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Podle jeho slov tato chmurná statistika 
v podstatě odpovídá statistikám dalších 
vyspělých zemí a je dána zejména tím, 
že lidé se dožívají stále vyššího věku, 
a nádorové onemocnění má tak delší 
dobu, aby je „dostihlo“ ještě během 
jejich života.

Ovšem budu-li vycházet i z vyjádře-
ní řady vašich kolegů, kteří publiku-
jí v této příloze Týdne, dnes už není 
takový problém mnoha nádorovým 
onemocněním čelit, ale včas je zachy-
tit.

Jak je jistě pojednáno i dále, mluvíme 
o prevenci primární a sekundární. Primár-
ní spočívá v aktivní péči o své zdraví. Stále 
platí hlavní pravidlo: Nejdůležitější je nekou-
řit. Ačkoliv je to tak jednoduché, stále ještě 
mnoho lidí to nerado slyší. Jenže například 
rakovina plic bývá třicetkrát častější u kuřá-
ků než u lidí, kteří tabáku neholdují. Další 
důležitou zásadou je nebýt obézní, každý den 
se udržovat v pohybu a nevyhýbat se fyzické 
zátěži, jíst pestrou stravu atd. 

Ovšem ještě důležitější je včas zjistit pří-
padný nález. K tomu slouží preventivní pro-
hlídky. Avšak také každý, kdo sám na sobě 
vypozoruje podezřelé příznaky, by měl nepro-
dleně navštívit svého lékaře, který rozhodne 
o dalším postupu. Snad před každou ordinací 
praktického lékaře visí plakáty s vyjmenova-
nými varovnými příznaky, jimiž se vznikající 
nádorové onemocnění zpravidla ohlašuje (viz 
rámeček). Významným prostředkem sekun-
dární prevence jsou tři screeningové pro-
gramy, které se v ČR uplatňují a jsou hrazeny 
plátci zdravotní péče. Jde o screening karci-
nomu tlustého střeva a konečníku, screening 
karcinomu prsu a screening karcinomu čípku 
děložního. Bohužel, například screeningový 
program karcinomu tlustého střeva a koneč-
níku u nás ročně podstoupí pouze asi 16 % lidí 
příslušné věkové kategorie, ačkoliv výskytem 
právě tohoto onemocnění bezpečně držíme 
první příčku ve světě. Odrazem podceňování 

screeningu je, že z každoročních 8 tisíc pa-
cientů diagnostikovaných s novou rakovinou 
tlustého střeva plná polovina k lékaři přichá-
zí pozdě a už nemůže být vyléčena. Naopak 
screening rakoviny prsu využívá přibližně 
50 % žen – a je to znát: Třebaže výskyt rako-
viny prsu i u nás neustále stoupá, díky stále 
časnějšímu záchytu naopak úmrtnost na ni 
klesá. Obecně pro všechny zhoubné nádo-
ry platí, že jsou-li léčeny v časném stadiu, 
naděje na vyléčení pacienta je nesrovnatelně 
vyšší než v případě pokročilého stadia. Navíc 
zhoubný nádor v časném stadiu často stačí 
pouze odoperovat, případně použít nějakou 
jednodušší, méně zatěžující pooperační léč-
bu. I v souvislosti s celospolečenskou disku-
sí o směřování českého zdravotnictví a jeho 
fi nančním zabezpečení musím připomenout, 
že včas zjištěný nádor, resp. jeho léčba, je 
výrazně levnější než boj o záchranu pacienta 
s nádorem v pokročilém stadiu.

Neměl by se tedy počet screeningo-
vých programů rozšířit i na další nádo-
rová onemocnění?

Vyjdu-li z mnoha výzkumů i ze zdravotního 
stavu lidí v euroatlantickém civilizačním okru-
hu, kam svým životním stylem a stravovacími 
návyky patří i česká populace, musím odpo-
vědět, že asi ne. Například plošný screening 
rakoviny prostaty by vůbec nebyl smysluplný, 
protože po 80. roce života – a u nás už není 
problém se takového věku dožít, ji má snad 
téměř každý muž a nebývá příčinou jeho 
smrti. Včasná diagnostika rakoviny prostaty 
pomocí PSA je samozřejmě důležitá. Nebo si 
vezměme hlavního „onkologického zabijáka 
českých mužů“ – rakovinu plic. Samozřejmě 
by bylo skvělé disponovat screeningem, kte-
rý by ji včas dokázal odhalit. Provést každé-
mu člověku rentgenové vyšetření plic včetně 
CT by bylo náročné nejen fi nančně, ale zej-
ména by populaci vystavilo značné radiač-
ní zátěži při vysokém procentu negativních 
nálezů. Pravděpodobně do ztracena se roz-
plynou i některé současné ojedinělé studie 
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Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: 
Reformu zdravotnictví 
nutně potřebuje i náš obor 
V letošním roce bude zhoubný nádor diagnostikován u zhruba 70 tisíc obyvatel České republiky, přibližně 
28 tisíc našich spoluobčanů zemře v důsledku nádorového onemocnění. Podle prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., 
předsedy České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, pod odborným 
lékařským dohledem je rok co rok na 450 tisíc lidí, kteří mají nebo měli zhoubný nádor. „Prakticky každý třetí 
občan ČR se během svého života musí vypořádat s nějakým zhoubným nádorem – a každý čtvrtý obyvatel 
na zhoubný nádor zemře,“ konstatuje prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Prof. MUDr. Jiří 
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ústavu, Brno
předseda 
České onkologické 
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Zdroj: Liga proti rakovině Brno

Varovné příznaky skrytě 
probíhajícího onkologického 
onemocnění:

   změny v dosavadních 
zvyklostech vyprazdňování 
stolice a moče 

   přetrvávající potíže polykací, 
žaludeční a střevní 

   přítomnost krve v moči, 
ve zvratcích, ve sputu při kašli, 
ve stolici 

   nehojící se rána na kůži nebo 
sliznici 

   změny mateřských znamének 
– jejich svědění, změna barvy, 
velikosti, tvaru 

   zduření mízních uzlin 
   přetrvávající kašel, chrapot, 
změna hlasu 

   zduření nebo zatvrdnutí v prsu, 
deformace či výtok z prsní 
bradavky 

   nepravidelná menstruace, 
krvácení po pohlavním styku, 
výtok z rodidel 

   jakákoliv jiná déle trvající 
a nevysvětlitelná změna 
organismu
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s CT screeningem plic v zahraničí. Možnou 
cestou pro včasnou diagnózu rakoviny plic je 
vyhledávání tohoto onemocnění v rizikových 
skupinách populace.

Loni v listopadu Česká onkologická 
společnost upozornila na to, že na nej-
modernější protinádorové léky se 
u nás z veřejného zdravotního pojiš-
tění ročně vynaloží asi 2,2 mld. Kč. 
Ale že kdyby biologická léčba měla 
být naordinována všem onkologickým 
pacientům, tyto náklady by musely 
činit 6 miliard...

My jsme tato čísla zveřejnili záměrně, 
neboť jsme chtěli povzbudit diskusi o fi nan-
cování zdravotnictví. Samozřejmě dobře 
víme, že sto procent všech pacientů z celé 
řady důvodů ani moderně léčit nelze. A nejen 
z fi nančních důvodů – ale třeba taky proto, 
že někteří pacienti nechtějí dojíždět do ně-
kterého z celkem 13 specializovaných onko-
logických center u nás, mají jiné přidružené 
nemoci nebo zemřou krátce po stanovení 
onkologické diagnózy. I když tato centra jsou 
svou úrovní plně srovnatelná se Západem 
a hustota jejich sítě je na našem území ještě 
o malinko větší, než je ve většině vyspělých 
zemí běžné. Tam totiž bývá jedno takové cen-

trum sotva na každý milion obyvatel. Ale byli 
bychom rádi, kdyby moderní léčba nebyla 
poskytována současné, v průměru zhruba 
jen třetině indikovaných pacientů, nýbrž ale-
spoň 70 až 80 % z nich. Nyní se však biologic-
ké léčby dostává v průměru přibližně pouze 
každému druhému pacientovi s kolorektálním 
karcinomem a u žen s HER2/neu pozitivním 
karcinomem prsu mohou s (neo)adjuvantním 
podáním trastuzumabu počítat jen asi čtyři 
pacientky z každých sedmi. Nemyslím si, že 
by oněch šest miliard korun, jistěže poněkud 
nadsazených, na plně využitou biologickou 
léčbu onkologických onemocnění nebylo 
možné nalézt v kontextu veřejných výdajů. 
Nicméně je tu i druhá možnost: Totiž prosadit 
novou koncepci zdravotního pojištění, která 
by změnila plátce zdravotní péče na skuteč-
né zdravotní pojišťovny se vším všudy. Stejně 
jako třeba motoristé u svých pojišťoven by 
i klienti zdravotních pojišťoven přesně vě-
děli, na co mají ve zdravotní péči smluvní ná-
rok. Existovalo by tedy standardní solidární 
pojištění, komerční připojištění, spoluúčast 
a případně i motivační funkce, jako je malus 
a bonus. Malus například za kouření, v přípa-
dě, že jde prokázat, bonus řekněme za pravi-
delné absolvování preventivních prohlídek.

 

Každý člověk má v buňkách mnoho tisíc 
genů, které ovlivňují jeho schopnosti 
se vypořádat  s infekcemi, s toxickými 
látkami, zvládnout stres, vypětí a jiné 
zátěže. Jsme rozdílní, neboť variabilita 
genů je obrovská. V této záplavě gene-
tických informací se mohou objevovat 
poruchy (mutace) v určitých genech, 
které dokáží způsobit nemoc nebo vyvo-
lat vysoké riziko objevení se nemoci, tzv. 
predispozici. Někdy stačí jedna mutace 
v jednom genu a možnost, že její nositel 
onemocní nádorem, se mnohonásobně 
zvýší. 

Během posledních dvaceti let se obje-
vilo mnoho informací o genech, které 
takovéto riziko způsobují. Jsme schop-
ni je testovat a nacházet příčiny nemo-

cí v rodinách. Stále však to není vše, 
co potřebujeme znát, a výzkum nových 
predispozičních genů pokračuje. V kli-
nické praxi mají význam především 
vysoce rizikové geny, které dokáží zvýšit 
pravděpodobnost onemocnění nádorem 
mnohonásobně. 

Odhaduje se, že asi 5–10 % nádo-
rů může být dědičného původu, což 
znamená, že pacient onemocněl přede-
vším kvůli významné dispozici zděděné 
z předchozí generace.

U koho se provádí genetické 
testování?
V naší republice se ročně objeví mnoho 
tisíc nově diagnostikovaných nádorů. 
Provádět genetické testování u všech 

pacientů však nemá význam. U někte-
rých nádorů totiž vůbec neznáme gene-
tickou příčinu, i když se tyto nádory 
v rodinách opakují. Příčinou nádoru 
může být třeba silné kouření (a jím ini-
ciované především nádory plic, hltanu, 
hrtanu atd.). Dědičná dispozice je také 

Dispozice převzaté od předchozích generací 
není radno podceňovat 
Nádorová onemocnění a dědičnost
Nádorové choroby označujeme za polyfaktorální, což znamená, že ve většině případů vznikají na základě 
mnoha různých faktorů, dědičných i nedědičných. Stále platí a bude platit, že zásadním rizikovým faktorem 
je kouření. K němu se často přidává konzumace alkoholu, nesprávné stravování, obezita, pracovní rizika – 
a u každého z nás také určitá míra dědičné náchylnosti. 

MUDr. Lenka 
Foretová, Ph.D.
vedoucí lékařka 
Oddělení 
epidemiologie 
a genetiky nádorů, 
Masarykův 
onkologický ústav, 
Brno 
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málo pravděpodobná tam, kde se nádo-
ry sice opakovaly, ale ve vyšším věku. 
Přesto je správné jakékoliv podezření 
konzultovat se svým lékařem. Určitě 
totiž poradí, jak postupovat dál. Stej-
ně tak lze přímo kontaktovat genetické 
pracoviště. S jeho výběrem by měl rov-
něž pomoci lékař, v jehož péči se pa-
cient právě nachází. Další možností je 
poslat e-mailový dotaz na Onkologickou 
poradnu Masarykova onkologického 
ústavu, která se nachází na internetové 
adrese www.mou.cz.   

