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Rakovina ledvin

ZJIŠTĚNÍ

že máte rakovinu,
může být zdrcující.

Cílem této knížky je pomoci vám získat nejlepší péči. Vysvětluje, jaká vyšetření a
druhy léčby doporučují odborníci na rakovinu ledvin.
Organizace National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je neziskovým
sdružením 27 největších světových center pro rakovinu. Odborníci z NCCN
vytvořili léčebné postupy pro lékaře, kteří se zabývají léčbou rakoviny ledvin.
Tyto léčebné postupy uvádějí nejlepší osvědčené postupy pro léčbu rakoviny.
Informace uvedené v této knížce pro pacienty jsou založeny na postupech
vypracovaných pro lékaře.
Tato knížka se zaměřuje na léčbu rakoviny ledvin. Hlavní body knížky jsou shrnuty
v souvisejícím rychlém průvodci NCCN Quick Guide™. Organizace NCCN také
nabízí pacientům zdroje týkající se rakoviny prsu, vaječníků, slinivky a mnoha
dalších druhů rakoviny. Navštivte stránku NCCN.org/patients, kde je uvedena
kompletní knihovna knížek pro pacienty a další zdroje určené pacientům a
pečovatelům.
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Tyto pokyny pro péči o pacienty s rakovinou byly vypracovány organizací
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®).
Posláním organizace NCCN je zlepšovat péči o pacienty trpící rakovinou a
zvyšovat tak kvalitu jejich života. Hlavní náplní organizace NCCN je formulování
zavedených postupů klinické praxe NCCN Clinical Practice Guidelines
v onkologii (NCCN Guidelines®). Pokyny NCCN Guidelines® obsahují informace,
které pomáhají zdravotnickým pracovníkům plánovat nejlepší péči o pacienty
trpící rakovinou. Uvádějí možnosti péče o pacienty s rakovinou, které s největší
pravděpodobností povedou k nejlepším výsledkům. Pokyny pro pacienty NCCN
Guidelines for Patients® prezentují informace z pokynů NCCN v přístupném
formátu.
Pokyny NCCN vytváří komise odborníků. Většina těchto odborníků jsou členové
institucí patřících k organizaci NCCN. Disponují odbornými znalostmi z různých
oborů. Členem mnoha z těchto komisí je zástupce pacientů. Doporučení uvedená
v pokynech NCCN jsou založena na klinických hodnoceních a na zkušenostech
členů komise. Pokyny NCCN se aktualizují jednou za rok. Jsou-li k dispozici
potřebné finanční zdroje, knížky pro pacienty se aktualizují tak, aby odpovídaly
nejnovější verzi Pokynů NCCN pro lékaře.
Více informací o pokynech NCCN najdete na stránce NCCN.org/clinical.asp.
Dorothy A. Shead, MS
Ředitelka operací
týkajících se pacientů a
klinických informací

Laura J. Hanisch, PsyD
Autorka lékařských
textů, specialistka na
informace pro pacienty

Rachael Clarke
Koordinátorka pro data a
uspořádání pokynů

Alycia Corrigan
Autorka lékařských textů
Nadace NCCN Foundation byla založena organizací NCCN za účelem získávání
finančních prostředků pro osvětu pacientů formou pokynů NCCN. Nadace NCCN
nabízí vedení lidem trpícím rakovinou a jejich pečovatelům na každém kroku
jejich cesty s rakovinou. Tohoto cíle je dosaženo sdílením hlavním informací
získaných od renomovaných odborníků na rakovinu z celého světa. Tyto
informace jsou k dispozici v knihovně pokynů pro pacienty NCCN Guidelines
for Patients® a dalších zdrojů pro osvětu pacientů. Nadace NCCN Foundation
také ctí závazek podporovat výzkum v oblasti léčby rakoviny finanční podporou
poskytovanou vynikajícím lékařům na pracovištích, která se věnují výzkumu
rakoviny, vzdělávání a pokrokům v léčbě rakoviny na úrovni jednotlivých zemí.
Více informací o nadaci NCCN Foundation najdete na stránce NCCNFoundation.org.

© 2017 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Publikováno 05/25/2017.
Všechna práva vyhrazena. Pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients® a ilustrace uvedené v tomto materiálu nesmějí být reprodukovány v žádné podobě za
žádným účelem bez výslovného písemného svolení NCCN. Pokyny NCCN jsou rozpracovaným dílem, které může být upravováno podle dostupnosti nových relevantních
údajů. Organizace NCCN neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu, pokud se jedná o obsah, použití či aplikaci pokynů, a nepřevezme žádnou odpovědnost za aplikaci
těchto pokynů či použití jakýmkoliv způsobem.
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) • 275 Commerce Drive, Suite 300 • Fort Washington, PA 19034 • +1 215.690.0300
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Podporovatelé

Částečně se souhlasem a podporou ze strany

Kidney Cancer Association

Jako organizace, která výrazně podporuje vzdělávání pacientů a lékařů týkající se
rakoviny ledvin, Kidney Cancer Association je hrdá na to, že může podporovat tento
komplexní zdroj informací pro pacienty a jejich rodiny. www.kidneycancer.org/
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Jak používat tuto knížku

Kdo by měl číst tuto knížku?

Obsahuje tato knížka všechny
možnosti?

Tato knížka je o léčbě karcinomu ledvinových
buněk, který je nejběžnějším typem rakoviny
ledvin u dospělých. Není zaměřena na karcinom
z přechodných buněk, Wilmsův tumor ani na sarkom
ledviny. Tato knížka je určena lidem, kteří trpí
rakovinou ledvin, a těm, kteří jim poskytují podporu,
jako jsou pečovatelé, rodina a přátelé.

Tato knížka obsahuje informace pro mnoho situací.
Obraťte se na svůj léčebný tým. Jeho členové
vám mohou poradit, které informace jsou pro vás
relevantní. Také vám mohou poskytnout další
informace. V průběhu čtení této knížky možná
přijdete na to, že je užitečné dělat si seznam otázek,
které chcete položit ošetřujícím lékařům.
Doporučení v této knížce jsou založena na
vědeckých poznatcích a zkušenostech odborníků
z NCCN. Tato doporučení však nemusí platit ve vaší
situaci. Vaši lékaři mohou navrhnout další vyšetření
a léčbu podle vašeho zdravotního stavu a jiných
okolností. Dostanete-li jiná doporučení, nebojte se
zeptat členů svého léčebného týmu.

Jsou kapitoly v této knížce
nějak uspořádány?
První kapitoly vysvětlují pojmy, o kterých pojednávají
následující kapitoly. Může být užitečné začít    
s kapitolou 1. Vysvětluje, co je rakovina ledvin a
jak se rakovina ledvin diagnostikuje. Kapitola 2 se
věnuje vyšetřením a další péči, která je potřebná
před zahájením léčby.

Pomoc! Co ta slova znamenají?

Vyšetření, která pomáhají lékařům naplánovat léčbu,
jsou popsána v kapitole 3. Tato kapitola pojednává o
stádiích rakoviny ledvin. Plán vaší léčby bude zčásti
založen na stádiu rakoviny.

V této knížce je uvedeno mnoho lékařských výrazů.
Jedná se o slova, která pravděpodobně uslyšíte od
členů svého léčebného týmu. Většinu z těchto slov
možná uslyšíte poprvé a možná se budete muset
ledacos naučit.

Přehled druhů léčby dostupných pro rakovinu ledvin
je uveden v kapitole 4. Informovanost o léčbě vám
pomůže pochopit vaše možnosti. Možnosti léčby jsou
uvedeny v kapitole 5. Poslední kapitola 6 uvádí
otázky pro ošetřující lékaře a přehled on-line zdrojů
informací, které by vás mohly zajímat.
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Nenechte se jimi při čtení této knížky odradit.
Pokračujte ve čtení a ověřujte si informace. Nebojte
se požádat členy svého léčebného týmu, aby
vám vysvětlili slovo nebo slovní spojení, kterému
nerozumíte. Slova, která možná neznáte, jsou
uvedena v textu nebo ve Slovníku. Také zkratky
jsou vysvětleny při prvním použití a dále ve Slovníku
pojmů. Příkladem je RCC, což znamená renal cell
carcinoma – karcinom ledvinových buněk.
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1 Základní informace o rakovině ledvin Co jsou ledviny?
Zjištění, že máte rakovinu, může být pro
vás zdrcující. Kapitola 1 vysvětluje některá
základní fakta o rakovině ledvin, která
vám mohou pomoci lépe pochopit toto
onemocnění. Tyto informace vám také
mohou pomoci zahájit plánování léčby.

Co ledviny v těle dělají?

Ledviny jsou součástí močového ústrojí uvedeného
na obrázku 1. Močovým ústrojím je skupina orgánů,
které odstraňují odpadní látky z těla v podobě moči.
Močové ústrojí zahrnuje ledviny, močovody, močový
měchýř a močovou trubici.
Ledviny mají mnoho funkcí, které udržují naše tělo
zdravé. Produkují hormony, které přispívají k regulaci
krevního tlaku. Produkují také hormony, které
říkají tělu, aby zvýšilo produkci červených krvinek.
Hlavní funkcí ledvin je filtrovat krev a odstraňovat
z ní odpadní látky a nadbytečnou vodu, kterou
tělo nepotřebuje. Vytvářejí moč z odpadních látek
odstraněných z krve. Filtrováním krve ledviny také
regulují rovnováhu tekutin a chemických látek v těle.

Co jsou ledviny?
Ledviny jsou párový orgán, který se nachází v zadní
části krajiny břišní (břicha) hned nad pasem. Jedna
ledvina je na levé straně páteře a druhá ledvina je na
druhé straně. Viz obrázek 1.
Každá z ledvin je velká asi jako sevřená pěst
dospělého člověka. Ledviny jsou obaleny tenkou
vrstvou tkáně, podobně jako je jablko obaleno
slupkou. Tato vrstva tkáně se nazývá renální
pouzdro. Pojem „renální“ se vztahuje k ledvinám
nebo k něčemu, co s ledvinami souvisí. Například
„renální onemocnění“ je onemocnění ledvin.
Nad každou z ledvin se nachází nadledvinka.
Ledvina a nadledvinka jsou obaleny vrstvou tuku.
Tuto vrstvu obaluje vnější vrstva vláknité tkáně, která
se nazývá Gerotova fascie. Viz obrázek 2.

NCCN Guidelines for Patients®:
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8

1 Základní informace o rakovině ledvin Co jsou ledviny?

Figure 1.1 - The kidneys and urinary system
Obrázek 1
Ledviny a močové ústrojí
Ledviny jsou párovým
orgánem umístěným      
v břiše. Ledviny jsou hlavním
orgánem močového ústrojí.
Filtrují odpadní látky z krve
a vytvářejí moč. Močovody,
močový měchýř a močová
trubice zadržují a odvádějí
moč předtím, než je
vypuštěna z těla.

Dutá žíla
Ledvina

Ledvina
Močovod

Močovod

Páteř
Močový měchýř
Močová trubice

Ilustrace Copyright © 2017 Nucleus Medical Media, všechna práva vyhrazena. www.nucleusinc.com

Figure 1.2 - The kidney and adrenal gland
Obrázek 2
Ledvina a nadledvinka
Nad každou z ledvin se
nachází nadledvinka.
Ledvina a nadledvinka jsou
obaleny vrstvou tukové
tkáně. Tuto tukovou vrstvu
obaluje vnější vrstva vláknité
tkáně, která se nazývá
Gerotova fascie.

Nadledvinka
Tuková tkáň

Ledvina

Gerotova
fascie

Dílo odvozené od díla Kidney and Adrenal Gland autora Alana Hoofringa z NCI Visuals Online. K dispozici na
stránce: https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=4355
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1 Základní informace o rakovině ledvin Co jsou ledviny?
Jak ledviny filtrují a čistí krev?

Moč odtéká z ledvinových kanálků a shromažďuje
se v dutině uprostřed každé z ledvin. Tato dutina se
nazývá ledvinová pánvička. Moč opouští ledvinovou
pánvičku dlouhými trubicemi, které se nazývají
močovody. Močovody vedou moč do močového
měchýře. Měchýř zadržuje moč, dokud není
vypuštěna z těla ven – když močíte. Kratší trubice,
která odvádí moč z močového měchýře ven z těla, se
nazývá močová trubice.

Ledvinové tepny vedou krev s odpadními látkami
do ledvin. Viz obrázek 3. Krev poté proudí
drobnými filtračními kanálky v ledvinách, kterým se
říká ledvinové kanálky. Krev se „čistí“ při průtoku
ledvinovými kanálky. Ledvinové kanálky odvádějí
odpadní a další látky z krve. Tyto látky jsou
vylučovány do moči.
Čistá přefiltrovaná krev odtéká z ledvin ledvinovými
žilami. Ledvinové žíly ústí do větší žíly, která se
označuje jako dutá žíla. Dutá žíla odvádí čistou krev
zpět do srdce.

Obrázek 3
Ledviny filtrují krev a odstraňují
odpadní látky
Krev prochází celým tělem sítí
malých trubiček, kterým se říká
cévy. Krev obsahující odpadní
látky a přebytečnou vodu
vstupuje do ledviny ledvinovou
tepnou. V ledvině ledvinové
kanálky odstraňují přebytečnou
vodu a další odpadní látky z
krve a tvoří moč. Moč odkapává      
z ledvinových kanálků do
ledvinové pánvičky, odkud
opouští ledvinu močovodem.
Čistá přefiltrovaná krev opouští
ledvinu ledvinovou žilou.

Většina lidí má dvě ledviny. Každá ledvina funguje
nezávisle a nepotřebuje ke své funkci druhou
ledvinu. To znamená, že často může tělo prospívat
i bez kompletního páru ledvin. Mnoho lidí vede
plnohodnotný zdravý život pouze s jednou ledvinou.

Figure 1.3 - The kidneys ﬁlter blood to remove waste

Ledvinová žíla

Ledvinový kanálek

Ledvinová tepna
Ledvinová pánvička
Močovod

Ilustrace Copyright © 2017 Nucleus Medical Media, všechna práva vyhrazena. www.nucleusinc.com
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1 Základní informace o rakovině ledvin Jak vzniká rakovina ledvin?

Jak vzniká rakovina ledvin?
Nádorové buňky produkují nové buňky, které nejsou
zapotřebí, a neumírají rychle, když zestárnou nebo
jsou poškozené. Nádorové buňky rostou, dělí se
a vytvářejí novotvar, který se označuje jako nádor.
První nádor vzniklý bujením nádorových buněk se
nazývá primární nádor.

Rakovina je onemocněním buněk – stavebních
jednotek, z nichž jsou složeny tkáně v těle. Uvnitř
všech buněk se nachází kódované instrukce pro
tvorbu nových buněk a řízení chování buněk. Těmto
kódovaným instrukcím se říká geny. Abnormální
změny genů (mutace) mohou způsobit, že se
z normálních ledvinových buněk stanou nádorové
buňky.
Normální buňky rostou a dělí se a vytvářejí tak nové
buňky. Nové buňky vznikají, když je tělo potřebuje
pro nahrazení poškozených nebo umírajících buněk.
Když normální buňky zestárnou nebo se poškodí,
umírají. Nádorové buňky jsou jiné. Změny v genech
způsobí, že nádorové buňky vytvářejí příliš mnoho
vlastních kopií. Viz obrázek 4.

Obrázek 4
Porovnání růstu normálních a
nádorových buněk
Normální buňky se dělí a
vytvářejí nové buňky, když
je tělo potřebuje. Normální
buňky umírají, když zestárnou
nebo když se poškodí.
Nádorové buňky produkují
nové buňky, které nejsou
zapotřebí, a neumírají rychle,
když zestárnou nebo jsou
poškozené.

Růst normální buňky

Růst nádorové buňky
Žádná buněčná smrt

Buněčná smrt

Zdravá buňka
Poškozená buňka

Nekontrolovaný růst buněk

Ilustrace Copyright © 2017 Nucleus Medical Media, všechna práva vyhrazena. www.nucleusinc.com
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1 Základní informace o rakovině ledvin Jak vzniká rakovina ledvin?
Kde začíná rakovina ledvin?

Tyto méně běžné typy rakoviny ledvin jsou
následující:

Téměř všechny typy rakoviny ledvin jsou karcinomy.
Karcinomy jsou nádory, které vznikají v buňkách
tvořících výstelku vnitřního nebo vnějšího povrchu
těla. V ledvinách karcinomy nejčastěji vznikají    
v buňkách, které obklopují ledvinové kanálky. Tento
stav se označuje jako karcinom ledvinových buněk
(RCC) a o něm je tato knížka. Přibližně 90 ze 100
rakovin ledvin je RCC. Viz obrázek 5. Protože se
jedná o nejběžnější typ, označuje se RCC jednoduše
jako rakovina ledvin.

 karcinom z přechodných buněk – TCC
(transitional cell carcinoma)
 Wilmsův tumor
 sarkom ledviny
TCC vzniká v buňkách, které tvoří výstelku ledvinové
pánvičky. Wilmsův tumor se vyskytuje téměř
výhradně u malých dětí.

Existují ještě tři další, méně běžné typy rakoviny,
která vzniká v ledvinách. Ty se však nechovají stejně
jako RCC a neléčí se stejně jako RCC.

Obrázek 5
Běžné typy rakoviny ledvin

Sarkom ledviny vzniká v cévách nebo pojivové tkáni
ledvin. (Informace o sarkomech najdete v pokynech pro
pacienty týkajících se sarkomů měkkých tkání NCCN
Guidelines for Patients: Soft Tissue Sarcoma, které
jsou k dispozici na stránce www.nccn.org/patients.)

Druhy rakoviny ledvin

RCC je nejběžnějším typem rakoviny
ledvin. Přibližně 90 ze 100 rakovin
ledvin je RCC. TCC má na svědomí
5 až 10 výskytů rakoviny ledvin ze
100. Sarkom ledviny se objevuje
v 1 ze 100 případů. Wilmsův tumor
je velmi vzácný a vyskytuje se téměř
výhradně u malých dětí.

Karcinom ledvinových buněk (RCC)
Jiné

Ilustrace Copyright © 2017 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®).
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Jak se šíří rakovina ledvin?
Obrázek 6
Lymfatické cévy a uzliny

Nádorové buňky se chovají jinak než normální buňky
třemi hlavními způsoby. Za prvé nádorové buňky
rostou bez kontroly. Na rozdíl od normálních buněk
nádorové buňky produkují nové buňky, které nejsou
zapotřebí, a neumírají, když by měly. Nádorové
buňky se kupí jedna na druhou a vytváření primární
nádor.

Lymfatické uzliny a cévy se nacházejí
v celém těle. Lymfatická uzlina je malá
skupina speciálních buněk bojujících proti
onemocněním. Lymfatické uzliny jsou
navzájem propojeny sítí malých trubiček,
kterým se říká lymfatické cévy.

Za druhé nádorové buňky mohou prorůstat do jiných
tkání (napadnout jiné tkáně). Normální buňky to
nedělají. Primární nádor se může časem zvětšit a
napadnout tkáně vně ledvin. Může napadnout blízké
tkáně jako například okolní tukovou tkáň, cévy,
nadledvinku a Gerotovu fascii.
Za třetí nádorové buňky nezůstávají na jednom
místě, jak by měly. Na rozdíl od normálních buněk
se nádorové buňky mohou šířit do jiných částí těla.
Tento proces se nazývá metastáza. Nádorové buňky
se mohou oddělit od primárního nádoru a dostat se
do krevního oběhu nebo lymfatických cév. Mohou
být unášeny krví nebo lymfou do vzdálených míst.
V jiných částech těla pak mohou nádorové buňky
vytvářet nové nádory. Tyto nové nádory se nazývají
metastatické nádory neboli metastázy.
Rakovina ledvin se často rozšíří do vzdálených míst,
jako jsou plíce, lymfatické uzliny, kosti, játra, a někdy
i do mozku. Nebezpečí rakoviny spočívá v neřízeném
růstu a šíření nádorových buněk. Nádorové buňky
mohou nahradit či zdeformovat normální tkáň a tak
způsobit, že orgány přestanou pracovat.

Šíření lymfou

Lymfa je čirá tekutina, která poskytuje buňkám vodu
a živiny. Také obsahuje bílé krvinky, které pomáhají
bojovat proti choroboplodným zárodkům. Lymfa
prochází celým tělem sítí malých trubiček stejně
jako krev. Tyto malé trubičky se nazývají lymfatické
cévy. Lymfatické uzliny jsou malé skupiny speciálních
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Rekapitulace

buněk bojujících proti onemocněním. Lymfatické
uzliny filtrují lymfu a odstraňují choroboplodné
zárodky.

 Ledviny filtrují krev a odstraňují nadbytečnou
vodu a jiné odpadní látky, které tělo
nepotřebuje.

Lymfatické uzliny jsou navzájem propojeny
lymfatickými cévami. Lymfatické cévy a uzliny se
nacházejí v celém těle. Viz obrázek 6. Lymfatické
uzliny v blízkosti ledvin se nazývají regionální
lymfatické uzliny. Lymfatické uzliny v jiných částech
těla se nazývají vzdálené lymfatické uzliny.

 Ledvinové kanálky jsou drobounké trubičky
v ledvinách, které odstraňují odpadní látky z
krve a vytvářejí moč.
 Nádorové buňky vytvářejí nádor, protože
neumírají, jak by měly.
 Karcinom ledvinových buněk RCC (renal
cell carcinoma) je rakovinou, která vzniká
v buňkách tvořících výstelku ledvinových
kanálků. RCC je nejběžnějším typem rakoviny
ledvin.
 Nádorové buňky se mohou šířit do jiných částí
těla krví nebo lymfou.

Buďte obezřetní a choďte na pravidelné lékařské
prohlídky.
-Willie

NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Vyšetření celkového zdravotního
stavu | Zobrazovací vyšetření

Mnoho rakovin ledvin je zjištěno
náhodou při zobrazovacích vyšetřeních
prováděných kvůli jiným zdravotním
problémům. V jiných případech je
vyšetření zahájeno, když má pacient
příznaky odpovídající rakovině ledvin.
Kapitola 2 popisuje vyšetření, která se
doporučují při prvním podezření nebo
zjištění rakoviny ledvin. Tato vyšetření
se používají pro zjištění a potvrzení
(diagnostiku) rakoviny ledvin a jako
podpora plánu léčby. Tyto informace
vám pomohou používat průvodce léčbou
v kapitole 5. Mohou vám také pomoci
zjistit, co můžete očekávat při vyšetření.

Rakovina ledvin se objevuje z neznámých příčin.
Ale někteří lidé mají genetické predispozice, které
zvyšují riziko rakoviny ledvin. Genetické predispozice
přecházejí z rodičů na děti prostřednictvím genů.
Příkladem může být onemocnění VHL (von HippelLindau) označované také jako von Hippel-Lindauův
syndrom. Toto onemocnění je způsobeno abnormální
změnou (mutací) genu VHL. U lidí trpících chorobou
VHL je vyšší pravděpodobnost, že onemocní
rakovinou ledvin než jiným druhem rakoviny.

Lékařská prohlídka

Lékaři obvykle provádějí lékařskou prohlídku a
zohledňují přitom lékařskou anamnézu. Lékařská
prohlídka je kontrola vašeho těla, za účelem nalezení
známek onemocnění jako jsou infekce a oblasti
s neobvyklým krvácením či hematomy.

