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CÍL
Rozšířená pánevní lymfadenektomie (LAE) je standardem uzlinového stagingu
u karcinomu prostaty. Publikované práce týkajíci se predikce uzlinového
postižení můžou být ovlivněny nižším záchytem metastáz při standardním
histologickém vyšetření a anatomicky nedostatečném rozsahu LAE. Ve
srovnání s rozšířenou LAE zvyšuje vyšetření sentinelové uzliny (SU) záchyt
uzlinových metastáz až o 68%1 díky individuálnímu rozsahu LAE a
důkladnějšímu histologickému vyšetření SU.
Cíl práce:
• zhodnotit prediktivní faktory stádia pN1 diagnostikovaného vyšetřením
SU

METODY
• hodnoceno 80 pacientů s karcinomem prostaty ve skupině se středním a
vysokým rizikem, jejichž riziko lymfadenopatie bylo přes 5% podle Brigantiho
nomogramu
• SU odstraněny z následovních oblastí: zevní ilické, obturatorní, vnitřní ilické,
pararektální, společné ilické a presakrální
• histologické vyšetření SU: sériové prokrájení po 150 μm, každý druhý řez
vyšetřen imunohistochemicky pomocí širokospektré anticytokeratinové
protilátky
• hodnocené prediktory:
• předoperačně: PSA, Gleasonovo skóre (cGS), klinické stádium (cT),
počet (resp. procento) pozitivních bioptických vzorků
• pooperačně: Gleasonovo skóre (pGS), patologické stádium (pT),
lymfatická a vaskulární invaze, objem postižení prostaty

• univariátními prediktory stádia pN1 byly následovní kategorie (Obr.2):
• stádium cT3 (OR 9,0; p=0,005)
• invaze semenních váčků pT3b (OR 11,2; p<0,001)
• pGS 4+3 a vyšší (p=0,018)
• lymfatická invaze (OR 4,505; p=0,012)
• vaskulární invaze (OR 5,444; p=0,003)
• 10-12 pozitivních bioptických vzorků (OR 11,429; p=0,043)
• postižení > 25% objemu dominantního laloku prostaty (p=0,024)
• multivariátní analýza nebyla provedena pro malý počet subjektů
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STATISTIKA
• srovnání charakteristik pacientů bylo provedeno pomocí ML Chi-square testu
pro kategoriální proměnné a Mann-Whitneyho U testu pro spojité proměnné
• schopnost predikce byla hodnocena pomocí logistické regrese a
kvantifikována OR („odds ratio“) s intervalem spolehlivosti a p-hodnotou
• za statisticky signifikantní byly považovány hodnoty p<0,05
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Obr. 2 Predikce stádia pN1 pomocí logistické regrese

• uzlinové metastázy byly diagnostikovány u 32 nemocných (40%)
• PSA se statisticky nelišilo u pacientů se stádiem pN0 a pN1 (p=0,898) (Obr.1)
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ZÁVĚRY
• pro predikci uzlinového postižení u pacientů ve skupině se středním a
vysokým rizikem jsou nejdůležitější charakteristiky vyjádřující:
• biologickou povahu nádoru (Gleasonovo skóre)
• pokročilost onemocnění (stádium, objem nádoru)
• invazivní potenciál (lymfovaskulární invaze)
• při současných indikacích k operaci je PSA slabým prediktivním faktorem
uzlinových metastáz
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Obr. 1 Srovnání hodnoty PSA u pacientů se stádiem pN0 a pN1.
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