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definice, základní pojmy

Definice
Histologicky nebo cytologicky prokázaná metastáza nádoru do krčních uzlin 
bez nálezu primárního nádoru při systematickém podrobném vyšetření.
Nejedná se o karcinomy štítné žlázy a lymfomy. 

Obecné skutečnosti
■	 	zduření na krku je nezřídka prvním příznakem maligního nádoru hlavy a krku 
■	 	přibližně u  5 % případů se nepodaří zjistit primární nádor
■	 	u krčních uzlinových metastáz původně neznámého původu je primární nádor 

přibližně v 75–90 % nalezen na hlavě a krku
■	 	většina původně neznámých primárních lokalizací je situována v patrové mandli 

a kořeni jazyka, dále pak v nosohltanu a hypofaryngu

Teorie vysvětlující existenci krční metastázy bez primárního nádoru
Patofyziologický mechanismus není dokonale vysvětlen. Teorie se shodují v názoru,  
že epiteliální nádor nemůže na krku vzniknout de novo: 
■	 primární nádor existuje, ale nebyl nalezen
■	 primární nádor existoval, ale byl eliminován imunitním aparátem
■	 malignizace epiteliální výstelky kongenitální cysty

nasofarynx

orofarynx

hypofarynx

Nejčastější lokalizace primárního tumoru: 
patrová mandle, kořen jazyka a hypofarynx

patrová mandle

kořen jazyka
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Diagnostika

Než je defi nitivně stanovena diagnóza krční metastázy bez známého 
primárního tumoru, musí být použity všechny prostředky k diagnostice 
primárního ložiska. 

Anamnéza a vyšetření  
■ kompletní anamnéza (včetně otázek na prodělaná onkologická onemocnění) 
■  kompletní ORL vyšetření, včetně palpace krku, spodiny ústní, patrových mandlí 

a jejich lůžek, kořene jazyka
■ podrobné endoskopické vyšetření horní etáže cest dýchacích a polykacích 
■ vyšetření kůže včetně kštice
■ sonografie krku s odběrem biopsie tenkou jehlou (FNAB)
■ zobrazovací metody (dle možnosti CT, MR, PET-CT)
■  panendoskopie v celkové anestezii s odběrem cílených biopsií, tonzilektomie 

Obecné skutečnosti na podkladě základního vyšetření
■  u pacienta s vysokou expozicí tabáku a alkoholu předpokládáme dlaždicový 

karcinom hlavy a krku
■  velmi rychlý růst směřuje spíše k diagnóze maligního lymfomu nebo anaplastického 

karcinomu štítné žlázy
■  je-li pacient léčen pro tumor v jiné než ORL lokalizaci (např. karcinom žaludku), 

pak myslíme na vzdálenou (i pozdní) metastázu 
■  mnohočetné pakety uzlin bilaterálně směřují spíše k diagnóze maligního lymfomu
■  tuhá uzlina v oblasti II je nejspíše metastázou dlaždicového karcinomu hlavy a krku
■  uzlina v oblasti V vzbuzuje podezření na nazofaryngeální lokalizaci
■  uzlina v oblasti VB vzbuzuje podezření na vzdálený původ

Tuhá uzlina v oblasti II je nejčastěji metastázou 
dlaždicového karcinomu hlavy a krku
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Pravděpodobné (předpokládané) lokalizace primárního tumoru 
podle umístění metastázy
Oblast I:  ret, bukální sliznice, dutina ústní, přední část nosní dutiny, 
  měkké tkáně tváře
Oblast II:  dutina ústní, orofarynx, nazofarynx, supraglotický larynx, hypofarynx
Oblast III:  larynx, hypofarynx, štítná žláza
Oblast IV:  larynx, hypofarynx, štítná žláza, jícen, plíce, horní část GIT
Oblast V:  nazofarynx, štítná žláza, krční jícen

TNM klasifi kace
N1  – stejnostranná jediná ≤ 3 cm
N2 a – stejnostranná jediná > 3 a ≤ 6 cm
   b – stejnostranné vícečetné ≤ 6 cm
   c – oboustranné, druhostranné ≤ 6 cm
N3 > 6 cm

Oblasti a podoblasti krku

IA: submentální

IB: submandibulární

II: horní jugulární

III: střední jugulární

IV: dolní jugulární

V: laterální

VI: centrální
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Obecné skutečnosti z biopsie tenkou jehlou (FNAB): 
■  přibližně u 80 % metastatických uzlin, kde nebyl objeven primární nádor, se jedná 

histologicky o dlaždicobuněčný karcinom
■  v ostatních případech se jedná o adenokarcinomy, melanomy, nediferencované 

karcinomy a malobuněčné karcinomy 
■  adenokarcinom v distálních krčních oblastech má nejspíše původ infraklavikulárně 

a další invazivní vyšetření horních dýchacích a polykacích cest není nutné
■  nejčastější původ krční metastázy infraklavikulárního adenokarcinomu jsou 

