
Abstrakt:  

 

Biopsie sentinelové uzliny je u pacientek s časnými stádii karcinomu děložního hrdla 

pevnou součástí doporučených postupů pro chirurgický staging onemocnění. V centrech 

s dostatečnou zkušeností je dosahováno vysoké úspěšnosti oboustranné detekce. Aktuálně je 

považována biopsie jen sentinelové uzliny bez simultánně provedené systematické pánevní 

lymfadenektomie za nedosatečný výkon pro stadia onemocnění IB-IIA. Jednou z výhod detekce 

sentinelových uzlin je možnost jejich extenzivního patologického vyšetření pomocí protokolu 

pro ultrastaging. To umožňuje detekci metastáz malého rozměru (mikrometastáz).  

V současnosti chybí evidence o onkologické bezpečnosti biopsie sentinelové uzliny, 

která by nahradila systematickou lymfadenektomii. Kontroverzní je i prognostický význam 

mikrometastáz pro nedostatek dat o jejich možném výskytu v nesentinelových uzlinách                

při negativitě sentinelové uzliny.  

Předkládaná disertační práce komplexně zpracovává koncept sentinelové uzliny                  

u karcinomu děložního hrdla a věnuje se několika tématům.  

Na největším dosud publikovaném retrospektivním souboru pacientek z našeho centra 

jsme prokázali negativní vliv mikrometastáz na prognózu pacientek. Prokázali jsme zkrácené 

pětileté přežití bez nemoci, které dosáhlo jen 67 % u pacientek s detekovanou mikrometastázou 

ve srovnání s 90 % v celé kohortě.  

Dále jsme se věnovali úspěšnosti detekce a sensitivitě intraoperačního vyšetření 

sentinelové uzliny. Výsledky jsme získali z analýzy probíhající mezinárodní prospektivní 

chirurgické studie Sentix (NCT02494063), ve které předkladatel disertační práce působí           

od počátku jako investigátor studie, školitel disertační práce je autorem protokolu. 

Oboustranná úspěšnost detekce dosáhla 91 %, což je dosud nejvyšší úspěšnost oboustranné 

detekce prezentovaná v multicentrické studii. Úspěšnost detekce nebyla negativně ovlivněna 

velikostí nádoru ani BMI pacientky.  

Intraoperační vyšetření sentinelové uzliny mělo nízkou sensitivitou pro detekci 

metastáz. U 90 % pacientek s mikrometastázou a 28 % s makrometastázou byla informace           

o metastatickém postižení sentinelové uzliny získána až z definitivního histologického vyšetření.  

Věnovali jsme se také úspěšnosti detekce sentinelové uzliny u větších nádorů.                 

Pro jednotlivé kategorie nádorů (2-3,9 cm, ≥4 cm) jsme na retrospektivním souboru z našeho 

centra, největším, který se tomuto tématu dosud věnoval, potvrdili srovnatelně vysoku úspěšnost 

oboustranné detekce sentinelové uzliny ve srovnání s nádory <2 cm. 
 


