velikosti a nižšího stadia [7–9].
Navzdory zvýšení míry náhodné detekce
RCC se však mortalita na RCC od počátku
devadesátých let minulého století stabilizovala, se sklonem k poklesu [10].
2.1 Závěr
Doposud byla identifikována řada etiologických faktorů, které zahrnují kouření,
obezitu a užívání antihypertenziv. Kouření
představuje definitivní rizikový faktor pro
vznik RCC (úroveň důkazu: 2a). Roli obezity a delšího užívání antihypertenziv jako
rizikového faktoru pro vznik RCC je třeba
definitivně prokázat (úroveň důkazu: 2a).
Doporučení
Nejvýznamnějšími aspekty primární prevence RCC jsou nekuřáctví a redukce
obezity (stupeň doporučení: B).
2.2 Literatura
1. European Network of Cancer Registries. Eurocim
version 4.0. European incidence database V2.3, 730
entity dictionary (2001), Lyon, 2001.
2. Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma.
Scand J Surg 2004;93(2):88-96.
http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/15285559
3. EUCAN. http://www-dep.iarc.fr/eucan/eucan.htm
4. Kovacs G, Akhtar M, Beckwith BJ et al. The
Heidelberg classification of renal cell tumours. J
Pathol 1997;183(2):131-3.
http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/9390023

5. Bergstrom A, Hsieh CC, Lindblad P et al. Obesity
and renal cell cancer – a quantitative review. Br J
Cancer 2001;85(7):984-90.
http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/11592770
6. Pischon T, Lahmann PH, Boeing H et al. Body size
and risk of renal cell carcinoma in the European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
(EPIC). Int J Cancer 2006;118(3):728-38.
http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16094628
7. Patard JJ, Rodriguez A, Rioux-Leclercq N et al.
Prognostic significance of the mode of detection in
renal tumours. BJU Int. 2002;90(4):358-63.
http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12175389
8. Kato M, Suzuki T, Suzuki Y et al. Natural history of
small renal cell carcinoma: evaluation of growth rate,
histological grade, cell proliferation and apoptosis.
J Urol 2004;172(3):863-6.
http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/15310984
9. Tsui KH, Shvarts O, Smith RB et al. Renal cell carcinoma: prognostic significance of incidentally detected tumors. J Urol 2001;163(2):426-30.
http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10647646
10. Levi F, Ferlay J, Galeone C et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in
Europe. BJU Int 2008;101(8):949-58
http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18241251

3. DIAGNOSTIKA A STANOVENÍ
STADIA ONEMOCNĚNÍ
3.1 Symptomy
Mnoho renálních karcinomů je až do
pozdějšího stadia onemocnění asymptomatických a nehmatných [1] (úroveň
důkazu: 4). V současné době je více než
50 % RCC detekováno náhodně během
neinvazivního zobrazovacího vyšetření
z důvodu hodnocení nespecifických symptomů [1] (úroveň důkazu: 4). Klasická tro-
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jice symptomů: bolest v boku, makroskopická hematurie a hmatná abdominální rezistence se v současné době vyskytuje pouze výjimečně [2,3] (úroveň
důkazu: 3).
U přibližně 30 % pacientů se symptomatickým RCC je detekován paraneoplastický syndrom, který nejčastěji zahrnuje
hypertenzi, kachexii, úbytek váhy, pyrexii,
neuromyopatii, amyloidózu, zvýšenou sedimentaci erytrocytů, anemii, abnormální
funkci jater, hyperkalcemii etc. [1] (úroveň
důkazu: 4).
Pouze u malého procenta pacientů
(25–30 %) je onemocnění detekováno na
základě symptomů vyvolaných přímo
metastazujícím onemocněním, jako je
například bolest ve skeletu nebo přetrvávající kašel [1] (úroveň důkazu: 4).
3.1.1 Fyzikální vyšetření
Fyzikální vyšetření má při diagnostikování
RCC pouze omezenou roli. Užitečné může
být v následujících případech:
• hmatný abdominální tumor
• hmatná cervikální lymfadenopatie
• nezmenšující se varikokéla
• bilaterální otok dolních končetin, který
nasvědčuje zasažení žilního systému
Výše uvedené nálezy vyžadují provedení radiologického vyšetření.
3.1.2 Laboratorní nálezy
Nejčastěji hodnocenými parametry jsou
hladina kreatininu v séru, hladina hemoglobinu, rychlost sedimentace erytrocytů,
hladina alkalické fosfatázy a hladina
kalcia v séru [1,4] (úroveň důkazu: 4).
V následujících případech je vhodné
stanovit GFR (rychlost glomerulární filtrace) a samostatně zhodnotit funkci obou
ledvin [5,6] (úroveň důkazu: 4):
• u pacientů s důvodnými klinickými obavami z postižení renální funkce (např.
pacienti s tumorem v solitární ledvině
a pacienti s bilaterálními tumory)
• u pacientů s narušenou renální funkcí
(zvýšenou hladinou kreatininu v séru)
a pacientů, kterým hrozí riziko, že u nich
dojde k poškození ledviny v důsledku
následujících onemocnění: diabetu,
chronické pyelonefritidy, renovaskulár-
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ního onemocnění nebo polycystického
onemocnění ledviny
3.2 Radiologické vyšetření
Většina renálních tumorů je diagnostikována
pomocí abdominálního ultrazvukového
vyšetření (US) a CT, jež jsou indikovány
z nejrůznějších důvodů (úroveň důkazu: 4).
Solidní renální útvar detekovaný pomocí US je nutno dále vyšetřit pomocí CT
s užitím kontrastní látky, který umožní potvrdit diagnózu RCC a poskytne informace
týkající se funkce a morfologie kontralaterální ledviny [5] (úroveň důkazu: 3).
Abdominální CT poskytuje informaci
o šíření primárního tumoru a jeho rozšíření
mimo ledvinu a informace týkající se
zasažení žilního systému, zvětšení lokoregionálních lymfatických uzlin a stavu nadledvin a jater (úroveň důkazu: 3).
CT hrudníku umožňuje nejpřesnější stanovení stadia onemocnění zasahujícího do
hrudníku [6–13] (úroveň důkazu: 3).
Pro hodnocení metastazujícího onemocnění je nutné provedení běžného radiografického vyšetření hrudníku, které
představuje alternativu CT, ovšem s méně
přesným výsledkem (úroveň důkazu: 3).
Magnetická rezonance (MRI) by měla
být indikována pouze u pacientů s lokálně
pokročilým onemocněním, onemocněním
zasahujícím žilní systém, renální nedostatečností nebo alergií na intravenózní kontrastní látku [14–18] (úroveň důkazu: 3).
MRI rovněž umožňuje zhodnotit rozšíření
nádorového trombu do vena cava inferior
a neklasifikovatelnou renální rezistenci
(úroveň důkazu: 3). Nádorový trombus je
možné vyšetřit také pomocí Dopplerovské
sonografie [19] (úroveň důkazu: 3).
U pacientů s jakýmikoli známkami
poškození ledvin je vhodné zvážit provedení renálního scanu a vyšetření celkové
funkce ledvin, což nám umožní zvolit
nejvhodnější druh léčby, např. při nutnosti
zachování funkce ledviny [6] (úroveň
důkazu: 2a).
Existuje konsenzus, že ve většině případů jsou metastázy do skeletu a do
mozku v době stanovení diagnózy symptomatické, běžný kostní scan ani CT mozku
nejsou tedy obvykle indikovány [20,21].
V případě, že jsou pomocí laboratorního

