Jak moc jsou nebezpečné podezřelé útvary v tlamě?
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Jak moc jsou nebezpečné podezřelé útvary v tlamě
Čerpáno z odborné literatury
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Carolyn J. Henry, M. L. (2010). Cancer Management in Small Animal Practice
Onkologický kongres: Orální tumory psa a kočky (2018)

Veškeré informace jsou čerpány z uvedené odborné literatury a veterinárních seminářů
včetně obrazové dokumentace, k níž byla řádně zakoupena autorská práva.

Všichni víme, že nádorům našich zvířat se nemůžeme 100% vyhnout. Můžeme provádět sebe
lepší prevenci ve formě pravidelného sledování, což vřele doporučuji, ale zamezit vzniku
nádoru možné není.
Co ale v rámci prevence možné je, je dozvědět se vše o jejich příznacích, vzhledu a možnosti
diagnostiky včetně jejich terapie, abychom tak mohli okamžitě zasáhnout.
Je pochopitelné, že čím dřív na nádor v tlamě přijdeme, tím lépe se ho můžeme zbavit.
Každý nádor pochopitelně znamená riziko. To je jistě každému jasné.
Nádory tlamy jsou dost specifickou skupinou tumorů. Jejich vlastností je především
poměrně vysoká nebezpečnost už kvůli tomu, že jakýkoliv problém na hlavě je vždy rizikový.
Hlava je totiž oblast těla, kde jsou soustředěny tzv. kritické orgány (oči, mozek, hltan…).
Jejich poškození, ať už vlivem samotného nádorového onemocnění nebo vlivem terapie
nádoru (radioterapie nebo chirurgie v blízkosti kritických orgánů), vede ke smrti pacienta
nebo jeho snížení kvality života (doživotní invalidita pacienta).
Je ale důležité si také uvědomit, že i nádory, které mají už sami o sobě špatnou prognózu,
mohou znamenat pro pacienta poměrně malé riziko, pokud jsou odhaleny včas!
Na jejich včasném odhalení se přitom může docela významně podílet sám majitel. K tomu je
ale potřeba, aby se majitel zvířete o těchto nemocech dozvěděl vše potřebné podobně jako
o nutnosti pravidelného očkování.
Nejzásadnějším způsobem, jak přijít na nádor v tlamě, je všímat si klinických příznaků u
svého zvířete, kterými se projeví jeho přítomnost v tlamě. Těmito příznaky se mohou
prozradit i tumory, které letmým pohledem do tlamy zvířete unikají naší pozornosti. Zároveň
se těmito příznaky ale hlásí i jakékoli onemocnění dutiny ústní u Vašeho zvířete, takže Vás
tyto projevy upozorní na jakékoli onemocnění dutiny tlamy.
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str. 3 – 6 náhled není k dispozici

Jak je důležitá lokalizace tumoru v tlamě

Velmi důležitým faktorem pro další postup je všimnout si místa v tlamě, kde se tumor
vyskytuje.
Platí totiž, že tumory lokalizované v předních částech tlamy (pysk, brada, špička jazyka)
mají příznivější prognózu než novotvary v zadních částech hlavy (kořen jazyka, mandle).
Například melanomy na špičce jazyka  nebo na pysku  bývají méně maligní než
melanomy kořene jazyka .
(Symbol  značí příznivé vyhlídky na prognózu, symbol  vyjadřuje špatné očekávání
prognózy.)
(Maligní znamená zhoubný a tvorbu dceřiných ložisek - metastáz.)
Jiným příkladem je skvamocelulární karcinom, který je daleko agresivnější vytvoří-li se v
oblasti mandlí , než když se vyskytuje na jazyku .

Z těchto důvodů je třeba si všímat podezřelých útvarů, které se vyskytují zejména v zadní
části tlamy.
Určitým způsobem přispívá ke špatné prognóze i to, že nádory vzadu v tlamě bývají objeveny
až v pozdních stádiích růstu tumoru, kdy už nádor stihl vytvořit metastázy.
Někdy nám samo umístění nádoru v tlamě naznačí další průběh nemoci a upozorní, s jakou
měrou se daný typ tumoru v tlamě po chirurgickém zákroku objeví na stejném místě znova
(recidiva).
Například melanom dutiny ústní ve spodní čelisti recidivuje po chirurgickém zákroku v 10 –
30% případů , ale pokud jde o melanom vyskytující se v horní čelisti, tam je recidiva po
chirurgickém zákroku až 50% 
Uvážíme-li skutečnost, že melanom v dutině ústní psa je v četnosti tumorů dutiny ústní psa
nejčastějším tumorem a že v 80% případů tvoří metastázy, pak je jasné, že melanom v
tlamě pejska není žádná legrace.
Na druhou stranu se ale dá většina těchto nádorů (až na výjimky) diagnostikovat poměrně
snadno pouhým cytologickým vyšetřením.
K tomu všemu se ale ještě dostaneme.
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str. 8 – 13 náhled není k dispozici

