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ÚVODNÍ SLOVO

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

problematika digestivní onkologie vyžaduje komplexní a multidisciplinární přístup, který se v praxi nedaří realizovat 
pouze více či méně nahodilou spoluprací jednotlivých odborných společností nad konkrétním zadáním. Jde 
o kontinuální proces, na kterém musí již od začátku spolupracovat fungující týmy, které musí být připraveny, schopny 
a  ochotny reflektovat nové poznatky, které světová věda přináší a  zařazovat je s  ohledem na  lokální podmínky 
do velmi praktického kontextu. 

I z tohoto důvodu byla počátkem tohoto roku založena Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO), 
jejímž hlavním cílem je multioborová spolupráce v péči o pacienty s onkologickým onemocněním trávicího traktu. 
Sdružuje odborníky v oboru gastroenterologie, onkologie, onkochirurgie, radiologie, praktického lékařství, patologie 
a dalších. Společnost chce být garantem tvorby doporučených postupů diagnostiky a léčby pro jednotlivé orgánové 
lokalizace a typu gastrointestinálních tumorů a pravidelně je aktualizovat na základě medicíny založené na důkazech, 
podílet se na výzkumu a vzdělávání v oboru. 

V oblasti vzdělávání je SGO aktivní v přípravě odborných akcí a to jak na lokální, tak i celostátní úrovni. Dosavadním 
vrcholem této aktivity je spolupořadatelství 1. národního kongresu o  kolorektálním karcinomu, který se koná 
ve dnech 9.–10. prosince 2011 v Praze a jehož součástí je i 1. postgraduální kurz SGO. 

Cílem kongresu je sdílení aktuálních poznatků z oblasti screeningu, diagnostiky a  léčby kolorektálního karcinomu 
a prohloubení multidisciplinární spolupráce mezi všemi obory, které se danou problematikou zabývají. 

Věřím, že celý kongres i postgraduální kurz bude pro Vás přínosný a přinese Vám mnoho poznatků využitelných v péči 
o Vaše pacienty. 

    

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
Předseda organizačního výboru 1. národního kongresu o kolorektálním kongresu 
a 1. postgraduálního kurzu SGO



1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 5

1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dostává se Vám do rukou sylabus 1. postgraduálního kurzu SGO, který je zaměřen na problematiku 
kolorektálního karcinomu (KRK). Kurz je součástí 1. národního kongresu o  kolorektálním karcinomu 
a  probíhá paralelně se sympoziálními přednáškami. Dvoudenní program je koncipován do  šesti 
přednáškových sekcí, přičemž páteční program je zakončen state of the art přednáškou o koncepci 
digestivní onkologie prof. P. Rougiera, člena výboru European Society of Digestive Oncology (ESDO). 
I  další zahraniční řečníci patří mezi přední experty ve  svém oboru, ať už prof.  E. Kuipers v  oblasti 
screeningu KRK či prof. W. Hohenberger v oboru chirurgie karcinomu rekta. 

V  souladu s  podobnými sylaby zahraničních odborných akcí jsou Vám i  zde poskytnuty informace 
o  řečnících, stručné souhrny či přímo konkrétní slidy přednášek, abstrakta posterů a  je zde prostor 
i na Vaše poznámky. 

Tímto kurzem bychom rádi zahájili tradici postgraduálních kurzů SGO, které budou pořádány každoročně, 
vždy na aktuální gastroonkologické téma. 

Rád bych Vás zároveň tímto pozval na 2. postgraduální kurz SGO, který se uskuteční v rámci jarního 
sympozia na hradě Loket 13. dubna 2012 a bude zaměřen na problematiku karcinomu pankreatu. 

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 
BYL ČESKOU LÉKAŘSKOU KOMOROU OHODNOCEN 

POČTEM 12 KREDITŮ.
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PLÁN KONGRESU
Seznam vystavovatelů
12 AAR s.r.o.
9 Abbott Molecular
5 Bioptická laboratoř s.r.o.
6 Coloplast A/S
11 Dansac
8 Dialab s.r.o.
10 Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.
7 IPSEN Pharma
4 Merck s.r.o.
1 Novartis s.r.o.
2 Olympus Czech Group s.r.o.
3 Roche s.r.o.
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Postgraduální kurz I

Sekce 1 – Epidemiologie a rizikové faktory, screening

09:00–09:30 Progress in screening – stool or blood 23
prof. Ernst J. Kuipers, MD, Ph.D. (Rotterdam)

09:30–09:45 Screening KRK v ČR – aktuální stav 25
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (Praha)

09:45–10:00 Aktuální trendy v epidemiologii KRK v ČR a predikce na rok 2012 27
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Brno)

10:00–10:15 Rizikové faktory 29
MUDr. Petra Mináriková, Ph.D. (Praha)

10:15–10:30 Střevní mikrobiota a kolorektální karcinom 31
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. (Hradec Králové)

Sekce 2 – Diagnostika

10:45–10:57 Jaké zobrazovací metody a v jakém algoritmu potřebuje chirurg? 35
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Plzeň)

10:57–11:09 Virtuální kolonoskopie a kolonografie v diagnostice kolorektálního karcinomu 37
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (Brno)

11:09–11:21 Sledování nemocných s kolorektálním karcinomem – přínos CEUS, specifických kontrast látek 
a PETu 39
MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D. (Brno)

11:21–11:26 Rtg zobrazovací metody: současnost a potenciál 41
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA (Brno)

11:26–11:38 Mikroendoskopie 43
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. (Hradec Králové)

11:38–11:55 Colonoscopy – quality and its kontrol 47
prof. Ernst J. Kuipers, MD, Ph.D. (Rotterdam)

11:55–12:00 Endoskopie: současnost a výhledy 49
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (Praha)
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Sekce 3 – Chirurgická léčba

14:00–14:20 Impact of surgeon on colorectal cancer therapy 51
prof. Dr. med. Dr. h.c. Werner Hohenberger (Erlangen)

14:20–14:30 Totální mezorektální excize 53
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. (Ostrava)

14:30–14:40 Kompletní excize mezokolon 55
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. (Praha)

14:40–14:50 Multiviscerální resekce pro kolorektální karcinom 57
doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D. (Praha)

14:50–15:00 Miniinvazivní přístupy v operační léčbě kolorektálního karcinomu 67
MUDr. Petr Vlček (Brno)

15:00–15:10 HIPEC jako řešení peritoneálního rozsevu kolorektálního karcinomu 69
prof. MUDr. František Antoš, CSc. (Praha)

Sekce 4 – Onkologická léčba

15:45–16:00 Klinické registry 71
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Brno)

16:00–16:12 Adjuvantní léčba kolorektálního karcinomu 73
MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (Praha)

16:12–16:24 Neoadjuvantní léčba nádorů rekta 75
MUDr. Jiří Tomášek (Brno)

16:24–16:36 Jak dál při dosažení kompletní regrese po neoadjuvantní chemoradioterapii pro ca rekta 77
MUDr. Petr Vítek (Praha)

16:36–16:51 Nejnovější poznatky v cílené léčbě jaterních metastáz KRK 79
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (Praha)

16:51–17:03 Paliativní léčba včetně biologické léčby metastatického KRK 81
MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (Brno)

17:03–17:15 Medikamentózní léčba hepatocelulárního karcinomu 83
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (Praha)

State of the art lecture

17:30–18:00 Digestive oncology: meaningful conception 85
prof. Philippe Rougier, MD (Paris)
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Sympozia I 

Sekce 1 – Koloproktologie – praktická doporučení a kulatý stůl
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MUDr. Štěpán Suchánek (Praha)

09:15–09:30 Diagnostické minimum v ambulantní praxi při karcinomu rekta 89
doc. MUDr. Jozef Korček, Ph.D. (Nitra)

09:30–09:45 „Několik poznámek ze St. Gallenu“ 91
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. (Praha)

Sekce 2 – Karcinom rekta
 
10:30–10:45 When should the surgeon agree or disagree with neoadjuvant therapy of rectal cancer 93

prof. Dr. med. Dr. h.c. Werner Hohenberger (Erlangen)

10:45–10:55 MRI při karcinomu rekta – pro chirurgickou léčbu nezbytné vyšetření? 95
MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D. (Nový Jičín)

10:55–11:05 ERUS – dostatečné vyšetření při karcinomu rekta? 97
doc. MUDr. Jozef Korček, Ph.D. (Nitra)

11:05–11:15 T1, T2 kolorektální karcinom – endoskopicky nebo chirurgicky? 99
MUDr. Julius Örhalmi (Hradec Králové)

11:15–11:25 Robotická asistence při léčbě karcinomu rekta 101
MUDr. Daniel Langer (Praha)

State of the art lecture

11:40–12:10 Hereditární syndromy kolorektálního karcinomu z pohledu gastroenterologa 103
MUDr. Petra Mináriková, Ph.D. (Praha)

Sekce 3 – Molekulární genetika – současná praxe a trendy do budoucna

13:00–13:15 New development in diagnostic and progression markers of early  105 
and late stage colorectal carcinomas
Bela Molnár, M.D., Ph.D., D.Sc. (Budapešť)

13:15–13:30 Detekce a analýza volné nádorové DNA (cell-free tumor DNA, cfDNA)  107 
v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem
RNDr. Lucie Benešová, Ph.D. (Praha)

13:30–13:45 Epigenetic markers for colorectal cancer screening 109
Linda J.W. Bosch, MSc (Amsterdam)

13:45–14:00 Současná praxe v genetickém testování hereditárních nádorů kolorekta 111
MUDr. Denisa Ilenčíková, Ph.D. (Bratislava)

14:00–14:15 Rutinní molekulární onkologie kolorektálních nádorů 113
Ing. Arpád Bóday (Nový Jičín)

14:15–14:30 Biomarkery v onkologické léčbě kolorektálního karcinomu 115
MUDr. Kateřina Kubáčková (Praha)
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Sekce 4 – Screening
 
14:45–14:55 Představení návrhu metodického pokynu screeningu KRK 117

MUDr. Štěpán Suchánek (Praha)

14:55–15:03 Kontrola kvality screeningových kolonoskopií – datový audit 119
RNDr. Ondřej Májek (Brno)

15:03–15:11 Metody screeningu: TOKS – pohled praktického lékaře 123
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. (Praha)

15:11–15:19 Metody screeningu: TOKS – pohled biochemika 125
MUDr. Petr Kocna, CSc. (Praha)

15:19–15:27 Metody screeningu: TOKS – pohled gynekologa 129
MUDr. Aleš Skřivánek (Olomouc)

15:27–15:35 Metody screeningu: kolonoskopie – pohled gastroenterologa 131
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. (Ostrava)

15:35–15:43 Stanovisko plátců zdravotní péče 133
MUDr. Milada Tomanová (Praha)

15:51–15:59 Pohled Ministerstva zdravotnictví ČR 137
MUDr. Stanislava Pánová (Praha)

Sekce 5 – Endoskopická terapie

16:30–16:45 Endoskopická polypektomie – jak dosáhnout standardu kvality? 139
MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)

16:45–17:00 Endoskopická slizniční resekce 141
doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. (Hradec Králové)

17:00–17:15 Endoskopická submukózní disekce – užitečná i nebezpečná 147
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. (Ostrava)

17:15–17:30 Jak v praxi hodnotit histopatologické nálezy z resekátů v tlustém střevě a rektu? 149
MUDr. Pavel Vítek (Frýdek-Místek)

17:30–17:45 Metalické samoexpandibilní stenty v léčbě maligní kolonické obstrukce 151
MUDr. Jan Martínek, Ph.D. (Praha)
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SOUHRN PREZENTACÍ – SOBOTA 10. 12. 2011

Postgraduální kurz II

Sekce 1 – Léčba pokročilého kolorektálního karcinomu

09:00–09:10 Nové možnosti vzdělávání českých chirurgů v onkochirurgii 153
prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. (Olomouc)

09:10–09:25 Současný stav léčby nemocných s mKRK v České republice 157
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (Praha)

09:25–09:40 Konverzní perioperační a adjuvantní léčba u mKRK 159
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Praha)

09:40–09:55 Etapové výkony pro mKRK 163
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Plzeň)

09:55–10:10 Ablativní techniky léčby mKRK 167
prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. (Praha)

10:10–10:25 Intervenční radiologické metody v léčbě mKRK 169
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA (Brno)

Sekce 2 – Problematika pokročilého kolorektálního karcinomu v České republice

10:45–11:00 Organizace onkologické péče v České republice 171
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Brno)

11:00–11:15 Various aspects addressing the susceptibility to sporadic colorectal cancer: an overview 181
MUDr. Pavel Vodička, CSc. (Praha)

11:15–11:30 Chirurgie lokálně pokročilého KRK 183
doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D. (Praha)

11:30–11:45 Optimální léčebné schéma KRK 191
MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (Brno)

11:45–12:00 Registr biologické léčby KRK 193
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Brno)

Sympozia II

Sekce 1 – Otázky blízké budoucnosti
 
09:00–09:15 Rekurence KRK – patogeneze, predikce, detekce, prevence 195

MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. (Praha)

09:15–09:30 Colonoscopy – new instruments 197
Nadir Arber, MD, MSc, MHA (Tel Aviv)

09:30–09:45 Pohled patologa na klasifikace 199
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (Brno)

09:45–10:00 Novinky v markerech screeningu 201
RNDr. Marek Minárik, Ph.D. (Praha)

10:00–10:15 Individuální riziko 203
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (Praha)
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Sekce 2 – Kontroverze v léčbě
 
10:45–11:00 CRC markers: prognosis assessment, recurrence prediction, treatment tailoring 205

prof. Philippe Rougier, MD (Paris)

11:00–11:15 Kontroverze personalizované terapie v klinické praxi – „necílené podání cílené léčby“ 207
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Praha)

11:15–11:30 Tkáňové biomarkery – současný stav a budoucnost 209
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. (Praha)

11:30–11:45 Serové biomarkery – současný stav a budoucnost 211
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (Praha)

11:45–12:00 Opakovaná jaterní resekce – kontroverze 213
MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. (Praha)
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MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
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2. interní klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hradec Králové

doc. MUDr. Jozef Korček, Ph.D.
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Nitra 

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
I. chirurgická klinika, 1 LF UK a VFN
Praha

MUDr. Kateřina Kubáčková
Komplexní onkologické centrum
Fakultní nemocnice v Motole
Praha
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prof. Ernst J. Kuipers, MD, Ph.D., 
Rotterdam, The Netherlands 

MUDr. Daniel Langer
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Praha

prof. MUDr. Milan Macek Jr., Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol
Praha

RNDr. Ondřej Májek
Institut biostatistiky a analýz
Masarykova Univerzita
Brno

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Praha

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková
Beskydské Gastrocentrum
Nemocnice Frýdek-Místek
Frýdek Místek

RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Laboratoř molekulární onkologie
Genomac International, s. r. o.
Praha

MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu
Subkatedra gastroenterologie IPVZ
Praha

Bela Molnár, M.D., Ph.D., D.Sc.
Semmelweis Unversity
2nd Department of Internal Medicine
Budapest, Hungary

MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.
Klinika transplantační chirurgie IKEM
Praha

MUDr. Julius Örhalmi
Chirurgická Klinika
Fakultní Nemocnice Hradec Králové
Hradec Králové

MUDr. Stanislava Pánová
Úsek strategie a řízení zdravotní péče MZ ČR
Praha

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
Ústav radiační onkologie FNB 1. LF UK
Praha

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Praha

MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Radioterapeuticko – onkologickéhé oddělení Fakultní 
nemocnice v Motole
Praha

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Subkatedra gastroenterologie LF UK Hradec Králové,
2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Hradec Králové

prof. Philippe Rougier, MD
Hopital Européen Georges Pompidou
Université Versailles St Quentin (UVSQ)
Paris, France

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Praha

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Praha

MUDr. Aleš Skřivánek
G-CENTRUM Olomouc s.r.o.
Olomouc

MUDr. Štěpán Suchánek
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Praha

MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
Chirurgického oddělení 
Nemocnice Nový Jičín, p.o.
Komplexní onkologické centrum
Nový Jičín

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Praha

MUDr. Milada Tomanová
Oddělení zdravotní péče ZP MV ČR
Odbor úhrad zdravotní péče VZP
Praha

MUDr. Jiří Tomášek
Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav
Brno

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Chirurgická a Radiodiagnostická klinika FN a LF UK 
Plzeň

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt
Ostrava – Vítkovice
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prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Radiologická klinika, LF MU a FN Brno
Brno 

doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP
Praha

MUDr. Pavel Vítek
Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce
Praha

MUDr. Petr Vítek
Beskydské Gastrocentrum
Nemocnice Frýdek-Místek
Frýdek Místek

MUDr. Petr Vlček
I. chirurgická klinika FN u Sv. Anny
Brno

MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Praha

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Masarykův onkologický ústav
Brno

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., 
Klinika komplexní onkologické péče (KKOP),  
MOÚ, LF MU
Brno

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice
Praha

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky  
1. LF UK a VFN
Praha
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PODROBNÝ PROGRAM

PÁTEK 9. 12. 2011
Zahájení kongresu
Předsedající: M. Zavoral, J. Blahoš, D. a V. Havlovi, M. Classen
 

čas název přednášející sál

08:00–09:00 Zahájení kongresu Tycho

Postgraduální kurz I

Sekce 1 – Epidemiologie a rizikové faktory, screening
Předsedající: M. Zavoral, L. Dušek

čas název přednášející sál

09:00–09:30 Progress in screening – stool or blood prof. Ernst J. Kuipers, MD, Ph.D.

Tycho

09:30–09:45 Screening KRK v ČR – aktuální stav prof. MUDr. Miroslav Zavoral, 
Ph.D.

09:45–10:00 Aktuální trendy v epidemiologii KRK v ČR  
a predikce na rok 2012

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

10:00–10:15 Rizikové faktory MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.

10:15–10:30 Střevní mikrobiota a kolorektální karcinom prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

10:30–10:45 přestávka

Sekce 2 – Diagnostika
Předsedající: J. Špičák, V. Válek

čas název přednášející sál

10:45–10:57 Jaké zobrazovací metody a v jakém algoritmu 
potřebuje chirurg?

prof. MUDr. Vladislav Třeška, 
DrSc.

Tycho

10:57–11:09 Virtuální kolonoskopie a kolonografie v diagnostice 
kolorektálního karcinomu

MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.

11:09–11:21 Sledování nemocných s kolorektálním karcinomem 
– přínos CEUS, specifických kontrast látek a PETu

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.

11:21–11:26 Rtg zobrazovací metody: současnost a potenciál prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., 
MBA

11:26–11:38 Mikroendoskopie prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, 
Ph.D.

11:38–11:55 Colonoscopy – quality and its kontrol prof. Ernst J. Kuipers, MD, Ph.D.

11:55–12:00 Endoskopie: současnost a výhledy prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

12:00–13:30 oběd

Posterová sekce – prezentace
Moderátor: J. Martínek

čas název přednášející sál

13:30–14:00 Posterová sekce – prezentace Tycho
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Sekce 3 – Chirurgická léčba
Předsedající: J. Hoch, J. Prausová

čas název přednášející sál

14:00–14:20 Impact of surgeon on colorectal cancer therapy prof. Dr. med. Dr. h.c. Werner 
Hohenberger

Tycho

14:20–14:30 Totální mezorektální excize doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

14:30–14:40 Kompletní excize mezokolon prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

14:40–14:50 Multiviscerální resekce pro kolorektální karcinom doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.

14:50–15:00 Miniinvazivní přístupy v operační léčbě 
kolorektálního karcinomu

MUDr. Petr Vlček

15:00–15:10 HIPEC jako řešení peritoneálního rozsevu 
kolorektálního karcinomu

prof. MUDr. František Antoš, CSc.

15:30–15:45 přestávka

Sekce 4 – Onkologická léčba
Předsedající: J. Abrahámová, R. Vyzula

čas název přednášející sál

15:45–16:00 Klinické registry prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Tycho

16:00–16:12 Adjuvantní léčba kolorektálního karcinomu MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

16:12–16:24 Neoadjuvantní léčba nádorů rekta MUDr. Jiří Tomášek

16:24–16:36 Jak dál při dosažení kompletní regrese 
po neoadjuvantní chemoradioterapii pro ca rekta

MUDr. Petr Vítek

16:36–16:51 Nejnovější poznatky v cílené léčbě jaterních 
metastáz KRK

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, 
DrSc.

16:51–17:03 Paliativní léčba včetně biologické léčby 
metastatického KRK

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

17:03–17:15 Medikamentózní léčba hepatocelulárního 
karcinomu

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, 
DrSc.

17:15–17:30 přestávka

State of the art lecture
Předsedající: J. Špičák

čas název přednášející sál

17:30–18:00 Digestive oncology: meaningful conception prof. Philippe Rougier, MD Tycho
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Sympozia I

Sekce 1 – Koloproktologie – praktická doporučení a kulatý stůl
Předsedající: J. Korček, L. Horák, Š. Suchánek
 

čas název přednášející sál

09:00–09:15 Návrh doporučené péče v ambulantní praxi při 
podezření na kolorektální karcinom

MUDr. Štěpán Suchánek

Kepler

09:15–09:30 Diagnostické minimum v ambulantní praxi při 
karcinomu rekta

doc. MUDr. Jozef Korček, Ph.D.

09:30–09:45 „Několik poznámek ze St. Gallenu“ prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

09:45–10:00 Kulatý stůl: Problémy ambulantních koloproktologů 
a chirurgů – úhrady výkonů, jednání s pojišťovnami 
a preskripce

10:00–10:15 Zpráva o činnosti sekce, příprava voleb do výboru 
sekce

10:15–10:30 přestávka

Sekce 2 – Karcinom rekta
Předsedající: J. Hoch, W. Hohenberger, J. Prausová

čas název přednášející sál

10:30–10:45 When should the surgeon agree or disagree with 
neoadjuvant therapy of rectal cancer

prof. Dr. med. Dr. h.c. Werner 
Hohenberger

Kepler

10:45–10:55 MRI při karcinomu rekta – pro chirurgickou léčbu 
nezbytné vyšetření?

MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.

10:55–11:05 ERUS – dostatečné vyšetření při karcinomu rekta? doc. MUDr. Jozef Korček, Ph.D.

11:05–11:15 T1, T2 kolorektální karcinom – endoskopicky nebo 
chirurgicky?

MUDr. Julius Örhalmi

11:15–11:25 Robotická asistence při léčbě karcinomu rekta MUDr. Daniel Langer

11:30–11:40 přestávka

State of the art lecture
Předsedající: M. Zavoral

čas název přednášející sál

11:40–12:10 Hereditární syndromy kolorektálního karcinomu 
z pohledu gastroenterologa

MUDr. Petra Mináriková, Ph.D. Kepler

12:10–13:00 oběd
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Sekce 3 – Molekulární genetika – současná praxe a trendy do budoucna
Předsedající: M. Minárik, M. Macek jr.

čas název přednášející sál

13:00–13:15 New development in diagnostic and progression 
markers of early and late stage colorectal 
carcinomas

Bela Molnár, M.D., Ph.D., D.Sc.

Kepler

13:15–13:30 Detekce a analýza volné nádorové DNA (cell-
free tumor DNA, cfDNA) v plazmě pacientů 
s kolorektálním karcinomem

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.

13:30–13:45 Epigenetic markers for colorectal cancer screening Linda J.W. Bosch, MSc

13:45–14:00 Současná praxe v genetickém testování 
hereditárních nádorů kolorekta

MUDr. Denisa Ilenčíková, Ph.D.

14:00–14:15 Rutinní molekulární onkologie kolorektálních 
nádorů

Ing. Arpád Bóday

14:15–14:30 Biomarkery v onkologické léčbě kolorektálního 
karcinomu

MUDr. Kateřina Kubáčková

14:30–14:45 přestávka

Sekce 4 – Screening
Předsedající: M. Zavoral, Š. Suchánek, L. Dušek
 

čas název přednášející sál

14:45–14:55 Představení návrhu metodického pokynu 
screeningu KRK

MUDr. Štěpán Suchánek

Kepler

14:55–15:03 Kontrola kvality screeningových kolonoskopií – 
datový audit

RNDr. Ondřej Májek

15:03–15:11 Metody screeningu: TOKS – pohled praktického 
lékaře

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

15:11–15:19 Metody screeningu: TOKS – pohled biochemika MUDr. Petr Kocna, CSc.

15:19–15:27 Metody screeningu: TOKS – pohled gynekologa MUDr. Aleš Skřivánek

15:27–15:35 Metody screeningu: kolonoskopie – pohled 
gastroenterologa

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

15:35–15:43 Stanovisko plátců zdravotní péče MUDr. Milada Tomanová

15:51–15:59 Pohled Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Stanislava Pánová

15:59–16:15 Diskuze

16:15–16:30 přestávka
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Sekce 5 – Endoskopická terapie
Předsedající: O. Urban, S. Rejchrt

čas název přednášející sál

16:30–16:45 Endoskopická polypektomie – jak dosáhnout 
standardu kvality?

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková

Kepler

16:45–17:00 Endoskopická slizniční resekce doc. MUDr. Marcela Kopáčová, 
Ph.D.

17:00–17:15 Endoskopická submukózní disekce – užitečná 
i nebezpečná

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

17:15–17:30 Jak v praxi hodnotit histopatologické nálezy 
z resekátů v tlustém střevě a rektu?

MUDr. Pavel Vítek

17:30–17:45 Metalické samoexpandibilní stenty v léčbě maligní 
kolonické obstrukce

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

17:45–18:00 Diskuze
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SOBOTA 10. 12. 2011
Postgraduální kurz II

Sekce 1 – Léčba pokročilého kolorektálního karcinomu
Předsedající: M. Ryska, L. Petruželka

čas název přednášející sál

09:00–09:10 Nové možnosti vzdělávání českých chirurgů 
v onkochirurgii

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

Tycho

09:10–09:25 Současný stav léčby nemocných s mKRK v České 
republice

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

09:25–09:40 Konverzní perioperační a adjuvantní léčba u mKRK prof. MUDr. Luboš Petruželka, 
CSc.

09:40–09:55 Etapové výkony pro mKRK prof. MUDr. Vladislav Třeška, 
DrSc.

09:55–10:10 Ablativní techniky léčby mKRK prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

10:10–10:25 Intervenční radiologické metody v léčbě mKRK prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., 
MBA

10:30–10:45 přestávka

Sekce 2 – Problematika pokročilého kolorektálního karcinomu v České republice
Předsedající: J. Vorlíček, M. Ryska

čas název přednášející sál

10:45–11:00 Organizace onkologické péče v České republice prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Tycho

11:00–11:15 Various aspects addressing the susceptibility to 
sporadic colorectal cancer: an overview

MUDr. Pavel Vodička, CSc.

11:15–11:30 Chirurgie lokálně pokročilého KRK doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.

11:30–11:45 Optimální léčebné schéma KRK MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

11:45–12:00 Registr biologické léčby KRK prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

12:00–12:15 Diskuze
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Sympozia II

Sekce 1 – Otázky blízké budoucnosti
Předsedající: J. Špičák, M. Hermanová
 

čas název přednášející sál

09:00–09:15 Rekurence KRK – patogeneze, predikce, detekce, 
prevence

MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Kepler

09:15–09:30 Colonoscopy – new instruments Nadir Arber, MD, MSc, MHA

09:30–09:45 Pohled patologa na klasifikace prof. MUDr. Markéta Hermanová, 
Ph.D.

09:45–10:00 Novinky v markerech screeningu RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

10:00–10:15 Individuální riziko prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

10:15–10:30 Diskuze

10:30–10:45 přestávka

Sekce 2 – Kontroverze v léčbě
Předsedající: L. Petruželka, P. Rougier, T. Zima
 

čas název přednášející sál

10:45–11:00 CRC markers: prognosis assessment, recurrence 
prediction, treatment tailoring

prof. Philippe Rougier, MD

Kepler

11:00–11:15 Kontroverze personalizované terapie v klinické 
praxi – „necílené podání cílené léčby“

prof. MUDr. Luboš Petruželka, 
CSc.

11:15–11:30 Tkáňové biomarkery – současný stav a budoucnost prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

11:30–11:45 Serové biomarkery – současný stav a budoucnost prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., 
MBA

11:45–12:00 Opakovaná jaterní resekce – kontroverze MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.

12:00–12:15 Diskuze
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PROGRESS IN SCREENING – STOOL OR BLOOD 

Prof. Ernst J. Kuipers, MD, Ph.D. 
Rotterdam, The Netherlands

POZNÁMKY
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SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE – 
AKTUÁLNÍ STAV

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha, ČR

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) v  České republice byl zahájen před více jak deseti 
lety (červenec 2000), iniciálně s využitím guajakového testu na okultní krvácení do stolice (gTOKS) jako vstupního 
vyšetření. Z  hlediska sledování kvality prošel významnou změnou v  roce 2006, kdy byla zavedena monitorace 
a evaluace programu na bázi on-line screeningové databáze vysoce kvalitních individuálních dat. Počátkem roku 
2009 došlo k  zásadní úpravě programu zavedením screeningové kolonoskopie a  imunochemických TOKS (FIT). 
Screening KRK je i nadále určen pro asymptomatické jedince, kterým je ve věku od 50 do 54 let nabídnut FIT/gTOKS 
v jednoročním intervalu. V případě pozitivity tohoto testu je indikována screeningová kolonoskopie. Od věku 55 let 
byla zavedena možnost volby a to buď opakovaný FIT/gTOKS ve dvouletém intervalu, nebo jako alternativní metoda 
primární screeningová kolonoskopie, která může být v intervalu deseti let zopakována.
V období 2006 – listopad 2011 bylo provedeno 67.813 (primárně) screeningových kolonoskopií. Během sledovaného 
období bylo diagnostikováno 21.168 adenomových polypů (31.2%) a 2.993 karcinomů (4,4%). U 48% pacientů 
s adenomy byl zjištěn pokročilý adenom, charakterizovaný velikostí více jak 10mm (v 74%), s  vilózní strukturou 
(20.6%) či těžkou dysplázií (12.8%), Pokročilý karcinom byl diagnostikován u 21% pacientů s karcinomem. Kontrola 
kvality programu je založena na monitoraci komplikací při kolonoskopii, které při diagnostickém výkonu činily 0,03% 
(perforace), při endoskopické polypektomii 0,13% (perforace) a 0,89% (krvácení). 