nebo klinického vyšetření detekovány
symptomy, je možné provést další diagnostická vyšetření jako například kostní scan,
CT nebo MRI mozku (úroveň důkazu: 3).
Renální arteriografie, venakavografie
a biopsie jemnou jehlou [22–24] mají při
klinickém vyšetření pacientů s RCC omezený význam, a to pouze ve vybraných případech RCC (úroveň důkazu: 3).
3.3 Závěr
V Evropě je RCC u mnoha pacientů stále
diagnostikován na základě klinických
symptomů, jako jsou například hmatná
rezistence a hematurie, nebo paraneoplastické a metastazující symptomy
z metastáz (úroveň důkazu: 3). Počet
náhodně detekovaných RCC však stále
významně narůstá. Nezbytné je přesné
stanovení stadia RCC pomocí CT břicha
a hrudníku nebo MRI (úroveň důkazu: 3).
CT hrudníku umožňuje nejpřesnější posouzení metastatického šíření do hrudníku.
Běžný kostní scan ani CT mozku se při
standardním klinickém vyšetření asymptomatických pacientů neprovádí. Indikace pro
biopsii jemnou jehlou jsou omezeny pouze
na vybrané případy (úroveň důkazu: 3).
Doporučení
U pacientů s jedním nebo více laboratorními či fyzikálními nálezy lze předpokládat
přítomnost RCC (stupeň doporučení: A).
U pacientů s nízkým rizikem stačí pro
hodnocení plic RTG vyšetření hrudníku,
přesnější výsledek však získáme pomocí
CT hrudníku (stupeň doporučení: A).
Při vyšetřování pacientů s RCC se doporučuje CT a MRI břicha. Tyto modality představují nejpřesnější způsob předoperační
TNM klasifikace (stupeň doporučení: A).
U pacientů s vysokým rizikem výskytu
metastáz do skeletu (vyšší hladina alkalické fosfatázy nebo bolest ve skeletu) se
doporučuje provedení dalšího zobrazovacího vyšetření (stupeň doporučení: A).
Rovněž se doporučuje posouzení
renální funkce.
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4. KLASIFIKACE A PROGNOSTICKÉ
FAKTORY
4.1 Klasifikace
Pro klinické i vědecké účely se obvykle
doporučuje klasifikační stupnice TNM
z roku 2002 [1]. Doposud nebylo prokázáno, zda je současná TNM klasifikace
vhodná i pro predikci doby přežití u pacientů s RCC, a je možné, že bude nutné
TNM klasifikaci modifikovat.
Substratifikace pT1 z roku 2002 [1]
byla potvrzena v několika studiích [2–4]
(úroveň důkazu: 3), kategorie tumorů pT3
však vyžaduje úpravu. Doposud nebylo
prokázáno, zda invaze tukové tkáně renálního sinu poskytuje stejnou prognostickou
informaci jako invaze perinefrického tuku
[5,6]. Mnohé studie prokázaly, že adrenální invaze představuje velmi špatný
prognostický faktor – tyto tumory by měly
být klasifikovány jako T4 [7,8].
Rovněž existují pochyby o přesnosti
rozdělení RCC zasahující venózní systém
na T3b a T3c. Pro zjištění nezávislé prog-

nostické hodnoty invaze vena cava a invaze renální žíly je nezbytné provést další
studie [9]. V poslední době je zpochybňována přesnost podkategorií N1–N2
[10]. Pro adekvátní stanovení stadia M
u pacientů s RCC je vhodné provést předoperační zobrazovací vyšetření, kterým je
v současné době CT hrudníku a břicha
[11,12].
4.2 Prognostické faktory
Faktory, které ovlivňují prognózu onemocnění, lze rozdělit do následujících kategorií: anatomické, histologické, klinické
a faktory molekulární [13].
4.2.1 Anatomické faktory
Mezi anatomické faktory řadíme velikost
tumoru, invazi venózního systému, invazi
renální kapsuly, zasažení nadledvin, výskyt
metastáz do lymfatických uzlin a vzdálené
metastázy. Tyto faktory tvoří podstatu
běžně užívaného klasifikačního systému
TNM z roku 2002.
4.2.2 Histologické faktory
Histologické faktory zahrnují grade dle
Fuhrmanové, histologický podtyp, přítomnost sarkomatoidních znaků, mikrovaskulární invazi, nekrózu tumoru a invazi vývodného systému. Jaderný grade podle
Fuhrmanové představuje nejběžněji užívaný a akceptovaný histologický klasifikační systém RCC [14]. Ačkoli je ovlivněn
intra- i interindividuálními rozdíly subjektivního hodnocení jednotlivých lékařů
(intra/inter observer), představuje stále
nezávislý prognostický faktor [15] (úroveň
důkazu: 3).
Podle WHO klasifikace [16] byly
stanoveny tři základní histologické podtypy RCC (úroveň důkazu: 4):
• běžný (z jasných buněk) (80–90 %)
• papilární (10–15 %)
• chromofobní (4–5 %)
V řadě studií byla prokázána nejlepší
prognóza u pacientů s chromofobním
tumorem, následně papilárním a nakonec
běžným tumorem (z jasných buněk)
[17,18]. Prognostická informace získaná
na základě podtypu RCC se však ztrácí při
stratifikaci tumoru podle jeho stadia [18].
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Tab. 3. Klasifikační systém TNM z roku 2002.
T – primární tumor
TX
primární tumor nelze hodnotit
T0
žádný důkaz primárního tumoru
T1
maximální rozsah tumoru ≤ 7 cm v největším rozměru, ohraničený na ledvinu
T1a
maximální rozsah tumoru ≤ 4 cm v největším rozměru, ohraničený na ledvinu
T1b
rozsah tumoru > 4 cm, ale ≤ 7 cm v největším rozměru
T2
maximální rozsah tumoru > 7 cm, ohraničený na ledvinu
T3
tumor zasahuje hlavní žíly nebo invaduje přímo do nadledviny nebo perinefrické
tkáně, nepřesahuje však Gerotovu fascii
T3a
tumor invaduje přímo do nadledviny nebo perinefrické tkáně1, nepřesahuje však
Gerotovu fascii
T3b
tumor se makroskopicky rozšiřuje do renální žíly2 nebo jejích segmentálních větví,
nebo vena cava pod bránici
T3c
tumor se makroskopicky rozšiřuje do vena cava nebo její stěny nad bránici
T4
tumor se rozšiřuje přímo za Gerotovu fascii
N – regionální lymfatické uzliny
NX
regionální lymfatické uzliny nelze hodnotit
N0
v regionálních lymfatických uzlinách nejsou přítomny žádné metastázy
N1
metastázy přítomny v jediné regionální lymfatické uzlině
N2
metastázy přítomny ve více než jedné regionální lymfatické uzlině
pN0 vzorek získaný při lymfadenektomii obvykle zahrnuje osm nebo více lymfatických uzlin.
V případě, že jsou lymfatické uzliny negativní, ale není splněn počet vyšetřených uzlin,
klasifikujeme tumor jako pN0.
M – vzdálené metastázy
MX
vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0
nejsou přítomny žádné vzdálené metastázy
M1
jsou přítomny vzdálené metastázy
skupiny TNM
stadium I T1
N0
stadium II T2
N0
stadium III T3
N0
T1, T2, T3
stadium IV T4
N0,N1
jakékoli T
jakékoli T

