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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
COMS

Collaborative Ocular Melanoma Study

CT

počítačová tomografie

FAG

fluorescenční angiografie

HP

histopatologické vyšetření

HE

hematoxylin eosin

ICG

angiografie s indocyaninovou zelení

MMU

maligní melanom uvey

NMR

nukleární magnetická rezonance

OCT

optická koherentní tomografie

PD

papilární diametr

PET

pozitronová emisní tomografie

SIDUO

Societas Internationalis Pro Diagnostica Ultrasonica in Ophthalmologia

TNM

Mezinárodní diagnostická klasifikace zhoubných novotvarů

UBM

vysokofrekvenční ultrazvukový biomikroskop

UZ

ultrazvukové vyšetření
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1. ÚVOD
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Nádorová onemocnění oka patří mezi závažné afekce vyskytující se jak v dospělosti, tak
i v dětském věku. Jejich patologie i klinický obraz mohou být velmi pestré, tak jako je pestrá
a složitá struktura očních tkání [5]. Nitrooční primární nádory vycházejí většinou z živnatky,
sítnice nebo optického disku. V dospělém věku pocházejí zpravidla z populace dendritických
melanocytů uvey a jsou proto často pigmentované [90]. U dětí je nejčastějším primárním
nitroočním nádorem retinoblastom vycházející z primitivních neurálních elementů sítnice.
Oko postihují i metastatická nádorová ložiska, která mohou pocházet z jakéhokoliv maligního
nádoru v organismu. Vyskytují se většinou v živnatce, výjimečně v sítnici či optickém disku
[5].
Nejčastějším primárním maligním nádorem v dospělé populaci je uveální melanom. Jeho
výskyt v bílé populaci se pohybuje v rozmezí od 2 do 7 případů za rok na jeden milion
obyvatel [96]. Výskytu maligního melanomu uvey (MMU) přibývá v rámci dospělé populace
s věkem. Nad 50 let věku je popisován jeho výskyt 21 případů za rok na milion obyvatel.
Nejčastěji je diagnostikován u osob ve věku 55-60 let. Vznik uveálního melanomu a četnost
jeho výskytu je v úzké korelaci s některými predisponujícími faktory buď biologické povahy
– rasa, věk, pigmentace duhovky nebo s predisponujícími patologickými stavy - uveální névy,
syndrom

dysplastických

névů,

okulodermální

melanóza

a

Recklinghausenova

neurofibromatóza [5, 86].
Uveální melanom má vysoký maligní potenciál. Dle publikovaných studií přežívá pětileté
období 55-75 % pacientů, desetileté období 52 % a pouze 46 % nemocných přežívá
patnáct let [50, 58, 82]. Příčinou úmrtí bývají většinou vzdálené metastázy, které se šíří
výlučně hematogenní cestou. Nejčastěji uveální melanom metastazuje do jater (70 %),
podkoží (24 %) a do plic (7 %) [5].
V roce 1984 vznikla ve Spojených státech multicentrická studie zabývající se problematikou
uveálního melanomu Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS). Tato multicentrická
studie se zabývá hodnocením délky přežívání pacientů vzhledem ke zvolené terapii. COMS
doplňuje řada pilotních studií. Na základě výsledků této rozsáhlé studie byla upravena
i mezinárodní klasifikace TNM a stanoveny diagnostické a léčebné postupy.
Pestrost a různorodost histopatologického i klinického obrazu nitroočních nádorů může
působit diferenciálně-diagnostické obtíže. Včasná a správná diagnóza je přitom rozhodující
jak pro funkční a anatomické zachování oka, tak mnohdy i pro osud pacienta quoad vitam.
Diagnostika uveálního melanomu se za posledních 50 let velmi zpřesnila. Toto výrazné
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zkvalitnění diagnostiky MMU je dáno postupným zaváděním nových vyšetřovacích
a zobrazovacích metod do běžné oftalmologické praxe. Významnými mezníky na cestě
k zpřesnění diagnostiky MMU a ostatních nitroočních lézí se tak staly především indirektní
oftalmoskopie a zobrazovací metody (ultrasonografie, fluoroscenční angiografie, angiografie
s indocyaninovou zelení, počítačová tomografie, magnetická rezonance, optická koherentní
tomografie aj.). Mezi těmito metodami ultrasonografie získala v diferenciální diagnostice
nitroočních lézí širokého uplatnění a to především díky neinvazivnímu charakteru vyšetření
s možností jejich opakování bez rizika negativního působení ultrazvuku na lidský organismus.
[5].
S využitím ultrazvuku v problematice diferenciální diagnostiky nitroočních nádorů se poprvé
setkáváme v roce 1956, kdy američtí oftalmologové Mundt a Hughs předkládají své práce
o možnosti využití diagnostického přínosu zobrazení A při diagnostice nitroočních tumorů

[61].
Další rozšíření a použití zobrazení A je spojeno se jmény Oksala a Lehtinen. Zobrazení B –
dvourozměrný obraz byl zaveden v oftalmologii v roce 1958 Baumem a Greenwoodem, kteří
ve stejném období zavedli i použití imerzní techniky. V sedmdesátých letech se ultrazvukové
vyšetření stává dostupné pro běžnou praxi a to díky Bronsonovi, který v roce 1972 zavedl
kontaktní způsob vyšetření [26]. V šedesátých letech minulého století upozornil Ossoinig na
důležitost standardizace přístroje i na stanovení standardních podmínek při sonografii bulbu
a očnice a zavádí novou metodu ultrazvukového vyšetření, tzv.standardizovanou echografii.
Na základě jeho poznatků byl vyvinut i první standardizovaný ultrazvukový přístroj
Kretztechnik 7200 MA umožňující nejen detekci, diferenciaci, lokalizaci a měření rozměrů
nitroočních i orbitálních afekcí, ale i poměrně přesnou diferenciaci tkání oka a očnice [4].
K využití ultrazvuku a prohloubení znalostí v této oblasti přispěli také čeští oftalmologové,
především Vanýsek a Preisová z Brna. Vanýskovy práce zabývající se lokalizací nitroočních
těles pomocí ultrazvuku a využití ultrazvuku v diagnostice nitroočních afekcí měly značný
mezinárodní ohlas. V roce 1967 uspořádal Vanýsek v Brně prestižní mezinárodní symposium
společnosti SIDUO ( Societas Internationalis Pro Diagnostica Ultrasonica in Ophthalmologia)
a v letech 1964 až 1967 stál v jejím čele jako prezident. V roce 1971 vydávají Vanýsek,
Preisová a Obraz svou monografii „Ultrasonography in Ophthalmology“ [93]. I v dalších
letech si čeští oftalmologové udrželi prioritní postavení a úrovní své práce pronikli i na
mezinárodní pole. K rozvoji ultrazvukové diagnostiky v očním lékařství u nás přispěla
v dalších letech společně se svými spolupracovníky především Vlková z Brna, která
opakovaně na odborném fóru referoval o využití ultrazvuku k diagnostice v oftalmologii.
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O rozšíření standardizované echografie v našich podmínkách se zasloužila Baráková, která
své zkušenosti s touto metodou shrnula ve své monografii „Echografie v oftalmologii“ [4].
Počátkem 90. let 20. století byl do praxe zaveden vysokofrekvenční ultrazvukový
biomikroskop (UBM) [12, 66].

Speciálně uzpůsobené sondy pracující s frekvencemi

nejčastěji 35 až 50 MHz umožňují detailní zobrazení předního segmentu oka in vivo a to od
rohovky přes přední komoru a duhovku až po řasnaté těleso a čočku. Z pohledu
onkologického je UBM přínosnou metodou především z hlediska

detekce a lokalizace

tumorů duhovky a ciliárního tělesa.
Nový rozměr v interpretaci ultrazvukových nálezů znamenalo zavedení tomografické
ultrasonografie [36]. Trojrozměrné zobrazení je přínosem především z topografického
hlediska. U MMU poskytuje 3D informaci nejen o tvaru nádoru ale i o jeho vztahu k ostatním
nitroočním strukturám.
Správnost diagnostiky na podkladě ultrasonografického vyšetření se během posledních
padesáti let výrazně zpřesnila. Práce publikované v 60. letech uvádějí 12 až 39 % nesprávné
diagnózy, v 80. letech klesá procento nesprávných diagnóz pod 2 %, v 90. letech na 0,48 %
a v roce 1998 dokonce na 0,3 % [23, 26].
Zkvalitnění diagnostiky MMU na podkladě ultrasonografie je dáno jednak rozvojem
přístrojové ultrazvukové techniky a jednak propracováním metodiky ultrazvukového
vyšetření. V tomto ohledu má nepochybně výsadní postavení standardizovaná echografie dle
Ossoiniga. Standardizovaná echografie je metoda ultrazvukového vyšetření, která v sobě
zahrnuje použití přístroje se standardizovaným zobrazením A a kontaktním zobrazením B
v reálném čase. Tato metoda umožňuje velmi přesnou detekci, lokalizaci a měření rozměrů
nitroočních lézí. Na rozdíl od klasické ultrasonografie nás informuje nejen o přítomnosti,
velikosti a tvaru patologické léze, ale při použití standardizovaného ultrazvukového přístroje
a dodržení zásad standardizované vyšetřovací techniky přináší cenné poznatky o tkáňové
diferenciaci a umožňuje tak odlišit nejen solidní a nesolidní intraokulární lézi, ale s vysokou
pravděpodobností odliší MMU od jiného typu nádoru. Standardizovaná echografie navíc
umožňuje exaktní porovnávání výsledků vyšetření v čase a dovoluje porovnávat echogramy
pořízené metodou standardizované echografie na jiném pracovišti.
V diagnostice MMU zaujímá ultrasonografie pevné místo především při opákních očních
médiích (8 %), kdy ostatní vyšetřovací metody selhávají a ultrazvukové vyšetření bulbu se
stává pro průkaz nitroočního melanomu metodou volby. Ultrazvukové vyšetření bulbu
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metodou standardizované echografie je v těchto případech přínosnou neinvazivní metodou jak
z hlediska samotné detekce nitroočního nádoru, tak z hlediska jeho diferenciace. Na základě
sonografického zjištění rozměrů a ohraničení tumoru včetně topografických souvislostí lze
i při neprůhledných očních médiích stanovit adekvátní terapii. U čirých optických medií je
diagnóza stanovena spolu s dalšími diagnostickými metodami, avšak ultrazvukové vyšetření
je nepostradatelné především z hlediska měření velikosti tumoru, průkazu sklerální invaze
a extrabulbární progrese nádoru. Pod ultrasonografickou kontrolou je možné v indikovaných
případech provádět aplikaci a lokalizaci radioaktivní plomby při brachyterapii. U pacientů po
radioterapii je standardizovaná echografie vhodná i k postradiační monitoraci efektu léčby.
V klinických i experimentálních studiích byla pro maligní melanom uvey stanovena
standardizovanou echografií akustická kritéria, charakteristická pro MMU: nízká až středně
vysoká

reflektivita,

pravidelná

vnitřní

struktura,

solidní

konzistence,

přítomnost

vaskularizace, zeslabení ultrazvukového signálu, kopulovitý tvar a u větších tumorů hřibovitý
tvar.

Znalost

a

správná

interpretace

akustických

vlastností

nádoru

stanovených

standardizovanou echografií jsou zásadní pro detekci a diferenciaci tumorózní nitrooční léze
a stanovení dalšího vyšetřovacího i terapeutického postupu. Specifita akustických vlastností
určených pomocí standardizované echografie je tak určující pro odlišení MMU od
pseudomelanomu.
Od konce 80. let jsou publikovány práce, které se snaží prokázat spojitost mezi echograficky
stanovenými akustickými kritérii a histopatologickými morfologickými rysy maligního
melanomu uvey [29, 34, 41, 57, 72]. Jejich cílem je prokázat přítomnost významných
prediktorů (buněčný typ, velikost tumoru, mitotická aktivita, pigmentace, extrabulbární
propagace) in vivo, na jejichž základě by bylo možné odečíst maligní potenciál nádoru
a odhadnout tak životní prognózu pacienta.
Dosud ne zcela vyjasněná otázka možné spojitosti mezi cytologickým typem nádoru
a akustickou charakteristikou nádoru s určením prognosticky významných prediktorů
v případě maligního melanomu uvey spolu s hodnocením významu standardizované
echografie pro diagnostiku MMU nás vedly k vypracování této práce.
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
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Základním cílem předložené práce je zhodnocení významu standardizované echografie
z hlediska diagnostiky uveálního melanomu a z hlediska určení jeho prognosticky
významných morfologických rysů in vivo. K dosažení cíle práce jsme si stanovili
následující dílčí úkoly.
1. Určení a sledování akustických kritérií uveálního melanomu metodou standardizované
echografie.

2. Určení a sledování prognosticky významných morfologických faktorů u uveálního
melanomu v histopatologickém nálezu.

3. Korelace echografického a histopatologického nálezu ve sledovaném souboru bulbů
s uveálním melanomem:
a) u skupiny enukleovaných bulbů bez předchozí radioterapie,
b) u skupiny enukleovaných bulbů po předchozí radioterapii.

4. Zhodnocení významu standardizované echografie pro diagnostiku uveálního
melanomu.

5. Zhodnocení významu standardizované echografie k určení prognosticky významných
morfologických detailů uveálního melanomu in vivo.
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3. TEORETICKÁ ČÁST
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3.1 Základní charakteristiky ultrazvuku
Ultrazvukem rozumíme mechanické kmity částic prostředí kolem rovnovážné klidové polohy
s frekvencemi vyššími než 20 kHz. V očním lékařství pro diagnostické účely standardně
používáme ultrazvuk o frekvenci většinou 8 a 10 MHz. Při těchto vysokých frekvencích
vznikají velmi krátké vlny, kratší než 0,2 mm, které dobře pronikají očními a orbitálními
strukturami.
Ultrazvukovou vlnou nazýváme proces šíření kmitů v pevném, kapalném a plynném prostředí.
Každá částice přitom kmitá kolem stabilní, rovnovážné polohy [4, 8, 9, 64].
Rychlost šíření ultrazvuku závisí na druhu ultrazvukových vln a na prostředí, kterými se šíří.
Ultrazvuková vlna je vysílána a přijímána elektroakustickým měničem. Vlna prochází
tkáněmi a při dopadu na rozhraní dvou médií s rozdílnou akustickou impedancí dochází
k jejímu odrazu a lomu. Odraženou ultrazvukovou vlnu označujeme jako echo. Echo vzniká
na rozhraní dvou médií s rozdílnou akustickou impedancí. Čím rozdílnější je akustická
impedance obou médií, tím větší je reflexe ultrazvukové vlny [4, 8, 9, 64].
Rychlost šíření ultrazvuku v bulbu je dána akustickou impedancí jednotlivých očních tkání.
V rohovce se ultrazvuk šíří rychlostí 1620 m/s, v komorové vodě 1532 m/s, v čočce 1641 m/s
a ve sklivci 1532 m/s. [4, 8, 9, 18, 28, 64].
V oku rozlišujeme celkem pět akusticky definovaných rozhraní.
Jsou to: rozhraní rohovka -komorová voda, komorová voda - čočka, čočka - sklivec,
sklivec - sítnice a rozhraní bělima - retrobulbární tkáň [4, 18].
Jestliže ultrazvuková vlna dopadá kolmo na akustické prostředí, odražené echo je
reflektováno zpět ve směru, odkud byla vlna vyslána. Při šikmém dopadu ultrazvukové vlny
na akustickou plochu je akustický signál odkloněn od směru, odkud byla ultrazvuková vlna
vyslána a výsledné echo je slabší než při kolmém dopadu [4, 8, 9, 64].
Charakter zpětného echa závisí dále na velikosti, tvaru a hladkosti akustického povrchu.
Jestliže ultrazvuková vlna dopadá kolmo na hladký rovný povrch (sítnici) je ultrazvukový
signál zcela reflektován zpět ke zdroji svého vyslání (sondě), zpětné echo je silné. Jestliže
ultrazvuková vlna dopadá na konvexní plochu (melanom), odchýlí se některá echa od směru
svého vzniku a výsledný signál je slabší. Při dopadu ultrazvukové vlny na nepravidelný

14

povrch (např. ciliární těleso) dochází k velkému rozptylu zpětných ech a to i když
ultrazvuková vlna dopadá kolmo na povrch a výsledné echo je slabé [8, 9].
Při průchodu ultrazvukových vln prostředím dochází k jejich útlumu. V závislosti na
vlastnostech prostředí, klesá jejich energie i tlak. Příčinou útlumu ultrazvukových vln jsou
odraz, lom, ohyb, rozptyl a pohlcování (absorpce). Při přenosu ultrazvukového vlnění do
vyšetřované oblasti používáme vhodná akustická vazební prostředí (speciální gely). Akustické
vazební

prostředí

vyrovnává

nerovnosti

povrchů

při

styku

vyšetřovaného

místa

a ultrazvukového měniče a zároveň zajišťuje minimální ztráty při přenosu ultrazvukové
energie do prostředí [4, 8, 9, 64].
V očním lékařství používáme jak zobrazení A, tak zobrazení B [4, 8].
Zobrazení A (obraz A, A-scan, A-mode)
Označení pro A-scan pochází z anglického termínu “Amplitude modulated”.
Jedná se o jednorozměrný, lineární způsob zobrazení ve směru vyslaných ultrazvukových vln.
Impulzy od jednotlivých tkáňových rozhraní jsou registrovány na obrazovce jako vertikální
výchylky od základny. Na časové základně (osa x) lze odečíst dobu průchodu impulzu.
Vzdálenost amplitud odpovídá poměru skutečných vzdáleností tkáňových rozhraní. Výška
impulzu dává informaci o velikosti přijímaného akustického tlaku impulzu [4, 8, 9].
Zobrazení A je metoda popisná, která poskytuje informaci především o přítomnosti, velikosti
a druhu léze (obr.1). Předností obrazu A je, že lze zobrazit amplitudu a tvar odraženého
signálu, což zvyšuje míru informace o charakteru a akustických vlastnostech vyšetřované
tkáně.

Obr.1 Melanom cévnatky v zobrazení A (72 letá pacientka, skupina A)
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Další předností je i možnost přesného měření struktur zjištěním vzdáleností mezi příslušnými
amplitudami. Nevýhodou obrazu A je, že vyšetření lze provádět vždy pouze v jednom směru,
takže není zcela možná topografická a tvarová orientace. V případě složitějších struktur
s množstvím ech vede k nepřehlednosti a vyžaduje značnou zkušenost vyšetřujícího.
Z klinického hlediska je zobrazení A v očním lékařství nepostradatelné jak pro biometrii, tak
tkáňovou diferenciaci [4, 64].
Zobrazení B (obraz B, B-scan, B-mode)
Zobrazení B (“Brightness modulated”) poskytuje dvourozměrný obraz vyšetřované oblasti.
Podává informaci především o poloze, tvaru a velikosti patologické léze. Rozlišujeme statický
a dynamický obraz B.
Statický obraz B
Statický obraz B je řezem vyšetřované oblasti v rovině, která je určena jednak osou
ultrazvukového svazku a jednak směrem pohybu sondy. Při tomto způsobu zobrazení výška
detekovaných ech moduluje jas obrazovky. Odrazy jsou registrovány na obrazovce jako
jasové body na stopě časové základny, jejíž poloha a úhel náklonu odpovídají poloze
a náklonu sondy k vyšetřované oblasti.
Existuje několik způsobů uchování získané informace. Nejrozšířenější metodou v současné
době je metoda odstupňované šedi (Gray Scale System). Kdy echa o různých velikostech jsou
zobrazena na displeji přístroje různými odstíny šedi [4, 8, 9, 64].