Přestože po  zavedení nového designu programu vzrostla meziročně účast odborné i  laické veřejnosti téměř 
dvojnásobně, je nutné podpořit screeningový program masivní mediální kampaní a zejména adresným zvaním cílové 
populace. 
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AKTUÁLNÍ TRENDY V EPIDEMIOLOGII KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU V ČR A PREDIKCE NA ROK 2012

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno, ČR

Zhoubné nádory tlustého střeva a  konečníku patří v  ČR mezi nejčastější nádorová onemocnění u  mužů i  u  žen. 
Populační zátěž je skutečně vysoká, ročně v ČR přibývá 7900–8100 pacientů s tímto nádorem a 4200–4500 pacientů 
na něj umírá [Dušek a kol., 2007, Dušek L., 2009]. Dle dat studie Estimates of the Cancer Incidence and Mortality in 
Europe in 2006 [Ferlay a kol., 2007] je ČR ve výskytu tohoto typu nádoru na 2. místě v Evropě u mužů a na 5. místě 
u žen. Rovněž úmrtnost na tyto nádory řadí ČR na přední světové pozice (muži 2. místo, ženy 3. místo) [Curado 
a kol., 2007]. Četnost onemocnění přitom stále roste, v roce 2008 byla o 21 % vyšší než v roce 1995 (Obrázek 1). 
Rostoucí počty nemocných můžeme pozorovat ve většině vyspělých států světa, což souvisí se známými negativními 
vlivy moderního způsobu života (nedostatečná fyzická aktivita, stres a obezita). V ČR k těmto faktorům významně 
přispívá i genetická predispozice. 

Navzdory alarmující incidenci lze v epidemiologických údajích najít i určitá pozitiva. Například se daří stabilizovat 
úmrtnost, což je především odrazem rostoucí dostupnosti a kvality léčebné péče. To ovšem nutně vede k nárůstu 
prevalence, která v roce 2008 dosáhla 45 866 osob.

Typický věk českého pacienta s kolorektálním karcinomem sice leží v intervalu 63–77 let, ale výrazný nárůst incidence 
onemocnění začíná již po  45. roku života. Proto jsou preventivní programy u  této nemoci zaměřené především 
na muže a ženy starší než 50–55 let.

Je všeobecně známo, že záchyt onkologického onemocnění v  méně pokročilém klinickém stadiu (anebo nejlépe 
ve fázi prekancerózy) výrazně zvyšuje naději na dobrý výsledek léčby a na dlouhodobé přežití. Dostupná populační 
data o kolorektálním karcinomu vystavují v  tomto ohledu českému zdravotnictví nelichotivé hodnocení. Více než 
50 % nových pacientů s kolorektálním karcinomem je v ČR diagnostikováno v klinickém stadiu III nebo vyšším. To 
samozřejmě významně zhoršuje dosažitelné výsledky léčby, nemluvě o souvisejících nákladech. Situace se nadto 
v čase nijak nelepší a ani poslední dostupná data z roku 2008 nenaznačují pozitivní trend, spíše naopak (Obrázek 2).

Naději na  brzké zlepšení nedávají ani predikce počtu léčených pacientů České onkologické společnosti ČLS JEP 
pro rok 2012. Celková incidence je predikována na 8 709 nových případů, z toho opět více než 50 % v pokročilém 
stadiu onemocnění (Tabulka 1). Prevalence pak dosáhne přibližně 55 000 pacientů s kolorektálním karcinomem nebo 
anamnézou tohoto onemocnění. Počty léčených pacientů odhadujeme na 7074 nově diagnostikovaných onemocnění  
a 1856 relapsů onemocnění diagnostikovaných dříve, celkově opět s převahou pokročilých stadií (Tabulka 2).

Literatura 
Curado M.P., Edwards B., Shin H.R., Storm H., Ferlay J., Heanue M., Boyle P. eds. Cancer Incidence in Five Continents, 
Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160, Lyon, IARC, 2007.

Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v  České 
republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2008-12-15]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 
7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.

Dušek L. (Editor) Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. 461 p., Praha: Grada Publishing; 2009. ISBN: 978–80-
247-3244-2. 
Ferlay J., Autier P., Boniol M., Heanue M., Colombet M., Boyle P.. Estimates of the cancer incidence and mortality in 
Europe in 2006. Annals of Oncology 18: 581–592, 2007.



28 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

Tabulka 1: Predikce počtu nově diagnostikovaných pacientů s kolorektálním karcinomem v roce 2012 a porovnání 
s incidencí v roce 2008

Klinické stadium Incidence v roce 2008 Predikce incidence pro rok 
2012 

(90% interval spolehlivosti)
Stadium I 1 637 1815 (1634; 1995)
Stadium II 2 045 2012 (1845; 2179)
Stadium III 1 785 2144 (1977; 2309)
Stadium IV 2 013 2114 (1964; 2262)
Stadium neznámo z objektivních důvodů2 490 487 (351; 624)
Stadium neznámo bez udání důvodu2 136 137 (99; 177)
CELKEM 8 106 8709 (7870; 9546)

Tabulka 2: Predikce počtu léčených pacientů s kolorektálním karcinomem v roce 2012

Klinické stadium Primárně léčení pacienti 
(90% interval spolehlivosti)

Pravděpodobné relapsy 
onemocnění z předchozích let 
(90% interval spolehlivosti)

I 1662 (1496; 1827)

1856 (1696; 2017)
II 1919 (1760; 2077)
III 2043 (1883; 2199)
IV 1450 (1347; 1552)
CELKEM 8930 (8182; 9672)

Obrázek 1. Trendy epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Obrázek 2. Záchyt klinických stadií u kolorektálního karcinomu v ČR 
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RIZIKOVÉ FAKTORY KOOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, Subkatedra 
gastroenterologie IPVZ, Praha, ČR

Kolorektální karcinom je civilizační onemocnění a v České republice druhá nejčastější malignita u mužů i žen. Příčiny 
vzniku kolorektálního karcinomu jsou heterogenní a  zahrnují vzájemnou kombinaci faktorů vnějšího prostředí 
a faktorů hereditárních. Nejčastějším typem nádoru kolorekta je tzv. sporadický karcinom, na jehož vzniku se podílí 
především faktory vnějšího prostředí a který představuje asi 80% všech případů.

Mezi tyto rizikové faktory zejména klasické civilizační projevy, jako jsou konzumace potravin s vysokým obsahem 
živočišných tuků a  červeného masa (upraveného smažením pečením, grilováním a  uzením) a  s  nízkým obsahem 
vlákniny. Dále je to zvýšená konzumace alkoholu, například piva, které je považováno za rizikový faktor karcinomu 
rekta. Kromě toho ke vzniku kolorektálního karcinomu přispívá i nedostatečná fyzická aktivita, obezita, nedostatečný 
příjem protektivních vitamínů a stopových prvků (např. vitamín C, betakaroten, kyselina listová, kalcium a selen).

Přibližně 5 % kolorektálních karcinomů je hereditárního původu s nejvýznamnějšími syndromy (i) familiární adenomová 
polypóza (FAP) a  její atenuovaná forma (AFAP), (ii) Turcotův syndrom a  (iii) hereditární nepolypózní kolorektální 
karcinom (HNPCC), tzv. Lynchův syndrom.

Kromě osob ohrožených výše uvedenými faktory existují ještě další rizikové skupiny. Jedná se o osoby s kolorektálním 
karcinomem v anamnéze u příbuzných 1. stupně (rodiče, sourozenci, děti) a osoby postižené nespecifickými střevními 
záněty (Idiopatická proktokolitida, Crohnova choroba), u nichž se kolorektální karcinom vyvíjí jako pozdní komplikace. 
Rizikovou skupinu představují také osoby po kurativní resekci střeva pro předchozí karcinom a osoby po předchozím 
nálezu střevních adenomových polypů, kde riziko maligního zvratu stoupá s  velikostí adenomu, mnohočetností, 
vilózním charakterem a stupněm dysplázie.

Tato práce je součástí projektu podporovaného IGA ČR NS 9809.
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STŘEVNÍ MIKROBIOTA A KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Subkatedra gastroenterologie, Lékařská fakulta UK, Hradec Králové, ČR

Sporadický kolorektální karcinom patří mezi nejzávažnější zdravotní problémy v České republice. Etiopatogeneze je 
nepochybně multifaktoriální, nicméně střevní mikrobiota v ní hrají zásadní roli. Doklady jsou k dispozici z klinických 
i experimentálních studií. Stolice člověka obsahuje mutagenní a genotoxické látky bakteriálního původu. Intestinální 
baktérie jsou schopny měnit složky potravy na látky s genotoxickým, karcinogenním a/nebo pronádorovým účinkem. 
Střevní baktérie mohou aktivovat prokarcinogeny. V  experimentu, bezmikrobní zvířata živená lidskou stravou 
mají ve srovnání s konvenčními zvířaty nižší úroveň DNA tkáňových abnormalit a nižší incidenci experimentálního 
kolorektálního karcinomu (po dimethylhydrazinu). 

Mikrobiota:
Etnické rozdíly v  prevalenci a  mortalitě kolorektálního karcinomu jsou vysvětlovány především genetickými vlivy, 
z  faktorů zevního prostředí pak zejména dietními vlivy při rozdílných stravovacích zvyklostech. Etnické rozdíly 
byly zjištěny také ve složení a metabolické aktivitě střevních baktérií. Globálním ukazatelem je hydrogenní nebo 
metanogenní fenotyp. Ten je u  jednotlivých osob (ale i  u  pokusných zvířat) velmi stabilní. U  bělošské evropské 
populace převažuje hydrogenní fenotyp, u  Afričanů metanogenní fenotyp. Z  toho aspektu jsou zajímavé studie 
u Afroameričanů žijících v USA, kteří si osvojili či neosvojili „americký způsob života“ včetně stravovacích zvyklostí. 
Definitivní odpověď však dosud není k dispozici. 

V multi-etnických studiích byly zjištěny výrazné rozdíly v zastoupení lecitinasa-negativních klostridií ve stolici (nízké 
v Ugandě, vysoké v Anglii). Tyto bakterie jsou schopné dehydrogenovat žlučové kyseliny (tedy konvertovat primární 
na sekundární). 

V jednom gramu stolice je řádově 10^12 bakterií. Odhaduje se, že v tlustém střevě člověka je 500 – 800 různých 
bakteriálních species, z nichž některé dosud nejsou identifikovány a mnohé jsou nekultivovatelné in vitro. V různých 
studiích bylo zjištěno rozdílné poměrné zastoupení některých baktérií u  jedinců se zvýšeným rizikem (Clostridium 
leptum, Clostridium coccoides, Streptococcus bovis, Mitsuokella multiacida, Bifidobacterium longum aj.) a u osob se 
sníženým rizikem vzniku kolorektálního karcinomu (Eubacterium aerofaciens, aj.). Byly však publikovány také studie, 
které přinášejí pro některé baktérie rozporuplné výsledky (laktobacily, Bacteroides aj.). 

Střevní mikrobiota syntetizují některé vitaminy, z  nich pak především foláty a  biotin se jeví jako velmi důležité 
preventivní faktory, protože jsou zavzaté do epigenetické regulace slizniční proliferace tlustého střeva. 

Střevní baktérie působí na sliznici tlustého střeva také přímo (složení hlenu, deskvamace sliznice, neuro-humorální regulace 
aj.). Mastné kyseliny s krátkým řetězcem bakteriálního původu jsou důležitým energetickým substrátem pro kolonocyty. 

Obecně je možno konstatovat, že nežádoucí jsou především baktérie, které svými metabolickými aktivitami mění 
primární žlučové kyseliny na sekundární nebo které jsou schopny měnit sulfáty na sirovodík. Sekundární žlučové 
kyseliny jsou cytotoxické, genotoxické a kancerogenní, sirovodík je genotoxický. 

Metabolická aktivita střevních baktérií 
Tlusté střevo (a  to jak na  úrovni sliznice, tak i  v  luminu) vytváří mimořádně diverzní prostředí pro různé druhy 
bakterií (potravinové metabolické substráty pro bakterie, pH a redox potenciály, motilita střeva, různé segmenty 
tračníku aj.). Bakterie tak mohou prostředí ovlivňovat svými enzymatickými aktivitami (beta-glukuronidasa, beta-
glukosidasa, 7-alfa-dehydroxylasa, nitratreduktasa, IQ oxidoreduktasa, azoreduktasa a  další), metabolity jak 
s prokancerogenními, tak i antikancerogenními účinky (viz níže), syntézou nebo aktivací prokancerogenů (nitrosaminy 
a další N-nitroso-sloučeniny), ovlivněním biotransformace xenobiotik a dalšími mechanismy. 
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Beta-glukuronidasa je nejdůležitějším indukovatelným enzymatickým systémem střevních baktérií. Pacienti 
s kolorektálním karcinomem mají aktivitu vysokou a osoby s nízkým rizikem vzniku kolorektálního karcinomu mají 
naopak aktivitu tohoto enzymu v tlustém střevě nízkou. Dieta bohatá na červené maso a živočišné tuky bakteriální 
aktivitu beta-glukuronidasy stimuluje, naopak fermentovatelná vláknina ji tlumí. 

Dalším klíčovým bakteriálním enzymem je 7-alfa-dehydroxylasa, která v  tlustém střevě konvertuje kyselinu 
cholovou na deoxycholovou kyselinu a chenodeoxycholovou na kyselinu lithocholovou. Sekundární žlučové kyseliny 
jsou kancerogenní, přispívají k selekci buněk rezistentních vůči apoptóze a způsobují nežádoucí interakci s některými 
signálními systémy (secondary messenger signalling systems). 

Eubacterium lentum syntetizuje 21-hydroxylasu, která konvertuje karcinogenní žlučový tetrahydrodeoxykortikosteron 
na nekarcinogenní pregnanolon. Pacienti s kolorektálním karcinomem mají významně (až o 99%) sníženou fekální 
aktivitu tohoto enzymu ve srovnání se zdravými kontrolami. 

Dietní vlivy 
V současné době je již dobře doloženo, že stravování s vysokou konzumací červeného masa, živočišných tuků a velkým 
množstvím kuchyňské soli je spojeno se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. Překvapivě málo dokladů je 
k dispozici pro všeobecně uváděný příznivý, preventivní efekt čerstvého ovoce, zeleniny, nefermentovatelné vlákniny 
a potravin bohatých na selen. Nepochybně příznivý účinek mají potraviny bohaté na vápník a dále fermentovatelná 
vláknina, která je střevními baktériemi metabolizována na mastné kyseliny s krátkým řetězcem (především na kyselinu 
butyrovou, octovou a kyselinu propionovou). 
Důležitou roli hrají také fytosteroly. Také některé retinoidy, polyfenolické látky (resveratrol z vinné révy, borůvek, 
černého rybízu; kyselina ellagová z jahod), kyselina linolová (rostlinné oleje), izoflavonoidy (sója) mají protinádorový 
účinek. Stimulují apoptózu, brání vzniku aberantních krypt, suprimují nežádoucí enzymatické aktivity střevních 
baktérií nebo jsou baktériemi metabolizovány na látky s protinádorovým účinkem. 

Butyrát 
Fermentovatelná vláknina (např. pektin) je bakteriemi v tlustém střevě metabolizována na butyrát (hlavní aniont 
střevní obsahu). I přes některé kontroverzní nebo dílčí dosud nedořešené body, vcelku jednoznačně převládá názor, 
že butyrát bakteriálního původu je důležitým preventivním faktorem kolorektálního karcinomu. Butyrat snižuje pH 
(tím suprimuje nežádoucí enzymatické aktivity střevních baktérií), tlumí vznik aberantních krypt, stimuluje apoptózu, 
inhibuje histon-deacetylasu (tím snižuje riziko poškození DNA). Malé koncentrace (dávky) butyrátu proliferaci sliznice 
tlustého střeva stimulují, vysoké dávky ji tlumí (po dosažení oxidačního plateau). 

Prebiotika 
Některá prebiotika jsou potenciálně prospěšná v  redukci rizika vzniku kolorektálního karcinomu. Byly zkoumány 
například laktulóza, inulin a  frukto-oligosacharidy. V  experimentálních modelech snižovaly genotoxické účinky 
na kolonocyty, redukovaly aberantní krypty a stimulovaly apoptózu buněk v kryptách. 

Probiotika 
Modulování střevního mikrobiomu by mohlo být zásadně důležité v redukci rizika kolorektálního karcinomu. Probiotika 
použitá v experimentálních studiích snižovala incidenci experimentálního karcinomu, redukovala počty aberantních krypt, 
byla prevencí poškození DNA kolonocytů, stimulovala protinádorovou imunitní odpověď a suprimovala některé nežádoucí 
bakteriální enzymatické aktivity v  tlustém střevě. V  klinických intervenčních studiích u  zdravých osob a  u  pacientů 
s kolorektálními adenomy probiotika snižovala fekální enzymatickou aktivitu baktérií (Lactobacillus casei, Lactobacillus 
rhamnosus), redukovala proliferaci buněk sliznice tlustého střeva a snižovala pH stolice (Lactobacillus acidophilus). 

Koliciny 
Koliciny a mikrociny jsou bakteriociny (proteiny nebo peptidy) produkované bakteriocinogenními kmeny Escherichia 
coli a některými příbuznými bakteriemi čeledi Enterobacteriaceae. Jsou toxické pro bakterie stejného rodu, mají však 
inhibiční efekt také na eukaryotické buňky, včetně protinádorového účinku in vitro a  in vivo. Bakteriociny mohou 
indukovat apoptózu a některé regulátory apoptózy (např. Bcl) mají podobnou strukturu jako porinové koliciny. 
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Koliciny byly vyšetřovány u pacientů s  kolorektálním karcinomem. Nemocní měli nižší zastoupení kolicinogenních 
kmenů ve srovnání se zdravými kontrolními osobami. Produkci a účinek kolicinů ovlivňuje celé řada faktorů, mimo jiné 
také pH (pro optimální efekt kolicinů in vitro je třeba kyselé pH). Nízké pH stolice bylo zjištěno u osob s nízkou incidencí 
kolorektálního karcinomu, naproti tomu alkalické pH stolice je spojeno se sporadickým kolorektálním karcinomem. 

Léky 
Aspirin a nesteroidní antiflogistika (v užším slova smyslu, mimo aspirin) hrají důležitou roli v prevenci kolorektálního 
karcinomu. Protektivní účinek je vysvětlován především indukcí apoptózy a  inhibicí cyklo-oxygenasy ve  sliznici 
tlustého střeva. Zkoumají se i další možné mechanismy, jako jsou inhibice nukleárního faktoru kappa B, inhibice 
angiogeneze, IRS1 (insulin receptor substrate 1) aj. Aspirin a nesteroidní antiflogistika však ovlivňují také složení 
bakteriální mikrobiota a jejich metabolickou aktivitu. 

Mikrobiom kolorektálního karcinomu?
V poslední době se objevily snahy vytvořit podrobné mapy střevní dysbiózy charakteristické pro kolorektální karcinom. 
Podle prvních studií se mikrobiom tkáně kolorektálního karcinomu dramaticky liší od mikrobiomu přilehlé, nádorem 
nepostižené sliznice tlustého střeva. 

Infekce Clostridium septicum je vzácná, ale až v 80% případů je spojena s existující, dosud latentní malignitou (a to 
v polovině případů s kolorektálním karcinomem). Není jasné, zda tato baktérie stimuluje vznik a/nebo růst nádoru 
nebo zda naopak infekce je následkem (komplikací) tumoru. 

Závěr: Střevní baktérie hrají v  patogeneze kolorektálního karcinomu důležitou roli. Dietní vlivy jsou klíčovým 
modifikujícím faktorem. Mastné kyseliny s krátkým řetězcem, především butyrát, snižují intraluminální pH. Nízké pH 
tlumí některé nežádoucí bakteriální enzymatické aktivity (beta-glukuronidasa, 7-alfa-dehydroxylasa aj.), suprimuje 
střevní bakterie produkující mutagenní a  genotoxické látky a  stimuluje produkci kolicinů (peptidů a  proteinů 
s doloženým protinádorovým účinkem). Střevní milieu je komplexním metabolickým prostředím. Nízké intraluminální 
pH, vápník a  některé bakteriální produkty (butyrát, foláty, biotin aj.) harmonizují proliferaci a  vyzrávání sliznice 
tlustého střeva (inhibicí cyklo-oxygenasy a dalšími mechanismy), ovlivňují metylaci DNA, slizniční imunitu a stimulují 
apoptózu. Příslibem do budoucna by mohly být metabonomické metody (např. NMR spektroskopie střevního obsahu), 
schopné identifikovat škodlivý potenciál metabolických produktů střevních bakterií individuálních osob. 
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JAKÉ ZOBRAZOVACÍ METODY A V JAKÉM ALGORITMU POTŘEBUJE 
CHIRURG V DIAGNOSTICE METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Chirurgická a Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR

Úvod: Diagnostika jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (JMKRK) je celosvětově pozdní. K resekční léčbě 
JMKRK se tak primárně dostává jen 15 – 20% nemocných.

Cíl: Upozornit na možnosti diferenciální diagnostiky JMKRK na straně jedné a na straně druhé pak charakterizovat 
algoritmus vyšetřovacích postupů u resekabilních, či potencionálně resekabilních JMKRK.

Metoda: Jaterní tkáň je nejčastějším místem šíření kolorektálního karcinomu (KRK) a JMKRK představují hlavní příčinu 
úmrtí těchto nemocných. Moderní zobrazovací techniky mohou s vysokou přesností detekovat JMKRK a hrají zásadní úlohu 
v léčebném plánu nemocného. Nicméně u malých lézí je někdy velmi obtížná diferenciální diagnostika s benigními ložisky, 
která se vyskytují až u 10% osob v běžné populaci. JMKRK jsou také často zachyceny náhodně ještě před diagnostikou 
KRK. První m diagnostickým prostředkem bývá neinvazivní ultrasonografické vyšetření (USG), které je však významně 
závislé na zkušenosti vyšetřujícího. Nativní USG vyšetření má však nízkou senzitivitu i specificitu. Detekce JMKRK pak 
výrazně zvyšuje intravenózní aplikace kontrastních látek. V současnosti jsou důležitými zobrazovacími technikami kromě 
USG výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI) a pozitronová emisní tomografie (PET CT). Multidetektorové 
CT (MDCT) je dnes hlavní „stagingovou“ metodou hrudní a břišní generalizace KRK. JMKRK jsou charakterizovány solidní 
lézí s hypoechogenním halo. JMRK jsou hypovaskulární, hypodenzní léze, které jsou nejlépe vizualizovány během portální 
fáze jako hypovaskulární léze v porovnání s normálním jaterním parenchymem. U malých JMKRK pak arteriální fáze může 
být důležitá pro jejich diagnostiku tím, že periferie léze je kontrastnější. To je významné též k odlišení hypervaskulárních 
uzlů fokální nodulární hyperplasie a hemangiomů. CT snímky za 4-5 min po aplikaci kontrastní látky jsou důležité k odlišení 
JMKRK od hemangiomů, které se v této fázi významně nabarvují. Dalším důležitým rysem JMKRK je jejich kalcifikace. CT 
volumometrie je pak zásadně důležitá při plánování etapových resekčních výkonů při primárně nedostatečném zbytkovém 
objemu jater (<20% u zdravých a < 40% u cirhotických jater) po resekci JMKRK. Doplňující metodou MDCT je MRI, jejíž 
senzitivita záchytu extrahepatálních ložisek KRK je horší v porovnání s CT. MRI je užitečná u nemocných s alergií na jodované 
kontrastní látky, u nemocných s steatózou jater a pro detekci malých ložisek (především k odlišení od cyst). V T1 vážené 
fázi JMKRK vykazují nízký signál v porovnání s okolní jaterní tkání, zatímco v T2 vážené fázi je jejich signál již zvýšen. 
K diagnostice JMKRK u MRI se rutinně využívá jako kontrastní látka gadolinium, zvyšující senzitivitu a specificitu vyšetření. 
Výtěžnost FDG-PET CT je především v diagnostice extrahepatálních metastáz, což je důležité pro volbu chirurgické taktiky. 
Dnes již neplatí, že při výskytu extrahepatálních metastáz KRK je stav chirurgicky neřešitelný. Naopak, v rámci radikální 
léčby musí být chirurgicky řešeny vedle JMKRK, také veškeré resekabilní plicní a intraabdominální metastázy. Zobrazovací 
metody jsou vedle nádorových markerů velmi důležité pro včasný záchyt recidivy JMKRK a tím pro indikaci včasné radikální 
chirurgické léčby. Po jaterních resekcích JMKRK by každých 6 měsíců během prvních 2 let a v dalších 3 letech 1x za rok 
měla být stanovena hladina karcinoembryonálního antigenu a provedeno USG břicha s CT hrudníku a břicha. Pokud jde 
o kontrolu účinnosti termoablačních metod v léčbě neresekabilních JMKRK, pak u nejčastěji využívané radiofrekvenční 
ablace (RFA) při otevřeném, nebo laparoskopickém způsobu léčby používáme k cílení ložiska sondou peroperační USG. 
Výsledný efekt RFA pak kontrolujeme pomocí CT vyšetření provedeným zhruba 3 dny po RFA. V dispenzární péči by měl 
být postup zhruba stejný jako po resekční léčbě, ale vzhledem k častějším recidivám po RFA pak doporučujeme každé 3 
měsíce v prvním roce a každých 6 měsíců v následujících letech provádět USG jater.

Závěr: Zobrazovací metody jsou pro chirurga v oblasti resekčních nebo termoablačních technik JMKRK naprosto 
zásadní a nezastupitelné. Tyto metody je však nejlépe provádět na pracovištích, která mají zkušenosti v oblasti 
JMKRK a kde výtěžnost zobrazovacích technik je pak pochopitelně nejvyšší.

Práce vznikla s podporou grantů IGA MZ NS P727 a 10240.
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VIRTUÁLNÍ KOLONOSKOPIE A KOLONOGRAFI E V DIAGNOSTICE 
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.
Radiologická klinika, LF MU a FN Brno, ČR
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SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM – 
PŘÍNOS CEUS, SPECIFICKÝCH KONTRASTNÍCH LÁTEK A PET (PET/CT)

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.
Radiologická klinika, LF MU a FN Brno, ČR

Úvod: ve sledování pacientů s kolorektálním karcinomem se mimo metod laboratorních a klinických uplatňují také 
zobrazovací metody, kterých dnes lze využít celou řadu – od ultrazvukového vyšetření (UZ), přes výpočetní tomografii 
(CT) a magnetickou rezonanci (MR) až po metody relativně nové, jako je UZ s využitím kontrastních látek aplikovaných 
nitrožilně (contrast-enhanced ultrasonography – CEUS), MR s  využitím orgánově specifických kontrastních látek 
a metoda pozitronové emisní tomografie (PET), zejména v kombinaci s CT vyšetřením (PET/CT).

Metodika: ultrazvukové vyšetření s využitím nitrožilní aplikace kontrastních látek v posledních letech začíná hrát 
významnější roli při sledování pacientů s kolorektálním karcinomem, zejména při určení přítomnosti, počtu a velikosti 
jaterních metastáz, ale i při stanovení viability ložisek po použití lokálních ablačních technik či u hypervaskularizovaných 
ložisek i ke stanovení efektu biologické léčby. Metoda využívá kontrastních látek sestávajících ze speciálních směsí 
mikrobublin velikostí odpovídající přibližně velikosti erytrocytů, které jsou po nitrožilní aplikaci distribuovány v cévním 
řečišti a velmi významně zlepšují možnosti posouzení mikrovaskularizace sledovaných struktur. 

Magnetická rezonance disponuje v současnosti jediným typem orgánově specifických kontrastních látek a to jsou 
látky s afinitou k jaterní buňce. MR s aplikací hepatospecifických kontrastních látek spočívá v intravenózní aplikaci 
dané kontrastní látky, po  níž lze provést jednak dynamické vyšetření v  arteriální, portální fázi a  fázi ekvilibria, 
srovnatelné s kontrastním CT vyšetřením, navíc lze provést odloženou fázi - tzv. hepatospecifickou, kdy dochází 
k přestupu kontrastní látky z extracelulárního prostoru přímo do hepatocytu. Tím lze odlišit léze hepatocytárního 
původu od lézí neobsahujících funkční hepatocyty. 

PET spočívá v  aplikaci radiofarmaka (nejčastěji fluoro-deoxy-glukóza) intravenózně, kdy je radiofarmakum 
(pozitronový zářič) vychytáváno ve  tkáních podle stupně jejich metabolické aktivity, průvodní anihilační záření je 
následně detekováno specializovanou PET kamerou. Vzhledem ke zvýšené metabolické aktivitě většiny nádorových 
buněk lze po nasnímání vytvořit mapu hypermetabolických ložisek na pozadí fyziologického metabolismu zdravé 
tkáně. 

Výsledky: Výhodou CEUS vyšetření je absence ionizujícího záření, jeho časová nenáročnost – trvá celkově přibližně 
10-15min, sledování chování ložiska v reálném čase, možnost provést vyšetření i u pacientů s alergií na iod či renálním 
selháním (exkrece kontrastní látky probíhá difúzí přes alveolokapilární membránu v plicích), u  kterých provedení 
kontrastního CT vyšetření není možné. Na řadě pracovišť je navíc i snáze dostupné než ostatní zmíněné metody. 
Nevýhodou jsou obecné limitace UZ vyšetření, tedy ložiska vysoko při bránici, která jsou UZ metodou nedostupná, 
výrazné artefakty u obézních pacienů, nespolupráce pacienta.