M0
M0
M0
N1
M0
M0
N2
M0
jakékoli N M1

1

zahrnuje renální sinus (prepelvický tuk)
zahrnuje segmentální (větve obsahující svalovinu)
Odpovědi na různé specifické otázky týkající se klasifikace TNM jsou k dispozici na http://www.uicc.org/tnm
2

U pacientů s papilárním RCC byly na
základě výsledků identifikovány dvě podskupiny [19]:
• tumory typu I tvoří tumory nízkého grade
s chromofilní cytoplazmou a příznivou
prognózou
• tumory typu II jsou nejčastěji tumory
vyššího grade s eozinofilní cytoplazmou
a významnou náchylností ke vzniku
metastáz (úroveň důkazu: 3)
Cytogenetická a genetická analýza
potvrdila subklasifikaci RCC typu na
molekulární úrovni [20–22].
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4.2.3 Klinické faktory
Klinické faktory zahrnují celkový stav
pacienta, lokalizované symptomy, kachexii, anemii a počet krevních destiček
[23–27] (úroveň důkazu: 3).
4.2.4 Molekulární faktory
V současné době probíhá výzkum různých
molekulárních markerů: karbonická anhydráza IX (CaIX), vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), faktor vyvolávající
hypoxii (HIF), Ki67 (proliferace), p53, PTEN
(fosfatáza a homolog tensinu) (buněčný
cyklus), E-cadherin a CD44 (buněčná

adheze) [21–22] (úroveň důkazu: 3).
V současnosti však nejsou tyto markery
běžně užívány.
Stanovení profilu exprese genů umožnilo v nedávné době identifikovat
259 genů, které u běžného RCC umožňují
predikci přežití nezávisle na klinických
prognostických faktorech, což nasvědčuje
tomu, že genetická informace umožní
stanovit přesnější prognózu [28].
4.2.5 Prognostické systémy a nomogramy
Doposud byly vyvinuty a validovány různé
pooperační prognostické systémy a nomogramy, které užívají nezávislé prognostické
faktory [29–35]. Tyto systémy pravděpodobně umožní přesnější predikci doby
přežití pacienta než klasifikace TNM nebo
stanovení grade podle Fuhrmanové (úroveň důkazu: 3). Podstatná výhoda nomogramů spočívá v tom, že umožňují hodnocení prediktivní přesnosti (PA), která
umožňuje objektivní hodnocení všech
nových predikčních parametrů. V nedávné
době byl sestaven nový předoperační
nomogram s vynikající PA [36,37].
4.3 Závěr
Stadium RCC se doporučuje stanovit na
základě TNM klasifikace, dále je třeba
určit grade podle Fuhrmanové a RCC podtyp (WHO 2004 [16]), všechny tyto modality poskytují významné prognostické informace (úroveň důkazu: 2). V současné
době nemáme k dispozici žádné integrované prognostické systémy nebo molekulární markery, které bychom mohli
doporučit pro běžnou klinickou praxi.
Prognostické systémy a nomogramy lze
využít při zařazování pacientů do klinických studií (úroveň důkazu: 2).
Doporučení
Současný klasifikační systém TNM lze
doporučit vzhledem k tomu, že poskytuje
informace důležité pro stanovení prognózy
i volbu terapie (stupeň doporučení: B).
Dále se doporučuje užívat grading systém podle Fuhrmanové a klasifikaci RCC
podtypu (stupeň doporučení: B).
Přestože lze tyto prognostické systémy
a nomogramy využít při zařazování pacientů do klinických studií, jejich běžné
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užívání se nedoporučuje (stupeň doporučení: B).
Pro běžnou klinickou praxi nelze
v současné době doporučit žádné molekulární markery (stupeň doporučení: B).
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5. LÉČBA LOKALIZOVANÉHO
ONEMOCNĚNÍ
5.1 Operace
I v současné době představuje radikální
nefrektomie spočívající v odstranění tumorem zasažené ledviny zlatý standard kurativní léčby pacientů s lokalizovaným RCC,
která skýtá vysokou pravděpodobnost
vyléčení onemocnění [1].
Neexistují žádné důkazy, které by
upřednostňovaly jeden konkrétní operační
přístup. Důkazy dále prokazují, že v případě negativních nálezů zobrazovacích
vyšetření (CT, MRI) při předoperačním hodnocení stadia onemocnění není nutné
v rámci operační léčby RCC rutinně
provádět adrenalektomii. Toto obecné
pravidlo však má dvě výjimky:
• velké tumory horního pólu s rizikem
přímého zasažení nadledviny
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• tumory > 7 cm v průměru, které mají
vyšší riziko šíření metastáz do nadledviny
Radikální lymfadenektomie nevede
u pacientů s klinicky detekovatelnými lymfatickými uzlinami a vzdálenými metastázami ke zlepšení doby přežití [2]
(úroveň důkazu: 1a). U pacientů s hmatnými (nebo detekovanými pomocí CT)
zvětšenými uzlinami se doporučuje provedení lymfadenektomie, jež nám poskytne
přesné informace o stadiu onemocnění.
5.1.1 Embolizace
Embolizace tumoru se doporučuje
u pacientů:
• s makroskopickou hematurií, u nichž
není možné přistoupit k operačnímu
zákroku
• u pacientů před resekcí velkých paravertebrálních metastáz
Provedení embolizace před rutinní
radikální nefrektomií nepřináší žádný
benefit (úroveň důkazu: 3) [3–9].
5.1.1.1 Závěr
Radikální nefrektomie podle Robsona již
dnes nepředstavuje zlatý standard při
léčbě menších renálních tumorů (úroveň
důkazu: 2b). V případě normálního výsledku předoperačního CT na nadledvině
se nedoporučuje adrenalektomie (úroveň
důkazu: 3). Přibližně polovina metastáz do
nadledvin je způsobena velkými tumory
horního pólu (úroveň důkazu: 3). Vzhledem k tomu, že rozšířená lymfadenektomie nezlepšuje dobu přežití pacientů,
u nichž nejsou přítomny klinicky detekovatelné lymfatické uzliny a vzdálené
metastázy, omezuje se její využití na
stanovení stadia onemocnění u pacientů
s hmatnými a zvětšenými lymfatickými
uzlinami detekovanými pomocí CT [2]
(úroveň důkazu: 1b). RCC s nádorovými
tromby mají obvykle vyšší stadium i vyšší
grade (úroveň důkazu: 2b) a jsou spojeny
s dvojnásobně častým výskytem vzdálených metastáz nebo metastáz do lymfatických uzlin (úroveň důkazu: 3). Tato
zvýšená biologická agresivita podmiňuje
prognózu významnějším způsobem než
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kraniální rozsah trombu v dolní duté žíle
(úroveň důkazu: 3) [10–23].
Doporučení
Operační léčba je jedinou možností pro
vyléčení RCC. Rutinní provádění rozšířené
lymfadenektomie nezlepšuje u pacientů
bez detekovatelných lymfatických uzlin
dobu přežití. Tuto modalitu je vhodné
vyhradit pouze pro účely určení stadia
onemocnění (stupeň doporučení: A).
U většiny pacientů (s výjimkou velkých
tumorů horního pólu s pravděpodobným
zasažením nadledvin) není nutné během
nefrektomie provádět adrenalektomii (stupeň doporučení: B).
Pacienti s masivní hematurií nebo
intenzivní lokální bolestí mohou mít benefit z paliativního účinku embolizace (stupeň doporučení: C).
5.1.2 Nefrony šetřící operace
Běžné indikace pro nefrony šetřící operaci
lze rozdělit do následujících kategorií:
• absolutní (anatomická nebo funkční
solitární ledvina)
• relativní (druhá ledvina je funkční, ale ve
stavu, který může v budoucnosti vést
k poškození její funkce)
• elektivní (lokalizovaný unilaterální RCC
a zdravá kontralaterální ledvina)
Relativní indikace zahrnují také pacienty s dědičnými formami RCC, kteří mají
vysoké riziko vzniku tumoru v kontralaterální ledvině.
5.1.2.1 Závěr
Nefrony šetřící operace poskytuje pacientům s RCC o velikosti < 4 cm v maximálním
průměru dlouhou dobu přežití bez recidivy
srovnatelnou s výsledky zaznamenanými
po radikální operaci (úroveň důkazu: 2b)
[24–26]. Nefrony šetřící operace (prováděná u pacientů s absolutní, nikoli elektivní indikací) je spojena s vyšší mírou
výskytu komplikací a vyšším rizikem vzniku
lokálně recidivujícího onemocnění, pravděpodobně v důsledku větší velikosti
tumoru (úroveň důkazu: 3) [27–28].
Bylo prokázáno, že radikální nefrektomie (ve srovnání s nefrony šetřící operací) je spojena s vyšším rizikem narušení