Nejčastější maligní novotvary dutiny ústní PSA a KOČKY
Nejčastějšími maligními novotvary dutiny ústní PSA jsou:
1. maligní melanom (MM)
2. skvamocelulární karcinom (SCC)
3. fibrosarkom (FSA)

Nejčastějšími maligními novotvary jazyka PSA jsou maligní melanom a následně
skvamocelulární karcinom.
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str. 15 náhled není k dispozici

Co vědět o těchto nádorech, aby z toho nešla hlava kolem

Maligní melanom
Melanomem se rozumí nádor tvořený z pigmentových buněk obsahujících melanin.
Melanin je barvivo (pigment) obsažený v kůži, vlasech, nebo duhovce oka.
Název maligní formy melanomu je maligní melanom.
Melanom se často vyskytuje kdekoliv na těle zvířete, kdy jde často o neškodný benigní tumor.
Pokud se ale objeví v tlamě psa, zpravidla jde o velký problém.
U toho to typu nádoru je velmi důlež itá lokalizace výskytu melanomu na těle
zvířete!!!
Více než 85% melanomů původem z osrstěné kůže se chová benigně.
Oproti tomu skoro všechny melanomy, které se nacházejí v dutině ústní psů, jsou maligní!!!
Podle dostupných studií melanomy v tlamě psa, které tvoří až v 80% metastázy.

Melanom je nejčastějším maligním tumorem dutiny ústní u psů.

Melanom vyrostlý z vnitřní strany horního levého pysku, pudl; 11 let
Foto: Regia Vet s. r. o
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str. 17 náhled není k dispozici

Skvamocelulární karcinom
Co to je? Skvamocelulární karcinom je výsledek nádorového bujení, kdy se buňky na povrchu
kůže nebo sliznice nádorově změní a začnou se nekontrolovaně množit.

Foto: Carolyn J. Henry, M. L. (2010). Cancer Management in Small Animal Practice

Za normálních okolností se všechny sliznice a povrchy kůže přirozeně obnovují. Staré buňky
se odlupují a odhalují se nové, mladší. Tak je zajištěna stálá obnova sliznic a kůže. Tím je
poskytována účinná ochrana proti vnějšímu okolí.
Někdy se ale stane, že buňky, které jsou určeny k odloučení a přirozené výměně, se
nádorově změní. Svůj život neukončí a dále u nich zůstává schopnost dělit se. Počet těchto
buněk neustále narůstá a na povrchu sliznic, například na jazyku nebo v dutině ústní, se
začnou objevovat výrůstky. Stejně tak k tomu může docházet na povrchu kůže, kde se
případně ve zvýšené míře tvoří šupiny z těchto buněk. Soudržnost takto změněných
nádorových buněk je jiná než u zdravých buněk a tak dochází k erozím. Nádorové buňky je
celkem snadné detekovat pod mikroskopem a většinou stačí jen otisk útvaru na sklíčko.
Skvamocelulární karcinom se projevuje buď jako výrůstky na sliznici nebo na kůži proliferativní léze
nebo jako povrchové poškození sliznic nebo kůže - erozivní léze.


Proliferativní léze (výrůstky na sliznici nebo na kůži) mohou vypadat různě od
červených povlaků na kůži po květákovité výrůstky často s vředy na jejich povrchu.



Erozivní léze (povrchové poškození sliznic nebo kůže), které se vyskytují často u
koček, začínají jako mělké léze s krustou a vyvinou se v hluboké vředy.
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str. 19 – 27 náhled není k dispozici

Jak jsou tyto tumory nebezpečné
Abyste získali povědomí o tom, že je opravdu velmi důležité věnovat veškeré úsilí, čas a
peníze zjištění, co je jakýkoli útvar v tlamě zač, vyjádřím potenciální riziko těchto tumorů
následujícími body. Teprve potom pochopíte, že setkání s těmito tumory v tlamě psa nebo
kočky vyžaduje pro záchranu jejich života včasnou a komplexní léčbu, která se zpravidla
neobejde bez kombinace chirurgie a radioterapie.
1)
2)
3)
4)
5)

Jak často se tumor v tlamě objevuje.
Jak je snadné tento nádor diagnostikovat – tj. stačí k odhalení pouhá cytologie?
Jaké je riziko metastáz.
Jaké je riziko recidivy (opětovného návratu).
Jaká je přežitelnost pacienta stiženým daným druhem nádoru.