Dynamické zobrazení B (real time B-scan)
Dynamické zobrazení B umožňuje na základě postupného záznamu jednotlivých obrazů na
stínítku obrazovky sledovat plynule dynamiku vyšetřovaných struktur. Vznik jednotlivých
obrazů je podmíněn mechanickým nebo elektronickým vychylováním ultrazvukového svazku.
Úhel sektorového obrazu je u přístrojů určených k vyšetření bulbu a orbity mezi 45° až 60°,
obrazová frekvence je mezi 10 až 60 snímky za sekundu. Ultrazvukový signál je zpracováván
číslicově, řídícími obvody jsou většinou mikroprocesory. Při záznamu na televizní obrazovce
se uplatňuje metoda odstupňované šedi. Tato metoda umožňuje nejen rozlišit jednotlivá
tkáňová rozhraní, ale i strukturu tkání s podobnými akustickými vlastnostmi. Obraz lze na
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obrazovce tzv. zmrazit (freeze frame). Toto má význam při detailnějším studiu obrazu a při
zhotovování dokumentace echografického nálezu [4, 8, 9, 64].
Hlavními přednostmi dynamického zobrazení v reálném čase jsou především rychlé
a jednoduché ovládání, možnost plynulého sledování pohybu vyšetřovaných struktur, využití
techniky odstupňované šedi a možnost zmrazení obrazu (obr.2).
B-scan je v očním lékařství přínosnou zobrazovací metodou, která poskytuje informace
především z topografického hlediska [4].

Obr.2 Melanom cévnatky v zobrazení B (72 letá pacientka, skupina A)
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3.2

Indikace k ultrazvukovému vyšetření v oftalmologii

Ultrazvuk je v očním lékařství využíván k diagnostickým a biometrickým účelům, lze jím
zobrazit jak nitrooční, tak i orbitální struktury [4].
Indikací k ultrazvukovému vyšetření bulbu jsou všechny stavy, kde jsou zkalená oční media
(opacity rohovky, edém rohovky, hyphéma, hypopyon, sekluze zornice, pokročilá katarakta,
krvácení či zánětlivá infiltrace sklivce a jiné). U čirých optických médií je indikací
k ultrazvukovému vyšetření každý tumorózní útvar na předním i zadním segmentu oka. Další
indikací je přítomnost hemoftalmu, amoce, ablace cévnatky a podezření na nitrooční cizí
těleso [4, 6, 44, 64, 97].
Indikací k vyšetření očnice jsou jednostranný či oboustranný exoftalmus, enoftalmus, deviace
bulbu, poruchy motility bulbu, ptóza, retrakce a otok víčka. Pátráme po zánětech, tumorech,
pseudotumorech, cévních abnormalitách (např. karotidokavernózní píštěl, orbitální varix) [7,
10, 11, 16, 45]. Dalším specifickým využitím ultrazvuku je vyšetření orbitálních struktur u
pacientů s endokrinní orbitopatií [17, 64]. Indikací k ultrasonografickému vyšetření je i každá
neobjasněná retrobulbární bolest [4, 8, 9, 18, 28, 64].
V neposlední řadě je indikací ultrazvukového vyšetření proměřování jednotlivých úseků
nitroočních struktur tzv. biometrie bulbu. Mezi nejčastěji používaná měření patří stanovení
axiální délky bulbu, před operací katarakty, k výpočtu dioptrické síly nitrooční čočky [4, 9].
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3.3

Princip standardizované echografie

Standardizovaná echografie je speciální metoda ultrazvukového vyšetření, kterou na základě
klinických a experimentálních studií vypracoval v šedesátých letech minulého století
Ossoinig

[64].

Termín

standardizovaná

echografie

zahrnuje

použití

přístroje

se

standardizovaným A obrazem a kontaktním zobrazením B v reálném čase. Tato kombinace
zaručuje přesnou detekci, diferenciaci, lokalizaci a měření rozměrů nitroočních i orbitálních
afekcí [4, 8, 9, 64, 65].
Pro standardizované přístroje je charakteristický speciální typ zesílení tzv. amplifikace, který
zvětšuje amplitudu malých ech a zmenšuje amplitudu ech větších, takže všechna mohou být
zobrazena současně na monitoru přístroje [4, 8, 9, 64, 65]. Jedná se o speciální amplifikační
tzv. S křivku, která má logaritmicko-lineárně-logaritmický charakter (obr.3). Přístroje s tímto
typem amplifikace mají dobrý rozsah akustického pole (dynamický rozsah), tak dostatečnou
intenzivitu ultrazvukového signálu. Tyto skutečnosti umožňují určit přesnou kvantitu
reflektované zvukové energie od tkání v dB, což umožňuje tkáňovou diferenciaci.
Standardizace ultrazvukových přístrojů umožňuje porovnávat výsledky vyšetření získané
daným přístrojem v různých časových intervalech a porovnávat navzájem echogramy různých
přístrojů [4, 8, 9, 64].

Obr.3 Amplifikační křivka „S“
(použito z Baráková, D.: Základy ultrazvukové diagnostiky v oftalmologii. Alcon
Pharmaceutical LTD, Praha 1993, 61.)
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Standardizovaná echografie má nezastupitelnou roli, jak při diferenciální diagnostice
nitroočních tumorů, tak sledování chování tumorů po aplikaci radioterapie. [4, 8, 9, 64].
Vyšetřovací technika při standardizované echografii bulbu
Při standardizované echografii bulbu provádíme jednak základní a jednak speciální vyšetření.
V případě základního echografického vyšetření bulbu provádíme současně zobrazení B i
zobrazení A. Vyšetřovat můžeme buď transokulárně nebo transpalpebrálně. Přednost dáváme
vyšetření transokulárnímu, neboť při transpalpebrálním vyšetření si vyšetřující nemůže být
jistý, kterým směrem se oko pohybuje a také dochází k zeslabení ultrazvukového signálu
skrze víčko [4, 8, 9].
Základní vyšetřovací technika - zobrazení B
Bulbus znecitlivíme lokálním anestetikem. Na sondu naneseme kontaktní médium a
přikládáme ji na rohovku nebo spojivku v příslušném meridiánu. Vyšetřujeme vždy meridián
protilehlý k meridiánu, na který přikládáme sondu [4, 8, 9].
Základní vyšetření provádíme jak při vysoké, tak při nízké hladině intenzity ultrazvukového
signálu. Při detekci např. sklivcových zákalů a velkých lézí na očním pozadí hladinu intenzity
ultrazvukového signálu (dB) zvýšíme, při detekci plochých lézí snížíme.
Rozeznáváme tři základní echografické obrazy: transverzální, longitudinální a axiální.
Transverzální obraz: u transverzálního obrazu přikládáme sondu na bulbus paralelně
s limbem. U základního vyšetření sondu přikládáme na bulbus v místě limbu ve čtyřech
základních meridiánech 12:00, 3:00, 6:00 a 9:00. Sondou pohybujeme od limbu směrem k
fornixu. Pacient přitom pozvolna odvrací bulbus ze středního postavení směrem obráceným
od místa přiložení sondy. Obraz označujeme podle meridiánu, který vyšetřujeme.
U transverzálního zobrazení rozeznáváme horizontální, vertikální a šikmý transverzální obraz.
[4, 8, 9, 64].
Longitudinální obraz: při longitudinálním obrazu přikládáme sondu na bulbus tak, aby
značka sondy byla orientována k centru rohovky. Longitudinální obraz dává informaci
především o předozadním rozsahu léze, což umožňuje trojrozměrné znázornění afekce (např.
u tumorů) [4, 8, 9, 64].
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Axiální obraz: při axiálním obrazu klademe sondu na střed rohovky, takže ultrazvukové vlny
procházejí středem čočky a optickým nervem. Axiální obraz je vhodný především k zobrazení
vztahu membrán k čočce a papile zrakového nervu, stejně jako k zobrazení oblasti makuly [4,
8, 9, 64, 92].
Základní vyšetřovací technika - zobrazení A
Při zobrazení A se sonda klade po předchozím znecitlivění lokálním anestetikem přímo na
spojivku či rohovku a to tak, aby ultrazvuková vlna dopadla kolmo na vyšetřovanou část
fundu, protilehlou místu přiložení sondy. Bulbus vyšetřujeme jednak axiálně, v jeho
předozadní ose a jednak sektorovitě v jednotlivých meridiánech. Při axiálním obrazu
přikládáme sondu přímo na střed rohovky. Bulbus dále vyšetříme ve všech meridiánech, tj.
v meridiánu 12:00, 1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30, 9:00 a 10:30. Sondu přiložíme v daném
meridiánu na limbus a pohybujeme s ní směrem od limbu až do spojivkového vaku, tím
vyšetříme bulbus v určitém meridiánu od zadního pólu až po ora serrata. Echogram označíme
podle meridiánu, který je vyšetřován [4, 8, 9, 64].
Při standardizované echografii používáme tři různé hladiny intenzity zvukové energie
(dB):
1)

T (“tissue sensitivity”)

Decibelovou hodnotu tzv. tkáňové citlivosti získáme při externí standardizaci přístroje např.
pomocí Tillova tkáňového modelu. Většinou se pohybuje mezi 62 dB a 76 dB. Tato hladina
intenzity ultrazvukového signálu se používá k detekci větších lézí na očním pozadí a k detekci
sklivcových afekcí.
2)

T -24 dB (“meassuring sensitivity”)

Snížením decibelů odpovídající tkáňové citlivosti o - 24 dB získáme hladinu intenzity
ultrazvukového signálu vhodnou pro měření a k detekci malých, plochých lézí na očním
pozadí.
3)

T +6 dB

Zvýšenou hladinu intenzity tkáňové citlivosti o + 6 dB používáme k detekci jemných
sklivcových zákalů [4, 8, 9, 64].
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Speciální vyšetřovací techniky
Mezi speciální vyšetřovací techniky v standardizované echografii patří topografická,
kvantitativní a kinetická echografie. Na základě těchto technik se provádí lokalizace,
diferenciace a měření nitroočních afekcí.
Speciální vyšetřovací metody
Topografická echografie
Topografická echografie podává informaci o vztahu patologické léze k ostatním normálním
nebo patologickým očním tkáním. Informuje o tvaru, velikosti a ohraničení léze. Doménou
topografické

echografie

je

dvourozměrný

obraz

B.

Kombinací

transverzálních,

longitudinálních a axiálních obrazů, získáme trojrozměrnou představu vyšetřované afekce [4,
8, 9, 64].
Topografická echografie je přínosná vyšetřovací metoda především u tumorů (určení jejich
polohy, tvaru a povrchu) (obr.4) a u membranózních útvarů (určení jejich konfigurace a
tvaru). Topografická echografie zobrazením A se provádí při tkáňové citlivosti přístroje T.
Postupným přikládáním sondy pod různým úhlem vyšetřujeme lézi ze všech směrů. Tato
technika vyžaduje větší zkušenost vyšetřujícího a je časově náročnější [4, 8, 9, 14, 64].
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Obr.4 Topografická echografie; zobrazení B: melanom cévnatky se sekundárním odchlípením
sítnice: a) v transversálním obraze, b) v longitudinálním obraze
[použito z . Baráková D.: Echografie v oftalmologii. Praha: Professional Publishing 2002]
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Kvantitativní echografie
Kvantitativní echografie poskytuje informaci o reflektivitě detekované léze. Zároveň lze na
základě zjištěné reflektivity určit vnitřní strukturu léze a stupeň zeslabení ultrazvukového
signálu.
Reflektivita
Reflektivitu určujeme v zobrazení A podle výše amplitudy echa a v zobrazení B podle jasu
ech.

Kvantitativní

echografie

spočívá

v porovnávání

reflektivity

patologického

ultrazvukového signálu s reflektivitou známého standardního signálu. Při vyšetření musí
ultrazvuková vlna dopadat kolmo na vyšetřovanou oblast, neboť pouze při kolmém dopadu
docílíme maximální výše echa [4, 8, 9, 64].
Při zobrazení A nastavíme hladinu intenzity ultrazvukového přístroje na dB hodnotu tkáňové
citlivosti (T) a porovnáváme výši amplitud detekované léze se sklerálním echem (100 %) a se
základní linií odpovídající neechogennímu sklivci (0 %).
V zobrazení B je reflektivita vyšetřované léze porovnávána s reflektivitou skléry a sklivce na
základě jasu ech vyšetřovaných struktur. Zobrazením B je určení reflektivity nepřesné, neboť
škála odstupňované šedi, dynamický rozsah a jiné parametry jsou u každého přístroje odlišné
a nelze zde uplatnit jednotné podmínky jako u standardizovaného přístroje pro zobrazení A
(stanovení tkáňové citlivosti). Reflektivitu lze odhadnout na základě porovnání vysoce
reflektivních tkání (např. tuk, kost) se strukturami nízce reflektivními (např. sklivec).
Kvantitativní echografií lze poměrně spolehlivě diferencovat membrány, opacity, cizí tělesa a
tumory. Reflektivita membrán závisí na jejich konfiguraci, tloušťce a denzitě. Reflektivita
tumorů je dána jejich buněčným složením, velikostí nádoru, cévním zásobením a přítomností
či absencí kalcifikací. Pro uveální melanom je typická přítomnost nízké až středně vysoká
reflektivity (5-60 %) (obr.5. a, b).
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a)

b)

Obr.5 Kvantitativní echografie: reflektivita
a) A zobrazení, uveální melanom, středně vysoká reflektivita (63 letá pacientka, skupina A).
b) A zobrazení, uveální melanom, nízká reflektivita (58 letá pacientka, skupina A).
Vnitřní struktura
Podle výše a šíře amplitud v A echogramu a do jisté míry i podle uspořádání a vzhledu ech
v B echogramu lze usuzovat o histologickém uspořádání solidních struktur. Pravidelná vnitřní
struktura, typická pro homogennost tkání, je charakterizována v A echogramu přítomností
prakticky shodných ech (minimální variace ve výšce a šíři amplitud), v B echogramu
uniformním vzhledem ech. Pro heterogenní tkáň s nepravidelnou vnitřní strukturou je
charakteristická různorodost ve vzhledu echosignálů. Pro uveální melanom je charakteristická
přítomnost pravidelné vnitřní struktury (obr.6 a, b) [4, 8, 9, 64].

a)

b)

Obr.6 Vnitřní struktura
a) pravidelná vnitřní struktura u polokulovitého uveálního melanomu v zobrazení B (67 letý
pacient, skupina B, před radioterapií)
b) pravidelná vnitřní struktura v zobrazení A u téhož pacienta.
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Zeslabení ultrazvukového signálu
K poklesu ultrazvukové energie dochází v důsledku odrazu, lomu, rozptylu a absorpce
ultrazvukových vln. Zeslabení echosignálu zaznamenáme např. při vyšetřování transpalpebrálně, v případě denzních membrán a při průchodu ultrazvukové vlny vysoce
reflektivní strukturou (kost).
Zeslabení ultrazvukového signálu je v A echogramu charakterizováno pozvolným
snižováním výše amplitud ech. V B echogramu je zeslabení ultrazvukového signálu dáno
stupněm jasu ech. Jestliže zeslabení echosignálu je v důsledku maximální absorpce nebo
totální reflexe vysoké (např. u kalcifikací a cizích těles), dochází k vytvoření tzv. akustického
stínu. Pro uveální melanom je charakteristický nález postupného snižování ech v echogramu,
jdoucího z leva doprava (obr.7) [4, 8, 9, 64].
Toto specifikum je některými autory označován jako úhel Kappa, ale dle Ossoinigovy
nomenklatury je však vyhrazen pouze pro orbitální tumorózní léze.

Obr.7 Zeslabení ultrazvukového signálu
A zobrazení: melanom cévnatky, středně vysoká reflektivita, pravidelná vnitřní struktura
(63 letá pacientka, skupina A).
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Kinetická echografie
Kinetická echografie podává informaci o mobilitě a vaskularizaci léze.
Mobilita
Mobilitu léze prokážeme v závislosti na pohybech oka. U nesolidní léze, např. odchlípené
sítnice dochází k motilitě jak během pohybu oka, tak doznívá, i když je bulbus již v klidové
fázi. U solidních afekcí, např. tumoru, toto neprokážeme.
V zobrazení B lze při pohybu oka a krátce po něm velmi dobře pozorovat např. pohyby
sklivcových opacit nebo odchlípenou sítnici. V zobrazení A mobilitu léze prokážeme jako
horizontální či vertikální výchylky amplitud. Horizontální výchylky odpovídají laterálnímu
pohybu léze. Tyto pohyby prokážeme i zobrazením B. Vertikální výchylky v A echogramu
odpovídají diskrétním změnám postavení léze ve vztahu ke směru ultrazvukové vlny.
Zobrazením B tyto jemné pohyby neprokážeme [4, 8, 9, 64].
Vaskularizace
Vaskularizaci prokážeme jako spontánní drobné vertikální výchylky ech v A echogramu.
V zobrazení B vaskularizaci prokážeme jen ojediněle. Vyšetření provádíme v klidové fázi,
bulbus ani sonda se nesmí pohybovat. Průkaz vaskularizace má své opodstatnění především
v diferenciální diagnostice tumorů. U uveálního melanomu nacházíme ve většině případů
přítomnost vaskularizace, naopak u nitroočních metastáz se s vaskularizací prakticky
nesetkáváme [4, 8, 9, 15, 64].
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3.4

Uveální melanom

3.4.1 Výskyt, rizikové faktory, klinické příznaky, léčba
Uveální melanom je v dospělosti nejčastěji se vyskytující primární nitrooční maligní tumor
s metastatickým potenciálem [5, 86]. Výskyt uveálního melanomu u bílé populace se
pohybuje podle dostupných publikovaných studií v rozmezí od 2 do 7 případů za rok na 1
milion obyvatel. Jeho incidence v Evropě stoupá z jihu na sever (2 případy Španělsko, 7
případů Norsko) [96]. Výskyt uveálního melanomu u černochů a asiatů je velmi vzácný.
Výskytu uveálního melanomu přibývá v rámci dospělé populace s věkem, v bílé populaci nad
50 let věku je popisován výskyt 21 případů za rok na jeden milion obyvatel [5, 51, 86].
Melanomy jsou nádory vycházející z populace tzv. dendritických melanocytů uvey, což jsou
buňky roztroušené normálně ve stromatu cévnatky, řasnatého tělíska a duhovky. Smyslem
těchto buněk je produkce melaninového pigmentu. V embryonálním vývoji tyto buňky
pocházejí z neurální ploténky a migrují do uvey [89, 90].
Vznik uveálního melanomu a četnost jeho výskytu statisticky významně koreluje s některými
predisponujícími faktory. Mezi potencionální rizikové faktory pro jeho vznik se v posledním
období 20 let řadí tyto: rasa, věk, predisponující léze: syndrom dysplastických névů a další
vrozené dispozice, neurofibromatóza, uveální névy, expozice slunečnímu záření, vliv
životního prostředí a v poslední době udávaný vliv genetických faktorů [5, 86, 89, 90].
Dle lokalizace nádoru můžeme uveální melanomy dělit na melanomy duhovky, které se
vyskytují ve 3 až 10 % všech uveálních melanomů, melanomy řasnatého tělesa, které
nalezneme v 10-15 % a melanomy cévnatky (obr. 8), které tvoří až 80 % všech uveálních
melanomů [5, 80, 86].
Klinické příznaky uveálního melanomu závisí na tom, v které části uvey je melanom
lokalizován - na duhovce, v řasnatém tělese nebo cévnatce.
Podle klinických příznaků můžeme uveální melanomy klasifikovat do čtyř stupňů. První
stupeň jsou melanomy asymptomatické, které bývají odhaleny náhodně při rutinním očním
vyšetření. Druhý stupeň zahrnuje zhoršené vidění v důsledku alterace choriokapilaris,
exsudativní amoce sítnice nebo dislokace čočky.
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Obr.8 Melanom cévnatky, hřibovitého tvaru (60 letý pacient, skupina B, před radioterapií)

Pro třetí stupeň je charakteristická bolest v důsledku vzniku sekundárního glaukomu či
reaktivního zánětu, dále bývá přítomna sekundární katarakta, dislokace čočky, exsudativní
amoce nebo nitrooční krvácení. Čtvrtý stupeň je charakterizován extraokulární propagací
nádoru [5, 86].
Diagnostika uveálních melanomů se opírá o základní oftalmologické vyšetření doplněné
ultrasonografií a diagnostickými zobrazovacími metodami: fluorescenční angiografie (FAG),
angiografie s indocyaninovou zelení (ICG), optická koherentní tomografie (OCT), počítačová
tomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (NMR), pozitronová emisní tomografie
(PET) [5, 86].
Ultrasonografie sehrává důležitou roli ve stanovení diagnózy. Významnost této vyšetřovací
metody stoupá u zkalených optických medií [4, 5, 23, 86].
V současné době je léčba melanomů výrazně konzervativnější než v době minulé, kdy
metodou volby byla enukleace bulbu.
Volba terapie je závislá na velikosti, lokalizaci, tvaru a známkách aktivity tumoru (propagace
extrasklerálně či invaze do zrakového nervu). Významnou roli hraje funkční stav druhého oka
a celkový zdravotní stav pacienta (přítomnost metastáz).
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V současnosti se nejčastěji používají tyto léčebné metody:
1) radioterapie: brachyterapie, stereotaktická radiochirurgie (Leksellův gamma nůž)
2) laserová terapie: fotokoagulace, transpupilární termoterapie.
3) chirurgická terapie: endoresekce tumoru via pars plana, enukleace bulbu.
Výše zmíněné léčebné metody se dají kombinovat [5, 86].
Nejčastěji používaná terapie u melanomů řasnatého tělesa a cévnatky je brachyterapie, která
byla poprvé použita Fosterem Moorem v roce 1930 k léčbě choroidálního sarkomu. K této
léčbě jsou vhodné tumory s prominencí do 9 mm a bazí do 16 mm, které se nacházejí
minimálně 2 PD (pupilární jednotky) od terče zrakového nervu a není přítomna extraokulární
progrese. Při brachyterapii je uveální melanom ozářen vysokou dávkou z radionuklidového
zářiče fixovaného episklerálně. Implantace i explantace episklerální plomby s radionuklidem
(106 Ru,

125

I, či

60

Co) (obr. 9, 10) se provádí v celkové anestézii. Doba záření je vypočítána

předem pomocí plánovacího softwaru a závisí na velikosti tumoru, ale také na stáří
radionuklidového zářiče, pohybuje se v řádu několika dnů [5, 53, 86].