Použití hepatospecifických kontrastních látek při MR vyšetření jednak zvyšuje senzitivitu – tedy schopnost detekce 
ložisek, jednat také zvyšuje specificitu vyšetření u  ložisek, jejichž etiologie není z  předchozích vyšetření zcela 
jasná. Je rovněž velmi vhodnou metodou před plánováním chirurgické léčby, neboť z uvedených metod nejpřesněji 
zobrazí anatomické poměry a  odhadne případnou resekabilitu či neresekabilitu ložiska. Lze navíc kombinovat 
s volumometrickým měřením. Rovněž toto vyšetření lze provést u pacientů s alergií na iod v anamnéze a s jistým 
omezením i u pacientů s  renálním selháním. Nevýhodou je větší časová náročnost vyšetření, které trvá průměrně 
45min a je nutná dechové spolupráce pacienta při provádění sekvencí se zadržením dechu, rovněž většinou horší 
dostupnost vyšetření a možné kontraindikace (kardiostimulátor, implantáty z ferromagnetického materiálu). 

Jednoznačnou výhodou PET i PET/CT hybridního zobrazení je především rozsah vyšetření - tedy celotělové snímání 
během jediného vyšetření, odlišení nádorové recidivy od  pooperačních změn a  vyšší senzitivita i  specificita pro 
stanovení lokoregionální recidivy, zejména u  karcinomu rekta. Výhodami PET/CT oproti klasickému PET je pak 
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přesnější lokalizace aktivity v normálních versus abnormálních strukturách, lepší odlišení zánětlivých lézí, vizualizace 
PET negativních lézí doprovodným CT, detekce dalších náhodných nálezů. Nevýhodou samotného PET je velmi malé 
prostorové rozlišení a obtížná detekce malých ložisek, u PET/CT pak značná radiační zátěž, délka vyšetření a většinou 
horší dostupnost metody.

Závěr: využití jednotlivých zmíněných metod při sledování pacientů s kolorektálním karcinomem otevírá nové možnosti 
zejména při detekci metastáz, hodnocení   efektu různých typů léčby (chirurgické, miniinvazivních technik typu 
termoablace, chemoembolizace, konzervativní a biologické léčby), při odhadu případné resekability či neresekability 
ložisek a také v odlišení metastáz od ložisek jiného původu. 

POZNÁMKY
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RTG ZOBRAZOVACÍ METODY, SOUČASNOST A POTENCIÁL

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Radiologická klinika, LF MU a FN Brno, ČR

Úvod: Zobrazovací metody jsou nedílnou součástí časné diagnostiky metastatického kolorektálního karcinomu. 
Vedle metod dnes standardně využívaných jako je výpočetní tomografie (CT) a ultrazvuk (UZ) se stále více prosazuje 
magnetická rezonance (MR) a pozitronová emisní tomografie (PET, PET-CT).

Metodika: Zobrazovací metody musí být standardizované, prováděné vždy dle protokolů a optimálně hodnocené 
dvojím čtením.

Výsledky: CT je dnes stále metodou první volby. Specificitu a senzitivitu UZ vyšetření zvyšuje použití kontrastních 
látek. Magnetická rezonance je zatím stále není metodou prvé volby. Řada pacientů není vyšetření schopná akceptovat 
kvůli klaustrofobii či dalším kontraindikacím vyšetření. Problém jsou téžpohybové artefakty, vyšetření trvá často 
několik minut. Velkou výhodnou magnetické rezonance je možnost použít tkáňově specifické kontrastní látky. PET-CT 
se dnes prosazuje jak v primární diagnostice rozsahu postižení, tak při sledování efektu léčby. Omezením je ale nejen 
cena a dostupnost vyšetření, ale i jeho radiační zátěž.

Závěr: Pečlivé, systematické a  dlouhodobé sledování nemocných s  metastatickým kolorektálním karcinomem je 
nezbytnou součástí péče o tyto pacienty.
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MIKROENDOSKOPIE

Prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Subkatedra gastroenterologie LF UK Hradec Králové, 2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČR

Sekundární prevence karcinomů sliznice gastrointestinálního traktu (GIT) je založena na detekci adenomů a časných 
karcinomů. Tyto lze při klasické endoskopii s bílým světlem rozpoznat na základě minimálních změn barvy a reliéfu 
sliznice a podle abnormalit v průběhu povrchových cév (1, 2). Moderní endoskopické metody poskytují možnost 
zvýraznění výše uvedených změn a tudíž rozpoznání a určení velikosti a typu léze (endoskopy s vysokým rozlišením, 
zvětšovací endoskopy, chromoendoskopie). Dalším krokem je odlišení léze nenádorové (hyperplastický polyp) 
od nádorové (adenom, karcinom). Zvětšovací chromoendoskopie využívá stanovení tzv. pit pattern, který nepřímo 
odráží mofologii krypt. Mikroendoskopické techniky (endocytoskopie a  konfokální endomikroskopie) umožňují 
posoudit kromě atypií strukturálních navíc i buněčné a jaderné abnormality a provést tak diferenciaci mezi nádorovou 
a nenádorovou lézí přesněji.

Endocytoskopie
Endocytoskopie je kontaktní mikroskopie, kdy po  obarvení povrchových buněk přiložíme na  slizniční povrch 
mikroskopickou sondu. První endocytoskopický systém představovaly flexibilní endoskopy o  průměru 3,2 mm 
poskytující zvětšení 450x a 1125x (Olympus). Pozorovaný okrsek sliznice měří 300x300 µm, resp.120x120 µm. Tyto 
vláknové endoskopy po připojení ke zdroji světla vedou obraz skleněnými vlákny snímaný zevně připojenou kamerou 
na hlavici endoskopu. Po obarvení sliznice 1% methylénovou modří se zavádějí pracovním kanálem standardního 
endoskopu, na jehož konec se připevní průhledný cylindrický nástavec, který umožňuje udržovat pevnou vzdálenost 
od sliznice. Endocytoskopický endoskop se vysune z pracovního kanálu do prostoru nástavce, mírně přitlačí na sliznici 
a poté může začít pozorování povrchových buněk ve velkém zvětšení. První studie s  tímto systémem se snažila 
dokázat možnost tohoto vyšetření u karcinomu jícnu (3). Pohl prokázal nevhodnost endocytoskopie pro diagnostiku 
Barrettova jícnu (4). Eberl zjistil nižší senzitivitu pro neoplázie v žaludku v porovnání s tračníkem (5). Beneš popisuje 
možnosti odlišení hyperplastických a adenomových polypů (6) a detekci karcinomu v terénu ulcerosní kolitidy (7). 
Kudo (8) použil ke klasifikaci kolorektálních neoplázií videoendocytoskop integrovaný do videokoloskopu Olympus 
260. S endocytoskopem poskytujícím zvětšení 450x při zorném poli o rozměru 400x400 µm dosáhl dobrého odlišení 
lézí nádorových a nenádorových a také predikce hloubky invaze karcinomu do submukózy. 

Konfokální laserová endomikroskopie
Konfokální mikroskopie je zavedená technika pro zobrazení příčných řezů živých tkáňových vzorků umožňující 
zobrazení nejenom buněk, ale i buněčných mikrostruktur. Na rozdíl od konvenčního mikroskopu, kde silné vzorky 
způsobují rozmazání obrazu, jsou obrázky z  konfokálního mikroskopu ostré. Laserový paprsek skenuje vzorek 
rastrovacím způsobem a speciální mřížka odfiltrovává světlo odrážené tkání mimo rovinu zaostření. Obraz vzniká 
jednak odráženým světlem, autofluorescencí a/nebo specifickou exogenní fluorescenční látkou.

První klinická studie o  použití konfokální laserová endomikroskopie (KLE) v  detekci kolorektálních neoplázií byla 
publikována v roce 2004 (9) a technika vyšetření spolu s typickými nálezy uvedena v časopise Endoscopy v roce 2006 
(10). Kopáčová popisuje první klinické i experimentální zkušenosti s KLE v České republice (11, 12). Ke zvýraznění 
kontrastu se podáva systémově fluorescein či místně aplikuje sprayovým katetrem akriflavin nebo kresylová 
violeť. Fluorescein se po intravenózní injekci rychle (7-14 sec) dostává do kapilár, přestupuje do tkání a zvýrazňuje 
extracelulární matrix. Nezvýrazňuje buněčná jádra a vylučuje se močí (13, 14).

V současné době jsou dostupné dva systémy pracující na výše uvedeném principu. Jeden využívá sondy (Cellvizio 
Endomicroscopy System, Mauna Kea Technologies, Paříž, Francie) a  druhý je do  endoskopu pevně zabudovaný 
(Pentax Endomicroscopy System, Tokyo, Japonsko a Optiscan, Notting Hill, Australia). 
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Konfokální endomikroskopický systém firmy Pentax je inkorporován do koloskopu s vnějším průměrem 12,8 mm. 
Endoskop má dva světlovodné svazky a pomocný kanálek k aplikaci kontrastní látky na sliznici. Konfokální laserový 
endomikroskop se nalézá v distálních 4 cm tubusu endoskopu a činí ho tak rigidnějším. K excitaci tkání se používá 
argonový laser 488 nm s výkonem do 1 mW. Obrazové pole má rozměr 500x500 µm a konfokální obrázky se skenují 
v rozlišení až 1024x1024 bodů. Hloubka roviny řezu je v rozmezí 0-250 µm a ovládá se tlačítky na hlavici endoskopu. 
Tloušťka jednoho řezu je 7 µm při stranovém rozlišení 0,7 µm. Rychlost skenování záleží na použitém rozlišení obrazu 
– 1,6 obr/sec při rozlišení 1024x512 a 0,8 obr/sec při rozlišení 1024x1024. Endomikroskopické vyšetření se provádí 
při kontaktu z  distálního konce mírně prominující konfokální čočky se sliznicí. Barevný endoskopický a  černobílý 
endomikroskopický obraz se současně zobrazují na dvou monitorech.

Sondový systém firmy Mauna Kea používá sond zaváděných pracovním kanálem endoskopu o minimálním průměru 
2,8 mm. Výkon laseru o vlnové délce 488 nm nebo 660 nm je pevně nastavený, podobně jako i hloubka skenovací 
roviny. Dle typu sondy se uvádí hloubka skenování v rozmezí 55-130 µm, stranové rozlišení 1-3,5 µm a zorné pole 
šíře 240-600 µm. Skenování probíhá rychlostí 12 obr/sec, což umožňuje sledování v  reálném čase či následnou 
rekonstrukci pohybu sondy na ploše až 4x2 mm.

KLE v rámci studií u nemocných s Barrettovým jícnem prokázala schopnost odlišit různé typy metaplázie a zachytit 
intraepiteliální neoplázie a  karcinom na  základě definovaných odlišných buněčných charakteristik s  vysokou 
přesností (88-97 %) i shodou vyšetřovatelů (0,6-0,8) (14). Cílené biopsie při KLE výrazně zvyšují záchyt neoplázií 
u  Barrettova jícnu (15). Obdobné pozitivní výsledky byly zjištěny i  pro dlaždicobuněčný karcinomu jícnu (16). 
Metodou KLE lze diagnostikovat Helicobacterovou infekci (17) i  céliakii (18). První klinická studie zabývající se 
detekcí slizničních neoplázií v  tračníku při screeningové koloskopii dosáhla predikce neoplastických změn se 
senzitivitou 97 % a specificitiou 99 % (9). Studie srovnávající virtuální chromoendoskopické techniky narrow band 
imaging (NBI) a Fujinon intelligent color enhancement (FICE) s KLE v přesnosti klasifikace kolorektálních polypů 
za  použití histologie jako zlatého standardu také hovoří ve  prospěch KLE (91 % vs 77 %) (19). U  nemocných 
s ulcerózní kolitidou měla KLE 4,75x vyšší záchyt slizničních neoplázií ve srovnání s klasickou koloskopií v bílém 
světle (20). Důležitým krokem k  sjednocení nálezů při KLE v  jednotlivých částech trávicí trubice je Miamská 
klasifikace, týkající se sondové KLE (21).

Závěr: Současné endoskopické zobrazovací techniky tvoří široké spektrum, kde na jedné straně nalezneme metody 
se zorným polem několika centimetrů (klasická endoskopie, chromoendoskopie, autofluorescenční endoskopie) 
a na opačném konci mikroendoskopické metody zobrazující mikroskopický okrsek sliznice o velikosti až 0,5 mm při 
rozlišení 0,7 µm. KLE v současné době poskytuje nejlepší optické rozlišení a první studie dokladují její možný klinický 
přínos. Nicméně v současné době není zařazení endocytoskopie ani KLE s ohledem na  jejich technickou, finanční 
i expertní náročnost do rutinního denního provozu endoskopických jednotek oprávněné (22). Při vyšetřování tračníku 
navíc nesmíme zapomínat na skutečnost, že sebelepší zobrazovací technika selže, pokud nebude před koloskopií 
dosaženo optimální střevní očisty.
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TOTÁLNÍ MEZOREKTÁLNÍ EXCIZE

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR

Úvod: Totální mezorektální excize je standardní součástí multidisciplinárního přístupu k  léčbě karcinomu rekta. 
Kvalita totální mezorektální excize a pozitivita cirkumferentního resekčního okraje přímo souvisí s četností výskytu 
recidiv a  s  dlouhodobým přežíváním pacientů. Laparoskopická operační technika zejména u  extraperitoneálně 
lokalizovaného karcinomu zůstává i  v  současnosti předmětem řady diskusí včetně otázky kvality laparoskopicky 
provedené mezorektální excize

Cíl: Cílem sdělení je shrnout současný pohled na  laparoskopickou totální mezorektální excizi a na  tomto pozadí 
presentovat naše dlouhodobé výsledky laparoskopické chirurgie karcinomu rekta. 

Materiál a metody: Formou literárního přehledu jsou obecně shrnuty faktory potenciálně ovlivňující kvalitu totální 
mezorektální excize a  konkrétní aktuální rizika totální mezorektální excize prováděné laparoskopickou operační 
technikou zejména z pohledu dlouhodobých výsledků. 

Praktické zkušenosti laparoskopické chirurgie karcinomu rekta jsou následně prezentovány na souboru 196 pacientů, 
kteří v období 1.1.2001 - 31.12.2006 podstoupili elektivní operaci karcinomu rekta laparoskopickou nebo otevřenou 
operační technikou. Jednalo se o unicentrickou, klinickou, srovnávací, nerandomizovanou studii primárně srovnávající 
tří- a pětileté celkové přežívání a četnost výskytu recidiv.

Výsledky: Nejčastějšími v  literatuře uváděnými faktory, které zhoršují kvalitu totální mezorektální excize jsou 
operující chirurg, lokalizace a objem tumoru, úzká pánev, abdominoperineální amputace rekta nebo Hartmanova 
operace, pohlaví, body mass index, chybějící „downstaging“ po dlouhodobé neoadjuvantní terapii a laparoskopická 
nebo konvertovaná resekce karcinomu rekta. Z pohledu laparoskopické operační techniky je riziko inkompletní totální 
mezorektální excize vyšší u karcinomů dolní třetiny rekta, u T4 karcinomů a u konvertovaných operací s podstatně 
rozdílnými výsledky pro unicentrické a multicentrické studie. 

Naše dlouhodobé výsledky byly získány od 180 pacientů. Ačkoliv studie nebyla randomizována, obě skupiny byly 
v základních parametrech srovnatelné. Celkové tříleté přežívání po otevřené nebo laparoskopické operaci bylo pro 
všechny pacienty 57 % vs. 62 %, po kurativní operaci 71 % vs. 79 %. U stádia I 100 % vs. 90 %, stádia II 89 % vs. 
80 %, stádia III 54 % vs. 75 % a stádia IV 8 % vs. 15 %. Pětileté celkové přežívání po otevřené nebo laparoskopické 
operaci pro všechny pacienty bylo 46 % vs. 55 %, po kurativní operaci 60 % vs. 75 %. U stádia I 88 % vs. 86 %, stádia 
II 87 % vs. 83 %, stádia III 41 % vs. 72 % a stádia IV 0 % v obou skupinách. Kromě lepšího celkového pětiletého 
přežívání pro skupinu pacientů stádia III operovanou laparoskopicky (p = 0,0381) jsme nepotvrdili rozdíl v délce 
přežívání. Analogické výsledky, tj. stejné celkové dlouhodobé přežívání s  výjimkou lepšího přežívání pro skupinu 
pacientů stádia III operovanou laparoskopicky (p = 0,0168) jsme získali analýzou křivek kumulativního přežívání. 
Nedokázali jsme rozdíl v relativní četnosti výskytu lokálních či vzdálených recidiv a výskytu generalizace zhoubného 
onemocnění. 

Závěr: Kvalita totální mezorektální excize laparoskopickou technikou je ve  zkušených rukou minimálně zcela 
rovnocenná otevřenému přístupu. Naše výsledky u neselektovaného souboru pacientů demonstrují stejné dlouhodobé 
onkologické výsledky pro pacienty s karcinomem rekta operované technikou laparoskopickou nebo otevřenou.

Cesta dalšího zlepšování je ve standardizaci postupů včetně hodnocení kvality mezorektální excize a v průběžném 
objektivním hodnocení dosahovaných výsledků. 
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KOMPLETNÍ EXCIZE MEZOKOLON

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR

Výsledky léčby kolorektálního karcinomu vyjádřené především počty recidiv a přežitím se v Evropě i u nás jen zvolna 
zlepšují. Pozornost je v posledních dvou desetiletích zaměřena na karcinom rekta, v jehož léčbě jsou patrny největší 
pokroky. Kromě změny operačně technických možností se nedílnou součástí operací karcinomu rekta stala TME - totální 
mezorektální excize. Hlavním důvodem k hledání nových možností zlepšení výsledků léčby byl nepřijatelně vysoký 
počet lokálních recidiv a v důsledku i mortalita. TME znamená, že současně s tumorem se odstraní celý anatomický, 
resp. Embryonální kompartment, v němž jsou nebo mohou být nádorově postižené uzliny. Na podobném principu je 
založen koncept kompletní excize mezokolon - CME, který do chirurgické praxe zavedl W. Hohenberger. Při CME jsou 
všechna přerušení a podvazy cévních svazků posunuta centrálně a střevo a mezokolon je třeba odstranit s intaktním 
peritoneálním obalem. Výsledkem je nejen odstranění většího počtu lymfatických uzlin včetně postižených, ale také 
jistota odstranění veškeré i jen potenciálně nádorem postižené tkáně, navíc s omezením peroperačního nádorového 
rozsevu. Radikalita excize mezokolon je podle statistik významná dokonce i při T1 a T2 nádorech tračníku, kdy jsou 
uzliny postiženy až ve 12, resp. ve 23 %. Z výsledků kliniky v Erlangenu a dalších pracovišt, která koncept přijala, 
umožnila kompletní excize mezokolon dosáhnout skokového poklesu recidiv a prodloužit přežití. Ačkoli kritici CME 
namítají, že CME je jen jiný název pro operace pro nádor tlustého střeva, je zřejmé, že podobně jako při TME se 
jedná o operaci vyžadující speciální přípravu. Ve spojení s dokonalým histopatologickým vyšetřením umožňuje CME 
přesnou kontrolu onkologické kvality operace. Vedle zlepšení výsledku chirurgické léčby by CME mohla umožnit také 
omezení potřeby adjuvantní léčby.

POZNÁMKY
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MULTIVISCERÁLNÍ RESEKCE PRO KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Praha, ČR

Anatomická definice rekta je značně variabilní a určení, zda se jedná o nádor kolon nebo o nádor rekta může být 
nelehké. Důležitost určení lokalizace tumoru spočívá v  rozdílném chování nádorů kolon a konečníku. Anatomická 
definice hranice kolon/rektum je doporučena ve  vzdálenosti 12 cm od  análního okraje na  rigidním endoskopu. 
Do 12 cm je rektum, nad 12 cm kolon. To potvrzuje i práce Pilipshena který udává výskyt lokálních recidiv nad 12 cm 
v 9% a do 12 cm ve 30%. Rozdíl ve výskytu recidiv je nejspíše způsoben komplikovaností lymfatické drenáže rekta.

Lymfatická drenáž
Šíření nádorových buněk v lymfatickém systému u KRC je ve většině kontinuální. U rakoviny tračníku je postižení uzlin 
ve dvou směrech, jednak v podélné ose střeva, tedy uzlin parakolických a epikolických a jednak ve směru ke kořeni 
velkých cév vyživujících postižený úsek střeva (apikální uzliny).
U nádorů rekta se metastatické postižení uzlin šíří třemi směry a to v podélné ose (uzliny pararektální), směrem 
k apikálním uzlinám a laterálně s postižením uzlin podél vnitřních, zevních a společných ilických tepen.

Lymfatická drenáž sleduje tepny zásobující kolon. 
Pravý tračník a proximální část transverza je lymfaticky drénovaná do oblasti horních mezenterických cév.
Levá polovina tračníku a proximální část rekta je lymfaticky drénovaná podél dolních mezenterických cév. 
Lymfatické cévy rekta probíhají z dolního rekta intramurálně směrem kraniálním a komunikují s epi a parakolickými 
uzlinami v mezorektu N 1 -N 2 (JGR). Obr. č. 2,3.
V  dalším textu pro větší názornost používáme japonskou klasifikaci JGR, která vyhodnocuje na  rozdíl od  TNM 
distribuci infiltrovaných uzlin. Dle TNM (UICC) je pro N klasifikaci rozhodující počet infiltrovaných uzlin, podle JGR je 
zásadní lokalizace postižených uzlin (N1–3).
 
Chirurgický standard léčby nádorů kolon
- radikální odstranění postiženého úseku střeva s úplným odstraněním přilehlého mezokolon
- cévy zásobující postižený úsek střeva ligujeme a protínáme v místě jejich odstupu z hlavních tepen (z a.mesenterica 
superior, respektive z aorty) a s odstraněním uzlin z této oblasti, které nazýváme vrcholové, apikální, neboli etáž N 
3, Obr. č. 4.
- u tumorů lokalizovaných na rozhraní povodí dvou nutričních tepen jsou indikované rozšířené resekce až subtotální 
kolektomie opět se systematickou lymfadenektomií do úrovně N 3. U nádorů kolon by aborální vzdálenost resekční 
linie neměla být menší než 5 cm od tumoru.
 

 Obr. č.4 : Lymfatická mapa tračníku
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Carcinoma caeci et coli ascendentis (Obr. č.5)
Hemicolectomia l. dx.
 s  lymfadenektomií, ligatura a protětí a. ileocolica, a. colica dx. při jejich odstupu (apikální uzliny) a ramus dx. a. 
colicae mediae, nádorové postižení apikálních uzlin je až ve 25%.

 Obr.č.5. Lymfadenektomie zahrnuje uzliny č. 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21

Carcinoma flexurae hepatalis (Obr. č.6)   
Hemicolectomia l.dx., uzliny v povodí a. ileocolica, colica dextra, apikální uzliny v oblasti odstupu vasa colica media, 
postižení těchto uzlin je až ve 20%. Proto je nutná ligatura a protětí kmene a. et v. ileocolica, colica dextra a colica 
med. V jejich kořeni, protětí pouze ramus d. a. colicae mediae je nedostatečný 

 Obr. č.6. Lymfadenektomie zahrnuje uzliny č. 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, 22, 23 

Carcinoma coli transversi (Obr. č.7)
Resectio coli transversi s ligaturou a protětím kmene a. colica media, postižení apikálních uzlin je ve 20%. 
V případě lokalizace tumoru v blízkosti lienální flexury je indikovaná rozšířená kolektomie k odstupu a. colica sin.
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 Obr. č.7 Lymfadenektomie zahrnuje uzliny č. 21, 22, 23 

Carcinoma flexurae lienalis (Obr. č.8)
Hemicolectomia l.sin. s ligaturou a protětím kmene a. colica media et a. colica sin., postižení apikálních uzlin cca 
ve 20%. V. mesent. inf. se liguje a protíná pod dolní hranou těla pankreatu.

 Obr. č.8. Lymfadenektomie zahrnuje uzliny č. 21, 22, 23, 31, 32

Carcinoma coli descendentis (Obr. č.9)
Hemicolectomia l.sin. s ligaturou a protětím kmene a. mesent. inf.,postižení apikálních uzlin cca v 9% - 25%, 
ligatura a protětí ramus sin. a. colicae med. a ligatura a protětí v. mesent. sup. v jejím vrcholu.

 Obr. č.9. Lymfadenektomie zahrnuje uzliny č. 21, 22, 31, 32, 41, 42, 52, 53
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Carcinoma coli sigmoidei (Obr. č.10)
Resectio coli sigmoidei s ligaturou a protětím kmene a. mesent. inf., postižení apikálních uzlin asi v 17%, u CA 
rekta je v rozmezí 9% - 17,8%. V. mesent. inf. se liguje a protíná u dolní hrany slinivky. 

 Obr. č.10. Lymfadenektomie zahrnuje uzliny č. 41, 42, 51, 52, 53 

Pokročilý kolorektální karcinom

Definice
Jako pokročilý kolorektální karcinom označujeme nádory splňující tato kriteria dle TNM klasifikace:
Tumor   T4 u nádorů tračníku, T3, T4 u nádorů rekta
Nodi   N1, N2 postižení lymfatik dle TNM 
Metastázy  M 1 přítomnost metastáz v době stanovení diagnózy primárního nádoru

Indikace: k operaci s kurativním záměrem pro pokročilý KRC je indikován každý pacient, u něhož je před operací 
předpoklad odstranění veškeré známé nádorové tkáně ať již v  jedné době, nebo ve dvou, s přispěním ostatních 
léčebných postupů, nebo jen prostou chirurgickou léčbou.
Kontraindikace: kromě obecných kontraindikací většího nebo velkého chirurgického výkonu je to zejména evidentní 
nemožnost byť multimodalitním způsobem dosáhnout R0 výkonu. To znamená jednak četnost a rozsah postižení, 
které není chirurgicky ovlivnitelné, dále infiltrace takové struktury, jejíž odstranění není slučitelné s dalším přežitím 
pacienta a v neposlední řadě je kontraindikací neznalost nebo nezkušenost operujícího chirurga.

Chirurgická léčba pokročilého KRC

Multiorgánové resekce kolon 
Chirurgická léčba lokálně pokročilého a recidivního kolorektálního karcinomu spočívá v extenzivní multiorgánové en 
bloc resekci, u postižení rekta až v rozsahu totální pelvické exenterace. Multiorgánová resekce je definována jako en 
bloc odstranění jakékoliv orgánu, nebo struktury, ke které adheruje primární nádor. Na tračníku tyto operace zahrnují 
rozšířené hemikolektomie až subtotální kolektomie současně s en bloc resekcí dalších orgánů (žaludek, tenké střevo, 
bránice, pankreas, játra, ledviny, gynekologické orgány, atd.) Často je nutná multiviscerální resekce v levém horním 
kvadrantu, kde primární tumor vychází z lienální flexury a infiltruje podle rozsahu slezinu, kaudu pankreatu, bránici 
a  proximální část žaludku. Strategie multiorgánových resekcí znamená radikální odstranění postižených orgánů 
a struktur s regionální LE s uplatněním zásad orgány šetřící chirurgické taktiky, například provedení proximální resekce 
žaludku a ne totální gastrektomie. Primární karcinom hepatálního ohbí může prorůstat do oblasti duodena a pak 
vyžaduje hemipankreatoduodenektomii, protože pouhá excize části infiltrovaného duodena nesplňuje požadavky 
na onkoradikalitu. Přímé prorůstání do jater je nejlépe řešitelné v oblasti 2. a 3. segmentu, kde lze spolu s tračníkem 
provést anatomickou (jaterní resekci bisegmentektomii), nebo resekci neanatomickou. Ledvina, díky odolnosti 
Gerotovy fascie, nebývá kolorektálním karcinomem izolovaně infiltrována, ale postižení močovodu, zejména v pánvi 
je časté. U postižení tenkého střeva je nutná jeho velmi radikální resekce s ohledem na vysokou pravděpodobnost 
postižení spádových uzlin v jehomezenteriu. Prorůstání do stěny břišní nebo m. psoas vyžaduje širokou excizi, aby se 
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předešlo poměrně častým lokálním recidivám. Karcinom céka a sigmatu prorůstá často do vnitřních gynekologických 
orgánů. Pokročilý karcinom elongovaného sigmatu, které je uložené v malé pánvi se může projevovat jako karcinom 
rekta s prorůstáním do adnex, dělohy a zejména u mužů do močového měchýře. Na předoperačním vyšetření se 
v  těchto případech může infiltrace sousedních orgánů přehlédnout a  multiviscerální resekce se pak neplánuje. 
U  takto pokročilých karcinomů aborálního tračníku a  konečníku zjištěných až peroperačně se doporučuje pouze 
provedení derivační stomie, protože nemáme souhlas nemocného s multiorgánovou resekcí a často je pacient již 
v subileózním stavu. Po zhojení pacient absolvuje chemoradioterapii a po restagingu je naplánována multiorgánová 
resekce, s  jejímž rozsahem musí nemocný souhlasit. Po neoadjuvantní léčbě může dojít ke zmenšení nádorového 
postižení tak, že cystektomie, nebo amputace konečníku není nutná.
Další skupina nemocných potenciálně indikovaných k  multiorgánovým resekcím jsou nemocní s  lokální recidivou 
po  operacích kolorektálního karcinomu, kdy u  částí z  nich lze provést radikální R0 extenzivní reoperaci. En bloc 
multiviscerální resekce je ideální chirurgickou metodou k  řešení těchto lokálně pokročilých, nebo adherujících 
kolorektálních tumorů.
Cílem předoperačního stagingu je minimalizovat výskyt situace, kdy takový nález je zřejmý až při operaci a  kdy 
operující kolorektální chirurg nemá dostatečné zkušenosti k provedení multiorgánové resekce zahrnující pankreas, 
játra, močový trakt v  požadovaného rozsahu. Taková situace by neměla být řešena tak, že se operující snaží 
jednotlivé orgány separovat a tak poruší linii tumoru a operace již není R0, anebo prohlásí nález za inoperabilní, aniž 
by nemocného předal na pracoviště, které je schopno multiviscerální resekci provést. Obojí znamená pro nemocného 
minimální šanci na dlouhodobé přežití. Po R0 multiviscerálních resekcích je 5 leté přežití až 52%. Pokud však není 
provedena en bloc resekce, ale transekce nádorem, je lokální recidiva ve 100% a další adjuvantní léčba je neúspěšná. 
Proto je nezbytné se vyhnout jakýmkoliv pokusům o oddělení adherujících okolních orgánů od primárního tumoru.