PES
MELANOM
1) Melanom je nejčastějším maligním tumorem v tlamě psa.
2) K prvotnímu odhalení stačí pouze FNAb a cytologie. To je dobrá zpráva.
3) Riziko metastáz u melanomu je 80%. To znamená, že ze 100 melanomů v dutině ústní
jich 80 metastazuje.
4) Riziko recidivy (opětovného návratu)u melanomu je po chirurgickém odstranění
30 - 50%,
pokud se po chirurgii ještě pacienti následně ozařují, pak je riziko recidivy 10 – 20%.
5) Většina pacientů s melanomem tlamy žije po chirurgickém odstranění jen 5 – 10 měsíců,
pokud se po chirurgii ještě pacienti následně ozařují, většina těchto pacientů žije
11 -12 měsíců.
SKVAMOCELULÁRNÍ KARCINOM (SCC)
1) SCC je druhým nejčastějším maligním tumorem v tlamě psa.
2) K jeho odhalení stačí pouze cytologie a dokonce jen otisk tumoru. Takže ani není
potřeba do útvaru píchat.
3) Riziko metastáz SCC v tlamě a na jazyku je 10%, ale pokud je SCC zjištěn na mandlích,
pak re riziko metastáz 90%!
4) Riziko recidivy (opětovného návratu)u SCC je po chirurgickém odstranění 30 - 50%,
pokud se po chirurgii ještě pacienti následně ozařují, pak je riziko recidivy 20 – 30%.
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str. 29 – 31 náhled není k dispozici

Jak je to s životem po použití dostupné terapie?
Většina pacientů s fibrosarkomem tlamy žije po chirurgickém odstranění 28 měsíců,
pokud se po chirurgii ještě pacienti následně ozařují, většina těchto pacientů žije
31 – 45 měsíců.
Co tedy z těchto čísel vyvodit?
Tyto dva uvedené tumory patří mezi nejčastější velmi nebezpečné nádory a představují v
dutině ústní koček skutečně velký problém. Ten je dán už jen tím, že jakákoliv chirurgie v
tlamě kočky ve formě amputace dolní či horní čelisti je u koček nemyslitelná, protože kočky
se nenaučí s takto ošetřenou dutinou ústní nikdy přijímat potravu (viz kapitola o terapii).
Účinného odstranění tumoru z tlamy s dostatečně širokými okraji kolem nádoru není možné
u koček uspokojivě dosáhnout.
Jediná šance je takový nádor co nejčasněji diagnostikovat a zachytit ho tím v minimální
velikosti. Proto je důležité věnovat veškerou pozornost a úsilí k identifikaci jakéhokoli
tumoru v dutině ústní. (POZOR ALE - Skvamocelulární karcinom v tlamě kočky v době, kdy je
již viditelný, vytvořil s 30% pravděpodobností metastázy (viz kapitola SCC u koček).
Kromě těchto dvou nádorů se opět mohou vyskytovat v malé míře i jiné nebezpečné tumory.
Dalším v pořadí je to lymfom a pak karcinom slinné žlázy.
U koček na rozdíl od psů ale například melanom nebo ameloblastom patří ve výskytu až
poslední místa.
V souvislosti s výše popsanými tumory chci upozornit na jednu věc související s
pravidelným odborným ošetřením chrupu u psů.
Možná, že se někomu zdá dobrý nápad zbavovat zuby zubního povlaku pouhým
oškrabáním. Pořídí si zubní srpek, naučí svého pejska na tento způsob očisty zubů a
pochvaluje si, jak pejska uchránil zbytečné narkózy a ještě ušetřil za tento úkon u
veterináře.
Před touto „úsporou“ chci ale varovat. Ať už zbavujete zubního povlaku tímto
způsobem zuby svého psa doma nebo někde jinde za nižší cenu bez ošetření
ultrazvukem a narkózy, výsledkem je nedostatečně zhodnocení zdravotního stavu
dutiny ústní Vašeho pejska. Není-li pes v narkóze, nemůže být dostatečně
prohlédnuta zadní část dutiny ústní. Je to právě ta oblast, kde se schovají ty
nejzrádnější nádory a jejich přehlédnutí již na začátku může stát pejska nebo
kočičku život. Navíc neodborným ošetřením chrupu bez narkózy a pouze
mechanickým oškrábáním kamene dochází ke zraňování sliznice, jejíž zhojení se při
nedostatečné hygieně může protáhnout do chronického problému a to už je jen
krůček ke vzniku skvamocelulárního karcinomu v tlamě.
Součástí každého ošetření zubů v narkóze je plnohodnotná prohlídka dutiny tlamy a
je to i příležitost vyloučit touto revizí tlamy přítomnost skrytého tumoru.
32

str. 33 – 35 náhled není k dispozici