Při první návštěvě klinický genetik 
probere všechny podrobnosti osobní – 
a především rodinné anamnézy, zapíše 
rodokmen. Proto se vyplatí, aby si paci-
ent před návštěvou klinického genetika 
zjistil co nejvíce informací o své rodině, 
u onkologických pacientů pak kromě 
jejich jména také jejich data narození, 
o která onemocnění šlo a v jakém věku 
se objevila. Podle toho lze odhadnout 
míru dědičného rizika a v mnoha přípa-
dech i navrhnout genetické testování. 

Konzultace s genetikem je nesmírně 
důležitou součástí vyšetření, před tes-
továním i po něm. Při něm se rozhodne 
i o tom, u koho v rodině vlastně testování 
začít, u koho provést vyhledávání chyb 
v rizikových genech, v kterých genech. 
Musí se postupovat racionálně. Pokud 
se například v rodině objevil nádor 
prsu u maminky i babičky, a to v jejich 
mladém věku, je třeba začít testování 
u nemocné maminky – a ne u její zdravé 
dcery. U maminky předpokládáme, že 
její onemocnění bylo dědičné, že může 
být nosičkou rizikové mutace. Její zdra-
vé děti mají již pouze poloviční pravdě-
podobnost nést mutaci a nedává smysl 
u nich testování začít. Takže hledání 
zárodečné (zděděné) rizikové mutace, 
která v rodině způsobila mnohočetná 
onemocnění, je nejlepší provádět u nej-
rizikovější pacientky/pacienta. 

Pokud u nich mutaci najdeme, urči-
tě nabídneme celé rodině, všem osobám 
v riziku, tzv. prediktivní testování, tj. 
test na nalezenou rodinnou mutaci. Už 
víme, kde tato mutace je a jak vypadá, 
testování příbuzných je pak už poměrně 
jednoduché a trvá mnohem kratší dobu. 
Vyšetřovací metody v laboratořích se 
neustále zlepšují a jsme schopni geny 
vyšetřovat mnohem lépe než před deseti 
lety. Pokrok jde rychle kupředu.  

V některých rodinách však všichni 
pacienti s nádorovým onemocněním 
zemřeli, proto se tam snažíme najít muta-
ci u zdravých osob, většinou nejbližších 
příbuzných. Celý proces testování se 
potom může protáhnout na mnoho měsí-
ců, mnohdy dokonce testujeme i déle než 
rok – jednoho po druhém, dlouhé geny, 

množství analýz u každého, až do doby, 
než u někoho mutaci najdeme. 

V některých velmi rizikových rodi-
nách nelze najít mutaci ani u pacienta. 
Může to být dáno málo citlivými meto-
dami, či nějakým neznámým genem, ale 
jako vysvětlení  se nabízejí i další příčiny. 
V těchto rodinách nelze dědičnou pří-
činu vyloučit, a všem příbuzným proto 
radíme začít včas s doporučenou preven-
cí podle odhadovaného rizika v rodině. 

Protože testování dědičných typů 
nádorů je složité, musejí je provádět 
specializované laboratoře, které jsou 
na vysoké odborné úrovni. Stejně tak 
lékař, klinický genetik, musí interpreto-
vat výsledky s ohledem na situaci v rodi-
ně a na komplikovanost genetické pro-
blematiky.

Některé laboratoře, většinou komerč-
ní, nabízejí omezené testování, vyšetření 
několika málo  mutací například v ge-
nech BRCA1 anebo BRCA2 pro riziko 
nádorů prsu a vaječníků. Je však třeba 
vědět, že tyto testy mají malou výpověd-
ní hodnotu. Pokud má kdokoliv pozitiv-
ní rodinnou anamnézu nebo onemocnění 
v rodině v mladém věku, je vhodné, aby 
konzultoval klinického genetika a speci-
alizované pracoviště.  

Které jsou nejčastější dědičné 
formy nádorů?
Nejčastěji se v ordinacích setkáváme 
s dědičným syndromem nádorů prsu 
a/nebo vaječníků. Každý rok testuje-
me několik set rodin s podezřením na 
tento syndrom. Čím závažnější je rodin-
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Rodina s dědičným syndromem nádoru prsu a vaječníků. Příčinou onemocnění je mutace v genu BRCA1. 
Testováním je možné najít rizikové osoby, nosiče rodinné mutace, a zajistit jejich speciální preventivní sledování. 

Dědičný syndrom nádorů tlustého střeva a dělohy. Lynchův syndrom. Testování odhalilo mutaci v genu MLH1. 
Prediktivní testování v rodině zjistilo nosičství mutace u dalších příbuzných. Preventivní sledování, koloskopii, 
gynekologické kontroly a další je nutné začít co nejdříve. 

Nádor kolorekta v 41 l.
Zem. v 45 l.

Nádor dělohy v 48 l.
Nese MLH1 mutaci

Nemá MLH1 mutaci

Nemá MLH1 mutaci Nese MLH1 mutaci Nádor kolorekta v 28 l. Nemá mutaci Nese MLH1 mutaci

Nádor kolorekta v 45 l.
Zem. v 49 l.

Nádor prsu v 36 l.
BRCA1 mutace

Nádor ovarií v 49 l.
Zem. v 51 l.

Nádor prsu v 45 l.
BRCA1 mutace

Nese BRCA1 mutaci Nese BRCA1 mutaciNemá mutaci Nemá mutaci

Muž Žena První testovaný pacient
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ná anamnéza, tím více je pravděpodob-
né, že genetickým testováním dědičnou 
podstatu skutečně objasníme, tj. nalez-
neme rodinnou mutaci. 

Rodiny s opakovaným výskytem těch-
to nádorů, s výskytem nádorů prsu 
nebo vaječníků v mladém věku, by měly 
v každém případě konzultovat genetic-
ké pracoviště. Od roku 1995 známe dva 
vysoce rizikové geny, které tento syn-
drom způsobují, geny BRCA1 a BRCA2 
(zkratka z anglického breast cancer – 
nádor prsu). 

Pro informaci je možné uvést, která 
jsou základní kritéria pro testování 
v rodinách. Testujeme:

   pacientky s onemocněním ve věku 
do 40 let, 

   pacientky s oboustranným nádorem 
prsu, kdy se první nádor objevil ve 
věku do 50 let,

   pacientky s některým zvláštním typem 
nádoru prsu (medulární karcinom 
prsu nebo nádor prsu, kde jsou všech-
ny receptory negativní, tzv. triple 
negativní tumor).
Dále testujeme ženy s opakovaným 

výskytem onemocnění v rodině: Jakmile 
se v rodině nacházejí dvě ženy s onemoc-
něním v linii – a alespoň jedna z nich 
onemocněla ve věku do 50 let; nebo jsou 
v rodině tři ženy a více s onemocněním 
v kterémkoliv věku. Testujeme také 
všechny muže s nádorem prsu, asi 30 % 
z nich má dědičnou příčinu.

Mutace v těchto genech se může přenést 
do další generace, riziko je pro každého 
padesátiprocentní, jak u dcer, tak u sy-
nů. Proto je důležité, jakmile se potvr-
dí nález mutace, informovat v rodině co 
nejvíce příbuzných, aby mohli být pre-
diktivně testováni na stejnou mutaci.

Lynchův syndrom
Dědičný syndrom nádorů tlustého stře-
va se jmenuje Lynchův syndrom. Zná-
me několik genů, které mohou způso-
bit vysoké riziko onemocnění nádorem 
kolorekta, u žen bývá i vysoké riziko 
nádorů dělohy a vaječníků. Jde o geny, 
které mají velký význam právě při opra-
vách chyb v našem genetickém materiá-
lu, nazývají se reparační geny. Nejsou-
-li plně funkční, potom našim buňkám 
hrozí, že se v nich může hromadit více 
chyb, které nakonec mohou rychleji 
vést ke vzniku nádoru, v mladším věku, 
i k mnohočetným nádorům. Není výjim-
kou, když lidé s Lynchovým syndromem 
onemocní nádorem tlustého střeva v 25 
letech. 

Protože u tohoto syndromu bývá ná-
dorová prevence velice účinná a úspěšná, 
je dobře rodiny s ním nalézat, testovat 
je a starat se zavčas o jejich preventivní 
sledování. Členům takové rodiny může 
genetické testování a následné sledová-
ní reálně zachránit život. Je to proto, že 
při vyšetření tlustého střeva, koloskopii, 
lékař zachytí již přednádorové stavy ješ-
tě dříve, než z nich vznikne rakovina, 
a dokáže je při vyšetření odstranit. Lidé 
potom nemusejí na operaci, pouze se 
odstraňují například polypy, ze kterých 
by mohl zhoubný nádor vyrůst. U čle-
nů rodiny, v níž se vyskytuje Lynchův 
syndrom, je tedy třeba koloskopie začít 
již od jejich 20 let, a to pravidelně vždy 
po dvou letech, a je nutné ji provádět 
celý život. 

Důležitá prevence u dědičné 
dispozice k nádorům  
Testování v rodině určí, kdo má a kdo 
nemá velkou pravděpodobnost one-

mocnět. Pokud je zjištěn nosič rodinné 
mutace, musí být sledován podle rizik 
spojených se syndromem. 

Ženy s dispozicí k nádorům prsu 
a vaječníků se sledují již od 20–25 let 
po půl roce, kombinují se ultrazvuky 
prsou s magnetickou rezonancí, časněji 
se začíná i s mamografií. Vaginální ultra-
zvuk musí být prováděn po půl roce. 
Tyto kontroly slouží k časnému záchy-
tu nádorového onemocnění. Je-li žena 
odhodlána skutečně zabránit vzniku 
nádoru, má možnost podstoupit preven-
tivní operaci, spočívající v preventivním 
vyjmutí prsních žláz a jejich náhradě 
z vlastní tkáně (většinou z břicha) nebo 
pomocí implantátů. Riziko karcinomu 
prsu se potom sníží až téměř k nule. 
Stejně má možnost postoupit preventiv-
ní gynekologickou operaci. Pro některé 
ženy je to skutečně velice důležité řeše-
ní, které je chrání trvale před vysokými 
riziky. Více se můžete dozvědět na www.
mou.cz, www.linkos.cz a www.slg.cz. 

Stejně i u vysokého rizika nádorů 
tlustého střeva je prevence koloskopií 
velice úspěšná a dokáže zabránit vzniku 
nádoru. Musí se začít včas, musí se pro-
vádět pravidelně a trvale. Tímto způso-
bem doplněným o zdravý životní styl je 
možné zachránit mnoho lidských životů.

Doporučení na závěr
Podívejte se podrobně na svou rodin-
nou anamnézu. Pokud shledáte mož-
nou rodinnou zátěž,  konzultujte svého 
lékaře a zajímejte se o možnost preven-
ce, v případě potřeby i o konzultaci na
oddělení lékařské genetiky (všechny vět-
ší nemocnice v ČR – viz www.slg.cz). 
Nádorům je nutné předcházet všemi 
možnými způsoby.  
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Rozhodla jsem se pro ni udûlat…

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku.

Silgard®, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. 
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, 
adsorbovaná).
Vakcína Silgard® se podává injekčně ve 3 dávkách. Tak jako všechny očkovací 
látky, ani vakcína Silgard® nemusí plně ochránit každého a nezabrání vzniku 
všech typů rakoviny děložního čípku, předrakovinnému poškození ženských po-
hlavních orgánů (děložního čípku, zevních pohlavních orgánů a pochvy), brada-
vicím na genitáliích. Očkování nenahrazuje pravidelné gynekologické prohlídky. 
Poraďte se se svým lékařem, jestliže osoba, která má být očkována, je těhotná, 
snaží se otěhotnět nebo otěhotní během očkovacího období. U více než 1 z 10 
pacientů se objevily nežádoucí účinky v místě injekce zahrnující bolest, otok 
a zarudnutí. Také byla pozorována horečka. Dále byly hlášeny nežádoucí účinky 
v nižších frekvencích a po uvedení přípravku na trh.

*  Bližší informace poskytne ošetřující lékař, který zároveň vždy posoudí vhod-
nost  očkování v konkrétním případě.