Chirurgická léčba postižení uzlin u kolorektálního karcinomu

Odstranění uzlin neboli lymfadenektomie (LE) ve spádové oblasti jednotlivých úseků střeva je popsána výše 
v kapitole o standardech chirurgické léčby, jedná se LE regionální.

Lymfadenektomie paraaortální odstraní uzliny iuxtaregionální, v rozsahu od dolního okraje duodena po bifurkaci 
aorty a postihuje uzliny z přední plochy aorty a dolní duté žíly.

Vlastní soubor
V současnosti máme k dispozici výsledky operovaných nemocných včetně multiorgánových resekcí do roku 2008.
Soubor operovaných, u kterých byly provedeny multiorgánové resekce do roku 2011, bude přednesen při ústním 
sdělení.

Soubor nemocných operovaných ve FTNsP 1993-2008 (n= 1329)  n
Celkem 1993-2008  1329
Multiorgánové resekce  61 (4,6%)
TPE  19

Resekce KRC 
en bloc

proximální gastrektomií, kaudální pankreatektomií, splenektomií a resekcí bránice  3
resekcí stěny břišní, symfýzy, resekcí stěny měchýře a orchiektomií  1
gastrektomií  3
nefrektomií  3
kaudální pankreatektomií  2
hysterektomií s a/nebo bez adnexektomie  12
resekcí tenké kličky  12
parciální resekcí močového měchýře  2
splenektomií  8
Whippleovou pankreatektomií  2
Resekcí břišní stěny  5

U některých pacientů byly provedeny současně kombinace výkonů.
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Multiorgánové resekce 1993-2008
n=61

pooperační morrtalita  7%
medián follow-up  21,6 měsíce
5 leté přežití  45%
Nádorová invaze do přilehlých orgánů byla prokázaná v 85%.

Soubor pacientů 1990–2011:
Analyzovali jsme databázi 1650 pacientů, u  kterých jsme provedli 1798 operací pro KRC a  kteří byli sledováni 
na Chirurgické klinice FTNsP a 1. LF UK v Praze v období od ledna 1990 do 2011. Tabulka č. 1.
Není zde však vyhodnocený soubor nemocných s multiorgánovými resekcemi.
Pro karcinom kolon bylo operováno 1089 (66%), RS přechod 189 (11,5%), a rektum 371(22,5%) pacientů. Poměr 
muži/ženy byl 966 (58,5%)/684(41,5%). Věk nad 70 let 869 nemocných (52,5%), věk pod 70 let 781, (43,7%). 
Komorbidita byla u  1234 (74,5%) nemocných. Elektivně bylo operováno 1341, (81,5%), akutně 309 (18,5%) 
pacientů. Výše popsaná radikální lymfadenektomie se v průběhu let postupně stala integrální součástí R0 resekce.

Jaterní metastázy byly zjištěny u 119 nemocných, z toho synchronní u 75 pacientů, z toho u 61 nemocných jsme 
provedli jednodobou resekci primárního tumoru a jaterních metastáz. 

SOUBOR CELKEM
n=1 650 pacientů

n %

Věk nad 70 let 869 pacientů 52.67
Věk pod 70 let 781 pacientů 47.33 
Muž 966 58.55 
Žena 684 41.45 
Vedlejší onemocnění + 1234 74.79 
Vedlejší onemocnění - 416 25.21 
C18 1089 66.04 
C19 189 11.46 
C20 371 22.50 
Operace akutní 309 18.53 
Operace plánovaná 1341 81.47 
TNM 0+I 259 16.28 
TNM II 556 34.95 
TNM III 300 18.86 
TNM IV 476 29.92 
R0 1125 68.18 
R1 41 2.48 
R2 463 28.06 
RX 21 1.27 
Lymfadenektomie + 887 56.90 
Lymfadenektomie - 672 43.10 
Komplikace + 671 40.67 
Komplikace - 979 59.33 

Tabulka č. 1: Statistická deskripce souboru
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Výsledky: Medián sledovani pro vsechny pacienty v statisticky zpracovaném souboru n= 1650 včetně 
zemřelých je 2 roky 11 měsíců a 26 dní. Morbidita v celém souboru souboru byla 41%.
Mortalita v celém souboru 8,6%, mortalita v souboru R0 operovaných byla 6%.
Mortalita byla v letech 1992-1999 hodnocena v intervalu do 30 dní po výkonu, od roku 2000 byl tento interval 
rozšířen na celou dobu hospitalizace. Struktura a četnost pooperačních komplikací viz tabulka 2.

infekt v ráně 230 12,80%
absces nitrobřišní 49 2,70%
dehiscence anastomozy 107 7,60%
krvácení 12 0,67%
dekubitus 12 0,67%
embolie plicní 27 1,50%
respirační insuficience 64 3,56%
pankreatická píštěl 5 0,27%
pneumonie 68 3,78%
ileus 41 2,30%
peritonitis 10 0,56%
sepse 28 1,56%
renální selhání 16 0,89%
jaterní selhání 9 0,50%
srdeční selhání 72 4,00%
IM 7 0,39%
MOF 31 1,70%
jiné 187 10,70%

Tabulka č. 2: komplikace po  operaci pro KRC, n=1798, komplikace u  740 pacientů (41%); 1 komplikace u  537 
nemocných, 2 komplikace u jednoho pacienta 122 nemocných, 3 a více komplikací u 51 nemocných

Analýza přežití dle Kaplan-Meiera viz grafy 1,2, tabulka 3. Nebyla potvrzena statistická významnost mezi skupinou 
s tumorem kolon a skupinou s tumorem rekta viz graf 3.
V grafu č. 4 uvádíme analýzu přežití dle přítomnosti pooperačních komplikací.

1 rok 80% přežití
2 roky 70%
3 roky 61%
4 roky 58%
5 let 55%
6 let 52%
7 let 51%
8 let 49%
9 let 49%
10let 48%
11 let 47%
12 let 47%

Tabulka č. 3: DSS v celém souboru včetně inoperabilních a bez rozdílu TNM stadia
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Graf č. 1: Analýza přežití celého souboru(Disease specific survival), medián přežití 7 let 10 měsíců 18 dní

Graf č. 2: Analýza přežití celého souboru dle TNM stadia,R0 operovaní

Graf č. 3: Analýza přežití celého souboru dle lokalizace tumoru - C18/C19/C20
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Graf č.4: Analýza přežití celého souboru dle přítomnosti pooperačních komplikací

1 rok 94% přežití
2 roky 87%
3 roky 80%
4 roky 77%
5 let 73%
6 let 69%
7 let 67%
8 let 66%
9 let 65%
10 let 64%

Tabulka č. 4: DSS u R0 operovaných, medián sledování je 3 roky, 9 měsíců a 2 dny

Diskuze: Prognózu nemocného s kolorektálním karcinomem nejvíce ovlivňuje počet nádorově infiltrovaných uzlin 
spolu s hloubkou penetrace nádoru do střevní stěny. Pouze histopatologické vyšetření všech odstraněných a tudíž 
mikroskopicky vyšetřených uzlin může poskytnout objektivní informaci o  jejich stavu, a  tím i  stanovení přesného 
stagingu. Předoperační vyšetření, včetně zobrazovacích metod nemusí v  tomto směru poskytnout vždy zcela 
validní informaci. Například předoperační CT vyšetření vykazuje při histologické pozitivitě N1 uzlin specificitu pouze 
41%, novější práce při použití modernějších přístrojů s lepší rozlišovací schopností udávají cca 68%. Magnetická 
rezonance má o něco lepší výtěžnost stran pozitivity uzlin, zvláště pokud jsou použita i  jiná diagnostická kriteria 
než velikost (nepravidelné okraje, rozdíly v intenzitě signálu), její senzitivita je udávána až 85%, specificita 97%. 
Endosonografie je schopna odhalit metastázy v lymfatických uzlinách v 64-88% [21]. PET resp. PET/CT je přínosná 
spíše v  diagnostice orgánových metastáz, abdominálních i  extraabdominálních, jeho senzitivita pro metastázy 
v lymfatických uzlinách je nízká (29%). V tomto směru je třeba nadále klást důraz na samotnou techniku operování, 
tedy provádět zásadně radikální lymfadenektomii a při hraničním umístnění primárního tumoru neváhat s rozšířením 
rozsahu resekce. Další techniky jako vyšetření sentinelové uzliny nebo lymfatické mapování mohou při správném 
provedení napomoci v  určení potřebného rozsahu lymfadenektomie a  zůstávají nadále předmětem diskuzí. Bylo 
rovněž potvrzeno, že počet histologicky pozitivních uzlin koreluje s  hloubkou invaze tumoru do  střevní stěny. 
Neméně důležité jako chirurgická technika lymfadenektomie je rovněž samotné histologické vyšetření odebraných 
uzlin. Při klasickém zpracování je průměrný počet zastižených uzlin 11, metodou rozpouštění tukové tkáně (fat 
clearance) dosahuje průměrný počet zastižených uzlin 52!. Ke stanovení exaktního pN je dle posledního vydání 
TNM (2009) nutné vyšetřit nejméně 12 uzlin, dle aktualizovaných guidelines americké společnosti kolorektálních 
chirurgů je to dokonce 15 uzlin. Goldstein a spol. limituje potřebný počet vyšetřených uzlin na 17 s tím, že vyšetření 
resekátů obsahující 20 a více uzlin již nepřináší další zpřesnění počtu pozitivních uzlin v porovnání s  těmi, které 
obsahovaly 17-20 uzlin. Velikost uzlin ani jejich konzistence nemá žádnou vypovídací hodnotu o  jejich stavu. Až 
50% nádorově postižených uzlin je menších než 5 mm. Významně prognosticky nepříznivým faktorem je nález 
pozitivity ve skupině apikálních uzlin (N3), nebo pozitivita ve 4 a více uzlinách. „Skip“ metastázy se vyskytují asi v 5%. 
Jedná se o pozitivitu v oblasti střední skupiny uzlin při negativních uzlinách epi a parakolických. Jejich existenci je 
třeba mít na paměti při aplikování technik identifikace sentinelové uzliny. Dalším problémem histologického vyšetření 
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lymfatických uzlin zůstává přítomnost mikrometastáz. K  jejich detekci je třeba speciálních vyšetřovacích technik. 
Použitím imunohistochemických metod byly prokázány nádorové buňky až v 26,5% případů původně označených 
jako pN0. Následně ve skupině vyšetřených s takto potvrzenými mikrometastázami byla prokázána recidiva nádoru 
ve 33%, při jejich nepotvrzení ve 12%. Jiné práce konkordantně potvrzují i  snížení pětiletého přežití u pacientů 
s pozitivními mikrometastázami. V důsledku nedokonalého odstranění nebo histol. zpracování uzlin může být pacient 
chybně zařazen místo do TNM stadia III do TNM stadia II, což má za následky: 1. ponechané infiltrované uzliny in 
situ jako základ časného relapsu onemocnění 2. pacient nedostane adjuvantní chemoterapii se všemi důsledky 3. 
zhoršení výsledků dlouhodobého přežití v daném souboru. (Understaging).
V otázkách vlastní operační techniky resekcí maligních nádorů kolon je vhodné dodržet několik zásad. Předně, je 
opakovaně prokázáno, že nešetrná izolace nádoru od okolních struktur významně zhoršuje pooperační výsledky. 
Například Cohen udává snížení očekávaného pětiletého přežití až o 40% při nedodržení tohoto pravidla. Vysoký 
podvaz a odstranění nutriční tepny postiženého úseku kolon je vhodný pro možné zasažení centrálních lymfatických 
uzlin (N3). Ve vyšetřených resekátech se nádorová pozitivita apikálních uzlin vyskytuje až v 10%. Pozitivní přínos 
„no-touch“ techniky na délku přežití nebyl spolehlivě prokázán.
Na tomto místě je rovněž třeba se zmínit o dalších zkoumaných technikách majících za cíl další zpřesnění diagnostiky 
reziduální choroby, tedy jak uzlinových mikrometastáz tak eventuálně reziduí po  chirurgickém zákroku. Máme 
na mysli zejména RIGS (radioimmunoguided surgery) využívající specifické reakce membránového antigenu nádorové 
buňky s radioaktivně značenou protilátkou. Těchto protilátek byla vyvinuta celá řada (anti-CEA, anti-TAG-72, anti-
CC49), aplikují se před vlastním výkonem a záření způsobené rozpadem radionuklidu je následně detekovatelné buď 
klasickou scintigrafií, nebo nověji přímo peroperačně ruční scintilační sondou.
V otázkách nasazení laparoskopie v kolorektální chirurgii není chirurgická obec jednotná. V literatuře v současnosti 
vyznívá tato problematika spíše ve prospěch laparoskopie s tím, že jde o techniku bezpečnou a přínosnou.

Závěr: I přes značné pokroky v chemoterapii karcinomu kolon zůstává chirurg nadále klíčovým článkem léčebného 
procesu. Domníváme se, že zdrženlivost a omezení radikality operačních výkonů prováděných při karcinomu kolon 
rozhodně není na místě. Pětileté přežití v našem souboru je srovnatelné s výsledky udávanými ve světové literatuře. 
V ČR jsme nenalezli v literatuře práci podobného zaměření a rozsahu, která by umožnila vzájemná srovnání. I přes 
rozsah operační radikality jsme nezaznamenali zvýšení morbidity a mortality. Výsledky v našem souboru nám potvrdili 
správnost uplatňování komplexního přístupu k  nemocným s  kolorektálním karcinomem spočívajícím v  nutnosti 
stanovení přesného stagingu, standardizaci strategie a rozsahu operační a adjuvantní léčby a v důsledném follow-
up s aktivním přístupem ke zjištěnému relapsu.

POZNÁMKY
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MINIINVAZIVNÍ PŘÍSTUPY V ŘEŠENÍ KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU

MUDr. Petr Vlček
I. chirurgická klinika FN u Sv. Anny, Brno, ČR

Úvod:Robotická asistence poskytuje celou řadu potenciálních výhod pro laparoskopickou techniku tím, že řeší 
některé její limitace. Nicméně, jednoznačný přínos v kolorektální chirurgii nebyl jednoznačně definován. Naše studie 
vyjadřuje zkušenosti s roboticky asistovanými resekcemi tlustého střeva. Cílem této studie bylo porovnat tradiční 
laparoskopický přístup a robotické techniky v léčbě kolorektálního karcinomu.

Metodika:Studie srovnává sérii konsekventních pacientů léčených chirurgicky pro kolorektální onemocnění od května 
2006 do září 2011 s využitím robotického systému da Vinci (Intuitive Surgical) s odpovídajícím počtem pacientů, 
kteří podstoupili klasickou laparoskopii za stejný časový interval. Analyzovány byly celkový čas operace, množství 
lymfatických uzlin resekátu, krevní ztráty, komplikace a pooperační výsledky. Zvláštní zřetel je brán na problematiku 
kolorektálního karcinomu. 

Výsledky:Ve studii jsou srovnány výsledky prospektivně sledovaných 93 pacientů, kteří podstoupili roboticky 
asistovaný výkon na kolorektu pomocí da Vinci robotického systému/ Intuitive Surgical /. Chirurgické výsledky byly 
porovnány se 108mi pacienty, kteří podstoupili laparoskopický kolorektální výkon ve stejném pracovišti pro stejné 
indikace. Všech 93 roboticky asistovaných výkonů bylo oběhem bez závažných komplikací a úmrtí. Průměrná krevní 
ztráta byla nižší než 90 ml. Morbidita a délka hospitalizace byly srovnatelné se „standardními“ laparoskopickými 
operacemi.

Závěr: Roboticky asistované výkony v kolorektální chirurgii se ukázaly být stejně bezpečné a účinné, jako techniky 
laparoskopické při řešení kolorektální problematiky. Hlavní výhody - obratnost a trojrozměrné zobrazení - systému da 
Vinci se jevilo obzvláště užitečné v jednotlivých etapách preparace (např. úzká pánev, identifikace nervů, rektopexe). 
Přínos robotických výkonů je však třeba zhodnotit v širších srovnávacích studiích. Snahou studie je i nastínit další 
perspektivy vývoje miniinvazívní chirurgie při řešení této významnéo problematiky.

POZNÁMKY
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HIPEC JAKO ŘEŠENÍ PERITONEÁLNÍHO ROZSEVU 
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

prof. MUDr. František Antoš, CSc.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha, ČR
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KLINICKÉ REGISTRY

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. 
Klinika komplexní onkologické péče (KKOP), MOÚ, LF MU, Brno, ČR
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ADJUVANTNÍ LÉČBA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologické oddělení, FTN a 1. LF UK, Praha, ČR

Cílem adjuvantní systémové léčby u  kolorektálního karcinomu (CRC) je snížit počet vzdálených recidiv nádoru 
zničením mikrometastáz. Podmínkou pro adjuvantní terapii je vyhovující celkový klinický stav (performance status 
0-2) a nepřítomnost komorbidit výrazně snižujících očekávanou dobu života. 

Hlavními směry výzkumu adjuvantní systémové terapie u CRC je optimalizace výběru pacientů a snaha o maximalizaci 
účinku terapie využitím nových léků či kombinací. 

Adjuvantní chemoterapie po  kompletní resekci nádoru kolon stádia III zvyšuje šanci na  dlouhodobé přežití bez 
známek onemocnění přibližně o 30%. U nádorů v stádiu II je adjuvantní chemoterapie vhodná u pacientů s vysokým 
rizikem recidivy nádoru. Obecně přijatými rizikovými faktory jsou malý počet (<12) resekovaných uzlin, nízký stupeň 
diferenciace nádoru (grade 3 nebo 4), prorůstání nádoru přes celou stěnu střeva (stádium T4), perforace nebo 
obstrukce tlustého střeva jako první projev nádoru, angioinvaze/lymfangioinvaze a zvýšená hladina onkomarkeru 
CEA

Výsledky stratifikace podle molekulárních parametrů, jako je mikrosatelitová instabilita (MSI)nebo ztrátou 
heterozygosity lokusu 18q zatím ještě nejsou zralé pro klinickou aplikaci. Probíhá rovněž intenzivní výzkum 
multigenových testů. 

V  nedávno publikovaných randomizovaných studiích se neprokázal benefit přidání cílených léků (bevacizumab či 
cetuximab) ke standardním adjuvantním chemoterapeutickým režimům. Z novějších léků se v adjuvanci u CRC naopak 
prosadil perorální fluoropyrimidin kapecitabin, který má účinek ekvivalentní intravenóznímu 5-fluorouracilu. 
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NEOADJUVANTNÍ LÉČBA NÁDORŮ REKTA 

MUDr. Jiří Tomášek
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, ČR

Riziko lokální recidivy karcinomu rekta v pánvi je vyšší než riziko lokální recidivy nádorů tlustého střeva. Lokální 
recidiva karcinomu rekta je spojena se špatnou prognózou. Diagnosticko-terapeutická péče o pacienta s karcinomem 
rekta má multidisciplinární charakter. Volba optimálního léčebného postupu musí být stanovena na  základě 
přesné diagnostiky. K  přesnému zjištění lokálního rozsahu nádoru je nutné provedení endoskopického vyšetření 
(kolonoskopie, rektoskopie) a MRI pánve, časná stadia dokáže přesně popsat endosonografie rekta. CT břicha a pánve 
je stagingovým vyšetřením ke zjištění vzdálených metastáz. Každého pacienta s čerstvě zjištěným karcinomem rekta 
by měl před stanovením léčebného postupu vyšetřit chirurg. Léčebný plán pak musí být společným doporučením 
onkologa, chirurga, radioterapeuta, gastroenterologa a radiodiagnostika. 

Časná stadia karcinomu rekta (cT1-cT2 cN0 M0) mají obvykle dobrou prognózu a jsou řešitelná pouze chirurgicky 
bez další portinádorové terapie. U  pokročilejších nádorů (T3-T4 nebo N+) je nutná léčba multimodální. Zásadní 
roli zde hraje radioterapie, která je obvykle kombinována s chemoterapií. Neoadjuvantní chemoradioterapií dochází 
v  porovnání se samotnou předoperační radioterapií častěji k  regresi nádoru (downsizing), zvyšuje se procento 
kurativních resekcí, je častěji dosaženo kompletní patologické remise. Snižuje se také četnost lokálních recidiv. Nebyl 
ale zaznamenán signifikantní rozdíl v celkovém přežití. Oproti adjuvantní chemoradioterapii je při neoadjuvantním 
podání menší procento lokálních recidiv a  díky regresi nádoru vyšší procento sfinkter zachovávajících operací. 
Konkomitantní chemoradioterapie může být provázena významnou toxicitou, která může dlouhodobě ovlivnit kvalitu 
života. Akutní i pozdní toxicita je vyšší při pooperační chemoradioterapií. Neoadjuvantní chemoradioterapii je nutné 
pečlivě zvažovat u pacientů s významnými komorbiditami a u starých nemocných. 

V současnosti zůstává standardním cytostatikem ke konkomitantní chemoradioterapií 5- fluorouracil, alternativou 
je perorální kapecitabin. Oxaliplatina byla zkoumána v této indikaci v několika studiích III. fáze, nebyl ale prokázán 
jednoznačný prospěch, léčba byla provázena vyšší toxicitou. 3 velké studie III. fáze ještě probíhají. Ani cílená léčba 
nemá v současné době místo v neoadjuvantní indikaci léčby karcinomu rekta, je zatím málo informací ze studií III. 
fáze. 

Ve sdělení budou prezentovány některé vlastní výsledky dlouhodobého sledování pacientů léčených pro karcinom 
rekta. 
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JAK DÁL PŘI DOSAŽENÍ KOMPLETNÍ REGRESE 
PO NEOADJUVANTNÍ CHEMORADIOTERAPII PRO CA REKTA?

MUDr. Pavel Vítek
Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha, ČR

Úvod: Neoadjuvantní chemoradioterapie u lokálně pokročilého ca rekta se stala v uplynulém desetiletí standardní 
terapií na  základě přesvědčivých výsledků některých klinických studií. Postup je dostatečně podložen v  rámci 
„evidence based medicine“ a je vyvinut standard v radioterapii i v konkomitantní chemoterapii. Prokázaným přínosem 
neoadjuvantní chemoradioterapie ve srovnání s chemoradioterapií pooperační je signifikantní snížení rizika lokální 
recidivy a nižší toxicita. Není patrný vliv na  riziko vzniku vzdálených metastáz, na délku přežívání a na dosažení 
sfinkter zachovávajícího chirurgického výkonu. Cca u 10%-20% nemocných se dosahuje kompletní regrese primárního 
nádoru. Logicky vzniká otázka, zda po dosažení kompletní regrese je nezbytná radikální resekce rekta, zvláště pokud 
původní lokalizace primárního nádoru vyžaduje abdominoperineální resekci. 

Metodika: Otázka (ne)zbytnosti resekce byla řešena empiricky v  ojedinělé studii (Haber-Gamma et al.), která 
prokázala, že resekční výkon po dosažení kompletní regrese neovlivní riziko recidivy a délku přežívání. Tato studie 
je předmětem zásadních kritik a  zatím ani není základem pro další studie, které by indikaci resekčního výkonu 
v kompletní regresi řešily. Při obecném úsilí o „personalizovanou léčbu“ spíše ukazuje, že je vhodné najít následující:

−	 Prognostické faktory, které by identifikovaly nemocné s vyšším nebo naopak nižším rizikem relapsu.
−	 Spolehlivá metodika, jež ověří dosažení kompletní regrese.
−	 Ideální časový interval mezi chemoradioterapií a hodnocením dosaženého efektu.

V současnosti dostupná data zatím prokazují, že riziko lokální recidivy je při samotné neoadjuvantní chemoradioterapii 
a vynechání chirurgického výkonu vysoké. V ÚRO FNB jsme hodnotili dosažení kompletní regrese jako prognostický 
faktor. 

Výsledky: V  letech 2001 – 2011 jsme v  ÚRO FNB léčili neoadjuvantní chemoradioterapií přes 600 nemocných. 
Kompletní regrese dosahujeme v  10% při časování resekčního výkonu v  intervalu od  4 týdnů po  ukončení 
neoadjuvantní terapie. Riziko lokální recidivy dosahuje 10%, riziko jakéhokoliv relapsu dosahuje 40%. Riziko relapsu 
se neliší ve skupině nemocných, kteří dosáhli kompletní regrese vers. parciální regrese. Více než polovina lokálních 
relapsů se prezentuje jako inoperabilní onemocnění. Pro odhad rizika relapsu nejsme schopni identifikovat kromě 
TNM stagingu žádný prognostický faktor. 

Závěr: Pro „personalizovanou“ léčbu zatím není dost podkladů. Potenciální vynechání radikálního chirurgického 
výkonu i při důsledném „follow up“ by mohlo u nemocného vést ke zhoršení prognózy. 
Nadále indikujeme radikální chirurgický výkon i po dosažení kompletní regrese a to do doby, než bude dostupný 
přinejmenším jeden nezávislý biomarker nebo se dosažení kompletní regrese prokáže jako prognostický faktor. 
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NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY V CÍLENÉ LÉČBĚ JATERNÍCH METASTÁZ 
KRK

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Ústav radiační onkologie FNB, Komplexní onkologické centrum FTN, VFN, FNB, Praha, ČR
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PALIATIVNÍ LÉČBA VČETNĚ BIOLOGICKÉ LÉČBY METASTATICKÉHO 
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU – STRATEGIE Z POHLEDU DÉLKY 
LÉČBY A TOXICITY

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno, ČR

Léčba do progrese onemocnění či do neakceptovatelné toxicity je obvyklá strategie v léčbě pokročilého onemocnění 
kolorektálním karcinomem. Dlouhodobá chemoterapie vede k narůstající toxicitě léčby, zvláště vzniku a progresi 
celkové slabosti, hand foot syndromu a  v  případě oxaliplatiny k  progresi polyneuropatie. Narůstající toxicita či 
intolerance léčby v čase se projevuje snížením kvality života onkologických pacientů. 
V  dnešní době, kdy moderní chemoterapie na  bázi oxaliplatiny, irinotekanu a  v  kombinaci s  biologickou léčbou 
bevacizumabem, cetuximabem či panitumumabem je provázena vysokým procentem léčebných odpovědí dosahujících 
40-60%, prodlouženým mediánem do  progrese onemocnění a  mediánem přežití, mění charakter onemocnění 
z onemocnění s nepříznivým průběhem řádově v měsících, na chronické onemocnění s průběhem počítaným na roky 
života. Navíc v současné době zaznamenáváme fenomén sekundární operability původně inoperabilního onemocnění, 
kde výsledky přežití 5 let jsou 50% a 10 let jsou 30%. Vzhledem k této změně charakteru onemocnění je stále 
naléhavější s ohledem na maximální snahu o zachování dlouhodobé kvality života se věnovat problematice strategie 
léčby z pohledu toxicita versus doba léčby. V posledních 15 letech byla publikována řada klinických studií, které se 
touto problematikou zaobírají a hodnotí dopady přerušení léčby po určité době podávání chemoterapie s následným 
znovu spuštěním při progresi či relapsu onemocnění, včetně dopadu na celkové přežití těchto pacientů.
Dopady strategie STOP and GO byly poprvé sledovány ve  studii UK MRC CRO1. V  rámci studie byli pacienti 
s metastatickým kolorektálním karcinomem léčeni chemoterapií na bázi fluoropirimidinů (DeGramont režim, Lokich 
režim, ratitrexed) kdy po  3 měsících léčby byli randomizováni do  ramene s  pokračováním v  léčbě versus znovu 
zahájení při progresi či relapsu onemocnění. Nebyl zaznamenán zásadní rozdíl v  mediánu přežití u  obou ramen 
léčby (HR 0,87 bylo s benefitem pro intermitentní léčbu). Pacienti s  intermitentní léčbou měli méně nežádoucích 
účinkům srovnáni s  pacienty s  kontinuální léčbou1. Další studií zabývající se touto problematikou byla studie 
OPTIMOX12. Pacienti v  rámci této studie byli randomizováni k  léčbě chemoterapií FOLFOX4 (dávka oxaliplatiny 
85mg/m2) do progrese či intolerance chemoterapie. V druhém rameni byli pacienti léčeni režimem FOLFOX7 (dávka 
oxaliplatiny 130mg/m2) po dobu 6 cyklů (3 měsíce) a následně pokračovali monoterapií 5fluorouracilem do progrese 
onemocnění. Při progresi byla znovu zahájena chemoterapie FOLFOX7. Ani v  této studii nebyl zaznamenán 
signifikantní rozdíl v mediánu přežití mezi oběma léčebnými rameny, navíc byl pozorovaný rozdíl ve sníženém výskytu 
závažné neurotoxicky oxaliplatiny při intermitentní terapii 13,3% ku 17,9%. Studie OPTIMOX2 a  UK MRC COIN 
sledovala efekt úplného přerušení léčby, tedy bez udržovací terapie. Ve studii OPTIMOX23 všichni pacienti byli léčeni 
chemoterapií FOLFOX7 (oxaliplatina v dávce 100mg/m2) s randomizací udržovací chemoterapie FUFA nebo úplné 
přerušení léčby. Studie byla ukončena předčasně pro signifikantní rozdíl v mediánu přežití. Medián přežití byl 23,8 ku 
19,5 měsíce ve prospěch kontinuálního režimu léčby. Ve studii COIN4 bylo randomizováno 1630 pacientů léčených 
chemoterapií oxaliplatina/fluoropyrimidin (5fluorouracil nebo kapecitabin), jedno rameno představovali pacienti 
léčení do progrese či toxicity. Druhé rameno byli pacienti, kteří po 3 měsících přerušili léčbu. Medián přežití byl 15,6 
měsíce ku 14,3 měsíce ve prospěch režimu s intermitentní léčbou. Pacienti v intermitentním rameni léčby měli menší 
procento toxicity včetně periferní neuropatie. Ve studii MACRO5 byl zkoušen efekt udržovací léčby bevacizumabem. 
Pacienti léčení chemoterapií CAPOX/bevacizumab byli po 6 cyklech randomizováni do ramene k pokračování v léčbě 
do  progrese nebo k  udržovací terapii bevacizumabem. Ve  studii nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v  době 
do progrese onemocnění ani mediánu přežití. Nicméně pacienti léčení udržovací terapií bevacizumabem měli menší 
výskyt závažnějšího stupně toxicity, dominantně hand foot syndrom a polyneuropatie..
V posledních 15 letech došlo k zásadnímu zlepšení léčebných výsledků metastatického kolorektálního karcinomu. 
V prezentaci budou diskutovány různé koncepty léčby, jejich výhody a nevýhody se zohledněním specifik jednotlivých 
léčiv a případné kumulativní toxicity.
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MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA POKROČILÉHO KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Ústav radiační onkologie FNB, Komplexní onkologické centrum FTN, VFN, FNB, Praha, ČR

Autorka podává stručný přehled léčby hepatocelulárního karcinomu (HCC) a zaměřuje se zejména na léčbu pokročilého 
HCC sorafenibem. Výsledky studií s uvedeným léčivem prokazují prodloužení přežití u těchto nemocných. Zároveň 
probíhají klinické studie v adjuvanci či v kombinaci s jiným léčivem či jinou léčebnou metodou. Povzbudivé výsledky 
léčby sorafenibem (Nexavar®) autorka dokládá vlastní kasuistikou nemocného s neobvykle dlouhodobým přežitím.