Vyšetření celkového
zdravotního stavu

Při této prohlídce si ošetřující lékař může
poslechnout vaše plíce, srdce a střeva. Ošetřující
lékař také může prohmatat části vašeho těla, aby
zjistil, zda mají orgány normální velikost, zda jsou
měkké či tvrdé či způsobují bolest, když se jich
dotkne. Ledviny jsou umístěny hluboko v břiše a při
lékařské prohlídce je za normálních okolností nelze
nahmatat. Ošetřující lékař však může nahmatat
ledvinu, která je zvětšená nebo zasažená velkým
nádorem.

Zdravotní anamnéza

Před léčbou rakoviny a po ní ošetřující lékař
vyhodnotí vaši zdravotní anamnézu. Vaše zdravotní
anamnéza zahrnuje jakékoli události týkající se
zdraví a jakékoli léky, které užíváte. Ošetřující
lékař se vás zeptá na příznaky a nemoci, které jste
prodělali. Tyto informace mohou mít vliv na výběr
léčby rakoviny, která je pro vás nejvhodnější. Může
pomocí, když si doma vytvoříte seznam starých a
nových léků a předložíte jej v ordinaci ošetřujícího
lékaře.

Zobrazovací vyšetření
Zobrazovací vyšetření pořizují obrazy (snímky)
vnitřku těla. Zobrazovací vyšetření se používají pro
zjištění a potvrzení (diagnostiku) rakoviny ledvin.
Také se používají pro vyhodnocení rozsahu rakoviny
jako podpora plánu léčby.

Rodinná anamnéza

V rodině se mohou vyskytovat některá onemocnění.
Ošetřující lékař se vás může zeptat na zdravotní
anamnézu vašich pokrevních příbuzných. Je důležité
vědět, kdo ve vaší rodině měl jaké choroby. Je také
důležité znát věk, kdy se tato onemocnění projevila.
Tyto informace se označují jako rodinná anamnéza.
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017

Podrobit se zobrazovacím vyšetřením je v mnoha
případech jednoduché. Můžete být požádáni, abyste
několik hodin před vyšetřením nejedli nebo nepili.
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Měli byste odstranit všechny kovové předměty, které
na těle máte. Obvykle nedochází k žádným vedlejším
účinkům.

Obrázek 7
Počítačový tomograf

Snímek počítačové tomografie (CT)

Počítačový tomograf je velký přístroj        
s tunelem uprostřed. Při vyšetření musíte
ležet na vyšetřovacím stole, který se pomalu
pohybuje tunelem.

Snímek počítačové tomografie (CT) využívá
rentgenové záření pro pořizování snímků vnitřku těla.
Při tomto vyšetření se pořídí mnoho rentgenových
snímků stejné části těla z různých úhlů. Všechny
rentgenové snímky se sloučí a vytvoří jeden
podrobný snímek dané části těla. Tento typ snímků
velmi dobře ukazuje nádory ledvin.
Snímek CT krajiny břišní (břicha) a pánve se
doporučuje pro kontrolu, zda v jedné či druhé
ledvině není přítomen nádor. Tyto snímky mohou
jasně ukázat velikost, tvar a umístění nádoru. Toto
vyšetření také může ukázat, zda nádor prorostl do
sousedních tkání.
Před pořízením snímku CT vám může být podána
kontrastní látka, aby byly snímky ostřejší. Kontrastní
látka vám může být podána ve sklenici vody, kterou
vypijete, nebo vám může být podána injekčně do
žíly. Může vyvolat zarudnutí nebo kopřivku. Ve
vzácných případech může dojít k těžké alergické
reakci. Informujte ošetřujícího lékaře, pokud u vás
v minulosti došlo k alergickým reakcím. Kontrastní
látka by vám neměla být podána, máte-li těžkou
alergii nebo pokud vaše ledviny nefungují dobře.
Počítačový tomograf je velký přístroj s tunelem
uprostřed. Viz obrázek 7. Během pořizování
snímku musíte ležet na zádech na vyšetřovacím
stole, který se pohybuje tunelem. Skener bude
otáčet rentgenovým paprskem kolem vás a bude
pořizovat snímky z mnoha úhlů. V průběhu vyšetření
pravděpodobně uslyšíte bzučení, cvakání nebo
vrčení motoru.
Pořízení jednoho rentgenového snímku trvá přibližně
30 sekund. Kompletní vyšetření může trvat 15 až
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Máte-li alergii na kontrastní látku nebo pokud vaše
ledviny nefungují dobře, je pravděpodobné, že
nebude možné pořídit snímek CT s kontrastní látkou.
V takových případech lze použít snímek MR břicha
místo kontroly nádoru v ledvinách. Při pořizování
snímku MR může být pro pořízení ostřejších snímků
kontrastní látka použita také. Snímky MR vyžadují
jiný druh kontrastní látky než snímky CT.

60 minut. Délka vyšetření závisí na části těla, jejíž
snímek je pořizován.
Počítač sloučí všechny rentgenové snímky do
jednoho podrobného snímku. Výsledky se dozvíte až
za několik dnů, protože je musí prohlédnout radiolog.
Radiolog je lékař, který je odborníkem na interpretaci
snímků ze zobrazovacích vyšetření.

Kontrastní látku však nelze podat, pokud funkce
vašich ledvin nedosahuje určité minimální úrovně.
U pacientů se sníženou funkcí ledvin může
kontrastní látka pro MR v ojedinělých případech
způsobit vážný stav označovaný jako nefrogenní
systémová skleróza.

Snímek magnetické rezonance (MR)

Snímek magnetické rezonance MR využívá rádiové
vlny a silné magnety k pořizování snímků vnitřku těla.
Nepoužívá rentgenové záření. Snímek magnetické
rezonance umí zobrazit páteř a měkké tkáně jako
například ledviny a mozek. Je také velice užitečný
pro zobrazování cév.

Pořízení snímku MR je podobné pořízení snímku
CT. S tím rozdílem, že vyhotovení snímků MR

Obrázek 8
Ultrazvuk
Ultrazvukové
vyšetření využívá
zvukové vlny   
k pořizování snímků
vnitřku těla.

Ilustrace Copyright © 2017 Nucleus Medical Media, všechna práva vyhrazena. www.nucleusinc.com
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Zobrazovací vyšetření | Vyšetření krve
Dále je veden močovým měchýřem, močovodem a
následně do ledvinové pánvičky v ledvině.

trvá delší dobu. Kompletní vyšetření často zabere
hodinu či déle. Pro pořízení snímku musíte ležet
na vyšetřovacím stole, který se pohybuje velkým
tunelem v přístroji pro pořizování snímků. Při
pořizování snímku můžete mít pocit tepla. Stejně
jako u snímku CT se výsledky u snímku MR dozvíte
až za několik dnů, protože je musí prohlédnout
radiolog.

Vyšetření krve
Lékaři provádějí vyšetření krve, aby našli příznaky
onemocnění a posoudili celkový zdravotní stav. Tato
vyšetření se nepoužívají pro potvrzení (diagnostiku)
rakoviny ledvin. Abnormální výsledky vyšetření však
mohou signalizovat problém s ledvinami nebo jinými
orgány. Abnormální výsledky mohou být způsobeny
rakovinou ledvin či jinými chorobami.

Ultrazvuk

Ultrazvuk je vyšetření, které využívá zvukové vlny
k pořizování snímků vnitřku těla. Viz obrázek 8.
Toto vyšetření může ukázat, zda je v ledvinách
přítomen nějaký novotvar. Také může ukázat, zda je
tento novotvar pevný či naplněný tekutinou. Nádory
ledvin budou s velkou pravděpodobností pevné.

Při vyšetření krve ošetřující lékař zavede jehlu do žíly
a odebere vzorek krve. Krev se obvykle odebírá ze
žíly na ruce. Jehla může zanechat modřinu na kůži a
může se vám udělat nevolno.

Při tomto vyšetření budete ležet na vyšetřovacím
stole. Na kůži v blízkosti ledvin vám bude rozetřen
gel. Ošetřující lékař pak umístí ultrazvukovou sondu
na kůži a bude s ní pohybovat sem a tam v gelu.
Sonda vysílá ultrazvukové vlny, které se odrážejí
od orgánů a tkání a vytvářejí tzv. echa. Sonda tato
echa detekuje. Počítač využívá tato echa k vytvoření
obrazu, který se zobrazuje na obrazovce.

Vzorek krve bude odeslán do laboratoře na rozbor.
Vyšetření krve používaná u rakoviny ledvin jsou
popsána níže.

Kompletní krevní obraz (CBC)

Kompletní krevní obraz (CBC) stanoví počet
červených krvinek, bílých krvinek a krevních
destiček. Ošetřující lékař potřebuje vědět, zda máte
dost červených krvinek na roznášení kyslíku po těle,
bílých krvinek na boj s infekcemi a krevních destiček
na zástavu krvácení.

Ureteroskopie (vyšetření močovodu)

Ureteroskopie využívá tenký nástroj ve tvaru trubičky,
označovaný jako ureteroskop, který se zavádí do
těla pro pořízení snímků. Při rakovině ledvin se
ureteroskopie nepoužívá. Ale toto zobrazovací
vyšetření lze použít, pokud má ošetřující lékař
podezření na TCC nebo rakovinu močového
měchýře.

Výsledky vyšetření kompletního krevního obrazu
jsou u pacientů s rakovinou ledvin často abnormální.
Pacienti s rakovinou ledvin mají často nízký počet
červených krvinek, který se označuje jako anémie.
Váš krevní obraz může být abnormální – může
obsahovat příliš nízké nebo vysoké počty krvinek
– jako důsledek rakoviny ledvin nebo jiného
zdravotního problému.

Jeden konec ureteroskopu je vybaven malou
kamerou a čočkou pro snímání vnitřku těla.
Umožňuje lékaři prohlédnout močovody a prostřední
část ledvin, tzv. ledvinové pánvičky. Při tomto
vyšetření se ureteroskop zavádí močovou trubicí.

NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Biochemická vyšetření krve

Panel biochemických vyšetření krve je běžným
vyšetřením, které lékaři provádějí u pacientů, kteří
mohou nebo by mohli mít rakovinu ledvin. Panel
biochemických vyšetření krve analyzuje mnoho
různých chemických látek v jednom vzorku krve.
Některé z chemických látek, které ošetřující lékař
bude posuzovat na základě panelu biochemických
vyšetření krve, jsou popsány v průvodci 1.

Biochemická vyšetření krve analyzují hladiny
chemických látek v těle. Chemické látky v krvi
pocházejí z jater, kostí a jiných orgánů a tkání.
Ledviny filtrují nadbytečné chemické a odpadní látky
z krve.
Lékaři využívají biochemické vyšetření krve pro
posouzení, zda určité orgány nebo soustavy
orgánů fungují dobře. Abnormální hladiny určitých
chemických látek mohou souviset s tím, že ledviny
nefungují, jak by měly. Abnormální hladiny – příliš
vysoké nebo příliš nízké – mohou také znamenat, že
se rakovina rozšířila do jiných částí těla.

Panel bude pravděpodobně zahrnovat také
vyšetření funkce jater pro posouzení stavu jater.
Játra plní mnoho důležitých funkcí jako je například
odstraňování toxinů z krve. Vyšetření funkce jater
analyzuje chemické látky, které jsou produkovány
nebo zpracovávány játry. Příliš vysoké nebo příliš
nízké hladiny mohou být signálem poškození jater
nebo rozšíření rakoviny. Jednou z těchto chemických
látek je alkalická fosfatáza (ALP). Vysoké hladiny
ALP mohou znamenat, že se rakovina rozšířila do
kostí nebo jater. Viz průvodce 1, kde jsou uvedeny
podrobné informace.

Biochemická vyšetření krve se provádějí spolu
s prvním vyšetřením, když je zjištěna rakovina ledvin
nebo když existuje podezření na rakovinu ledvin. Lze
je také provádět během léčby rakoviny a po jejím
skončení za účelem kontroly výsledků léčby.

Průvodce 1. Biochemická vyšetření krve
Název chemické látky

Proč je důležitá
• Vápník je minerál, který se nachází především v kostech.

Vápník

• Vysoké hladiny vápníku v krvi mohou být příznakem rakoviny, která se rozšířila do
kostí.
• Abnormální hladiny vápníku také mohou souviset s tím, že ledviny nefungují, jak by
měly.
• Kreatinin je odpadní látka ze svalů, která je ledvinami odfiltrovávána z krve do moči.

Kreatinin

• Vysoké hladiny kreatininu v krvi mohou souviset s tím, že ledviny nefungují, jak by
měly.
• Močovina je odpadní látka produkovaná játry a odfiltrovaná z krve ledvinami.

Močovina

ALP

• Vysoké hladiny močoviny v krvi mohou souviset s tím, že ledviny nefungují, jak by
měly.
• Alkalická fosfatáza (ALP) je protein, který se nachází ve většině tkání v těle, včetně
jater a kostí.
• Vysoké hladiny ALP v krvi mohou být příznakem rakoviny, která se rozšířila do jater
nebo kostí.

NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Vyšetření moči

nádorovou tkáň, přičemž hledají nádorové buňky a
zjišťují vlastnosti nádorových buněk. Biopsie je jediný
způsob, jak potvrdit (diagnostikovat) většinu typů
rakoviny.

Lékaři provádějí vyšetření moči, aby našli příznaky
onemocnění a posoudili celkový zdravotní stav. Tato
vyšetření se nepoužívají pro potvrzení (diagnostiku)
rakoviny ledvin. Abnormální výsledky vyšetření však
mohou signalizovat problém s ledvinami nebo jinými
orgány. Abnormální výsledky mohou být způsobeny
rakovinou ledvin či jinými chorobami.

U těchto typů rakovin musí být biopsie provedena
předtím, než je zahájena léčba rakoviny. Rakovina
ledvin je jiná.
Zobrazovací vyšetření jsou velmi dobrá pro zjištění,
zda je nádor ledvin rakovinou. Lékaři často potvrdí
rakovinu ledvin na základě výsledků zobrazovacích
vyšetření. Biopsie nádoru před zahájením léčby je
zřídkakdy potřebná. Biopsie může být provedena,
když je nádor chirurgicky odstraněn.

Při vyšetření moči vás ošetřující lékař požádá, abyste
naplnili malou lahvičku svou močí. Pro vyšetření
bude pravděpodobně potřeba jeden vzorek moči.
Ošetřující lékař vás také může požádat, abyste
shromažďovali moč po dobu 24 hodin. Vzorek moči
bude odeslán do laboratoře na rozbor. Vyšetření
moči používaná u rakoviny ledvin jsou popsána níže.

Biopsii lze také provést před zahájením léčby
v některých případech, jako například když:

Rozbor moči

 Nádor je velmi malý a nemusí být léčen
chirurgicky. V takovém případě může být
provedena biopsie pro potvrzení rakoviny ledvin
a může pomoci při sestavování plánu léčby.

Rozbor moči je vyšetření, které analyzuje obsah
moči pomocí mikroskopu a chemických testů. Lékaři
používají toto vyšetření k vyhledání malých množství
krve nebo jiných abnormálních látek v moči, které
nejsou viditelné pouhým okem. Krev v moči může
být důsledkem rakoviny ledvin či jiných zdravotních
problémů.

 Lékař se domnívá, že by se mohlo jednat o
nádor TCC. V takovém případě lze provést
biopsii pro potvrzení typu rakoviny.
Existuje více druhů biopsie. U rakoviny ledvin se
biopsie provádí jehlou. Tento postup se nazývá
biopsie jehlou. Při biopsii jehlou se používá dlouhá
dutá jehla, která je zavedena přes kůži a vyjme
vzorek nádoru.

Cytologie moči

Cytologie moči je vyšetření, při kterém se moč
analyzuje pod mikroskopem na přítomnost
nádorových buněk. Při rakovině ledvin se cytologie
moči nepoužívá. Ale toto vyšetření lze použít, pokud
má ošetřující lékař podezření na TCC nebo rakovinu
močového měchýře.

Před biopsií je očištěn povrch kůže v oblasti ledvin.
Také je aplikována lokální anestézie. Můžete být také
požádáni, abyste při zavádění jehly zadrželi dech.
Ošetřující lékař zavede jehlu přes kůži do nádoru
v ledvině. Zobrazovací vyšetření, jako například
snímek CT nebo ultrazvuk pomáhají navádět jehlu do
správného místa. Vzorek nádorové tkáně je odebrán
do prázdného prostoru v jehle.

Vyšetření tkání
Biopsie je postup, při kterém jsou odebrány vzorky
tkáně z těla za účelem vyšetření. Lékaři analyzují
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Biopsie jehlou může trvat až jednu hodinu. Po
tomto vyšetření vás může bolet břicho. Ve vzácných
případech se mohou objevit závažné potíže jako
například krvácení.

 Vaše zdravotní anamnéza a lékařská
prohlídka informují ošetřujícího lékaře o vašem
zdravotním stavu.

Vzorky tkáně odebrané při biopsii nebo chirurgickém
zákroku prohlédne patolog. Patolog je lékař, který je
odborníkem na vyšetřování buněk za účelem zjištění
onemocnění. Patolog prohlédne vzorek tkáně pod
mikroskopem, zda neobsahuje nádorové buňky. Také
vyhodnotí vlastnosti nádorových buněk a určí jejich
podtyp.

 Zobrazovací vyšetření se používají pro zjištění
a potvrzení rakoviny ledvin.
 Vyšetření krve a moči se provádějí za účelem
nalezení příznaků onemocnění.
 Při biopsii se odebírají malé vzorky tkáně za
účelem vyšetření na přítomnost rakoviny.

Podtypy karcinomu ledvinových buněk
(RCC)

 Světlobuněčný karcinom ledviny je
nejběžnějším podtypem rakoviny ledvin.

RCC je nejběžnějším typem rakoviny ledvin. Existuje
mnoho podtypů RCC, které se rozlišují podle toho,
jak nádorové buňky vypadají pod mikroskopem.
Vůbec nejběžnějším podtypem je světlobuněčný
karcinom ledviny. Světlé buňky jsou na pohled
pod mikroskopem velmi bledé. Jiným, méně
běžným podtypem je papilární karcinom ledviny
a chromofóbní karcinom ledviny. Existuje ještě
celá řada velmi vzácných podtypů RCC. Karcinom
ledviny ze sběrných kanálků a medulární karcinom
ledviny jsou velmi vzácné formy nesvětlobuněčného
karcinomu ledviny. Když nejsou nádorové buňky
podobné žádnému ze známých podtypů, karcinom
se označuje jako neklasifikovaný RCC.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Jediným příznakem, který jsem kdy měla,
byla krev v moči – nikdy žádná bolest. Jsem
velice šťastná, že tu dnes mohu být. Dnes
pětačtyřicetiletá, bez omezení. Měla jsem štěstí,
že se to podchytilo včas.
- Jean
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Vyšetření pro stanovení klasifikace stádia

Klasifikace stádia rakoviny je způsob,
jakým ošetřující lékaři hodnotí a popisují
rozsah rakoviny ve vašem těle. Hodnocení
– označované jako stádium rakoviny – je
založeno na výsledcích určitých vyšetření.
Lékaři používají klasifikaci stádia rakoviny
pro plánování léčby, která je pro vás
nejlepší. Kapitola 3 popisuje vyšetření
používaná pro klasifikaci stádia a stanoví
stádia rakoviny ledvin. Tyto informace
vám pomohou používat průvodce léčbou
v kapitole 5.

Snímek počítačové tomografie (CT)

Snímek počítačové tomografie (CT) je zobrazovacím
vyšetřením, které využívá rentgenové záření pro
pořizování snímků vnitřku těla. Snímek CT vašeho
břicha ukáže, zda nádor ledvin nenapadl sousední
nadledvinku nebo přilehlé lymfatické uzliny. Snímek
CT vašeho hrudníku se použije ke kontrole, zda
se rakovina nerozšířila do plic nebo krajiny břišní.
Plíce jsou jedním z nejběžnějších vzdálených míst,
do nichž se rakovina ledvin rozšiřuje. Toto vyšetření
se tedy velmi často provádí poté, kdy je rakovina
ledvin zjištěna. Snímek CT vašeho mozku může být
použit, pokud máte příznaky, které ukazují na to, že
se rakovina mohla rozšířit do mozku. Mezi příznaky
rakoviny v mozku patří chronické bolesti hlavy,
záchvaty, ztráta rovnováhy, slabost na jedné straně
těla, změny osobnosti a potíže s chůzí, řečí nebo
zrakem.

Vyšetření pro stanovení
klasifikace stádia
Lékaři používají určitá vyšetření pro zjištění, kde
rakovina ve vašem těle vznikla a jak moc se rozšířila.
Tato vyšetření se označují jako vyšetření pro
stanovení klasifikace stádia. Některá vyšetření pro
stanovení klasifikace stádia se doporučují u všech
pacientů, když je rakovina ledvin zjištěna poprvé.
Jiná vyšetření pro stanovení klasifikace stádia se
doporučují pouze tehdy, když máte určité známky
nebo příznaky rozšíření rakoviny. Vyšetření pro
stanovení klasifikace stádia používaná u rakoviny
ledvin jsou uvedena v průvodci 2 a popsána dále
v textu.

Snímek magnetické rezonance (MR)

Snímek MR je zobrazovací vyšetření, které využívá
rádiové vlny a silné magnety k pořizování snímků.
Snímek MR vašeho břicha může jasně ukázat cévy
v blízkosti ledvin. Používá se ke kontrole, zda se
rakovina nerozšířila do hlavních cév jako je například
dutá žíla. Snímky MR umožňují pořídit lepší a
zřetelnější obrazy cév než snímky CT. Magnetická
rezonance je velmi užitečná pro zobrazování mozku.
Snímek MR vašeho mozku může být použit, pokud
máte příznaky, které ukazují na to, že se rakovina
rozšířila do mozku.

Průvodce 2. Vyšetření pro stanovení klasifikace stádia pro každého
První vyšetření pro stanovení klasifikace stádia

Vyšetření pro stanovení klasifikace stádia na
základě známek nebo příznaků

• Snímek CT břicha s pánví nebo bez ní nebo snímek • Magnetická rezonance mozku
MR břicha
• Snímek CT hrudníku
• Rentgen hrudníku
• Kostní sken

NCCN Guidelines for Patients®:
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Rentgen

Užitečné tipy:

Rentgen je vyšetření, které využívá malé dávky
záření k pořízení obrazu vnitřku těla. Rentgen
vašeho hrudníku se použije ke kontrole, zda se
rakovina nerozšířila do plic. Rentgen je dobrý
nástroj pro zobrazování kostí a některých měkkých
tkání jako jsou například plíce. Snímky z běžného
rentgenu však nejsou tak podrobné jako snímky CT
hrudníku.

üUdržujte si seznam kontaktních údajů
všech svých poskytovatelů zdravotní
péče.

üPožádejte ošetřující osobu, aby vám
pomohla naplánovat vaše schůzky.

Rentgen nebolí a zabere přibližně 20 minut. Často se
pořizují dva snímky – jeden ze zadní strany hrudníku
a druhý z boční strany.

üPoužívejte kalendář nebo diář a
zaznamenávejte si svá budoucí
vyšetření a návštěvy u lékaře.