První a jediné oãkování proti pfiedrakovinn˘m po‰kozením 
dûloÏního ãípku, pfiedrakovinn˘m po‰kozením zevních 

pohlavních orgánÛ, rakovinû dûloÏního ãípku, pfiedrakovinn˘m 
po‰kozením pochvy a genitálním bradavicím.

pro Ïeny od 9 do 45 let*
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Lidský papillomavirus se přenáší zejmé-
na pohlavním stykem, dále je možný 
přenos z rukou či úst na pohlavní orgá-
ny, za porodu z matky na dítě. HPV 
infekci však může člověk získat, aniž by 
byl sexuálně promiskuitní. Takový paci-
ent může žít v přísné monogamii páru, 
do níž si však jeho partner donese HPV 
infekci z předchozího vztahu. Promo-
řenost populace HPV infekcí ve věku 
od 16 do 18 let je přibližně 80 %. Ovšem 
prokázání přítomnosti HPV infekce ješ-
tě nemusí nic znamenat. Ve většině pří-
padů je totiž virus po určité době vlast-
ním imunitním systémem zničen. 

Lidský papillomavirus může v orga-
nismu přetrvávat i několik let, aniž by 
vedl k patologickým změnám. Při osla-
beném imunitním systému (například 
při dlouhodobém užívání kortikoidů, 
u vrozených či získaných imunodeficit-
ních stavů, při prožívání dlouhodobých 
stresových situací nebo u lidí s opako-
vanými záněty atd.) se HPV viry s vyso-
kým onkogenním potenciálem mohou 
zabudovat do genomu buněk hostitele 
a odstartují přednádorové až nádorové 
změny. Inkubační doba je 1 až 8 měsíců. 
Vznik karcinomu z přednádorových lézí 
může trvat za spolupůsobení rizikových 
faktorů až několik let. 

Důsledky HPV infekce
High risk HPV způsobují nejčastěji 
přednádorové změny v genitoanální 
oblasti. V mezinárodních studiích byl 
podíl vysoce rizikových lidských papil-
lomavirů prokázán v 99,7 % případů 
na vzniku karcinomu děložního hrdla, 
dále na vzniku karcinomu vulvy, pochvy 
a penisu (50 %), karcinomu konečníku 
(85–90 %) a karcinomu orofaryngeální 
oblasti (20 %). Low risk HPV typ 6 a 11 
iniciují vznik bradavic v genitoanální 
i orofaryngeální oblasti, podílejí se též 
na vzniku respiratorní papillomatózy.

Karcinomy děložního hrdla jsou 
v 70 % případů vyvolány high risk HPV 
typy 16 a 18. Mezi rizikové faktory kar-

cinomu děložního hrdla patří například 
časné zahájení sexuálního života, koin-
cidence jiných sexuálně přenosných 
chorob, pohlavní promiskuita, kouření 
cigaret, častá porodní poranění dělož-
ního hrdla atd. HPV infekce nejprve 
vyvolává v oblasti děložního hrdla před-
nádorové změny – tzv. dysplazie, které 
při přetrvávající infekci mohou v časo-
vém horizontu i několika let progredovat 
od mírných dysplastických změn přes 
těžké dysplazie ke vzniku karcinomu. 
Klinicky se v časných stadiích karcinomy 
děložního hrdla projevují intermitent-
ním krvácením mimo menstruační cyk-
lus či po pohlavním styku, bolestivostí 
při pohlavním styku, zapáchajícím výto-
kem. V pozdních stadiích bývají výrazné 
bolesti pánve vystřelující do oblasti zad 
z nádorového útlaku pánve. Prognóza 
pětiletého přežití je po léčbě u časných 
stadií velmi příznivá, pohybuje se okolo 
80–100 %. V pozdních stadiích je naděje 
na pětileté přežití zhruba 5–40 %. Stá-
le více se v praxi setkáváme s výskytem 
karcinomu u mladých žen. Ne vždy lze 
u žen plánujících těhotenství provést 
operační výkony zachovávající fertilitu.

HPV infekce se z 50 % podílí také 
na vzniku karcinomu vulvy (tj. zevního 
ženského genitálu) u premenopauzálních 
žen. Klinicky se karcinomy vulvy proje-
vují svěděním v oblasti zevního genitá-
lu, ulceracemi se zapáchajícím výtokem 
a bolestivostí. V pozdních stadiích býva-
jí bolesti pánve s nádorovým rozpadem 
třísel a klinickými projevy vzdálených 
metastáz. Pacientky většinou počáteč-
ní obtíže podceňují či se stydí, a často 
proto přicházejí k lékaři až v pozdních 
stadiích. Prognóza pětiletého přežití je 
v časných stadiích přibližně 77–90 %, 
u pozdních stadií okolo 18 %. 

Incidence karcinomu pochvy je 
poměrně nízká, ale klinické projevy 
s následnou léčbou výrazně snižují kva-
litu pohlavního života žen. Ani prognóza 
není příliš optimistická. Pětileté přežití 
se v časných stadiích pohybuje okolo 

43–53 % případů, v pozdních stadiích 
mezi 13–28 %. 

HPV infekce má výrazný podíl na kar-
cinomech anu (řiti) v 85–90 % případů. 
Klinicky se karcinomy projevují v první 
řadě krvácením z anu, zejména při toa-
letě, bolestivostí při defekaci či sklonem 
k zácpě. Často jsou tyto příznaky paci-
enty podceňovány za užívání laxativ. 
Prognóza pětiletého přežití v časných 
stadiích se pohybuje okolo 80 %, v pozd-
ních pod 50 %. 

Jak již bylo zmíněno, low risk HPV 
typ 6 a 11 se podílí na vzniku benigních 
bradavic – condylomata accuminata. 
Vyskytují se u mužů i žen s incidencí 
200–400 případů na každých 100 tisíc 
obyvatel. Postihují genitoanální oblast, 
ústa, nos, laryng, dokonce i spojivky. 
Bradavice se vyskytují od jednotlivých 
drobných bradavičnatých výrůstků 
po výrazně rozsáhlé bolestivé a svědivé 
trsy bradavic. Bradavice velmi často 
recidivují a většinou postihují oba sexuál-
ní partnery. Jejich léčba bývá velmi 
zdlouhavá a pro pacienty nepříjemná. 
Operační odstranění bradavic může vést 
k mutilaci (tj. znetvoření) zevního geni-
tálu a celková léčba bývá frustrující pro 
oba partnery. 

Očkování proti HPV
Rok 2006 sehrál v České republice 
důležitou roli v prevenci rakoviny dělož-
ního hrdla. Právě tehdy totiž byla v Čes-
ké republice zahájena éra vakcinace 
pomocí rekombinantních profylaktic-
kých vakcín proti lidskému papillomavi-

MUDr. Lucie Mouková 
Oddělení gynekologické 
onkologie, Masarykův 
onkologický ústav, Brno

Očkují se nejen dívky, lze vakcinovat i chlapce a ženy

Prevence karcinomu děložního hrdla
Lidský papillomavirus (HPV – Human papillomavirus) patří do čeledi Papillomaviridae, které vytvářejí malé 
neobalené DNA viry. V současné době již bylo popsáno přibližně 400 různých typů HPV, z nichž se 120 vyskytuje 
u lidí. V genitoanální oblasti byly popsány čtyři desítky typů HPV. Podle onkogenního potenciálu HPV dělíme 
na vysoce rizikové – high risk HPV (typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) a málo rizikové – low risk HPV 
(typ 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 70, 72, 74, 81). Nejvyšší riziko maligní transformace přinášejí zejména typy 16 a 18, 
které se zhruba v 70 % případů podílejí na vzniku karcinomu děložního hrdla. 
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ru. V prosinci 2006 byla poprvé apliko-
vána quadrivalentní vakcína proti HPV 
typům 16, 18, 6, 11 s názvem Silgard, 
ve světě známá pod názvem Gardasil. 
Jedna dávka obsahuje 20 ug proteinu 
L1 typu HPV 6, 40 ug proteinu L1 typu 
HPV 11, 40 ug proteinu L1 typu HPV 
16, 20 ug proteinu L1 typu HPV 18. L1 
protein je forma viru podobných částic 
(VLP = virus-like particle). Jako adju-
vans slouží amorfní aluminium-hydro-
xyfosfát-sulfátu. 

V září 2007 byla Evropskou komisí 
schválena pro Českou republiku apli-
kace bivalentní vakcíny Cervarix proti 
HPV typům 16 a 18. Jedna dávka vak-
cíny obsahuje 20 ug proteinu L1 typu 
HPV 16, 20 ug proteinu L1 typu HPV 
18. Jako adjuvans slouží ASO4 obsa-
hující 3-O-deacyl-4-monofosfory-lipid 
A adsorbovaný na hydroxid hlinitý. 

Obě vakcíny podle provedených studií 
prokazují ochranu proti HPV 16 a 18 
v prevenci prekanceróz a karcinomu 
děložního hrdla. U quadrivalentní vak-
cíny Silgard byl navíc prokázán účinek 
v protekci proti vulvárním a vaginálním 
prekancerózám, přičemž vakcína přiná-
ší i ochranu před sexuálně přenosnými 
bradavicemi v souvislostí s HPV 6 a 11, 
kdy snižuje i počet recidiv bradavična-
tých výsevů. 

V období od prosince 2006 do června 
2010 bylo v České republice naočková-
no přibližně 129 868 lidí, z toho zhruba 
70 % vakcínou Silgard. Nežádoucí účin-
ky obou neživých vakcín jsou minimální. 
Nejčastěji bývá bolestivost a zarudnutí 
v místě vpichu. U obou vakcín je pro-
kázána zkřížená protekce proti dalším 
high risk HPV typům 45, 31, 33, 52, 58, 
35, 59, 51, 56, 39, které se podílejí v asi 
10–20 % případů na dalších karcino-
mech děložního hrdla. Ceny obou vakcín 
jsou v České republice zhruba stejné, 
liší v různých lékárnách i u jednotlivých 
lékařů. Cena za jednu dávku se obvykle 
pohybuje od 2800 do 3500 Kč. 

Koho očkovat?
Očkují se nejen dívky ve věku 9–26 
let podle SPC (Summary of Product 
Characteristics = souhrn údajů o pří-
pravku) quadrivalentní vakcíny, ale lze 
vakcinovat i chlapce ve věku 9–15 let 
a ženy ve věku 16–45 let. U bivalentní 
vakcíny je studiemi dané věkové spekt-
rum dívek a žen ve věku 10–25 let. 

Očkování mimo SPC věkové kategorie 
není podle doporučení České gynekolo-
gické a porodnické společnosti postu-
pem non lege artis. Účinnost vakcíny 
proti HPV typ 16 a 18 se v mezinárod-
ních studií udává u dospívajících, kteří 
ještě nezahájili pohlavní život, až 100 %. 

U dívek a žen, které již žijí pohlavním 
životem, se účinek vakcíny pohybuje 
okolo 70–80 % při normálním gynekolo-
gickém nálezu. 

Na základě doporučení České gyneko-
logické a porodnické společnosti mohou 
být očkovány i ženy s abnormálním 
výsledkem cytologie, kondylomaty či 
ošetřenou přednádorovou lézí v ana-
mnéze, ale benefit vakcinace bude nižší. 
Například má-li žena pozitivitu jednoho 
typu high risk HPV 16 nebo 18, tak proti 
tomuto typu ji vakcína chránit nebude. 
Žena však může získat alespoň částeč-
nou ochranu proti dalším high risk HPV 
typům i v rámci zkřížené protekce (HPV 
45, 31, 33, 52, 58, 35, 59, 51, 56, 39). 

Je nutné si uvědomit, že zatím není 
k dispozici žádný dostupný terapeutic-
ký lék cílený proti HPV. Vakcinace je 
tak jedinou možností v současné medicí-
ně, jak snížit riziko vzniku karcinomu. 
Ovšem i přes vakcinaci ženám hrozí rizi-
ko vzniku karcinomu děložního hrdla 
z ostatních high risk HPV typů, které 
nejsou ve vakcinačním spektru. 