POZNÁMKY



84 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU



1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 85

DIGESTIVE ONCOLOGY: MEANINGFUL CONCEPTION
prof. Philippe Rougier, MD
Hopital Européen Georges Pompidou, Université Versailles St Quentin (UVSQ), Paris, France
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NÁVRH DOPORUČENÉ PÉČE V AMBULANTNÍ PRAXI PŘI PODEZŘENÍ 
NA KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

MUDr. Štěpán Suchánek
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha, ČR

V roce 2008 byl v České republice (ČR) karcinom kolorekta (KRK) diagnostikován u 8 106 osob a 4 242 jich na toto 
zhoubné onemocnění zemřelo. Z  hlediska predikce resekability, mortality a  délky přežití má zásadní význam 
stadium, ve kterém bylo onemocnění diagnostikováno. Přes zahájení národního programu screeningu kolorektálního 
karcinomu a rozsáhlou mediální kampaň je stále pouze 44% KRK zachyceno v časném klinickém stadiu (stadium 
I a II) a tento nepříznivý vývoj nebyl dosud prolomen. V době diagnózy jsou u 24,5 % nemocných již detekovatelné 
vzdálené metastázy 

Základní diagnostickou metodou k verifikaci KRK je kolonoskopické vyšetření s odběrem cílených biopsií v případě 
nálezu KRK a odstraněním polypů metodou „cold snare“, endoskopické polypektomie (EPE), endoskopické mukozální 
resekce (EMR), či endoskopické submukózní disekce (ESD).
V rámci stagingu je následně nutné doplnit CT břicha, malé pánve a dle doporučení NCCN (National Comprehensive 
Cancer Network) i CT hrudníku. 

U nemocných s karcinomem rekta je nezbytné endosonografické vyšetření rekta (rEUS, u časných stádií cT1-cT2) 
nebo zobrazení malé pánve magnetickou rezonancí (indikováno u všech stádiích včetně časných). V době diagnózy 
je vyšetřen onkomarker CEA k následné monitoraci efektu léčby. 
Pozitronová emisní tomografie (PET) v  kombinaci s  CT se provádí u  potenciálně chirurgicky kurabilního 
generalizovaného KRK. Již za  běžný standard je považováno vyšetření primárního nádoru (ev. metastázy) 
na přítomnost mutace genu KRAS (kodon 12 a 13 v exonu 2), která predikuje špatnou odpověď na biologickou 
terapii cetuximabem a  panitumumabem. Mutace BRAF je dalším markerem rezistence k  anti-EGFR terapii. Dle 
recentních studií přítomnost mutace BRAF V600E určuje rezistenci k anti-EGFR terapii použité v druhé či dalších 
linií, nicméně nemocní s mutací BRAF V600E mohou profitovat z kombinace anti-EGFR s FOLFOX či FOLFIRI pokud je 
podána již v první léčebné linii. NCCN tedy doporučuje v době diagnózy kolorektálního karcinomu u KRAS wild-type 
tumorů provést vyšetření i BRAF genu.

Metastatické postižení jater je typické pro karcinom tlustého střeva, u  karcinomu rekta se můžeme vzhledem 
k  paravertebrální venózní a  lymfatické drenáži setkat s  primárním metastatickým postižením plic, aniž by byla 
postižena játra. Vzhledem k  nepříznivé prognóze spojené se IV. stádiem onemocnění je nezbytné verifikovat 
metastatické postižení včas a zvýšit tak nemocnému šance na kurativní resekční výkon.
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DIAGNOSTICKÉ MINIMUM V AMBULANTNÍ PRAXI PŘI KARCINOMU 
REKTA

doc. MUDr. Jozef Korček, Ph.D.
Chirurgická klinika, Fakultná nemocnica Nitra, SR
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NĚKOLIK POZNÁMEK ZE ST. GALLENU

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
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WHEN SHOULD THE SURGEON AGREE OR DISAGREE WITH 
NEOADJUVANT THERAPY OF RECTAL CANCER

prof. Dr. med. Dr. h.c. Werner Hohenberger
Surgical Department, Erlangen University, Germany
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MRI PŘI KARCINOMU REKTA – PRO CHIRURGICKOU LÉČBU 
NEZBYTNÉ VYŠETŘENÍ?

MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
Chirurgického oddělení, Nemocnice Nový Jičín, p.o., Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín , ČR

MRI je v současnosti již standardní metodou využívanou v určení rozsahu nádorového postižení u lokálně pokročilého 
karcinomu střední a  dolní třetiny rekta (≤ 12cm od  análního okraje). Přesné stanovení infiltrace stěny orgánu 
nádorem a také pravděpodobnost postižení spádových lymfatických uzlin pomáhají v správné indikaci individuálního 
terapeutického plánu s cílem dosažení co nejlepšího onkologického ale i funkčního výsledů léčby. 

Autor ve svém sdělení na základě recentních literárních údajů a zkušeností pracoviště informuje o výtěžnosti MRI 
v  přesném stanovení T a  N stádia karcinomu rekta. Podrobně se snaží vykreslit benefit ale i  možná úskalí této 
zobrazovací metody z  pohledu rozhodování chirurga o  indikaci typu operačního výkonu. Rozebírá také predikci 
dosažení R0 resekce z pohledu pozitivity/negativity radiálních cirkumferentních okrajů (CRM). Zvláštní pozornost je 
pak věnována výtěžnosti MRI u pacientů absolvujících chemorádioterapii s následně plánovaným operačním výkonem 
a u pacientu s lokoregionální recidivou karcinomu rekta. 
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ERUS – DOSTATEČNÉ VYŠETŘENÍ PŘI KARCINOMU REKTA?

doc. MUDr. Jozef Korček, Ph.D.
Chirurgická klinika, Fakultná nemocnica Nitra, ČR
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T1, T2 KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM – ENDOSKOPICKY NEBO 
CHIRURGICKY?

MUDr. Julius Örhalmi
Chirurgická Klinika, Fakultní Nemocnice Hradec Králové, ČR

Úvod: Moderní endoskopické metody a technika umožňují nalézat neoplázie v jejich časných stadiích. Rozpoznání 
malignity má rozhodující vliv na další terapeutický postup a prognózu pacienta.

Metody: Pro makroskopickou klasifikaci kolorektálních neoplázií se používá Pařížská endoskopická klasifikace 
povrchových neoplastických lézí. Rozlišujeme léze povrchové (superficial) a pokročilé (advanced). Povrchové léze typ 
0 dělíme na polypoidní a nepolypoidní. Nepolypoidní neoplastické léze jsou vyhloubené (typ 0- III) nebo ploché (typ 0- 
II). Ploché léze mohou být ve srovnání s okolní sliznicí lehce vyvýšené (typ 0- IIa), zcela ploché (typ 0-IIb) nebo lehce 
snížené (typ 0- IIc). Ploché léze v kolorektu dělíme dále podle velikosti. Je-li jejich průměr roven nebo větší 10 mm, 
označujeme je jako „laterallyspreading type“ (LST). Terapeutické endoskopické přístupy si vyžádaly i upřesnění TNM 
klasifikace, zejména hloubku penetrace. V rámci stadia Tis tak rozlišujeme stadium m1- intraepiteliální neoplázie, 
m2- invaze do lamina propria, m3 – invaze do lamina muscularismucosae a ve stadiu T1 stupně sm1-3 pro prorůstání 
karcinomu do horní, střední a basální třetiny submukózy. Riziko lymfatických metastáz je v případě slizniční neoplázie 
v kolorektu 0%, při postižení submukózy se zvyšuje na 3-18 %. Při invazi do sm1 je riziko metastáz do lymfatických 
uzlin menší než 1%, při invazi do sm2 činí 6% a při invazi sm3 je 18%. Důležitý je i stupeň diferenciace a posouzení 
lymfangioinvaze a hemangioinvaze. Pro histologické hodnocení se používá revidovaná vídeňská klasifikace. Používá 
pětistupňovou klasifikaci. Hlavním přínosem je zahrnutí pojmů HGD a intramukózní karcinom do společné skupiny 
4. Z uvedeného vyplývá důležitost rozlišení stadií vhodných k ednoskopické slizniční resekci, nebo endoskopické 
slizniční disekci. K  upřesnění stadia se používá nejčastěji chromodiagnostika a  použití ultrazvukových minisond. 
V oblasti rekta taky endorektální sonografie. Stěžejním diagnostickým úkonem před endoskopickou terapií je tedy 
co nejpřesnější odlišení stádií T1m/sm1 (vhodných k endoskopické léčbě) a T1sm 2,3 (vhodných k léčbě chirurgické). 
V indikovaných případech u karcinomu rekta T2 lze použít metodu Transanální endoskopické mikrochirurgické excise. 

Závěr: Endoskopické resekční výkony mají pevné místo v  léčbě časných neoplázií v  oblasti kolorekta. Umožňují 
provádět výkony s  minimální morbiditou, letalitou i  finančními náklady. Také ovlivnění následné kvality života je 
ve srovnání s chirurgickým zákrokem minimální. 
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ROBOTICKÁ ASISTENCE PŘI LÉČBĚ KARCINOMU REKTA (TME)

MUDr. Daniel Langer
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha, ČR

Úvod: Kolorektální karcinom (KRK) je ve  vyspělých zemích jedním z  nejčastějších onkologických onemocnění. 
Česká republika zaujímá v  incidenci i mortalitě této malignity čelní místa ve světových žebříčcích. Ročně je v ČR 
diagnostikováno více než 8 100 nových případů (2008). Radikální operační léčba KRK je metoda kurativní. Počátkem 
třetího milénia byla na některých pracovištích, především ve Spojených státech amerických, miniinvazivní chirurgická 
léčba rozšířena o  roboticky asistované operace, při kterých je využíván robotický systém da Vinci (Intuitive 
Surgical, USA). V posledních letech je publikována robotická asistence i při léčbě karcinomu konečníku resp. totální 
mesorektální excizi (TME). Roboticky asistované rektální výkony je možno rozdělit na plně robotické a kombinované 
s laparoskopickou metodou (hybridní). V případě pokročilé rektální malignity předchází operaci terapie onkologická 
(radioterapie či chemoradioterapie). 

Metoda: Resekce či amputace konečníku je indikována u  nemocných, u  kterých bude operační léčba radikální. 
Nemocní, kteří podstoupili primární onkologickou léčbu, byli operováni s časovým odstupem 4 – 6 týdnů od ukončení 
radioterapie či chemoradioterapie. Všichni pacienti absolvovali předoperační přípravu trávicí trubice osmoticky 
aktivním laxativem. 
Provedení výkonu s robotickou asistencí se významně neliší od operace uskutečněné „pouze“ s pomocí laparoskopických 
nástrojů. Pacient byl uložen v modifikované litotomické poloze – 30° Trendelenburgova pozice s 15° snížením pravé 
části těla. Počet i umístění operačních (robotických a laparoskopických) nástrojů se na jednotlivých pracovištích liší. 
30° optiku jsme zaváděli supraumbilikálně umístěným portem (13 mm), dva porty (8 mm) pro robotické nástroje 
jsme lokalizovali v obou podbřišcích a dva porty (12 mm a 5mm) pro laparoskopické nástroje byly umístěny v obou 
krajinách mesogastria. Z robotického instrumentária jsme používali harmonický skalpel a Cadierovy kleště. Vysoký 
podvaz dolní mesenterické tepny byl realizován asistentem. Z pomocného pravostranného portu nakládal klipy, mezi 
kterými tepnu přerušil. Pomocí harmonického skalpelu byla mesorektální tkáň precizně oddělována od presakrální 
fascie v avaskulární vrstvě (v souladu TME) s tím, že byly chráněny pánevní nervové struktury. Perirektální tkáň byla 
cirkulárně pečlivě oddělována od semenných váčků a prostaty resp. pochvy (ve smyslu TME). Levý močovod byl vždy 
vizuálně kontrolován. Konečník či esovitá klička tračníku byly přerušovány endostaplerem. Při kontinentních výkonech 
jsme v levém podbřišku nebo suprapubické krajině prováděli laparotomii, kudy byl vyjmut resekát. Kontinuitu trávicí 
trubice jsme obnovovali cirkulárním staplerem. Metalická anastomóza byla pneumaticky testována. Protektivní 
ileostomii jsme konstruovali fakultativně. Při amputaci byl resekát odstraněn perineální incizí. 

Výsledky: Výsledky hodnocených parametrů - konverze na  laparotomický výkon, pooperační obnovení střevní 
peristaltiky, doba nutná k  realimentaci, délka hospitalizace, skóre bolesti (VAS), perioperační komplikace 
(intraoperační transfúze, infekce rány, nitrobřišní infekce – absces, pooperační krvácení, insuficience anastomózy – 
leak), nechirurgické komplikace (kardiovaskulární, plicní), výsledky patologa (vzdálenost okrajů od novotvaru, kvalita 
TME – celistvost preparátu, počet mízních uzlin, cirkulární okraj), letalita – jsou v publikovaných studiích obdobné 
resp. bez signifikantních rozdílů u obou skupin nemocných (operovaných roboticky nebo laparoskopicky). Operační 
čas robotických výkonů je mírně (nesignifikantně) delší ve většině zveřejněných pracech. 

Závěr: Roboticky asistované operace pro malignitu konečníku jsou technicky proveditelné, bezpečné a onkologicky 
dostatečně radikální. Nevýhodou je vysoká pořizovací cena robotického příslušenství. Výsledky v  písemnictví 
dostupných studií jsou krátkodobé a porovnávané skupiny obsahují menší množství operantů. Seriozní stanovení 
potenciálního benefitu roboticky asistovaných výkonů bude možné pouze na  základě dlouhodobých výsledků 
v budoucnu provedených klinických studií s vysokým stupněm EBM. 
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HEREDITÁRNÍ SYNDROMY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU  
Z POHLEDU GASTROENTEROLOGA

MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, Subkatedra 
gastroenterologie IPVZ, Praha, ČR

Kolorektální karcinom je mutifaktoriální onemocnění s  komplexní etiologií, která zahrnuje faktory dietní, 
environmentální a  faktory genetické. Přibližně 5% kolorektálních nádorů je součástí velmi dobře popsaných 
hereditárních syndromů polypózních nebo nepolypózních.
Hlavními hereditárním polypózními syndromy zapříčiňujícími vznik kolorektálního karcinomu jsou familiální 
adenomatózní polypóza (FAP), atenuovaná familiální polypóza (AFAP) a MUTYH- associated polyposa (MAP), dále pak 
v menší míře Peutz- Jeghersův syndrom, syndrom juvenilní polypózy a syndrom Cowdenové, pro které je typický výskyt 
hamartomových polypů. FAP je autosomálně dominantně dědičné onemocnění, nejčastěji podmíněné zárodečnou 
mutací genu APC. Typickým fenotypem je nález stovek adenomových polypů a  to nejen ve  střevě tlustém, ale 
i v jiných úsecích trávicí trubice, typicky v oblasti duodena nebo žaludku. Právě karcinom duodena je po kolorektálním 
karcinomu druhá nejčastější malignita. Mimo postižení trávicí trubice je u FAP popisován výskyt jiných malignit jako 
jsou hepatoblastom, meduloblastom, karcinom pankreatu, karcinom štítné žlázy. Onemocnění může být spojeno 
také s výskytem benigních lézí. Atenuovaná familiální polypóza (AFAP) je charakteristická výskytem desítek, max. 
stovky polypů, vyskytujících se převážně v pravém tračníku, výskyt je v pozdějším věku, obykle však do 50 let. Jedinci 
s  klasickou i  atenuovanou formou familiální polypózy podléhající dispenzárním programům pro vysokorizikové 
skupiny, jsou to především sigmoideoskopie, kolonoskopie, endoskopie HČTT s  duodenoskopií, ultrasonografie, 
neurologické vyšetření, ev. magnetická resonance mozku. U hereditárních syndromů s hamartomatózní polypózou 
jde především o  Peutz – Jeghersův synrom, autosomálně dominantně dědičné onemocnění, podmíněné mutací 
v tumor supresorovém genu STK11, pro který je typický výskyt hamartomových polypů v tenkém střevě (95%), dále 
pak v žaludku a tračníku a v neposlední řadě je pozorován vyšší výskyt karcinomů endometria, ovarií, vejcovodů, 
děložního hrdla u žen , u mužů nádorů varlat. Dalším hamartomatózním syndromeem s rizikem vzniku kolorektálního 
karcinomu je syndrom Cowdenové, podmíněný zárodečnou mutací genu PTEN a tzv. syndrom juvenilní polypózy (JPS) 
se zárodečnou mutací v genech SMAD4, BMPR1A nebo ENG.
Hereditárním syndromem bez přítomnosti polypózy je Lynchův syndrom, dříve označovaný jako hereditární 
nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC). Jedná se o autosomálně dominantně dedičné onemocnění podmíněné 
zárodečnou mutací v jednom ze čtyř mismatch repair genů (MMR genes), jako jsou geny MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. 
Projevem genové mutace je tzv. nestabilita mikrosatelitů (MSI),která je detekovatelná u více než 90% nemocných 
s Lynchovým syndromem, splňujících tzv. Amsterdamská kriteria. Představuje 2-4 % všech kolorektálních karcinomů 
a je charakteristický časným výskytem (pod 50 let ) kolorektálního karcinomu nebo tzv. asociovaného karcinomu, jako 
je např. karcinom endometria, karcinom ovaria, ledvinné pánvičky, močových cest, karcinom žaludku, tenkého střeva, 
pankreatu, biliárního systemu, mozku či karcinomy kůže, resp. sebaceózních žláz kůže. Riziko vzniku kolorektálního 
karcinomu u Lynchova syndromu je 50-80%. Průměrný věk v době diagnózy je 42-44 let, tedy o 20 let méně než 
u průměrné populace , resp. populace, kde se uplatňuje pouze věk jako rizikový faktor. Pro Lynchův syndrom je 
charakteristický ne však výlučně výskyt nádorů v pravém tračníku. Zcela ojediněle je diagnostikován adenom a pokud 
ano, tak pouze do počtu 10. U 45% postižených jsou detekovány synchronní či metachronní nádory. Pro diagnostiku 
Lynchova syndromu je nutné splnění tzv. Amsterdamských kriterií II. Testování mikrosatelitové nestability v nádorové 
tkáni se provádí v případě splnění tzv. Bethesda kriterií. Jedinci s Lynchovým syndromem představují vysokorizikovou 
skupinu pro časný vznik kolorektálního či asociovaného nádoru, proto jsou dispenzarizováni dle specifických 
dispenzárních programů nejen gastroenterology, ale také především gynekology.
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NEW DEVELOPMENT IN DIAGNOSTIC AND PROGRESSION 
MARKERS OF EARLY AND LATE STAGE COLORECTAL CARCINOMAS 

Bela Molnár, M.D., Ph.D., D.Sc.
Semmelweis Unversity, 2nd Department of Internal Medicine, Budapest, Hungary

Background and aims: Though histopathology is still the gold standard for differentiating stages of colorectal 
disease progression, the cut slide may represent only a fragment of the whole sample and disease features, such as 
dysplastic areas of flat adenomas, may remain hidden due to inappropriate sampling or tissue orientation. The early 
molecular detection of the colorectal dysplasia-carcinoma transition may enhance the strenght of diagnosis from 
colonic biopsies. Using high-throughput microarray-based biomarker screening low cost diagnostic array real-time 
PCR panels may be developed. We aimed to determine molecular markers for enhancing the differentiation of high-
grade dysplasia from colorectal carcinoma (CRC) and to analyze the applicability of FFPE tissue samples.
Material and Methods: Discriminatory transcript set was identified using HGU133plus2 microarrays (Affymetrix Inc.) 
on 53 biopsy samples (22 CRC, 20 adenoma, 11 normal). For testing the classificatory power of the discriminatory 
genes, 94 independent biopsies (27 CRC, 29 adenoma, 38 normal) were analyzed on microarrays. Array real-time 
PCR validation was done on 68 independent samples (24 CRC, 24 adenoma, 20 normal) using LightCycler®480 
system (Roche) and RealTime ready assays. Reverse transcription was done using Transcriptor First Strand cDNA 
Synthesis Kit (Roche). For testing the applicability of FFPE tissues, total RNA was isolated from 10um-thick slides 
of 5 CRC and 2 adjacent normal samples using High Pure RNA Paraffin Kit (Roche). The same cDNA synthesis and 
real-time PCR conditions were applied as in case of fresh frozen samples.
Results: A set of 11 transcripts was determined which could correctly discriminate between not only the normal, 
adenoma and CRC samples, but between high-grade dysplastic adenoma and CRC samples by 100% sensitivity 
and 88.9% specificity. The discriminatory power of the marker set was proved to be high on independent fresh 
frozen biopsy samples in both microarray and RT-PCR analyses. 95.6% of original and 94.1% of cross-validated 
samples were correctly classified in discriminant analysis. According to the RT-PCR results for the set of 11 markers, 
tumorous and normal FFPE tissue samples could be distinguished by 100% sensitivity and specificity.
Conclusion: The identified transcripts could correctly characterize the dysplasia-carcinoma transition in colonic 
tissue samples, also on a large independent sample set and on FFPE tissue samples. These markers can establish 
the basis of gene expression based diagnostic classification of colorectal cancer. Diagnostic panels can become part 
of the automated routine procedure. 
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DETEKCE A ANALÝZA VOLNÉ NÁDOROVÉ DNA (CELL-FREE 
TUMOR DNA, CFDNA) V PLAZMĚ PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM 
KARCINOMEM

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.
Laboratoř molekulární onkologie, Genomac International, s. r. o., Praha, ČR

Prognóza pacientů s kolorektálním karcinomem je poněkud příznivější ve srovnání s jinými typy malignit 
gastrointertinálního traktu, nicméně pouze v případě, kdy je onemocnění léčeno včas a účinně. Radikální chirurgická 
léčba zaměřená na primární tumor s následnou časnou detekcí případné progrese a rychlou terapeutickou intervencí 
jsou zcela klíčové pro snížení rizika generalizace onemocnění. Standardní postupy při dispenzarizaci pacientů jsou 
založeny na pravidelném vyšetřování tumor markerů v kombinaci se zobrazovacími technikami CT/EUS/MR/PET. 
Technologický pokrok v metodikách umožňujících vyšetřování přítomnosti volné nádorové DNA (cell-free DNA, cfDNA) 
přináší nový nástroj pro časnou detekci a management kolorektálního karcinomu. Soudobé poznatky ukazují na 
uvolňování cfDNA z tumorů především v důsledku nekrotizace, zatímco původ nenádorové volné DNA je většinou 
apoptotický. Proces vyšetření cfDNA začíná odběrem a zpracováním preiferní krve a následnou isolací a uchováním 
krevní plasmy. Dalšími důležitými kroky jsou extrakce cfDNA z plasmy, detekce a kvantifikace. Aby bylo možné rozlišit 
nádorovou a nenádorovou cfDNA, je třeba v extrahované cfDNA zachytit přítomnost somatických mutací, které 
byly detekovány v primárním nádoru. Pokud jsou v cfDNA tyto mutace zachyceny, lze je následně použít jako účinný 
biomarker postupu onemocnění. Typickými jevy je prudké snížení hladin cfDNA po provedené R0 resekci a v případě 
účinné protinádorové terapie. Naopak zachování či zvýšení hladin lze typicky pozorovat u jiných než kurativních 
resekcí a jako projev nádorové progrese v případě neúčinnosti chemoterapie, či biologické léčby. Podpořeno grantem 
IGA MZ NS 9809.
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EPIGENETIC MARKERS FOR COLORECTAL CANCER SCREENING

Linda J.W. Bosch, MSc
Department of Pathology, VU University medical center (Vumc), Amsterdam, The Netherlands

Background: Screening for colorectal cancer (CRC) is the most efficient strategy for reducing death from this 
devastating disease. For population-wide screening simple and non-invasive procedures like stool testing are 
preferred. In follow up to the guaiac-based Faecal Occult Blood Test, the more sensitive immunochemical fecal 
occult blood test (Fecal Immunochemical Test or FIT) is now widely used in screening programs in Europe and Japan. 
Although the introduction of the FIT-test for screening will save lives, there is still room for significant improvement. 
Molecular screening for CRC has the potential to improve current non-invasive screening tests, with an emerging 
role for DNA methylation markers. I  will present the identification of a  novel methylated gene in CRC, its test 
performance as biomarker in stool, and the evaluation for its complementary value to FIT.

Experimental Design: Using a bioinformatics-based strategy we set out to identify hypermethylated genes that 
could serve as biomarkers for early detection of colorectal CRC in stool. Candidate genes were selected by applying 
cluster alignment and computational analysis of promoter regions to microarray expression data of colorectal 
adenomas and carcinomas. DNA methylation levels were measured by quantitative methylation specific PCR on 34 
normal colon mucosa, 71 advanced adenoma, and 64 CRC tissues. The performance of the selected biomarker was 
tested in whole stool samples from in total 193 subjects, including 19 with advanced adenoma and 66 with CRC. The 
complementary value to FIT was measured in stool sub-samples from 48 subjects without neoplasia, 24 patients 
with advanced adenoma, and 20 patients with CRC. 

Results: Phosphatase and Actin Regulator 3 (PHACTR3) was identified as a novel hypermethylated gene showing 
more than 70 fold increased DNA methylation levels in advanced adenomas and carcinomas compared to normal 
colon mucosa. In a stool training set, PHACTR3 methylation detected CRC with a sensitivity of 55% (95% confidence 
interval (CI95%) 33-75%) and a specificity of 95% (CI95% 87-98%). In a stool validation set, sensitivity reached 
66% (CI95% 50-79%) for detecting CRC and 32% (CI95% 14-57%) for detecting advanced adenomas at a specificity 
of 100% (CI95% 86-100%). Combining PHACTR3 methylation with FIT increased the sensitivity for CRC up to 15%. 

Conclusion: PHACTR3 is a novel hypermethylated gene in CRC with a good performance in stool DNA testing and has 
complementary diagnostic power to FIT. 

This study was financially supported by SenterNovum (IS052034), ZonMW (61200022), and performed 
within the framework of CTMM, the Center for Translational Molecular Medicine, DeCoDe project (grant 
03O-101).
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SOUČASNÁ PRAXE V GENETICKÉM TESTOVÁNÍ HEREDITÁRNÍCH 
NÁDORŮ KOLOREKTA

MUDr. Denisa Ilenčíková, Ph.D.
Oddelenie onkologickej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava, SR

Úvod: Napriek mnohým rokom práce na vývoji metodík pre rýchlu a spoľahlivú detekciu génových zmien u pacientov 
s familiárnou adenomatóznou polypózou (FAP) a hereditárneho kolorektálneho karcinómu bez polypózy (HNPCC), 
zostáva problematika identifikácie a následného posúdenia patogenicity suspektnej genetickej poruchy stále aktuálna 
pre všetky laboratórne ako aj klinické pracoviská. Na komplexný proces indikácie pacientov do predskríningu, skríningu, 
vlastnej detekcie a hodnotenia FAP a HNPCC mutácií významne vplýva jednak zavádzanie nových diagnostických 
prístupov, jednak neustále pribúdajúce nové poznatky o génových alteráciách. 