renální funkce, které může vést až ke
vzniku chronické renální nedostatečnosti
a proteinurie (úroveň důkazu: 3) [29–31].
V několika studiích byly i u pacientů
s větším tumorem (o rozměru až 7 cm),
kteří podstoupili nefrony šetřící operaci,
zjištěny onkologické výsledky srovnatelné
s výsledky dosaženými při radikálním přístupu. V případě, že je resekován celý
tumor, nemá šířka chirurgických okrajů
vliv na pravděpodobnost vzniku lokální
recidivy (úroveň důkazu: 3).
Doporučení
Nefrony šetřící operace představuje zavedenou metodu léčby RCC (stupeň
doporučení: B).
V centrech, která mají dostatečnou
zkušenost v dané oblasti, je možné
pomocí nefrony šetřící operace léčit
u vybraných pacientů tumory o velikosti
≥ 4–7 cm v maximálním průměru (stupeň
doporučení: B)
Vyššímu riziku lokální recidivy po parciální resekci RCC je možné zamezit
zajištěním minimálních chirurgických
okrajů (stupeň doporučení: B).
Při nefrony šetřící operaci u pacientů
s tumory větších rozměrů se z důvodu
vyššího rizika intrarenální recidivy doporučuje intenzivnější sledování (stupeň
doporučení: B).
5.1.3 Laparoskopická nefrektomie
Od svého zavedení se nefrony šetřící
laparoskopická nefrektomie stala zavedenou metodou operační léčby RCC po
celém světě. Při retro- i transperitoneálním
laparoskopickém přístupu je třeba dodržovat onkologická pravidla, která jsou platná
pro otevřenou operaci:
• včasná kontrola renálních cév před
manipulací s tumorem
• široká mobilizace vzorku vně Gerotovy
fascie
• prevence traumatizace nebo ruptury
vzorku
• zajištění intaktní extrakce vzorku
V rukou zkušených urologů-laparoskopistů a při dodržování výše uvedených
pravidel pro otevřenou radikální nefrektomii lze v současné době laparoskopic-
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kou radikální nefrektomii považovat za
standardní metodu léčby pacientů s T1-2
RCC. Údaje týkající se doby přežití bez
recidivy zaznamenané po laparoskopické
operaci jsou srovnatelné s výsledky
otevřené radikální nefrektomie.

představuje standardní metodu léčby (stupeň doporučení: C).
Laparoskopická parciální resekce by
se měla provádět výhradně v centrech,
která mají zkušenost s laparoskopickým
přístupem (stupeň doporučení: C).

5.1.3.1 Závěr
Laparoskopická radikální nefrektomie je
ve srovnání s otevřenou operací spojena
s nižší morbiditou (úroveň důkazu: 3).
V rukou zkušeného operatéra je míra kontroly tumoru stejná pro T1-2 i T3 nádory
(úroveň důkazu: 3).

5.2 Alternativní léčba
Alternativu k operační léčbě RCC představují perkutánní a minimálně invazivní
techniky řízené pomocí zobrazovacího
vyšetření, např. perkutánní radiofrekvenční (RF) ablace [41,42], kryoablace
[43], ablace pomocí mikrovln, laserová
ablace a ablace ultrazvukem o vysoké
intenzitě (HIFU) (úroveň důkazu: 2b) [44].
Potenciální výhody těchto a dalších technik mohou spočívat v nižší morbiditě,
ambulantním provedení zákroku a možnosti léčit i pacienty s vysokým rizikem
(úroveň důkazu: 2b).
Indikacemi pro minimálně invazivní
techniky, včetně RF ablace, jsou malé,
náhodně detekované léze ledvinné kůry
u starších pacientů, pacientů s genetickými
predispozicemi ke vzniku vícečetných tumorů
nebo pacientů se solitární ledvinou nebo
bilaterálními tumory (úroveň důkazu: 2b).
Kontraindikacemi pro výše uvedené
techniky jsou krátká očekávaná délka
zbytku života < 1 rok, přítomnost mnohočetných metastáz nebo obtížně léčitelné onemocnění (z důvodu velikosti nebo
lokalizace tumoru). Obecně lze říci, že při
léčbě tumorů o velikosti > 5 cm, tumorů
v oblasti hilu, proximálním ureteru nebo
v centrální oblasti vývodného systému se
RF ablace obvykle nedoporučuje [44].
Absolutní kontraindikací jsou nezvratné
koagulopatie nebo závažné nestabilní
stavy, jako například sepse.
Ačkoli byla zaznamenána nízká míra
výskytu komplikací dokonce u pacientů
s vysokým rizikem, je třeba získat informace z multicentrických studií, které
umožní definovat onkologickou účinnost
léčby a výskyt komplikací s těmito modalitami spojený, jako alternativu otevřené
nebo laparoskopické operaci.