Kostní sken

Kostní sken je zobrazovací vyšetření, které může
ukázat, zda se rakovina rozšířila do kostí. Toto
vyšetření se používá pouze v případě, že máte
určité příznaky jako například bolesti v kostech nebo
vysoké hladiny ALP v krvi. Tyto příznaky mohou být
signálem, že se rakovina rozšířila do kostí.
Kostní sken využívá radioaktivní indikátor pro
pořizování snímků vnitřku kostí. Radioaktivní
indikátor je látka, která uvolňuje malá množství
záření. Před pořízením snímků vám bude indikátor
injekčně podán do žíly. Indikátor se dostane do
kostí přibližně za 3 hodiny. Pro pořízení snímku
budete muset ležet nehybně na vyšetřovacím stole.
Speciální kamera pořídí snímky indikátoru v kostech
při jeho pohybu tělem. Pořízení kompletních snímků
trvá přibližně 45 až 60 minut. Plochy, kde došlo
k poškození kosti, absorbují více radioaktivního
indikátoru než zdravé kosti a tedy vykazují jasnější
skvrny na snímcích. Poškození kostí může být
důsledkem rakoviny či jiných zdravotních problémů.

NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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TNM klasifikace

TNM klasifikace

 T3 nádory se rozšířily mimo ledvinu. Nádory
prorostly do velké žíly, jako je například
ledvinová žíla nebo dutá žíla, nebo do tukové
tkáně kolem ledviny. Ledvinové žíly vedou krev
z ledvin a spojují se v dutou žílu. Dutá žíla je
velká žíla, která odvádí krev do srdce. Nádory
T3 neprorostly do nadledvinky v horní části
ledviny, ani se nedostaly za Gerotovu fascii.

Systém klasifikace stádia zavedený organizací AJCC
(American Joint Committee on Cancer) se používá
pro stanovení klasifikace stádia rakoviny ledvin.
V tomto systému každé písmeno – T, N a M označuje
jinou oblast růstu rakoviny. Ošetřující lékaři stanoví
klasifikaci pro každé z těchto písmen podle výsledků
vyšetření rakoviny. Tyto klasifikace pak budou
zkombinovány a bude stanoveno stádium rakoviny.

•

T3a nádory prorostly do tukové tkáně
v ledvině nebo kolem ledviny nebo do
ledvinové žíly či svalů kolem žíly či do
obojího.

•

T3b nádory prorostly do duté žíly pod
bránicí, vrstvě svalů pod žebry, která
pomáhá člověku dýchat.

•

T3c nádory prorostly do duté žíly nad bránicí
nebo do stěny duté žíly.

T = nádor (tumor)

Klasifikace T popisuje růst primárního nádoru. Tato
klasifikace říká, jak velký nádor je. Také stanoví,
zda nádor neprorostl do sousedních tkání. Velikost
nádoru se měří v cm (centimetry). Může pomoci
srovnat naměřenou hodnotu s velikostí běžných
předmětů. Například zelený hrášek je přibližně
1 cm široký. Golfový míček je poněkud širší než
4 cm. Baseballový míček je poněkud širší než 7 cm.
T klasifikace rakoviny ledvin zahrnuje následující:

 T4 nádory prorostly za Gerotovu fascii a mohou
se rozšířit do nadledvinky v horní části ledviny
s nádorem.

 TX primární nádor nelze posoudit.
 T0 žádné známky primárního nádoru.

N = uzliny (nodes)

 T1 nádory jsou pouze v ledvinách a nejsou
větší než 7 cm v nejširším místě.
•

T1a nádory jsou velké 4 cm nebo menší.

•

T1b nádory jsou větší než 4 cm ale menší
než 7 cm.

Klasifikace N popisuje, jak moc se rakovina rozšířila
v přilehlých lymfatických uzlinách. Lymfatické uzliny
jsou malé skupiny speciálních buněk bojujících proti
onemocněním, které se nacházejí po celém těle.
N klasifikace rakoviny ledvin zahrnuje následující:
 NX znamená, že přilehlé lymfatické uzliny nelze
hodnotit.

 T2 nádory jsou pouze v ledvinách a jsou větší
než 7 cm v nejširším místě.
•

T2a nádory jsou větší než 7 cm ale menší
než 10 cm.

•

T2b nádory jsou větší než 10 cm.

NCCN Guidelines for Patients®:
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 N0 znamená, že rakovina se zatím nerozšířila
do přilehlých lymfatických uzlin.
 N1 znamená, že rakovina se rozšířila do
přilehlých lymfatických uzlin.
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Stádia rakoviny ledvin

M = metastáza

Stádium II rakoviny ledvin

T2, N0, M0: Nádor je větší než 7 cm ale stále
pouze v ledvině (T2). Rakovina se zatím nerozšířila
do přilehlých lymfatických uzlin (N0) ani do jiných
sousedních či vzdálených tkání v těle (M0).

M klasifikace říká, zda se rakovina rozšířila do
vzdálených míst. Rakovina ledvin má tendenci
rozšířit se do plic, jater, mozku, kostí a vzdálených
lymfatických uzlin.
M klasifikace rakoviny ledvin zahrnuje následující:

Stádium III rakoviny ledvin

T3, N1 nebo N0, M0: Nádor se rozšiřuje mimo
ledvinu do určitých přilehlých tkání (T3). Rakovina
se možná rozšířila nebo nerozšířila do přilehlých
lymfatických uzlin (N1 nebo N0), ale zatím se
nerozšířila do vzdálených míst (M0). Nádor zatím
neprorostl do nadledvinky, ani se nedostal za
Gerotovu fascii.

 M0 znamená, že rakovina se zatím nerozšířila
do vzdálených míst.
 M1 znamená, že rakovina se rozšířila do
vzdálených míst.

Stádia rakoviny ledvin

T1 nebo T2, N1, M0: Nádor je pouze v ledvině (T1
nebo T2), ale rakovina se rozšířila do přilehlých
lymfatických uzlin (N1). Rakovina se zatím
nerozšířila do jiných sousedních či vzdálených tkání
v těle (M0). Nádor zatím neprorostl do nadledvinky,
ani se nedostal za Gerotovu fascii.

Stádia rakoviny ledvin jsou označena římskými
číslicemi od I do IV. Rakovina ledvin stejného
stádia bude mít pravděpodobně podobný výsledek
(prognózu) a tedy bude léčena podobným způsobem.
Obecně platí, že čím ranější stádium rakoviny, tím
lepší výsledky. Lékaři však definují stádia rakoviny na
základě informací od tisíců pacientů, takže stádium
rakoviny představuje průměrný výsledek. Nemusí
se jednat o výsledek pro jednu osobu. Někteří lidé
si vedou lépe, než se očekávalo. Jiní na tom budou
hůře. Jiné faktory, které se neuvažují při klasifikaci
stádia rakoviny, jako například váš celkový zdravotní
stav, jsou také velmi důležité.

Stádium IV rakoviny ledvin

T4, N1 nebo N0, M0: Nádor prorostl za Gerotovu
fascii a možná do nadledvinky (T4). Rakovina
se možná rozšířila nebo nerozšířila do přilehlých
lymfatických uzlin (N1 nebo N0). Rakovina se zatím
nerozšířila do vzdálených míst v těle (M0).
T1-T4, N1 nebo N0, M1: Nádor má libovolnou
velikost a možná se rozšířil nebo se možná nerozšířil
mimo ledvinu (T1–T4). Rakovina se možná rozšířila
nebo nerozšířila do přilehlých lymfatických uzlin (N1
nebo N0). Ale rakovina se rozšířila do vzdálených
míst v těle (M1).

Seskupování stádií rakoviny ledvin je popsáno dále.
Seskupování stádií je definováno TNM klasifikací
podle systému klasifikace stádia AJCC.

Stádium I rakoviny ledvin

T1, N0, M0: Nádor je pouze v ledvině a není větší
než 7 cm (T1). Rakovina se zatím nerozšířila do
přilehlých lymfatických uzlin (N0) ani do jiných
sousedních či vzdálených tkání v těle (M0).

NCCN Guidelines for Patients®:
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Váš léčebný tým

Léčba rakoviny vyžaduje týmový přístup. Urolog je
lékař, který je odborníkem na onemocnění močového
ústrojí a mužského reprodukčního systému. Onkolog
je lékař, který je odborníkem na léčbu rakoviny
pomocí léků. Radiační onkolog je lékař, který je
odborníkem na léčbu rakoviny pomocí ozařování.
Chirurg je lékař, který je odborníkem na operace, při
kterých se odstraňují či spravují části těla. Patolog
je lékař, který je odborníkem na vyšetřování buněk a
tkání za účelem zjištění onemocnění.

 Klasifikace stádia rakoviny je způsob, jakým
lékaři hodnotí a popisují rozsah rakoviny v těle.
 Rakovina ledvin se rozděluje do stádií a toto
rozdělení pomáhá stanovit plán léčby.
 Stádia rakoviny jsou stanovena podle růstu a
šíření nádoru.
 Lékaři používají určitá vyšetření označovaná
jako vyšetření pro stanovení klasifikace stádia,
kterými zjišťují, jak moc se rakovina rozrostla a
rozšířila.

Váš ošetřující lékař může být také členem vašeho
týmu. Může vám pomoci zprostředkovat vaše pocity
spojené s léčbou léčebnému týmu. Léčba jiných
zdravotních problémů může být zlepšena, když bude
váš ošetřující lékař informován o vaší léčbě rakoviny.
Kromě lékařů o vás budou pečovat sestry, sociální
pracovníci a další zdravotnický personál. Požádejte
o jména a kontaktní údaje svých poskytovatelů
zdravotní péče uvedených v plánu léčby.

 Požádejte o jména a kontaktní údaje svých
poskytovatelů zdravotní péče uvedených
v plánu léčby.

Léčba rakoviny

Neexistuje jediný léčebný postup, který by byl ideální
pro všechny pacienty. Většinou existuje více možností
léčby včetně klinických hodnocení. Klinické zkoušky
hodnotí, jak dobře léčba funguje a zda je bezpečná.

Pokud vám byla v poslední době
diagnostikována rakovina, neztrácejte naději.

Průvodce možnostmi léčby rakoviny ledvin najdete
v kapitole 5. Léčba, na které se vy a vaši lékaři
dohodnete, by měla být uvedena v plánu léčby. Je
také důležité si uvědomit cíl léčby a pravděpodobnost
dobrého výsledku léčby. Měly by být uvedeny
všechny známé vedlejší účinky a doba potřebná pro
jejich léčení. V kapitole 4 najdete některé možné
vedlejší účinky léčby rakoviny ledvin.

Pečujte o sebe, jezte zdravě a zajímejte se o to, co
se s vámi děje.
- Sandra

Váš plán léčby se může měnit, budou-li k dispozici
nové informace. Můžete změnit svůj názor na léčbu.
Vyšetření mohou zjistit nové výsledky. Může se
změnit účinnost léčby. Kterákoli z těchto změn může
vyžadovat nový plán léčby.
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Chirurgický zákrok

Rakovina se dá léčit vícero způsoby.
Hlavní druhy léčby jsou popsány na
následujících stránkách. Tyto informace
vám mohou pomoci používat průvodce
léčbou v kapitole 5. Mohou vám také
pomoci zjistit, co můžete očekávat během
léčby. Ne každý člověk s rakovinou
ledvin bude dostávat každý z druhů léčby
uvedených v průvodci.

přínosem částečné nefrektomie je, že zachová funkci
ledviny. Chirurgický zákrok je ideální u pacientů,
jejichž ledvina nefunguje správně, nebo u kterých
hrozí riziko nesprávné funkce ledviny. Jedná se o
pacienty, kteří mají pouze jednu ledvinu, omezenou
funkci ledvin nebo nádory v obou ledvinách. Tento
chirurgický zákrok se však používá i u jiných pacientů.
Částečná nefrektomie se používá u raného stádia
rakoviny ledvin, kdy je nádor malý a pouze na jedné
ledvině. Tento chirurgický zákrok je preferovanou
léčbou u velmi malých nádorů, jejichž šířka je menší
než 4 cm. Může se také použít pro léčbu malých
nádorů o šířce až 7 cm. U většiny malých nádorů
může částečná nefrektomie odstranit celou rakovinu
s velmi dobrými dlouhodobými výsledky. Klíčovou roli
hrají dovednosti a zkušenosti chirurga.

Chirurgický zákrok
Chirurgický zákrok je operace, při které se odstraňuje
nebo opravuje část těla. Chirurgický zákrok se
používá jako primární léčba u většiny druhů rakoviny
ledvin. Primární léčba je hlavní léčba zaměřená na
to, aby se tělo zbavilo rakoviny. Cílem chirurgického
zákroku je tedy odstranit všechnu rakovinu z vašeho
těla. Při tomto zákroku operatér odstraní všechny
části ledviny s nádorem a případně přilehlé tkáně.

Částečná nefrektomie je složitý chirurgický zákrok.
Technicky je obtížnější než chirurgický zákrok,
při kterém se odstraňuje celá ledvina. Částečnou
nefrektomii by měl provádět pouze chirurg
specialista, který tyto druhy zákroků provádí často.
Důležitý je také pečlivý výběr pacienta podle faktorů,
jakými je například velikost a umístění nádoru.
Tento chirurgický zákrok by měl být proveden pouze
v případě, že lze bezpečně vyjmout celý nádor a
přitom zanechat zdravou část ledviny nepoškozenou.

Rakovina se dá léčit vícero chirurgickými zákroky.
Typ a rozsah chirurgického zákroku bude záviset
na mnoha faktorech. Těmito faktory jsou například
velikost nádoru, umístění nádoru a míra rozšíření
rakoviny. Hlavní typy chirurgického zákroku používané
pro léčbu rakoviny ledvin jsou popsány dále v textu.

Před tímto chirurgickým zákrokem budete požádáni,
abyste po krátkou dobu nejedli, nepili a užívali
určité léky. Jste-li kuřák, je důležité, abyste přestali
kouřit. Tento chirurgický zákrok se provádí v celkové
anestézii – kontrolované ztrátě bdělého stavu
pomocí léků. Existuje vícero způsobů, jak provádět
částečnou nefrektomii. Způsoby chirurgického
zákroku, které lze použít, jsou popsány na straně 31.

Částečná nefrektomie

Částečná nefrektomie je chirurgický zákrok, při kterém
se odstraňuje pouze část ledviny s nádorem. Při
tomto chirurgickém zákroku jsou zdravá část ledviny
a přilehlé tkáně ponechány v těle. Také se označuje
jako nervy šetřící (nephron-sparing) resekční operace
nebo ledvinu šetřící (kidney-sparing) resekční
operace, protože šetří ledvinu v co největší míře.

Rizika a vedlejší účinky částečné nefrektomie

U jakéhokoliv druhu chirurgického zákroku existují
určitá zdravotní rizika a vedlejší účinky. Vedlejší
účinek je nezdravý nebo nepříjemný stav způsobený
léčbou. Některé případné vedlejší účinky částečné

Ledvina, i poté, co byla její část odstraněna, může
stále pracovat a vykonávat svou funkci. Tedy
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Chirurgický zákrok

nefrektomie zahrnují infekce, krvácení, bolest
v místě operační rány a unikání moči z ledviny.

Způsoby chirurgického zákroku
Nefrektomie – částečná nebo radikální – může být

Radikální nefrektomie

provedena jedním nebo dvěma způsoby chirurgického

Radikální nefrektomie je chirurgický zákrok, při
kterém je odstraněna celá ledvina s nádorem a
tuková tkáň kolem ledviny. Při tomto chirurgickém
zákroku může být také odstraněna nadledvinka
v horní části ledviny a přilehlé lymfatické uzliny.
Množství odstraněné tkáně závisí na rozsahu nádoru.

zákroku. První způsob se nazývá otevřený chirurgický
zákrok. Druhým způsobem je laparoskopický zákrok
označovaný také jako minimálně invazivní zákrok.
Otevřený chirurgický zákrok
Při otevřeném chirurgickém zákroku se odstraňuje tkáň

Chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje
nadledvinka, se nazývá adrenalektomie. Přilehlá
nadledvinka může být odstraněna, pokud má
abnormální výsledek při zobrazovacích vyšetřeních.
Může být také odstraněna, je-li nádor v blízkosti
horní části ledviny, kde se nadledvinka nachází.

jedním velkým operačním řezem vedeným pod žebry.

Chirurgický zákrok, při kterém se odstraňují lymfatické
uzliny, se nazývá disekce lymfatických uzlin. Disekce
lymfatických uzlin se v rámci standardní radikální
nefrektomie neprovádí příliš často. Přilehlé lymfatické
uzliny mohou být odstraněny, pokud jsou při
zobrazovacích vyšetřeních zvětšené nebo pokud je
při lékařské prohlídce zjištěno, že jsou zvětšené.

i déle v nemocnici za účelem rekonvalescence. Několik

Řez může být veden břichem, ze strany nebo ve spodní
části zad. Velké řezy umožňují operatérovi přímo vidět a
získat přístup k nádoru v ledvině a odstranit jej. Otevřený
chirurgický zákrok může trvat několik hodin nebo i déle.
Po tomto zákroku budete muset zůstat několik dnů nebo
týdnů nebo měsíců po zákroku můžete mít bolesti
v boku.
Laparoskopický zákrok
Laparoskopický zákrok využívá několik malých řezů
místo jednoho velkého. Každým z řezů jsou zavedeny
malé nástroje, kterými se provádí zákrok. Jedním

Jestliže nádor přerostl do ledvinové žíly a duté
žíly, mohou být tyto žíly otevřeny, aby mohl být
celý nádor odstraněn. Při chirurgické zákroku na
duté žíle může být zapotřebí na krátkou dobu
zastavit srdce. Jakmile je srdce zastaveno,
použije se pro zachování krevního oběhu v těle
přístroj, který plní funkci srdce a plic. Jedná se o
velmi obtížný a složitý zákrok. Měl by jej provádět
tým odborníků s rozsáhlými zkušenostmi.

z nástrojů je laparoskop, což je dlouhá trubička
s videokamerou na konci. Kamera umožňuje operatérovi
vidět ledvinu a další tkáně uvnitř břicha. Zbývající
nástroje se použijí k odstranění celé ledviny nebo její
části zasažené rakovinou. Laparoskopický zákrok může
být také proveden pomocí robotických ramen, která
ovládají chirurgické nástroje. Takový zákrok se označuje
jako roboticky asistovaný laparoskopický zákrok.

Radikální nefrektomie je standardní léčbou u
pacientů se stádiem rakoviny ledvin II nebo III.
Je také preferovanou léčbou u nádorů, které se
rozšířily do duté žíly. Radikální nefrektomie může
být velmi složitá a měl by ji provádět pouze chirurg
specialista, který tyto druhy zákroků provádí často.
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017

Laparoskopický zákrok může trvat několik hodin nebo
i déle. Po tomto zákroku budete muset zůstat asi 1
až 2 dny v nemocnici za účelem rekonvalescence.
Laparoskopický zákrok často znamená menší bolest,
kratší pobyt v nemocnici a kratší dobu rekonvalescence.
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Chirurgický zákrok | Aktivní dohled
Metastazektomie

Před tímto chirurgickým zákrokem budete požádáni,
abyste po krátkou dobu nejedli, nepili a užívali určité
léčivé přípravky. Jste-li kuřák, je důležité, abyste
přestali kouřit. Tento chirurgický zákrok se provádí
v celkové anestézii – kontrolované ztrátě bdělého
stavu pomocí léků. Existuje vícero způsobů, jak
provádět radikální nefrektomii. Způsoby chirurgického
zákroku, které lze použít, jsou popsány na straně 31.

Metastazektomie je chirurgický zákrok, jehož cílem
je odstranit metastázy – nádory, které se rozšířily
od prvního nádoru. Tento chirurgický zákrok může
být použit, když lze primární nádor úplně odstranit a
když existuje pouze jedna metastáza. Ale ne všechny
metastázy lze odstranit chirurgickým zásahem.
Nejdůležitějším faktorem je umístění. Tento přístup
funguje nejlépe u metastáz, které jsou v mozku,
kostech nebo plicích.

Rizika a vedlejší účinky radikální nefrektomie

U jakéhokoliv druhu chirurgického zákroku existují
určitá zdravotní rizika a vedlejší účinky. Vedlejší
účinek je nezdravý nebo nepříjemný stav způsobený
léčbou. Některé případné vedlejší účinky radikální
nefrektomie zahrnují infekce, krvácení, bolest v místě
operační rány a sníženou funkci ledvin. Vzhledem
k tomu, že je ledvina odstraněna, tento chirurgický
zákrok také zvyšuje riziko chronického onemocnění
ledvin. Chronické onemocnění ledvin vede     
k postupnému zhoršování funkce ledvin.

Metastazektomie může být provedena současně
s odstraněním primárního nádoru. Nebo může být
provedena v rámci samostatného chirurgického
zákroku. Doba potřebná k chirurgickému zákroku a
rekonvalescenci závisí na mnoha faktorech. Mezi
tyto faktory patří velikost a umístění metastáz.

Aktivní dohled

Cytoreduktivní nefrektomie

Aktivní dohled zahrnuje pravidelná vyšetření za
účelem sledování růstu nádoru tak, aby léčba mohla
být zahájena podle potřeby později a nikoliv hned.
Tento přístup se používá u některých pacientů   
s velmi malým nádorem (3 cm nebo menší), který je
pouze v ledvině.

Cytoreduktivní nefrektomie je chirurgický zákrok,
při kterém je odstraněna celá ledvina s primárním
nádorem za přítomnosti metastatického onemocnění.
Metastatický znamená, že rakovina se rozšířila z místa,
kde vznikla, do jiné části těla a vytvořila nové nádory.
Nové nádory, které vyrostly daleko od primárního
nádoru, se nazývají metastázy. Pokud je metastáz
mnoho není možné odstranit veškerou rakovinu z těla
chirurgickým zákrokem. Ale odstranění alespoň části
rakoviny může některým pacientům pomoci.

Aktivní dohled může být možností pro starší pacienty
nebo pro pacienty s vážnými zdravotními problémy.
Tito pacienti nemusejí být zdraví natolik, aby vydrželi
chirurgický zákrok nebo jinou léčbu rakoviny.
Rakovina také nemusí být největším rizikem pro
jejich zdraví.

Cílem cytoreduktivního chirurgického zákroku
je zmenšit objem rakoviny ve vašem těle. Tento
chirurgický zákrok se používá u pacientů, kteří mají
mnoho metastáz, pokud může být primární nádor
zcela odstraněn. U některých pacientů může být
prospěšné provést cytoreduktivní nefrektomii před
léčbou léky. Odstranění primárního nádoru může
zlepšit účinnost další léčby zaměřené na zbývající
rakovinu a metastázy.
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017

Všechny druhy léčby rakoviny s sebou nesou
zdravotní rizika a vedlejší účinky. Vyšší věk nebo
jiné zdravotní problémy zvyšují riziko závažných
vedlejších účinků a komplikací. U těchto pacientů
mohou být případná rizika léčby nebezpečnější než
rakovina.
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Tepelná ablace
zobrazovacích vyšetření. Sonda může být také
zavedena a naváděna na místo laparoskopicky.

Při aktivním dohledu vám ošetřující lékař naplánuje
harmonogram vyšetření. Ta mohou zahrnovat
zobrazovací vyšetření, jako například snímky CT,
snímky MR a ultrazvuk každých několik měsíců. Ale
tato a další vyšetření mohou být prováděna častěji
nebo v naopak delších intervalech. Tato vyšetření
a harmonogram budou založeny na počtu faktorů
specifických pro váš případ. Mezi tyto faktory patří
věk, zdravotní stav, osobní přání a velikost, vzhled a
rychlost růstu nádoru.

Zobrazovací vyšetření se také používají pro
monitorování nádoru během léčby pro zajištění,
aby byl zničen celý nádor. Sonda bude vyjmuta po
dokončení léčby.
Tepelná ablace může být provedena v lokální
anestezii nebo v celkové anestézii. Mohou vám být
také podána sedativa – léky, které vám pomohou se
uklidnit. Mezi případné vedlejší účinky tepelné ablace
patří krvácení a poškození ledviny nebo sousedních
tkání.