U chlapců a mužů se předpokládá 
pozitivní vliv vakcinace v zamezení pře-
nosu HPV infekce na ženy, dále pak 
v prevenci vzniku análního karcino-
mu. Studie na dospělých mužích nebyly 
zatím zveřejněny. Na kongresu EURO-
GIN 2010 byla prezentována první data, 
která naznačují, že očkování mladých 
mužů může vést ke snižování výskytu 
análních karcinomů. 

Podmínky pro očkování
Vakcíny se aplikují do svalů paže nebo 
do stehna. Po vakcinaci by měli kli-
enti počkat v čekárně alespoň 15 až 30 
minut, neboť u senzitivních jedinců 
nelze vyloučit časná alergická reakce. 
Je nutné aplikovat všechny tři dávky 
vakcín a respektovat přitom vakcinační 
schémata podle doporučení jednotlivých 
SPC preparátů. U preparátu Silgard je 
aplikační schéma 0-2.-6. měsíc, či lze 
využít zkrácené schéma 0-1.-4. měsíc. 
Všechny tři dávky se musí aplikovat do 
jednoho roku od první vakcinace. 

Vakcinovat lze i při kojení. U prepará-
tu Cervarix je aplikační schéma je 0-1.-
-6. měsíc. Pokud je zapotřebí očkovací 
schéma upravit, druhá dávka může být 
podána mezi 1. a 2,5. měsícem po prv-
ní dávce a třetí dávka může být podána 
mezi 5. a 12. měsícem po první dávce. 
U obou vakcín se zatím o přeočkování 
neuvažuje. Vakcinace v době gravidi-
ty není indikována a nedoporučuje se. 
V klinických studiích neplánovaně otě-
hotnělo několik pacientek. Počty těho-
tenských abnormalit byly stejné jako 
u neočkovaných žen. V době nemoci či 
nachlazení není vhodné očkovat pro 
oslabený imunitní systém. V tomto pří-
padě je vhodné odložit vakcinaci o zhru-
ba 14 dnů. V případě plánované součas-
né vakcinace proti jinému onemocnění je 
vhodné vakcinaci proti HPV posunout 
alespoň o 1–2 týdny, aby bylo možné 
zjistit původ případné alergické reakce. 

V současné době existují různé pod-
půrné programy jednotlivých zdravot-
ních pojišťoven s částečnou nebo plnou 
úhradou. Úhrady jsou věkově diferen-
covány, někdy ve formě tzv. rodinných 
balíčků preventivních programů. Úhra-
da vakcinace proti HPV se každým 
rokem mění. Některé pojišťovny začaly 
hradit i vakcinaci u chlapců. 

Závěr 
Ve světě každoročně zemře na rakovi-
nu děložního hrdla více než 240 tisíc 
žen (v České republice okolo 400 žen). 
Lidský papillomavirus typ 16 a 18 zod-
povídá za 70 % případů rakoviny dělož-
ního hrdla. V prevenci gynekologických 
malignit je důležité absolvovat pravi-
delné gynekologické kontroly a nepod-
ceňovat klinické obtíže. Zavedení orga-
nizovaného cervikálního screeningu se 
zpřesněním cytodiagnostiky a provádění 
celoplošné vakcinace proti HPV by moh-
lo vést k redukci počtu pacientek s karci-
nomem děložního hrdla. Nezanedbatel-
ná je i ochrana vakcinace proti sexuálně 
přenosným kondylomatům, které způso-
bují HPV typ 6 a 11, jejichž terapie bývá 
velmi zdlouhavá a bolestivá. 

Pohled na karcinom děložního hrdla při vyšetření 
pomocí gynekologických zrcadel – děložní hrdlo má 
rozbrázněný povrch nádorem, kontaktně krvácející.

Zavedení organizovaného 

cervikálního screeningu se 

zpřesněním cytodiagnostiky 

a provádění celoplošné 

vakcinace proti HPV by 

mohlo vést k redukci počtu 

pacientek s karcinomem 

děložního hrdla. 
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Jak podotýká doc. MUDr. Jindřich Fí-
nek, Ph.D., přednosta onkologického 
a radioterapeutického oddělení FN a LF 
UK Plzeň, vedoucí Komplexního onkolo-
gického centra FN Plzeň, maligní nádo-
ry ledvin tvoří 1–3 % všech zhoubných 
novotvarů, přičemž incidence tohoto 
onemocnění dosahuje svého vrcholu 
mezi 40. a 60. rokem věku. 

Jaké skupiny pacientů karcinom ledvi-
ny zasahuje nejčastěji?

Konvenční světlobuněčný karcinom tvoří 
75 % všech nádorů ledvin, u mužů se vysky-
tují zhoubné nádory ledvin dvakrát častěji 
než u žen. Toto onemocnění je obvykle spo-
jeno s chromozomálními aberacemi, delece 
krátkého raménka třetího chromozomu se 
vyskytuje u karcinomů ledvin sdružených 
s chorobou von Hippel-Lindau. Vycházím 
přitom z incidenčních dat Národního onkolo-
gického registru diagnózy C64, tedy karcino-
mu ledviny mimo pánvičku. Nádory pánvičky 
ledvinné a močovodu jsou léčeny odlišně, 
poslední data byla publikována v roce 2007. 
V tomto roce incidence (počet nových přípa-
dů na 100 tisíc obyvatel za jeden rok) zhoub-
ného nádoru ledviny kromě pánvičky činila 
v České republice 26,92 a mortalita (počet 
zemřelých na dané onemocnění na každých 
100 tisíc obyvatel) 11,55. V absolutních číslech 
bylo v roce 2007 hlášeno 2795 těchto nádorů, 
zemřelo 1199 nemocných. Na druhou stranu 
úmrtnost na toto onemocnění zůstává stabilní, 
což je nepochybně úspěchem naší medicíny. 
Česká republika je obecně zatížena vysokou 
incidencí nádorů orgánů, které něco vylučují 
– ledvin, kolorektálního karcinomu, pankrea-
tu. Za viníka vysokého počtu nádorů ledvin se 
obvykle považuje vysoká konzumace piva.

Které příznaky mohou upozornit pa-
cienta (a lékaře) na toto vznikající one-
mocnění? Která vyšetření k potvrze-
ní či vyloučení této diagnózy pacient 
podstupuje?

V České republice – ani jinde ve světě – 
neexistuje screeningový program pro časné 
zjištění nádorů ledvin. I přes nárůst inciden-
ce je totiž tento nádor tak málo četný, že by 
jeho plošné vyhledávání nebylo ekonomické. 
Bohužel, nádory ledvin se neprojevují žádný-
mi časnými příznaky a příznaky jako viditelná 
krev v moči, bolesti v bedrech už jsou znám-
kou pokročilého onemocnění. Profesor Jan 
Žaloudík už dříve navrhoval provádět u všech 
občanů po 50. roce věku jedenkrát za rok 
sonografi i dutiny břišní a retroperitonea, což 
by pomohlo odhalit nádory této oblasti – a ne-
jenom ledvin, v časném stadiu. Bylo by to 
jednoduché a laciné – a proto asi tento návrh 
neměl šanci na úspěch.

Podezření na nádor ledviny lze ověřit na 
sonografi i, komputerové tomografi i, pozitron 
emisní tomografi i, magnetické rezonanci. 
Konečnou diagnózu však vždy přinese až 
histologické vyšetření nádoru. Ten v pokroči-
lém stadiu může metastázovat do plic, kostí, 
mozku. Metastázy do druhé ledviny bývají 
vzácné, spíše se nádor vyvine v obou ledvi-
nách ve stejnou dobu.

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu 
ledviny a jak tato léčba bývá úspěšná? 
Může být tento typ nádoru i zcela vylé-
čen? 

Základní a jedinou kurativní metodou léčby 
je nefrektomie – odstranění ledviny s nádo-
rem. Jedna ledvina pak zcela postačí k plné-
mu a aktivnímu životu. Po radikální operaci 
nenásleduje žádná adjuvantní (zabezpečova-
cí) léčba, žádná totiž neprokázala svou efek-
tivitu. Při pokročilém onemocnění, nebo když 
nádor založí vzdálené metastázy, se indikuje 
cílená biologická léčba. Léky, které odborné 
společnosti doporučují pro léčbu nádorů led-
vin, jsou sunitinib, bevacizumab, interferon, 
interkleukin, temsirolimus, sorafenib pazopa-
nib a everolimus. Biologická léčba dokáže 
zastavit progresi nádorového bujení i na ně-
kolik let. U malého počtu nemocných s me-
tastatickým onemocněním a dobrými prog-

nostickými znaky je možné nasadit vysoko-
dávkovanou léčbu interleukinem 2, tato tera-
pie je schopna onemocnění vyléčit. Biolo-
gická léčba je ovšem velmi nákladná: Ná-
klady na jednoměsíční léčbu nemocného, a to 
pouze na léky, se pohybují mezi 70 tisíci až 
80 tisíci korun, což při délce terapie i po něko-
lik let je více než výmluvné.

Platí nějaká obecná pravidla, napří-
klad v životosprávě či pro psychické 
nebo fyzické zatížení, která by měl 
dodržovat nemocný, který se léčí 
s karcinomem ledviny?

Během léčby nádoru ledviny není třeba 
dodržovat žádná speciální dietní či režimová 
opatření. Trochu klidový režim si léčba vynutí 
sama; průvodním jevem biologické léčby je 
únavnost, která může být pro nemocné veli-
ce nepříjemná. Dalšími projevy toxicity léčby 
mohou být teploty, pocit na zvracení, kožní 
příznaky. Nejvýznamnějším je však možný 
vzestup krevního tlaku. V poslední době se 
objevují data o tom, že přítomnost tohoto ne-
žádoucího účinku je markerem dobré účin-
nosti léčby. 

Zásadou výše popsaných systémových lé-
čeb pro metastatické onemocnění je zahájit 
léčbu co nejdříve po zjištění metastatického 
onemocnění, kdy je nádorová populace co 
možná nejmenší. Léčba pak má pokračovat 
do progrese onemocnění nebo do nástupu 
významné toxicity léčby. 

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, 
Ph.D. 
přednosta onkologického 
a radioterapeutického oddělení 
FN a LF UK Plzeň, vedoucí 
Komplexního onkologického 
centra FN Plzeň 
místopředseda České 
onkologické společnosti ČLS JEP

Muže postihují dvakrát častěji než ženy 
a často souvisejí s nadměrným pitím piva:

Zhoubné nádory ledvin 
Česká republika se v incidenci zhoubných novotvarů již dlouho udržuje na nelichotivých předních místech 
v Evropě. Ovšem jen u dvou diagnóz dosahuje naprostého „prvenství“, a to u karcinomu kolorekta u mužů 
a karcinomu ledvin. 

Základní a jedinou 
kurativní metodou léčby 
je nefrektomie – odstranění 
ledviny s nádorem. 
Jedna ledvina pak zcela 
postačí k plnému a aktivnímu 
životu. Po radikální operaci 
nenásleduje žádná adjuvantní 
(zabezpečovací) léčba, 
žádná totiž neprokázala 
svou efektivitu. 
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V uvedeném množství podle jejích slov 
rok co rok figurují nanejvýš tři desítky 
žen do 30 let věku, přičemž první výskyt 
karcinomu prsu se objevuje přibližně 
okolo jejich 25. roku. S přibývajícím 
věkem se však počet případů zvyšuje: 
Do 35. roku života u nás ročně karcino-
mem prsu onemocní přibližně 100 žen 
a do 45. roku už asi 500 žen. Ve věkové 
kategorii 45–65 let se však každoročně 
karcinom prsu nově zachytí už u přibliž-
ně 2,5 tisíce žen. U ještě starších ročníků 
se s každým přibývajícím rokem procen-
tuální výskyt nových případů zvyšuje 
ještě dramatičtěji. 

Právě 45. rok věku je pro ženy klí-
čový: Od této věkové hranice pro ně 
totiž v Česku od ledna 2010 existuje – 
i ve světovém srovnání – zcela unikátní 
preventivní program mamografického 
screeningu plně hrazený z veřejného 
zdravotního pojištění. I pro seniorky 
je včasný záchyt karcinomu prsu velmi 
důležitý. Starší ženy totiž už nebývají 
schopny podstoupit náročnou chemo-
terapeutickou léčbu, ale při včasném 
záchytu počínajícího nádoru obvykle 
dobře zvládají levnější a méně zátěžovou 
hormonální léčbu. 