V súčasnosti je známe, že za pestrým fenotypovým prejavom FAP: klasickou forma polypózy s výskytom 100-5000 
polypov, atenuovanou formou (AFAP) s  počtom polypov do  100, ďalej Gardnerovým a  Turcotovým syndrómom 
a  výskytom iných extrakolonických manifestácií) sa skrývajú mutácie v  géne  APC. V  niektorých prípadoch však 
môže byť kolonoskopický nález miernej polypózy (10-30 polypov) asociovaný aj s mutáciou v niektorom z HNPCC 
génov. Vyšetrenie mutačného statusu génov pre FAP a HNPCC sa tak podieľa nielen na presnom stanovení diagnózy 
a  identifikácii rodín s  polypóznym syndrómom, ale podľa lokalizácie a  typu mutácie umožňuje predikovať výskyt 
koincidujúcich extrakolonických manifestácií a ďalších malignít.

Metodika:    Pre dobrú klinickú prax je snahou jednak: a, etablovať skríningové laboratórne vyšetrenia, ktorými 
by bolo možné urýchliť identifikáciu mutovanej oblasti vyšetrovaného génu, a tým poskytnúť rýchlu odpoveď pre 
potreby včasnej diagnostiky a  liečby, b, pochopiť mechanizmy vzniku zárodočnej mutácie ako aj mechanizmus 
spôsobu inaktivácie druhej kópie génu (mechanizmus straty heterozygotnosti – LOH). 

Závěr: V prípade vysokorizikových pacientov pre HNPCC je detekcia LOH v asociovaných génoch použiteľná ako 
marker pre predikciu mutovaného génu, pretože LOH sa spravidla viaže na lokalitu v mutovanom géne. Prednesená 
práca je zameraná na: a, na  príklade identifikovaných mutácií v  českých a  slovenských FAP a  HNPCC rodinách 
poukázať na  praktické využitie laboratórnej diagnostiky prognostických genetických markerov pre hereditárne 
kolorektálne karcinómy, b, nový metodický postup na simultánnu analýzu LOH génov MLH1 a MSH2 v  tumoroch 
s  mikrosatelitovou instabilitou, ktorý umožňuje predikciu mutovaného génu u  HNPCC pacientov a  predstavuje 
významný pokrok v novelizácii používaných skríningových metód. 
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RUTINNÍ MOLEKULÁRNÍ ONKOLOGIE KOLOREKTÁLNÍCH NÁDORŮ

Ing. Arpád Bóday
Laboratoř molekulární biologie, P&R Lab a.s., Nový Jičín, ČR

Kolorektální karcinom (CRC) je v České republice jedním z nejčastějších nádorových onemocnění. Incidence onemocnění 
se v ČR od roku 1960 trvale zvyšuje a pohybuje se kolem 75 případů na 100 000 obyvatel s mortalitou 55/100 000. 
Muži jsou více postižení než ženy. Z dosavadních studií jednoznačně vyplývá výrazně vyšší výskyt tohoto onemocnění 
ve vyspělých státech, což řadí CRC mezi civilizační choroby.

Kolorektální karcinom je výsledkem akumulace rozdílných genetických a epigenetických změn postihujících epiteliální 
buňku. Udává se, že ke vzniku prekancerózy je zapotřebí asi 6 až 10 genetických alterací. Samotný proces vzniku 
karcinomu je pomalý a trvá několik let. Výsledkem je nekontrolovatelné dělení buněk s vysokou invazivitou a tvorbou 
metastáz. Růstovou výhodu získávají prekancerózní buňky narušením proliferačních a/nebo apoptotických dějů. 
V klonu prekancerózních buněk vznikne postupně genomová instabilita, která může mít charakter chromozomální 
instability (CIN) nebo mikrosatelitové instability (MSI), eventuálně obojí, což vede ke vzniku dalších a dalších mutací. 
Postupně se vytváří nádor, který je heterogenní, lze tedy říci, že je klonem klonů, obsahujících mutace v různých 
genech - onkogenech, tumorsupresorech (caretakers, gatekeepers, landscapers) včetně genů ovlivňujících adhezi, 
migraci a neoangiogenezi. Dochází k epigenetickým změnám (hypermetylace, změny v expresi miRNA atd.), které mění 
expresní profil buňky. Už v roce 1990 popisuje Fearon a Vogelstein tento proces, převážně na základě histologických 
a  v  menší míře molekulárně genetických pozorování (popis kroků adenoma-karcinoma sekvence dvěma cestami: 
již zmíněné chromozomální instability - CIN a mikrosatelitové instability - MSI). Postupem času byl tento model 
doplňován a dle současných znalostí CRC je rozdělen do pěti molekulárních subtypů podle přítomnosti změn, jako 
jsou CIMP (CpG island methylator phenotype), přítomnost BRAF a K-ras mutací, MSI, CIN, metylace genů MLH1, 
MGMT a jejich kombinace v kontextu s histologickým pozorováním.

Většina případů karcinomů tlustého střeva (75-80%) jsou sporadické a  objevují se přibližně v  90% případů 
po 50. roce věku. Asi u 25% kolorektálních karcinomů lze vysledovat rodinný výskyt. Familiární forma se vyskytuje 
s frekvencí 15-20% a kromě genetického pozadí organizmu zde hrají svou roli i stejné návyky v rámci rodiny. Pouze 
asi 5% kolorektálních karcinomů je hereditárních, jsou tedy způsobeny vrozenou predispozicí ve  formě dědičně 
přenášené genové poruchy. Kromě pozitivní nádorové rodinné anamnézy svědčí pro možný dědičný podklad i výskyt 
mnohočetných, synchronních nebo metachromních nádorů u jednoho pacienta nebo nízký věk pacienta v době diagnózy 
(méně než 50 let). Dosud byly popsány dva hlavní syndromy (Lynchův syndrom - HNPCC a familiární adenomatózní 
polypóza - FAP) s predispozicí ke vzniku karcinomu tlustého střeva a několik dalších vzácných syndromů. U těchto 
syndromů již byly nalezeny a sekvenčně charakterizovány geny, jejichž mutace jsou za příslušný syndrom odpovědné. 
Vzhledem ke zvýšení efektivity molekulárně genetické analýzy byla vypracována indikační kritéria zohledňující výsledky 
klinických vyšetření, patologických, histologických a imunohistochemických analýz, a rodokmenového šetření. U FAP 
je molekulárně genetická analýza indikována na  základě počtu polypů, histologie, věku pacienta při diagnóze 
a genealogie a zaměřuje se na gen APC nebo na MYH. U Lynchova syndromu je mutační analýza komplikovanější 
vzhledem k vyššímu počtu zúčastňujících se genu. Indikace vychází z Amsterdamských nebo Bethesda kritérií. Ideální 
je mít výsledek imunohistochemického vyšetření (IHC), protože nepřítomnost daného proteinu MMR (mismatch 
repair) systému (MLH1, MSH2, MSH6 event. PMS2 a další) určí, který gen má být analyzován. V případě nejasného 
výsledku z IHC nebo absence tohoto vyšetření, je žádoucí analýza mikrosatelitové instability. Prokázaná MSI potvrdí 
HNPCC, ale neurčí, který gen má být analyzován. V tomto případě se vyšetření provádí v genech MSH2 a MLH1 
s nejvyšším zastoupením mutací při MSI a potom v genech MSH6 event. PMS2.

Význam molekulární genetiky a molekulární biologie u sporadických forem CRC spočívá v genotypizaci nádoru v četně 
stanovení MSI, LOH a hypermetylace. Detekce K-ras a BRAF mutací hraje důležitou roli nejenom při anti-EGFR léčbě, 
ale může pomáhat při histologickém hodnocení karcinomu. Nalezené mutace v onkogenech a  tumorsupresorech 
(K-ras a BRAF, p53, p16, PiK3CA, CHECK2, EGFR) mohou sloužit jako cirkulující molekulární markery (volně cirkulující 
DNA/RNA - cfDNA, cfRNA a cirkulující nádorové buňky - CTC) pomocí kterých lze sledovat úspěšnost léčby a predikovat 
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zdravotní stav pacienta.Intenzivně se studuje vliv miRNA při procesu karcinogeneze a dokonce již existují konkrétně 
vytipované molekuly jejichž snížená nebo zvýšená exprese může ovlivňovat vlastnosti nádoru a jeho reakci na léčbu.

V rutinní praxi má molekulární genetika obrovský význam na poli farmakogenetiky. Pro zahájení již zmíněné anti-
EGFR léčby je nutné nejprve vyloučit mutace v kodonech 12, 13 a 61 K-ras onkogenu. Přítomnost aktivační mutace je 
kontraindikací při farmakoterapii cetuximabem a panitumumabem. Při aplikaci sice dochází k blokování EGFR, signál 
se nedostane do buňky, ale aktivovaný K-ras udrží buňku aktivní z  proliferačního hlediska. Obdobná je situace při 
mutaci V600E genu BRAF. Vyšetření se provádí z nádorové tkáně a vyžaduje použití speciálních metod na vyhledávání 
minoritních mutací (real-time PCR, COLD-PCR, enriched PCR, CDE, PCR/strip atd.).

Při léčbě Irinotekanem, jehož aktivní složka SN38 je metabolizována glukuronidací prostřednictvím enzymu UGT1A1, 
je nutno zohlednit, že aktivita enzymu je snížená na 20-30% homozygotní inzercí TA sekvence v promotoru UGT1A1 
genu. Pacienti s  genotypem 7TA/7TA (UGT1A1*28/*28) mají těžké průjmy, zvýšené riziko infekčních komplikací 
a následná zvýšená permeabilita střevní sliznice akceleruje bakteriální translokaci, která může vést až ke vzniku 
sepse. Průjem je často doprovázen neutropenií.
Pro úplnost je třeba dodat, že genotyp 7TA/7TA způsobuje Gilbertův syndrom a  frekvence tohoto syndromu je 
v populaci 15%. Z toho plyne, že značná část CRC pacientů, léčených Irinotekanem je v riziku.

Přednáška se zabývá rutinní molekulární biologií kolorektálního karcinomu, rozebírá algoritmus vyšetření 
hereditárních forem, poukazuje na metodické rozdíly při detekci germinálních a minoritních, somatických mutací, 
zdůrazňuje důležitost farmakogenetiky a  diskutuje sledování molekulárních markerů při predikci onemocnění 
a možnost přizpůsobení terapie.

POZNÁMKY
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BIOMARKRY V ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU (KRK) 

MUDr. Kateřina Kubáčková
Komplexní onkologické centrum, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, ČR

Prognóza metastatického kolorektálního karcinomu se za  posledních 20 let výrazně zlepšila, medián celkového 
přežití se prodloužil z 10 na 30 měsíců. Nicméně generalizované onemocnění zůstává stále nevyléčitelnou chorobou. 
U  operabilních onemocnění je dle mezinárodně akceptovaných doporučení indikována adjuvantní terapie s  cílem 
snížení rizika recidivy onemocnění či generalizace. Avšak především u nízkých stádií onemocnění nemáme klinická data 
o přínosu adjuvantní systémové léčby a naopak skupina nemocných, kteří podstoupí adjuvantní léčbu vyvine recidivu 
onemocnění. S nástupem konceptu personalizované medicíny jde ruku v ruce snaha o identifikace biomarkrů, pomocí 
nichž bychom byli schopni lépe selektovat nemocné k určitému typu léčby a predikovat jejich prognózu a léčebnou 
odpověď. Biomarkry by nám měli též pomoci blíže charakterizovat nádory na molekulární úrovni. Snaha o identifikaci 
nových biomarkrů je dnes již standardní současní klinických studií s  novými terapeutickými molekulami. Tento 
přístup je i podporovaná regulátory. Evropská léková agentura v  jednom ze svých doporučení definuje biomarkry 
jako měřitelné charakteristiky DNA či RNA, které jsou indikátory normálních biologických procesů, patologických 
procesů a indikátory odpovědi na léčbu či jinou intervenci. Genomický biomarker může být stanoven jako exprese 
genu, přítomnost funkčního či regulačního genu, může obsahovat jednu nebo více DNA a/ nebo RNA charakteristik. 
Mezi DNA charakteristiky patří „ single – nukleotid polymorfism“

(SNP), variabilita krátkých opakujících se sekvencí, haplotypy, DNA modifikace, delece či inserce jednotlivých 
nukleotidů, početní variace kopií, cytogenetické přestavby. Mezi příklady RNA charakteristik patří sekvence RNA, 
stupeň exprese RNA, RNA procesy (splicing, editing), přítomnost microRNA. Pro predikci metabolismu, toxického 
profilu léčivého přípravku jsou zásadní pojem jako farmakogenomika (PGx) a farmakogenetika (PGt). PGx je definována 
jako studium variací DNA a RNA charakteristik korelujících s léčebnou odpovědí, PGt, podskupina PGx, jako studium 
variací sekvencí DNA v korelaci s léčebnou odpovědí. Nádorové biomarkry můžeme rozdělit také na prognostické, 
farmakodynamické a prediktivní. Farmakodynamické markry studií odpověď patologického procesu k danému léčivu 
(stupeň proliferace, apoptózy). Prediktivní biomarkry hodnotí pravděpodobnost léčebné odpovědi na dané léčivo. 
Identifikované prediktivní biomarkry některých solidních tumorů i hematoonkologických malignit jsou již dne součástí 
klinické praxe. 

Rozhodovací algoritmus systémové terapie u kolorektálního karcinomu je již v denní klinické praxi založen identifikaci 
prediktivních biomarkrů. EGFR je člen rodiny HER/ERB kinásových receptorů, který je ve zvýšeném množství exprimován 
u celé řady solidních tumorů, včetně karcinomu tlustého střeva a např. nemalobuněčného karcinomu plic. Cetuximab 
byla první monoklonální protilátka proti EGFR registrována pro léčbu karcinomu KRK, následována panitumumabem. 
Oba monoklonály prokázaly schodnou účinnost s  limitovanou, ale klinicky vyznanou léčebnou odpovědí. Původní 
klinické studie imunohistochemicky identifikovaly expresi EGFR jako možného prediktivního biomarkrů s hypotézou 
korelace exprese EGFR a léčebné odpovědi. Nicméně několik studií tuto hypotézu nepotvrdilo a léčebné odpověď 
byla pozorována i u nemocných s nízkou expresí či zcela bez exprese EGFR. Tato negativní data vedla k hledání 
nových biomarkrů. Onkogenní aktivační signální cesta EGFR zahrnuji několik dobře definovaných kaskád s několika 
signalizačními proteiny, mezi které patří kras, RAF a  PI3K. Mutace KRAS vede ke  konstitutivní aktivaci MAPK či 
PI3K signalizace, nezávisle na aktivaci EGFR. KRAS patří mezi nejčastěji mutované geny této cesty, vyskytující se 
u 35-45% KRK. Na základě retrospektivních analýz iniciovaných evropskou lékovou agenturou, byl mutační stav 
KRAS identifikován jako nejsilnější prediktivní biomarker léčebné odpovědi cetuximabu a panitumumabu. Nemocní 
s přítomnou mutací mají horší odpověď na cílenou terapii a dvojnásobně rychlejší progresi nádorového procesu. 
V Evropě jak panitumumab tak i cetuximab jsou indikovány pro pacienty s nemutovaným KRAS – wKRAS. Americká 
léková agentura teprve nedávno aktualizovala jejich indikace s dodatkem, že obě tyto molekuly nejsou indikovány 
pro léčbu nemocných s přítomnou mutací KRAS. 



116 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

Poznatky z  klinické praxe a  některých klinických studií vedly k  hypotéze o  míře exprese nežádoucích účinků 
monoklonálních protilátek, hypertenze u bevacizumabu, kožní rash u cetuximabu a panitumumabu, jako možného 
predikátoru léčebné odpovědi. Tato data však vyžadují potvrzení v prospektivních randomizovaných studiích.

Identifikace validních biomarkrů čelí ale několika překážkám. Většinou máme k jejich identifikaci k dispozici primární 
nádor a metastatická choroba může mít odlišný genetický profil. Nádor není statický stav ale dynamický proces, 
který komunikuje se svým okolím. Víme, že nádorové mikroprostřední hraje důležitou úlohu v procesu kancerogeneze 
a metastazování. Jiné je mikroprostředí primárního tumoru a jiné metastatické choroby, jiné jsou jejich komunikační 
cesty. Je snaha identifikovat také biomarkry mikroprostředí, např. iCD10+- imunologické CD 10 pozitivní molekuly, 
jejich přítomnost pozitivně koreluje s metastazováním.

Identifikace další biomarkrů je podmínkou úspěchu konceptu personalizované medicíny, medicíny, která se z reaktivní 
discipliny stane pro-aktivní, medicínou 4P – prediktivní, personalizovanou, preventivní, participační- překračují bariéry 
technické i sociální. 

POZNÁMKY
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PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU METODICKÉHO POKYNU SCREENINGU KRK 

MUDr. Štěpán Suchánek
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha, ČR

Screening kolorektálního karcinomu (KRK) byl v České republice (ČR) zahájen v roce 2000. Bezpříznakovým jedincům 
starším 50 let byl nabízen guajakový test na okultní krvácení (gTOKS) následovaný kolonoskopií v případě pozitivity 
tohoto testu. Počátkem roku 2009 došlo k úpravě designu programu. I nadále je program určen pro asymptomatické 
jedince, kteří ve věku od 50 do 54 let mohou každoročně podstoupit gTOKS nebo imunochemický test na okultní 
krvácení ve  stolici (FIT) a  při pozitivním výsledku screeningovou kolonoskopii. Od  55 let věku se interval TOKS 
prodlužuje na dva roky nebo lze absolvovat primární screeningovou kolonoskopii (PSK), která může být po 10 letech 
zopakována. Nově byli do programu zapojeni také registrující gynekologové, kteří nabízejí svým pacientkám testy 
na okultní krvácení do stolice, dominantně FIT. Byla vybudována celostátní síť endoskopických pracovišť (Centra pro 
screeningovou kolonoskopii), která musejí splňovat průběžně kontrolovaná kritéria kvality. 

Recentně publikována evropská doporučení pro screening KRK (European Guidelines for Quality Assurance in 
Colorectal Cancer Screening and Diagnosis) jednoznačně definují základní cíle (a tedy dlouhodobé indikátory kvality) 
screeningového programu. Mezi tyto indikátory patří snížení incidence a  mortality KRK v  populaci, nízký výskyt 
intervalových karcinomů (maligní nádor diagnostikovaný v  období mezi negativní iniciální kolonoskopií a  další 
kolonoskopií v  doporučeném intervalu) a  redukce karcinomů diagnostikovaných v  pokročilém stádiu. Toho lze 
dosáhnout pouze v případě populačního screeningového programu. V  takovém případě by měla být účast cílové 
populace minimálně 45%, ideálně však 65%. V ČR stoupá participace cílové populace již od  zahájení programu 
screeningu KRK, s maximem (23%) dosaženým v roce 2010. 

Proto by bylo vhodné pokračovat ve vývoji programu tak, aby bylo dosaženo doporučovaných hodnot compliance. 
Zcela zásadním krokem je proto adresné zvaní všech jedinců, kteří splňují daná kritéria screeningu. Dále by bylo 
vhodné využívat nejmodernějších screeningových metod, které jsou k  v  současné době dispozici. Nabízí se tedy 
intenzivnější využívání imunochemických testů na okultní krvácení do stolice. Tyto testy by měly splňovat základní 
indikátory kvality, tedy zejména by měla být známa přesná cut-off hodnota, jejíž překročení je indikací k provedení 
kolonoskopie. Tuto podmínku splňují kvantitativní a semikvantitativní FIT. 

Vzhledem k tomu, že v ČR se na screeningu KRK podílí více odborností, je nutné, aby nová úprava metodického pokynu 
z roku 2009 reflektovala názory všech zainteresovaných odborných společností. I z toho důvodu je sekce „Screening“ 
koncipována multioborově a zahrnuje pohled epidemiologa, praktického lékaře, klinického biochemika, gynekologa 
a gastroenterologa a v neposlední řadě také zástupců plátců zdravotní péče a Ministerstva Zdravotnictví.

Literatura: 
•	 Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky, ročník 2009, částka 1
•	 Segnan N, Patnick J, von Karsa L. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and 

diagnosis, 1st ed., European Union, 2010:274-297, ISBN 978-92-79-16435-4, doi: 10.2772/1458
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KONTROLA KVALITY SCREENINGOVÝCH KOLONOSKOPIÍ – DATOVÝ 
AUDIT

RNDr. Ondřej Májek
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno, ČR

Úvod: V České republice (ČR) je v souladu s doporučením Rady EU nabízen program screeningu karcinomu tlustého 
střeva a konečníku. Tento program je dle výsledků zahraničních klinických studií účinný při snižování mortality i incidence 
tohoto závažného nádorového onemocnění v cílové populaci. Účinnost v rámci pečlivě organizované klinické studie 
(efficacy) ovšem sama o sobě nezaručuje účinnost v cílové populaci v rámci screeningového programu určeného pro 
širokou veřejnost (effectiveness). Pro zajištění vysoké kvality organizovaného screeningového programu sestavila 
v  roce 2010 Evropská komise ve  spolupráci s  Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny dokument European 
Guidelines, který se vedle doporučeného poskytování screeningového procesu zabývá i jeho evaluací. Cílem tohoto 
sdělení je diskutovat proveditelnost evaluace českého programu prostřednictvím indikátorů kvality definovaných 
ve zmíněném dokumentu.

Metodika: Pro monitoring programu je k dispozici několik nezávislých datových zdrojů. Předpokladem hodnocení 
zátěže populace zhoubnými nádory je kvalitní onkologický registr. Národní onkologický registr ČR sbírá podrobné 
údaje o diagnostikovaných onemocněních již od roku 1976. Protože výkony související se screeningem kolorektálního 
karcinomu jsou v ČR hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou údaje vhodné k evaluaci screeningových testů 
dostupné v datových skladech plátců zdravotní péče (PZP), pro analýzu jsou pak agregovaná data poskytována 
Národním referenčním centrem. V neposlední řadě je pro evaluaci k dispozici databáze preventivních kolonoskopií, 
do  které podrobné údaje o  provedených vyšetřeních vkládají všechna endoskopická pracoviště doporučená 
ke screeningu kolorektálního karcinomu.

Výsledky: Dokument European Guidelines rozeznává časné indikátory kvality a  dlouhodobé indikátory dopadu 
programu. Časné indikátory jsou pak rozděleny do skupin týkajících se pokrytí cílové populace programem, výsledků 
screeningu prostřednictvím testu na  okultní krvácení do  stolice (TOKS) a  prostřednictvím primární screeningové 
kolonoskopie. Pokrytí cílové populace a pozitivitu TOKS lze monitorovat prostřednictvím dat PZP o provedených 
screeningových testech. Vysoce kvalitní databáze preventivních kolonoskopií umožňuje monitorovat záchyt nádorů 
a prekanceróz (pozitivní prediktivní hodnota TOKS, detekční míra primární screeningové kolonoskopie), zastoupení 
totálních kolonoskopií, rozdělení klinických stadií diagnostikovaných nádorů a  míru závažných komplikací při 
endoskopickém vyšetření. Vzhledem k tomu, že program v ČR není populační, osoby z cílové populace nejsou adresně 
zvány a  chybí legislativní rámec pro evaluaci screeningového procesu prostřednictvím individuálního propojení 
různých datových zdrojů (populační, onkologický a screeningový registr). Z tohoto důvodu nelze prozatím hodnotit 
indikátory týkající se adresného zvaní, detekční míru screeningu TOKS, hodnocení intervalových karcinomů a provádět 
univerzální epidemiologické studie dlouhodobého dopadu programu na cílovou populaci.

Závěr: V ČR jsou připraveny datové zdroje pro základní monitoring programu screeningu kolorektálního karcinomu 
v souladu s European Guidelines. Scházející populační přístup brání významnějšímu rozvoji pokrytí populace tímto 
programem a jeho úplné evaluaci v souladu s mezinárodními doporučeními.
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METODY SCREENINGU TOKS – POHLED PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, ČR

V roce 2010 byla vydána Evropskou komisí publikace European guidelines for quality assurance in colorectal cancer 
screening and diagnosis, ve kterých přední odborníci shrnuli vědecké poznatky a navrhli nadčasová doporučení pro 
screening. Do jaké míry Evropa a Česká republika sledují směr těchto doporučení? 

V Evropě v současné době, po zapojení Holandska, probíhá screeningový program ve 20 z 34 zemí, a to většinou 
formou dvoustupňového programu, s počátečním testem na okultní krvácení, obvykle poskytovaným lékaři primární 
péče. Nejčastěji používaným je guajakový test (g-TOKS), stále více se uplatňuje imunochemický test (i-TOKS). 
Výjimkou je polský oportunistický kolonoskopický program. Autor se přesvědčil, že na  rozdíl od  výsledků studií, 
většinou organizovaných regionálně, je třeba zprávy o  implementaci populačních programů v  národním měřítku 
v Evropě ověřovat z několika zdrojů. 

Česká republika zahájila v roce 2000 Národní program včasného záchytu rakoviny tlustého střeva a konečníku (KRK) 
strategií, která odrážela aktuální vědecká poznání a doporučení v této oblasti. Vstupem do programu byl guajakový 
test na okultní krvácení do stolice, poskytovaný praktickými lékaři. Předběhli jsme řadu zemí Evropy, a přestože 
výstupy nebyly uspokojivé, získali jsme jedinečné zkušenosti. První desetiletí nového století přineslo významný 
rozmach screeningu v Evropě a doporučení nových modalit, na které reagoval i český národní program změnami, 
uvedenými do praxe v roce 2009. V rámci těchto změn bylo zahájeno používání imunochemického testu praktickými 
lékaři a gynekology a zavedena primární screeningová kolonoskopie.

I-TOKS má vyšší sensitivitu i  specificitu vůči lidskému hemoglobinu oproti guajakovému testu. Přestože iTOKS 
postrádá velké mortalitní studie, kterými disponuje gTOKS a  je dražší, je považován za vhodnou alternativu pro 
screeningové programy. Dosahuje vyšší senzitivitu i  při odběru jednoho vzorku, má vyšší pozitivní prediktivní 
hodnotu pro adenomy i  nádory, nevyžaduje dietní restrikci, umožňuje snadnější, kvantitativní odběr, dosahuje 
vyšší compliance testovaných, umožňuje automatické vyhodnocování a  nastavení cut-off k  optimalizaci poměru 
zachycených pozitivních testů. Zavedení i-TOKS v České republice přineslo vyšší adherenci populace ke screeningu 
a zvýšilo počty testovaných. A to i přesto, že volba iTOKS ponižuje zisk ordinace z vyšetření. 

Nejsou k dispozici data, která by rozlišila, v jakém rozložení se různé typy TOKS aktuálně v České republice používají. 
Lze zhruba odhadnout, že třetina praktických lékařů a  zapojení gynekologové využívají i-TOKS, vyhodnocovaný 
turbidimetrickou metodu na  semi-kvantitativních analyzátorech, zhruba třetina lékařů používá kvalitativní 
imunochromatografické metody a další třetina guajakové testy. Spíše výjimečně lékaři dávají přednost vyhodnocení 
testu v centrální laboratoři.

Cílem chystaného doporučení k provádění TOKS v rámci screeningu je vyšší míra standardizace a zajištění kvality 
provádění TOKS, s  respektem k  mezinárodním doporučením, s  důrazem na  konsenzus zúčastněných odborností 
a s ohledem na zajištění co nejvyšší účasti populace.

POZNÁMKY



124 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU



1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 125

TOKS TEST TŘETÍ GENERACE PRO SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU

MUDr. Petr Kocna, CSc.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

Detekce okultního krvácení je v klinické praxi indikována především jako screeningová metoda záchytu kolorektálních 
nádorů.  První generace testů byla před 40 lety založena na chemickém principu, pseudoperoxidázové reakci hemu,  
druhá generace imunochemických testů byla před 15-20 lety postavena na  specifické   reakci proteinu - globinu 
s  monoklonální protilátkou. Třetí generace FOBT testů je kvantitativní imunochemickou analýzou s  antigenem 
k proteinu lidského hemoglobinu. Moderní analyzátory kombinují kvantitativní analýzu s  kvantitativním odběrem 
vzorku stolice. Kvantitativní analýza umožňuje definovat optimální cut-off hodnoty, specificitu pro kolorektální 
karcinom 89% a senzitivitu 90% při cut-off hodnotě 75 ng Hb/ml.

V  letech 2008-2009 byla tato nová varianta imunochemických testů ověřována   v  mnoha evropských zemích - 
National Cancer Screening Service Board - Ireland, Centre for Evidence-based Purchasing of the NHS - UK a The 
Health Council of the Netherlands. Metoda kvantitativní iFOBT je doporučena v „European guidelines for quality 
assurance in colorectal cancer screening and diagnosis“.

V České republice proběhla v roce 2008 pilotní studie ve VFN a FTN Praha, která ověřila spolehlivost testu OC-Sensor 
na souboru 813 kolonoskopovaných pacientů. Rada pro screening kolorektálního karcinomu ČGS v prosinci 2010 
odsouhlasila a doporučuje používání kvantitativního iFOBT pro screening KRCA v České republice. Kvantitativní TOKS 
testy splňují rovněž nejnovější požadavky EU na zajištění kontroly kvality laboratorních testů. V červnu 2011 jsme 
realizovali pilotní studii EQAS - SEKK na 20ti pracovištích v České republice, která tuto třetí generaci TOKS testů již 
zpracovávají a praktickým lékařům tento test nabízejí.
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METODY SCREENINGU: TOKS – POHLED GYNEKOLOGA 

MUDr. Aleš Skřivánek
G-CENTRUM Olomouc s.r.o., ČR

Ambulantní gynekologové jsou v České republice součásti primární péče a jako takoví v rámci screeningu onkologických 
onemocnění byli již dříve účastni vyhledávání prekanceróz a  screeningu karcinomu hrdla děložního a mamárního 
karcinomu. Od roku 2009 pak rovněž třetího smysluplného onkologického  screeningu - nádoru kolorekta. Důvodem 
umožnění distribuce a vyhodnocování TOKS u gynekologu byla zejména tristně nízká účast cílové populace na tomto 
programu a vědomi, že zeny kolem 50 let věku a krátce poté navštěvují gynekologa při preventivních prohlídkách. 
V  této věkové skupině absolvuje více jak 50% žen mamografické vyšetření a  cervikovaginální stěr na  detekci 
prekanceróz a  karcinomu hrdla děložního. Nikdo nečekal od  účasti gynekologu v  tomto programu skokový růst 
účastníků screeningu nádoru kolorekta, spíše podporu osvěty v cílové populaci a nějaké to procento navíc. Ostrá 
data budeme mít k dispozici doufám již na konferenci v Praze.