Tepelná ablace
Tepelná ablace je druhem léčby, která využívá
extrémní chlad nebo extrémní teplo ke zničení
nádorových buněk. Může zničit malé nádory, aniž
by došlo k poškození okolní tkáně. Tepelná ablace
může být použita v některých případech, kdy nelze
s výhodou použít chirurgický zákrok. Chirurgický
zákrok nemusí být výhodný pro starší pacienty
nebo pro pacienty s vážnými zdravotními problémy.
Tepelná ablace funguje nejlépe u velmi malých
nádorů – do 4 cm.

Nikdy si nepřipusťte nic jiného, než že je možné
rakovinu porazit.
V bitvě zvítězíte s vírou, nadějí a bojem.

Existují dva hlavní způsoby, jak provést „ablaci“
nádoru ledvin. Kryoablace likviduje nádorové buňky
tím, že je zmrazí velmi chladným plynem, jakým je
například kapalný dusík. Vysokofrekvenční ablace
likviduje nádorové buňky tím, že je zahřeje nebo
„uvaří“ pomocí radiových vln s vysokou energií.

- Chris

Oba druhy tepelné ablace využívají speciální jehlu,
která se označuje jako sonda a která se zavádí do
nádoru. Při kryoablaci sonda uvolňuje studené plyny,
které nádor zmrazí a zničí. Při vysokofrekvenční
ablaci sonda vysílá radiové vlny, které nádor zahřejí
a zničí.
Sondu lze zavést přes kůži a navést ji na místo
pomocí snímků CT, ultrazvuku nebo jiných

NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Cílená léčba

Cílená léčba

Bevacizumab je kapalný lék, který se podává infúzí.
Infúze je způsob pomalého podávání léku jehlou do
žíly. Podání první dávky trvá přibližně 90 minut a
podání každé další dávky trvá 30 minut. Může být
podáván samostatně nebo s interferonem alfa, což je
imunoterapeutický přípravek (popsaný na straně 37).

Cílená léčba je léčba pomocí léků, která je zaměřena
na specifický nebo jedinečný rys nádorových
buněk. Tyto léky zastavují působení molekul, které
pomáhají nádorovým buňkám růst. Cílená léčba se
používá k léčbě rakoviny ledvin, která se rozšířila
do jiných částí těla. Během posledních 10 let bylo
zaregistrováno mnoho léků pro cílenou léčbu
pokročilé rakoviny ledvin.

Přestože se bevacizumab zaměřuje na cévy nádoru,
může ovlivňovat i normální cévy. Tato skutečnost
může mít za následek vedlejší účinky. Vedlejší
účinek znamená nezdravý nebo nepříjemný fyzický
či psychický stav způsobený léčbou. Některé
vedlejší účinky mohou být velmi závažné, jiné
mohou být nepříjemné, ale nikoli závažné. Mezi
běžné vedlejší účinky přípravku bevacizumab patří
vysoký krevní tlak, bolest hlavy, krvácení z nosu,
rýma, změny chuti, vyrážka, suchá kůže a bolest       
v zádech. Mezi závažné vedlejší účinky patří mrtvice,
infarkt, poškození ledvin, proděravění střev a vnitřní
krvácení.

Léky pro cílenou léčbu léčí rakovinu ledvin několika
různými způsoby. Některé se zaměřují na blokování
signálů, které vyvolávají tvorbu nových cév. Jiné
blokují signály, které říkají nádorovým buňkám, aby
rostly a produkovaly další nádorové buňky. Tyto léky
mají často více než jeden cíl. Různé typy cílené
léčby jsou pojmenovány podle toho, co je jejich
cílem.

Bevacizumab

Sorafenib, sunitinib, pazopanib, axitinib,
cabozantinib a lenvatinib

Bevacizumab je druhem cílené léčby, která se
označuje jako inhibitor angiogeneze. Angiogeneze
je růst nových cév. Stejně jako normální buňky i
nádorové buňky potřebují ke svému růstu živiny a
kyslík přenášené krví. Nádorové buňky rakoviny
ledvin příliš neumí vytvářet nové cévy, které by
vrůstaly do nádoru a „vyživovaly“ jej. Nádorové
buňky uvolňují velká množství proteinu, který se
označuje jako vaskulární endoteliální růstový faktor
VEGF (vascular endothelial growth factor). VEGF
se váže na receptory na buňkách, které tvoří cévy.
Při navázání je vyslán signál do buněk, aby vytvořily
nové cévy uvnitř nádoru.

Sorafenib, sunitinib, pazopanib, axitinib, cabozantinib
a lenvatinib jsou druhy cílené léčby označované
jako inhibitory tyrosinkinázy TKI (tyrosine kinase
inhibitors). Tyrosinkinázy jsou proteiny v buňkách,
které jsou důležité pro mnoho funkcí buňky. Patří
sem vysílání signálů buňkám. Tyto signály se týkají
růstu, přežití a smrti buněk.
TKI váže tyrosinkinázy v buňkách a blokuje signály,
které pomáhají rakovině ledvin růst a šířit se.
Existuje mnoho různých druhů tyrosinkináz. Některé
tyrosinkinázy vysílají signály, které nádorovým
buňkám říkají, aby rostly a dělením vytvářely nové
buňky. Některé tyrosinkinázy vysílají signály, které
říkají novým cévám, aby rostly do nádoru.

Bevacizumab napadá VEGF a způsobuje, že se
VEGF nenaváže na receptory na buňkách. VEGF
tak nevysílá signály k tvorbě nových cév. Tím
bevacizumab zpomaluje nebo zastavuje růst cév a
nádor „vyhladoví“.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Cílená léčba
mTOR přemisťuje chemické látky nazývané fosfáty
z jedné molekuly do druhé. Fosfát „zapíná“ druhou
molekulu. Přenosem fosfátů mTOR vysílá signály,
které buňce říkají, kdy má růst a kdy se má dělit.

Sorafenib, sunitinib, pazopanib, axitinib, cabozantinib
a lenvatinib jsou multikinázové inhibitory. Při rakovině
ledvin je hlavním cílem těchto léků zablokovat
signály pro růst cév. Blokování těchto signálů může
zpomalit nebo zastavit růst a šíření rakoviny. Mohou
také způsobit, že nádory ustoupí.

Everolimus a temsirolimus blokují přenos fosfátu
mTORem. Tím se zastaví signály, které říkají buňce,
že má růst a dělit se. Blokováním účinku mTORu tyto
léky zpomalují růst nádoru.

Přípravek axitinib se zaměřuje na blokování signálů,
které vyvolávají tvorbu nových cév v nádoru.
Blokováním těchto signálů axitinib nádor „vyhladoví“.
Může dojít ke zpomalení růstu nádoru nebo k jeho
zmenšení.

Everolimus se podává ve formě tablet, které
se polykají. Užívá se jednou denně. Při léčbě
rakoviny ledvin se může užívat samotný nebo s TKI
lenvatinibem. Některé z nejběžnějších vedlejších
účinků přípravku everolimus zahrnují pocit únavy
nebo slabosti, kašel, průjem, bolest v ústech,
nevolnost, nechutenství, zvýšené riziko infekcí,
vyrážku a otoky v důsledku zadržování tekutin.
K méně běžným, ale závažným vedlejším účinkům
patří poškození plic. Může způsobit dušnost nebo
jiné potíže.

Všechny tyto TKI se podávají ve formě tablet, které
se polykají. Sorafenib a axitinib se užívají dvakrát
denně. Sunitinib, pazopanib a cabozantinib se   
u žívají jednou denně. Lenvatinib se za účelem léčby
rakoviny ledvin kombinuje s jiným lékem. Užívá se
s přípravkem everolimus, který má také formu tablet,
jednou denně. V následující kapitole najdete více
informací o přípravku everolimus.

Temsirolimus se podává infúzí jednou za týden.
Infúze trvá přibližně 30 až 60 minut. Někteří lidé mají
alergickou reakci na infúzi. Mezi příznaky alergické
reakce patří návaly horka, bolest na hrudi a dýchací
obtíže. Před infúzí vám budou pravděpodobně
podány léky snižující riziko alergické reakce.
Některé další běžné vedlejší účinky tohoto léku jsou
nevolnost, nechutenství, bolest v ústech, pocit únavy
nebo slabosti, vyrážka a otoky v důsledku zadržování
tekutin.

Každý z těchto léků může mít vedlejší účinky.
Některé z vedlejších účinků jsou způsobeny pouze
jedním nebo několika TKI. Jiné vedlejší účinky jsou
způsobeny všemi čtyřmi TKI, ale mohou se lišit
v tom, s jakou pravděpodobností nastanou. Mezi
některé běžné vedlejší účinky TKI používaných pro
rakovinu ledvin patří: vyrážka, syndrom ruka-noha,
řídnutí vlasů, pocit únavy nebo slabosti, abnormální
krvácení, změny na kůži nebo barvy vlasů, vysoký
krevní tlak, průjem, nevolnost, zvracení, podrážděný
žaludek, bolest v krajině břišní, bolest v ústech,
změny chuti, nechutenství, úbytek hmotnosti, kašel,
dušnost, změny hlasu nebo chrapot, abnormální
výsledky jaterních testů a bolest či otoky rukou nebo
nohou.

Everolimus a temsirolimus

Everolimus a temsirolimus jsou druhem cílené léčby
označované mTOR inhibitory. mTOR je protein   
v buňkách, který je důležitý pro růst a přežití buněk.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Erlotinib

Erlotinib je druhem cílené léčby označovaný
jako inhibitor receptoru epidermálního růstového
faktoru EGFR (epidermal growth factor receptor).
EGFR je protein na povrchu buněk, který se podílí
na růstu buněk. Nachází se jak na normálních
buňkách, tak na nádorových buňkách. Molekuly
vně buněk se mohou navázat na EGFR. Když se
tak stane, EGFR vysílá signály do buňky, které
buňce říkají, že má růst.

Doplňková a alternativní
medicína
Doplňková a alternativní medicína (CAM) je skupina
druhů léčby, kterou někdy lidé s rakovinou využívají.
Mnohé z CAM jsou studovány, aby se zjistilo, zda
skutečně pomáhají.

Erlotinib blokuje signály z EGFR, které buňkám
říkají, že mají růst. Tím se zpomalí či zastaví
produkce nádorových buněk. Erlotinib se podává
ve formě tablet, které se polykají. Mezi běžné
vedlejší účinky tohoto léku patří vyrážka, průjem,
nevolnost, pocit únavy a nechutenství.

•

Doplňková medicína je určena k použití spolu
se standardními terapiemi nejčastěji za účelem
relaxace, zlepšení zdravotního stavu nebo jako
prevence či zmírnění vedlejších účinků.

•

Alternativní medicína označuje léčbu nebo
techniky, které se používají místo standardní
léčby, jako je chemoterapie či ozařování. Některé
z těchto postupů jsou prezentovány jako léčivé,
přestože jejich účinnost nebyla prokázána
klinickými hodnoceními.

Mnoho zdravotnických zařízení pro léčbu rakoviny má
programy doplňkové léčby jako je akupunktura, jóga a
další terapie.
Je důležité, abyste svůj léčebný tým informovali o
tom, zda využíváte nějakou doplňkovou medicínu,
zejména výživové doplňky, vitamíny nebo byliny.
Některé z těchto přípravků mohou ovlivňovat léčbu
rakoviny. Požádejte svého ošetřujícího lékaře o další
informace o CAM a podívejte se na webové stránky
uvedené v kapitole 6.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Imunoterapie

Imunoterapie

IL-2 se podává formou infúze, která trvá přibližně   
15 minut. Je pravděpodobné, že během léčby budete
muset několik dnů zůstat v nemocnici.

Imunitní systém je přirozená obrana těla proti infekci
a onemocnění. V imunitním systému hraje roli mnoho
chemických látek a proteinů. Tyto chemické látky a
proteiny jsou vytvářeny přirozeně v našem těle.

Interferon alfa se k léčení rakoviny ledvin nepoužívá
sám. Vždy je podáván spolu s bevacizumabem,
lékem cílené léčby. Interferon alfa je kapalina, která
se pomocí jehly vstřikuje pod kůži. Obvykle se
podává třikrát týdně.

Imunoterapie je léčba, která zvyšuje aktivitu
vašeho imunitního systému. Tím se zlepšuje
schopnost vašeho těla najít a zničit nádorové buňky.
Imunoterapie se používá k léčbě rakoviny ledvin,
která se rozšířila do jiných částí těla.

Interferon alfa má také vedlejší účinky, ale ne tak
závažné jako IL-2. Mezi vedlejší účinky interferonu
alfa často patří chřipkové příznaky jako je horečka,
zimnice, pocit únavy či slabosti, bolest hlavy a
bolesti těla. Dalšími vedlejšími účinky jsou průjem,
nevolnost, zvracení, nechutenství a deprese.

Interferon alfa a IL-2 (interleukin-2)

Interferon alfa a IL-2 jsou proteiny označované jako
cytokiny, které stimulují buňky imunitního systému.
Cytokiny jsou produkovány v těle jako přirozená
součást imunitního systému. Ale tyto proteiny lze
také vyrobit v laboratoři a použít jako léčbu proti
rakovině. Interferon alfa a IL-2 se také označují jako
cytokinová terapie.

Nivolumab

Nivolumab je druh léku označovaný jako
monoklonální protilátka nebo protilátka blokující
receptor programované buněčné smrti PD-1
(programmed death receptor-1). Váže se na protein
PD-1 na T-buňkách a blokuje jeho účinek. T-buňky
jsou hlavním druhem bílých krvinek v imunitním
systému. Blokování PD-1 umožňuje imunitnímu
systému, aby se pustil do boje s nádorovými
buňkami. Cílem je zastavit nebo zpomalit růst
rakoviny.

Při léčbě rakoviny ledvin se používají velmi vysoké
dávky IL-2. Tato léčba může vyvolávat závažné
a někdy životu nebezpečné vedlejší účinky. Mezi
nejběžnější vedlejší účinky IL-2 patří: nízký krevní
tlak, abnormální výsledky vyšetření funkce ledvin
a jater, zmatenost, dušnost, zimnice, nevolnost,
zvracení, průjem, vyrážka, pocit únavy nebo slabosti
a malý výdej moči. Mezi vzácné, ale závažné
vedlejší účinky patří dýchací obtíže, nízký krevní tlak,
poškození ledvin, zrychlený tep, koma, krvácení a
infekce.

Nivolumab je infúze, která se podává déle než 60
minut, obvykle jednou za dva týdny. Oblast léčby
bude během infúze a po ní sledována, zda nedošlo
k nějakým reakcím. Ošetřující lékař může zpomalit
rychlost infúze nebo ji kdykoli zastavit, je-li k tomu
důvod. Je důležité, aby ošetřující lékař věděl, zda
jste měli mezi jednotlivými dny léčby nějaké vedlejší
účinky. Vedlejší účinky tohoto léku mohou zahrnovat
pocit velké únavy, nevolnost, průjem, zácpu,
nechutenství, bolest v ústech, vyrážku, kašel, bolest
svalů a bolest kloubů.

V důsledku závažných rizik se IL-2 používá pouze
u některých pacientů, kteří jsou dostatečně zdraví
na to, aby zvládli vedlejší účinky. Aby tato možnost
přicházela v úvahu, musí být váš celkový zdravotní
stav dobrý. Ledviny a další orgány musejí fungovat
správně. Vysoké dávky IL-2 by měly být podávány
pouze v lékařských zařízeních, kde mají odborné
znalosti a zkušenosti s touto léčbou. Přípravek
NCCN Guidelines for Patients®:
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Klinická hodnocení
Nová vyšetření a nové druhy léčby nejsou nabízeny
veřejnosti ihned po objevení. Musejí být nejprve
studovány. Nová použití vyšetření a druhů léčby
musí být studována také.

vedlejší účinky, dlouhodobé vedlejší účinky a
bezpečnost. Těchto klinických studí se účastní
mnoho pacientů s různými druhy rakoviny.
Účast v klinickém hodnocení má výhody. Za prvé
máte přístup k nejmodernější léčbě rakoviny. Za
druhé dostanete nejlepší péči. Za třetí výsledky vaší
léčby budou pečlivě sledovány. Za čtvrté můžete
pomocí dalším pacientům s rakovinou.

Klinické hodnocení je druh výzkumu, který studuje
vyšetření nebo léčbu. Klinická hodnocení studují, jak
bezpečné a užitečné vyšetření a léčba jsou. Když
se zjistí, že jsou bezpečné a užitečné, mohou se
stát budoucím standardem péče. Vyšetření a léčby
uvedené v této knížce se díky klinickým hodnocením
staly velmi používané a pomáhají pacientům.

I klinická hodnocení mají rizika. Stejně jako jakékoli
vyšetření nebo léčba mohou mít vedlejší účinky.
Nová vyšetření či léčby také nemusejí fungovat lépe
než aktuální druhy léčby. Další nevýhodou může
být případně větší administrativa nebo více návštěv
nemocnice.

Vyšetření a druhy léčby procházejí sériemi klinických
hodnocení, aby se zajistila jejich bezpečnost a
účinnost. Bez klinických hodnocení nelze zjistit, zda
jsou vyšetření nebo léčba bezpečné nebo účinné.
Klinická hodnocení se provádějí sérií kroků, které se
označují jako fáze. Dále jsou popsány čtyři fáze na
příkladu nové farmakoterapie:

Pro účast v klinickém hodnocení musíte splnit
podmínky klinického hodnocení. Pacienti zařazení
do klinického hodnocení často mají podobný druh
rakoviny a zdravotní stav. Tato skutečnost pomáhá
zajistit, jestli určitá odpověď souvisí s léčbou či
s rozdíly mezi pacienty. Pro účast v klinickém
hodnocení si také musíte prostudovat a podepsat
dokument, který se jmenuje formulář informovaného
souhlasu. Tento formulář podrobně popisuje klinické
hodnocení včetně jeho rizik a výhod.

 Cílem klinických studií fáze I je nalézt optimální
dávkování a způsob podávání nového léku
s co nejmenším výskytem vedlejších účinků.
Je-li zjištěno, že lék je bezpečný, postoupí do
klinické studie fáze II.
 Klinické studie fáze II posuzují, zda lék zabírá
na určitý druh rakoviny. Tyto studie se provádějí
ve větších skupinách pacientů se stejným
druhem rakoviny.

Zeptejte se svého léčebného týmu, zda existuje
otevřené klinické hodnocení, do kterého byste mohli
být zařazeni. Mohou existovat klinická hodnocení
v místě, kde se léčíte, nebo v jiném zdravotnickém
zařízení ve vašem okolí.

 Klinické studie fáze III porovnávají nový lék
se standardní léčbou. Tyto klinické studie jsou
randomizovány, což znamená, že jsou pacienti
rozděleni do skupin náhodně.
 Klinické studie fáze IV zkouší nové léky
schválené americkým úřadem pro kontrolu
potravin a léčiv FDA (U.S. Food and Drug
Administration), aby se stanovily krátkodobé
NCCN Guidelines for Patients®:
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Podpůrná péče

do kostí. Může se použít i u mozkových metastáz –
rakoviny, která se rozšířila do mozku.

Podpůrná péče je léčba, jejímž cílem je ulevit od
příznaků rakoviny a vedlejších účinků léčby rakoviny.
Nejedná se o léčbu rakoviny jako takové. Cílem
podpůrné péče je zlepšit kvalitu života a zmírnit
obtíže, které případně máte.

Stereotaktická radiochirurgie je druhem terapie
EBRT, kterou lze použít u malých nebo jednotlivých
metastáz v mozku. Stereotaktická radiochirurgie
aplikuje vysoké dávky záření do velmi specifických
malých oblastí těla. Ozáření celého mozku lze použít,
pokud jsou v mozku přítomny velké metastázy nebo
pokud je jich mnoho.

Podpůrná péče se poskytuje v kterémkoliv stádiu
rakoviny, ale často je hlavním druhem péče    
v případě, kdy je rakovina v pokročilém stádiu.
Při použití v případě pokročilého stádia rakoviny se
podpůrná péče často označuje jako paliativní péče.

Léky pro zdraví kostí

Když se rakovina ledvin rozšíří do vzdálených míst,
může se rozšířit také do kostí. Kosti, do kterých se
rozšířila rakovina ledvin, jsou vystaveny vyššímu
riziku úrazu nebo onemocnění. Tyto potíže zahrnují
zlomeniny kostí, bolest v kostech a uskřinutí
(stlačení) míchy. Mohou se objevit vysoké hladiny
vápníku v krvi označované jako hyperkalcémie.

Podpůrná péče může vyřešit mnoho potřeb.
Například může zahrnovat léčbu fyzických a
psychických příznaků, může pomoci s rozhodováním
o léčbě a s koordinací péče mezi poskytovateli
zdravotní péče. Mluvte se svým léčebným týmem
a naplánujte si nejlepší podpůrnou péči pro sebe.
Dále v textu je popsáno několik hlavních možností
podpůrné péče pro pacienty s rakovinou ledvin.
Také se dozvíte, co znamená být osobou, která
prodělala rakovinu, a něco o plánování péče předem.
Je užitečné mluvit se svým ošetřujícím lékařem o
dalších krocích vaší péče bez ohledu na to, zda
potřebujete fyzickou nebo psychickou podporu.

Pro léčení potíží s kostmi mohou být podávány léky
jako například kyselina zoledronová (Zometa®),
denosumab (Xgeva®) a pamidronát (Adredia®). Tyto
léky mohou ulevit od bolestí v kostech a snížit riziko
dalších potíží s kostmi. Fungují tak, že zpomalují
nebo zastavují resorpci (rozpad) kostí. Mohou také
pomoci zvýšit hustotu kostí.

Radioterapie

Tyto léky však mohou způsobit poškození čelistní
kosti – stav označovaný jako osteonekróza. Určitě se
zeptejte ošetřujícího lékaře na rizika a jiné případné
vedlejší účinky. Také se doporučuje, abyste tyto léky
užívali s vápníkem a vitamínem D.

Radioterapie využívá svazek paprsků s velkou
energií, který likviduje nádorové buňky. U rakoviny
ledvin se radioterapie nepoužívá jako standardní
nebo primární léčba. Může však být použita k úlevě
od příznaků vyvolaných rakovinou ledvin, která se
rozšířila (metastázovala) do vzdálených míst v těle.

Chirurgický zákrok

I když nelze odstranit celou rakovinu, chirurgický
zákrok lze použít k úlevě od příznaků způsobených
rakovinou. Tomuto zákroku se říká paliativní
chirurgický zákrok. Příznaky mohou být způsobeny
primárním nádorem nebo rakovinou, která se
rozšířila do jiných částí těla.

Radioterapie se často provádí přístrojem, který je
umístěn vně těla. Tato metoda se nazývá zevní
terapie EBRT (external beam radiation therapy).
EBRT lze použít pro úlevu od bolestí způsobených
metastázami v kostech – rakovinou, která se rozšířila
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Podpůrná péče
zahrnou tyto informace do plánu léčby a pomohou
vám řídit vaše finance a náklady na léčbu.

Jak nádor v ledvině roste, může vyvolávat závažné
příznaky jako například bolest a krev v moči.
Chirurgický zákrok spočívající v odstranění ledviny
lze použít pro úlevu od těchto příznaků. Tento
chirurgický zákrok se nazývá paliativní nefrektomie.