Obr.9 Episklerální plomba
s radionuklidem 106 Ru.

Obr.10 B-zobrazení: postavení
radiační plomby vzhledem k bázi tumoru.
(49 letý pacient, skupina B)

Peripapilární tumory nejsou z důvodů své lokalizace vhodné k brachyterapii a v současné
době je u těchto pacientů preferována léčba pomocí stereotaktické radiochirurgie (Leksellův
gamma nůž), která se provádí v České republice v Praze na Oddělení stereotaktické a radiační
neurochirurgie Nemocnice na Homolce. Leksellův gamma nůž tvoří radiační jednotka
s operačním lůžkem a kolimátorovými helmicemi, stereotaktický koordinační rám a Gamma-
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Plan počítačový systém pro plánování a optimalizaci radiochirurgické léčby. Stereotaktický
koordinační rám tvoří referenční rovinu pro definování souřadnicové soustavy. Proto musí být
po dobu celého výkonu pevně přišroubován k lamina externa kalvy. Znehybnění bulbu je
dosaženo jeho fixací ke konstrukci rámu. Následuje zaměření magnetickou rezonancí,
zhotovené snímky slouží k naplánování ozařovacího procesu. Pacient je zasunut do centrální
jednotky, tak že je nádor v ohnisku křížících se gama paprsků, které vycházejí z 201
polosféricky umístěného zdroje isotopu

60

Co. Celý proces ozáření trvá několik minut, délka

záleží především na velikosti nádoru [5, 60, 70, 86].
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3.4.2 Ultrazvukový obraz u uveálního melanomu
Pro vyšetření u každého nitroočního tumoru používáme jak zobrazení A, tak zobrazení B. Při
vyšetření standardizovanou echografií začínáme základní vyšetřovací technikou, po které
následují vyšetřovací techniky speciální [4, 8, 9, 64, 92].
Pomocí topografické echografie zjišťujeme tvar, povrch tumoru, lokalizaci a vztah k ostatním
nitroočním strukturám (obr.11). Kvantitativní echografie podává informaci o struktuře,
reflektivitě a zeslabení ultrazvukového signálu. Kinetická echografie dodá informaci
o mobilitě ložiska a přítomnosti vaskularizace v tumoru.

Obr.11 Zobrazení B:
melanom cévnatky polokulovitého tvaru, hladkého povrchu se sekundární amocí
(68 letý pacient, skupina A)
Velmi důležité, nejen u uveálního melanomu, ale i u všech nitroočních nádorů, je přesné
stanovení velikosti ložiska, jeho prominence a báze [4, 8, 9, 64].
Pro uveální melanom jsou charakteristická tato ultrazvuková kritéria: pravidelná vnitřní
struktura, tzn. vnitřní tumorózní echa mají stejnou výši, nebo rovnoměrný pokles výše ech
zleva doprava, reflektivita tumoru je nízká až střední, tzn. výše vnitřních tumorózních ech
dosahuje 5 – 60% výše ech na displeji [1, 3, 4, 18, 23, 24, 40, 48, 49, 63, 92].
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Vnitřní struktura a reflektivita tumoru jsou odrazem histologického složení nádoru. Změna
reflektivity se přisuzuje především změnám v cévním zásobení a výskytu intratumorózních
nekróz (obr.12 a, b).

a)
b)
Obr.12 Uveální melanom nepravidelné vnitřní struktury v důsledku přítomnosti
intratumorózní nekrózy a) zobrazení B, b) zobrazení A (52 letý pacient, skupina A)
Zvýšení reflektivity pozorujeme po provedené brachyterapii. [4, 52, 59, 75] (obr.13. a, b).

a)

b)

Obr.13 A zobrazení: a) stav před brachyterapií, b) stav 6 měsíců po brachyterapii (48 letý
pacient, skupina B)
Dále u uveálního melanomu pozorujeme solidní konzistenci tzn. žádná motilita ech
bezprostředně po pohybu oka. U 90 % uveálních melanomů nalezneme vaskularizaci, což se
echograficky projeví jako rychlé spontánní vertikální pohyby některých vnitřních
tumorózních ech.
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Další typickou známkou pro uveální melanom, kterou můžeme pozorovat v zobrazení A je
pozvolné snižování výšky tumorózních ech zleva doprava , které je způsobeno zeslabením
echosignálu při jeho průchodu tumorem [3, 4, 18, 23, 24, 48, 63, 92] (obr.14 a 15).

Obr.14

Obr.15

Obr.14 A zobrazení: charakteristické zeslabení ultrazvukového signálu, melanom cévnatky,
středně vysoká reflektivita, pravidelná vnitřní struktura, neporušené sklerální echo (63 letá
pacientka, skupina A)
Obr.15 A zobrazení: charakteristické zeslabení ultrazvukového signálu, melanom cévnatky,
nízká reflektivita, pravidelná vnitřní struktura, neporušené sklerální echo (61 letá pacientka,
skupina B)
V B-scanu se uveální melanom zobrazí nejčastěji jako tumor polokulovitého tvaru (obr.16
a). Povrch melanomu je většinou hladký. Jestliže tumor proroste Bruchovu membránu, získá
typický hřibovitý charakter [4, 8, 9, 23, 24, 27, 92, 95] (obr.16 b). Tento tvar bývá zastižen u
nádorů středně velkých a velkých, ale není výjimkou jeho výskyt i u menších tumorů. Vzácně
byl tento tvar popsán i u choroidálních metastáz [81, 98].
Kromě polokulovitého či hřibovitého charakteru můžeme pozorovat zřídka i laločnaté formy
(obr.16 c).
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a)

b)

c)

d)

Obr.16 Tvar melanomu cévnatky v zobrazení B: a) polokulovitý tvar, b) hřibovitý tvar,
c) lobulární tvar, d) difúzní charakter tumoru
Vzácnější formou je melanom difúzní (obr.16 d). Tento typ tumoru bývá jen málo elevován,
avšak značného rozsahu. Jeho reflektivita je různá, od nízké až po velmi vysokou. Vzhledem
k charakteru echogramu může být jeho odlišení od metastatického karcinomu cévnatky
obtížné [3, 4, 63, 68, 79, 85, 92].
Dalším znakem melanomu, který prokážeme v obraze B je tzv. choroideální exkavace. Je
způsobena rozdílnou reflektivitou mezi vysoce reflektivní cévnatkou a bází tumoru s nízkou
reflektivitou. Choroideální exkavace může být někdy mylně interpretována jako sklerální
invaze tumoru. Exkavace však není specifická pouze pro melanom cévnatky, ale může být
přítomna např. i u metastatického karcinomu cévnatky nebo u subchoroidálního krvácení.
Melanom cévnatky je často doprovázen serózním odchlípením sítnice (obr.17), které
většinou začíná u okraje tumoru [3, 4, 18, 23, 48, 63, 92, 94].
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Obr.17 Zobrazení B, melanom cévnatky hřibovitého tvaru se sekundární amocí
(61 letý pacient, skupina B)
Melanom choroidey může být doprovázen krvácením do sklivce. Pokud se jedná o denzní
krvácení, může tumor i maskovat. V tomto případě je nutné provést kinetickou echografii
k průkazu solidního útvaru (tumoru) a jeho odlišení od nesolidních struktur (krev) [3, 4, 44,
54, 63, 92].
Doprovodným echografickým znakem u melanomu cévnatky bývá skleritida. Zastihneme
difúzně ztluštělou skléru a rozšíření Tenonova prostoru [3, 4, 13, 30, 35, 58, 69].
Důležitým úkolem standardizované echografie je prokázat prorůstání tumoru extraokulárně.
Nejprve se soustřeďujeme na nález infiltrace skléry (známky invaze do skléry), poté pátráme
po extrasklerální progresi. U tumorů neinfiltrujících skléru se v zobrazení A projeví zadní
ohraničení nádoru jako vysoké, štíhlé, příkré echo. U tumorů infiltrujících skléru
zaznamenáme místo vysokého strmého echa, echo schodovitě se zdvihající (obr.18.). Při
šíření tumoru extrasklerálně chybí sklerální echo a tumorózní echogram zaznamenáme
v orbitě [16, 31, 56, 63, 78, 92].
Extrasklerální propagace tumoru se v obraze B zobrazí jako ložisko echogenity shodné s
echogenitou intraokulární části nádoru, lokalizované blízko skléry a spojené s bází tumoru.
Aby bylo extrasklerální ložisko detekovatelné musí být velikosti alespoň 1,5 mm. [4, 18, 31,
63,78] (obr.19.).
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Obr.18 Zobrazení A, schodovité narušení sklerálního echa, znázorněno šipkou
(64 letý pacient, skupina A)

a)

b)

Obr.19 Melanom cévnatky s extrasklerální propagací:
a) zobrazení B extrasklerální ložisko označeno červenou šipkou
b) zobrazení A,extrasklerální část tumoru označena šipkou
[použito z : Baráková, D.: Nitrooční nádory. Grada Publishing, Praha 2002,152]
Stanovení přesné velikosti tumoru je velmi důležité pro klasifikaci stadia tumoru, stanovení
léčby a při zvolené brachyterapii, pak výpočet dávky a dobu záření [4, 5, 21, 24, 26].
Prominenci tumoru měříme jak zobrazením B, tak zobrazením A. V obraze B různým
polohováním sondy najdeme maximální elevaci nádoru a provedeme měření pomocí
elektronického kurzoru. Měříme vzdálenost od povrchu nádoru k vnitřní vrstvě skléry. Měření
provádíme jak v transverzální, tak longitudinální projekci. Většinou je výhodnější
transverzální obraz, u tumorů uložených periferně je však výhodnější longitudinální obraz.
Zobrazení A je velmi důležité pro měření prominence, kterou stanovujeme po snížení hladiny
ultrazvukového signálu a odečítáme jako vzdálenost mezi povrchem tumoru a vnitřní stěnou
skléry. Měření v zobrazení B je nutné porovnat s měřením standardizovaným obrazem A. Při
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tkáňové citlivosti T přiložíme sondu tak, aby ultrazvukový paprsek procházel kolmo vrcholem
tumoru a sklérou. Po té snižujeme intenzitu ultrazvukového signálu dokud se zcela neozřejmí
echa od povrchu tumoru a od vnitřní vrstvy skléry. Měření provádíme opět elektronickým
kurzorem. Bázi tumoru měříme zobrazením B, transverzálně i longitudinálně, čímž získáme
laterální a anterioposteriorní rozměr tumoru (obr.20) [3, 4, 55, 73, 63, 92].

Obr.20 Melanom cévnatky - měření rozměrů nádoru: a) zobrazení B (longitud.): změření
prominence (označeno boldovanou šipkou) a báze (označeno šipkou), b) zobrazení A:
echogram tumoru (T) při tkáňové citlivosti, kdy nelze spolehlivě odlišit přední a zadní
ohraničení nádoru, c) zobrazení A: echogram tumoru při snížené intenzitě ultrazvukového
signálu; sítnice (R), povrch tumoru (T1), zadní ohraničení tumoru (T2), skléra (S).
[použito z : Baráková, D.: Nitrooční nádory. Grada Publishing, Praha 2002,152]
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Standardizovaná echografie je nepostradatelná při postradiačních kontrolách ke zjišťování
efektu léčby. U ozářených tumorů dochází k následujícím změnám. Jde především o zmenšení
tumoru, i když v prvním měsíci po ozáření často dojde paradoxně k jeho zvětšení, které je
vysvětlováno edémem tumorózní tkáně v důsledku ozáření. Dále dochází ke zvýšení
nepravidelnosti vnitřní struktury melanomu v důsledku vzniku intratumorózních nekróz, ke
zvýšení reflektivity tumoru a snížení jeho vaskularizace (obr.13). I při zmenšení nádoru jsou
nutné pravidelné echografické kontroly, neboť tumor může znovu začít růst i přes jeho
počáteční regresi [4, 22, 43, 52, 59].
Tumory duhovky a řasnatého tělesa jsou echograficky v důsledku své lokalizace v přední části
bulbu obtížněji prokazatelné, než tumory cévnatky. K průkazu tumorózních lézí duhovky a
ciliárního tělesa používáme sklerální předsádku a imerzní techniku. Kromě zmíněného použití
předsádky probíhá vyšetření prakticky stejně jako u kontaktního vyšetření, pátráme po
stejných ultrazvukových kritérií jako jsou popisována u melanomu cévnatky.
Pomocí standardizované echografie provádíme kontrolní postavení radioaktivní plomby [4,
46, 99] (obr.21).

Obr.21 Zobrazení B, kontrolní postavení radiační plomby, která kryje bázi tumoru
(49 letý pacient, skupina B)
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3.4.2.1

Diferenciální diagnostika nitroočních tumorů

Ultrazvukový obraz nitroočních tumorů je velmi rozmanitý. Tato rozmanitost je dána pestrým
histolopatologickým složením jednotlivých nitroočních tumorů. Standardizovaná echografie
sehrává v diferenciální diagnostice důležitou úlohu (tab.1). Pomocí A zobrazení s nastavenou
tkáňovou citlivostí určujeme reflektivitu a vnitřní strukturu léze, které jsou odrazem jejího
histopatologického složení. Intratumorózní vaskularizace je dalším důležitým diferenciálně
dignostickým prvkem, který stanovujeme pomocí A zobrazení. Přítomnost vaskularizace je
například typická pro uveální melanom, ale pro metastatický karcinom je její výskyt
minimální. Zobrazení B má v diferenciální diagnostice nitroočních nádorů význam především
z topografického hlediska, kde poskytuje informaci o lokalizaci, tvaru, povrchu a vztahu léze
k ostatním nitroočním strukturám.
V diferenciální diagnostice uveálního melanomu musíme na prvním místě myslet na možnost
metastatického karcinomu (obr.22). Mezi benigní nádory, o kterých uvažujeme,

patří

choroidální hemangiom (obr.23), melanocytom a choroidální osteom (obr.24) [4, 28, 32, 33].
Diagnostické obtíže mohou způsobit i léze nenádorové, například pseudotumor u věkem
podmíněné makulární degenerace, dále pak ablace cévnatky, zadní skleritida či syndrom
uveální idiopatické efúze. [4, 20, 38,74, 83].

Tab. 1 Ultrazvuková kritéria u nitroočních lézí
Uveální

Metastatický

Naevus

Choroidální

Choroidální

melanom

karcinom

choroidální

hemangiom

osteom

solidnost

+

+

+

+

+

+

+/-

reflektivita

5-60 %

60-95 %

80-95 %

95-100 %

100 %

80-95 %

60-90 %

Tvar

polokulovitý

polokulovitý

plochý až

polokulovitý

plochý, tvar

mírně

nepravidelný

destičky

poloulovitý

tvar,

vnitřní

Melanocytom

Pseudotumor
(VPMD)

hřibovitý

mírně

lobulární

elevovaný

(oblast disku

nepravidelný

polokulovitý
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a)

b)

Obr.22 Metastatický karcinom, 52 letá pacientka s primárním karcinomem mammy,
a) zobrazení B, b) zobrazení A.

a)

b)

Obr.23 Choroidální hemangiom, 31 letá pacientka, a) zobrazení B, b) zobrazení A.