Mezi specifika účasti gynekologu v  metodice TOKS je nesporné to, že se gynekologové ke  screeningu připojili 
relativně později než praktičtí lékaři pro dospělé, poučili se z některých negativních zkušeností a de facto přeskočili 
fázi guajakových testů a začali rovnou u testů imunochemických z důvodu, které jsou nasnadě - lepší compliance 
pacientů, objektivnější  možnost hodnoceni a dalších.

Teprve čas ukáže, zda zapojení gynekologů do screeningu nádoru kolorekta bylo přínosem. Z osobní zkušenosti 
věřím, že ano.
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METODY SCREENINGU: KOLONOSKOPIE – POHLED 
GASTROENTEROLOGA

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt, Ostrava – Vítkovice, ČR

Metoda kolonoskopie má jako jediná screeningová metoda potenciál zobrazit celý slizniční povrch a  odstranit 
adenomy, případně povrchově invadující karcinomy. V  Evropě je primární screeningová kolonoskopie využívána 
v Česku, Polsku, Itálii a Německu. Největší kohortu pacientů publikují polští autoři. 

Nejčastěji doporučovaným věkem pro vstup do kolonoskopického screedningu je 55 let. Pravděpodobnost, že ze 
screeningu profituje populace osob starších 74 let je nízká, v této věkové kohortě je vhodný individuální přístup.

Kolonoskopie není dokonalá, protože nedokáže zamezit vzniku tzv. intervalových neboli postkolonoskopických 
karcinomů. Jsou definovány jako karcinomy vzniklé do tří let od předchozí negativní kolonoskopie. Je předmětem 
diskusí, zda se jedná o karcinomy vzniklé z přehlédnutých neoplázií, rychleji rostoucí nebo vzniklé de novo.

Obavy z  intervalových karcinomů vedly k požadavku na sledování kvality kolonoskopie. Za nejdůležitější ukazatel 
kvality je považován tzv. adenoma detection rate (ADR). Endoskopista by měl v průměru diagnostikovat adenom 
u 25% vyšetřených mužů a 15% žen. Je prokázáno, že pokud endoskopista prohlíží colon déle, než 6 (nověji 10) 
minut (tzv. vytahovací čas), ADR roste. Hodnota ADR kolisá mezi endoskopisty různých odborností (internista, 
gastroenterolog, chirurg), ale rovněž mezi endoskopisty stejného pracoviště. 

Kolonoskopista účastnící se na screeningu by měl být schopen dosáhnou céka v 95% případů a stále častěji se 
objevuje požadavek na dokumentaci dosažení céka pomocí fotografie ústí apendixu nebo sliznice terminálního 
ilea. 

Dalším parametrem hodným zřetele je kvalita přípravy.

Cílem screenigu je tzv. pokročilý adenom. U osob ve věku 50-55 let je pro záchyt pokročilého adenomu nutné provést 
17 kolonoskopií u mužů a 28 kolonoskopií u žen (number needed to treat, NNT). Při celoživotním riziku onemocnění KRK 
6% je NNT pro karcinom 16. Jinými slovy je nezbytné vyšetřit zbytečně 16 osob na každý diagnostikovaný karcinom.

Nevýhodou kolonoskopie je invazivita. Ve screeningovém programu je polypektomie provedena u 29% pacientů. 
Riziko perforace střeva a krvácení je 0,2 resp 1,6 na 1000 diagnostických vyšetření. Úmrtí nastává u 2-4 vyšetření 
na 1 milion.

V  poslední době se ukazuje, že kolonoskopický screening snižuje incidenci karcinomů levého tračníku (aborálně 
od  lienální flexury), zatímco výskyt pravostranných karcinomů ovlivňuje jen málo. Uspokojivé vysvětlení této 
skutečnosti zatím není k dispozici.

Kolonoskoie je dále nezastupitelná v  depistáži kolorektálního karcinomu u  vysocerizikových skupin osob. Jedná 
se především o osoby s pozitivní rodinnou anamnézou KRK nebo adenomu, hereditární polypózní a nepolypózní 
syndromy a nemocné s idiopatickými střevními záněty. Tyto skupiny osob jsou vyšetřovány ve zvláštních režimech.

Dále je metoda využívána k  dispensarizaci osob po  polypektomii a  chirurgické resekci KRK. V  případě nálezu 
1-2 adenomů není riziko vzniku KRK zvýšeno a tito nemocní zůstávají v běžném screeningovém režimu. V případě 
nálezu více než 3 nebo pokročilého adenomu (velikost > 10mm, vilózní složka nebo přítomnost HGD), následuje 
kolonoskopická kontrola za  3 roky. Kontrola po  roce je nově doporučována při nálezu většího počtu (Evropa 5, 
USA 10) adenomů nebo jednoho adenomu> 20 mm. Individuálně kratší interval je rezervován pro případy s nejistou 
resekční linií neoplázie při histopatologickém vyšetření.
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Na rozdíl od vyšetření okultního krvácení a sigmoideoskopie, nemáme pro kolonoskopický screening k dispozici studii, 
potvrzující snížení mortality. Výsledky studií jsou netrpělivě očekávány. V České republice pracuje síť screeninových 
kolonoskopických center. Výsledky těchto center jsou monitorovány. 

POZNÁMKY
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KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM – SCREENING – POHLED VZP ČR

MUDr. Milada Tomanová
Oddělení zdravotní péče ZP MV ČR, Odbor úhrad zdravotní péče VZP, Praha, ČR

POZNÁMKY
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POHLED MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

MUDr. Stanislava Pánová
Úsek strategie a řízení zdravotní péče MZ ČR, Praha, ČR

POZNÁMKY
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ENDOSKOPICKÁ POLYPEKTOMIE – JAK DOSÁHNOUT STANDARDU 
KVALITY?

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková
Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice Frýdek-Místek, ČR

Standardem kvality endoskopické polypektomie v roce 2011 jsou správná detekce a makroskopická evaluace polypů, 
vlastní endoskopické odstranění polypu a adekvátní následná dispenzarizace.

Detekce a  makroskopická evaluace polypů: Za  hlavní indikátor kvality detekce neoplazií je v  současnosti 
považována detekce adenomů při screeningové kolonoskopii, takzvaný adenoma detection rate (více než 25% 
u mužů a více než 15% u žen nad 50 let). Kromě správné rozdělené přípravy střeva a změn pozice pacienta během 
prohlížení kolon byl prokázán benefit takzvaného „third eye“ retroskopu. Wide-angle kolonoskopie nezvyšuje 
záchyt adenomů a benefit používání capu také nebyl jednoznačně prokázán. Poslední Freedmanova studie na rozdíl 
od několika menších předchozích studií prokázala, že detekce neoplastických lézí je stabilní během celého pracovního 
dne. Během posledního roku se diskutuje (Denis et al., Kessler et al.) o úspoře zdrojů používáním tzv. resect and 
discard strategie. Bylo zjištěno, že ve většině případů ke stanovení správného dispenzárního intervalu stačí pouze 
makroskopické zhodnocení léze endoskopistou a není nutné histologické vyšetření všech lézí. Denis ve své práci 
uzavírá, že od  histologického vyšetření může být upuštěno u  44% diminutivních polypů (u  33% všech polypů), 
histologické vyšetření by mělo být provedeno pouze u makroskopicky podezřelých a četných lézí a u ojedinělých lézí 
(1-2) u pacientů bez anamnézy kolorektální neoplázie. Vzhledem k tomu narůstají nároky na přesné makroskopické 
zhodnocení léze endoskopistou. Sato prokázal, že k rozlišení neoplastické a hyperplastické léze slouží stejně dobře 
AFI i NBI.
Vlastní polypektomie: Správné technické provedení polypektomie bez ponechání reziduí je ke snížení incidence 
intervalových karcinomů nezbytné. K  polypektomii lze použít bioptické kleště (cold/hot) nebo kličku (cold/hot), 
u větších lézí je nejlepším řešením tzv. injection assisted polypectomy. Pro diminutivní polypy je často používaná 
studená polypektomie bioptickými kleštěmi neadekvátní, což prokázal Efthymiou ve své studii s 54 polypektomiemi 
diminutivních lézí. Po vyšetření EMR snesených spodin po polypektomii s 1-2 mm okrajem prokázal reziduum u 38% 
adenomů a 76% hyperplastických lézí. Zvláštní pozornost vyžadují pacienti na antiagregační či antikoagulační terapii. 
Endoskopista by měl být schopen posoudit jak riziko krvácení, tak riziko trombotických komplikací a podle toho 
se rozhodnout o načasování polypektomie, adekvátním ošetření spodiny či stopky po polypektomii a opětovném 
zahájení antikoagulace. Antiagregace kyselinou acetylsalicylovou dle recentních doporučení ESGE nezvyšuje riziko 
krvácení po polypektomii a neměla by být přerušována. 

Správná dispenzarizace po polypektomii: Určování dispenzárních intervalů po polypektomii je vždy balancováním 
mezi overtreatmentem a undertreatmentem. Endoskopista by měl přihlédnout ke klinickému stavu a rizikům výkonu 
u každého pacienta. Dle revize literatury provedené V. de Jongem je nejrizikovějším z hlediska rekurence adenomu 
pokročilý adenom, více než 3 adenomy, adenom nad 10 mm a věk nad 60 let. Jedinou změnou oproti guidelines z roku 
2006 je prodloužení dispenzárního intervalu u pacientů s 1-2 tubulárními adenomy do 10 mm na 5-10 let. Všechna 
doporučení však počítají s optimální kvalitou přípravy střeva a problémem je tedy rozhodnutí o  intervalu dalšího 
vyšetření při nekvalitní přípravě. O tom, zda časně zopakovat vyšetření nebo pouze zkrátit dispenzární interval, není 
shoda ani mezi experty. Lebwohl ve své studii opakující vyšetření po kolonoskopii se suboptimální přípravou střeva 
zaznamenal 42% přehlédnutých adenomů a  27% přehlédnutých pokročilých adenomů. Největším prediktorem 
nálezu adenomu při opakované kolonoskopii byl nález jakéhokoliv polypu při prvním vyšetření při špatné přípravě, 
ještě silnějším prediktorem pak byl nález adenomu nad 10 mm. Lebwohl et al. Proto uzavírají, že pokud má pacient 
provedenou polypektomii při vyšetření s neoptimální přípravou střeva, do 1 roku by mělo být vyšetření zopakováno. 

Standardem pracovišť provádějících polypektomii by mělo být sledování adenoma detection rate, procento dosažení 
céka, foto či video dokumentace výkonu a zaznamenávání komplikací.
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ENDOSKOPICKÁ SLIZNIČNÍ RESEKCE

doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
2. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR

Endoskopická slizniční resekce (EMR) reprezentuje metodu minimální invazivní chirurgie v oblasti slizničního postižení 
trávicího traktu. Metoda je založena na  gastrointestinální endoskopii, která zajišťuje přístup k  oblasti léze pod 
kontrolou zraku. Metoda v sobě zahrnuje výhodu chirurgického výkonu endoskopickou cestou s možností následného 
vyšetření resekovaného vzorku patologem a stanovení dalšího postupu.
Kolébkou EMR je Japonsko, kde endoskopisté čelí vysoké incidenci karcinomu žaludku. Úspěšné využití metod 
EMR v žaludku vedlo japonské endoskopisty k rozšíření těchto metod na oblast jícnu a tračníku a posléze obohatit 
endoskopické armamentarium o různé nástroje k submukózním disekcím. Schopnost vyhledávat časné léze a poradit 
si s plochými dysplastickými lézemi a karcinomy byla pro Západní Evropu a USA výzvou. Pouze jsme přenesli metody 
japonských lékařů do oblasti, která je největším problémem u nás, tedy do oblasti tračníku. Metoda submukózní disekce 
se pro svou náročnost technickou i časovou v západním světě příliš neujala. 
Cílem EMR je odstraňovat léze v časném stadiu. Abychom dokázali takovéto léze zachytit, musíme splnit několik 
podmínek:
•	 Používat nejlepší dostupné endoskopy – širokoúhlá endoskopie v bílém světle s vysokým rozlišením (high-

resolution endoscopy) má vyšší senzitivitu pro detekci časných neoplázií v porovnání se staršími typy endoskopů. 
Výhodou je možnost využití NBI, FICE, či případně barvení sliznice (chromoendoskopie), lepší rozlišení skýtá 
i prohlížení sliznice s využitím vodní imerze. 

•	 Pečlivě a systematicky prohlížet sliznici – i drobné ploché léze jsou při pečlivém prohlížení sliznice zachytitelné 
pouhým okem, pokud je to oko zacvičené a zkušené. Čas vysouvání endoskopu z céka do rekta by měl být 8-10 
minut s pečlivou inspekcí celé cirkumference a snahou nahlédnout za slizniční řasy.

•	 Dostatečná příprava sliznice – je zřejmé, že bez dokonalé přípravy ke  koloskopii nedocílíme optimálního 
prohlédnutí sliznice. Využíváme dělenou přípravu tak, aby poslední dávka očistného preparátu byla podána 
přibližně 4-5 hodin před výkonem. Při výkonu pak pečlivě oplachujeme hlen a  nečistoty na  povrchu sliznice 
a odsáváme „jezírka“ tekutiny, lze využít i polohování pacienta k přesunutí tekutiny do aktuálně neprohlížené 
části tračníku. Špatně připraveného pacienta raději přeobjednáme na nový termín.

Pařížská klasifikace lézí: 
Typ Podskupiny
0-I: Polypoidní 0-Ip: Prominující, stopkaté

0-Is: Prominující, přisedlé
0-II: Nepolypoidní 0-IIa: Mírně vyvýšené ploché léze

0-IIb: Ploché léze v úrovni
0-IIc: Mírně zanořené ploché léze

0-III: Vhloubené
The Paris endoscopic classification of superficial neoplastic lesions: Esophagus, stomach and colon: November 30 
to December 1, 2002. Gastrointest Endosc. 2003; 58(6 suppl):S3.

Vhloubené léze (i drobné) častěji invadují submukózu. Podle Pařížské klasifikace je hluboká invaze častější v těchto 
případech:
•	 Velikost léze je nad 15 mm
•	 Okraj vyvýšené nebo zanořené léze (typ 0-IIa nebo 0-IIc) tvoří hladký kruh bez zářezů 
•	 Chybí lifting fenomén po submukózní injekci
Endosonografie je pomocnou metodou ke stanovení hloubky invaze. U povrchových lézí je však někdy výpovědní 
hodnota problematická a rozhodujeme se podle výsledku submukózní injekce. 

Indikace 
K endoskopické slizniční resekci jsou indikované intraepiteliální neoplázie (Tcis m1; T1 m2; T1 m3) a submukózní leze 
nepřesahující třetinu submukózy (T1 sm1). 
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Kontraindikace 
•	 Invaze léze hluboko do submukózy či přesahující submukózu (non-lifting fenomén)
•	 Poruchy hemostázy
•	 Nesouhlas pacienta
•	 EMR by mělo provádět pouze pracoviště s endoskopistou školeným v EMR a se zázemím pro řešení komplikací 

(hemoklipy, hot-biopsy klíšťky, argonová plasmakoagulace, CO2 insuflace, dostupnost chirurgie)

Před výkonem: při diagnostické endoskopie ploché leze nebioptovat, provedená biopsie by mohla ztížit nebo 
znemožnit budoucí endoskopickou slizniční resekci. 
Při výkonu: Monitorace pacienta – pulzní oxymetr, v indikovaných případech EKG monitor
Po výkonu: Hospitalizace k observaci podle charakteru léze a výkonu.

Technika provedení:
Menší léze lze snášet vcelku („en bloc“), u  lézí větších než 2 cm v  průměru volíme obvykle resekci po  částech 
(„piecemeal“) z bezpečnostních důvodů – při snaze o snesení větších lézí vcelku je vyšší riziko perforace. Stejně tak 
léze obrůstající slizniční řasu jsou obvykle rizikovější pro „en bloc“ resekci.
Optimální poloha léze pro EMR je v poloze „šest hodin“, tedy při dolním okraji endoskopu, kde je umístěn pracovní 
kanál. Tuto polohu se snažíme získat v  kterékoli části tračníku, při dobře zavedeném endoskopu bez prověšení 
a kliček není větší problém zajistit rotaci přístroje i v oblasti céka a ascendens. Pro léze, které jsou za slizniční řasou 
a nedaří se je dosáhnout prográdně ani po podpichu, můžeme volit přístup z retroverze přístroje.
U plochých lézí a přisedlých polypů využíváme aplikaci tekutiny do podslizničního prostoru k oddělení patologické části 
sliznice od submukózy a k redukci rizika perforace. Podpich provádíme injektorem, obvykle je používán fyziologický 
roztok, s výhodou využíváme sterilních barevných roztoků k podpichu (roztok patentblau, metylenová modř) – lépe 
následně kontrolujeme plochu mukosektomie a lépe vyniknou okraje podpíchnuté léze. K podpichu je možno využít 
různých typů hypertonických roztoků, které déle vydrží v podobě tekutinového polštáře pod sliznicí a pomalu se 
vstřebávají. V literatuře jsou popsané četné hypertonické roztoky, například hypertonický roztok NaCl, 50% glukóza, 
10% glycerol, 5% fruktóza, kyselina hyaluronová, hydroxypropyl-metylcelulóza, autologní krev, fibrinogen aj. Pro 
použití v České republice doporučujeme 10% glycerol nebo hydroxypropyl-metyl-celulózu. 
Podpich aplikujeme od  vzdálenějšího okraje léze tak, aby se k  nám arteficiální polyp s  lézí na  povrchu přiklonil. 
Při podpichu okraje, který je blíže endoskopu, hrozí zanoření léze za  tento arteficiální polyp a nemožnost jejího 
následného snesení. Do roztoku k podpichu je možno přidat adrenalin v  ředění 1:20 tis. až 1:100 tis. ke snížení 
rizika bezprostředního krvácení. Opatrnosti je však potřeba v oblasti jícnu a rekta, kde je riziko přímého přechodu 
adrenalinu do systémové cirkulace.
Pokud při podpichu nedojde k  patřičné elevaci léze (non-lifting sign), znamená to, že sliznice je adherována 
k submukóze buď jizvením (stav po předchozí parciální polypektomii či mukosektomii nebo po hluboké biopsii), nebo 
proces přechází do submukózy a je kontraindikovaný pro EMR. 
Typ použité polypektomické kličky je zčásti závislý na zvyklostech a preferencích operatéra. Optimální jsou spíše 
měkčí kličky, široké a nepříliš velké. K otevření kličky doširoka si můžeme v indikovaných oblastech pomoci opřením 
hrotu o slizniční řasu. Pozor ale na resekované oblasti, kde stěna trávicí trubice je ztenčená.
Resekci větších lézí provádíme zásadně systematicky, z  jednoho okraje postupně ke  druhému. Po  snesení části 
polypu využíváme okraj mukosektomie k  naložení kličky do  místa předchozího řezu, snáze tak zachytíme okraj 
a navážeme mukosektomii bez tvorby nežádoucích ostrůvků patologické tkáně. Tyto ostrůvky se následně obtížně 
odstraňují a jsou příčinou rekurence. Cílem je čistá spodina bez reziduální tkáně (při barvení roztoku pro submukózní 
injektáž lépe vyniknou rezidua). Po naložení kličky k okraji předchozího řezu dbáme, aby část sheathu kličky, která 
vyčnívá z pracovního kanálu, byla co nejkratší. Následně odsajeme vzduch a tkáň léze se nám „nasaje“ do kličky. 
Pokud si necháme sheath příliš dlouhý, pak se při odsávání přisává okolní tkáň a nedocílíme tohoto efektu. Po odsátí 
asistentka zachytí části léze do kličky. Tento manévr se musí sestra naučit bez kontroly zraku (při odsátí je vizualizace 
malá nebo žádná), musí získat cit a zkušenost. Po stažení kličky insuflujeme, zkontrolujeme, zda jsme nezachytili 
do kličky tkáň z okolí léze a odřízneme příslušnou část léze. Stejným způsobem pokračujeme až do úplného snesení 
adenomu.
Na závěr je vhodné odebrat biopsie ze spodiny (zejména tam, kde spodina není dokonale čistá) a případně dokončit 
ošetření spodiny a/nebo okrajů mukosektomie argonovou plasmakoagulací.
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Insuflace CO2 je velkou výhodou při mukosektomii a  obecně všech delších výkonech. Výkon je pacientem lépe 
tolerován, jsou minimalizovány komplikace z abdominální hyperinflace. V případě komplikace v podobě perforační 
příhody pak dojde k rychlejšímu vstřebávání kapnoperitonea.

Histologie: po kompletní resekci v jedné nebo dvou částech vyšpendlíme resekát řeznou plochou na korkovou destičku 
a  v  10 % formalinu odešleme ke  zpracování. Vyžadujeme kompletní zhodnocení hloubky invaze a  kompletnosti 
resekce (okraje, spodina). Při resekci ve více částech je rekonstrukce léze nemožná. Odesíláme pokud možno všechny 
části léze, zvlášť je vhodné označit nejsuspektnější část léze (obvykle vkleslá či vyvýšená porce) a poslat samostatně 
ve zkumavce. Samostatně pošleme rovněž vzorky z baze po mukosektomii.
Pokud má endoskopista podezření na možnost invazivního karcinomu v resekátu, je také výhodné označit místo 
v  tlustém střevě tetováží pro orientaci endoskopisty při následující kontrole a chirurga při případné resekci. Pro 
plánování další strategie léčby a dispenzarizace je samozřejmě důležitá lokalizace neoplazie (endoskopicky invazivnější 
postupy lze při případném ošetření recidivy obvykle dobře uplatnit v rektu, hůře pak v proximálním tlustém střevě). 
Tetováž (Spot) aplikujeme zásadně submukózně. Injektorem nejprve po zabodnutí do sliznice aplikujeme fyziologický 
roztok, teprve po vytvoření submukózního depa aplikujeme Spot. Zabráníme tím aplikaci do dutiny břišní a zajistíme 
efektivní tetováž stěny tračníku.

Rizika metody:
1. Krvácení časné (při výkonu) a odložené
 V průběhu EMR zejména větších lézí je tepenné krvácení spíše pravidlem, než výjimkou. Je třeba s tímto stavem 

počítat a dokázat krvácení rychle a efektivně zastavit. Takové krvácení nepovažujeme za komplikaci. Tepenné 
krvácení z baze po mukosektomii si nejlépe ozřejmíme ve vodní imerzi, kde je výborně vidět zdroj krvácení. V imerzi 
uchopíme krvácející cévu do hot-biopsy kleští, následně odsajeme vodu a nad vodní hladinou koagulujeme při 
současném vyzdvižení kleští nad úroveň mukosektomie. Nikdy nesmíme koagulovat při položení nebo dokonce 
tlaku kleští proti spodině. Lze využít hemoklipu, případně u drobných vícečetných zdrojů argonové koagulace.

 Odložené krvácení řešíme v rámci akutní endoskopie, obvykle klipováním či koagulací.
2. Perforace bezprostředně při výkonu a koagulační nekróza ve druhé době
 Bezprostřední perforaci řešíme pokud možno endoskopicky naložením klipů či Ovesco klipu a konzervativním 

postupem. Perforace z hyperkoagulace ve druhé době je indikací k chirurgickému výkonu.
3. Stenóza
 Při cirkulární mukosektomii či poranění hlubších struktur v průběhu mukosektomie se může vyvinout fibrózní 

stenóza. Po zhojení řešíme dilatací balonkem.
4. Infekční komplikace jsou velmi vzácné. Byla popsána přechodná bakteriémie po výkonu, avšak rutinní podávání 

antibiotické profylaxe není indikováno. Profylaxi lze zvážit u rozsáhlých resekčních výkonů.
5. Komplikace analgosedace, komplikace podání adrenalinu, alergické reakce.

Další sledování a dispenzarizace (follow up)
Po piecemeal resekci zveme pacienta ke kontrolní endoskopii za 3-6 měsíců.
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ENDOSKOPICKÁ SUBMUKÓZNÍ DISEKCE – UŽITEČNÁ 
I NEBEZPEČNÁ

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt, Ostrava – Vítkovice, ČR

Úvod: Nepolypoidní povrchové neoplastické léze v colon a rektu lze endoskopicky odstranit buďto metodami tzv. 
konvenční endoskopické resekce (conventional mucosal resection, CER), zahrnující endoskopickou slizniční resekci 
en bloc (EMR) a piecemeal (EPMR) nebo metodou endoskopická submukózní disekce (ESD). Pro léze o průměru ≤ 
20 mm je metodou volby EMR. Názory na léčbu lézí ≥20mm jsou geograficky odlišné a rychle se vyvíjejí. Mimo země 
jihovýchodní Asie je preferována EPMR. Je relativně rychlá a bezpečná, ale riziko lokální reziduální neoplázie (LRN) se 
pohybuje kolem 23%. Metoda ESD je spojena s rizikem LRN kolem 2%, je však časově náročná a spojená s vyšším 
rizikem komplikací, krvácení a  perforace. Tento tradiční pohled zpochybňuje recentní prospektivní multicentrická 
japonská studie, porovnávající výsledky léčby 805 ESD a  1008 CER lézí o  průměru ≥ 20mm. V  obou skupinách 
nemocných bylo riziko perforace a krvácení srovnatelné (1.9% vs 1.9% a 0,8% resp. 1,4%). Tyto výsledky jsou 
v současné době v Evropě nenapodobitelné a pozice metody ESD je předmětem diskusí.

Soubor nemocných a metoda: V roce 2010 jsme v colon a rektu provedli celkem 104 endoskopických resekcí, z toho 
96 CER, 7 ESD a 1 resekci pomocí endoskopu s dvěma pracovními kanály. K ESD jsme používali videogastroskop 
s jedním pracovním kanálem, diatermický nůž flush knife (FUJINON) délky 1,5 mm s ostrým zakončením a průhledný 
cylindrický nástavec délky 4 mm s bočním otvorem (OLYMPUS). Ve všech případech ESD jsme provedli předoperační 
endosonografický staging pomocí vysokofrekvenční katétrové minisondy s frekvencí 20 nebo 30 MHz. K submukózní 
injekci jsme použili roztok adrenalinu ve fyziologickém roztoku v ředění 1: 40 000 zbarvený methylénovou modří. 
Insuflovali jsme vzduchem nebo CO2. 

Výsledky: Všech 7 lézí bylo lokalizováno v rektu. V 6 případech se jednalo o LST (LST-G 4x, LST- smíšený granulární 
a nodulární typ 1x, LST- NG s pseudodepresí 1x), z toho 2x o stav po parciální EMR na jiném pracovišti a v jednom 
případě o karcinoid. Celkem 5 lézí bylo sneseno en bloc bez komplikací. V  jednom případě byl výkon komplikován 
perforací, která byla zvládnuta konzervativně, ale ESD nebylo dokončeno. V jednom případě jsme výkon zahájili jako 
ESD a dokončili jako EMR po částech. Průměrný operační čas byl 150 minut. Histologicky se jednalo v 6 případech 
o adenom s high-grade dysplázií a v 1 případě o karcinoid.

Závěry: Na základě literárních údajů a omezených vlastních zkušeností se domníváme, že pro většinu nepolypoidních 
neoplázií kolorekta je léčebnou metodou volby CER. Metodu ESD prozatím rezervujeme pro endoskopickou léčbu 
recidivy neoplázie v  jizvě a  pro případy s  podezřením na  submukózní nádorovou invazi. Lze předpokládat, že 
s nárůstem zkušeností budeme moci indikační spektrum rozšířit.
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JAK V PRAXI HODNOTIT HISTOPATOLOGICKÉ NÁLEZY Z RESEKÁTŮ 
V TLUSTÉM STŘEVĚ A REKTU?

MUDr. Pavel Vítek
Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha, ČR

Úvod: Při histologickém vyšetření resekátu z kolon či rekta se endoskopista může setkat s nálezem invazivního 
karcinomu v resekátu. Sdělení je věnováno klinické a technické rozvaze nad dalším postupem u nemocného.

Obsah sdělení: Na základě našich praktických zkušeností i recentních dat z literatury se v těchto případech je třeba 
zaměřit na následující parametry:

Histologické parametry: stupeň diferenciace, přítomnost angio/lymfangioinvaze, infiltrace okraje resekátu 
strukturami karcinomu, hloubka invaze do submukózy

Endoskopické parametry: kompletní (R0) resekce – en-bloc nebo piecemeal, typ léze, její velikost, vzhled spodiny, 
lokalita v tračníku či rektu

Komorbidity nemocného: věk, kardiovaskulární komorbidity, protidestičková a antikoagulační terapie, nutriční stav

Osobní riziko nemocného: osobní či rodinná anamnéza kolorektálního karcinomu, Lynchův syndrom, nespecifický 
střevní zánět

Riziko a typ případného operačního výkonu: klasický versus laparoskopicky či endoskopicky asistovaný výkon, 
lokální resekce v oblasti rekta.

Klinický stav nemocného a  riziko operačního výkonu by měly být posouzen internistou (kardiologem), chirurgem 
a  onkologem. Pro přesné objasnění rozsahu provedení endoskopického výkonu je velmi přínosné prohlédnutí 
patologického a endoskopického nálezu. Na základě těchto konzultací na našem pracovišti postupujeme následujícím 
způsobem:

1. Nemocní s high-grade dysplázií (synonyma: karcinom in situ, intramukózní karcinom (kategorie 4 dle 
vídeňské klasifikace) – Jde o „nepravou maligní lézi“ a proto preferujeme vždy endoskopickou resekci, případně 
doplněnou lokálními ablativními technikami a to i v případě recidivy/reziduí léze. Chirurgická resekce je indikována 
pouze tehdy, pokud není endoskopické řešení technicky nemožné a nemocný má současně nízké operační riziko.