Které skupiny žen bez ohledu na věk 
jsou karcinomem prsu ohroženější?

Určitě to jsou ženy, jejichž ženské pří-
buzné (matka, babička) měly pozitivní nález 
karcinomu prsu. V takovém případě hovoří-
me o genetických předpokladech ke vzni-
ku tohoto onemocnění, což je dáno mutací 
některých genů žen, zejména BRCA 1/2. Tato 
genová mutace s sebou nese významné rizi-
ko zvýšeného výskytu nejen karcinomu prsu, 
ale i dalších zhoubných nádorů, například 
vaječníku, děložního čípku, ale také třeba ná-
dorů tlustého střeva. Klientky, u nichž v ro-
dinné anamnéze zjistíme karcinom prsu, po-
síláme ke klinickému testování. Druhou sku-
pinou, byť už méně rizikovou, představují 
ženy, v jejichž rodině se vyskytla některá 
jiná nádorová onemocnění. Mé doporučení 

ženám zní: Pokud vaše maminka či babička 
onemocněla karcinomem prsu, pak i kdyby 
šlo o jediný případ v rodině, začněte na pre-
ventivní vyšetření prsu docházet o deset let 
dříve, než v jakém věku vaše příbuzná takto 
onemocněla.

V jakém stadiu lze nádor prsu objevit?
Vědecké hypotézy tvrdí, že nádory prsu 

rostou do mamografi cké zobrazitelnosti (už 
pod 1 cm) 5–7 let. Pak přichází asi dvouleté 
období, kdy je nádor sice už vidět, avšak není 
hmatný. Žena o něm tedy sice ještě neví, 
jenže právě v tomto stadiu se už nádor zobra-
zí v mamografi i. A v této době lze díky scree-
ningu ženě často zachránit život. 

Nicméně i samovyšetření je jistě dů-
ležité...

Žena do 45 let, na niž se ještě nevztahuje 
preventivní program mamografi ckého scree-
ningu, ale která se umí sama dobře vyšetřit, 
má velkou pravděpodobnost, že případný 
nádor objeví včas už v poměrně malé velikosti. 
Proto opět jedno doporučení: Je-li vám 30 let, 
nechte se vyšetřit a dejte na ujištění odbor-
níka, že ve vašich prsech žádný nádor není. 
Potvrdíte si tak, že vaše prsy jsou v pořádku, 
což si budete ověřovat při pravidelném samo-
vyšetření. Jakmile potom případně objevíte 
sebemenší odchylku od stavu, na který jste 
byly po léta zvyklé, či si něčím nebudete jis-
ty, okamžitě navštivte některé akreditované 

Mamografi cký screening 
je vhodný i pro mladší ženy

Karcinom prsu
Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen středního věku 
a během posledních let se v České republice každoročně diagnostikuje 
zhruba šest tisíc nových případů tohoto onemocnění. Konstatuje 
to MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., primářka pražského 
Mamma Centra Medicon a. s. 

plus 
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Prim. MUDr. 
Miroslava 
Skovajsová, Ph.D.
ředitelka úseku dia-
gnostiky a rehabilitace 
MEDICON a. s., 
primářka Mamma 
centra Medicon, Praha
členka výboru Radio-
logické společnosti 
ČLS JEP, předsedkyně 
Asociace mamodia-
gnostiků ČR 



10 ONKOLOGIE

screeningové centrum, které získalo osvěd-
čení o způsobilosti provádět mamární screen-
ing. Ráda bych také upozornila na meto-
du samovyšetření prsu MammaCare, která 
k nám přišla ze Spojených států. Sama jsem 
se na ni vyškolila a upravila ji do jednodušší 
české verze. České ženy obvykle totiž nema-
jí tolik volného času, aby mohly absolvovat 
školení, která jsou pro originální americkou 
metodu nutná. Zjednodušenou českou vari-
antu MammaCare najdete na videu na www.
ulekare.cz nebo www.lecba-rakoviny.cz.

Proč kladete takový důraz na „akredi-
tovaná“ screeningová centra?

Už zmíněný program plošného screenin-
gu karcinomu prsu by byl bezzubý, kdyby jej 
neuplatňovala právě akreditovaná scree-
ningová centra. Tedy pracoviště, která pro-
šla náročnou akreditací na základě splnění 
velmi tvrdých kritérií. Týká se to kvalifi kace 
a dalšího vzdělávání lékařů i ostatního perso-
nálu, úrovně přístrojového vybavení, radiační 
ochrany, dodržování zdravotnických předpi-
sů apod. Mimochodem, akreditace se musí 
každé dva roky v neméně náročném procesu 
obnovovat. V ČR už funguje ucelená síť desí-
tek akreditovaných center, jejichž seznam je 
na www.mamo.cz. Někteří lékaři své pacient-
ky s podezřením na karcinom prsu však stále 
ještě posílají do „spřátelených“ zařízení bez 
akreditace. Jenže kvalitní screening garan-
tují jen akreditovaná centra. A proto ještě 
i toto doporučení: Odesílá-li vás gynekolog 

či jiný lékař k vyšetření na specializované 
pracoviště, ve vlastním zájmu se ho zeptejte, 
jde-li o akreditované centrum. Můžete si to 
i samy ověřit na uvedeném webu.

Jaké jsou možnosti léčby?
ČR v léčbě karcinomu prsu drží krok se 

světem, přičemž i u nás se uplatňují moder-

ní trendy – udělat vše pro to, aby pacientka 
nepřišla o prs. Pokud je prs přece jen nutné 
odoperovat, existuje u nás pro takové ženy 
možnost plastických výkonů a rekonstrukcí 
prsu. Díky plošnému screeningu mnoho žen 
nemusí podstupovat ani chemoterapii. Nic-
méně základní triáda zůstává – chirurgický 
výkon, chemoterapie a ozáření. K chirurgic-
kému výkonu se nepřikročí zejména tehdy, je-
-li nádor už rozvinut. Potom obvykle nastupu-
je chemoterapie v tzv. neadjuvantním režimu. 
V něm se sleduje, jak se chemoterapie vypo-
řádává s nádorovým ložiskem. Jestliže ložisko 
reaguje – zmenšuje se nebo rozpadá, v che-
moterapii se pokračuje. Nepřináší-li chemo-
terapie dobré výsledky, volí se její jiné složení. 
Chemoterapie totiž není pouze jedna a žádný 
onkolog předem nemůže jednoznačně určit, 
jaké její konkrétní složení vhodně zafunguje 
na určitý druh nádoru. Teprve po úspěšné 
chemoterapii nastupuje chirug, případně se 
poskytuje zajišťovací chemoterapie. Až potom 
přijde na řadu ozáření. Následuje zajišťovací 
protiestrogenní léčba, pro niž nejznámějším 
lékem je tamoxifen, který významně snižuje 
riziko vzniku recidiv. Antiestrogeny ovšem 
mohou dostávat pouze pacientky, které mají 
určité estrogenní receptory. V posledních 
letech se hodně diskutuje o biologické léč-
bě nádorů prsu. Jenže i tu lze použít jen pro 
nádory s odpovídajícími receptory. U nás 
se teprve několik let pro léčbu zhoubných 
nádorů prsu používá moderní biologický lék 
s účinnou látkou trastuzumab.  

Jak dále uvádí, pacienti s nádorovým 
onemocněním často trpí sníženou chutí 
k jídlu, nechutenstvím, změnami ve vní-
mání chutí stravy, nevolností, zvrace-
ním, pocity plnosti žaludku nebo nadý-
máním, průjmy či zácpou. Tyto potíže 
se podílejí na sníženém příjmu stravy, 
omezení pestrosti stravy, a tím i její bio-
logické hodnoty – a rovněž na sníženém 
vstřebání a využití živin. Protinádoro-
vá léčba působí účinně proti nádoru, 

ale současně s sebou nese i nežádoucí 
účinky v podobě nevolnosti, zvracení, 
průjmu a bolestivého postižení sliznice 
dutiny ústní. Tyto vedlejší účinky býva-
jí přechodné, ale nepříznivě zasahují 
do výživy nemocného. Rovněž při horeč-
ce nebo infekci se zvyšují ztráty energie 
a dochází ke sníženému příjmu stravy. 
Nemocný často podstupuje řadu vyšet-
ření, která vyžadují lačnění, čímž se 
může dále prohloubit pokles jeho tělesné 

MUDr. Milana 
Šachlová, CSc. et Ph.D.
vedoucí lékařka 
gastroenterologického 
oddělení a vedoucí 
nutričního týmu 
Masarykova onkologického
ústavu, Brno

Poradit mohou i nutriční terapeutky

Při nádorovém onemocnění se 
nesmí zanedbat ani správná výživa
Žádný důkaz o tom, že by nějaká zvláštní dieta mohla vyléčit nádorové onemocnění nebo zabránit jeho postupu, 
neexistuje. Hladovění nezabrání růstu nádoru, dokonce je pro pacienta potenciálně velmi nebezpečné. „Dobrý 
stav výživy je totiž zásadně nezbytný pro úspěšné dokončení celé onkologické léčby. Naopak špatný stav výživy 
zhoršuje celkové vyhlídky nemocného na úspěšnou léčbu,“ poznamenává MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D., 
vedoucí lékařka gastroenterologického oddělení a vedoucí nutričního týmu Masarykova onkologického ústavu. 

Polohování prsu před mamografi ckým vyšetřením.

Šikmá projekce screeningové mamografi e.
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hmotnosti. Významný vliv má psychický 
stav nemocného, zejména při depresiv-
ních náladách, provázených sníženým 
zájmem o různé činnosti včetně příjmu 
stravy. Ovšem příjem stravy není jen 
pouhým příjmem živin, ale je – a měl 
by být i zdrojem radosti a potěšení. Při 
známkách podvýživy se nejprve snažíme 
o zvýšení příjmu přirozené stravy nebo 
doporučíme změnu složení stravy a čas-
tější příjem menších porcí. Velmi často je 
nutné zvýšit výživovou hodnotu stravy, 
tedy zvýšit příjem bílkovin a vitaminů. 

Co když pacient stále dostatečně nejí 
a ubývá na váze?

Potom je třeba nemocnému doporučit ně-
kterou z forem umělé klinické výživy. Má-li 
pacient funkční zažívací trakt, volíme příprav-
ky tzv. enterální výživy (výživa podávaná do
zažívacího traktu), které pacient popíjí (sipp-
ing) nebo je dostává formou sondy přímo do 
žaludku či tenkého střeva. Výhodou těchto 
přípravků je vysoká biologická hodnota, vy-
vážený poměr živin, snadná vstřebatelnost 
při malých nárocích na trávení a přesně defi -
nované složení. Nefunguje-li pacientovi zaží-
vací trakt nebo je účinek již podávané výživy 
do střeva nedostatečný, pak lze uvažovat 
o podávání výživy ve formě infuzí přímo do žíly. 
I při tomto způsoby je výhodné podávat malé 
množství výživy ústy. Tím se udržuje zažívací 
trakt v činnosti a pozdější přechod na přiroze-
nou stravu je rychlejší. O zavedení sondy roz-
hoduje lékař na základě pacientova souhlasu. 
Pacient musí být informován, proč chceme 
sondu zavádět a co si od toho slibujeme.

Jak vůbec pacient pozná, že je v riziku 
podvýživy/špatné výživy? 

Nejdůležitější známkou podvýživy je zhub-
nutí. Zatímco menší váhový úbytek nemusí ne-

mocnému činit zvláštní potíže, jakmile zhub-
ne výrazněji, může to vést ke zhoršení obra-
nyschopnosti a odolnosti jeho organismu, 
obtížnějšímu hojení ran a celkové slabosti. 
Za významný váhový úbytek považujeme 
zhubnutí o 10 % výchozí hodnoty za posled-
ních 6 měsíců. Čím je hubnutí rychlejší, tím 
zpravidla bývá závažnější. 