Péče o osoby, které prodělaly rakovinu

Přežití rakoviny začíná dnem, kdy jste zjistili, že
máte rakovinu ledvin. Pro mnoho osob, které
prodělaly rakovinu, je konec aktivní léčby signálem
k oslavám, ale i důvodem k větší úzkosti. To je velmi
normální reakce. Budete možná potřebovat podporu,
abyste se vypořádali s problémy, které vzniknou
tím, že se přestanete pravidelně vídat se svým
léčebným týmem. Plán léčby by měl dále zahrnovat
harmonogram následných vyšetření rakoviny, léčby
dlouhodobých vedlejších účinků a péče o celkový
zdravotní stav.

Paliativní chirurgický zákrok lze použít pro léčbu
potíží způsobených rakovinou, která se rozšířila do
kostí. Tyto potíže mohou zahrnovat bolest v kostech,
zlomeniny kostí a stlačení míchy.

Léčení stresu a příznaků

Rakovina a její léčba mohou vyvolávat obtěžující
příznaky. I stres z toho, že máte rakovinu, může
vyvolat příznaky. Existují způsoby, jak léčit mnoho
příznaků, takže informujte léčebný tým o těch, které
máte.

Plánování péče předem

Můžete pomoci plánovat léčbu tím, že budete mluvit
s ošetřujícím lékařem o své prognóze. Nelze-li
rakovinu léčit nebo vyléčit, může být vytvořen plán
péče po zbytek života. Tyto rozhovory však často
přicházejí příliš pozdě nebo vůbec. Ošetřující lékař
může oddalovat tyto rozhovory ze strachu, že byste
mohli ztratit naději, podlehnout depresi nebo mít
kratší dobu přežití. Ze studií vyplývá, že tyto obavy
nejsou na místě. Plánování péče předem má mnoho
výhod. Je užitečné pro to, abyste:

Před léčbou, v jejím průběhu a po ní můžete trpět
nespavostí. Když budete méně spát, bude to
mít vliv na vaši náladu, komunikaci a schopnost
plnit každodenní úkoly. Je-li to možné dopřejte
si odpočinek, nechte druhé, ať vám pomohou, a
mluvte s ošetřujícím lékařem o spánku a medikaci.
Kognitivně-behaviorální terapie – druh psychoterapie
– může také pomoci.
Pocity úzkosti a deprese jsou u lidí s rakovinou
běžné. Ve vašem zdravotnickém zařízení
zaměřeném na léčbu rakoviny mohou pomoci
poradci pro pacienty s rakovinou (cancer navigator),
sociální pracovníci a jiní odborníci. Pomoc může
zahrnovat podpůrné skupiny, psychoterapii nebo
medikaci. Někteří lidé se také cítí lépe, když cvičí,
mluví se svými blízkými nebo relaxují.

 Věděli, co vás čeká.
 Mohli naplno využít čas.
 Zmírnili stres, kterému jsou vystaveni
pečovatelé.
 Měli svá přání splněna.

Můžete být nezaměstnaní nebo vám může práce
během léčby chybět. Nebo můžete mít nepříliš dobré
nebo dokonce žádné zdravotní pojištění. Promluvte
si se svým léčebným týmem o práci, pojištění nebo
finančních problémech. Členové léčebného týmu
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 Měli lepší kvalitu života.
 Dostali dobrou péči.
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Rekapitulace

Rekapitulace

Plánování péče předem začíná otevřeným
rozhovorem mezi vámi a ošetřujícími lékaři.
Nemusíte znát přesné podrobnosti své prognózy.
I obecná představa vám pomůže s plánováním.
N azákladě těchto informací se můžete rozhodnout,
v jakém okamžiku chcete léčbu ukončit, pokud
vůbec. Můžete se také rozhodnout, jakou léčbu
si přejete pro úlevu od příznaků, jako například
radioterapii, chirurgický zákrok nebo léky.

 Primární léčba je hlavní léčba, která se
zaměřuje na to, aby se tělo zbavilo rakoviny.
 Chirurgický zákrok se často používá u rakoviny
ledvin jako primární léčba.
 Částečná nefrektomie je chirurgický zákrok,
při kterém se odstraňuje pouze část ledviny
s nádorem.

Další součástí plánu je hospicová péče. Hospicová
péče nezahrnuje léčbu pro boj s rakovinou, ale
zmírnění příznaků vyvolaných rakovinou.

 Při radikální nefrektomii se odstraňuje celá
ledvina s nádorem a případně další sousední
tkáň jako nadledvinka a lymfatické uzliny.

Hospicová péče může být zahájena proto, že už
o další léčbu rakoviny nemáte zájem, nebo proto,
že další léčba rakoviny již není k dispozici, nebo
proto, že váš zdravotní stav další léčbu neumožňuje.
Hospicová péče vám umožní mít nejlepší možnou
kvalitu života. Péče je poskytována celý den každý
den v týdnu. Můžete si zvolit hospicovou péči doma
nebo v hospici. Jedna studie zjistila, že pacienti
a pečovatelé měli lepší kvalitu života, když byla
hospicová péče zahájena včas.

 Cílená léčba je léčba pomocí léků, která je
zaměřena na specifický nebo jedinečný rys
nádorových buněk.
 Imunoterapie označovaná jako cytokinová
terapie pomáhá imunitnímu systému bojovat
s nádorovými buňkami.
 Klinická hodnocení studují vyšetření nebo léčbu
za účelem zjištění, zda jsou bezpečné a jak
dobře fungují.

Předem vyjádřený pokyn popisuje léčbu, kterou si
přejete pro případ, že nebudete schopni svá přání
sdělit sami. Můžete v něm uvést osobu, kterou
pověřujete rozhodováním o své osobě. Jedná se
o právní listinu, kterou lékaři musejí respektovat.
Můžete vyjádřit svá přání týkající se připojení
k přístrojům zachraňujícím život jako jsou hadičky
pro podávání umělé výživy. Patří sem přání týkající
se vaší léčby v případě, že vaše srdce nebo
plíce přestanou pracovat. Pokud již máte předem
vyjádřený pokyn, můžete jej aktualizovat, aby byl
právně závazný.
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 Podpůrná péče je léčba, jejímž cílem je ulevit
od příznaků rakoviny a vedlejších účinků léčby
rakoviny.
 Můžete pomoci plánovat léčbu tím, že budete
mluvit s ošetřujícím lékařem o své prognóze.
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Stádium I rakoviny ledvin

51

Uvádí doporučené druhy léčby
a následná vyšetření u nádorů,
které jsou velmi malé a pouze
v ledvině.
49

Uvádí doporučené druhy
léčby a následná vyšetření pro
rakovinu ledvin, která přerostla
hranice ledviny, rozšířila se do
vzdálených míst v těle nebo se
vrátila po dokončení léčby.

Stádium II a III rakoviny ledvin
Uvádí doporučené druhy léčby
a následná vyšetření u nádorů,
které jsou trochu větší, ale stále
jsou v ledvině nebo v určitých
přilehlých tkáních.
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Stádium I rakoviny ledvin

Stádium I rakoviny ledvin

Kapitola 5 je průvodcem možnostmi léčby
pro pacienty s rakovinou ledvin. Uvádí
jaká vyšetření a léčba se doporučují
za daných podmínek. Tyto informace
jsou převzaty z léčebných postupů
vyhotovených odborníky z NCCN pro
lékaře, kteří léčí rakovinu ledvin.

Průvodce 3 uvádí možnosti primární léčby pro

stádium I rakoviny ledvin – když je velikost nádoru
7 cm nebo méně a rakovina je pouze v ledvině.
Primární léčba je hlavní léčba, která se zaměřuje na
to, aby se tělo zbavilo rakoviny. Chirurgický zákrok
je nejběžnější primární léčbou u rakoviny ledvin
ve stádiu I. Existuje však více druhů chirurgických
zákroků. A vy máte několik dalších možností, z nichž
si můžete vybrat.

Tyto informace jsou převzaty z léčebných postupů
vyhotovených odborníky z NCCN na rakovinu ledvin.
Tyto léčebné postupy uvádějí možnosti pro pacienty
s rakovinou ledvin obecně. Vaši lékaři tedy mohou
navrhnout další léčbu podle vašeho zdravotního
stavu a osobních potřeb. Projednejte a rozhodněte
se pro plán léčby s ošetřujícím lékařem.

Velikost nádoru je hlavním faktorem, který ovlivňuje
možnosti primární léčby. Stádium I je rozděleno do
menších skupin podle velikosti nádoru. Nádory T1a
jsou velké 4 cm nebo menší. Nádory T1b jsou větší
než 4 cm ale menší než 7 cm.

Primární léčba

Pro stádium I (T1a) existují čtyři možnosti pro výběr
primární léčby. Preferovanou možností je částečná
nefrektomie. Částečná nefrektomie je chirurgický
zákrok, při kterém se odstraňuje pouze část ledviny
s nádorem. U velmi malých nádorů lze často
odstranit všechnu rakovinu, aniž bylo třeba odebrat
celou ledvinu.

Průvodce 3. Primární léčba
Stádium a velikost nádoru

Stádium I (T1a)
Nádor je velký 4 cm nebo menší

Stádium I (T1b)
Nádor je 4,1 až 7 cm velký
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Možnosti primární léčby

ª
ª
ª
ª
ª
ª

• Částečná nefrektomie (preferována)
• Radikální nefrektomie
• Aktivní dohled
• Tepelná ablace
• Částečná nefrektomie
• Radikální nefrektomie
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Je-li odebrána pouze část ledviny, lze zachovat větší
funkčnost ledvin. Tedy tento chirurgický zákrok je
ideální pro pacienty, kteří mají pouze jednu ledvinu,
špatnou funkci ledvin nebo nádory v obou ledvinách.

Další možností pro pacienty s nádorem T1 je tepelná
ablace. Tepelná ablace využívá ke zničení malých
nádorů extrémní teplo nebo extrémní chlad. Tento
druh léčby způsobuje velmi malé poškození okolních
tkání. Je mnohem méně invazivní a má méně
vedlejších účinků než chirurgický zákrok.

V některých případech však částečnou nefrektomii
nelze provést. Může to být proto, že nádor je
v blízkosti střední části ledviny nebo velmi blízko
velkých žil. Nelze-li částečnou nefrektomii provést,
je další možností radikální nefrektomie. Radikální
nefrektomie je chirurgický zákrok, při kterém se
odstraňuje celá ledvina s nádorem. Při tomto
chirurgickém zákroku může být také odstraněna
přilehlá nadledvinka a sousední lymfatické uzliny.
Množství odstraněné tkáně závisí na rozsahu
nádoru.

Pro stádium I (T1b) se chirurgický zákrok používá
jako primární léčba. Můžete mít částečnou nebo
radikální nefrektomii, jak je popsáno výše. Ošetřující
lékař zváží celou řadu faktorů, které mu pomohou
rozhodnout, který druh chirurgického zákroku je
pro vás nejlepší. Mezi tyto faktory patří celkový
zdravotní stav, jak dobře vaše ledviny fungují a
dále velikost, umístění a rozsah nádoru. Odborníci
z NCCN doporučují, aby byla vždy, pokud je
to možné, provedena částečná nefrektomie.
V některých případech však částečnou nefrektomii
nelze provést. Může to být proto, že nádor je větší,
že je v blízkosti střední části ledviny nebo velmi
blízko velkých žil. V takových případech může být
radikální nefrektomie nejlepší možností.

Tento chirurgický zákrok nemusí být dobrou
možností léčby pro každého. Ošetřující lékař zváží
všechny faktory a rozhodne se, zda je váš zdravotní
stav dostatečně dobrý, abyste tento zákrok mohli
podstoupit.
Mezi tyto faktory patří věk, celkový zdravotní stav,
další souběžné zdravotní problémy a také to, jak
dobře fungují vaše plíce, srdce a další orgány. Na
základě těchto a dalších faktorů se ošetřující lékař
může rozhodnout, že chirurgický zákrok pro vás není
dobrou volbou.

Další kroky

U velmi malých nádorů zbývají kromě chirurgického
zákroku ještě dva další druhy primární léčby. Jednou
z možností je aktivní dohled. Aktivní dohled spočívá
v provádění vyšetření v pravidelných časových
intervalech, aby se zjistilo, jak nádor roste. Léčba
může být podle potřeby zahájena později na základě
výsledků vyšetření a nikoliv ihned. Tato možnost
může být výhodná pro starší pacienty nebo pro
pacienty s vážným zdravotním stavem. Oba tyto
faktory zvyšují riziko závažných problémů během
chirurgického zákroku a po něm.
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Po primární léčbě u stádia I rakoviny ledvin se
začnou provádět následná vyšetření. Doporučená
vyšetření během aktivního dohledu jsou uvedena
v průvodci 4. Byla-li vám provedena částečná
nefrektomie, radikální nefrektomie nebo tepelná
ablace, v průvodci 5 najdete doporučená následná
vyšetření.
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Stádium I rakoviny ledvin

Průvodce 4. Vyšetření v průběhu aktivního dohledu
Následná vyšetření

Harmonogram

Zdravotní anamnéza a lékařská prohlídka

• Každých 6 měsíců po dobu 2 let, poté jednou za rok po
dobu až 5 let od stanovení diagnózy

Panel biochemických vyšetření krve a další
vyšetření krve

• Každých 6 měsíců po dobu 2 let, poté jednou za rok po
dobu až 5 let od stanovení diagnózy

Zobrazovací vyšetření břicha

• CT nebo MR do 6 měsíců od zahájení dohledu,
následně CT, MR nebo ultrazvuk nejméně jednou za rok

Zobrazovací vyšetření hrudníku

• Rentgen nebo CT jednou za rok, je-li rakovina
potvrzena biopsií

CT nebo MR pánve

• Podle potřeby

CT nebo MR hlavy nebo MR páteře

• Podle potřeby

Kostní sken

• Podle potřeby

Průvodce 4 uvádí vyšetření, která se doporučují

Podstoupíte řadu různých vyšetření, jejichž cílem
je sledování rakoviny tak, aby mohla být zahájena
léčba, jakmile nebo pokud to bude zapotřebí.
Zdravotní anamnéza, lékařská prohlídka a vyšetření
krve poskytnou ošetřujícímu lékaři představu o
vašem celkovém zdravotním stavu. Biochemické
vyšetření krve také odhalí, zda vaše orgány,
jmenovitě játra a ledviny, fungují dobře.

během aktivního dohledu u nádorů a velikostí 4 cm
nebo méně. Aktivní dohled spočívá v průběžném
provádění častých vyšetření, aby se zjistilo, jak nádor
roste. Mnohé z vyšetření používaných pro stanovení
diagnózy a klasifikace stádia rakoviny se během
aktivního dohledu opakují.
Ale neexistuje jediný správný plán následných
vyšetření pro všechny pacienty. Vyšetření a
harmonogram by měly být připraveny pro každého
pacienta podle jeho potřeb. Možná budete
potřebovat častější nebo méně častá vyšetření než
někdo jiný. Načasování a doba trvání následných
vyšetření by měly být stanoveny podle faktorů, které
jsou specifické pro váš případ. Mezi tyto faktory
patří věk, celkový zdravotní stav, velikost nádoru a
umístění nádoru.
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Zobrazovací vyšetření vašeho břicha se využijí ke
kontrole, zda a jak moc se nádor v průběhu doby
zvětšil. Několik prvních zobrazovacích vyšetření
pomůže ošetřujícímu lékaři vyhodnotit rychlost
růstu. Rychlost růstu je měřítko, které říká, jak moc
rakovina roste během stanovené doby. Průběžná
zobrazovací vyšetření se používají pro sledování
rychlosti růstu, aby se vidělo, zda dochází k nějakým
změnám.
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Stádium I rakoviny ledvin
Průvodce 5 uvádí následná vyšetření, která

Zobrazovací vyšetření vašeho hrudníku se použijí
ke kontrole, zda se rakovina nerozšířila do plic.
Zobrazovací vyšetření pánve, hlavy, páteře nebo
kostí se jako standardní následná vyšetření u všech
pacientů nedoporučují.

se doporučují po ukončení léčby rakoviny ledvin
ve stádiu I. Lékaři používají následná vyšetření
pro sledování vašeho zdravotního stavu a pro
vyhledávání známek návratu rakoviny nebo jejího
rozšíření (metastázu) po ukončení léčby. Návrat
rakoviny po ukončení léčby se označuje jako relaps
nebo recidiva. Následná vyšetření se také používají
ke kontrole funkce ledvin a sledování vedlejších
účinků léčby. Mnohé z vyšetření používaných pro
stanovení diagnózy a klasifikace stádia se během
následných vyšetření opakují.

Tato vyšetření se mohou provést podle potřeby jako
je například kontrola určitých známek či příznaků.
Zobrazovací vyšetření hlavy a páteře mohou
být provedena, aby se zjistilo, zda se rakovina
nerozšířila do mozku. Příznaky rakoviny v mozku
zahrnují chronické bolesti hlavy, záchvaty, ztrátu
rovnováhy a slabost na jedné straně těla. Máte-li
bolesti v kostech nebo vysoké hladiny ALP v krvi,
může být proveden sken kostí, aby se zjistilo, zda se
rakovina nerozšířila do kostí.

Neexistuje jediný správný plán následných vyšetření
pro všechny pacienty. Ošetřující lékař upraví plán
následných vyšetření podle celé řady faktorů, které
jsou typické pro vaši osobu a nádor. Mezi hlavní
faktory patří druh léčby, kterou dostáváte, velikost
a rozsah nádoru a váš celkový zdravotní stav.
Možná budete potřebovat častější nebo méně častá
vyšetření než někdo jiný. Načasování a doba trvání
následných vyšetření by měly být založeny na riziku
recidivy a na dalších faktorech, které jsou specifické
pro váš případ. Následná vyšetření mohou trvat i
déle než pět let, pokud tak ošetřující lékař uzná za
vhodné.

To, jak často se vyšetření provádějí, se může
v průběhu doby měnit. Může to být důsledkem
změn v rychlosti růstu nádoru nebo jiných faktorů.
Roste-li nádor pomaleji nebo vůbec, lze vyšetření
provádět méně často. Roste-li nádor rychleji, mohou
být vyšetření prováděna častěji. Pokud se nádor
zvětšuje nebo jeho růst zrychluje, může být zapotřebí
léčba. Ale tato rozhodnutí se musí provádět    
v každém jednotlivém případě.

Následná vyšetření

Podstoupíte celou řadu různých vyšetření, která
budou monitorovat váš celkový zdravotní stav
po chirurgickém zákroku. Zdravotní anamnéza,
kontroly a lékařské prohlídky poskytnou ošetřujícímu
lékaři představu o vašem celkovém zdravotním
stavu. Vyšetření krve také odhalí, zda vaše orgány,
jmenovitě játra a ledviny, fungují dobře. Ošetřující
lékař stanoví anamnézu, provede lékařské vyšetření,
objedná vyšetření krve a zobrazovací vyšetření
v pravidelných intervalech po dobu až 5 let od
nefrektomie. Načasování těchto vyšetření závisí na
postupech a vašich zdravotních potřebách.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Průvodce 5. Následná vyšetření po ukončení léčby
Následná vyšetření

Harmonogram

Zdravotní anamnéza a lékařská prohlídka

• Každých 6 měsíců po dobu 2 let, poté jednou za rok po
dobu až 5 let od stanovení diagnózy nebo nefrektomie

Panel biochemických vyšetření krve a další
vyšetření krve

• Každých 6 měsíců po dobu 2 let, poté jednou za rok po
dobu až 5 let od stanovení diagnózy nebo nefrektomie
Po částečné nebo radikální nefrektomii
• Výchozí CT, MR nebo ultrazvuk do 3 až 12 měsíců po
chirurgickém zákroku
• Pokud nejsou žádné zámky rakoviny ve výchozím stavu:

Zobrazovací vyšetření břicha

Zobrazovací vyšetření hrudníku

◦◦ Po částečné nefrektomii, případná vyšetření jednou za
rok po dobu 3 let podle rizika recidivy
◦◦ Po radikální nefrektomii, případná vyšetření po
12 měsících podle uvážení lékaře
Po termální ablaci
• CT nebo MR 3 až 6 měsíců po ablaci, následně CT, MR
nebo ultrazvuk nejméně jednou za rok po dobu 5 let
Po částečné nebo radikální nefrektomii
• Rentgen nebo CT jednou za rok po dobu 3 let, následně
podle potřeby
Po termální ablaci
• Rentgen nebo CT jednou za rok po dobu 5 let

Opakovaná biopsie

Po termální ablaci
• Podle potřeby na základě výsledků zobrazovacích
vyšetření

CT nebo MR pánve

• Podle potřeby

CT nebo MR hlavy nebo MR páteře

• Podle potřeby

Kostní sken

• Podle potřeby

rakoviny, mohou být následná vyšetření prováděna
méně často. Po částečné nefrektomii můžete
absolvovat vyšetření jednou za rok po dobu tří let.
Jak často a jak dlouho budou následná vyšetření
zapotřebí, je dáno rizikem recidivy.

Zobrazovací vyšetření břicha se používají pro kontrolu
známek lokální recidivy. Lokální recidiva znamená,
že se rakovina vrací zpět do místa primárního nádoru
nebo do jeho blízkosti. Výchozí zobrazovací vyšetření
břicha by mělo být provedeno do 3 až 12 měsíců
od provedení částečné nebo radikální nefrektomie.
Výchozí vyšetření je počátečním bodem, s nímž
budou výsledky budoucích vyšetření srovnávány.

Velké nádory mají mírně vyšší riziko recidivy než malé
nádory. Tedy mohou být zapotřebí častější následná
vyšetření. Po radikální nefrektomii ošetřující lékař
rozhodne, jak často budou zapotřebí následná vyšetření.

Pokud ve výchozím stavu neexistují žádné známky
NCCN Guidelines for Patients®:
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Zobrazovací vyšetření břicha se doporučují provádět
častěji po delší dobu po tepelné ablaci než po
chirurgickém zákroku. Důvodem je mírně vyšší
pravděpodobnost lokální recidivy po tepelné ablaci
v porovnání s chirurgickým zákrokem.
Počáteční zobrazovací vyšetření by měla být
provedena s kontrastní látkou i bez ní pro pořízení
ostřejších snímků. Pokud zobrazovací vyšetření ukazují
známky růstu, šíření nebo návratu nádoru, doporučuje
se biopsie. Rentgen nebo snímek CT vašeho hrudníku
ukáže, zda se rakovina nerozšířila do plic.
Zobrazovací vyšetření hrudníku jsou důležitá, protože
plíce jsou nejčastějším místem vzdálené recidivy.
Zobrazovací vyšetření hrudníku by měla být prováděna
jednou za rok po dobu prvních několika let po ukončení
léčby. Poté mohou být použita podle potřeby pro
kontrolu známek nebo příznaků rakoviny v plicích.
Zobrazovací vyšetření pánve, hlavy, páteře a kostí se
jako standardní následná vyšetření u všech pacientů
nedoporučují. Tato vyšetření mohou být provedena
podle potřeby, například pokud existují známky nebo
příznaky šíření rakoviny. Snímky CT nebo MR hlavy
mohou být provedeny, aby se zjistilo, zda se rakovina
nerozšířila do mozku. Příznaky rakoviny v mozku
zahrnují chronické bolesti hlavy, záchvaty, ztrátu
rovnováhy a slabost na jedné straně těla. Máte-li
bolesti v kostech nebo vysoké hladiny ALP v krvi,
může být proveden sken kostí, aby se zjistilo, zda
se rakovina nerozšířila do kostí. Pokud následná
vyšetření prokáží, že se rakovina vrátila, podívejte se
do průvodce 7, kde najdete doporučené druhy léčby
při relapsu rakoviny ledvin.