Obr.24 Choroidální osteom, zobrazení B.
[použito z . Baráková D.: Echografie v oftalmologii. Praha: Professional Publishing 2002]
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3.4.3

Histologický obraz uveálního melanomu

Histologické vyšetření uveálního melanomu
Oční histopatologie je velmi specializované odvětví patologie, které v sobě kombinuje
poznatky z patologie, oftalmologie, teoretické morfologie a fyziologie.
Histopatologická verifikace nitroočního melanomu je důležitá, neboť přináší cenné informace
k odhadu prognózy přežití pacienta [89, 90].
A) Histologické zpracování bulbu (technická část)
1. Fixace
Enukleovaný oční bulbus je (obdobně jako každý materiál určený pro histologické
zpracování) nejprve fixován. Jako fixativum se používá 10% formol („formalin“), což je
pufrovaný 10% vodný roztok formaldehydu. Do fixativa je bulbus uložen již na operačním
sále. Vhodná doba fixace u celého enukleovaného bulbu je alespoň 3 dny, aby fixativum
dobře proniklo do všech vnitřních struktur bulbu. Skléra a rohovka představují pro jeho
průnik poměrně odolnou bariéru. Z tohoto důvodu bylo v některých starších literárních
pramenech doporučováno provést před uložením do fixativa nářezy skléry nebo injikovat
fixativum běžnou injekční jehlou dovnitř bulbu. V současné době se však od těchto zásahů
urychlujících průnik fixativa dovnitř do bulbu upustilo, protože způsobovaly artefakty a
nekontrolované poškození vnitřních struktur bulbu, které pak problematizovaly spolehlivé
hodnocení některých důležitých detailů. Doba fixace u celého bulbu by ale právě z těchto
důvodů měla být delší, než je běžné u většiny histologického materiálu, orientačně právě
alespoň 3 dny [89, 90].
2. Přikrojení
Tato fáze zahrnuje podrobný makroskopický popis profixovaného bulbu, a to jak popis zevní,
před jeho rozkrojením, tak i popis jeho vnitřních struktur – po otevření bulbu rozkrojením.
Rozkrojení bulbu se provádí v meridionální rovině a je důležité před rozkrojením ještě
prozkoumat bulbus transiluminačně – prosvěcováním, aby mohla být pro jeho rozkrojení
zvolena vhodná meridionální rovina. V případě nitroočního nádoru je např. třeba, aby rovina
rozkrojení bulbu probíhala (alespoň přibližně) středem nádoru a kolmo na jeho povrch a bazi.
Vhodně zvolená rovina rozkrojení bulbu umožňuje pak věrohodné proměření rozměrů nádoru
a popis jeho vztahu k okolním strukturám. Histologické řezy vyšetřovaným nádorem by se
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však neměly omezit jenom na jednu meridionální rovinu v oblasti jeho středu. Po podrobném
popisu, který zahrnuje i co nejpřesnější proměření nádoru, se proto ještě provádí
makroskopické prokrojení obou „polokoulí“ bulbu, většinou v rovinách rovnoběžných
s původní meridionální rovinou prvního rozkrojení. Toto prokrojení v dalších rovinách
umožňuje vyšetřit nádor histologicky dostatečně reprezentativně a zachytit tak i některé
důležité detaily, jako je např. invaze nádoru do okolních struktur nebo dokonce jeho
extraokulární invaze [89, 90].
3. Měření
Měření prominence a největšího průměru baze nádoru: Provádí se v rámci podrobného
makroskopického popisu bulbu v průběhu jeho přikrajování – popsaného v předchozím
odstavci. Při měření používáme posuvné měřítko s noniovou stupnicí, které umožňuje měřit
rozměry nádoru s přesností v řádu desetin milimetru.
4. Další zpracování bulbu
Další zpracování bulbu až do obarvených histologických řezů: Zahrnuje obvyklé fáze
klasického histologického zpracování tkání: odvodnění tkání koncentračně vzestupnou řadou
alkoholu, převedení přes roztok xylénu do parafinu, kterým se tkáň prosycuje, následně zalití
parafinem dostatečně prosycené tkáně do parafinového bločku, čímž je tkáň připravena
k histologickému krájení na mikrotomu. Na mikrotomu se z každého parafinového bločku
krájí tenké histologické řezy (s tloušťkou zpravidla do 5 mikrometrů), které se potom na
podložních sklech po odparafinování a převedení zpět do vodného prostředí barví
histologickými barvivy (vždy kombinací hematoxylin-eosin, podle potřeby případně další
specielní barvení). Trvale zamontované preparáty vybavené i krycím sklíčkem pak jsou již
neomezeně trvanlivým materiálem, umožňujícím mikroskopické zkoumání vyšetřovaných
tkání [89, 90].
B) Vlastní histologické hodnocení nádoru
Představuje klíčovou část celého bioptického vyšetření – spolu s makroskopickým popisem
pořízeným ve fázi přikrajování. Histologické hodnocení nádoru zahrnuje v případě uveálního
melanomu následující důležité body:
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Mikroskopický typ nádoru podle Callenderovy klasifikace
Toto hodnocení vychází především z cytologických charakteristik nádorových buněk,
promítají se do něj ale i některé charakteristiky přesahující cytologické detaily související
s tkání v širším, tedy již histologickém kontextu.
Histologicky se uveální melanomy klasifikují do čtyř základních typů podle morfologie
nádorových buněk. Dosud nejpoužívanější je Callenderova klasifikace publikovaná v roce
1931 [19]. I přes některé navrhované změny je dodnes široce používána naprostou většinou
očních patologů. Základní typy uveálních melanomů dle Callendera jsou: vřetenobuněčný typ
A, vřetenobuněčný typ B, smíšený typ, epiteloidní typ (obr.25 a,b,c).
Vřetenobuněčný typ A je tvořen protáhlými buňkami s protáhlými jádry, ve kterých místo
jadérka lze pozorovat protáhlou až čárkovitou kondenzaci chromatinu. Mitózy jsou u tohoto
typu vídány zcela výjimečně.
Vřetenobuněčný typ B je tvořen buňkami, které mají obdobný protáhlý tvar, ale od předešlého
typu v menší míře, jádra i celé buňky mají oválný charakter. V jádrech je dobře patrno
jadérko. Mitózy jsou zde ojedinělé.
Smíšený typ je tvořen směsí buněk vřetenitých (převaha typu B) a epiteloidních. Epiteloidní
buňky jsou polymorfní, většinou nepravidelně zaoblené či polygonální buňky s vyšším
maligním potenciálem, které podle některých prací pravděpodobně vznikají jako subpopulace
mutací vřetenitých buněk. Mitózy lze pozorovat v této subpopulaci.
Aby byl nádor popsán jako smíšený typ, neměl by obsah jeho dvou komponent být menší než
10% u každé z těchto komponent [100]. Příměs ojedinělých buněk cytologicky odlišných od
většinové buněčné populace v nádoru, která nedosáhne v početním odhadu tuto hranici tedy
ještě neznamená zařazení nádoru do smíšeného typu. I tak je ale stále dosti široké rozmezí
v poměru vřetenobuněčné a epiteloidní komponenty v rámci smíšeného typu a možná variace
v poměru těchto komponent se tak pohybuje vlastně od procentuálního poměru 50:50 až
k poměru 90:10 [90, 100].
K upřesnění informace o zastoupení jednotlivých komponent ve smíšeném typu se tak
v bioptickém hodnocení někdy může používat i formulace popisující blíže poměr těchto
komponent, jako například: „uveální melanom smíšeného typu s převahou vřetenobuněčné
komponenty B“ nebo „s převahou epiteloidní komponenty“.
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Epiteloidní typ je tvořen polymorfními buňkami, jádra jsou taktéž polymorfní. Cytoplazma
epiteloidních buněk je eozinofilní, tvar buněk je nepravidelně polygonální či zaoblený. Často
nacházíme mitotické figury.
Dále patologové popisují nekrotický uveální melanom, který ve skutečnosti není samostatným
typem. Označujeme takto uveální melanomy, kde rozsáhlé nekrotické partie neumožňují
stanovit morfologii buněk. Vzhledem k tomu, že k nekrózám dochází v těchto nádorech na
podkladě ischemie, nalezneme je v buďto v rychle rostoucích typech (nejčastěji
u epiteloidního typu) nebo u pokročilých větších nádorů [51, 90].
Někteří patologové ještě popisují tzv. fascikulární uveální melanom. Cytologická
charakteristika jeho buněk je obdobná jako u vřetenobuněčných typů A či B, ale nalézáme zde
typické uspořádání buněk ve fascikulech až ve vírovitých formacích. Většina autorů považuje
tento typ za histologickou variantu vřetenobuněčných melanomů, než za samostatný typ.
V současné době se někteří patologové kloní k používání tzv. modifikované Callenderově
klasifikace, která rozlišuje pouze tři typy: vřetenobuněčný névus, který odpovídá histologicky
čistě vřetenobuněčnému melanomu typu A, což pro svou velmi příznivou prognózu je
označeno nevem, vřetenobuněčný melanom, který odpovídá v původní klasifikaci čistě
vřetenobuněčnému typu B, nebo s příměsí typu A a smíšený typ melanomu, který odpovídá
všem ostatním případům. Nevýhodou této modifikace je přílišné rozšíření skupiny smíšených
melanomů, ve které se pak objeví i melanomy s minimální příměsí některého typu buněk při
přítomné vysoké dominanci jiného typu buněk [89, 90, 100].
V naší práci jsme používali klasickou Callenderovu klasifikaci.
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Obr.25 a)

Obr.25 b)

Obr.25 c)

Obr. 25a) Melanom cévnatky: vřetenobuněčný typ B, barvení HE, zvětšení 500x
(67 letý pacient, skupina A)
Obr.25 b)Melanom cévnatky : epiteloidní typ,výrazná polymorfie buněk i jejich jader
v epiteloidním typu melanomu cévnatky, uprostřed zachycena granula pigmentu, barvení HE,
zvětšení 500x (59 letá pacientka, skupina A)
Obr.25 c) Melanom cévnatky : smíšený typ, barvení HE, zvětšení 500x
(62 letý pacient , skupina A)
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Makroskopický tvar nádoru
Provádí se v rámci podrobného makroskopického popisu bulbu v průběhu jeho přikrajování,
na disekovaném fixovaném bulbu je popisován makroskopický tvar nádorů a to v kategoriích:
polokulovitý, hřibovitý, lobulární či jiný (obr.26).

Obr.26 Makroskopický polokulovitý tvar nádoru
[ použito z : Baráková, D. Nitrooční nádory. Grada Publishing, Praha 2002,152]

Mitotická aktivita v nádoru
Uveální melanomy jsou nádory, které i přes svůj nepochybný maligní charakter a potenciál
většinou nemívají v histologickém vyšetření příliš výraznou mitotickou aktivitu a o diagnóze
uveálního melanomu a jeho maligním potenciálu není třeba pochybovat dokonce ani
v případech, kdy v histologických řezech nepozorujeme mitotické figury, tedy aktuálně
v době enukleace bulbu probíhající mitózy (obr.27). Na druhé straně ovšem případná
pozorovatelná mitotická aktivita v nádoru nepochybně souvisí i s úrovní jeho maligního
potenciálu a vyšší mitotická aktivita v nádoru je při jeho bioptickém vyšetření nepochybně i
jednou ze známek jeho horší prognostické předpovědi. K posouzení mitotické aktivity se
všeobecně používá následující semikvantitativní stupně hodnocení:
I.

Mitotická aktivita nepřítomná = v nádoru nebyly v histologických řezech zastiženy
mitotické figury, tedy aktuálně probíhající mitózy.
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II.

Mitotická aktivita nízká = v nádoru byly v histologických řezech nalezeny ojedinělé
mitózy, v průměrném počtu do 5 mitóz na 10 HPF (= 10 zorných polí v mikroskopu
při větším zvětšení, konkrétně při pozorování objektivem 40)

III.

Zřetelná mitotická aktivita = v nádoru byly pozorovány mitózy v histologických
řezech v průměrném počtu 5-7 mitóz na 10 HPF.

IV.

Vysoká mitotická aktivita = v nádoru nalezeno v průměru více než 7 mitóz na 10
HPF.

Obr.27 Epiteloidní typ uveálního melanomu s mitotickou figurou, barvení HE, zvětšení
500x,(48 letá pacientka, skupina A)
Pigmentace nádoru
Míra produkce pigmentu a tedy pigmentace nádoru bývá sice někdy nepřímo spojována
s mírou jeho diferenciace, a tím i potažmo s úrovní jeho maligního potenciálu, většina autorů
ale nenachází signifikantní korelaci mezi prognózou a intenzitou pigmentace nádoru. Přesto
má popis pigmentace v nádoru svůj smysl – přinejmenším diagnostický. Melanomovou
povahu nádoru, který produkuje pigment, už není třeba ověřovat dalšími postupy (např.
imunohistochemií) a korelace pigmentace nádoru s ultrazvukovými charakteristikami má
v tomto kontextu také svůj význam. K posouzení přítomnosti pigmentu v nádoru se všeobecně
používá následující semikvantitativní stupně hodnocení:
I.

Mírná pigmentace v nádoru = v nádorových buňkách lze nalézt pigment, avšak je
třeba jej cíleně hledat, např. za použití většího mikroskopického zvětšení, důkladným
prohlížením. Makroskopicky nádor nemá hnědou nebo hnědočernou barvu, má jen
barvu bílou či světle šedou.

II.

Střední pigmentace v nádoru = v nádoru je patrná pigmentace již při malém
mikroskopickém zvětšení, bez cíleného pátrání, pigment však je v relativně menším
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množství, že nepřekrývá další mikroskopické detaily a neproblematizuje jejich
hodnocení. Z nádoru např. není třeba zhotovovat řezy odbarvené peroxidem vodíku za
účelem hodnocení dalších mikroskopických detailů. Makroskopicky mají tyto nádory
na řezu světlejší odstíny hnědé barvy.
III.

Silná (vysoká) pigmentace v nádoru = v nádoru je pigmentace natolik intenzivní, že
překrývá další mikroskopické detaily a ztěžuje tak jejich přesné hodnocení. Takto
silně pigmentované nádory je tak často třeba pro jejich přesné a podrobné hodnocení
v dalších detailech v alespoň některých mikroskopických řezech odbarvovat
peroxidem vodíku. Makroskopicky mají tyto nádory na řezech tmavě hnědou až
hnědočernou barvu.

IV.

Nepravidelná pigmentace v nádoru = v nádoru kolísá míra pigmentace v různých
okrscích natolik výrazně, že jej nelze zařadit jednoznačně do některé z výše popsaných
kategorií.

V.

Nepřítomná pigmentace v nádoru = nelze ani cíleným pátráním v mikroskopických
řezech nalézt pigment, jedná se o tzv. amelanotickou formu melanomu, kdy
v nádorových buňkách (patrně v důsledku proběhlých mutací) neprobíhá syntéza
pigmentu až do konečné podoby barevného materiálu. Diagnózu melanomu je třeba
při takovéto úplné absenci pigmentu ověřovat imunohistochemicky, za použití
markerů S100 proteinu, HMB 45 a melan A.

Lokalizace nádoru v bulbu
Je dalším významným údajem, který sleduje histopatolog během svého vyšetření.
Stanovení lokalizace má svůj význam i v odhadu prognózy. Většina uveálních melanomů je
lokalizovaná v cévnatce, menší část v řasnatém tělísku, nejméně melanomů se vyskytuje
v duhovce. Prognosticky závažnějšími lokalizacemi z hlediska možného extraokulárního
šíření nádoru i z hlediska včasnosti jeho diagnózy je lokalizace nádoru v řasnatém tělísku či
v přilehlé ventrální polovině cévnatky (odkud může prorůstat i do řasnatého tělíska), dále
lokalizace v oblasti zadního pólu. Obě dvě tyto oblasti jsou bohaté na sklerální emisária
kterými může dojít k extraokulární progresi nádoru [50, 58].
V určení lokalizace tumoru se patolog řídí dle anatomického výskytu tumoru a souvislosti
s okolními strukturami:
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1.

cévnatka dorsálně od ekvátoru: nádory dorsální části cévnatky či zadního pólu,
nedosahující svým předním okrajem ventrálně od ekvátoru. Tyto nádory velmi často
dosahují do rizikové oblasti zadního pólu, aniž by bylo možné při bioptickém
vyšetření zpětně stanovit, zda vyrůstají původně ze samotné oblasti zadního pólu nebo
z přilehlých dorsálních úseků cévnatky.

2.

cévnatka

ventrálně

od

ekvátoru:

nádory

cévnatky

lokalizované

v jejích

ventrálnějších částech, se svým ventrálním okrajem ventrálně od ekvátoru. Pomyslný
střed těchto nádorů bývá většinou v oblasti cévnatky okolo ekvátoru, takže většinou
jejich dorsální okraj bývá za ekvátorem, ventrální okraj před ekvátorem.
3.

cévnatka ventrálně od ekvátoru a řasnaté tělísko: může se jednat o nádory, které
vyrůstají z částí cévnatky natolik ventrálně lokalizovaných, že dojde k jejich
prorůstání do řasnatého tělíska, ale i nádory vyrůstající a progredující opačným
směrem, tedy z řasnatého tělíska do přilehlé části cévnatky. Odkud takovýto nádor
původně vyrostl a kterým směrem sekundárně prorůstá už často zpětně
z histologického obrazu nelze s jistotou určit. Jedinou známkou, která může naznačit
jako pravděpodobnější primární původ nádoru v řasnatém tělísku, je v takovýchto
případech nález cirkulárního směru šíření nádoru v předním segmentu – řasnatým
tělískem, kořenem duhovky nebo strukturami komorového úhlu.

4.

řasnaté tělísko: tato skupina zahrnuje případy nádorů, které rostly pouze v řasnatém
tělísku, bez dalšího šíření na okolní přilehlé části uvey. Tyto nádory se nejčastěji šíří
převážně cirkulárním směrem uvnitř řasnatého tělíska, takže mají tvar buďto
prstencovitý – tzv. ring – melanom nebo v méně pokročilých případech tvar
podkovovitý, resp. rohlíčkovitý.

5.

duhovka a řasnaté tělísko – případy, ve kterých se kombinuje růst nádoru řasnatým
tělískem a duhovkou – s obdobnou problematikou, jako v předminulém odstavci č.3 u
kombinace řasnatého tělíska s ventrální částí cévnatky.

6.

duhovka – případy nádorů, které rostou pouze v duhovce, obdobně jako v odstavci č.4
s tendencí k cirkulárnímu způsobu šíření uvnitř duhovky.
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Známky lokální invaze
Známky lokální invaze tumoru představují nálezy prorůstání nádoru některými okolními
anatomickými strukturami bulbu. Nádor proniká sklerálními emisárii buďto rukávovitě podél
cév a periferních nervů nebo může někdy prorůstat až přímo luminem cévy – nejčastěji
vortikosní vény (obr.28). Jedná se potom vlastně již o významný průnik nádoru přímo do
krevní cirkulace [90]. V současné TNM mezinárodní klasifikaci sice invaze nádoru do
vortikosní vény není uvedena jako charakteristika pro určitý staging nádoru, přesto se patrně
jedná o známku prognosticky nezanedbatelnou, která např. v předchozí verzi TNM klasifikace
byla brána v úvahu [84]. Obdobný význam má i invaze nádoru do struktur komorového úhlu
(trámčiny, Schlemmova kanálu nebo i kolektorových vén). Ta často způsobuje i sekundární
glaukom, který je i současnou verzí TNM klasifikace považován u melanomů duhovky za
jeden z významných indikátorů pro staging. V obou případech – jak průniku nádoru do
lumina vortikosní vény, tak i do drenážních struktur komorového úhlu – vlastně nádor touto
lokální progresí proniká už významně i do krevní cirkulace.
Podobný, i když patrně o něco méně prognosticky prediktivní význam má i progrese nádoru
do přilehlých struktur uvnitř bulbu. První bariérou, kterou překonává nádor směrem dovnitř
bulbu je Bruchova membrána. Destrukce Bruchovy membrány nad nádorem a jeho prorůstání
skrz ni zpravidla dodá nádoru postupně hřibovitý makroskopický tvar – který je rovněž
považován za prognosticky nepříznivý indikátor. Invaze nádoru do sítnice nebo dokonce skrz
sítnici až s průnikem nádoru do sklivce představuje další, pokročilejší stadia tohoto směru
jeho progrese.
Známky extrabulbární propagace
Nejzávažnější prognosticky je progrese nádoru extraokulární. Je to progrese, při které proniká
nádor sklérou skrz celou její tloušťku až na zevní povrch bulbu. Zde může nádor vytvořit
extrasklerální ložisko (viditelné i makroskopicky) – pak se jedná o progresi makroskopickou
(obr.30), eventuelně zastihneme tuto progresi ještě bez vytvořeného extrasklerálního ložiska –
pak se jedná o progresi mikroskopickou (obr.29). Skrz skléru nádor zpravidla proniká
preformovanými kanály sklerálních emisárií a někdy vidíme histologicky tuto progresi ještě
nedokončenou [90, 100].
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Obr.28

Obr.29

Obr.30

Obr.31

Obr.28 Melanom cévnatky, tumorózní část prorůstajícím nádorem do lumina vortikózní vény,
barvení HE, zvětšení 125x. (56 letý pacient, skupina A)
Obr.29 Melanom cévnatky- mikroskopická extrabulbární progrese,
rukávovitě se šířící tumorózní infiltrát skrz celou skléru až na její zevní povrch sklerálním
emisáriem, barvení HE, zvětšení 125x. (52 letý pacient, skupina A)
Obr.30 Melanom cévnatky- makroskopická extrabulbární progrese,
prorůstání nádoru sklerálním emisáriem s vytvořeným makroskopickým extrabulbárním
ložiskem, barvení HE, zvětšení 50x (72 letá pacientka, skupina A)
Obr.31 Melanom cévnatky, vřetenobuněčný typ B, zachyceny cévní kličky v tumorózní tkáni
tzv.loops, HE, 125x ( 65 letá pacientka, skupina A)
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3.4.4