Závažnost hubnutí také narůstá, pokud se 
v jeho průběhu u pacienta rozvíjí zvýšená 
únavnost a celková slabost. Rychlá ztráta 
hmotnosti znamená ztrátu svalů, zatímco 
rychlý nárůst hmotnosti je většinou zajištěn 
nárůstem tuků. U některých nemocných mo-
hou známky podvýživy zůstávat skryté, do-
chází k převažující ztrátě svalové hmoty 
a celková ztráta hmotnosti nemusí být výraz-
ná, zvláště když nastává zadržování vody 
v těle a vznikají otoky. Vážným znakem pod-
výživy pacienta je nemožnost odkašlat, slabá 
síla stisku ruky, zhoršené hojení ran nebo 
rozvoj proleženin. 

Nepomůže někdy pouze úprava kla-
sické výživy či podávání přípravků po-
vzbuzujících chuť k jídlu? 

V každé nemocnici jsou nutriční terapeut-
ky, které mohou pacientovi poradit, jak upra-
vit stravu nebo které doplňky zvolit. Pacient si 
sám může některé přípravky k popíjení koupit 
v lékárně. Při nechutenství někdy pomůže 
aperitiv v podobě malého množství nealko-
holického piva. Na trhu jsou i účinné léky, 
které podporují chuť k jídlu, ale jsou vázány 
na předpis vydaný odborným lékařem, pro-
tože mají i nežádoucí účinky. 

Ovšem asi nejrozšířenější formou en-
terální výživy budou přípravky, které 
pacient může sám pít... 

V lékárnách je dostupná řada přípravků 
určených k popíjení (www.vyzivavnemoci.cz). 

Přípravky se liší energetickým obsahem, 
množstvím bílkovin, některé obsahují vlákni-
nu, jiné jsou bez tuků, další jsou určeny pro 
diabetiky. K dispozici je široké spektrum růz-
ných příchutí, výrazně však převládají slad-
ké verze (vanilková, čokoládová, banánová, 
tropické ovoce, kávová…). Někteří nemocní 
preferují přípravek bez příchuti. S těmito pří-
pravky lze také upravovat tradiční kuchyňské 
recepty, a tím zvýšit energetickou hodnotu 
stravy. 

Po celé republice existuje síť tzv. nutričních 
ambulancí (www.linkos.cz), kde může lékař 
v indikovaných případech výživu předepsat 
na recept. Velmi důležité je správné užívání 
těchto přípravků. Je to především popíjení 
po malých dávkách – rozděleně během celé-
ho dne. 

Zpravidla začínáme dávkou zhruba 25–50 ml 
(2–4 polévkové lžíce). Zároveň se vždy snaží-
me využít dobu mimo hlavní jídla, aby teku-
tá výživa představovala skutečně kalorie 
živin navíc. Snáší-li nemocný úvodní dávky, 
můžeme postupně příjem zvyšovat. Pacient 
si sám vyzkouší vyhovující teplotu příprav-
ku, většina pacientů dává přednost těm vy-
chlazeným. Na dobu podávání protinádoro-
vé léčby, kdy pacient může mít nevolnost, je 
výhodné vyčlenit si jednu nebo dvě příchutě 
– a ty zase nepoužívat při rekonvalescenci 
doma. Podrobné informace o výživě při nádo-
rovém onemocnění a brožury ke stažení lze 
najít na výše uvedených webových strán-
kách. 

Výživa je nezbytnou součástí onkologické 
léčby, přičemž platí, že dobře živený pacient 
zpravidla zvládá lépe chemoterapii, radiote-
rapii i chirurgickou léčbu. Pacienti a jejich 
rodiny by se proto měli aktivně o výživu při 
nádorovém onemocnění zajímat, dokud lze 
stav pacienta ovlivnit, a nikoliv až tehdy, když 
už je pozdě. 

www.vyzivavnemoci.cz 

  Nutridrink je plnohodnotná tekutá výživa 

  Nutridrink obsahuje všechny živiny 
v optimálním poměru (bílkoviny, tuky, 
cukry, minerály, vitaminy a stopové prvky) 

  Nutridrinkem lze stravu doplnit, nebo zcela 
nahradit 

Infolinka: 800 110 001

Silnější v boji s nemocí

Potravina pro zvláštní lékařské účely.

Inzerce
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Populační zátěž je vysoká, neboť se v ČR 
každý rok nově diagnostikuje 7900–8100 
pacientů s tímto karcinomem a 4300–
4500 pacientů na něj zemře. Incidence 
přitom stále roste: Index růstu dosáhl 
hodnoty 120 % v relaci s rokem 1995. 
Pravděpodobnost pětiletého přežití 
závisí na stadiu choroby v době diagnó-
zy. U onemocnění lokalizovaného na stě-
nu střeva je mezi 80–90 % v kontrastu 
s onemocněním metastatickým, kde je 
přežití méně než 10%. Celoživotní riziko 
onemocnění nádorem kolorekta se pohy-
buje okolo 2–4 %. Jen u asi 5–10 % pří-
padů může jít o dědičnou formu.

„Problémem naší země není jen 
fakt, že výskytem KRC tlustého střeva 
a konečníku v populaci patří na přední 
místo ve světě, ale také to, že tu stále 
ještě dochází k početnému záchytu až 
jejich pozdních stadií, které jsou často 
chirurgicky neřešitelné a už biologicky 
nevyzpytatelné. V pokročilém stadiu 
u nás totiž bývá zjištěna téměř polo-
vina všech těchto nádorů,“ podotýká 
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 
„Ve statistikách někdy bývají nádory 
tlustého střeva a konečníku uváděny 
dohromady. Z hlediska léčebného přístu-
pu je nelze směšovat. Při léčbě nádorů 
konečníku je neopomenutelnou modali-
tou předoperační radioterapie, kterou 
je možné využít pro zmenšení nádorů 
před operací radioterapii (ozařování). 

Tento léčebný postup je u nádorů tlus-
tého střeva – vzhledem k jejich uložení 
v břišní dutině – nepoužitelný.“ 

Co je základem prevence vzniku KRC 
tlustého střeva a konečníku?

Hovoříme o prevenci primární a sekundár-
ní. Primární spočívá v odpovídajícím životním 
stylu – ať už jde o udržování optimální těles-
né hmotnosti, dostatek pohybu, vyvarování 
se kouření a přemíry smažených, uzených, 
konzervovaných či dalších jídel s vysokým 
podílem živočišných tuků a nízkým obsahem 
vlákniny. Právě tak je nutné omezit nadměr-
né pití piva a naopak snažit se o dostatečnou 
konzumaci zeleniny a ovoce apod. 

Nicméně ke snížení morbidity a mortality 
tohoto onemocnění vede především preven-
ce sekundární. Obvykle se nádor konečníku 
a tlustého střeva vyvíjí 5–10 let. Nejčastějším 
příznakem je střídání průjmů a zácpy, čemu 
pacienti ne vždy věnují náležitou pozornost. 
Může se také objevit krev ve stolici, což se 
někdy rovněž bagatelizuje s poukazem na to, 
že jde o hemeroidy. K příznakům dále patří 
pocity plnosti a plynatost. Hubnutí a bolesti 
břicha už jsou příznaky pokročilého one-
mocnění. Pravda, žádný z těchto příznaků 
není ryze specifi cký pouze pro zhoubné 
nádory tlustého střeva a konečníku – ale 
určitě jakýkoliv z těchto symptomů by měl 
vést k neodkladné návštěvě praktického 
lékaře, aby pak rozhodl o dalším diagnostic-
kém postupu. Nádorová onemocnění kolo-
rekta se až v 90 % případů vyskytují ve vyš-
ším věku nad 50 let. Pro tuto nejohroženější 
skupinu obyvatel proto vznikl bezplatný scre-
eningový program kolorektálního karcinomu, 
který v České republice už mnoho let razí 
profesor Zavoral a jenž je hrazen z prostřed-
ků veřejného zdravotního pojištění. Scre-
ening je zaměřen na sekundární prevenci, 
jejíž význam spočívá v možnosti zachycení 
prekancerózy (adenomových polypů) nebo 
časných nádorů bez klinické symptomato-
logie. Národní preventivní program zahrnuje 
vyšetření asymptomatických osob nad 50 let 

věku. V současnosti je k dispozici pět vyšet-
řovacích metod:

   test na skryté krvácení ve stolici (TOKS);
   fl exibilní sigmoideoskopie; 
   kombinace TOKS a fl exibilní sigmoideo-
skopie; 

   kolonoskopie každých 10 let;
   virtuální zobrazovací metody (CT nebo MR 
kolonografi e).
Moderní testy na okultní (skryté) krvácení 

objeví krev ve stolici už tehdy, kdy to dosud 
nelze zjistit pouhým okem a kdy o nějakých 
zjevných příznacích teprve nastupujícího 
onemocnění ještě nemůže být ani řeč. Toto 
vyšetření by lidé nad 50 let měli podstou-
pit každoročně. Případný pozitivní nález 
krve ve stolici samozřejmě zdaleka nemusí 
znamenat, že jde o KRC tlustého střeva či 
konečníku. Ale pouze upozorní na možnost, 
že by o nádor mohlo jít. V takovém případě 
se pacientovi doporučí screeningové kolo-
noskopické vyšetření. Lidé ve věku od 55 let 
výše mohou v rámci uvedeného bezplatného 
programu na doporučení svého praktického 
lékaře či gastroenterologa absolvovat scre-
eningovou kolonoskopii přímo. Bohužel, přes 
poměrně rozsáhlou propagaci screeningo-
vého programu kolorektálního karcinomu jej 
velká část populace v dané věkové kategorii 
nevyužívá. Přitom by měla uvedená vyšetření 
pravidelně absolvovat alespoň polovina lidí 
od 50 let výše. Zvlášť sledováni, nejčastěji 
gastroenterologem, musí být i ti, kteří sice 
dosud nedosáhli této věkové hranice, ale 
v jejichž pokrevním příbuzenstvu se vyskytlo 
více případů KRC. Totéž platí o všech mlad-
ších lidech trpících familiární adenomatózní 
polypózou, tedy genetickou odchylkou, která 
vede k postižení střeva sice zprvu nezhoub-
nými polypy, ale později přeroste s téměř 
stoprocentní jistotou v KRC. Podobně je 
třeba věnovat zvláštní pozornost pacientům 
s ulcerózní kolitidou, tedy chronickým záně-
tem tlustého střeva, který rovněž zvyšuje 
riziko následného onemocnění KRC, dále pa-
cientům se syndromem hereditárního nepo-
lypózního karcinomu (Lynchův syndrom I a II), 

Prof. MUDr. Luboš 
Petruželka, CSc.
přednosta Onkologické kliniky 
1. LF UK v Praze a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze, 
přednosta Ústavu radiační 
onkologie Fakultní nemocnice 
Na Bulovce 1. LF UK, vedoucí 
Katedry klinické onkologie IPVZ, 
vědecký sekretáíř České 
onkologické společnosti ČLS JEP

Tumor, který nejčastěji metastázuje do jater

Český fenomén: Kolorektální 
karcinom konečníku a tlustého střeva
Druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ve světě jsou kolorektální karcinomy (KRC) 
konečníku a tlustého střeva. Celosvětově se ročně diagnostikuje více než jeden milion nových onemocnění 
a více než půl milionu nemocných na toto onemocnění zemře. V České republice, jak upozorňuje 
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., kolorektální karcinomy konečníku a tlustého střeva představují nejčastější 
zhoubný nádor trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizaci nádorového bujení u obou pohlaví. 
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s Crohnovou chorobou (zánět celé trávicí 
trubice) atd. 

V čem spočívá léčba karcinomu tlusté-
ho střeva a konečníku?