(s klesající frekvencí): plíce, GIT, prs, pankreas, prostata, ovarium
■  pokud je výsledkem biopsie tenkou jehlou tumor štítné žlázy, lymfom nebo 

melanom, je pokračováno diagnostickým a terapeutickým postupem 
doporučeným pro tyto diagnózy 

■  u dlaždicobuněčného karcinomu lze vyšetřit i markery HPV (pozitivita ukazuje 
na orofarynx) a EBV (nazofarynx) 

Nepřínosná biopsie tenkou jehlou (FNAB)
■   pokračovat ve vyšetřování zobrazovací metodou a panendoskopií 
■  pokud při panendoskopii není nalezen primární nádor, je ve stejné době vykonána 

exstirpace uzliny a peroperační vyšetření zmrazeným řezem 
■  pokud je výsledkem dlaždicobuněčný karcinom (v 80 %), je ve stejné době 

pokračováno blokovou disekcí krčních uzlin 
■  pokud je výsledkem adenokarcinom a uzlina je lokalizována v oblasti I až III, 

může být zvažována rovněž bloková disekce a eventuálně parotidektomie 
(případně exstirpace podčelistní žlázy) 

■  v případě lokalizace metastázy adenokarcinomu v oblasti IV a V, je předpokládána 
infraklavikulární lokalizace primárního tumoru a výkon je exstirpací uzliny ukončen

K biopsii tenkou jehlou je používána standardní stříkačka 20 ml a jehla č. 18 G (růžová). 
Nástroj s madlem umožňuje vyvinout větší podtlak při aspiraci materiálu.

Biopsie tenkou jehlou

K biopsii tenkou jehlou je používána standardní stříkačka 20 ml a jehla č. 18 G (růžová). 
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Exstirpace uzliny následuje až po absolvování kompletního diagnostického 
postupu. Pokud přistupujeme k exstirpaci uzliny, měla by být vždy zajištěna 
možnost peroperačního vyšetření zmrazeného řezu a podmínky pro 
dokončení blokové krční disekce v rámci jednoho chirurgického výkonu! 

Důsledky exstirpace uzliny v časném stadiu vyšetřování
■	 	patrně nezhoršuje přežití, pokud po ní následuje adekvátní léčba krčních uzlin
■	 	zpravidla vyžaduje další celkovou anestézii 
■	 	zhoršuje podmínky pro následnou blokovou disekci
■	 	poruší fasciální vrstvy na krku, čímž zhorší regionální kontrolu oproti lege artis 

provedené blokové disekci zejména pokud není aplikována adjuvantní radioterapie 
krčních uzlin

■	 	oddálí vypátrání primárního nádoru

léčba

Terapie metastázy dlaždicového a nediferencovaného karcinomu  
bez známého primárního nádoru
■	 	bloková disekce krčních uzlin (většinou selektivní, dříve byla doporučena  

radikální disekce)
 ■	 další terapeutický postup závisí na rozsahu uzlinového postižení:

N1 bez extrakapsulárního 
šíření (ECS)

sledování

RT krčních uzlin a oblasti předpokládaného  
primárního tumoru

N2–3 bez ECS RT nebo CRT krčních uzlin a oblasti předpokládaného  
primárního tumoru

Jakékoliv N s ECS
CRT krčních uzlin a oblasti předpokládaného  
primárního tumoru

Inoperabilní uzlinový 
nález

CRT krčních uzlin a oblasti předpokládaného  
primárního tumoru s navýšením dávky na klinicky 
jednoznačné nádorové postižení

RT – radioterapie, CRT – chemoradioterapie
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Poznámka:  V provádění radioterapie existují některé kontroverze, které se týkají zejména rozsahu 

ozařování krčních uzlin a možného primárního tumoru. Trendem je zmenšení objemu 

možného primárního tumoru s cílem snížení toxicity léčby, nikoliv však na úkor 

léčebných výsledků. 

Prognózu pacientů s metastázami do krčních uzlin při neprokázaném 
primárním nádoru ovlivňuje
■	 rozsah uzlinového postižení
■	 extrakapsulární šíření nádoru
■	 operabilita uzlinového nálezu
■	 histopatologické vlastnosti nádoru (grading)
■	 HPV status
■	 celkový biologický stav a věk
■	 kouření a alkohol v anamnéze

5-leté přežití dle stádia N (podle Grau et al. Radiotherapy and Oncology 2000)

N stádium Počet hodnocených 5-leté přežití

N1
N2
N3

46
136
93

48 %
38 %
25 %

Celkem 275 36 %
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