Prognosticky

významné

morfologické

detaily

uveálního

melanomu

v histopatologickém nálezu
Mnohé studie prokázaly vztah mezi některými morfologickými detaily uveálního melanomu a
prognózou u pacientů s uveálním melanomem [21, 25, 50, 58, 77,80, 82, 90].
Tyto morfologické detaily, u kterých byla prokázána souvislost, označujeme jako
prognosticky významné faktory. V současnosti mezi nejvýznamnější patří: velikost tumoru,
cytologická typizace, mitotická aktivita, známky lokální invaze, infiltrace skléry,
extrasklerální invaze, pigmentace, specifické cévní kličky [21, 50, 58, 77, 82, 91].
Velikost tumoru
V současné době patří mezi nejsilnější prediktor velikost tumoru. Stanovujeme prominenci a
bázi tumoru. Na základě velikosti klasifikujeme tumory na malé, střední, velké a extrémě
velké [24]. Stanovení velikosti tumoru je indikátorem k výběru vhodné terapie.
Studie publikovány v 80. letech zabývající mortalitou do 5 let po enukleaci udávají u malých
tumorů mortalitu v 16 %, středně velkých tumorů mortalitu 32 %, ale u velkých tumorů je
mortalita do 5 let až 53 % [21, 24, 77, 82].
Cytologická typizace nádorů
Cytologická typizace nádorů

dle

Callendera

je

stále

jedním

z nejvýznamnějších

morfologických rysů korelujících s dlouhodobou prognózou u pacientů s uveálním
melanomem. Prognosticky nejpříznivějším typem uveálních melanomů je vřetenobuněčný typ
A, následuje vřetenobuněčný typ B, smíšený typ a nejzávažnější prognózu má epiteloidní typ.
U smíšeného typu prognóza kolísá podle poměru vřetenobuněčné a epiteloidní komponenty,
při převaze epiteloidní je prognóza závažnější a blíží se k prognóze epiteloidního typu.
Nekrotický typ není samostatným cytologickým typem. Přítomnost nekrózy v nádoru (bez
předchozí terapie) bývá pozorována především u pokročilých nebo rychle rostoucích tumorů,
kterým nestačí jejich cévní zásobení, dále pak u tumorů, které svou progresí do lumina
většího cévního zásobení si samy zhoršují perfuzi a dochází k nekróze. Známky nekrózy
v nádorové tkáni svědčí pro horší prognózu [19, 42, 58, 90, 91].
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Mitotická aktivita
Uveální melanomy jsou nádory, které i přes svůj nepochybný maligní charakter a potenciál
většinou nemívají v histologickém vyšetření příliš výraznou mitotickou aktivitu a o diagnóze
uveálního melanomu a jeho maligním potenciálu není třeba pochybovat dokonce ani
v případech, kdy v histologických řezech nepozorujeme mitotické figury, tedy aktuálně
v době enukleace bulbu probíhající mitózy. Na druhé straně ovšem případná pozorovatelná
mitotická aktivita v nádoru nepochybně souvisí i s úrovní jeho maligního potenciálu a vyšší
mitotická aktivita v nádoru je při jeho bioptickém vyšetření nepochybně i jednou ze známek
jeho horší prognostické předpovědi [50, 58, 90, 91].
Pigmentace nádoru
Míra produkce pigmentu a tedy pigmentace nádoru bývá sice někdy nepřímo spojována
s mírou jeho diferenciace, a tím i potažmo s úrovní jeho maligního potenciálu, většina autorů
ale nenachází signifikantní korelaci mezi prognózou a intenzitou pigmentace nádoru. Přesto
má popis pigmentace v nádoru svůj smysl – přinejmenším diagnostický. Melanomovou
povahu nádoru, který produkuje pigment, už není třeba ověřovat dalšími postupy (např.
imunohistochemií) [90].
Přítomnost pigmentace v uveálním tumoru podrobně zkoumal již Callender [19], později
Wilder a Paul stanovili domněnku [67], že zvýšená přítomnost pigmentace u nádoru odpovídá
zvýšenému riziku mortality. McLean však na podkladě multivarietní analýz shledal
přítomnost pigmentace jako slabý prediktor [58].
Lokalizace tumoru
Lokalizace nádoru v bulbu je dalším významným údajem, který má svůj význam i v odhadu
prognózy. Většina uveálních melanomů je lokalizovaná v cévnatce, menší část v řasnatém
tělísku, nejméně melanomů se vyskytuje v duhovce. Prognosticky závažnějšími lokalizacemi
z hlediska možného extraokulárního šíření nádoru i z hlediska včasnosti jeho diagnózy je
lokalizace nádoru v řasnatém tělísku či v přilehlé ventrální polovině cévnatky (odkud může
prorůstat i do řasnatého tělíska), dále lokalizace v oblasti zadního pólu. Obě dvě tyto oblasti
jsou bohaté na sklerální emisária, kterými může dojít k extraokulární progresi nádoru [50, 58,
91].
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Známky lokální invaze tumoru
Představují nálezy prorůstání nádoru některými okolními anatomickými strukturami bulbu.
První bariérou, kterou překonává nádor směrem dovnitř bulbu je Bruchova membrána.
Destrukce Bruchovy membrány nad nádorem a jeho prorůstání skrz ni zpravidla dodá nádoru
postupně hřibovitý makroskopický tvar, který je rovněž považován za prognosticky
nepříznivý indikátor.
Invaze nádoru do sítnice nebo dokonce skrz sítnici až s průnikem nádoru do sklivce
představuje další, pokročilejší stadia tohoto směru jeho progrese.
Invaze nádoru do sklerálních emisarií či do lumina vortikozní vény je nejsnadnější cestou pro
extrabulbární expanzi.
Invaze nádoru do struktur komorového úhlu (trámčiny, Schlemmova kanálu nebo i
kolektorových vén), která často způsobuje i sekundární glaukom, který je i současnou verzí
TNM klasifikace považován u melanomů duhovky za jeden z významných indikátorů pro
staging. V obou případech – jak průniku nádoru do lumina vortikosní vény, tak i do
drenážních struktur komorového úhlu – vlastně nádor touto lokální progresí proniká už
významně i do krevní cirkulace [2, 58, 84, 91].
Známky extraokulární invaze
Progrese nádoru extraokulární má nejzávažnější prognózu. Je to progrese, při které proniká
nádor sklérou skrz celou její tloušťku až na zevní povrch bulbu. Nádor proniká sklerálními
emisárii buďto rukávovitě podél cév a periferních nervů nebo může někdy prorůstat až přímo
luminem cévy – nejčastěji vortikosní vény. Jedná se potom vlastně již o významný průnik
nádoru přímo do krevní cirkulace. V současné TNM mezinárodní klasifikaci sice invaze
nádoru do vortikosní vény není uvedena jako charakteristika pro určitý staging nádoru, přesto
se patrně jedná o známku prognosticky nezanedbatelnou, která např. v předchozí verzi TNM
klasifikace byla brána v úvahu [84, 90].
Specifická cévní síť v nádoru
Tento morfologický detail byl také zkoumán jako možný prognostický prediktor. Hustší cévní
síť v nádorové mase s tendencí vytváření až smyčkovitých formací (obr.31), vedla některé
autory k domněnce, že se jedná o známku prognosticky nepříznivou. Přímočará korelace mezi
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tímto faktorem a mortalitou pacienta nebyla v opakovaných studiích prokázána. Určitá
korelace byla některými autory pozorována pokud tento faktor byl zahrnut do složité
matematické multifaktoriální analýzy. Méně častý výskyt tohoto fenoménu a nutnost zlepšení
vizualizace cévní sítě v nádoru speciálními metodami však praktickou použitelnost tohoto
znaku ještě dále značně problematizují [90].
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4. KLINICKÁ ČÁST
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4.1

Charakteristika souboru

Studie byla prováděna na Oční klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady v období od roku 1999 do roku 2007. Do prospektivní studie
jsme zahrnuli celkem 81 enukleovaných bulbů 81 pacientů s uveálním melanomem.
Soubor je tvořen dvěma skupinami enukleovaných bulbů pacientů s uveálním melanomem
(tab.2).
První skupinu tvoří enukleované bulby pacientů, kteří podstoupili primární enukleaci bez
předchozí léčby (skupina A, n=51).
Ve skupině A bylo 20 žen (39,2 %) a 31 mužů (60,8 %). Průměrný věk v době stanovení
diagnózy byl u žen 60,1 roků (od 33 do78), u mužů 56 roků (od 27 do 80).
U každého pacienta se indikace prováděla přísně individuálně s ohledem na zrakové funkce
postiženého i druhého oka a na celkový zdravotní stav. U žádného pacienta nebyl nádor před
enukleací léčen jiným způsobem. Jednalo se o pacienty, u nichž vzhledem k velikosti,
lokalizaci či povaze nádoru nebylo vhodné radiační nebo laserová ošetření nádoru či jeho
chirurgická resekce.
U 38 očí (74,5 %) byla enukleace provedena pro prominenci tumoru > 8 mm, u 12 očí
(23,5 %) pro nepříznivou lokalizaci tumoru v centrální či peripapilární oblasti a u 1 bulbu
(2,0 %) pro tumor s extrabulbární propagací (graf 1).
Druhá skupina je tvořena enukleovanými bulby pacientů, u kterých byla primárně zvolena
radioterapie, a enukleace byla provedena sekundárně pro selhání primární terapie (skupina B,
n=30).
Ve skupině B bylo 16 žen (53,3 %) a 14 mužů (46,7 %). Průměrný věk v době stanovení
diagnózy byl u žen 61,35 let (od 34 do 76), u mužů 56,8 let (od 32 do 73).
Skupinu B tvoří enukleované bulby pacientů, u kterých byla provedena předcházející
radioterapie. 16 očí (53,3 %) podstoupilo brachyterapii, 11 očí (36,7 %) stereotaktickou léčbu
Leksellovým gamma nožem. U 3 očí (10,0 %) byla kombinace obou, kdy po brachyterapii
následovala i léčba Leksellovým gamma nožem (graf 2).
Enukleace ve skupině B byla indikována u 24 očí (80 %) pro známky selhání léčby a u 6 očí
(20%) pro komplikace vzniklé následně po provedené radioterapii.
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Ultrazvuková vyšetření bulbů byla prováděna ve specializované ultrazvukové laboratoři,
v rámci Centra pro nádorová onemocnění oka u dospělých na Oční klinice 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a FNKV.
Histopatologické vyšetření bylo prováděno Ústavu patologie 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a FNKV.

Tab. 2 Specifikace souboru (n=81) dle pohlaví, věku a rozdělení do skupin
Ženy
Skupina
A
(n=51)
B
(n=30)

počet

%

20

39,2

16

53,3

Muži

Průměrný věk
v době diagnózy
60,1 (33-78)
SD ±12,1
61,4 (34-76)
SD ±10,2

počet

%

31

60,8

14

46,7

Průměrný věk
v době diagnózy
56 (27-80)
SD ±12,5
56,8 (32 -73)
SD ±10,7

Graf 1 Skupina A, indikační kritéria k enukleaci
2%
24%

prominence > 8 mm
lokalizace v centrální, peripapilární
oblasti
extrabulbární progrese
74%

Graf 2 Skupina B, indikační kritéria k enukleaci
10%

brachyterapie
Leksellův gamma nůž
53%

37%
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kombinace obou

4.2

Metodika ultrazvukového vyšetření

Ultrazvukové vyšetření bulbu jsme prováděli metodou standardizované echografie dle
Ossoiniga zahrnující kombinaci standardizovaného obrazu A se zobrazením B v reálném čase.
V letech 1997 až 2003 jsme vyšetření prováděli na standardizovaném ultrazvukovém přístroji
Ophthascan ‘S‘ Mini-A s tkáňovou citlivostí 67 dB a Ophthascan Mini-B (Alcon Biophysic
Medical). Pro zobrazení A byla použita standardizovaná nefokusovaná A sonda, s průměrem
piezolelektrického krystalu 5 mm, pracující na kmitočtu 8 MHz. Pro zobrazení B byla použita
fokusovaná sonda (25mm ±3) pracující na frekvenci 10 MHz se sektorovým úhlem 40°
(Obr.32).

Obr.32 Ophthascan ‘S‘ Mini-A, Ophthascan Mini-B (Alcon Biophysic Medical).
Od roku 2003 do 2007 byla vyšetření prováděna na standardizovaném ultrazvukovém přístroji
CineScan S (Quantel Medical) s tkáňovou citlivostí 75,2 dB (Obr.33).

Obr.33 CineScan S (Quantel Medical)
Pro zobrazení A byla použita standardizovaná nefokusovaná A sonda, s průměrem
piezolelektrického krystalu 5 mm, pracující na kmitočtu 8 MHz. Pro zobrazení B byla použita
fokusovaná sonda (24 mm) pracující na frekvenci 10 MHz se sektorovým úhlem 50°.
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Při standardizovaném vyšetření bulbu jsme používali vyšetření přímého kontaktu sondy
s povrchem oka (kontaktní metoda), při vyšetření tumorů, které zasahovaly do předních
struktur oka jsme použili imerzní způsob vyšetření se sklerální předsádkou.
Vyšetření bylo prováděno v topické anestézii pomocí aplikace tetracainu (0,5 - 1,0%) nebo
oxybuprocainu (Novesin 0,4% gtt.). Ultrazvuková sonda byla desinfikována před každým
použitím v 60% alkoholu a následně opláchnuta destilovanou vodou [39]. Jako kontaktní
médium pro vyšetření B sondou byl použit ultrazvukový gel.
Sledovaná ultrazvuková kriteria v naší studii zahrnovala:
stanovení velikosti tumoru (prominenci, bázi), tvar tumoru, reflektivita, vnitřní struktura,
přítomnost

sekundární

amoce,

zeslabení

ultrazvukového

signálu,

infiltrace

skléry

a extrasklerální progrese tumoru.
Na základě ultrazvukového vyšetření jsme určovali klinickou (c) TNM klasifikaci.
a)

Měření velikosti tumoru

Prominence tumoru
Prominence tumoru byla stanovena pomocí zobrazení A. Měření jsme prováděli 8 MHz
sondou. Hodnotili jsme echogram maximální elevace tumoru splňující perpendikulární
kritéria. Měřili jsme vzdálenost elektronickým kurzorem v mm mezi echem od povrchu
tumoru a echem od vnitřní plochy skléry.
Báze tumoru
Báze tumoru byla stanovena pomocí zobrazení B 10 MHz sondou. Nejširší místo báze jsme
měřili elektronickým kurzorem v mm jak transverzálně (ke zjištění laterálních rozměrů
nádoru), tak i longitudinálně (ke zjištění anterioposteriorního rozměru nádoru).
Klasifikace velikosti tumoru
Na základě měření velikosti tumoru jsme tumory rozdělili do následujících skupin dle COMS
kritérií [26]: malý tumor: prominence < 2,5 mm, báze ≤ 5,0 mm; středně veliký tumor:
prominence 2,5 až 10 mm, báze ≤ 16 mm a velký tumor prominence > 10 mm, báze > 16
mm.

b)

Tvar tumoru

Ke stanovení tvaru tumoru jsme použili zobrazení B, a rozdělili tumory do následujících
skupin: tvar polokulovitý, hřibovitý a lobulární.
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c)

Reflektivita tumoru

Reflektivitu tumoru jsme stanovovali ze zobrazení A, podle její výše jsme tumory rozdělili do
3 skupin: nízká: 0 - 20 %, středně vysoká: 20 - 40 %, vysoká: 40 - 60 %.
d)

Vnitřní struktura tumoru

Vnitřní strukturu jsme stanovovali ze zobrazení A, i ze zobrazení B. Dle nálezu jsme tumory
rozdělili do dvou skupin: vnitřní struktura tumoru pravidelná a vnitřní struktura tumoru
nepravidelná.
e)

Zeslabení ultrazvukového signálu

Zeslabení ultrazvukového signálu jsme stanovovali ze zobrazení A. Dle nálezu jsme tumory
rozdělili do dvou skupin: zeslabení ultrazvukového signálu přítomno a zeslabení
ultrazvukového signálu nepřítomno.
f)

Infiltrace skléry

Infiltraci skléry jsme stanovovali pomocí zobrazení A. Sledovali jsme stav sklerálního echa
(vnitřní sklerální echo). Pokud jsme zaznamenali nález schodovitého porušení tohoto echa,
označili jsme tento nález jako infiltrace skléry přítomna, pokud jsme zaznamenali
neporušené, vysoké strmé vnitřní sklerální echo, nález jsme označili jako infiltrace skléry
nepřítomna.
g)

Extrasklerální progrese tumoru

Extrasklerální progresi tumoru jsme stanovovali jak ze zobrazení A, tak ze zobrazení B.
Tumory, kde jsme zaznamenali chybějící sklerální echo, a kde bylo přítomno ložisko
echogenity shodné s echogenitou intraokulární části nádoru, lokalizované blízko skléry
a spojené s bází tumoru jsme označili jako tumory s přítomnou extrasklerální progresí.
Tumory, u kterých jsme tento nález nenalezli, jsme označili jako extrasklerální progrese
nepřítomna.
h)

Přítomnost sekundární amoce

Přítomnost amoce jsme hodnotili pomocí A i B zobrazení. Dle nálezu jsme tumory rozdělili
do dvou skupin: amoce přítomna a amoce nepřítomna.
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4.3

Metodika histologikého vyšetření

A) Histologické zpracování bulbu (technická část)
Zahrnovalo ve svém standardním protokolu jako hlavní fáze fixaci, přikrojení
s makroskopickým popisem, včetně proměření rozměrů nádoru, dále fáze parafinového
zpracování do standardních histologických řezů obarvených hematoxylinem - eosinem
(tloušťky 5 µm).
B) Vlastní histologické hodnocení nádoru
V histologickém hodnocení nádoru jsme se zaměřovali na tyto morfologické parametry:
cytologická typizace, stanovení velikosti tumoru, mitotická aktivita nádoru, pigmentace,
lokalizace tumoru, makroskopický tvar, známky lokální invaze tumoru, známky sklerální
invaze a extrasklerální progresi.
Na základě histopatologického vyšetření jsme stanovovali p (patologická) TNM klasifikaci.
Cytologická typizace nádoru
Cytologickou typizaci tumoru jsme prováděli podle Callenderovy klasifikace, blíže popsané
v histologickém obraze melanomu.
V našem sledování jsme klasifikovali tumory do následujících skupin: vřetenobuněčný A+B,
vřetenobuněčný B, smíšený s převahou vřetenobuněčné komponenty B, smíšený,
smíšený s převahou epiteloidní komponenty a epiteloidní.
Při statistickém vyhodnocení buněčných typů nádoru jsme pro zjednodušení použili
následující sloučení a vytvoření těchto kategorií: skupina A (vřetenobuněčný B
a vřetenobuněčný A+B), skupina B (smíšený a smíšený s převahou vřetenobuněčných B)
a skupina C (epiteloidní a smíšený s převahou epiteloidních).
Známky regrese tumoru: U skupiny B, enukleace po předcházející radioterapii jsme
hodnotili známky regrese a vitality tumoru.
Objem vitální tumorózní tkáně jsme porovnávali s objemem změn odpovídajících regresi.
Nález jizevnatých nebo nekrotických změn jsme v vašem sledování považovali za známky
regrese tumoru (obr.34, 35). Výsledek jsme vyhodnocovali na základě poměru mezi objemem
regredované a vitální tkáně. K hodnocení bylo použito následující semikvantitativní
hodnocení: zcela či téměř vitální tumor (100 – 75 % známek vitální tkáně), z většiny vitální
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tumor (75 – 50 % známek vitální tkáně), z většiny regredovaný tumor (25 – 50 % známek
vitální tkáně) a zcela či téměř regredovaný tumor (25 – 0 % vitální tkáně).