Další kroky



Pokud následná vyšetření prokáží, že se rakovina
vrátila, podívejte se do průvodce 8 na straně 52, kde
najdete doporučenou léčbu při relapsu rakoviny ledvin.
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Stádium II a III rakoviny ledvin
Průvodce 6. Primární léčba a následná vyšetření
Možnosti primární léčby

Harmonogram následných vyšetření
• Zdravotní anamnéza a lékařská prohlídka
◦◦ Každé 3 až 6 měsíců po dobu 3 let, poté jednou za rok po dobu
až 5 let od provedení nefrektomie, následně podle potřeby
• Panel biochemických vyšetření krve a další vyšetření krve
◦◦ Každých 6 měsíců po dobu 2 let, poté jednou za rok po dobu až
5 let od provedení nefrektomie, následně podle potřeby
• Zobrazovací vyšetření břicha

Radikální nefrektomie
nebo
částečná nefrektomie podle potřeby

◦◦ CT nebo MR ve výchozím stavu do 3 až 6 měsíců po nefrektomii,
následně CT, MR nebo ultrazvuk každých 3 až 6 měsíců po dobu
nejméně 3 let, následně každý rok po dobu až 5 let
◦◦ Zobrazovací vyšetření po uplynutí 5 let podle potřeby
◦◦ Lokalizovaná zobrazovací vyšetření podle potřeby za účelem
kontroly příznaků
• Zobrazovací vyšetření hrudníku
◦◦ CT ve výchozím stavu do 3 až 6 měsíců po nefrektomii,
následně CT nebo rentgen každých 3 až 6 měsíců po dobu
nejméně 3 let, následně každý rok po dobu až 5 let
◦◦ Zobrazovací vyšetření po uplynutí 5 let podle potřeby
• CT nebo MR pánve podle potřeby
• CT nebo MR hlavy nebo MR páteře podle potřeby
• Kostní sken podle potřeby

Průvodce 6 uvádí primární léčbu a následná

Primární léčba

Primární léčba je hlavní léčba, která se zaměřuje
na to, aby se tělo zbavilo rakoviny. Radikální
nefrektomie nebo částečná nefrektomie se doporučují
jako primární léčba rakoviny ledvin ve stádiu II a
III. Radikální nefrektomie je chirurgický zákrok,
při kterém se odstraňuje celá ledvina s nádorem.
Mohou být rovněž odstraněny postižená nadledvinka,
sousední lymfatické uzliny a další tkáně. Částečná
nefrektomie je chirurgický zákrok, při kterém se
odstraňuje pouze část ledviny s nádorem.

vyšetření, která se doporučují u pacientů s rakovinou
ledvin ve stádiu II a ve stádiu III. Stádium II rakoviny
ledvin odpovídá stavu, kdy je nádor větší než 7 cm
ale stále pouze v ledvině. Stádium III rakoviny ledvin
odpovídá stavu, kdy nádor vrostl do tukové tkáně
v ledvině nebo kolem ní, do přilehlých žil, případně
přilehlých lymfatických uzlin.

NCCN Guidelines for Patients®:
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nebo rozšířila do dalších částí vašeho těla.

Zdravá část ledviny a přilehlé tkáně ponechány   
v těle. Částečná nefrektomie může být možností jen
u některých pacientů s rakovinou ledvin ve stádiu II
nebo ve stádiu III.

Zobrazovací vyšetření břicha se používají pro kontrolu
známek lokální recidivy. Lokální recidiva znamená,
že se rakovina vrací zpět do místa primárního nádoru
nebo do jeho blízkosti. Výchozí snímky CT nebo MR
břicha by měly být pořízeny do 3 až 6 měsíců od
provedení chirurgického zákroku. Výchozí vyšetření je
počátečním bodem, s nímž budou výsledky budoucích
vyšetření srovnávány. Zobrazovací vyšetření břicha
se doporučuje provádět pravidelně po dobu až 5 let.
Po uplynutí 5 let mohou být prováděna další vyšetření
podle potřeby. Zobrazovací vyšetření mohou být
prováděna také pro kontrolu známek nebo příznaků
v určité části břicha. Tato vyšetření se označují jako
lokalizovaná (site-specific).

Následná vyšetření

Po ukončení primární léčby se začnou provádět
následná vyšetření. Následná vyšetření se používají
pro sledování vašeho zdravotního stavu po léčbě.
Lékaři používají následná vyšetření pro vyhledávání
známek návratu rakoviny nebo jejího rozšíření
(metastázu) po ukončení léčby. Návrat rakoviny po
ukončení léčby se označuje jako relaps nebo recidiva.
Následná vyšetření se používají také pro kontrolu, zda
zbývající ledvina a další orgány fungují dobře. Mnohé
z vyšetření používaných pro stanovení diagnózy a
klasifikace stádia se během následných vyšetření
opakují.

Zobrazovací vyšetření hrudníku jsou důležitá,
protože plíce jsou nejčastějším místem vzdálené
recidivy. Rentgen nebo snímek CT vašeho hrudníku
ukáže, zda se rakovina nerozšířila do plic. Výchozí
snímky CT hrudníku se doporučuje pořídit do 3 až
6 měsíců od provedení chirurgického zákroku. Po
výchozím vyšetření by měl být prováděn rentgen
nebo pořizován snímek CT často po dobu několika
let. Po uplynutí 5 let mohou být zobrazovací
vyšetření prováděna podle potřeby v závislosti na
riziku recidivy a dalších faktorech specifických pro
váš případ. Stádium rakoviny a velikost nádoru jsou
dva hlavní faktory, které mají vliv na riziko recidivy.

Neexistuje jediný správný plán následných vyšetření
pro všechny pacienty. Ošetřující lékař upraví plán
následných vyšetření podle celé řady faktorů, které
jsou typické pro vaši osobu a nádor. Mezi hlavní
faktory patří druh léčby, kterou dostáváte, velikost
a rozsah nádoru a váš celkový zdravotní stav.
Možná budete potřebovat častější nebo méně častá
vyšetření než někdo jiný. Načasování a doba trvání
následných vyšetření by měly být založeny na riziku
recidivy a na dalších faktorech, které jsou specifické
pro váš případ. Následná vyšetření mohou trvat i déle
než 5 let, pokud tak ošetřující lékař uzná za vhodné.

Zobrazovací vyšetření pánve, hlavy, páteře a kostí se
jako standardní následná vyšetření u všech pacientů
nedoporučují. Tato vyšetření mohou být provedena
podle potřeby, například pokud existují známky nebo
příznaky šíření rakoviny. Snímky CT nebo MR hlavy
mohou být provedeny, aby se zjistilo, zda se rakovina
nerozšířila do mozku. Příznaky rakoviny v mozku
zahrnují chronické bolesti hlavy, záchvaty, ztrátu
rovnováhy a slabost na jedné straně těla. Máte-li
bolesti v kostech nebo vysoké hladiny ALP v krvi,
může být proveden sken kostí, aby se zjistilo, zda se
rakovina nerozšířila do kostí.

Zdravotní anamnéza, kontroly a lékařské prohlídky
poskytnou ošetřujícímu lékaři představu o vašem
celkovém zdravotním stavu. Budete také pravidelně
podstupovat vyšetření krve a zobrazovací vyšetření po
dobu až 5 let od nefrektomie. Sledování stavu zbývající
ledviny je velmi důležité. Špatná funkce ledviny může
zvýšit riziko jiných zdravotních problémů. Abnormální
výsledky biochemického vyšetření krve mohou být
známkou poškození orgánů. Abnormální výsledky
mohou být také známkou toho, že se rakovina vrátila
NCCN Guidelines for Patients®:
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Stádium IV a relaps rakoviny ledvin
Průvodce 7. Primární léčba
Výsledky vyšetření

Možnosti primární léčby

Primární nádor lze pravděpodobně odstranit
chirurgickým zákrokem + pouze jedna metastáza

• Nefrektomie + metastazektomie

Primární nádor lze pravděpodobně odstranit
chirurgickým zákrokem + mnoho metastáz

• Cytoreduktivní nefrektomie (u určitých pacientů) před
léčbou léky

Primární nádor nelze odstranit chirurgickým
zákrokem

• Léčba léky

Průvodce 7 uvádí možnosti primární léčby, které

Metastazektomie je chirurgický zákrok, jehož cílem
je odstranění metastázy. Tyto chirurgické zákroky
mohou být provedeny najednou nebo během
samostatných zákroků. Při nefrektomii mohou
být odstraněny i další přilehlé tkáně. Množství
odstraněné tkáně závisí na rozsahu primárního
nádoru. Tento zákrok však nemusí být dobrou
možností léčby pro každého. Ošetřující lékař uváží
faktory jako například váš celkový zdravotní stav a
schopnost vykonávat každodenní činnosti. Je třeba
se přesvědčit, že váš zdravotní stav je dostatečně
dobrý na provedení zákroku. Ošetřující lékař také
zjistí polohu metastázy a rozhodne, zda může být
bezpečně odstraněna.

se doporučují u rakoviny ledvin ve stádiu IV. Stádium
IV rakoviny ledvin odpovídá stavu, kdy se nádor
dostal ven z ledviny a Gerotovy fascie, rakovina se
rozšířila do vzdáleného místa nebo obojí.
Primární léčba je hlavní léčba, která se zaměřuje na
to, aby se tělo zbavilo rakoviny. Výběr lze provést
ze tří možností léčby. Která primární léčba je pro
vás nejlepší závisí na celé řadě faktorů. Důležitým
faktorem je velikost a rozšíření primárního nádoru.
Dalším důležitým faktorem je počet metastáz.
Ošetřující lékař posoudí velikost a rozsah primárního
nádoru a rozhodne, zda by měl být odstraněn
chirurgickým zákrokem. Nelze-li chirurgicky odstranit
celý primární nádor, doporučuje se léčba léky.
Pokud lze chirurgicky odstranit celý primární nádor,
možnosti léčby závisejí na počtu metastáz.

Další kroky

Existuje-li pouze jedna metastáza, doporučuje se
chirurgický zákrok, jehož cílem je odstranění nádoru
a metastázy. Nefrektomie je chirurgický zákrok, při
kterém se odstraňuje celá ledvina s nádorem.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Pokud máte za sebou cytoreduktivní nefrektomii
nebo nebyl-li možný chirurgický zákrok, v průvodci
8 najdete doporučenou léčbu léky. Pokud jste
podstoupili nefrektomii a metastazektomii, v průvodci
9 na straně 55 najdete doporučená následná
vyšetření.
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Průvodce 8. Léčba první linie léky
Možnosti léčby při světlobuněčném karcinomu
ledviny

Možnosti léčby při nesvětlobuněčném karcinomu
ledviny

• Klinické hodnocení

• Klinické hodnocení

• Pazopanib

• Sunitinib

• Sunitinib

• Axitinib

• Bevacizumab + interferon alfa

• Bevacizumab

• Temsirolimus (u určitých pacientů)

• Cabozanitinib

• Axitinib

• Erlotinib

• Vysoké dávky IL-2 (u určitých pacientů)

• Everolimus

• Sorafenib

• Levatinib + everolimus
• Nivolumab
• Pazopanib
• Sorafenib
• Temsirolimus (u určitých pacientů)

• Nejlepší podpůrná péče je možností jak u světlobuněčného, tak u nesvětlobuněčného karcinomu ledvin

Průvodce 8 uvádí možnosti léčby první linie u

„nesvětlobuněčné“. (Více informací najdete na straně
22.)

rakoviny ledvin, kterou nelze odstranit chirurgickým
zákrokem nebo která se vrátila (relabovala) po
chirurgickém zákroku. Léčba první linie je první lék
nebo soubor léků podávaných při léčbě rakoviny.
Výběr lze provést z mnoha možností léčby první linie.
Která z možností je pro vás nejlepší závisí na celé
řadě faktorů. Jedním z hlavních faktorů je podtyp
buněk. Nejběžnějším podtypem je světlobuněčný
karcinom ledviny. Další podtypy jsou mnohem
méně běžné. Proto se jednoduše označují jako

NCCN Guidelines for Patients®:
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Léčba první linie

Léčba v rámci klinického hodnocení je možností
pro všechny pacienty. Během posledních 10 let
bylo zaregistrováno mnoho léků pro léčení rakoviny
ledvin díky klinickým hodnocením. Většina klinických
hodnocení je však zaměřena na světlobuněčný
karcinom ledviny.
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Pro nalezení nejlepších možností léčby
nesvětlobuněčného karcinomu ledvin je zapotřebí
další výzkum. Léčba v rámci klinického hodnocení
je tedy preferovanou možností u pacientů     
s nesvětlobuněčným karcinomem ledviny.

terapie, která může být možností pro některé
pacienty. V důsledku rizika závažných vedlejších
účinků nejsou vysoké dávky IL-2 dobrou volbou pro
každého.

U světlobuněčného karcinomu ledvin je kromě
klinického hodnocení na výběr několik možností
léčby. Většinou se jedná o cílenou léčbu. Sunitinib,
pazopanib, axitinib a sorafenib jsou druhy cílené
léčby označované jako TKI. Blokují signály                   
v buňkách, které pomáhají rakovině ledvin růst a
šířit se. Každý z těchto TKI funguje trochu jinak a
mohou vyvolávat vedlejší účinky. Každý z těchto léků
může být dobrou volbou z jiného důvodu. Pazopanib
a sunitinib jsou v tomto stádiu onemocnění
preferovanými možnostmi. Ošetřující lékař posoudí
rizika a přínosy každého z těchto léků a zvolí
možnost, která je pro vás nejlepší.
Další možností je podávání přípravků bevacizumab
a interferon alfa. Bevacizumab je druhem cílené
léčby, která se označuje jako inhibitor angiogeneze.
Interferon alfa je druhem cytokinové terapie
(označované také jako imunoterapie). Interferon
alfa funguje lépe proti rakovině ledvin, je-li podáván
spolu s bevacizumabem. Každý z těchto léků však
má vedlejší účinky a ty mohou být při podávání obou
léků ještě závažnější.

U pacientů se světlobuněčným karcinomem ledviny,
kteří mají sarkomatoidní nález, může být zvážena
kombinace léků. Jedná se o chemoterapeutické léky,
jako například gemcitabin a doxorubicin podávaný
spolu s gemcitabinem nebo sunitinibem.
U nesvětlobuněčného karcinomu ledvin je
také na výběr několik možností léčby. Mnohé     
z těchto možností jsou stejné jako ty, které jsou
doporučovány u světlobuněčného karcinomu ledviny.
Klinické hodnocení je preferovanou možností léčby u
nesvětlobuněčného karcinomu ledvin. Další možností
jsou kinázové inhibitory jako například sunitinib
(preferovaný), axitinib, cabozantinib, pazopanib a
sorafenib.
Mohou být nabídnuty také bevacizumab, inhibitor
angiogeneze, a nivolumab, monoklonální protilátka.
Erlotinib, lenvatinib, everolimus a temsirolimus patří
mezi další doporučované možnosti. Erlotinib je
inhibitorem EGFR. Lenvatinib je kinázový inhibitor
a podává se spolu s přípravkem everolimus.
Everolimus a temsirolimus jsou mTOR inhibitory.
mTOR inhibitory a inhibitory EGFR fungují poněkud
odlišnými způsoby a blokují signály, které říkají
nádorovým buňkám, aby rostly.

Temsirolimus je druhem cílené léčby, která se
označuje jako mTOR inhibitor. Může být dobrou
možností pro některé pacienty například pro pacienty
se třemi a více rizikovými faktory se špatnou
prognózou. Rizikový faktor se špatnou prognózou je
stav, který zvyšuje riziko, že rakovina bude agresivní
nebo bude progredovat rychle. Mezi rizikové faktory
se špatnou prognózou patří problémy se zvládáním
každodenních činností, metastázy ve dvou nebo více
orgánech, příliš mnoho kalcia v krvi a zahájení léčby
léky dříve než jeden rok po stanovení diagnózy.

Chemoterapeutické léky mohou být volbou u velmi
vzácných typů nesvětlobuněčného karcinomu
ledviny jako je karcinom ledviny ze sběrných
kanálků a medulární karcinom. Kombinace
chemoterapeutických léků může zahrnovat
karboplatinu s gemcitabinem nebo paclitaxel nebo
cisplatinu s gemcitabinem.

Vysoké dávky IL-2 jsou dalším druhem cytokinové
NCCN Guidelines for Patients®:
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Doporučují se, pouze pokud je váš celkový zdravotní
stav dobrý, vaše orgány dobře fungují a jste-li
schopni dobře zvládat normální každodenní činnosti.
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Následná vyšetření se používají pro sledování
vašeho zdravotního stavu a kontrolu účinnosti léčby.
Výsledek nebo zlepšení související s léčbou se
označuje jako odpověď na léčbu. Lékaři používají
následná vyšetření pro vyhledávání známek návratu
rakoviny nebo jejího rozšíření (metastázu) po
ukončení léčby. Návrat rakoviny po ukončení léčby
se označuje jako relaps nebo recidiva.

U pacientů s nesvětlobuněčným a světlobuněčným
karcinomem ledviny, kteří mají sarkomatoidní nález,
může být zvážena kombinace léků. Jedná se o
chemoterapeutické léky jako například gemcitabin a
doxorubicin podávaný spolu s gemcitabinem nebo
sunitinibem.
Ošetřující lékař rozhodne, se kterou léčbou začne.
Před vytvořením plánu léčby zváží okolnosti
specifické pro váš případ. Mezi tyto okolnosti může
patřit vaše reakce na jinou léčbu a chování rakoviny.
Je užitečné klást otázky o možnostech léčby a
případných vedlejších účincích.

Následná vyšetření se také používají ke kontrole
funkce ledvin a sledování vedlejších účinků léčby.
Mnohé z vyšetření používaných pro stanovení
diagnózy a klasifikace stádia se během následných
vyšetření opakují.

Podpůrná péče

Neexistuje jediný správný plán následných vyšetření
pro všechny pacienty. Ošetřující lékař upraví plán
následných vyšetření podle celé řady faktorů, které
jsou specifické pro váš případ. Mezi hlavní faktory
patří váš celkový zdravotní stav, rozsah rakoviny a
druh léku, který užíváte. Možná budete potřebovat
častější nebo méně častá vyšetření než někdo jiný.
Například pokud užíváte systémovou léčbu, můžete
chodit na kontrolu k lékaři a podstupovat zobrazovací
vyšetření každých 6 až 16 týdnů. To, jak často se
vyšetření provádějí, se může v průběhu doby měnit.
Může to být důsledkem změn v rychlosti růstu
rakoviny, odpovědi na léčbu nebo jiných faktorů.

Podpůrná péče se doporučuje spolu s léčbou první
linie všem pacientům. Podpůrná péče je léčba, jejímž
cílem je ulevit od příznaků rakoviny nebo vedlejších
účinků léčby rakoviny. Jejím cílem je zlepšit kvalitu
života a zmírnit obtíže, které případně máte.
Podpůrná péče může zahrnovat radioterapii,
chirurgický zákrok, léky nebo jiný druh léčby.
Radioterapii lze použít pro úlevu od bolesti
způsobené rakovinou, která se rozšířila do kostí
nebo mozku. Léky, které posilují vaše kosti mohou
pomoci zmírnit bolest a další problémy způsobené
metastázami v kostech.

Pravidelné kontroly zdravotní anamnézy, lékařské
prohlídky a vyšetření krve poskytnou ošetřujícímu
lékaři představu o vašem celkovém zdravotním
stavu. Biochemické vyšetření krve také odhalí,
zda vaše orgány, jmenovitě játra a ledviny, fungují
dobře. Abnormální výsledky mohou být známkou, že
organismus nefunguje správně. Abnormální výsledky
mohou být způsobeny rakovinou, léčbou či jiným
zdravotním problémem.

Chirurgický zákrok spočívající v odstranění
primárního nádoru může být použit pro zmírnění
příznaků jako je bolest nebo krev v moči. Chirurgický
zákrok spočívající v odstranění metastáz může také
pomocí ulevit od příznaků. Na straně 39 najdete další
informace o podpůrné péči.

Průvodce 9 uvádí následná vyšetření, která se

doporučují během a po ukončení léčby rakoviny
ledvin pomocí léků. Tato vyšetření se také doporučují
po nefrektomii a metastazektomii při rakovině ledvin
ve stádiu IV.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Podle druhu podávaného léku mohou být určitá
vyšetření krve zapotřebí častěji. Například vyšetření
krve za účelem kontroly funkce jater může být
zapotřebí častěji v případě, že užíváte pazopanib.
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Průvodce 9. Následná vyšetření během léčby léky
Následná vyšetření

Harmonogram

Zdravotní anamnéza a lékařská prohlídka

• Každých 6 až 16 týdnů během léčby léky nebo častěji
podle potřeby v závislosti na podávaném léku

Panel biochemických vyšetření krve a další
vyšetření krve

• Podle potřeby v závislosti na podávaném léku

Zobrazovací vyšetření hrudníku a pánve

CT nebo MR hlavy

• CT nebo MR ve výchozím stavu před zahájením léčby
nebo pozorování
• Vyšetření každých 6 až 16 týdnů podle úsudku lékaře a
stavu rakoviny
• Případné výchozí vyšetření před léčbou a podle potřeby
• Případné vyšetření jednou za rok podle úsudku lékaře

MR páteře

• Podle potřeby

Kostní sken

• Podle potřeby

nerozšířila do mozku. Ošetřující lékař může chtít
pořídit výchozí snímek CT nebo MR vašeho mozku
před zahájením léčby. Následně může být pořízen
snímek CT nebo MR hlavy jednou ročně. Zobrazovací
vyšetření by měla být také provedena podle potřeby
jako je například kontrola určitých příznaků.

Důvodem je skutečnost, že pazopanib může vyvolat
velké poškození jater. Pro sledování určitých
vedlejších účinků dalších léků mohou být zapotřebí
další vyšetření krve.
Zobrazovací vyšetření hrudníku, břicha a pánve
jsou důležitou součástí následných vyšetření. Každý
druh zobrazovacího vyšetření funguje trochu jiným
způsobem. Tato vyšetření pomohou lékařům sledovat
jakékoli změny velikosti nebo umístění rakoviny
během léčby.

Další zobrazovací vyšetření, jako je kostní sken
nebo snímek MR páteře se v rámci standardních
následných vyšetření u všech pacientů nedoporučují.
Tato vyšetření mohou být provedena podle potřeby,
například pokud existují známky nebo příznaky šíření
rakoviny. Snímek MR vaší páteře může být pořízen,
pokud máte příznaky, které ukazují na to, že se
rakovina rozšířila do mozku nebo míchy. Příznaky
rakoviny v mozku zahrnují chronické bolesti hlavy,
záchvaty, ztrátu rovnováhy a slabost na jedné straně
těla. Máte-li bolesti v kostech nebo vysoké hladiny
ALP v krvi, může být proveden sken kostí, aby se
zjistilo, zda se rakovina nerozšířila do kostí.

Výchozí snímek CT nebo MR by měl být pořízen před
zahájením léčby. Výchozí vyšetření je počátečním
bodem, s nímž budou výsledky budoucích vyšetření
srovnávány. Po výchozím vyšetření se používají
průběžná zobrazovací vyšetření, aby se zjistilo, zda
rakovina v průběhu doby roste nebo ustupuje.
Zobrazovací vyšetření hlavy ukáže, zda se rakovina
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017
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Průvodce 10. Léčba následující po
léčbě první linie u světlobuněčného
karcinomu ledvin

Ošetřující lékař zváží možnosti vaší další léčby. První
možností je léčba v rámci klinického hodnocení.
Klinické hodnocení je druh výzkumu, který studuje
bezpečnost a účinnost léčby.