Doporučení
Laparoskopickou nefrektomii je vhodné
provádět v centrech se specializací na laparoskopické operace (stupeň doporučení: B).
Lze očekávat, že laparoskopická
nefrektomie se stane běžnou metodou
léčby RCC. Tento přístup je vhodné prosazovat v centrech zabývajících se léčbou
renálních tumorů (stupeň doporučení: B).
5.1.4 Parciální laparoskopická resekce
ledviny
V rukou zkušeného operatéra představuje
laparoskopická parciální resekce ledviny
u dobře vybraných pacientů alternativu
k otevřené nefrony šetřící operaci [32–35].
Nejlepší indikací pro laparoskopickou
nefrony šetřící operaci je malý a periferně
lokalizovaný renální tumor. Převládá názor,
že onkologické výsledky laparoskopické
parciální resekce jsou sice shodné
s výsledky otevřené nefrony šetřící operace [36,37], nemáme však k dispozici
žádné větší studie, které by potvrdily
spolehlivý dlouhodobý účinek.
Mezi nevýhody laparoskopického přístupu patří delší doba teplé ischemie
a vyšší míra intra- a pooperačních
komplikací než při otevřené operaci
[38–40].
5.1.4.1 Závěr
Parciální resekci ledviny lze provádět
i pomocí laparoskopického přístupu (úroveň důkazu: 2b).
Doporučení
Otevřená parciální resekce ledviny dnes
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5.2.1 Závěr
Výše uvedené minimálně invazivní
techniky dnes představují experimen-

tální metody léčby karcinomu ledviny.
Jejich účinnost je nutné dále posoudit
v klinických studiích. Nevýhoda minimálně
invazivních metod spočívá v nedostatečném histopatologickém vyšetření.
Jejich výhodou je však menší invazivita
umožňující léčbu pacientů v horším zdravotním stavu, kteří nemohou podstoupit
klasickou operaci (úroveň důkazu: 3).
Doporučení
Neoperační alternativní techniky se
v současné době doporučují u pacientů
s malými periferními tumory, jimž špatný
zdravotní stav nedovoluje podstoupit
otevřenou nebo laparoskopickou operaci
(stupeň doporučení: B).
Tyto techniky zahrnují perkutánnní
a minimálně invazivní techniky řízené
zobrazovacím vyšetřením, např. perkutánní radiofrekvenční ablaci, kryoablaci,
mikrovlnnou ablaci, laserovou ablaci
a ablaci fokusovaným ultrazvukem o vysoké intenzitě (stupeň doporučení: B).
5.3 Adjuvantní terapie
Existují důkazy, že adjuvantní vakcinace
může u vybrané podskupiny pacientů podstupujících nefrektomii renálního karcinomu T3 zlepšovat dobu přežití bez progrese. Co se týče vlivu na celkové přežití, je
třeba další potvrzení (úroveň důkazu: 1b)
[46–50]. Prognostické algoritmy mohou pomoci identifikovat ty pacienty, kteří mohou
mít největší benefit z adjuvantní vakcinace.
5.3.1 Závěr
Adjuvantní terapie s aplikací cytokinů
nezlepšuje po nefrektomii dobu přežití
(úroveň důkazu: 1b).
Doporučení
S výjimkou kontrolovaných klinických
studií není adjuvantní terapie po operaci
indikována (stupeň doporučení: A).
5.4 Operační léčba metastazujícího RCC
(nefrektomie tumoru)
Nefrektomie má kurativní účinek pouze
v případě, že výkon umožňuje excizi všech
ložisek nádoru. U většiny pacientů s metastazujícím onemocněním má nefrektomie pouze paliativní účinek a je ne-
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zbytné aplikovat další systémovou léčbu.
V metaanalýze dvou randomizovaných
studií srovnávajících účinek nefrektomie
v kombinaci s imunoterapií vs účinek samotné imunoterapie byla u pacientů podstupujících nefrektomii zaznamenána
delší doba přežití [51]. Nefrektomie metastazujícího onemocnění je indikována
u pacientů, kteří mohou podstoupit operaci
a kteří jsou v celkově dobrém stavu [52].
5.4.1 Závěr
Nefrektomie tumoru v kombinaci s aplikací interferonu-alfa (INFα) zlepšuje
celkovou dobu přežití pacientů s metastazujícím RCC (mRCC), kteří jsou v celkově
dobrém stavu (úroveň důkazu: 1b).
Doporučení
Pacientům s metastazujícím RCC, kteří
jsou v celkově dobrém stavu, se doporučuje kombinace nefrektomie a aplikace
IFN-alfa (stupeň doporučení: A).
5.5 Resekce metastáz
Úplné odstranění metastatických lézí přispívá ke zlepšení klinické prognózy. Při
úplné resekci metastatických lézí nebo
izolované lokální recidivě nezlepšuje
imunoterapie klinickou prognózu (úroveň
důkazu: 2b) [52–56].
5.5.1 Závěr
Metastazektomie umožňuje u pacientů
s RCC zlepšení klinické prognózy (úroveň
důkazu: 3).
Doporučení
U pacientů v celkově dobrém stavu se synchronním metastazujícím onemocněním
se v případě, že je tumor resekovatelný,
doporučuje metastazektomie (stupeň
doporučení: B).
Pacienti po odstranění metachronních
metastáz mají horší prognózu (stupeň
doporučení: B).
Metastazektomie by se měla provádět
u pacientů s reziduálními a resekovatelnými metastatickými lézemi, kteří odpovídali na imunoterapii a/nebo u pacientů
s malým počtem (solitární léze) metachronních metastáz – z důvodu zlepšení
prognózy (stupeň doporučení: B).
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5.6 Radioterapie metastáz u RCC
Radioterapii lze provádět u vybraných
symptomatických pacientů s neresekovatelnými metastázami do mozku nebo
skeletu, kteří nereagují na konzervativní
léčbu [57–58].
5.6.1 Závěr
Radioterapie metastazujícího RCC může
způsobit signfikantní úlevu symptomů
a zmírnění bolesti, např. solitární kostní
metastázy (úroveň důkazu: 2b).
Doporučení
Ve vybraných případech může radioterapie
metastáz do mozku (ozařování celého
mozku nebo stereotaktický přístup) a kostních lézí způsobit úlevu symptomů mRCC
(stupeň doporučení: B) [59–60].
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6. SYSTÉMOVÁ TERAPIE
METASTAZUJÍCÍHO RCC
6.1 Chemoterapie
Vzhledem k tomu, že RCC vzniká v proximálních tubulech, nachází se zde vysoká
hladina exprese na mnoho léků rezistentního proteinu P-glykoproteinu, který je tedy
rezistentní i na většinu druhů chemoterapie. Chemoterapie je účinná pouze při
kombinaci 5fluorouracilu (5FU) s imunoterapeutickými agens [1].
6.1.1 Závěr
Při léčbě pacientů s mRCC je účinná pouze
kombinace 5FU a imunoterapie (úroveň
důkazu: 3).
Doporučení
Chemoterapie prováděná v rámci monoterapie není při léčbě pacientů s mRCC
účinná (stupeň doporučení: B).
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6.2 Imunoterapie
6.2.1 Monoterapie s použitím
interferonu-alfa a kombinovaná aplikace
interferonu-alfa s bevacizumabem
V randomizovaných studiích byla při terapii
IFN-α u pacientů s mRCC prokázána delší
doba přežití než při užívání hormonální
terapie [2]. Ve srovnání s placebem byla
při aplikaci IFN-α zaznamenána 6–15%
míra odpovědi, 25% pokles rizika progrese tumoru a pouze mírný benefit
v době přežití (3–5 měsíců) [3,4]. V nedávné době bylo zjištěno, že IFN-α
v kombinaci s bevacizumabem dosahuje
lepší odpovědi a delšího přežití bez progrese než samotná monoterapie IFN-α
[5,6]. Všechny současné randomizované
studie srovnávající aplikaci antiangiogenních agens s monoterapií IFN-α jasně
prokázaly, že nejlepších výsledků dosahuje aplikace sunitinibu, bevacizumabu
v kombinaci s IFN-α nebo temsirolimu
[5–8].
6.2.1.1 Závěr
Monoterapie s použitím interferonu-alfa
se již v rámci léčby první volby pacientů
s mRCC nedoporučuje (úroveň důkazu: 1b).
6.2.2 Interleukin-2
Interleukin-2 (IL-2) se užívá při léčbě mRCC
již od roku 1985, míra účinnosti se
pohybuje v rozmezí 7–27 % [8–10].
Doposud nebylo stanoveno optimální
dávkování IL-2, při vyšší dávce IL-2
však byla zaznamenána déletrvající
odpověď (> 10 let) [11]. Toxicita IL-2 je
podstatně závažnější než při aplikaci
INF-α. Zdá se, že jediným typem RCC,
který odpovídá na imunoterapii, je karcinom z jasných buněk. Aplikace IL-2 nebyla
ověřena v žádné kontrolované randomizované studii, která by srovnávala benefit
tohoto preparátu s nejlepší dostupnou
terapií [4].
6.2.2.1 Závěr
Aplikace IL-2 je spojena s větším počtem vedlejších účinků než INF-α. Aplikace vysoké dávky IL-2 dosahuje u omezeného počtu pacientů trvalé odpovědi.
IL-2 představuje jediný agens vhodný
pro monoterapii, a to pouze u dobře
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vybrané populace pacientů s dobrou
prognózou.

