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Celková incidencia zhubných nádorov v gravidite je
2, 35/ 10 000 gravidných žien
Urologické malignity sa v tehotenstve vyskytujú
vzácne: približne 1 na 1 000 gravidít
Zhubný nádor močového mechúra u gravidnej ženy
prvý raz opísal B. Waser a spol. v roku 1927
Nejasné príznaky môžu oddialiť diagnózu
Zatiaľ nebol podaný žiadny dôkaz zvýšeného výskytu
zhubných nádorov v dôsledku zmien spojených s
graviditou
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Retrospektívne zhodnotenie výskytu, príznakov,
diagnostiky a liečby urologických nádorov u
tehotných žien na vlastnom súbore pacientok




10 gravidných žien ( ̴ vek 28, 5; rozpätie 21 – 41) rokov
s prítomnými malignitami uropoetického traktu:
- urotelový nádor močového mechúra 6 x
- karcinóm obličky 2 x
- karcinóm uretry 1 x
- urotelový nádor močovodu 1 x
Prítomnosť urologickej malignity potvrdená u dvoch žien
v prvom trimestri; u zvyšných 8 v druhom a treťom
trimestri gravidity
∼ druhá gravidita (rozpätie prvá až štvrtá)

̴ priemerný
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„Benígne nádory“ močového systému dokázané v danom
období u 11 žien (∼ vek 24; rozpätie 19 – 43 rokov):
- karunkula močovej rúry 4 x
- angiomyolipóm obličky 2 x
- fibroepiteliálny polyp močového mechúra 2 x
- granuloma gravidarum urethrae 2 x
- leiomyóm retroperitonea 1 x










Anamnéza
Klinické príznaky
Laboratórne vyšetrenia
Ultrasonografia
Zobrazenie magnetickou rezonanciou
Endoskopické vyšetrenie (flexibilná cystoskopia a v
jednom prípade aj flexibilná ureterorenoskopia)
Biopsia + histologické vyšetrenie
Iné

̴ priemerný
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Vek

Nádor

Charakteristika
nádoru

Hlavný príznak

Liečba v
gravidite

Termín pôrodu
+ stav plodu

Sledovanie
matky

21

NMM*

pT1G1,
mnohopočetný

Makroskopická
hematúria

TUR

41. týždeň: živý

78 mesiacov:
recidívy, TUR

24

NMM*†

pTaG1, solitárny,
2 x 0, 5 cm

Makroskopická
hematúria

TUR

40. týždeň: živý

93 mesiacov: bez
recidívy

28

NMM*

pT1G2, solitárny,
2 x 2 cm

Makroskopická
hematúria

TUR

39. týždeň: živý

110 mesiacov:
recidívy, TUR

29

NMM*

pT1G2,
mnohopočetný

Makroskopická
hematúria

TUR

40. týždeň: živý

45 mesiacov:
recidíva, TUR

31

NMM*

pT1G3, solitárny,
2, 5 x 1, 5 cm

Makroskopická
hematúria

TUR

39. týždeň: živý

13 mesiacov:
recidíva, TUR

41

NMM*

pT2G2, solitárny,
3 x 2, 5 cm

Makroskopická
hematúria

TUR

40. týždeň: živý

5 mesiacov:
progresia, TUR ?

23

RK**†

2 x 3 cm, dolný pól
(T1)

Náhodný USG nález

Parciálna NE

41. týždeň: živý

132 mesiacov:
bez progresie

27

RK**

2, 5 x 5 cm, stredná
tretina + hilus (T2)

Bolesti v boku

NE

(po pôrode)

38. týždeň
(sekcia): živý

21 mesiacov: bez
progresie

28

NM*

0, 5 x 0, 5 cm,
juxtavezikálne

Makroskopická
hematúria

Koagulácia

41. týždeň: živý

11 mes. : recidíva
v m. m., TUR

33

KU*

pT1G2

„Krvácanie“

Resekcia

40. týždeň: živý

12 mesiacov: bez
recidívy

(roky)