Možnosti další léčby při světlobuněčném
karcinomu ledviny

Cabozantinib a nivolumab jsou preferovanými
možnostmi systémové léčby. Mezi další možnosti
patří jeden z následujících léčivých přípravků:
axitinib, bevacizumab, lenvatinib, everolimus,
pazopanib, sorafenib, sunitinib nebo temsirolimus.
Každý z těchto léčivých přípravků funguje trochu
jinak a mohou vyvolávat vedlejší účinky. Každý
z těchto léčivých přípravků může být dobrou volbou
z jiného důvodu. Je důležité posoudit rizika a přínosy
každého z těchto přípravků a zvolit možnost, která je
pro vás nejlepší.

• Klinické hodnocení
• Cabozanitinib
• Nivolumab
• Axitinib
• Levatinib + everolimus
• Everolimus

Další možností jsou vysoké dávky IL-2, což je
druh cytokinové terapie (označované také jako
imunoterapie). V důsledku rizika závažných
vedlejších účinků nejsou vysoké dávky IL-2 dobrou
volbou pro každého. Doporučují se, pouze pokud
je váš celkový zdravotní stav dobrý, vaše orgány
dobře fungují a jste-li schopni dobře zvládat normální
každodenní činnosti.

• Pazopanib
• Sorafenib
• Sunitinib
• Bevacizumab
• Vysoké dávky IL-2 (u určitých pacientů)

Podpůrná péče se doporučuje spolu s léčbou
rakoviny první linie všem pacientům. Podpůrná péče
je léčba, jejímž cílem je ulevit od příznaků rakoviny
nebo vedlejších účinků léčby rakoviny. Jejím cílem je
zlepšit kvalitu života a zmírnit obtíže, které případně
máte.

• Temsirolimus (u určitých pacientů)
a
• Nejlepší podpůrná péče

Podpůrná péče může zahrnovat radioterapii,
chirurgický zákrok, léky nebo jiný druh léčby.
Radioterapii lze použít pro úlevu od bolesti
způsobené rakovinou, která se rozšířila do kostí
nebo mozku. Léky, které posilují vaše kosti
mohou pomoci zmírnit bolest a další problémy
způsobené metastázami v kostech. Chirurgický
zákrok spočívající v odstranění metastáz lze použít
pro úlevu od příznaků. Na straně 39 najdete další
informace o podpůrné péči.

Průvodce 10 uvádí další druhy léčby, které se
doporučují u světlobuněčného karcinomu ledvin,
který rostl během nebo po léčbě první linie. Který
druh léčby bude doporučen dále závisí na druhu
léku, který užíváte jako léčbu první linie. Důvodem je
to, že některé léky mohou mít lepší účinky, pokud se
užívají po určitých jiných lécích.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Je to vaše volba | Otázky, které byste
měli položit

Rakovina může být velmi stresující
zkušenost. Zatímco vstřebáváte
skutečnost, že máte rakovinu, musíte si
zjistit informace o vyšetřeních a druzích
léčby. A doba, kterou máte na rozhodnutí
o plánu léčby, se může zdát velmi
krátká. Cílem kapitol 1 až 5 je poučit vás
o rakovině ledvin, její léčbě a dalších
problémech. Cílem kapitoly 6 je pomoci
vám mluvit s ošetřujícím lékařem a
provést rozhodnutí o správné léčbě.

a ošetřující lékaři sdílíte informace a probíráte
možnosti a dohodnete se na plánu léčby. Ošetřující
lékaři mají odborné znalosti potřebné pro vytvoření
plánu, ale vy znáte své zájmy a cíle. Tím, že budete
spolupracovat, můžete rozhodnout o plánu, který
bude pro vás nejlepší, pokud se jedná o vaše osobní
a zdravotní potřeby.

Otázky pro ošetřující lékaře
Pravděpodobně se setkáte s odborníky z různých
oborů medicíny. Je užitečné promluvit si s každým
z těchto lidí. Připravte si otázky před návštěvou a
ptejte se, když vám něco není jasné. Můžete také
získat kopie svých lékařských záznamů. Může
být vzít s sebou člena rodiny nebo přítele na tyto
návštěvy, aby poslouchal a možná i psal poznámky.
Může přijít také osoba zastupující zájmy pacientů
nebo poradce pro pacienty. Mohou vám pomoci klást
otázky a zapamatovat si, co bylo řečeno.

Je to vaše volba
Role pacienta vyžaduje provádět volbu mezi
různými druhy léčby. Možná vám nebude příjemné
provádět rozhodnutí o léčbě. Důvodem může být
vysoká hladina stresu. Může být obtížné poslouchat
nebo rozumět tomu, co říkají druzí. Stres, bolest a
léky mohou omezit vaši schopnost provádět dobrá
rozhodnutí. Možná jste nejistí, protože o rakovině
nic moc nevíte. Nikdy jste neslyšeli slova používaná
k popisu rakoviny, vyšetření či léčby. A stejně tak si
můžete myslet, že váš úsudek se nevyrovná úsudku
lékaře.

Otázky uvedené níže jsou návrhy související
s informacemi, které jste se dozvěděli v této
knížce. Nebojte se použít tyto otázky nebo položit
ošetřujícímu lékaři a dalším členům svého léčebného
týmu vaše vlastní otázky.

Nechat ostatní, aby rozhodli za vás je možná nejlepší
způsob, jak se cítit lépe. Kdo však podle vás má
provádět rozhodování? Můžete se spolehnout jen
na ošetřující lékaře, že rozhodnou správně. Je
však možné, že vám ošetřující lékaři neřeknou, co
si vybrat, je-li k dispozici vícero dobrých možností.
Můžete požádat o pomoc své blízké. Mohou sbírat
informace, jednat za vás a podílet se na rozhodování
spolu s ošetřujícími lékaři. I když druzí rozhodnou
o vaší léčbě, váš léčebný tým vás možná požádá,
abyste podepsali formulář informovaného souhlasu.
A nebo si možná přejete chopit se iniciativy či podílet
se na rozhodování. Při sdíleném rozhodování vy
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Otázky pro ošetřující lékaře

Otázky pro ošetřující lékaře o vyšetřeních
1. Jaká vyšetření budu absolvovat? Jak často budou vyšetřování prováděna?
2. Kde bude vyšetření prováděno? Budu muset jít do nemocnice?
3. Jak dlouho to bude trvat? Budu při vědomí?
4. Bude to bolet? Budu muset mít anestézii?
5. Jaká jsou rizika? Jaká je pravděpodobnost následné infekce nebo krvácení?
6. Jak se mám připravit na vyšetření? Mám před vyšetřením přestat užívat aspirin? Mám být před
vyšetřením nalačno?
7. Mám si přinést seznam svých léků? Mám si s sebou někoho vzít?
8. Jak dlouho bude trvat rekonvalescence? Budu následně užívat antibiotika nebo jiné léky?
9. Bude-li provedena biopsie, dostanu kopii výsledků?
10. Kdy se dozvím výsledky vyšetření a kdo mi je vysvětlí?
11. Kdo se mnou bude mluvit o dalších krocích? Kdy?
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Otázky pro ošetřující lékaře

Otázky pro ošetřující lékaře o druzích léčby
1. Musím se podrobit léčbě?
2. Jaké jsou možnosti léčby pro mne?
3. Budu absolvovat více než jednu léčbu?
4. Je-li možností chirurgický zákrok, jaký druh zákroku doporučujete?
Jak často provádíte tento druh zákroku?
5. Existuje možnost laparoskopického zákroku?
6. Jaká jsou rizika a přínosy každého druhu léčby rakoviny ledvin?
7. Budou můj věk, celkový zdravotní stav, stádium rakoviny a další zdravotní problémy omezovat
možnosti léčby?
8. Jakou léčbu byste mi doporučil(a)? Jak se tato léčba provádí?
9. Kdy bych měl(a) zahájit léčbu? Jak dlouho tato léčba trvá?
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Otázky pro ošetřující lékaře

10. Kde budu léčen(a)? Budu muset zůstat v nemocnici nebo budu moci jít po každé léčbě domů?
11. Jak se mohu na léčbu připravit? Měl(a) bych přestat brát své léky?
Mám si skladovat krev pro případ, že budu potřebovat transfúzi?
12. Kolik bude má léčba stát? Jak mohu zjistit, jakou částku zaplatí má pojišťovna?
13. Jak pravděpodobné je, že se po léčbě zbavím rakoviny?
14. Jaké příznaky bych měl(a) sledovat během léčby rakoviny ledvin?
15. Kdy budu schopen/schopna vrátit se k normálním činnostem?
16. Jaká je pravděpodobnost, že se rakovina vrátí nebo rozšíří?
17. Co bych měl(a) dělat, až dokončím léčbu?
18. Existují podpůrné služby, do kterých se mohu zapojit? Podpůrné skupiny?
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Otázky pro ošetřující lékaře

Otázky pro ošetřující lékaře o klinických hodnoceních
1. Existuje klinické hodnocení, kterého bych se mohl(a) zúčastnit?
2. Jaký je účel tohoto klinického hodnocení?
3. Jaká vyšetření a jaké druhy léčby toto klinické hodnocení zahrnuje?
4. Jak probíhá léčba?
5. Byl tato léčba již používána dříve? Byla používána pro jiné druhy rakoviny?
6. Budu vědět, jakou léčbu budu dostávat?
7. Co se mi pravděpodobně stane, pokud budu nebo nebudu absolvovat tuto novou léčbu?
8. Jaké jiné možnosti mám? Jaké jsou jejich přínosy a rizika?
9. Jak by mohlo toto klinické hodnocení změnit můj každodenní život?
10. Jaké vedlejší účinky mohu v rámci klinického hodnocení očekávat? Mohou být vedlejší účinky
kontrolovány?
11. Budu muset zůstat v nemocnici? Pokud ano, jak často a na jak dlouho?
12. Bude mne účast v klinickém hodnocení něco stát? Bude některý druh léčby zdarma?
13. Utrpím-li škodu v důsledku výzkumu, jakou léčbu bych mohl(a) získat?
14. Jaký druh dlouhodobé následné péče je součástí tohoto klinického hodnocení?
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Rozhodování mezi možnostmi

Rozhodování mezi možnostmi

Získání podpory

Členy podpůrných skupin jsou často lidé v různých
fázích léčby. Někteří mohou procházet procesem
rozhodování, jiní mohou mít léčbu za sebou.                   
V podpůrných skupinách můžete pokládat otázky
a dozvědět se zkušenosti jiných lidí s rakovinou
ledvin. Pokud vaše nemocnice nebo komunita
nemá podpůrné skupiny pro lidi s rakovinou ledvin,
podívejte se na webové stránky na následující
straně.

Rozhodování o nejlepší možnosti může být obtížné.
Lékaři z různých oborů medicíny mohou mít různé
názory na to, která možnost je pro vás nejlepší.
To může být velmi matoucí. Váš partner může
nesouhlasit s možností, kterou si vyberete. To
může být stresující. V některých případech nebylo
prokázáno, že jedna možnost může být lepší než
jiná, takže věda vám nepomůže. Některé způsoby,
jak rozhodnout o léčbě, jsou analyzovány dále   
v textu.

Můžete také využít pomoc sociálního pracovníka
nebo psychologa. Mohou vám pomoci najít způsoby,
jak problémy řešit, nebo vám zprostředkovat
podpůrné služby. Tyto služby mohou být k dispozici
také vaší rodině, přátelům a lidem s dětmi, takže je
mohou kontaktovat a získat podporu.

Získání druhého názoru

I když máte ošetřujícího lékaře rádi a důvěřujete mu,
je dobré získat druhý názor. Budete chtít, aby další
lékař zkontroloval výsledky vašich vyšetření. On
nebo ona může navrhnout plán léčby a zkontrolovat
ten, o kterém jste slyšeli vy.
Věci, které si můžete připravit:
 Kontrolu u pojišťovny o jejích pravidlech
týkajících se druhých názorů. Chcete znát
hotovostní náklady na lékaře, kteří nejsou
smluvními lékaři dané pojišťovny.

Je důležité být aktivním účastníkem všech
aspektů vaší péče. Vy sami jste nejlepším
advokátem, kterého máte.

 Vytvořte si plány na pořízení kopií všech vašich
záznamů, které budou odeslány lékaři, jehož
navštívíte za účelem získání druhého názoru.
Udělejte to s dostatečným předstihem před
návštěvou. Pokud se vyskytnou problémy se
zasláním záznamů, vyzvedněte je a přineste
s sebou.

- Paula

Pokud vám nový lékař nabídne jiné řešení, sejděte
se se svým prvním lékařem a proberte s ním rozdíly.
Udělejte cokoliv, co je třeba, abyste měli důvěru ve
svou diagnózu a plán léčby.
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Webové stránky | Rekapitulace

Webové stránky

Rekapitulace

American Cancer Society
cancer.org/cancer/kidneycancer/index

 Sdílené rozhodování je proces, v rámci kterého
plánujete léčbu spolu s ošetřujícími lékaři.

National Cancer Institute
cancer.gov/types/kidney

 Pokládat lékařům otázky je zásadní pro získání
informací, které potřebujete k tomu, abyste
mohli provádět informovaná rozhodnutí.

Kidney Cancer Association
kidneycancer.org/

 Získání druhého názoru, navštěvování
podpůrných skupin a srovnávání přínosů a rizik
vám může pomoci rozhodnout, která léčba je
pro vás nejlepší.

National Kidney Foundation
kidney.org
Urology Care Foundation
urologyhealth.org/urologic-conditions/kidney-cancer
National Coalition for Cancer Survivorship
canceradvocacy.org/toolbox
Cancer Support Community
cancersupportcommunity.org/MainMenu/AboutCancer/Quality-of-Life
NCCN
nccn.org/patients/resources/default.aspx
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Slovník
aktivní dohled

cytoreduktivní nefrektomie

Časté a průběžné sledování, jehož cílem je sledovat růst
rakoviny bez poskytování aktivní léčby.

Chirurgický zákrok spočívající v odejmutí celé ledviny
s nádorem, když se rakovina rozšířila do mnoha vzdálených
míst a nelze ji odstranit.

alergická reakce

částečná nefrektomie

Příznaky způsobené tím, že se tělo snaží zbavit vetřelců.

Chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna malá část
ledviny zasažená nádorem.

alergie

Stav, při kterém imunitní systém vykazuje abnormální reakci
na něco, co není pro většinu lidí škodlivé.

červená krvinka

Druh krvinky, která přenáší kyslík z plic do zbytku těla.

alkalická fosfatáza (ALP, alkaline phosphatase)

Protein, který se nachází ve většině tkání lidského těla.

diagnóza

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA,
US Food and Drug Administration)

dutá žíla

Proces stanovení či potvrzení onemocnění.

Federální vládní agentura, která reguluje léčiva a potraviny
ve Spojených státech.

Hlavní, velká žíla, která odvádí krev zpět do srdce.

fraktura

angiogeneze

Trhlina nebo zlomenina kosti.

Růst nových cév.

funkce jater

bílá krvinka

Popis toho, jak dobře játra fungují.

Druh krvinky, která pomáhá bojovat proti infekcím v těle.

funkce ledvin

biochemické vyšetření krve

Popis toho, jak dobře ledviny fungují.

Vyšetření, které měří množství chemických látek v krvi za
účelem nalezení známek nemoci nebo poškození orgánů.

geny

Soubor kódovaných instrukcí v buňkách pro tvorbu nových
buněk a řízení chování buněk.

biopsie

Vyjmutí malého množství tkáně z těla za účelem vyšetření
na onemocnění.

Gerotova fascie

Vnější vrstva vláknité tkáně, která obklopuje ledvinu.

břicho

hormon

Krajina břišní mezi hrudníkem a pánví.

Chemické látky v těle, které aktivují buňky nebo orgány.

celková anestezie

chirurg

Řízená ztráta bdělého stavu pomocí léků.

Lékař, který je odborníkem na operace, při kterých se
odstraňují či spravují části těla.

céva

Trubice, kterou je vedena krev v těle.

chirurgický zákrok

cílená léčba

Operace, při které se odstraňuje nebo spravuje část těla.

Léčba pomocí léků, která je zaměřena na specifický nebo
jedinečný rys nádorových buněk.

chromofóbní karcinom ledviny

Třetí nejběžnější podtyp karcinomu ledvinových buněk
(RCC, renal cell carcinoma), jehož název je odvozen podle

cytokinová terapie

Léčba pomocí léků, kterými jsou cytokiny – proteiny uměle
vytvořené v laboratoři, které posilují či aktivují imunitní
systém pro boj s rakovinou.

toho, jak nádorové buňky vypadají pod mikroskopem.

imunitní systém

Přirozená obrana těla proti infekci a onemocnění.

cytokiny

Proteiny, které přirozeně vznikají v těle nebo které lze
vytvořit uměle a které posilují či aktivují imunitní systém.
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imunoterapie

kompletní krevní obraz (CBC, complete blood count)

Léčba, která aktivuje či posiluje přirozenou obranyschopnost
proti onemocnění (imunitní systém) pro boj s rakovinou.

Vyšetření počtu krevních buněk.

kontrastní látka

infúze

Způsob pomalého podávání léku jehlou do žíly.

Barvivo přidané do těla za účelem vytvoření ostřejších
snímků při zobrazovacích vyšetřeních.

inhibitor angiogeneze

kostní metastázy

inhibitor EGFR

kostní sken

Lék, který blokuje růst nových cév zásobujících nádorové
buňky.

Rakovina, která se rozšířila z prvního (primárního) nádoru
do kosti.

Lék, který blokuje účinek receptoru epidermálního růstového
faktoru (EGFR), proteinu na vnějším povrchu buňky, který
vysílá signály buňce, aby rostla.

Zobrazovací vyšetření, které využívá radioaktivní materiály
pro kontrolu rakoviny nebo poškození kostí.

kreatinin

inhibitor tyrosinkinázy (TKI, tyrosine kinase inhibitor)

Odpadní produkt ze svalů, který je ledvinami odfiltrováván
z krve do moči.

Lék, který blokuje působení tyrosinkináz – proteinů v
buňkách, které vysílají signály pro růst, dělení a přežití
buněk.

laparoskopický zákrok

Zákrok, při kterém se používají malé nástroje a laparoskop
– tenká trubička se světlem a kamerou na konci – a
zavádějí se do krajiny břišní pomocí malých řezů.

játra

Orgán, který odstraňuje odpadní látky z krve a produkuje
tekutinu, která pomáhá trávit potravu.

léčba první linie

karcinom

První lék nebo soubor léků podávaných při léčbě rakoviny.

Rakovina, která začíná v buňkách, které tvoří výstelky
orgánů a struktur v těle.

ledvinová pánvička

Místo uprostřed ledvin, kde se shromažďuje moč předtím,
než opustí ledviny dlouhými tenkými trubicemi, které se
označují jako močovody.

karcinom ledvinových buněk (RCC, renal cell
carcinoma)

Nejběžnější typ rakoviny ledvin. Začíná v buňkách, které
lemují ledvinové kanálky – malinké kanálky, které filtrují krev
a vytvářejí moč.

ledvinová tepna

Céva, která vede krev do ledviny.

ledvinová žíla

karcinom ledviny ze sběrných kanálků

Céva, která odvádí čistou krev z ledviny.

Čtvrtý nejběžnější podtyp karcinomu ledvinových buněk
(RCC), jehož název je odvozen podle toho, jak nádorové
buňky vypadají pod mikroskopem.

ledvinové kanálky

Drobné kanálky v ledvinách, které filtrují krev a vytvářejí
moč z odpadních látek a nadbytečné vody odfiltrované
z krve.

karcinom z přechodných buněk (TCC, transitional
cell carcinoma)

Rakovina, která vzniká v buňkách lemujících ledvinovou
pánvičku – prostřední část ledviny, kde se shromažďuje moč
předtím, než opouští ledvinu dlouhou tenkou trubicí, která
se nazývá močovod. TCC také vzniká v močové trubici a
v močovém měchýři.

ledviny

Párový orgán, který filtruje krev a odstraňuje odpadní látky
z těla pomocí moči.

lékařská prohlídka

Kontrola těla provedená odborníkem za účelem nalezení
onemocnění.

klasifikace stádia

Proces hodnocení a popisování rakoviny v těle.

lokální anestézie

klasifikace stádia rakoviny

Řízená ztráta citlivosti na malé ploše těla působením léků.

Proces hodnocení a popisování rakoviny v těle.

lokální recidiva

klinické hodnocení

Rakovina, která se vrátila po léčbě a byla nalezena v místě
výskytu prvního (primárního) nádoru nebo blízko tohoto
místa.

Výzkum týkající se vyšetření nebo léčby za účelem
posouzení její bezpečnosti nebo účinnosti.

NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017

67

Slovník
lymfa

monoklonální protilátka

Čirá tekutina obsahující bílé krvinky, které bojují s infekcí a
onemocněním.

Typ proteinu imunitního systému uměle vyrobeného
v laboratoři, který se umí navázat na látky v těle, jako
například na nádorové buňky.

lymfatické cévy

Trubice, které rozvádějí lymfu – čirou tekutinu obsahující
bílé krvinky, které bojují s infekcí a onemocněním – po
celém těle a navzájem propojují lymfatické uzliny.

mozkové metastázy

lymfatické uzliny

mTOR

metastatický

mTOR inhibitor

Rakovina, která se rozšířila z prvního (primárního) nádoru
do mozku.

Malé skupiny speciálních buněk bojujících proti
onemocněním, které se nacházejí na různých místech těla.

Protein v buňkách, který vysílá chemické signály pro růst a
přežití buněk.

Obsahující nádorové buňky, které se rozšířily z prvního
nádoru.

Lék, který blokuje působení proteinové kinázy mTOR –
proteinu v buňkách, který vysílá chemické signály pro růst a
přežití buněk.

metastáza

nadledvinka

Rozšíření nádorových buněk z místa prvního nádoru do jiné
části těla.

Malý orgán umístěný nad každou ledvinou, který produkuje
hormony.

metastazektomie

Chirurgický zákrok za účelem odstranění nádorů, které se
vytvořily daleko od místa prvního výskytu rakoviny.

nádor

metastázy

následné vyšetření

mícha

nefrektomie

Novotvar vytvořený nadměrným růstem buněk.

Nádory vytvořené nádorovými buňkami, které se rozšířily
z místa prvního nádoru do dalších částí těla.

Vyšetření prováděné po zahájení léčby za účelem kontroly
účinnosti léčby.

Svazek nervů v páteři, který přenáší zprávy mezi mozkem a
dalšími částmi těla.

Chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna ledvina.

nefrogenní systémová skleróza

mikroskop

Zdravotní stav, který způsobuje abnormální ztluštění a
ztvrdnutí kůže a může postihovat i další měkké tkáně.

Nástroj, který využívá optické čočky k prohlížení velmi
malých, okem neviditelných předmětů.

nesvětlobuněčný karcinom ledviny

močová trubice

Podtypy karcinomu ledvinových buněk jiné než
světlobuněčný karcinom ledviny, jehož název je odvozen
podle toho, jak nádorové buňky vypadají pod mikroskopem.

Trubice, která odvádí moč z močového měchýře ven z těla.

močové ústrojí

Skupina orgánů, které odstraňují odpadní látky z těla v
podobě moči. Do této skupiny patří ledviny, močovody,

onkolog

Lékař, který je odborníkem na léčbu rakoviny pomocí léků.

močový měchýř a močová trubice.

otevřený chirurgický zákrok

močovina

Odstranění tkáně pomocí velkého řezu.