kombinace a kombinace těchto preparátů
s cytokiny jsou stále ve fázi výzkumu.

Doporučení
Monoterapie s použitím interferonu-alfa se
již v rámci léčby první volby pacientů
s mRCC nedoporučuje (stupeň doporučení: A).
Jako terapie první volby se u pacientů
s nízkým a středním rizikem doporučuje aplikace bevacizumabu v kombinaci s INF-α.
Klinický benefit imunoterapie IL-2 byl zaznamenán pouze u některých pacientů
s tumorem z jasných buněk a nízkým
rizikem (stupeň doporučení: B).
Kombinovaná aplikace cytokinů,
s dodatečnou chemoterapií ani bez ní,
nezlepšuje ve srovnání s monoterapií
celkovou dobu přežití (stupeň doporučení: A).

6.3.1 Sorafenib
Sorafenib je perorální inhibitor multikinázy, jehož účinek působí proti Raf-1
serin/threonin kináze, B-Raf, VEGFR-2,
PDGFR, FLT-3 a c-KIT. Studie III. fáze
srovnávající účinek sorafenibu a placeba
po selhání předchozí systémové imunoterapie uvádějí u pacientů užívajících sorafenib zlepšení doby přežití bez progrese
o tři měsíce [15]. K tomuto zlepšení došlo
u pacientů, kteří přešli z aplikace placeba
na aplikaci sorafenibu [16].

6.3 Preparáty způsobující inhibici
angiogeneze
Pokrok v porozumění molekulární biologii
umožnil vznik několika nových preparátů
pro léčbu mRCC (tab. 4).
U sporadického RCC z jasných buněk
způsobuje akumulace HIF vyvolaná deaktivací VHL nadměrnou expresi VEGF a PDGF
(růstový faktor odvozený z trombocytů).
Oba tyto faktory jsou zodpovědné za podporu neoangiogeneze [12–14]. Tento proces se významně podílí na vzniku a progresi RCC. V současné době jsou v USA
a Evropě schváleny čtyři agens pro léčbu
mRCC:
• sorafenib (Nexavar®)
• sunitinib (Sutent®)
• bevacizumab (Avastin®) v kombinaci
s INF-α
• tamsirolimus (Torisel®)
Několik dalších preparátů způsobujících inhibici abiogeneze, jejich vzájemné

6.3.2 Sunitinib
Sunitinib je inhibitor oxindol tyrozin kinázy
(TK), který selektivně inhibuje účinek
PDGFR, VEGFR, KIT a FLT-3. Tento preparát má antitumorózní a anti-angiogenní
účinky. Studie II. fáze testující aplikaci
sunitinibu jako monoterapii druhé volby
u pacientů s mRCC uvádějí 34–40% míru
částečné odpovědi a stabilizaci onemocnění po dobu > tři měsíce u 27–29 pacientů [17].
V nedávné době byla provedena studie
II. fáze srovnávající účinek sunitinibu jako
monoterapie první volby a účinek IFN-α.
U pacientů užívajících sunitinib byla zaznamenána delší doba přežití bez progrese
než u pacientů užívajících IFN-α (11 vs
5 měsíců, p < 0,000001).
Tyto výsledky prokazují, že monoterapie IFN-α dosahuje u pacientů s mRCC
s nízkým a středním rizikem horších
výsledků než aplikace sunitinibu [18].
U pacientů užívajících sunitinib byla zaznamenána celková doba přežití 26,4 měsíců,
u pacientů užívajících IFN-α 21,8 měsíců
(p = 0,05) [18]. U pacientů, kteří přešli
z léčby pomocí IFN-α na sunitinib (n = 25),

Tab. 4. Aktualizovaná doporučení pro systémovou léčbu mRCC první i druhé volby.
Léčba