Obr. 34

Obr.35

Obr.34 Téměř zregredovaný nádor s mikroskopickým reziduem tumorózních buněk při bazi
nádoru. Barvení HE, zvětšení 50 x (67 letý pacient, skupina B)
Obr.35 Detail: mikroskopická rezidua tumorózních buněk v bázi projizveného nádoru.
Barvení HE, zvětšení 500x (56 letá pacientka, skupina B)

Měření velikosti tumoru (prominence, báze)
U každého enukleovaného bulbu bylo provedeno bioptické měření prominence a báze tumoru
pomocí posuvného měřítka s noniovou stupnicí s rozlišením 0,1 mm na dissekovaném
profixovaném bulbu (minimálně pěti denní fixace v 5% formaldehydu).
Prominence tumoru
V bioptickém měření byla jako maximální prominence proměřována vzdálenost mezi
vnitřním povrchem skléry pod nádorem a povrchem sítnice nad vrcholovou částí nádoru.
Báze tumoru
Báze byla proměřována jako distance nejvzdálenějších bodů v přechodu mezi povrchem
nádoru a okolní stěnou bulbu.
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Makroskopický tvar nádoru
Na disekovaném fixovaném bulbu jsme v rámci podrobného makropopisu, popisovali
makroskopický tvar nádorů a to v kategoriích: polokulovitý, hřibovitý a lobulární.
Mitotická aktivita v nádoru
V našich vyšetřeních jsme k posouzení mitotické aktivity použili semikvantitativní stupnici
uvedenou v kapitole 3.4.3 a to následující: mitotická aktivita nepřítomná, mitotická
aktivita nízká a zřetelná mitotická aktivita.
Pigmentace nádoru
V našich hodnoceních pigmentace nádoru jsme použili semikvantitativní stupnici uvedenou
v kapitole 3.4.3 a to následující: mírná pigmentace, střední pigmentace, silná (vysoká)
pigmentace, nepravidelná pigmentace a pigmentace nepřítomna.
Lokalizace nádoru v bulbu
Lokalizaci nádoru jsme v našem souboru rozdělili dle kritérií uvedených v kapitole 3.4.3 do
následujících skupin: tumor lokalizován v cévnatce dorsálně od ekvátoru, tumor
lokalizován v cévnatce ventrálně od ekvátoru, tumor lokalizován v cévnatce ventrálně
od ekvátoru a v řasnatém tělísku, tumor lokalizován v řasnatém tělísku, tumor
lokalizován v duhovce a řasnatém tělísku a tumor lokalizován v duhovce.
Známky lokální invaze tumoru
Známky lokální invaze sledované v našem souboru byly následující: ruptura Bruchovy
membrány, invaze retiny, tumorózní buňky ve sklivci, invaze do emisárií,

invaze

vertikózy a invaze komorového úhlu či trámčiny.
Nejprve jsme zkoumali v obou souborech přítomnost jakkékoliv výše popsané lokální invaze,
poté jsme podrobněji popisovali každou zvlášť.
Pokud jsme jednotlivé známky pozorovali, označili jsme je jako přítomné, pokud ne, jako
nepřítomné.
Známky sklerální invaze
V našem souboru jsme rozdělili případy se sklerální invazi do 2 skupin: sklerální invaze
nepřítomná, či do úrovně méně než jedné třetiny tloušťky skléry a přítomnost sklerální
invaze více než v jedné třetině až po vnější povrch skléry.
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Známky extrasklerální progrese
V našich vyšetřeních jsme k posouzení extrasklerální progrese použili dělení uvedené
v kapitole 3.4.3 a to následující: extrasklerální progrese makroskopická, extrasklerální
progrese mikroskopická a extrasklerální progrese nepřítomna.
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5. STATISTICKÁ ANALÝZA DAT
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Cílem statistického zpracování bylo najít a prokázat vztah mezi veličinami ultrazvukového
zobrazení a veličinami histopatologického nálezu. Pro statistickou analýzu jsme použili
profesionální statistický program STATISTICA 7.1 společnosti Statsoft, Inc., a to pro spojité
veličiny model Korelační analýzy a pro kvalitativní (kategoriální) veličiny model analýzy
pomocí Kontingenčních tabulek.
Náš soubor pacientů byl rozdělen na dvě skupiny : skupina A, pacienti s enukleací bez
předcházející léčby a skupina B, pacienti s enukleací po předcházející léčbě.
Korelační analýza
Korelační analýzu potřebujeme ke studiu vzájemného vztahu dvou kvantitativních veličin
měřených na objektech námi sledovaného souboru. Problémy vztahu vystupují pří analýze
závislosti určité veličiny na daných kontrolovaných podmínkách, které můžeme definovat
spojitými charakteristikami. Někdy je uvažovaný vztah podložen teoretickými úvahami,
někdy nevíme o možné příčinné povaze vztahu vůbec nic. Slabší nebo silnější nekontrolované
nebo nekontrolovatelné interakce a náhodné odchylky způsobují, že k jedné hodnotě nezávislé
proměnné je možné získat náhodně několik hodnot druhé sledované charakteristiky. Cílem
korelační a regresní analýzy je právě popsat statistické vlastnosti tohoto vztahu. Korelační
analýza má následující cíle: poskytnout číselné míry vztahu dvou proměnných, najít vzorce
pro optimální predikci veličiny, kterou považujeme za závisle proměnnou (u regrese)
a testovat různé hypotézy o zkoumaném vztahu (zda je závislost lineární, kvadratická apod.)
Kontingenční tabulky
Statistická analýza kontingenčních tabulek se používá při zkoumání vztahů kvalitativních
resp. diskrétních znaků, je tedy analogií s korelační analýzou spojitých znaků.
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6. VÝSLEDKY
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6.1

Sledování akustických kritérií

Ve skupině A bylo 30 (58,8 %) středně velkých a 21 (41,2 %) velkých tumorů. Nejvíce
zastoupený tvar tumoru byl polokulovitý u 32 tumorů (62,7 %), následován hřibovitým
tvarem u 18 tumorů (35,3 %). Nejčastěji pozorovaná reflektivita byla u 34 (66,7 %) tumorů
nízká až středně vysoká. Pravidelnou vnitřní strukturu jsme pozorovali u 39 (76,5 %) tumorů.
Přítomnost intratumorózní vaskularizace jsme zaznamenali u 46 (90,2 %) tumorů.
Charakteristické zeslabení ultrazvukového signálu jsme pozorovali u všech 51 (100 %)
tumorů. Sekundární amoci jsme zaznamenali u 45 (88,2 %) tumorů. Známky sklerální invaze
jsme zaznamenali u 18 (35,3 %) tumorů. Přítomnost extrasklerální progrese jsme zaznamenali
u jednoho (2,0 %) tumoru (tab.3).
Ve sklupině A jsme na základě ultrazvukového vyšetření stanovovali klinickou TNM.
Do stadia T2a jsme klasifikovali 19 tumorů (37,2 %), 5 (9,8 %) tumorů do stadia T2b,
1 tumor (2,0 %) do stadia T2c, 23 tumorů (45,1 %) do stadia T3 a 3 tumory (5,9 %) do stadia
T4 (tab.6).
Ve skupině B byl 1 (3,3 %) malý tumor, 28 (93,4 %) středně velkých a 1 (3,3 %) velký tumor.
Nejvíce zastoupený tvar tumoru byl polokulovitý u 20 očí (66,7 % ), následován hřibovitým
tvarem u 10 (33,3 %) očí.
Nejčastěji pozorovaná reflektivita byla u 22 tumorů (73,3 %) středně vysoká. Pravidelnou
vnitřní strukturu jsme pozoravali u 24 tumorů (80 %). Přítomnost intratumorozní
vaskularizace jsme pozorovali u 19 tumorů (63,3 %). U všech 30 tumorů (100 %) jsme
zaznamenali zeslabení ultrazvukového signálu. Sekundární amoci jsme pozorovali u 25
tumorů (83,3 %). Známky sklerální invaze tumoru jsme zaznamenali u 6 očí (20%). Ve
skupině B jsme nezaznamenali přítomnost extrabulbární progrese (tab.3).
Ve sklupině B jsme na základě ultrazvukového vyšetření stanovovali klinickou TNM.
Do stadia T2a jsme klasifikovali 24 tumorů (80,0 %), 4 tumory (13,3 %) do stadia T3 a 2
tumory (6,7 %) do stadia T4 (tab.8).
Ve skupině B jsme sledovali dynamiku změn ultrazvukového nálezu před a po radioterapii.
Nejmarkantnější změny jsme pozorovali u těchto ultrazvukových kritérií: vnitřní struktura a
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zeslabení ultrazvukového signálu. Pravidelná vnitřní struktura byla před radioterapií přítomna
u 24 (80,0 %) tumorů. Po radioterapii jsme pravidelnou vnitřní strukturu zaznamenali u 8
(26,7 %) tumorů. Charakteristické zeslabení ultrazvukového signálu jsme ve vyšetřeních před
radioterapií pozorovali u všech 30 (100 %) tumorů. Po radioterapii jsme tento obraz
zaznamenali u 15 (50 %) tumorů (tab.4).
Tab. 3 Sledovaná ultrazvuková kritéria u obou skupin A i B.
Skupina A- enukleace bez
předcházející léčby (n=51)

Skupina B - enukleace po
předcházející léčbě (n=30)

Vyšetření před radioterapií
počet

%

Tvar tumoru
polokulovitý
hřibovitý
lobulovitý

32
18
1

62,7
35,3
2,0

20
10
0

66,7
33,3
0

Reflektivita
nízká
nízká až střední
střední až vysoká

10
34
7

19,6
66,7
13,7

8
22
0

26,7
73,3
0

Vnitřní struktura
pravidelná
nepravidelná

39
12

76,5
23,5

24
6

80,0
20,0

Vaskularizace
Přítomná
nepřítomná

46
5

90,2
9,8

19
11

63,3
36,7

Zeslabení ultrazvukového
signálu
přítomno
nepřítomno

51
0

100
0

30
0

100
0

Sklerální invaze
přítomna
nepřítomna

18
33

35,3
64,7

6
24

20,0
80,0

Extrasklerální progrese
přítomna
nepřítomna

1
50

2,0
98,0

0
30

0
100

Odchlípení sítnice
přítomno
nepřítomno

45
6

88,2
11,8

25
5

83,3
16,7
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počet

%

Tab. 4 Skupina B: Sledovaná ultrazvuková kritéria uveálního melanomu před radioterapií a
před enukleací bulbu
Skupina B - enukleace po
předcházející léčbě (n=30)

Skupina B - enukleace po předcházející
léčbě (n=30)

vyšetření před radioterapií

Vyšetření před enukleací

Počet

%

Počet

%

Reflektivita
nízká
nízká až střední
střední až vysoká

8
22
0

26,7
73,3
0

6
17
7

20,0
56,7
23,3

Vnitřní struktura
pravidelná
nepravidelná

24
6

80,0
20,0

8
22

26,7
73,3

Vaskularizace
přítomna
nepřítomna

19
11

63,3
36,7

10
20

33,3
66,7

Zeslabení
ultrazvukového
signálu
přítomno
nepřítomno

30
0

100,0
0

15
15

50,0
50,0

Sklerální invaze
přítomna
nepřítomna

6
24

20,0
80,0

8
22

26,7
73,3

Extrasklerální
progrese
přítomna
nepřítomna

0
30

0
100,0

0
30

0
100,0

Odchlípená sítnice
přítomna
nepřítomna

25
5

83,3
16,7

10
20

33,3
66,7
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6.2

Prognosticky
významné
morfologické
v histopatologickém vyšetření

rysy

uveálního

melanomu

Ve skupině A nejvíce zastoupený cytologický typ tumoru byl vřetenobuněčný typ B u 25 očí
(49,0 %). U 37 tumorů (72,5 %) jsme pozorovali nízkou mitotickou aktivitu. Nejčastěji
pozorovaná pigmentace byla mírná u 15 tumorů (29,4 %) a silná u 18 tumorů (35,3 %).
Nejčastější lokalizace tumoru v bulbu byla u 25 očí (49,0 %) v cévnatce dorsálně od ekvátoru.
Nejčastěji pozorovaný tvar tumoru byl polokulovitý u 30 očí (58,8 %).
Porušenou Bruchovu membránu jsme zaznamenali u 34 tumorů (66,7 %).
Známky lokální invaze tumoru (bez započtené porušené Bruchovy membrány) jsme
zaznamenali u 32 tumorů (62,7 %). Sklerální invaze přítomná ve více než jedné třetině stěny
skléry byla zaznamenána u 19 očí (37,3 %). Mikroskopickou extrabulbární progresi tumoru
jsme zaznamenali u 5 očí (9,8 %) a makroskopickou u jednoho oka (2,0 %) (tab.5).
Ve sklupině A jsme na základě patologického vyšetření stanovovali patologickou TNM.
Do stadia pT2a jsme klasifikovali 24 tumorů (47,0 %), 6 (11,8 %) tumorů do stadia pT2b,
1 tumor (2,0 %) do stadia pT2c, 18 tumorů (35,3 %) do stadia T3 a 2 tumory (3,9 %) do stadia
pT4 (tab.7).
Nejvíce zastoupený cytologický typ tumoru ve skupině B byl vřetenobuněčný typ B u 11 očí
(36,7 %). U 25 (83,3 %) očí jsme zaznamenali nepřítomnost mitotické aktivity tumoru. Silná
pigmentace byla patrna u 11 tumorů (36,7 %). Nejčastější lokalizace tumoru byla u 21 očí
(70,0 %) v cévnatce dorsálně od ekvátoru. Nejčastěji pozorovaný tvar tumoru byl
polokulovitý u 17 očí (56,7 %). Porušenou Bruchovu membránu jsme zaznamenali u 12
tumorů (40,0 %). Známky lokální invaze tumoru (bez zavzaté porušené Bruchovy membrány)
jsme zaznamenali u 10 očí (33,3 %). Přítomnost sklerální invaze ve více než jedné třetině
stěny sklery jsme zaznamenali u 9 tumorů (30,0 %). Mikroskopickou extrabulbární progresi
tumoru jsme zaznamenali pouze u jednoho bulbu (3,3 %) a makroskopickou jsme ve skupině
B nezaznamenali (tab.5).
Ve sklupině B jsme na základě patologického vyšetření stanovovali patologickou TNM.
Jelikož se jednalo o tumory primárně ozářené výsledná klasifikace byla označena jako
ypTNM. Do stadia ypT2a jsme klasifikovali 24 tumorů (80,0 %), 2 (6,7 %) tumory do stadia
ypT2b, 1 tumor (3,3 %) do stadia ypT2c a 3 tumory (10,0 %) do stadia T3 (tab.9).
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Ve skupině B jsme dále zjišťovali známky vitality či regrese tumoru. 18 tumorů (60 %) bylo
zcela či téměř vitálních, 9 (30 %) nádorů bylo zcela či téměř regredovaných, 2 (6,7 %)
z většiny vitální a 1 (3,3 %) tumor byl z většiny regredovaný.
Tab. 5 Sledované histopatologické rysy u obou skupin
Skupina A- enukleace bez
předcházející léčby (n=51)

Počet

%

Skupina B - enukleace po
předcházející léčbě (n=30)

počet

%

Cytologická typizace:
Vřetenobuněčný B
vřetenobuněčný A+B
Smíšený
Smíšený s převahou vřeten.B
Smíšený s převahou piteloid.
Epiteloidní

25
2
6
15
1
2

49,0
3,9
11,8
29,4
2,0
3,9

11
0
4
6
1
1

36,7
0
13,3
20,0
3,3
3,3

Mitotická aktivita:
nepřítomna
nízká
zřetelná

8
37
6

15,7
72,5
11,8

25
5
0

83,3
16,7
0

Makroskopický tvar tumoru
polokulovitý
hřibovitý
lobulární

30
19
2

58,8
37,3
3,9

17
13
0

56,7
43,3
0

Pigmentace:
mírná
střední
silná
nepravidelná
nepřítomná, nelze difer.

15
14
18
4
0

29,4
27,4
35,3
7,8
0

7
5
11
0
7

23,3
16,7
36,7
0
23,3

Lokalizace tumoru:
cévnatka dorsálně od ekvátoru
cévnatka ventrálně od ekvátoru
cévn. ventr. od ekvát a řasn.těl.
řasnaté tělísko
duhovka a řasnaté tělísko
duhovka

25
9
15
0
1
1

49,0
17,6
29,4
0
1
1

21
2
6
0
1
0

70,0
6,7
20,0
0
3,3
0

Stav Bruchovy membrány:
intaktní
porušená

17
34

33,3
66,7

18
12

60,0
40,0

Známky lokální invaze tumoru:
Nepřítomné
Přítomné

19
32

37,3
62,7

20
10

66,7
33,3

Retinální invaze
Invaze do disku opt.nervu
Tumorózní bb.ve sklivci
Invaze do vortikózních vén
Invaze do emisárií
Invaze Schlem. kanal.

17
4
0
3
2
8

33,3
7,8
0
5,9
3,9
15,7

5
2
0
1
0
2

33,3
6,7
0
3,3
0
6,7
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Skupina A- enukleace bez
předchozí léčby (n=51)

Počet

%

Skupina B - enukleace po
předchozí léčbě (n=30)

počet

%

Sklerální invaze:
Žádná až 1/3
Více než1/3

32
19

62,7
37,3

21
9

70,0
30,0

Extrasklerální progrese:
nepřítomná
mikroskopická
makroskopická

45
5
1

88,2
9,8
2,0

29
1
0

96,7
3,3
0

Tab. 6 Stanovení klinické TNM
u skupiny A ( n=51)
TNM

počet

Tab. 7 Stanovení patologické pTNM
u skupiny A ( n=51)
%

pTNM

počet

%

T2a

19

37,2

pT2a

24

47,0

T2b

5

9,8

pT2b

6

11,8

T2c

1

2,0

pT2c

1

2,0

T3

23

45,1

pT3

18

35,3

T4

3

5,9

pT4

2

3,9

Tab. 8 Stanovení klinické TNM
u skupiny B ( n=30)

Tab.9 Stanovení patologické klasifikace
yp TNM u skupiny B (n=30)
%

ypTNM

počet

24

80,0

ypT2a

24

80,0

T2b

0

0

ypT2b

2

6,7

T2c

0

0

ypT2c

1

3,3

T3

4

13,3

ypT3

3

10,0

T4

2

6,7

ypT4

0

0

TNM

počet

T2a
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6.3 Korelační analýza
Spojité veličiny, mezi kterými jsme hledali vzájemný vztah, byly: velikost prominence
ultrazvukově měřená (UZ) versus (vs.) velikost prominence stanovená histopatologickým
vyšetřením (HP) a velikost báze UZ vs. velikost báze HP, postupně pro obě skupiny pacientů.
Hodnoty Pearsonova koeficientu spolu se základními popisnými statistikami jsou znázorněny
v tabulce 10 pro skupinu A (enukleace bez předcházející léčby) a v tabulce 11 pro skupinu B
(enukleace po předcházející léčbě). Výsledné korelace pro skupinu A jsou patrny z grafu 3a)
a b) a pro skupinu B z grafu 4a) a b).