Transuretrálna resekcia a koagulácia nádorov
močového mechúra – bez adjuvantnej intravezikálnej,
instilačnej chemoterapie
Endoskopická elektrokoagulácia urotelového nádoru v
močovode
Resekcia karcinómu močovej rúry
Karcinómy obličiek a leiomyóm retroperitonea boli
sledované počas gravidity a riešené štandardným
spôsobom po pôrode
Angiomyolipómy obličky (veľkosť 2 x 2 a 4, 5 x 3 cm)
boli tiež počas tehotnosti sledované

*urotelový nádor
**karcinóm z jasných buniek
†zistené v prvom trimestri
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(po pôrode)

NMM – nádor močového mechúra; RK – renálny karcinóm; NM – nádor močovodu;
KU – karcinóm uretry; TUR – transuretrálna resekcia; USG – ultrasonografia; NE - nefrektómia
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● u 33 ročnej ženy



v 6. mesiaci 3. tehotnosti










Priemerné sledovanie 52 (5 – 132) mesiacov
Všetky ženy s urologickými malignitami zistenými a
liečenými v gravidite/ tesne po bezproblémovom pôrode
boli onkologicky v poriadku
Všetky plody boli donosené a po pôrode v poriadku
Po pôrode: aplikácia intravezikálnej chemoterapie (MMC,
epirubicín u 4 žien a u 1 pacientky BCG) s NMM; parciálna
nefrektómia a nefrektómia u žien s RK (2 a 4 mesiace po
pôrode)
U jednej ženy s angiomyolipómom obličky bola potrebná
urgentná nefrektómia pre krvácanie do retroperitonea 10
mesiacov po pôrode
8 z 10 žien súboru je stále pravidelne kontrolovaných
MMC – mitomycín C; BCG – Bacillus Calmette Guérin;
NMM – nádor močového mechúra; RK – renálny karcinóm
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Chirurgicky odstránený 3 mesiace po 4. pôrode u
37 ročnej ženy




CT vyšetrenie
po pôrode





Di
Diagnóza
ó malignít
li í uropetického
i kéh traktu
k v gravidite
idi
nebýva vždy jednoduchá: bezbolestná makroskopická
hematúria bola prítomná u 7/ 10 žien nášho súboru
Postihnutý orgán, typ nádoru a trvanie tehotnosti
podmieňujú výber a časovanie liečebných možností s
cieľom minimalizovať riziko ako pre matku, tak aj pre
plod.
Vždy je potrebná interdisciplinárna spolupráca a súhlas
s navrhovaným (temer vždy individuálnym) postupom
získaným od dobre informovanej pacientky a jej rodiny
Priaznivé výsledky nášho malého súboru sú dané aj
vcelku iniciálnym štádiom v gravidite zistených malignít
uropoetického traktu

CT – computed tomography
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(Spahn a kol. 2005)

(Spahn a kol. 2005)

SINMM

SNUNMM
vysoké riziko

pTis

pT1G3
solitárny

mnohopočetný

TUR

TUR

1. a 2.
trimester

Re-TUR

(po 4-6 týždňoch)

SNUNMM – svalovinu neifiltrujúci urotelový nádor močového mechúra; p - patologický; G – grading;
T primárny nádor;TUR – transuretrálna resekcia; is – in situ; BCG - Bacillus Calmette Guérin;

neskorý 2. a 3.
trimester

Cisársky rez

BCG

1. a 2. trimester

neskorý 2. a 3. trimester

Okamžité prerušenie
gravidity

Cisársky rez

Radikálna cystektómia

Radikálna cystektómia

alebo

vyvolanie
pôrodu

BCG
po pôrode
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !
(marencak@ehs.sk)

Individuálne
rozhodnutie

SINMM – svalovinu infiltrujúce nádory močového mechúra