Riziko nebo předchozí léčba

Doporučovaný preparát

terapie první volby

nízké nebo střední riziko
vysoké riziko

sunitinib
bevacizumab + IFN-α
temsirolimus

cytokiny
VEGFR
mTOR

sorafenib
everolimus
klinické studie

terapie druhé volby
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byla zaznamenána následující střední
doba přežití: 26,4 měsíců při aplikaci sunitinibu a 20,0 měsíců při aplikaci IFN-α
(p = 0,03). U pacientů, kteří po ukončení
studie nepodstoupili žádnou další léčbu,
byla zaznamenána následující střední
celková doba přežití: 28,1 měsíců při aplikaci sunitinibu a 14,1 měsíců při aplikaci
IFN-α (p = 0,003).
6.3.3 Monoterapie s použitím
bevacizumabu a kombinovaná aplikace
bevacizumabu s interferonem-alfa
Bevacizumab je lidská monoklonální protilátka, která se váže na izoformy VEGF-A.
Bylo prokázáno, že aplikace 10 mg/kg
bevacizumabu každé dva týdny zlepšuje
(ve srovnání s placebem) u pacientů
refrakterních na imunoterapii celkovou
odpověď (10 %) a dobu přežití bez progrese [19]. V poslední dvojitě zaslepené
studii III. fáze (n = 649) srovnávající účinek
bevacizumabu + IFN-α s monoterapií
IFN-α [5] byl zaznamenán následující výsledek: 31% míra celkové odpovědi u pacientů užívajících bevacizumab + IFN-α
a 13% míra u pacientů užívajících pouze
IFN-α (p < 0,0001). Střední doba přežití bez
progrese se významně zvýšila z 5,4 měsíců
při aplikaci IFN-α na 10,2 měsíců při aplikaci bevacizumabu + IFN-α (p < 0,0001),
tento efekt se však týkal pouze pacientů
s nízkým a středním rizikem. U pacientů
s vysokým rizikem nebyl zaznamenán
žádný benefit. Doposud nemáme k dispozici žádné finální údaje týkající se celkové
doby přežití.
6.3.4 Inhibitory mTOR (cíl rapamycinu
u savců)
6.3.4.1 Temsirolimus
Temsirolimus je speciální inhibitor cíle
rapamycinu u savců (mTOR) [20]. Pacienti
s mRCC s vysokým rizikem byli randomizováni k léčbě první volby pomocí temsirolimu nebo monoterapii IFN-α, případně
kombinaci obou terapií. Celková doba
přežití byla 10,9 měsíců u pacientů užívajících temsirolimus a 7,3 měsíců u pacientů užívajících IFN-α (p < 0,0069).
U pacientů užívajících kombinaci obou
preparátů však nedošlo k významnému
zlepšení celkové doby přežití [7].
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6.3.4.2 Everolimus
Everolimus je orální inhibitor mTOR. Nová
studie III. fáze srovnávala účinek everolimu + BSC (nejlepší podpůrná péče) s placebem + BSC u pacientů, u nichž došlo
k selhání anti-VEGF-R léčby. Při aplikaci
everolimu byla zaznamenána střední doba
přežití bez progrese 4 měsíce, při aplikaci
placeba pouze 1,9 měsíce (p < 0,001)
[12,21].
6.3.5 Závěr
Inhibitory tyrosin kinázy (TKIs) zlepšují
v rámci terapie první i druhé volby u pacientů s mRCC dobu přežití bez progrese
a celkovou dobu přežití (úroveň důkazu: 1b).
Dále byl prokázán účinek sorafenibu
v rámci léčby druhé volby po selhání aplikace cytokinů (úroveň důkazu 1b).
Sunitinib má u pacientů s nízkým
a středním rizikem, kteří nebyli dříve léčeni
cytokiny, lepší účinek než IFN-α (úroveň
důkazu: 1b).
Kombinace bevacizumabu a IFN-α má
u pacientů s nízkým a středním rizikem,
kteří nebyli dříve léčeni cytokiny, lepší
účinek než IFN-α (úroveň důkazu: 1b).
Monoterapie temsirolimem je u pacientů s vysokým rizikem účinnější než
aplikace IFN-α nebo kombinovaná aplikace temsirolimu a IFN-α (úroveň důkazu:
1b).
Everolimus prodlužuje u pacientů,
u nichž selhala léčba pomocí TKIs, dobu
přežití bez progrese.
Role těchto nových preparátů při léčbě
mRCC je poněkud rozporuplná a stále
probíhají různé studie testující kombinovanou aplikaci těchto medikamentů.
Doposud nemáme k dispozici žádné
údaje, které by prokazovaly jejich kurativní
účinek. Aplikace těchto preparátů pravděpodobně umožní stabilizaci mRCC po delší
časový interval. Tento benefit je však
nutné posoudit v kontextu toxicity a kvality
života pacienta (úroveň důkazu: 4).
Doporučení
Aplikace sunitinibu je doporučována jako
terapie první volby u pacientů s nízkým
a středním rizikem (stupeň doporučení: A).
Aplikace bevacizumabu a IFN-α je doporučována jako terapie první volby

u pacientů s nízkým a středním rizikem
(stupeň doporučení: A).
Aplikace sorafenibu je u doporučována
jako terapie druhé volby u pacientů
s mRCC, u nichž selhala aplikace cytokinů
(stupeň doporučení: A).
Aplikace temsirolimu je doporučována
jako terapie první volby u pacientů s vysokým rizikem (stupeň doporučení: A).
Aplikaci everolimu lze doporučit jako
terapii druhé volby u pacientů s mRCC,
u nichž selhala aplikace inhibitorů tyrosin
kinázy (stupeň doporučení: A).
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7. POZOROVÁNÍ PO RADIKÁLNÍ
OPERACI RCC
7.1 Úvod
Sledování pacienta po radikální operaci
umožní urologům monitorovat nebo identifikovat:
• pooperační komplikace
• renální funkci
• lokální recidivu
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• recidivu onemocnění v kontralaterální
ledvině
• vznik metastáz
Metody a vhodné načasování vyšetření
jsou předmětem mnoha publikací. Přesto
však nebylo v otázce sledování pacientů
po radikální operaci ledviny dosaženo konsenzu.
Pooperační komplikace a renální
funkce jsou hodnoceny na základě odebrání anamnézy, fyzikálního vyšetření
a hodnocení hladiny kreatininu v séru.
Opakované dlouhodobé monitorování
hladiny kreatininu je indikováno v případě, že je před operací renální funkce
narušena nebo pokud po operaci dojde
k signifikantnímu zvýšení hladiny kreatininu v séru [1].
Lokální recidiva se vyskytuje pouze ve
výjimečných případech (1,8 %), ale vzhledem k tomu, že nejúčinnější léčbu představuje cytoredukční operace, je užitečná
časná diagnostika [2,3]. K recidivě
onemocnění v kontralaterální ledvině
dochází také pouze výjimečně (1,2 %).
Tento druh recidivy závisí na stavu pozitivních okrajů, multifokalitě a grade
onemocnění [4].
Důvodem pro sledování pacienta je
časná identifikace metastáz. Šíření tumoru snižuje možnost operační resekce,
která představuje u pacientů s resekovatelnou (a nejlépe solitární) metastazující
lézí standardní metodu léčby. Časná diagnostika recidivy tumoru v klinických studiích může navíc v případě malého objemu
nádoru zvýšit účinnost systémové léčby.
7.2 Které vyšetření je vhodné pro
konkrétního pacienta a kdy je třeba
je provádět?
Intenzivní sledování s opakovaným radio-

logickým vyšetřením není u všech pacientů nutné, protože například operace
malých, dobře diferencovaných tumorů dosahuje téměř vždy vynikajících výsledků.
Sledování u jednotlivých pacientů se tedy
doporučuje modifikovat s ohledem na
riziko vzniku recidivy nebo metastáz. K dispozici nemáme bohužel žádné údaje randomizovných studií, některé závěry však
lze vyvodit z velkých studií s dlouhou
dobou sledování (úroveň důkazu: 4).