Tab. 10 Pearsonův koeficient a koeficient determinance pro pacienty s enukleací bez předcházející léčby. N=50

X&Y
Prominence
UZ
Prominence
HP

Mean ± SD

R

R2

t

P

0,8943

0,7999

13,9934

0,0000

0,8060

0,6500

9,4332

0,0000

8,65 ± 2,99
7,70 ± 2,96

Báze UZ

13,66 ± 3,78

Báze HP

12,19 ± 3,70

Tab. 11 Pearsonův koeficient a koeficient determinance pro pacienty s enukleací s předcházející léčbou. N=29

X&Y
Prominence
UZ
Prominence
HP

Mean ± SD

R

R2

t

p

0,8132

0,6614

7,2616

0,0000

0,7959

0,6334

6,8307

0,0000

6,12 ± 2,61
5,00 ± 2,25

Báze UZ

11,93 ± 3,68

Báze HP

11,63 ± 3,25
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Graf 3a) Korelace prominence UZ vs. prominence HP
(enukleace bez předcházející léčby)

Graf 3b) Korelace báze UZ vs. báze HP
(enukleace bez předcházející léčby)

Graf 4a) Korelace prominence UZ vs. prominence HP
(enukleace po předcházející léčbě)

Graf 4b) Korelace báze UZ vs. báze HP
(enukleace po předcházející léčbě)

Z tabulky 10 a 11 i z následujících grafů je patrná velmi silná korelace mezi velikostmi
prominence i báze navzájem pro ultrazvukové a histopatologické vyšetření.
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6.4 Kontingenční tabulky
Skupina A, enukleované bulby bez předchozí terapie
Analýza kontingenčních tabulek nám slouží při zkoumání vztahů mezi kvalitativními, resp.
diskrétními veličinami. Sledovali jsme následující veličiny:


Tvar tumoru UZ [polokulovitý, hřibovitý, lobulární] vs.
o Tvar tumoru HP [polokulovitý, hřibovitý, lobulární]



Porušení sklerálního echa UZ [narušené echo, není narušené echo] vs.
o Infiltrace skléry HP [infiltrace menší nebo rovna 1/3, infiltrace větší než 1/3]



Reflektivita UZ [nízká, střední, vysoká] vs.
o Buněčná cytologie dle Callendera [skupina A: vřetenobuněčný B a
vřetenobuněčný A+B, skupina B: smíšený a smíšený s převahou
vřetenobuněčných B, skupina C: epiteloidní a smíšený s převahou
epiteloidních]
o Mitotická aktivita [nepřítomná, nízká, zřetelná]
o Pigmentace [malá, střední, vysoká, nepravidelná]



Vnitřní struktura UZ [pravidelná, nepravidelná] vs.
o Buněčná cytologie dle Callendera [skupina A: vřetenobuněčný B a
vřetenobuněčný A+B, skupina B: smíšený a smíšený s převahou
vřetenobuněčných B, skupina C: epiteloidní a smíšený s převahou
epiteloidních]
o Mitotická aktivita [nepřítomná, nízká, zřetelná]
o Pigmentace [mírná, střední, vysoká, nepravidelná]



Velikost nádoru UZ [malý, střední, velký] vs.
o Buněčná cytologie dle Callendera [skupina A: vřetenobuněčný B a
vřetenobuněčný A+B, skupina B: smíšený a smíšený s převahou
vřetenobuněčných B, skupina C: epiteloidní a smíšený s převahou
epiteloidních]
o Mitotická aktivita [nepřítomná, nízká, zřetelná]
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o Pigmentace [mírná, střední, vysoká, nepravidelná]


stanovení klinické TNM UZ vs.
o

stanovení patologické pTNM HP

Základní vstupní data a výsledné testy homogenity, nezávislosti i hodnoty Spearmanova
koeficientu R jsou uvedeny v tabulce 12.

Tab.12 Kontingenční tabulky, testy homogenity a Spearmanův koeficient pro diskrétní veličiny ultrazvukového a
histopatologického vyšetření (primární enukleace). N=51
Tvar tumoru HP

Statistiky

Tvar tumoru
UZ

polokulovitý

hřibovitý

lobulární

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

polokulovitý

31

1

0

93,53013

-0,7576

hřibovitý

1

17

0

sv = 4

t = 8,124

lobulární

0

0

1

p = 0,0000

p = 0,0000

Infiltrace skléry

Statistiky

Porušení echa

infiltrace menší
nebo rovna 1/3

infiltrace větší než
1/3

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

není

27

6

14,5509

-0,5341

narušené echo

5

13

sv = 1

t = 4,423

p = 0,00014

p = 0,0005

Buněčná cytologie dle Callendera

Statistiky

Reflektivita UZ

A

B

C

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

nízká

6

3

1

1,25261

-0,0741

střední

17

15

2

sv = 4

t = 0,5435

vysoká

4

3

0

p = 0,8694

p = 0,5893

Mitotická aktivita

Statistiky

Reflektivita UZ

nízká

zřetelná

nepřítomná

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

nízká

6

2

2

2,8832

0,1255

střední

26

4

4

sv = 4

t = 0,8852

vysoká

5

0

2

p = 0,5776

p = 0,3804
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Pigmentace

Statistiky

Reflektivita
UZ

mírná

střední

vysoká

nepravidelná

Pearsonův χ2

Spearmanovo
R

nízká

1

2

7

0

8,2021

-0,1994

střední

11

11

9

3

sv = 6

t = 1,424

vysoká

3

1

2

1

p = 0,2237

p = 0,1607

Buněčná cytologie dle Callendera

Statistiky

Vnitřní
struktury UZ

A

B

C

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

pravidelná

9

2

1

3,8919

0,2131

nepravidelná

18

19

2

sv = 2

t = 1,5267

p = 0,1429

p = 0,1333

Mitotická aktivita

Statistiky

Vnitřní
struktury UZ

nízká

zřetelná

nepřítomná

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

pravidelná

10

1

1

0,9495

0,1364

nepravidelná

27

5

7

sv = 2

t = 0,9637

p = 0,6221

p = 0,3399

Pigmentace

Statistiky

Vnitřní
struktury UZ

mírná

střední

vysoká

nepravidelná

Pearsonův χ2

Spearmanovo
R

pravidelná

2

4

6

0

3,2568

0,1350

nepravidelná

13

10

12

4

sv = 3

t = 0,9537

p = 0,3537

p = 0,3449

Buněčná cytologie dle Callendera

Statistiky

Velikost nádoru
UZ

A

B

C

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

střední

19

9

2

3,7226

0,2204

velký

8

12

1

sv = 2

t = 1,5816

p = 0,1516

p = 0,1202

Mitotická aktivita

Statistiky

Velikost nádoru
UZ

nízká

zřetelná

nepřítomná

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

střední

25

2

3

4,2793

0,2818

velký

12

4

5

sv = 2

t = 2,0557

p = 0,1177

p = 0,04516
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Pigmentace

Statistiky

Velikost
nádoru UZ

mírná

střední

vysoká

nepravidelná

Pearsonův χ2

Spearmanovo
R

střední

8

10

8

4

5,4415

-0,3036

7

4

10

0

sv = 3

t = 2,231

p = 0,1422

p = 0,0303

velký

pTNM HP

Statistiky

TNM UZ

T1 + T2

T3 + T4

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

T1 + T2

25

0

26,7483

0,7242

T3 + T4

8

18

sv = 1

t = 7,3515

p = 0,0000

p = 0,0000

Statisticky významný vztah, tj. statisticky významná hodnota Spearmanova koeficientu R, při
porovnání mezi sonografickým a histopatologickým vyšetřením je u následujících veličin:






Tvar tumoru UZ vs. Tvar tumoru HP
(R = -0,7576, p = 0,0000)
Porušení echa vs. Infiltrace skléry
(R = -0,5341, p = 0,0005)
Velkost nádoru UZ vs. Mitotická aktivita (R = 0,2818, p = 0,0452)
Velikost nádoru UZ vs. Pigmentace
(R = -0,3036, p = 0,0303)
TNM vs. pTNM
(R = 0,7242, p = 0,0000)
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Grafy interakcí pro statisticky významné korelace jsou zobrazeny na grafech 5a) až 5e).

Graf 5a) Graf interakcí Tvar tumoru UZ vs. HP

Graf 5b) Graf interakcí porušení echa UZ vs.
Infiltrace skléry

Graf. 5c) Graf interakcí Velikost nádoru UZ vs.
Mitotická aktivita

Graf 5d) Graf interakcí Velikost nádoru UZ vs.
Pigmentace

Graf 5e) Graf interakcí TNM vs. pTNM
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Skupina B, enukleované bulby po předcházející terapii.
V této skupině jsme sledovali pouze vztah mezi následujícími veličinami


Reflektivita [stejná, snížená, zvýšená] vs. Vitalita tumoru [0%, 1-50%, 50-100%]

Výsledné statistiky v jsou znázorněny v tabulce 13 a graf interakcí je na grafu 6 .
Tab. 13 Kontingenční tabulky, testy homogenity a Spearmanův koeficient pro diskrétní veličiny Reflektivita vs.
Vitalita (skupina B). N=30
Vitalita tumoru

Statistiky

0%

1-50%

50-100%

Pearsonův χ2

Spearmanovo R

stejná

5

1

15

5,6807

-0,1955

nižší

0

1

1

sv = 4

t = 1,055

zvýšená

2

2

3

p = 0,2243

p = 0,3006

Graf 6. Graf interakcí Reflektivita vs. Vitalita
(skupina B)

Z uvedené tabulky 13 i grafu 6 je patrné, že daný vztah mezi sledovanými veličinami je
statisticky nevýznamný.
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7. DISKUSE
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Detekce MMU
Úspěšnost detekce maligního melanomu uvey pomocí standardizované echografie je dle
literatury v rozmezí 60 – 98 % v závislosti na jeho velikosti a lokalizaci [26, 63]. Nitrooční
tumor na zadním pólu oka je sonograficky detekovatelný, pokud jeho elevace oproti okolí
dosahuje minimálně 0,5 – 0,8 mm [18, 63]. Tumory ciliárního tělesa jsou vzhledem
k nepravidelné struktuře řasnatého tělesa ultrazvukem prokazatelné až při větší prominenci.
K detekci tumorózních lézí cévnatky metodou standardizované echografie je optimální
kontaktní technika vyšetření, k průkazu tumorů duhovky a ciliárního tělesa je vhodná imerzní
technika vyšetření [4, 12, 63].
Diferenciace MMU
Diferenciace nitroočních tumorů je možná při prominenci nádorů 2-3 mm, opět v závislosti na
jeho lokalizaci, vnitřní struktuře a reflektivitě [18]. Tumory na zadním pólu oka jsou snadněji
diferencovatelné než tumory ciliárního tělesa a duhovky. Tumorózní léze s nižší reflektivitou
jsou hůře diferencovatelné než tumory s vyšší reflektivitou.
Úspěšnost diferenciace

nitroočního tumoru závisí především na znalosti akustické

charakteristiky a správné interpretaci akustických vlastností nádoru pomocí standardizované
echografie. Hlavními sonograficky sledovanými parametry jsou velikost, tvar, reflektivita,
vnitřní

struktura,

zeslabení

ultrazvukového

signálu,

průkaz

solidní

konzistence

a vaskularizace nádoru [23, 24, 48, 49, 63]. Dalšími sledovanými parametry je přítomnost
choroidální exkavace a sklerální či extrasklarální invaze nádoru [78, 94].
Velikost MMU
Velikost nádoru je velmi důležitým parametrem nejen z hlediska detekce a diferenciace
nádoru, ale i hlediska klasifikace stadia tumoru,

pro stanovení léčby a

při zvolené

brachyterapii i pro výpočet dávky a dobu záření [4, 63, 64]. Velké nádory jsou daleko častěji
doprovázeny sekundární amocí sítnice, krvácením do sklivce a sekundárním glaukomem.
Velikost tumoru je v současné době považována za jeden z nejvýznamnějších prognostických
prediktorů. U nádorů s průměrem větším než 10 mm je prognóza quoad vitam výrazně horší
než u nádorů menších rozměrů. Studie publikovány v 80. letech zabývající se mortalitou do 5
let po enukleaci udávají u malých tumorů mortalitu v 16 %, středně velkých tumorů mortalitu
32 %, ale u velkých tumorů je mortalita do 5 let až 53 % [21, 22, 24, 25, 67, 77, 82].
Stanovení přesné velikosti nádoru je tak zásadní pro stanovení terapeutického postupu. Při
porovnávání výsledků měření rozměrů tumoru in vivo metodou standardizované echografie
a bioptickým měřením in situ jsme v našem souboru zjistili diferenci mezi oběma měřeními.
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Tato diference nepřesahuje 1,2 mm. Naše výsledky srovnání měření ultrazvukem in vivo
a histopatologickým měřením in situ jsou obdobné jako jsou uvedena ve zprávě COMS 21
[24], či jak byly publikovány Nicholsonem [62] a Marchinim [55]. Zjištěný rozdíl mezi
výsledky ultrazvukovými a bioptickými lze vysvětlit některými rozdílnými okolnostmi
provázejícími tato měření. Ultrazvukové vyšetření je prováděno na nefixovaném nádoru in
vivo, který má ještě stálou krevní perfúzi. Při bioptickém měření je bulbus již zcela oddělen
od krevního obvodu a cévy v nádoru mohou být částečně kolabovány. Při profixovávání
nádoru navíc začíná již při formalové fixaci postupné odvodňování nádoru, které společně
s koagulací bílkovin v nádoru může způsobit jeho retrakci projevující se zmenšením objemu
[37].
Přesnost měření velikosti tumoru pomocí metody standardizované echografie vyžaduje
určitou zkušenost examinátora, ale při správném dodržení postupu měření je dosaženo
dobrých výsledků.

Práce,

které se zabývaly vyhodnocením měření mezi jednotlivými

examinátory, ukázaly vysokou reprodukovatelnost této metody [47].
V našem souboru jsme dále sledovali , zdali má na přesnost měření ultrazvukem vliv předešlá
radioterapie ( brachyterapie, stereotaktická radioterapie). Statistická analýza poukázala, že
není statisticky významný rozdíl mezi měřením v obou skupinách.
Tvar a povrch MMU
Maligní melanom uvey je většinou polokulovitého tvaru a hladkého povrchu. Povrch nádoru
však může být i nepravidelný [3, 4, 18, 24]. V případě maligního melanomu cévnatky jsme se
opakovaně setkali i s laločnatým tvarem . K důležitým prognostickým faktorům patří stav
Bruchovy membrány [22, 24]. Jestliže tumor proroste Bruchovu membránu, získá hřibovitý
tvar, který je patognomickým příznakem MMU v zobrazení B [3, 4, 27, 28] . Porušení
Bruchovy membrány jsme v našem souboru prokázali u plných 35,3 % tumorů . Studie
COMS 29 udává 27 % [23] a COMS 21 patnáctiprocentní [24] výskyt tumorů s hřibovitým
charakterem. Ačkoliv je hřibovitý tvar tumoru typický pro diagnózu uveálního melanomu
s porušenou Bruchovou membránou, byla tato konfigurace popsána

i u choroidálních

metastáz [81, 98]. Hřibovitý tvar jsme zastihli u tumorů středně velkých a velkých. Podle
literatury se však může vyskytnout i u nádorů malých rozměrů [18]. Korelace mezi
ultrazvukovým průkazem tvaru nádoru a porušením Bruchovy membrány s histopatologickým
nálezem byla v našem souboru vysoce statisticky signifikantní.
Vnitřní struktura a reflektivita MMU
Vnitřní struktura a reflektivita

jsou odrazem histologického složení nádoru. Díky

homogennosti histologické struktury má MMU v sonografickém obraze většinou nízkou až
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střední reflektivitu a pravidelnou vnitřní strukturu [4, 5, 63]. V našem souboru jsme prokázali
u 76,5 %

tumorů pravidelnou vnitřní strukturu a u 86,3 % nádorů nízkou až střední

reflektivitu. Obdobné výsledky udává COMS Report 29 z roku 2008 [23]. Podle našeho
pozorování menší tumory mají většinou pravidelnou vnitřní strukturu a nižší až střední
reflektivitu. Nádory větších rozměrů se v našem souboru vyznačovaly nepravidelnou
strukturou a většinou i vyšší reflektivitou, která je přisuzována bohatšímu cévnímu zásobení
a výskytu intratumorózních nekróz. Ojediněle jsme vysokou reflektivitu zastihli i u méně
elevovaných tumorů cévnatky. I když vysoká reflektivita nebývá u melanomu cévnatky častá,
může zvláště u tumoru menší prominence a plochého tvaru vést k mylné diagnóze
metastatického karcinomu cévnatky. V těchto případech je nutné sledovat i další akustické
ukazatele: vnitřní strukturu, která je u metastatického karcinomu cévnatky nepravidelná,
a vaskularizaci, která je zde minimální nebo chybí [4,15, 63, 68, 71, 85, 88].
U tumorů po předchozí radioterapii prokážeme sonograficky postradiační změny. Jedná se
především o redukci velikosti nádoru a změnu jeho vnitřní struktury a reflektivity [4, 43, 52,
59, 60, 75]. Tyto postradiační změny jsme zaznamenali i v našem sledování. Zatímco před
ozářením mělo 80 % nádorů pravidelnou vnitřní strukturu, po ozáření jsme ji pozorovali
u pouhé čtvrtiny. Reflektivita nádoru po ozáření se zvýšila. Tyto změny lze vysvětlit
nekrotizací tumorózní tkáně.

Zároveň se v našem souboru zdvojnásobil počet nádorů,

u nichž jsme neprokázali vaskularizaci. Ztráta vaskularizace nádoru je námi i jinými autory
považována za známku efektivity radioterapie[18, 63]. Z histopatologického hlediska
přetrvávaly v našem souboru po radioterapii u více než 60 % tumorů známky vitality,
mitotická aktivita však byla u plných 83 % tumorů již nepřítomna.
Solidní konzistence MMU
Z diferenciálně-diagnostického hlediska je důležité rozeznat solidní a nesolidní charakter
nitrooční léze. Při opomenutí průkazu solidnosti léze může být falešně za MMU označeno
např hemoragická amoce sítnice či ablace cévnatky[4, 6, 20, 54]. U všech našich pacientů
jsme prokázali kinetickou echografií solidní konzistenci nádoru, i když ve dvou případech
byl průkaz obtížnější pro přítomnost masivního hemoftalmu , z toho v jednom případě
s přítomností zadního hyphématu. Denzní nitrooční krvácení může podle našich zkušeností
nádor maskovat a při opomenutí kinetické echografie může vést k chybné diagnóze [44].
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Vaskularizace MMU
Přítomnost vaskularizace u MMU je v literatuře udávána až v 90 % případů [23, 40]. Tomuto
údaji odpovídá i naše pozorování ( 90,2 %). Vzhledem k absenci vaskularizace u většiny
pseudomelanomů považujeme z diferenciálně-diagnostického hlediska průkaz vaskularizace
za velmi cenný.
Přítomnost choroidální exkavace v zobrazení B byla dříve popisována jako patognomický
nález pro uveální melanom [20]. Exkavace však není specifická pouze pro melanom
cévnatky. Pozorovali jsme ji např. u choroidálního a subchoroidálního krvácení nebo
metastatického karcinomu cévnatky .
Senzitivita vyšetření

standardizovanou echografií k zobrazení

sklerální a extrasklerální

invaze je podle některých autorů sporná a k jejímu průkazu preferují MRI [56, 78]. Naproti
tomu Scott se svými spolupracovníky uvádí vyšší senzitivitu vyšetření ultrazvukem oproti
magnetické rezonanci k průkazu extrasklerální invaze [76]. Farah a Byrne prokázali pomocí
standardizované echografie sklerální infiltraci tumorem při postižení pouhých 25 % tloušťky
skléry [31]. V naší práci prokazujeme tumorózní infiltraci skléry, která histologicky koreluje
s postižením minimálně jedné třetiny skléry.
Prognostické prediktory MMU
Četné studie uvádějí, že rozměry nádoru, buněčný typ nádoru, extraokulární extenze,
mitotická aktivita a pigmentace jsou významnými ukazateli mortality v důsledku maligního
melanomu cévnatky [19, 21, 25, 50, 58,72, 80, 91]. V odborné literatuře je tak často
diskutována korelace mezi ultrazvukovým a histopatologickým nálezem s cílem možného
využití echografického průkazu významných prognostických prediktorů in vivo.
Findl porovnával některé histopatologické a ultrasonografické
vzájemných souvislostech.

parametry a pátral po

Z akustických kritérií hodnotil reflektivitu, vaskularizaci,

prominenci nádoru , přítomnost choroidální exkavace

a akustického stínu v orbitálním

echogramu a porovnával je s histopatologickým nálezem. Jako histopatologická kritéria zvolil
buněčný typ nádoru, pigmentaci a počet a velikost cév. Neprokázal však žádnou korelaci
mezi reflektivitou, buněčným typem nádoru, pigmentací a počtem a velikostí cév [34].
Dixon při porovnání echografických nálezů s buněčným typem melanomu prokázal, že
melanom vřetenobuněčného typu je většinou nižší až střední reflektivity s velkým úhlem
Kappa, se silnou vaskularizací a homogenní vnitřní strukturou [29].