Chtěl bych zdůraznit, že rozhodujícím fak-
torem pro léčebný výsledek je časný záchyt 
onemocnění. Základem léčby časných loka-
lizovaných stadií je chirurgický výkon. Ten 
spolu se správně indikovanou adjuvantní 
(zajišťovací) léčbou dává nemocným největší 
šanci na dlouhodobý léčebný výsledek. Roz-
hodnutí o léčebném postupu je možné jedině 
při úzké provázanosti všech odborností. Adju-
vantní systémová léčba, konkrétně adjuvant-
ní chemoterapie, se podává po chirurgickém 
výkonu s cílem likvidovat zbytkovou chorobu, 
kterou nelze zobrazovacím vyšetřením odha-
lit. Přínos adjuvantní chemoterapie byl u kar-
cinomů tlustého střeva a konečníku, podob-
ně jako u karcinomu prsu, již jednoznačně 
prokázán. Adjuvantní systémová léčba se 
využívá nejčastěji u nemocných s nepřízni-
vou prognózou, tzn. u těch, kde je největší 
riziko mikroskopických reziduí. Otázkou je, jak 
správně určit nemocné, u nichž pouze chirur-
gický výkon nevede k úplné eradikaci choroby. 
Jako nejvíce perspektivní se ukazuje využití 
molekulárních faktorů pro výběr další léčby. 
Podávání adjuvantní chemoterapie standard-
ně v trvání šesti měsíců zajišťují onkologická 
pracoviště. Po skončení adjuvantní léčby jsou 
nemocní dále dispenzarizováni na onkologic-
kých ambulancích v úzké spolupráci s chi-
rurgy, gastroenterology a praktickými léka-
ři. Cílem dispenzárního sledování je včasné 
odhalení recidivy onemocnění, která má nej-
větší riziko vzniku v prvních třech letech od 
skončení primární léčby. Jestliže se v této 
době onemocnění nevrátí, potom už je prav-
děpodobnost návratu takřka mizivá. 

Jenže co když nádor metastázuje do 
dalších orgánů? 

Pokročilá stadia KRC tlustého střeva a ko-
nečníku se skutečně vyznačují tím, že v době 
diagnózy již mohou mít založeny metastázy 
ve vzdálených orgánech. Predilekcí těchto 
metastáz je postižení lymfatických uzlin, ně-
kdy však pokročilá stadia KRC mohou tento 
mezistupeň přeskočit a metastázovat přímo 
do dalšího orgánu, nejčastěji do jater. Ještě 
nedávno platilo, že i když byl odstraněn pri-
mární tumor v tlustém střevě či konečníku 
– avšak byly prokázány metastázy v játrech, 
byl takový stav považován za nevyléčitelný. 
V dnešní době tento problém není neřešitelný. 
Pochopitelně i v tomto případě platí, že čím 
dříve se jaterní metastázy zachytí, tím větší 
šance na vyléčení pacienta existuje. Meta-
stázy do jater mají u KRC určitou relativní 
výhodu: Játra jsou orgánem, který se i po 
resekci sám, až téměř z poloviny, umí obno-
vit. Jsou-li tedy metastázy uloženy v játrech 
příznivě tak, aby je chirurg mohl bezezbytku 

odstranit, tento orgán se i po tak náročném 
zásahu dokáže sám regenerovat. Po odstra-
nění metastáz z jater je třeba nemocného sou-
stavně sledovat, neboť pravděpodobnost zno-
vuobjevení nemoci do dvou let po chirurgic-
kém výkonu je poměrně značná. Musí se tedy 
provádět pravidelná vyšetření jater ultrasono-
grafi cky a pomocí počítačové tomografi e.

Nejdůležitější je tedy správný výběr 
adjuvantní chemoterapie pro každý 
typ nádoru?

Běžné histopatologické vyšetření nádoru 
lze dnes provést prakticky ve všech nemoc-
nicích. Molekulární biologický profi l nádoru 
zjišťují pouze akreditovaná onkologická cen-
tra, také jen v nich lze nasadit cílenou bio-
logickou léčbu v kombinaci s chemoterapií. 
Trendem poslední doby je nahradit koncept 
„stejnou léčbu pro všechny“, tedy pro stejná 
klinická stadia nemoci, individualizovaným 
přístupem podle léčebného cíle s výběrem 
konkrétní léčby na podkladě klinické a mole-
kulární predikce. Což opět znamená nasazení 
mezioborového týmu a efektivní spolupráci 
lékařů různých odborností. Chemoterapie ne-
musí fungovat pro všechny onkologické pa-
cienty stejně. Čili jde o to najít a rozlišit ty, 
pro něž by měla pozitivní výsledek, ty, jimž by 
nezabrala, a ty, u nichž by vyvolala neúnosnou 
nežádoucí reakci. Tzv. léčba na míru v každém 
stadiu nemoci vycházející z molekulárního 
biologického profi lu nádoru má určitě i neza-
nedbatelný ekonomický aspekt. Nemocný mů-
že co nejdříve obdržet nejúčinnější a nejvhod-
nější lék bez zbytečné zátěže neúčinnou nebo 
nežádoucí účinky vyvolávající chemoterapií. 

Lze tedy chemoterapii vypustit a sáh-
nout jen k čistě biologické léčbě? 

Cílená biologická léčba se zatím používá 
převážně v kombinaci s chemoterapií. Řa-
da odborných studií ukazuje, že v budoucnu 
u některých typů nádorů, například u kar-
cinomů plic, bude možné cílenou biologic-
kou léčbu podávat samostatně. Zatím nelze 

odhadnout, zda v budoucnosti zcela nahra-
dí konvenční chemoterapii. V současnosti 
léčebný postup spočívá v úvodním podává-
ním chemoterapie a cílené biologické léčby 
s následným chronickým samostatným podá-
váním terčové léčby. Ani u kolorektálního kar-
cinomu nelze vyloučit, že v budoucnu budou 
moci být vyhledáni pacienti, jimž samostatná 
cílená biologická léčba nejvíce prospěje. 
Zkrátka je nutno najít faktory předvídající úči-
nek konkrétní cílené biologické terčové léčby 
pro konkrétní nádor. Proti očekávání léčebné 
účinky čistě biologických léků v adjuvantní 
léčbě nebyly dosud prokázány. Zatím jediný 
prokázaný účinek cílené adjuvantní biologic-
ké léčby s prokazatelným prodloužením doby 
přežití je u časných stadií karcinomů prsu. 

Kombinace chemoterapie s cílenou bio-
logickou léčbou stále umožňuje dosáhnout 
největšího efektu. Konkrétně v počátku léčby 
metastázujících KCR se při chemoterapii udá-
val medián přežití pacientů okolo 6–8 měsí-
ců, nyní v kombinaci s biologickou léčbou 
medián přežití činí už více než 2 roky, přičemž 
máme pacienty, kteří jsou už tři roky i déle 
na chronicky podávané léčbě. Dlouhodobé 
podávání je umožněno dobrou snášenlivostí 
cíleně působících léků. I když tedy zatím ne-
jsme schopni úplně vyléčit většinu disemino-
vaných KRC, je již otevřena významná cesta, 
jak pacientům s pokročilým dříve neléčitelným 
onemocněním prodloužit – a zároveň také 
zkvalitnit život. Je chybou, pokud nemocný 
s jaterními metastázami není vyšetřen ve spe-
cializované mezioborové skupině k posouzení 
možnosti operačního odstranění jaterních 
metastáz nebo nutnosti medikamentózní léč-
by před chirurgickým výkonem s předpokla-
dem dostupnosti zkušeného chirurgického 
týmu specializovaného na operaci jaterních 
metastáz. Tento program je organizován a do-
stupný na Onkologické klinice 1. LF UK v Pra-
ze a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) 
v rámci funkčních onkochirurgických týmů 
jak ve VFN, tak v Ústřední vojenské nemoc-
nici Praha. 
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Diagnóza C18 – zhoubný nádor tlustého střeva (vývoj v čase)
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Jana Pelouchová, předsedkyně pacient-
ského sdružení Diagnóza CML, pozna-
menává, že jakmile se pacient vyrovná 
s prvním šokem po sdělení diagnózy, 
jeho základní potřebou jsou informa-
ce a kontakty. Ve světě se začíná užívat 
pojem „I-Pat“ – zkratka pro nový feno-
mén „informovaného pacienta“, který 
je schopen spolurozhodovat o své léčbě. 
Vzdělávací programy pro pacienty jsou 
určeny těm, kdo doceňují význam infor-
mací v každém oboru lidského konání – 
a tudíž i v léčbě rakoviny.

Jak se pacient připravuje na to, aby 
mohl vést s lékařem zasvěcený dialog?

Tím, že zastává proaktivní postoj ke svému 
onemocnění a je také vybaven dostatkem 
informací. Proto, aby pacient lépe porozuměl 
důvodům lékařských doporučení, z mnoha 
svých myšlenek a obav dokázal zformulovat 
dotazy, potřebuje mít přístup k informacím 
přesahujícím rámec běžné konzultace s léka-
řem. Díky vzdělávacím programům sdružení 
mají nemocní přístup k odborným přednáš-
kám, tištěným materiálům i projektům na 
internetové stránce www.diagnoza-cml.cz. 
Regionální setkání s odborným programem, 
pořádaná podle lokality specializovaného 
centra poskytují pacientům možnost osobně 
poznat přední české hematology v roli našich 
přednášejících, klást jim otázky v diskusi či 
neformálně u kávy. Pozvali jsme specialisty 
molekulárních laboratoří, kteří poprvé před-
stoupili před pacientské publikum a vysvětlili 
nám podstatu monitorování léčby. Věnujeme 
se i specifi ckým problémům: V uzavřené spo-
lečnosti mladých pacientek se konal seminář 
s tematikou těhotenství a CML.

Léčba CML s využitím cílených inhibitorů 
jde ruku v ruce s pravidelným laboratorním 
monitorováním. Výsledky léčby hovoří řečí 
čísel, proto i laik porozumí poklesu množ-
ství zhoubného genu. Na našich webových 
stránkách je k dispozici videozáznam výkla-
du na téma „Jak číst výsledky laboratorních 
vyšetření“. Dlužno říci, že některé projekty 
sdružení jsou zdrojem cenné inspirace pro 
naše partnerské evropské organizace.

Dává vaše sdružení prostor pacientům, 
aby si své zkušenosti s nemocí vymě-
ňovali i sami mezi sebou?

Léčba CML v poslední dekádě vynáší 
do popředí zejména chronický aspekt obsa-
žený v názvu chronická myeloidní leukemie. 
Poprvé ve výzkumu rakoviny byla objeve-
na podstata onemocnění na chromozomální 
a poté molekulární úrovni. To vedlo k první 
úspěšné cílené léčbě inhibitorem tyrozin-
kinázy obsaženým v látce imatinib. Glivec od-
startoval novou etapu: V léčbě mnoha onko-
logických onemocnění se testují léky zalo-
žené na podobném principu.

Přesto pro pacienty s CML je onemocnění 
stále velkou výzvou z hlediska dlouholetého 
setrvání na léčbě i po dosažení té nejvyšší 
(molekulární) remise. Je tady i menšina pa-
cientů, kteří čelí úskalím léčby v podobě ne-
žádoucích vedlejších účinků či vzniku rezis-
tence na léčbu a jiných komplikací. Vzájemná 
psychologická podpora, sdílení zkušeností 
a vědomostí dodává nemocným naději a po-
máhá jim v komunikaci s lékařem. Náš pro-
gram „Posilování pacientské komunity“ pod-
poruje klubová setkání skupinek pacientů. 
Nabídkou je jim přístup k internetu, aktuální 
novinky z činnosti sdružení i našich partner-
ských organizací v cizině. Integraci pacientů 
mezi zkušené členy sdružení poskytuje pro-
gram „Ranní káva“ v nemocničním bistru. Ne-
formální debata při posezení u kávy v době,
kdy se zpracovávají výsledky odběru, je al-
ternativou stresujícího vysedávání v čekárně.

Kdo vám poskytuje odborné zázemí?
V poradní radě sdružení působí devět 

hematologů, klinická psycholožka i specia-

listka v oboru molekulární biologie. Počet čle-
nů rady není nijak omezen, vřele vítáme od-
borníky, kteří projeví o činnost sdružení zá-
jem. Zároveň bych ráda zmínila spolupráci 
se dvěma zdravotními sestrami, které nám 
pomáhají jako hostesky a přitom se vzdělá-
vají společně s pacienty.

Co z vašeho pohledu CML advokátky, 
jak se říká představitelům pacientských 
organizací tohoto zaměření, u nás on-
kologickým pacientům nejvíce chybí?