Tab. 5. Algoritmus vycházející z Mayo
Scoring System [13] umožňující
u pacientů s renálním karcinomem
z jasných buněk predikci výskytu
metastáz po nefrektomii.
Charakteristika

Skóre

primární tumor/stadium T
T1a
pT1b
pT2
pT3–pT4

0
2
3
4

velikost tumoru
< 10 cm
> 10 cm

0
1

regionální lymfatické uzliny
pNx/pN0
pN1–pN2

0
2

nukleární grade
grade 1–2
grade 3
grade 4

0
1
3

nekrotizující tumor
žádná nekróza
nekróza

0
1

Na základě Mayo Scoring System [13] lze pacienty
rozdělit do těchto rizikových skupin: pacienti s nízkým
rizikem 0–2, pacienti se středním rizikem 3–5
a pacienti s vysokým rizikem > 6. Užívání těchto
bodovacích škál umožní urologům volbu vhodného
zobrazovacího vyšetření a identifikaci těch pacientů,
kteří vyžadují intenzivní sledování.

Tab. 6. Zvýšené riziko výskytu metastáz (%) po nefrektomii u pacientů s renálním
karcinomem z jasných buněk. Riziko definováno na základě rizikových skupin
stanovených pomocí Mayo Scoring System [13].
Riziková skupina

1 rok

3 roky

5 let

10 let

nízké riziko

0,5

2,1

2,9

7,5

střední riziko

9,6

20,2

26,2

35,7

vysoké riziko

42,3

62,9

68,8

76,4
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Prognostické faktory lze rozdělit do
následujících skupin: anatomické (velikost
a stadium tumoru, invaze žilního systému,
zasažení nadledvin a stav lymfatických
uzlin), histologické (grade, přítomnost
sarkomu, nekróza a invaze vývodného systému), klinické (celkový stav pacienta,
anemie, počet trombocytů a kachexie)
a molekulární [5,6].
Ačkoli jsou v současné době testovány
různé molekulární markery při použití
imunoterapie, vakcíny, genové techniky
a techniky ovlivňující angiogenezi, žádná
z výše uvedených modalit však dnes není
běžně užívána. Podrobnější informace
týkající se molekulárních markerů viz kapitola 4.2 Prognostické faktory.

vých skupin liší [10–13]. Příklady těchto
klasifikačních systémů jsou uvedeny
v tab. 5 a 6.

7.3 Možnosti zobrazovacího vyšetření
V případě nízké pravděpodobnosti vzniku
recidivy se doporučuje provádět RTG
vyšetření hrudníku a ultrazvukové vyšetření.
U pacientů se středním nebo vysokým
rizikem recidivy se provádí CT hrudníku
a břicha, při opakovaném provádění CT je
však třeba uvážit signifikantní morbiditu
v důsledku radiace [7].
V závislosti na dostupnosti nových
účinných možností léčby může být zapotřebí přísnější program sledování. Další
problematickou otázkou je optimální
délka sledování. Dalo by se předpokládat,
že sledování pět let po operaci využívající
zobrazovací vyšetření je cenově nevýhodné [8]. Pozdní metastázy jsou ve
většině případů solitární a vyžadují agresivnější léčbu s kurativním záměrem.
Malé tumory v kontralaterální ledvině
(2–3 %) lze léčit pomocí nefrony šetřící
operace. U tumorů o velikosti < 4 cm není
po parciální resekci ledviny a radikální
nefrektomii zaznamenán žádný rozdíl
v recidivě [9].
Několik výzkumných skupin vyvinulo
klasifikační systémy a algoritmy využívající
výše uvedené proměnné, které umožňují
rozdělení pacientů v závislosti na riziku
vzniku recidivy nebo metastáz do skupin
s nízkým, středním a vysokým rizikem.
Frekvence a typ vyšetření se u jednotli-

Doporučení
Intenzitu sledování u jednotlivých pacientů
je třeba přizpůsobit riziku recidivy tumoru
nebo případně jeho systémové progresi.
Stanovení vhodného sledování umožňuje
nomogram pro rozdělení pacientů podle
rizika (stupeň doporučení: C).
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7.4 Závěr
V případě velmi nízkého rizika recidivy
tumoru nebo jeho systémové progrese
není nutné při běžném vyšetření v rámci
sledování provedení CT. CT se u těchto
pacientů doporučuje pouze v případě výskytu symptomů souvisejících s tumorem.
U pacientů se středním rizikem se
doporučuje intenzivní sledování zahrnující
pravidelné CT scanování na základě nomogramů (na základě rizika). U pacientů
s vysokým rizikem se doporučuje rutinní
provádění CT (stupeň doporučení: 4).
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8. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
DODATKŮ, O NĚŽ BYLA ROZŠÍŘENA
AKTUALIZOVANÁ VERZE RCC
GUIDELINES (2009)
Prognóza
Prognostické nomogramy byly validovány.
Jedna z jejich výhod spočívá v možnosti
stanovit přesnost predikce.
Léčba
Aplikace IFN-α v rámci monoterapie
první volby se již u pacientů s mRCC
nedoporučuje.
Aplikaci bevacizumabu a IFN-α lze doporučit jako terapii první volby u pacientů
s mRCC s nízkým a středním rizikem.
Aplikaci everolimu lze doporučit jako
terapii druhé volby u pacientů s mRCC,
u nichž selhala aplikace inhibitorů tyrosin
kinázy (TKI).
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9. ZKRATKY UŽITÉ V TEXTU
Tento seznam neobsahuje nejběžnější
zkratky
5FU
5-fluorouracil
BBS
nejlepší podpůrná péče
CT
počítačová tomografie
FLT-3
tyrosin kináza 3 podobná FMS
HIF
faktor vyvolávající hypoxii
HIFU
fokusovaný ultrazvuk o vysoké
intenzitě
INFα
interferon alfa
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IL-2
mRCC

interleukin-2
metastazující karcinom
z renálních buněk
MRI
zobrazovací vyšetření
magnetickou rezonancí
mTOR cíl rapamycinu u savců
PA
přesnost predikce
PDGF
destičkový růstový faktor
PDGFR receptor destičkového růstového
faktoru
RCC
karcinom z renálních buněk

RF
TNM
USG
VEGF
VEGFR
VHL
WHO

radiofrekvence
klasifikace
tumor–uzlina–metastáza
ultrazvukové vyšetření
vaskulární endoteliální růstový
faktor
receptor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru
von Hippel-Lindau
Světová zdravotnická
organizace
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