Naopak melanom

epiteloidního typu je podle jeho pozorování většinou střední až vyšší reflektivity, málo
vaskularizován a vykazuje heterogenní vnitřní strukturu. Mazzeo ve svém souboru naproti
tomu žádnou korelaci mezi reflektivitou a histopatologickým nálezem neprokázal [57].
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Ke stejnému závěru došel i Rosa [72]. Na rozdíl od autorů, kteří poukazují na možnou
korelaci mezi nižší reflektivitou a epiteloidním typem nádoru a

vyšší reflektivitou u

vřetenobuněčného typu nádoru jsme v našem souboru neprokázali statisticky významnou
korelaci mezi reflektivitou, vnitřní strukturou a jednotlivými histopatologickými detaily. Naše
výsledky jsou v souladu se závěry COMS Report No 29 z roku 2008 [23] a Rosy [72].
Rosa neprokázal ani souvislost mezi reflektivitou a vaskularizací. Ve své studii sice uvádí
statisticky významný výskyt vyšší reflektivity v povrchových partiích nádoru u melanomu
s rupturou Bruchovy membrány. Podle něj však vyšší reflektivita nesouvisí s počtem cév, ale
s jejich dilatací a zpomalením krevního toku. Z tohoto pohledu nelze reflektivitu melanomu
považovat za prognosticky významný ukazatel. Podle Rosy existuje také korelace mezi
reflektivitou a stupněm pigmentace melanomu. V jeho souboru nízká reflektivita korelovala
s nízkou pigmentací nádoru. Naproti tomu neprokázal žádnou korelaci mezi středním
a vysokým stupněm pigmentace a reflektivitou nádoru [72]. Toto zjištění je významné, neboť
někteří autoři naznačují určitou souvislost mezi pigmentací melanomu a mortalitou
nemocných [58, 67].
Za nejvýznamnější prognostické prediktory vzhledem k prognóze a délce přežívání pacientů
s uveálním melanomem jsou považovány buněčný typ nádoru, jeho velikost a přítomnost
extrasklerálního šíření nádoru [50,58]. Přestože je cytologická typizace dle Callendera jedním
z nejvýznamnějších prognostických prediktorů [19], se zavedením radioterapie a dalších
alternativních terapeutických postupů její praktický význam klesá, neboť ke spolehlivému
určení cytologického typu nádoru je třeba mít k dispozici nádor

v celém jeho rozsahu

a v původní podobě beze změn v důsledku předchozí terapie. Z tohoto důvodu v současné
době považuejem v souladu s jinými autory za nejsilnější prediktor velikost tumoru [21, 24,
50, 82].
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8. ODPOVĚDI NA CÍLE DISERTAČNÍ
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PRÁCE

1/ Určení a sledování akustických kritérií uveálního melanomu metodou
standardizované echografie
K dosažení cílů naší práce pro ultrazvukové vyšetření MMU metodou standardizované
echografie jsme si stanovili a sledovali tato akustická kritéria:
a) v zobrazení A - velikost prominence, vnitřní strukturu, reflektivitu, charakter zeslabení
ultrazvukového signálu, konzistenci ,vaskularizaci a stav sklerální invaze
b) v zobrazení B- velikost, tvar, povrch, lokalizaci nádoru a jeho vztah k ostatním nitroočním
strukturám a extrasklerální progresi.
Na základě našeho sledování jsme

definovali akustické parametry charakteristické pro

MMU. V zobrazení A jsou to: pravidelná vnitřní struktura, nízká až střední reflektivita
(5-60 % ), solidní konzistence, zeslabení ultrazvukového signálu a

vaskularizace.

V zobrazení B je to polokulovitý a hřibovitý tvar tumoru.

2/ Určení a sledování prognosticky významných morfologických faktorů u uveálního
melanomu v histopatologickém nálezu
U MMU jsme určili a sledovali tyto prognosticky významné morfologické faktory: velikost
nádoru, cytologická typizace, mitotická aktivita, pigmentace nádoru, lokalizace nádoru a
známky lokální, sklerální či extraokulární invaze tumoru.
U nádorů po radioterapeutické léčbě jsme sledovali známky vitality či regrese tumoru.
V obou skupinách byl nejvíce zastoupený vřetenobuněčný typ B, polokulovitého, příp.
hřibovitého tvaru s lokalizací v cévnatce dorsálně od ekvátoru. Pigmentace nádoru byla
různého stupně, amelanotickou formu nádoru jsme ve skupině A nezaznamenali. Přítomnost
známek lokální invaze tumoru byla u 66 % tumorů ve skupině A a ve skupině B u 33 %
tumorů. Sklerální invaze byla přítomna u více než 1/3 tumorů, makroskopická extrabulbární
propagace nádoru pouze v jednom případě ve skupině A.
Po radioterapii přetrvávaly u více než 60 % tumorů známky vitality, mitotická aktivita však
byla u plných 83 % tumorů již nepřítomna.
Zastoupení jednotlivých prognosticky významných morfologických faktorů u uveálního
melanomu v histopatologickém nálezu jsme v našem sledování pozorovali obdobné jako
uvádí COMS studie.
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3/ Korelace echografického a histopatologického nálezu ve sledovaném souboru bulbů
s uveálním melanomem
Cílem statistického zpracování bylo najít a prokázat vztah mezi veličinami ultrazvukového a
histopatologického vyšetření ve skupině A (enukleované bulby s MMU bez předchozí terapie)
a ve skupině B (enukleované bulby s MMU po předchozí terapii).
Pomocí korelační analýzy jsme hledali vzájemný vztah ve stanovení velikosti tumoru
( prominence a báze) zjišťovaný ultrazvukovým a histopatologickým vyšetřením.
U obou skupin jsme zjistili velmi silnou korelaci mezi oběma vyšetřeními, jak ve stanovení
velikosti prominence, tak i báze (skupina A:

korelační faktor prominence r = 0,89;

báze r = 0,80; skupina B: korelační faktor prominence r = 0,81; báze r = 0,79).
Pomocí kontingenčních tabulek jsme zkoumali vztahy mezi jednotlivými kvalitativními
veličinami. Ve skupině A jsme při porovnání sonografického a histopatologického nálezu
zjistili statisticky významný vztah u níže uvedených veličin:
Sonografické veličiny

Histopatologické veličiny

Spearmanův koeficient R

Tvar tumoru
Porušení echa
Velkost nádoru
Velikost nádoru
TNM

Tvar tumoru
Infiltrace skléry
Mitotická aktivita
Pigmentace
pTNM

(R = -0,7576,
(R = -0,5341,
(R = 0,2818,
(R = -0,3036,
(R = 0,7242,

p = 0,0000)
p = 0,0005)
p = 0,0452)
p = 0,0303)
p = 0,0000)

Ve skupině B sledovaný vztah mezi reflektivitou UZ a vitalitou tumoru HP nebyl statisticky
významný.
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4/ Zhodnocení významu standardizované echografie pro diagnostiku uveálního
melanomu
Na základě výsledků práce a našich dosavadních zkušeností je standardizovaná echografie
v diagnostice nitroočních nádorů velmi přínosnou neinvazivní vyšetřovací metodou .
V případě opákních očních médii její význam prudce stoupá, neboť nám poskytuje
z diferenciálně- diagnostického hlediska cenné informace o vyšetřované nitrooční lézi. Kromě
samotné detekce nádoru standardizovaná echografie podává spolehlivé informace o velikosti,
lokalizaci, sklerální či extraokulární invazi nádoru a o vztahu nádoru k ostatním nitroočním
strukturám. Na základě echografického průkazu akustických známek charakteristických pro
MMU lze metodou standardizovaná echografie s velkou přesností odlišit uveální melanom od
pseudomelanomu. Výsledky vyšetření jsou směrodatné pro volbu terapie. V průběhu
brachyterapie standardizovaná echografie slouží ke kontrole správného postavení radiační
plomby, v období po ozáření k průkazu postradiačních změn.
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5/ Zhodnocení významu standardizované echografie k určení prognosticky významných
morfologických detailů uveálního melanomu in vivo
Na podkladě výsledků našeho sledování za prognosticky významné prediktory, které můžeme
spolehlivě prokázat pomocí standardizované echografie in vivo, považujeme velikost tumoru,
tvar tumoru (obr.36, 37) a infiltraci skléry (obr.38, 39). Invazi skléry jsme byli schopni
detekovat pokud tumor infiltroval alespoň 1/3 tloušťky skléry.

Obr. 36 a)

Obr.36 b)

Obr.36 Polokulovitý tvar tumoru (56 letý pacient, skupina A)
a) tumorózní ložisko polokulovitého tvaru v histologickém preparátu, HE, makro-snímek
b) tumor polokulovitého tvaru v ultrazvukovém zobrazení B

Obr.37 a)

Obr.37 b)

Obr.37 Hřibovitý tvar tumoru (59 letá pacientka, skupina A)
a) tumorózní ložisko hřibovitého tvaru v histologickém preparátu, porušení Bruchovy
membrány (šipky) HE, makro-snímek
b) tumor hřibovitého tvaru v ultrazvukovém zobrazení B
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Obr.38 a)

Obr.38 b)

Obr.38 Nepřítomnost infiltrace skléry(58 letá pacientka, skupina A)
a) tumorózní ložisko bez infiltrace skléry v histologickém preparátu, HE, zvětšení 50 x,
b) neporušené sklerální echo v ultrazvukovém zobrazení A (šipka)

Obr.39a)

Obr.39 b)

Obr.39 Přítomnost infiltrace skléry ( 64 letý pacient, skupina A)
a) infiltrace skléry nad jednu třetinu v histologickém preparátu, zvětšení HE, 125 x
b) schodovitě narušené sklerální echo v ultrazvukovém zobrazení A (šipka)
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9. ZÁVĚR
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Základním cílem předložené práce bylo zhodnocení významu standardizované echografie
z hlediska diagnostiky uveálního melanomu a z

hlediska určení jeho prognosticky

významných morfologických rysů in vivo. Cílem statistického zpracování bylo najít
a prokázat vztah mezi veličinami ultrazvukového a histopatologického vyšetření ve skupině
A (enukleované bulby s MMU bez předchozí terapie) a ve skupině B (enukleované bulby
s MMU po předchozí terapii).
V současnosti mezi nejvýznamnější prognosticky významné morfologické detaily uveálního
melanomu v histopatologickém nálezu patří velikost tumoru, cytologická typizace, mitotická
aktivita, známky lokální invaze, infiltrace skléry, extrasklerální invaze a pigmentace nádoru.
Tyto histopatologické detaily jsme porovnávali s akustickou charakteristikou nádoru.
Na základě našeho sledování jsme definovali tyto akustické parametry charakteristické pro
MMU: pravidelná vnitřní struktura, nízká až střední reflektivita ( 5 - 60 % ), solidní
konzistence, zeslabení ultrazvukového signálu, vaskularizace, polokulovitý a hřibovitý tvar
tumoru.
Pomocí korelační analýzy jsme prokázali u obou skupin velmi silnou korelaci mezi oběma
vyšetřeními, jak ve stanovení velikosti prominence, tak i báze (skupina A: korelační faktor
prominence r = 0,89; báze r = 0,80; skupina B: korelační faktor prominence r = 0,81;
báze r = 0,79).
Pomocí kontingenčních tabulek jsme prokázali statisticky významný vztah tj. statisticky
významná hodnota Spearmanova koeficientu R u následujících veličin:






Tvar tumoru UZ vs. Tvar Tumoru HP
Porušení echa vs. Infiltrace skléry
Velkost nádoru UZ vs. Mitotická aktivita
Velikost nádoru UZ vs. Pigmentace
TNM vs. pTNM

(R = -0,7576, p = 0,0000)
(R = -0,5341, p = 0,0005)
(R = 0,2818, p = 0,0452)
(R = -0,3036, p = 0,0303)
(R = 0,7242, p = 0,0000)

Ve skupině B sledovaný vztah mezi reflektivitou UZ a vitalitou tumoru HP nebyl statisticky
významný.
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Z našeho

sledování vyplývá, že velikost tumoru, tvar tumoru a infiltrace skléry jsou

prognosticky

významné

prediktory,

které

můžeme

spolehlivě

prokázat

pomocí

standardizované echografie in vivo. Korelace mezi reflektivitou, vnitřní strukturou
a jednotlivými histopatologickými detaily nebyla nalezena statisticky významná.
Dále jsme prokázali statisticky signifikantní korelaci mezi ultrazvukově stanovenou klinickou
TNM klasifikací a klasifikací patologickou.
Na základě výsledků práce a našich dosavadních zkušeností je standardizovaná echografie
v diagnostice nitroočních nádorů velmi přínosnou neinvazivní vyšetřovací metodou.
V případě opákních očních médii její význam prudce stoupá, neboť nám poskytuje
z diferenciálně- diagnostického hlediska cenné informace o vyšetřované nitrooční lézi. Kromě
samotné detekce nádoru standardizovaná echografie podává spolehlivé informace o velikosti,
lokalizaci, sklerální či extraokulární invazi nádoru a o vztahu nádoru k ostatním nitroočním
strukturám. Sonograficky zjištěné akustické vlastnosti nádoru a jeho velikost jsou rozhodující
pro volbu adekvátní terapie. Sledování dynamiky onemocnění a úspěšnosti léčby jsou dalšími
v řadě možností využití standardizovaná echografie.

.
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10. SUMMARY
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Introduction
Uveal melanoma is the most common primary intraocular malignant tumour in adults.
Standardised echography is one of the most important diagnostic methods in the differential
diagnosis of intraocular tumours. The term standardised echography includes using the
combination of standardized A-scan and real time contact B-scan.
Purpose
To correlate between echographic (US) and histopathological (HP) findings, and to search for
important criteria for the prognosis in vivo using standardised echography.
Methods
The study included 51 consecutive patients treated by primary enucleation for choroidal or
ciliary body melanoma and 30 patients who underwent secondary enucleation after failing
radiotherapy treatment. Standardised echography based on the Ossoinig method was used in
this study. Histopathological processing and evaluation was performed. Professional statistical
software (Statistica 7.1 by Statsoft, Inc.) was used for all statistical analysis.
Results
The characteristic echographic features were: 62,7 % dome shaped tumour in the group A
and 66,7 % in group B, low to medium reflectivity in 86,3 % in the group A, in 100 % in the
group B, regular internal structure in 76,5 % in the group A and 80 % in the group B, sound
attenuation in 100 % in the both groups and vascularity in 90,2 % in the group A and 63,3 %
in the group B.
Statistically significant results were found in these correlations in the group of primary
enucleation: US prominence vs. HP prominence (R = 0.8943, p = 0.0000), US base vs. HP
base (R = 0.8060, p = 0.0000), US tumour shape vs. HP tumour shape (R = -0.7576, p =
0.0000), posterior choroidal spike condition vs. scleral invasion (R = -0.5341, p = 0.0005),
TNM vs. pTNM (R = 0.7242, p = 0.0000). In the group of secondary enucleation: US
prominence vs. HP prominence (R = 0.8132, p = 0.0000), US base vs. HP base (R = 0.7959,
p = 0.0000). Other correlations were not statistically significant.
Conclusion
Tumour dimensions, shape of the tumour and scleral invasion are important predictors that
can be in vivo reliably determined using standardised echography. Our results and experience
support the opinion that standardised echography is very important non-invasive diagnostic
method.
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TNM klasifikace maligního melanomu uvey
TNM klasifikace vznikla na základě potřeby standardizovat i v mezinárodně prováděných
studiích hodnocení stupně pokročilosti nádorových onemocněních, míru vyzrálosti nádorů i
dalších prognosticky významných faktorů. V současnosti používaná verze TNM klasifikace
zhoubných novotvarů vydaná UICC je již 6.verzí a pochází z roku 2002, v české verzi 2004.
Všechny námi uvedené klasifikace jsou v souladu s touto poslední verzí.
MALIGNÍ MELANOM UVEY
(MKN-O: C69.3, C69.4)
PRAVIDLA KLASIFIKACE
Diagnóza by měla být histologicky ověřena.
Postupy ke stanovení kategorií T, N a M:
Kategorie T: Klinické vyšetření; doplňující metody jako fluorescenční
angiografie a izotopová vyšetření mohou zpřesnit hodnocení
Kategorie N: Klinické vyšetření
Kategorie M: Klinické vyšetření a zobrazovací vyšetřovací metody
REGIONÁLNÍ MÍZNÍ UZLINY
Regionálními mízními uzlinami jsou uzliny preaurikulární, submandibulární
a mízní uzliny krční.
ANATOMICKÉ LOKALIZACE
1. Duhovka (C69.4)
2. Řasnaté tělísko (C69.4)
3. Cévnatka (C69.3)
TNM KLINICKÁ KLASIFIKACE
T - Primární nádor
TX primární nádor nelze hodnotit
T0 bez známek primárního nádoru
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Duhovka
T1 nádor omezen na duhovku
T1a ne větší než velikost 1 kvadrantu
T1b větší než velikost 1 kvadrantu
T1c s „melanomalytickým“ glaukomem
T2 nádor splývající s nebo šířící se do řasnatého tělíska či cévnatky
T2a s „melanomalytickým“ glaukomem
T3 nádor se šířením do skléry
T3a nádor se šířením do skléry a s „melanomalytickým“ glaukomem
T4 nádor se šířením mimo oko
Řasnaté tělísko a cévnatka
T1 1) nádor 10 mm nebo méně v největším rozměru a na výšku (tloušťku)
2,5 mm nebo méně
T1a bez extraokulárního šíření
T1b s mikroskopickým extraokulárním šířením
T1c s makroskopickým extraokulárním šířením
T2 1) nádor větší než 10 mm, ale ne větší než 16 mm v největším rozměru
a více než 2,5 a ne více než 10 mm v největší tloušťce
T2a bez extraokulárního šíření
T2b s mikroskopickým extraokulárním šířením
T2c s makroskopickým extraokulárním šířením
T3 1) nádor více než 16 mm v největším rozměru a/nebo více než 10 mm
v největší tloušťce bez extraokulárního šíření
T4 1) nádor více než 16 mm v největším rozměru a/nebo více než 10 mm
v největší tloušťce s extraokulárním šířením
Poznámka: 1) Jestliže průměr baze a výška (tloušťka) tumoru nejsou pro tuto klasifikaci zjistitelné, pak by ke
klasifikování měl být užit největší rozměr nádoru. V klinické praxi může být baze tumoru odhadnuta podle
průměru disku n. optici (dd) (v průměru: 1dd = 1,5 mm). Výška může být odhadnutav dioptriích (v průměru: 3
dioptrie=1 mm). Techniky jako ultrasonografie se často používají k přesnějšímu měření.
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N - Regionální mízní uzliny
NX Regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0 Regionální mízní uzliny bez přítomnosti metastáz
N1 Regionální mízní uzliny s přítomností metastáz
M - Vzdálené metastázy
MX Vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0 Vzdálené metastázy nejsou přítomny
M1 Vzdálené metastázy přítomny
pTNM PATOLOGICKÁ KLASIFIKACE
Kategorie pT, pN a pM odpovídají kategoriím T, N a M.
ROZDĚLENÍ DO STADIÍ
Je-li postižena více než jedna uveální struktura, měla by se použít klasifikace
nejvíce postižené struktury.
Stadium I
Stadium II
Stadium III
Stadium IV

T1
T2
T3 T4
jakékoliv T jakékoliv T

N0
N0
N0
N1 jakékoliv N
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M0
M0
M0
M0 M1