Odpadní látka produkovaná játry a odfiltrovaná z krve
ledvinami.

paliativní chirurgický zákrok

Zákrok, který je použit pro zmírnění příznaků způsobených
rakovinou.

močovod

Dlouhá tenká trubice, která vede moč z ledviny do
močového měchýře.

paliativní péče

Léčba příznaků onemocnění. Někdy se označuje také jako
podpůrná péče.

močový měchýř

Orgán, který zadržuje a vypuzuje moč z těla.
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Slovník
panel biochemických vyšetření krve

radikální nefrektomie

Soubor vyšetření, které měří množství různých chemických
látek ve vzorku krve.

Chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna celá ledvina
postižená nádorem, tuková tkáň kolem ledviny a případně
související nadledvinka a přilehlé lymfatické uzliny.

pánev

radioaktivní indikátor

Část těla mezi kyčelními klouby.

Látka, která uvolňuje malá množství energie (záření) a která
je zavedena do těla za účelem zlepšení kvality snímků.

papilární karcinom ledviny

Druhý nejběžnější podtyp karcinomu ledvinových buněk
(RCC), jehož název je odvozen podle toho, jak nádorové
buňky vypadají pod mikroskopem.

radiolog

Lékař, který je odborníkem v oboru interpretace
zobrazovacích vyšetření – vyšetření, jejichž výstupem jsou
snímky vnitřku těla.

páteř

Kosti, svaly a další tkáně, které sahají od spodní části lebky
až ke kostrči.

radioterapie

Použití záření s vysokou energií ke zničení nádorových
buněk.

patolog

Lékař, který je odborníkem na vyšetřování buněk a tkání za
účelem zjištění onemocnění.

receptor

Protein uvnitř nebo na povrchu buněk, na který se mohou
navazovat látky a ovlivňovat tak buňku.

plán léčby

Písemný postup pro léčbu rakoviny a období po skončení
léčby.

receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR,
epidermal growth factor receptor)

plíce

Protein na vnějším povrchu buňky, který vysílá signály
buňce, aby rostla.

Jeden z párových orgánů v hrudníku, tvořený dýchacími
cestami a plicními sklípky, který dodává tělu kyslík.

recidiva

podpůrná péče

Návrat rakoviny po léčbě. Označuje se také jako relaps.

Léčba určená pro úlevu od příznaků onemocnění. Označuje
se také jako paliativní péče.

relaps

Návrat rakoviny po léčbě. Označuje se také jako recidiva.

podtyp

rentgen

Rakovina je rozdělena do menších skupin, podtypů, podle
toho, jak nádorové buňky vypadají pod mikroskopem.

Využívá malé množství záření k pořizování snímků vnitřku
těla.

pokročilé nádorové onemocnění ledvin

Rakovina, která se rozšířila do jiných částí těla vzdálených
od místa prvního výskytu rakoviny.

rizikový faktor se špatnou prognózou

Něco, co zvyšuje pravděpodobnost (riziko), že rakovina
bude agresivní a bude růst (progredovat) rychle.

primární léčba

Hlavní léčba zaměřená na to, aby se tělo zbavilo rakoviny.

rozbor moči

primární nádor

První uskupení nádorových buněk v těle.

Vyšetření, které analyzuje obsah moči pomocí mikroskopu a
chemických testů.

prognóza

rychlost růstu

Pravděpodobný či očekávaný průběh a výsledek
onemocnění.

Měřítko, které říká, jak moc rakovina roste během
stanovené doby.

příznak

sarkom ledviny

Nový či změněný zdravotní problém, který člověk má a který
může ukazovat na určité onemocnění nebo zdravotní stav.

Rakovina, která vznikne v cévách nebo pojivové tkání
ledvin.

radiační onkolog

snímek magnetické rezonance (MR)

Lékař, který je odborníkem na léčbu rakoviny pomocí
ozařování.
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Slovník
snímek počítačové tomografie (CT, computed
tomography)

výchozí vyšetření

Výsledky prvních vyšetření, s nimiž budou srovnávány
výsledky budoucích vyšetření.

Vyšetření, které využívá rentgenové záření z mnoha úhlů
pro vytvoření obrazu vnitřku těla.

vyšetření funkce jater

stádium rakoviny

Vyšetření krve, které měří chemické látky vytvářené nebo
zpracovávané játry, za účelem kontroly toho, jak dobře játra
fungují.

Hodnocení růstu a šíření rakoviny v těle.

stereotaktická radiochirurgie

vzdálená recidiva

Druh radioterapie, v rámci které se podávají vysoké dávky
záření do malého specifikovaného objemu tkáně.

Rakovina, která se vrátila po léčbě a byla nalezena
v části těla, která je vzdálena od místa výskytu prvního
(primárního) nádoru.

střevo

Orgán, kterým prochází snědená potrava poté, co opustí
žaludek.

Wilmsův tumor

Je vzácný typ rakoviny, která vzniká v ledvinách a vyskytuje
se téměř výhradně u malých dětí.

světlobuněčný karcinom ledviny

Nejběžnější podtyp karcinomu ledvinových buněk (RCC),
jehož název je odvozen podle toho, jak nádorové buňky
vypadají pod mikroskopem.

zdravotní anamnéza

Všechny události týkající se zdraví a doposud užívané léky.

syndrom ruka-noha

zevní radioterapie (EBRT, external beam radiation
therapy)

Zarudnutí, bolest, otoky nebo puchýře na dlaních rukou či
ploskách chodidel.

Radioterapie (využití záření o vysoké energii ke zničení
nádorových buněk) prováděná přístrojem umístěným vně
těla.

tepelná ablace

Léčba, která ničí nádory pomocí extrémního tepla nebo
extrémního chladu.

zobrazovací vyšetření

Vyšetření, která pořizují obrazy (snímky) vnitřku těla.

tyrosinkináza

žíla

Druh proteinu v buňkách, který je důležitý pro mnoho funkcí
buňky jako je například vysílání signálů pro růst a přežití
buněk.

Céva, která odvádí krev zpět do srdce ze všech částí těla.

ultrazvuk

Vyšetření, které využívá zvukové vlny k pořizování snímků
vnitřku těla.

urolog

Lékař, který je odborníkem na léčení onemocnění
močového ústrojí u mužů a žen a pohlavních orgánů u
mužů.

vápník

Minerál potřebný pro zdravé zuby, kosti a jiné tkáně těla.

vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF,
vascular endothelial growth factor)
Protein, který se váže na buňky tvořící cévy.

vedlejší účinek

Nezdravý nebo nepříjemný stav způsobený léčbou.

výchozí stav

Počáteční bod, s nímž budou srovnávány výsledky
budoucích vyšetření.
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Zkratky

Zkratky
AJCC

VEGF

ALP

VHL

American Joint Committee on Cancer

vaskulární endoteliální růstový faktor

alkalická fosfatáza

von Hippel-Lindau

CAM

doplňková a alternativní medicína

CBC

kompletní krevní obraz

cm

centimetry

CT

počítačová tomografie

EBRT

zevní radioterapie

EGFR

receptor epidermálního růstového faktoru

FDA

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv

IL-2

interleukin-2

MR

zobrazování magnetickou rezonancí

NCCN®

National Comprehensive Cancer Network®

PD-1

receptor programované buněčné smrti-1

RCC

karcinom ledvinových buněk

TCC

karcinom z přechodných buněk

TKI

inhibitor tyrosinkinázy
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PROVIDING TRUE
INSIGHT TO PEOPLE
LIVING WITH CANCER
NCCN GUIDELINES FOR PATIENTS ® PROVIDE TREATMENT GUIDANCE
FROM THE WORLD’S LEADING CANCER EXPERTS
Acute Lymphoblastic Leukemia

Kidney Cancer

Ovarian Cancer

Adolescents and Young Adults
(AYAs) with Cancer

Lung Cancer (Non-Small Cell
Lung Cancer)

Pancreatic Cancer

Brain Cancer – Gliomas

Lung Cancer Screening

Soft Tissue Sarcoma

Breast Cancer
Carcinoma in Situ (Stage 0)
Early-Stage (Stages I and II)
Stage III Breast Cancer
Stage IV Breast Cancer

Malignant Pleural Mesothelioma

Stomach Cancer

Melanoma

Thyroid Cancer

Multiple Myeloma

Chronic Lymphocytic Leukemia

Nausea and Vomiting
(Supportive Care Series)

Waldenström’s
Macroglobulinemia/
Lymphoplasmacytic Lymphoma

Chronic Myelogenous Leukemia
Colon Cancer
Distress (Supportive Care Series)
Esophageal Cancer
Hodgkin Lymphoma

Prostate Cancer

Myelodysplastic Syndromes

New!
NCCN
Patient Guides
for Cancer

MOBILE APP

Non-Hodgkin’s Lymphomas
Diffuse Large B-cell Lymphoma
Follicular Lymphoma
Mantle Cell Lymphoma
Mycosis Fungoides
Peripheral T-cell Lymphoma

AVAILABLE FREE ONLINE AT

NCCN.org/patients OR IN PRINT AT Amazon.com

HELP US MAKE A TRUE IMPACT
IN THE LIVES OF PEOPLE LIVING
WITH CANCER >

D O N AT E N O W
nccnfoundation.org
As of February 23, 2017
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Poznámky k získávání finančních
prostředků ze státních zdrojů
Poznámky k získávání finančních prostředků ze státních zdrojů

FLORIDA: KOPII ÚŘEDNÍ REGISTRACE A FINANČNÍCH

REGISTRACE U NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE

INFORMACÍ NADACE NCCN LZE ZÍSKAT OD ODBORU

NEZNAMENÁ SOUHLAS. NEW YORK: Kopii poslední

SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM NA BEZPLATNÉ VNITROSTÁTNÍ

účetní uzávěrky lze získat na adrese NCCN Foundation, 275

LINCE 1-800-HELP-FLA. REGISTRACE NEZNAMENÁ

Commerce Drive, Suite 300, Fort Washington, PA 19034

SOUHLAS, SCHVÁLENÍ ANI DOPORUČENÍ STÁTU.

nebo na adrese Charities Bureau, Department of Law. 120

REGISTRACE VE STÁTĚ FLORIDA Č. CH33263. GEORGIA:

Broadway, New York, NY 10271. SEVERNÍ KAROLÍNA:

Následující informace budou zaslány na požádání: (A) úplný

FINANČNÍ INFORMACE O TÉTO ORGANIZACI A KOPII JEJÍ

a pravdivý popis programů Nadace NCCN Foundation; a

LICENCE LZE ZÍSKAT OD ODBORU STATE SOLICITATION

(B) účetní uzávěrka nebo souhrn, který bude konzistentní

LICENSING BRANCH NA LINCE 888-830-4989 (ve státě

s finanční uzávěrkou, jejíž předložení požaduje státní tajemník

Severní Karolína) nebo (919) 807-2214 (mimo stát Severní

(Secretary of State) podle předpisu 43-17-5. KANSAS: Roční

Karolína). TATO LICENCE NENÍ VYJÁDŘENÍM SOUHLASU

účetní uzávěrka NCCN Foundation, 275 Commerce Drive,

STÁTU. PENNSYLVANIA: Potvrzení o úřední registraci

Suite 300, Fort Washington, PA 19034, 215-690-0300, státní

a finanční informace nadace NCCN Foundation lze získat

registrace č. 445-497-1 je archivována státním tajemníkem.

v kanceláři státního tajemníka státu Pennsylvania na bezplatné

MARYLAND: Kopie účetní uzávěrky nadace NCCN Foundation

lince ve státě Pennsylvania 800-732-0999. Registrace

je k dispozici na základě telefonického požadavku adresovaného

neznamená souhlas. VIRGINIE: Účetní uzávěrku za poslední

NCCN Foundation na čísle 215-690-0300 nebo písemně na

účetní období lze získat na základě požadavku adresovaného

adrese 275 Commerce Drive, Suite 300, Fort Washington,

State Division of Consumer Affairs, P.O. Box 1163, Richmond,

PA 19034. Náklady na poštovného a pořízení kopií dokladů

VA 23218; 1-804-786-1343. WASHINGTON: Naše charitativní

a informací archivovaných podle zákona o charitativních

organizace je registrována u státního tajemníka a informace

organizacích státu Maryland lze získat na adrese Secretary

týkající se finančních záležitostí jsou k dispozici u státního

of State, Charitable Division, State House, Annapolis, MD

tajemníka, na bezplatné lince pro rezidenty státu Washington

21401, 1-410-974-5534. MICHIGAN: Číslo registrace MICS

800-332-4483. ZÁPADNÍ VIRGINIE: Rezidenti státu Západní

45298. MISSISSIPPI: Potvrzení o úřední registraci a finanční

Virginie mohou získat souhrn dokladů o registraci a finančních

informace nadace NCCN Foundation lze získat v kanceláři

záležitostech na adrese: Secretary of State, State Capitol,

státního tajemníka státu Mississippi na lince 888-236-6167.

Charleston, WV 25305. Registrace neznamená souhlas.

Registrace státním tajemníkem neznamená souhlas státního
tajemníka. NEW JERSEY: INFORMACE ARCHIVOVANÉ

V souvislosti s odpočtem z daní se obraťte na IRS nebo svého

NEJVYŠŠÍM STÁTNÍM ZÁSTUPCEM TÝKAJÍCÍ SE TÉTO

daňového poradce. REGISTRACE ČI UDĚLENÍ LICENCE

NALÉHAVÉ PROSBY O PŘÍSPĚVEK NA CHARITATIVNÍ

STÁTNÍM ÚŘADEM NENÍ ANI NEZNAMENÁ SOUHLAS,

ÚČELY A PROCENTO PŘÍSPĚVKŮ, KTERÉ CHARITA

SCHVÁLENÍ ČI DOPORUČENÍ STÁTU. Chráníme vaše

ZÍSKALA BĚHEM POSLEDNÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ

soukromí a způsob, jakým s vámi komunikujeme i jakým

A KTERÉ BYLY VĚNOVÁNY NA CHARITATIVNÍ ÚČELY,

používáme a sdílíme informace. Kopii zásad organizace

LZE ZÍSKAT V KANCELÁŘI NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO

NCCN týkajících se ochrany osobních údajů lze získat na čísle

ZÁSTUPCE STÁTU NEW JERSEY NA LINCE (973) 504-6215

+1 215.690.0300 nebo na naší webové stránce www.nccn.org.

A TYTO INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA INTERNETU
NA ADRESE: www.njconsumeraffairs.gov/ocp.htm#charity.
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Členové komise NCCN

Členové komise NCCN pro rakovinu
ledvin
Robert J. Motzer, MD/předseda

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Eric Jonasch, MD/místopředseda
The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Won Kim, MD

UCSF Helen Diller Family
Comprehensive Cancer Center

Jeffrey Sosman, MD

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer
Center of Northwestern University

Christos Kyriakopoulos, MD
University of Wisconsin
Carbone Cancer Center

Pracovníci NCCN

Huntsman Cancer Institute
na University of Utah

Chad LaGrange, MD

Mary Dwyer, MS

Sam Bhayani, MD

Elaine T. Lam, MD

Neeraj Agarwal, MD

Siteman Cancer Center at BarnesJewish Hospital and Washington
University School of Medicine

William P. Bro

Kidney Cancer Association

Sam S. Chang, MD

Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Toni K. Choueiri, MD

Fred & Pamela Buffett Cancer Center
University of Colorado Cancer Center

Clayton Lau, MD

Massachusetts General Hospital
Cancer Center

Thomas Olencki, DO

Brian A. Costello, MD, MS

Phillip M. Pierorazio, MD

UC San Diego Moores Cancer Center

Mayer Fishman, MD, PhD
Moffitt Cancer Center

Thomas H. Gallagher, MD

Fred Hutchinson Cancer Research Center/
Seattle Cancer Care Alliance

John L. Gore, MD, MS

Fred Hutchinson Cancer Research Center/
Seattle Cancer Care Alliance

Steven L. Hancock, MD
Stanford Cancer Institute

Michael R. Harrison, MD
Duke Cancer Institute

Ředitel operací týkajících se klinických
informací

M. Dror Michaelson, MD, PhD

The Ohio State University Comprehensive
Cancer Center - James Cancer Hospital
and Solove Research Institute

Ithaar H. Derweesh, MD

Rashmi Kumar, PhD

City of Hope Comprehensive Cancer Center

Dana-Farber/Brigham and Women’s
Cancer Center
Mayo Clinic Cancer Center

Vedoucí pro pokyny

The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins

Elizabeth R. Plimack, MD, MS
Fox Chase Cancer Center

Bruce G. Redman, DO

University of Michigan
Comprehensive Cancer Center

Brian Shuch, MD

Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital

Brad Somer, MD

St. Jude Children’s Research Hospital /
The University of Tennessee
Health Science Center

Guru Sonpavde, MD

University of Alabama v Birminghamu
Comprehensive Cancer Center

Zásady týkající se zveřejňování informací najdete na stránce www.nccn.org/about/disclosure.aspx.
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Členské instituce NCCN

Členské instituce NCCN
Fred & Pamela Buffett Cancer Center
Omaha, Nebraska
+1 800.999.5465
nebraskamed.com/cancer

Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman
Cancer Center and Cleveland Clinic
Taussig Cancer Institute
Cleveland, Ohio
+1 800.641.2422 • UH Seidman Cancer
Center
uhhospitals.org/seidman
+1 866.223.8100 • CC Taussig Cancer
Institute
my.clevelandclinic.org/services/cancer
+1 216.844.8797 • Case CCC
case.edu/cancer

City of Hope Comprehensive
Cancer Center

The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins
Baltimore, Maryland
+1 410.955.8964
hopkinskimmelcancercenter.org

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer
Center of Northwestern University
Chicago, Illinois
+1 866.587.4322
cancer.northwestern.edu

Mayo Clinic Cancer Center

Phoenix/Scottsdale, Arizona
Jacksonville, Florida
Rochester, Minnesota
+1 800.446.2279 • Arizona
+1 904.953.0853 • Florida
+1 507.538.3270 • Minnesota
mayoclinic.org/departments-centers/mayoclinic-cancer-center

Stanford Cancer Institute
Stanford, California
+1 877.668.7535
cancer.stanford.edu

University of Alabama at Birmingham
Comprehensive Cancer Center
Birmingham, Alabama
+1 800.822.0933
www3.ccc.uab.edu

UC San Diego Moores Cancer Center
La Jolla, California
+1 858.657.7000
cancer.ucsd.edu

UCSF Helen Diller Family
Comprehensive Cancer Center
San Francisco, California
+1 800.689.8273
cancer.ucsf.edu

Los Angeles, California
+1 800.826.4673
cityofhope.org

Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

University of Colorado Cancer Center

Dana-Farber/Brigham and
Women’s Cancer Center
Massachusetts General Hospital
Cancer Center

Moffitt Cancer Center

University of Michigan
Comprehensive Cancer Center

Boston, Massachusetts
+1 877.332.4294
dfbwcc.org
massgeneral.org/cancer

Duke Cancer Institute
Durham, North Carolina
+1 888.275.3853
dukecancerinstitute.org

Fox Chase Cancer Center
Philadelphia, Pennsylvania
+1 888.369.2427
foxchase.org

Huntsman Cancer Institute
na University of Utah
Salt Lake City, Utah
+1 877.585.0303
huntsmancancer.org

Fred Hutchinson Cancer
Research Center/
Seattle Cancer Care Alliance
Seattle, Washington
+1 206.288.7222 • seattlecca.org
+1 206.667.5000 • fredhutch.org

New York, New York
+1 800.525.2225
mskcc.org
Tampa, Florida
+1 800.456.3434
moffitt.org

Ann Arbor, Michigan
+1 800.865.1125
mcancer.org

The Ohio State University
Comprehensive Cancer Center James Cancer Hospital and
Solove Research Institute
Columbus, Ohio
+1 800.293.5066
cancer.osu.edu

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas
+1 800.392.1611
mdanderson.org

Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Roswell Park Cancer Institute
Buffalo, New York
+1 877.275.7724
roswellpark.org

Siteman Cancer Center at BarnesJewish Hospital and Washington
University School of Medicine
St. Louis, Missouri
+1 800.600.3606
siteman.wustl.edu

Nashville, Tennessee
+1 800.811.8480
vicc.org

University of Wisconsin
Carbone Cancer Center
Madison, Wisconsin
+1 608.265.1700
uwhealth.org/cancer

Yale Cancer Center/
Smilow Cancer Hospital

St. Jude Children’s Research Hospital
The University of Tennessee
Health Science Center
Memphis, Tennessee
+1 888.226.4343 • stjude.org
+1 901.683.0055 • westclinic.com
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Aurora, Colorado
+1 720.848.0300
coloradocancercenter.org
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New Haven, Connecticut
+1 855.4.SMILOW
yalecancercenter.org
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Rejstřík
aktivní dohled 32–33, 43–45

tepelná ablace 33, 43–44, 47–48

angiogeneze 34, 53

vedlejší účinek 16, 28, 30, 32–41, 44, 46, 52–54, 56

biopsie 21–22, 45, 47–48, 59

vyšetření krve 19–20, 45–50, 54–55

cílená léčba 34–37, 41, 53

zobrazovací vyšetření 16–19, 24–25, 31, 33, 45–50,
54–55

cytokinová terapie 37, 41, 53, 56
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funkce ledvin 18, 30, 32, 44, 46, 50, 54
Gerotova fascie 9, 13, 26–27, 51
chirurgický zákrok 21–22, 30–33, 39–41, 43–44,
46–52, 54, 56, 60
imunoterapie 34, 37, 41, 53, 56
inhibitor tyrosinkinázy (TKI) 34–35, 53
karcinom 6, 12, 14
klasifikace stádia 24–28, 45–46, 50, 54
léčba první linie 52, 54, 56
ledvinová žíla 10, 26, 31
metastazektomie 32, 51, 54
nadledvinka 8–9, 13, 24, 26–27, 31, 41, 44, 49
následné vyšetření 44–51, 54–55
nesvětlobuněčný karcinom ledviny 22, 52–53
počítačová tomografie (CT) 16–18, 21, 24–25, 33,
45, 47–50, 54–55
podpůrná péče 39–41, 54, 56
primární léčba 30, 29, 41, 43–44, 49–51
radikální nefrektomie 31–32, 41, 43–44, 46–49
stádium rakoviny 6, 24, 27–28, 50
světlobuněčný karcinom ledviny 22, 52–53, 56
NCCN Guidelines for Patients®:
rakovina ledvin, verze 1.2017

76

Ü

NCCN
GUIDELINES
FOR PATIENTS

®

Rakovina ledvin
Verze 1.2017

Organizace NCCN Foundation® velice děkuje našemu sponzorovi pro právní záležitosti, Kidney Cancer Association, a našim
podporovatelům z řad firem Exelixis, Inc. a Pfizer, Inc. za jejich podporu při vzniku těchto pokynů pro pacienty NCCN Guidelines for
Patients®. NCCN připravuje a distribuuje tyto pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients nezávisle. Naši podporovatelé z řad
firem se neúčastní přípravy pokynů pro pacienty NCCN Guidelines for Patients ani nenesou odpovědnost za obsah a doporučení
v těchto pokynech obsažené.

275 Commerce Drive
Suite 300
Fort Washington, PA 19034
+1 215.690.0300

NCCN.org/patients – Pro pacienty  |  NCCN.org – Pro lékaře
PAT-N-0982-0617