Jako podpůrná organizace hájící zájmy 
úzké skupiny pacientů máme jen velmi ome-
zené možnosti a musíme budovat strategická 
uskupení, abychom svůj hlas posílili. V tom 
spatřuji smysl založení tzv. akční skupiny pro 
vzácné rakoviny v rámci Evropské koalice 
pacientů s rakovinou. 

Jana Pelouchová
zakladatelka a před-
sedkyně Diagnóza 
CML, spoluautorka 
globálního inter-
netového projektu 
CML ADVOCATES 
NETWORK www.
cmladvocates.net

Co je a jak funguje občanské sdružení Diagnóza CML

Informovaní pacienti lépe
spolurozhodují o své léčbě 
Stejně jako při všech onkologických onemocněních také pacient s diagnózou chronické myeloidní leukemie 
(CML), tedy s onemocněním, kdy kdy je narušena funkce bílých krvinek (leukocytů), potřebuje co nejvíce 
informací, aby mohl proaktivně spolurozhodovat o své léčbě – a vlastně o celém svém dalším životě. 
Chronická myeloidní leukemie se u nás každoročně diagnostikuje u přibližně 180 lidí. 

Diagnóza CML o. s.

Občanské sdružení Diagnóza CML 
působí od roku 2006 jako celorepublikové 
uskupení pacientů a jejich rodinných 
příslušníků. Je součástí světové 
komunity pacientů s chronickou 
myeloidní leukemií (CML), spolupracuje 
též s obdobnými pacientskými 
organizacemi v rámci Evropské koalice 
pacientů s rakovinou a Mezinárodní 
asociace pacientských organizací.
Za svůj hlavní cíl si vytklo zasazovat 
se o zlepšování péče o nemocné 
s chronickou myeloidní leukemií. 
V této souvislosti

   Zprostředkovává pacientům 
a rodinným příslušníkům informace 
o onemocnění a možnostech léčby.

   Podporuje budování partnerského 
vztahu mezi lékařem a pacientem.

   Poskytuje příležitosti ke vzájemné 
výměně zkušeností a psychologické 
podpoře.

   Provozuje nepřetržitou linku pomoci 
na tel. 728 308 360.

Přehled akcí sdružení se nachází 
na internetové stránce 
www.diagnoza-cml.cz.
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Své zdraví z velké části ovlivňujeme sami
Rakovina. Slovo, při kterém mrazí. Každý se jí bojíme, a nutno říci, že oprávněně. Podle statistik každý třetí 
Čech onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. V důsledku rakoviny u nás umírá denně 80 lidí. 
A každých osm minut přibude v Česku další pacient s touto zákeřnou diagnózou. Navíc počet nádorových 
onemocnění u nás každoročně stoupá. 

Příznivější zprávou je, že stagnuje, 
nebo dokonce klesá počet úmrtí na tuto 
nemoc. Je to způsobeno tím, že řada 
nádorů je zjištěna v časném, ještě léči-
telném stadiu. Další kladnou příčinou je 
stále účinnější a efektivnější léčba. 

Desítky milionů za jednu 
diagnózu
Náklady na léčbu tohoto onemocnění 
jsou však nesmírně vysoké. Například 
průměrné roční náklady na léčení jedno-
ho pacienta se zhoubným nádorem plic 
činí v Zderavotní pojišťovně minister-
stva vnitra České republiky (ZP MV ČR) 
přibližně 43 000 Kč. V roce 2008 zaplati-
la pojišťovna za léčbu více než 1500 paci-
entů s touto diagnózou přes 68 milionů 
korun. Za jednu jedinou diagnózu.

Nejčastějším zhoubným nádorem 
v ČR je rakovina prsu. V roce 2007 se 
diagnostikovalo 6500 nových případů, 
za stejné období této chorobě podlehlo 
1928 žen a v témže roce žilo v ČR 55 500 
žen, které někdy v minulosti karcino-
mem prsu onemocněly. 

Na druhém místě co do četnosti je 
u nás rakovina tlustého střeva a koneč-
níku. V jejím výskytu drží ČR dokonce 
smutné evropské prvenství. Podle ofi-
ciálních statistických údajů bylo u nás 
v roce 2007 zaznamenáno 7700 nových 
případů s touto diagnózou a 4100 lidí 
na rakovinu tlustého střeva a konečníku 
zemřelo. S tímto onemocněním se v ČR 
léčí více než 43 700 lidí a pro letošní rok 
je předpoklad, že to bude už 51 500 lidí. 

Nejčastějším zhoubným novotvarem 
u mužů je rakovina plic, i když v posled-
ní době o prvenství soutěží s rakovinou 
prostaty. V roce 2007 bylo nově diagnos-
tikováno 6380 případů karcinomu plic 
a zemřelo na něj 5280 osob. Předpoklá-
dá se, že letos bude v ČR více než 17 000 
lidí s tímto typem rakoviny. Významně 
stoupá počet nově zjištěných případů 
rakoviny ledvin, neméně závažné jsou 
i gynekologické nádory. 

Rakovině se dá předcházet
Přes všechna tato smutná statistická 
čísla existuje velká naděje. A tím, kdo ji 
může proměnit ve skutečnost, není nikdo 
jiný než my sami. Jak totiž upozorňuje 
předseda České onkologické společnosti 

profesor Jiří Vorlíček, zhruba polovině 
nádorových onemocnění lze zabránit 
změnou životního stylu. Co to znamená? 
Že u každého druhého člověka by rako-
vina vůbec nemusela propuknout. 

A zakladatel Ligy proti rakovině pro-
fesor Zdeněk Dienstbier jde ještě dál, 
když tvrdí: „Tři faktory – nekouření, 
nepřejídání se a pohyb – snižují riziko 
vzniku rakoviny o celých 60 %.“

Hlavními rizikovými faktory, ovlivňu-
jícími procento úmrtí na zhoubné nádo-
ry, je tabák a výživa. Podle příručky 
Ligy proti rakovině, nazvané Informova-
ný pacient o nádorové prevenci, je kou-
ření nejvýznamnějším rizikem: „Neexis-
tuje žádný jiný jednotlivý faktor, který 
by měl tak rozsáhlý škodlivý účinek,“ 
píší v příručce její autoři a dodávají: 
„O cigaretách se s trochou nadsázky 
říká, že jsou jediným výrobkem, který 

užíván podle návodu, vede k onemocně-
ní a smrti.“ Kuřák je ohrožen rakovinou 
plic 15krát více než nekuřák, přičemž 
prokázaným karcinogenním rizikem je 
i pasivní kouření.

Dalším faktorem, který silně ovliv-
ňuje vznik rakoviny, je výživa. K pro-
dukci karcinogenů v těle může vést mj. 
nadměrná konzumace některých tuků, 
nevhodná kuchyňská úprava jídel – 
především smažení, přejídání, ale také 
některé plísně při špatném skladování 
potravin. 

Je to na nás samotných
Své zdraví opravdu z velké části ovliv-
ňujeme sami. Proto my ve zdravotních 
pojišťovnách tolik podporujeme preven-
ci a vyzýváme vás, abyste nepodceňovali 
screeningová vyšetření, která jsou hra-
zena z všeobecného zdravotního pojiš-
tění, a chodili na ně včas. Proto na vás 
apelujeme, abyste se pokusili žít alespoň 
trochu zdravěji. 

A proto jsme ve Zdravotní pojišťovně 
Ministerstva vnitra ČR pro vás vytvo-
řili projekt Zdraví jako vášeň s Pavlem 
Křížem, podpořený webovými strán-
kami www.ZdraviJakoVasen.cz, kte-
rým vás chceme motivovat, informovat 
i pobavit a především jím propagovat 
prevenci a zdravý životní styl. 

Neděláme to proto, že je to momentál-
ně módní, ale proto, že je to účinné, při 
troše dobré vůle docela snadné a také 
levné. 

Šetřeme peníze odváděné ze svých pla-
tů a mezd na zdravotní pojištění pro nej-
zazší situace. Neplýtvejme jimi tím, že si 
své zdraví nejprve dobrovolně zničíme 
každodenním kouřením, přejídáním, 
stresem a sníženým pohybem, abychom 
ho pak pracně, nákladně, často bolesti-
vě a někdy i neúspěšně hledali. 
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Atrofie – úbytek funkční živé tkáně.

Body mass index (BMI) – spočítá se vydě-
lením hmotnosti daného člověka druhou moc-
ninou jeho výšky

DNA – deoxyribonukleová kyselina, základní 
substance dědičnosti; molekula nesoucí gene-
tickou informaci v jádře buňky. Tuto informaci 
potřebují buňky pro své dělení a tvorbu bílkovin.

Enterální výživa – výživa podávaná do zaží-
vacího traktu.

Gen – jednotka dědičnosti, část DNA, kód, 
podle kterého buňka tvoří bílkoviny.

Generika – ekvivalenty k originálním léčivům, 
pokud jde o lékové formy, kvality, síly účinku 
a charakter použití. Jsou obecně levnější než 
originální léčiva. Mezi generikem a originál-
ním léčivem nejsou zásadní rozdíly v kvalitě, 
účinnosti a hlavně bezpečnosti a spolehlivosti. 
Generický lék nemůže a hlavně nesmí být méně 
účinný a méně bezpečný než originál. Výrobci 
generických léčiv musí tyto skutečnosti vždy 
doložit v rámci registračního řízení. Generická 
léčiva jsou důležitou součástí farmaceutické-
ho trhu, přinášejí společnosti prospěch přede-
vším v nižších nákladech.

Hereditární – dědičný, znak přenášený z ro-
dičů na potomky.

Incidence – počet nových případů na 100 
tisíc obyvatel za jeden rok.

Infuze –  roztoky s léky nebo s výživou podá-
vané do žíly.

Kachexie – závažné zhubnutí a celková se-
šlost.

Karcinom – zhoubný nádor rostoucí agresiv-
ně, může prorůstat do okolní tkáně a později 
vytvářet i vzdálená ložiska.

Karcinom prsu (maligní nádor prsu, rakovina 
prsu, zhoubné onemocnění prsní žlázy) – ná-
dor v prsu, který se chová agresivně, pohlcu-
je své okolí, je schopen vysílat své buňky 
i do vzdálených orgánů, a není-li včas nalezen 
a odstraněn, může přivodit své nositelce smrt. 
Jde  o nejčastější nádorové onemocnění žen, 
které je může postihnout v kterémkoliv věku. 

Kolorektální karcinom – společný název 
pro rakovinu tlustého střeva a rakovinu koneč-
níku. Naprostou většinu nádorů tlustého střeva 
tvoří adenokarcinomy. Jsou to nádory vznika-
jící z žlaznatých buněk střevní sliznice. V tlus-
tém střevu se mohou vzácně vyskytovat i jiné 
zhoubné nádory, např. lymfom nebo karcinoid, 
které se léčí jiným způsobem než adenokarci-
nomy, často mají také jiné příznaky. Rakovina 
tlustého střeva a konečníku má mnoho společ-
ného, jsou však mezi nimi některé odlišnosti, 
především v léčbě. 

Koloskopie (dříve i kolonoskopie) – vyšetření 
celého tlustého střeva optickým přístrojem.

Kurativní – schopný vyléčit. 

Maligní transformace – přeměna ve zhoub-
ný nádor.

Mutace – změna v počtu, uspořádání nebo 
molekulární sekvenci genu.

Onkogenní – způsobující vznik zhoubného 
nádoru.

Parenterální výživa – výživa podávaná do 
žilního systému (srovnej: sipping, případně in-
fuze).

Profylaxe – ochrana před určitou nemocí.

Screening – cílené vyhledávání rizikových či 
nemocných osob v exponované populaci bez 
příznaků daného onemocnění.

Sipping (popíjení) – výživa balená, většinou 
po 200 ml, a určená k popíjení (srovnej: paren-
terální výživa, případně infuze). 

Sonda – tenká hadička, která se používá k po-
dávání výživy.

Vakcinace – ochranné očkování.

Zárodečná mutace (neboli vrozená mutace) 
– genová změna, která bývá přenesena záro-
dečnou buňkou z rodiče na potomka a je pří-
tomna ve všech buňkách těla potomka.

Slovníček připravili členové 
České onkologické společnosti ČLS JEP, 
kteří přispěli do této přílohy
nebo s nimiž byl veden rozhovor.

Slovníček některých pojmů v onkologii
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