2. Nemocní s  maligními lézemi (T1 karcinomy) s  příznivými histologickými a  endoskopickými parametry 
a  kompletní endoskopickou (R0) resekcí – Preferujeme endoskopické sledování a  chirurgickou resekci 
doporučujeme pouze v případech vysokého osobního rizika nemocného a současného nízkého operačního rizika.

3. Nemocní s maligními lézemi (T1 karcinomy) s nepříznivými histologickými a endoskopickými parametry 
a nebo inkompletní endoskopickou resekcí - Preferujeme chirurgickou resekci, pokud ji umožňuje klinický stav 
nemocného.

Závěr: Nález invazivního karcinomu v  endoskopickém resekátu musí vést endoskopistu ke  kompletní evaluaci 
histologických a  endoskopických parametrů léze, osobního rizika nemocného a  případného operačního rizika. 
Ve  většině případů je dostatečná endoskopická resekce, případně doplněná lokálními ablačními technikami 
a následným sledováním. Chirurgická resekce zůstává volbou pro nemocné s nízkým operačním rizikem a nepříznivými 
histologickými a endoskopickými charakteristikami léze.
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STENTY V LÉČBĚ MALIGNÍ OBSTRUKCE V OBLASTI REKTA 
A TRAČNÍKU

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha, ČR

Metalické stenty se staly rutinním pomocníkem v léčbě stenóz v celém trávicím traktu. Tradičně se začaly používat 
v jícnu a nyní se rutinně užívají v léčbě duodenobiliární obstrukce a u stenóz v oblasti rekta a tračníku. V této oblasti 
jsou stenty doposud užívány nejméně často, přičemž indikace a účinnost stentingu v této oblasti je kontroverzní. 
Při uvedení kolonických stentů do praxe se zdálo, že jejich zavedení sníží potřebu operačních zákroků a tím sníží 
(podobně jako v  oblasti jícnu či hepatobiliární oblasti) počet i  závažnost komplikací spojených s  chirurgickými 
zákroky. Chirurgická léčba, zvláště při řešení akutní obstrukce, vyžaduje obvykle operace dvě a  je jednoznačně 
spojena s celkem signifikantní morbiditou a mortalitou. Podle posledních údajů se však zdá, že léčba stenty nemusí 
být oproti léčbě chirurgické tak výhodná, jak se zprvu předpokládalo. 
Indikací zavedení kolonických stentů je jednak řešení akutní maligní obstrukce (ileózní nebo subileózní stav) jako 
přemostění (bridging) k definitivnímu řešení (radikální chirurgické řešení nebo definitivní paliace). Druhou indikací je 
definitivní paliativní léčba inoperabilních či generalizovaných stenozujících nádorů. Nejčastěji jsou stenty používány 
v oblasti rekta a sigmatu, v oblastech proximálnějších je jejich použití méně časté, byť v indikovaných případech též 
možné. Podle prvních údajů byl technický a klinický úspěch kolem 90% u definitivní paliace a kolem 80% u akutních 
stavů s relativně nízkou frekvencí komplikací, přičemž nejvážnější komplikaci představovala perforace s výskytem 
do 3-4%. Nedávné studie, včetně studie randomizované srovnávající stent + následnou chirurgii vs. akutní operace 
přinesly méně optimistické údaje. Perforace (včetně pozdních) dosahovaly 10-15% (v jedné studii dokonce téměř 
polovina z 11 stentovaných pacientů měla perforaci!) a nebyla tedy prokázána žádná výhoda léčby pomocí stentů 
při podobné mortalitě a morbiditě s léčbou chirurgickou. Dvě studie byly pro vysoký počet komplikací ve skupině se 
stenty předčasně ukončeny. Jiné aktuální práce nepřináší tak „pesimistické“ výsledky a mnohá doporučení navzdory 
výše uvedenému považují stenty za  výhodnější řešení než léčbu chirurgickou, nicméně je zřejmé, proč je léčba 
metalickými kolonickými stenty tak kontroverzní. 
Prediktorem komplikací (mezi něž mimo perforace řadíme zejména migraci, infekce včetně tvorby abscesu, bolest 
či problémy s  udržením kontinence při zavedení stentu příliš distálně apod.) je dále úplná obstrukce, předchozí 
dilatace, nezkušenost endoskopisty a překvapivě i používání stentů s menším průměrem. Nutno je zdůraznit, že 
před zavedením kolonického stentu se jakákoliv dilatace nedoporučuje. Nově se zdá, že vysoké riziko perforace mají 
pacienti, kteří jsou léčeni biologickou léčbou – bevacizumabem. 
Metalické stenty by se tudíž měly používat u  jednoznačně indikovaných pacientů po  předchozí domluvě v  rámci 
mezioborového semináře. Zavádět by je měli zkušení endoskopisté, neboť se jedná o proceduru komplikovanou, 
zvláště v akutním stavu. U pacientů, kteří jsou indikováni k biologické léčbě by se stenty měly zavádět jen po důkladném 
zvážení. Definitivní odpověď na otázku, zda biologická léčba opravdu zvyšuje riziko perforace po zavedení metalického 
stentu, není totiž v současnosti známa. 
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NOVÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÝCH CHIRURGŮ 
V ONKOCHIRURGII

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
II. chirurgická klinika LF a FN Olomouc, ČR

Cíl: Cílem tohoto sdělení je informovat o novém vzdělávacím programu v oboru chirurgické onkologie 
(onkochirurgie) v České republice, který od roku 2011 umožňuje chirurgům získat v této oblasti oficiální 
specializaci.

Cílem specializačního vzdělávání je získat vysokou kvalifikaci pro léčbu solidních nádorů. Předpokládá to splnění 
následujících požadavků:

- zvládnutí teoretických základů oboru onkologie a základních principů diagnostiky nádorových chororb

- zvládnutí multidisciplinárního přístupu v  léčbě nádorových onemocnění a seznámit se se základy chemoterapie 
a radioterapie s důrazem na moderní zásady neo- a adjuvantní léčby

- ovládat indikační kritéria radikální i paliativní chirurgické léčby, indikační kritéria miniinvazivních postupů a znalost 
principů léčby i u hraničících oborů, jako je intervenční radiologie a endoskopie

- ovládat samostatně prakticky všechny typy onkochirurgických operací v oblasti chirurgie, kterou se onkochirurg 
zabývá, včetně miniinvazivních endoskopických technik. V oblastech onkochirurgie, které nejsou předmětem jeho 
pravidelné pracovní náplně zvládnout přincipy této léčby

- ovládat základy vědecké práce a pravidla pro vedení odborných diskuzí a seznámit se s potřebnou zdravotnickou 
legislativou

- podílet se na odborné výchově a dalším vzdělávání spolupracovníků, být schopen podílet se na koordinaci a řízení 
interdisciplinárních týmů

Materiál a metodika: Pracovní skupina členu výboru České chirurgické společnosti a výboru sekce Onkochirurgie 
České onkologické společnosti při vytvoření tohoto programu vycházela ze zahraničních zkušeností s  touto 
specializaci v Evropě a USA (1, 2, 3, 4) a z vlastní dlouholeté praxe v onkochirurgii (5, 6, 7). Zpracovaný materiál byl 
podroben diskusi a upraven podle připomínek ve Výboru České chirurgické společnosti.

V  současnosti stále více do  popředí vystupuje snaha o  dosažení maximální kvality v  poskytování diagnostické 
a  léčebné péče a  zlepšování výsledků v  chirurgii. Je nezbytnou nutností sledovat a  kontrolovat kvalitu péče 
a dosažené výsledky. Řada studií prokazuje, zvláště pak u složitějších operací, že kvalita a výsledky se zlepšují úměrně 
s počtem prováděných operací. Tento princip „high volume hospitals“ vede k nutnosti soustřeďovat specializovanou 
onkochirurgii do  větších center (8). Tato tendence se postupně začíná prosazovat i  u  nás. Jednoznačně se již 
prosadila v oblasti specializované medikamentózní léčby a aktinoterapie vytvořením Onkologických center v ČR, kam 
se soustřeďuje péče o nejzávažnější onkologické pacienty (9). Nepochybně se tak bude zmenšovat proti současnosti 
i počet chirurgických pracovišť, kde se budou operovat onkologičtí nemocní a bude docházet k jejich větší koncentraci 
ve smyslu principu „high volume hospitals „. Bude tak přibývat chirurgů, jejichž převažující pracovní náplní se stane 
péče o onkochirurgické pacienty. Z toho vyplývá naléhavá potřeba vyšší specializace v onkochirugii.

Výsledek: Navrhovaný vzdělávací program v  oboru chirurgické onkologie (onkochirurgie) je koncipován jako 
nadstavbová specializace všeobecné chirurgie, jejímž cílem je získat vysokou kvalifikaci pro léčbu solidních nádorů. 
Doba školení je 3 roky a  je zaměřena na získání teoretických a klinických poznatků o nádorových onemocněních. 
Samozřejmě, že při dnešním stupni specializace nemůže existovat universální onkochirurg, který by zvládl operace 
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všech solidních nádorů. V  průběhu školení v  onkochirurgii se požaduje získání znalostí a  praktických zkušeností 
v samostatném provedení komplexu onkochirurgických operací v rozsahu specializace školence. Cílem školení je získání 
zkušeností v diagnostických postupech, v provedení radikálních či paliativních resekcích nádorů, lymfadenektomii 
a důležitých paliativních postupech. Počet operací není přesně určen, ale doporučuje se počet potřebný k získání 
dostatečných potřebných zkušeností.

Doporučuje se nejméně 120 onkochirurgických operací. K průkazu potřebných zkušeností musí školenec dosáhnout 
nejméně 180 bodů. Užívá se tohoto skórovacícho systému: 

- asistence u velké onkochirurgické operace     1 bod

- provedení velké chirurgické operace      2 body

- asistence mladšímu chirurgovi u velké onkochirurgické operace  3 body 

Nejméně polovina ze 120 operací musí být provedena školencem. Operace musí být dokumentovány v  záznamu 
o průběhu školení, tzv. „logbook“. 

Požadavky na  získání praktických zkušeností je možno rozdělit do  následujících modulů a  školenec musí získat 
praktické zkušenosti nejméně z jednoho modulu. Pokud praxe zahrnuje více modulů, nejméně 80% získaných bodů 
musí být z jednoho modulu:

- Melanomy a sarkomy
- Gastrointestinální chirurgie
- Endokrinní chirurgie
- Chirurgie prsu
- Hrudní chirurgie

Závěr: Zpracovaný návrh vzdělávacího program v  oboru chirurgické onkologie (onkochirurgie) v  České republice 
byl koncem roku 2008 předán na MZ ČR a po schválení akreditační komise vešel v platnost vydáním ve Věstníku 
Ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2011, částka 6, vydaného 29. 6. 2011. Postgraduální vzdělání chirurgu 
v onkochirurgii bude probíhat na pracovištích akreditovaných pro onkochirurgii a organizačně ho bude zajišťovat 
nově vzniklá subkatedra onkochirurgie IPVZ Praha kam je možno podávat přihlášky o zařazení do oboru onkochirugie 
(www.ipvz.cz).

Klíčová slova: onkochirurgie, specializace v onkochoirurgii
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SOUČASNÝ STAV LÉČBY NEMOCNÝCH S MKRK V ČESKÉ REPUBLICE

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha, ČR

Úvod: Výskyt jaterních metastáz kolorektálního karcinomu se odvíjí od  incidence kolorektálního karcinomu, která 
je v České republice jedna z nejvyšších na  světě a představuje cca 90 nových případů na 100.000 obyvatel/rok 
(Dušek L et al, Grada, 2009). Celkově se jedná ročně o 9.000 nových případů onemocnění. Z tohoto počtu má 25 % 
jaterní metastázy v době stanovení primárního nádoru střeva nebo konečníku, tzv. synchronní metastázy. U dalších 
30 - 35 % pacientů se jaterní metastázy vytvoří v průběhu pooperačního sledování, tzv. metachronní metastázy. 
Znamená to, že u přibližně 55 - 60 % nemocných s kolorektálním karcinomem, tj. ročně v ČR u 5.400 nových případů 
onemocnění, můžeme očekávat jaterní metastázy. Vzhledem k  tomu, že predikovaná prevalence kolorektálního 
karcinomu je letos přibližně 52.500 nemocných, odhad celkového počtu pacientů s jaterními metastázami je nutné 
provést nejen z nových případů onemocnění, ale i z počtu nemocných s pokročilými stádii kolorektálního karcinomu 
z let předcházejících. Tímto způsobem se dostáváme k číslům výrazně vyšším.

Současná systémová biochemoterapie umožní přežití nemocných s metastatickou formou kolorektálního karcinomu 
v  mediánu 17,1 měsíců (Němeček R et al, Klin Onkol 2009; 22: 27 – 33). Radikální resekce jaterních metastáz 
s následnou adjuvantní biochemoterapií je v  současné době metodou terapeutické volby, která umožňuje docílit 
5tileté přežití až u 60 % nemocných (Abdalla EK et al, Ann Surg 2004; 239: 818 – 825). Cílem sdělení je zhodnotit 
současný stav léčení těchto nemocných v ČR.

Metoda: S  využitím výsledků dotazníkových akcí z  let 1998–2000 a 2008 týkajících se provedených operačních 
výkonů na chirurgických pracovištích ČR (Pantoflíček J et al, Bull.HPB, 10, 2002: 147 – 150; Ryska M et al, Rozhl 
Chir 2010; 89: 100 – 108), s využitím dat Národního onkologického registru a Národního referenčního centra jsme 
porovnali poměr kombinovaně léčených nemocných s predikovaným celkovým počtem na rok 2011 a získané údaje 
jsme srovnali s publikovanými daty ve světě. K hodnocení kombinovaného postupu jsme použili Klinický standard 
léčby těchto nemocných (Klinický standard KKCCS0009, Praha 2011).

Výsledky: Predikovaný počet nemocných s  jaterními metastázami kolorektálního karcinomu indikovaných 
k  resekčnímu výkonu činí za  rok minimálně 942 (rok 2008) při dodržení současné 20% resekability u  těchto 
nemocných. Tento počet se týká pouze nově zjištěných případů onemocnění/rok, nikoliv indikovaných nemocných, 
kteří vycházejí z počtu prevalence se IV. stádiem onemocnění. K uvedenému počtu nemocných indikovaných k resekci 
jater tak lze připočítat dalších cca 300 nemocných a kvalifikovaně tak celkový počet odhadovat na cca 1.300/rok 
2011. V roce 2008 činil počet provedených resekcí jater 466. Znamená to, že pouze cca 35 % nemocných s jaterními 
metastázami kolorektálního karcinomu má v  současné době v  České republice šanci dostat terapii, která vede 
k nejdelšímu možnému přežívání. V České republice vede u selektovaných skupin nemocných tato léčba k 5tiletého 
přežití až u 49 % nemocných (Loket 2011). 

Závěr: Léčba nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu prodělala v posledních 2 dekádách výrazné 
změny. Neléčený pacient s jaterními metastázami nemá po stanovení diagnózy šanci dožít 5 let. Pacient, u kterého 
je terapeutický postup v souladu se současným standardem, se dostává do skupiny s 50 – 60% šancí pětiletého 
přežití. V  klinickém standardu KKCCS0009 obsažený doporučený diagnosticko – terapeutický postup je založen 
na multimodálním přístupu. Jeho základ spočívá v provedení resekce jater a podávání protinádorové systémové 
terapie – biochemoterapie. Samotný resekční výkon či samotné podávání biochemoterapie vede k  signifikantně 
nižšímu přežívání. Nelze je proto v současné době považovat principiálně za postup lege artis v případech operabilního 
nálezu na  játrech, s výjimkou racionálních důvodů podložených rozhodnutím multioborového týmu. Multioborový 
personalizovaný přístup ke každému nemocnému s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu je podmínkou 
úspěšné léčby. 
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METASTAZUJÍCÍ KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM (MKRK) – VÝZNAM 
NEOADJUVANTNÍ A POSTRESEKČNÍ ADJUVANTNÍ LÉČBY 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Ústav radiační onkologie FNB 1. LF UK, Praha, ČR

Strategie léčby mKRK
Strategie léčby mKRK se odvíjí od léčebného záměru. Kurabilní záměr (vyléčení) je cílem léčby časných stadií onemocnění 
bez prokázané metastatické diseminace (adjuvantní léčba). U KRK je možné dosáhnout dlouhodobé kontroly choroby 
i u metastazujícího onemocnění při léčbě jaterních (plicních) metastáz jako jediného sídla metastatického procesu. 

S  potenciálně kurativním záměrem je přistupováno k  léčbě s  limitovaným metastatickým postižením, když 
metastatický proces je omezen na játra nebo plíce. Pro tyto nemocné by měla vždy být zvažována neoadjuvantní 
farmakoterapie (chemoterapie, cílená biologická léčba) následovaná kurativní resekcí. Následně po  resekci je 
podávána adjuvantní léčba („pseudo-adjuvantní“) chemoterapie. U  nemocných s  rozsáhlejším více-orgánovým 
postižením metastatickým postižením je cílem léčby zlepšení kvality života a prodloužení doby přežití při minimu 
nežádoucích účinků. Pro rozhodování o  léčbě metastazujícího onemocnění je důležité zvážit předchozí adjuvantní 
chemoterapii včetně časového intervalu bez projevů nádorového onemocnění. Při znovuvzplanutí onemocnění déle 
než 12 měsíců od ukončení adjuvantní léčby je možné znovu použít kombinací použitou adjuvantně.

Jaterní metastázy
Nejčastějším sídlem metastatického procesu kolorektálního karcinomu (KRK) jsou játra. U 50– 60 % nemocných 
s  pokro čilým KRK se vyvinou v  průběhu choroby jaterní metastázy (metachronní metastázy) a  v  15–25  % jsou 
metastázy prokázány již při iniciální diagnóze (synchronní metastázy). U 20–35 % nemocných je metastatický proces 
pouze v játrech. U 20 - 25% nemocných jsou jaterní metastázy chirurgicky resekabilní a u dalších 10 - 15 % se stanou 
resekabilními po chemoterapii (konverzní neoadjuvantní systémová léčba. Při současném nárůstu počtu nemocných, 
u  kterých je provedena resekce jaterních metastáz 5-leté přežití se pohybuje mezi 45-60%. Cílem chirurgické 
intervence je odstranění všech metastatických lézí s negativními okraji (R0 resekce). Definice chirurgické resekability 
se značně změnila v  průběhu posledních dvou desetiletí. Chirurgická intervence se provádí na  specializovaných 
pracovištích u  nemocných, u  kterých dříve vzhledem k  rozsahu a  velikosti nebyla neindikována s  dlouhodobým 
výsledky obdobnými jako při resekcích menšího rozsahu. Po samostatném chirurgickém se do pěti let až u 55 -65% 
objeví recidiva onemocnění a je žádoucí doplnit chirurgický výkon léčbou farmakologickou. Zařazení systémové léčby 
prokazatelně přispívá ke snížení výskytu recidiv. V multicentrické analýze bylo prokázáno, že chemoterapie (před 
nebo pooperační) významně prodlužuje přežití bez recidivy onemocnění (relaps-free survival RFS) HR = 0,56 (CI 0,33 
– 0,65) při mediánu doby do recidivy 16,3 měsíce a 5-letém přežití 56,7 % (14). 

Resekce jaterních metastáz je součástí standardní léčebné stra tegie. Při nevhodném postupu bez chirurgické 
intervence může nemocný přijít o  šanci na  vyléčení. Obdobně nezařazení farmakologické léčby může negativně 
ovlivnit léčebný výsledek (15).

Výběr a  načasování optimální systémové léčby (chemoterapie a  cílená biologická léčba) nebyl doposud určen. 
Vzhledem k  rozmanitosti klinických situací a heterogenitě nádorů lze stanovit jen obecné principy. Je všeobecně 
přijatým konsensem, že léčebný postup by měl stanovit multidisciplinární tým (4). Léčebné postupy jsou stanoveny 
individuálně a je velmi složité pro tuto oblast léčby navrhnout a zorganizovat klinické randomizované studie fáze III. 
Léčená strategie proto většinou vychází z výsledků klinických studií fáze II a retrospektivních analýz.
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Neoadjuvantní a adjuvantní léčba 
Neoadjuvantní léčba je definovaná jako úvodní (primární, před-operační, indukční) systémová léčba zahájená 
po  bioptické verifikaci před plánovanou léčbou lokoregionální. Adjuvantní farmakoterapie je systémová nebo 
regionální aplikace chemoterapie po provedené radikální chirurgické resekci. Kombinace farmakoterapie a chirurgické 
léčby v předem plánované časové sekvenci v léčbě jaterních metastáz KRK je v tabulce č.1. 

Optimální režim neoadjuvantní ani adjuvantní farmakoterapie jaterních metastáz KRK není definován. Hlavním para-
metrem pro neoadjuvanci je vysoká účinnost a nízká toxicita. Optimální indukční režim by měl zajistit co nejvyšší 
počet objektivních léčebných od povědí (RR) a co nejkratší dobu do dosažení léčebné odpovědi (TTR) při co nejnižším 
výskytu nežádoucích účinků. 

Tabulka 1: kombinace farmakoterapie a chirurgické léčby v předem plánované časové sekvenci v léčbě 
jaterních metastáz KRK:
• Adjuvantní terapie - Systémová/regionální terapie po resekci jaterních metastáz
• Neoadjuvantní (perioperační) systémová terapie – předoperační systémová terapie resekabilních 

jaterních metastáz následovaná post resekční terapií
• Konverzní terapie – systémová/regionální terapie pro nemocné s neresekabilními jaterními metastázami 

s cílem dosáhnout resekability

Perioperační systémová léčba resekabilních metastáz
Novou perspektivní strategií je indukční (perioperační) systémová léčba u primárně resekabilních jaterních metastáz 
(16). Zastánci předoperační strategie argumentují možností ověřit chemosenzitivitu „in vivo“, která slouží k výběru 
pooperační léčby. Časným zásah (likvidace) okultních metastáz mimo operovanou oblast může snížit riziko recidivy. 
V  klinické studii (EORTC Intergroup trial 40983) byla v  randomizované stu dii srovnávána indukční chemoterapie 
(FOLFOX 4) se samostat ným chirurgickým výkonem. Bylo aplikováno 6 cyklů (12 týdnů) chemoterapie před 
a  pooperačně. Celkem u  67 ze 182 nemocných byla po  chemoterapii zazname nána objektivní léčebná odpověď 
(čtyřikrát kompletní regrese). U 11 nemocných došlo v průběhu chemoterapie k progresi one mocnění. Celkem u 83 % 
byla provedena úspěšná resekce (ve skupině se samostatnou chirurgií v 84 %). Výskyt pooperačních komplikací byl 
vyšší ve skupině s chemoterapií (25 vs. 16 %). Pooperační mortalita nebyla vyšší ve srovnání se samostatnou chirurgií 
(1% vs. 2%). Při mediánu doby sledování 3,9 roku byl zazna menán trend ve srovnání 3letého období bez progrese 
ve pro spěch kombinované léčby (35 vs. 28 %, HR 0,79, p = 0,058). Rozhodnutí o indikaci perioperační systémové 
léčby u  primárně resekabilních jaterních metastáz je stále kontroverzní. Klinické studie (pozn. mj. plánovaná 
multiinstitucionální česká studie) řeší přínos perioperační kombinace chemoterapie a  cílené biologické léčby. Při 
rozhodování o vřazení chemoterapie je nutno vždy posoudit nárůst rizika nežádoucích účinků, což platí zejména pro 
primárně resekabilní metastázy KRK. Řada léků je metabolizována játry. Stav jaterních funkcí je významným faktorem 
v rozhodování o výběru léčby. Jaterní dysfunkce může být způsobena metastatickým onemocněním postihujícím játra 
nebo též preexistujícím jaterním onemocněním jako je virová hepatitida, léky indukovaná hepatitida nebo cirhóza. 
Jaterní dysfunkce může významně ovlivnit farmakologii a farmakokinetiku léků metabolizovaných játry. Příkladem je 
inhibitor topoizomerázy I, irinotekan, který je třeba používat s opatrností při zvýšení hodnoty bilirubinu. V eliminaci 
řady cytostatik včetně oxaliplatiny a kapecitabinu hrají klíčovou roli ledviny. Ukazuje se, že oxaliplatinu je možné 
podávat bezpečně do hodnot clearence kreatininu 20 ml/min. Nižší hodnoty jsou kontraindikací podání oxaliplatiny. 
U nemocných se sníženými hodnotami může objevit nárůst nežádoucích účinků též u kapecitabinu. Při hodnotách 
clearence kreatininu mezi 30  a  50  ml/za minutu je vhodná redukce dávky kapecitabinu o  25%; kapecitabin je 
kontraindikován při hodnotě méně než 30  ml/min. Riziko nežádoucích účinků perioperační léčby je proto nutno 
pečlivě zvažovat zejména u nemocných s přidruženým onemocněním (diabetes, metabolický syndrom…..). Nemocní 
se steatohepatitidou, cirhózou nebo jaterní steatózou mají zvýšené riziko projevů hepatotoxicity chemoterapie (viz 
dále) a měli by být indikováni přednostně primárně k chirurgické resekci.

Konverzní terapie iniciálně neresekabilních jaterních metastáz 
Nemocní s primárně neresekabilním onemocněním mohou být kategorizováni jako konvertibil ní nebo nekonvertibil-
ní. U potenciálně nekonvertibilních nemocných je léčba paliativní s cílem prodlou žení doby do progrese onemocnění 
za  přijatelné kvality života. U  potenciálně konvertibilního onemocnění je cílem dosáhnout „kurability“. Termín 
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„konverzní terapie“ znamená použití indukční terapie u  nemocných s  iniciálně neresekabilním postižením jater 
s  cí lem umožnění resekability. Možnost konverze iniciálně nerese kabilního onemocnění byla poprvé studována 
Bismuthem a kol. Až u 12–33 % nemocných s iniciálně neresekabilním metastatickým procesem je možné následně 
provést kompletní resekci. Jak již bylo uvedeno cílem konverzní neoadjuvantní chemoterapie je umožnit resekabilitu. 
Na základě analýz klinických studií kombinujících chemoterapii s cílenou biologickou léčbu se ukazuje tento postup 
jako více účinný. 

Klíčovou otázky léčby jaterních metastáz KRC není definice resekability, ale správné načasování chirurgického 
výkonu jak u iniciálně operabilních, tak iniciálně inoperabilních stavů. Cílem indukční léčby u nemocných s potenciálně 
resekabilním meta statickým jaterním postižením je dosáhnout co nejdříve resekabi lity (konverze). Není nutné vyčkávat 
na nejlepší objektivní léčeb nou odpověď a chirurgický výkon by měl být indikován ihned, jakmile je stav posouzen 
jako chirurgicky řešitelný. Kompletní regrese činí chirurgický výkon z topografického hlediska složi tějším a hlavně 
prodloužení doby podávání chemoterapie může vést k toxickému poškození jaterního parenchymu. Pouze pra videlné 
a časné hodnocení zobrazovacích nálezů v odborném týmu umožní včasnou a správnou indikaci nesekčního výkonu. 
U každého nemocného by měla být pravidelně vyhodnocována možnost resekability v rámci interdisciplinárního týmu 
v relativně krátkých časových intervalech (cca 2 měsíce). Prodloužení doby podávání indukční chemoterapie zvyšuje 
riziko toxického po škození jaterního parenchymu. Typ chemoterapie/biochemoterapie má větší vliv na  dosažení 
objektivní léčebné odpovědi než celková doba podávání. Porovnání konverzní a perioperační léčby je v tabulce 2.

Tabulka 2 Porovnání konverzní a perioperační léčby
Konverzní léčba Neoadjuvantní perioperační léčba

načasování Předoperační Předoperační

pacienti s největším 
benefitem

Nemocní s metastatickým neresekabilním 
jaterním postižením jako jediným sídlem 
metastatického procesu

Nemocní s primárně resekabilním 
metastatickým jaterním postižením jako 
jediným sídlem metastatického procesu

očekávaný benefit
„downsizing“ 
umožnění resekability

Potencionální prodloužení celkové doby 
přežití oproti samostatné chirurgické 
resekci

Post-resekční chemoterapie?
Pojem adjuvantní léčby se používá v  onkologické literatuře pro léčbu následnou po  resekci primárního tumoru. 
V  onkologické   literatuře je některými autory používán i  v  případech radikální resekce metastáz. Adjuvantní 
postresekční léčba je součástí doporučení posledního konsensem odborné skupiny (European Colorectal Metastases 
Treatment Group). Po resekci jaterních metastáz je v současnosti doporučováno maximálně šest měsíců adjuvantní 
chemoterapie. Optimální režim nebyl doposud určen. V klinické praxi je u nemocných po radikální resekci jaterních 
metastáz používána systémová chemoterapie zejména u  nemocných bez neoadjuvantní léčby. K  dispozici jsou 
výsledky menších klinických studií fáze II. Podkladem jsou proto také výsledky adjuvantních studií časných stadií 
onemocnění, kde byla doložena účinnost kombinace FOLFOX a není zatím doklad účinnosti irinotekanu ani cílených 
biologických léků (cetuximab, bevacizumab). Otázkou je adjuvantní použití stejného režimu včetně cílené biologické 
léčby, u kterého byla doložena účinnost v indukčním načasování.
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ETAPOVÉ VÝKONY PRO JATERNÍ METASTÁZY KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Chirurgická a Radiodiagnostická klinika FN a LF UK, Plzeň, ČR

Úvod: Chirurgická resekční léčba nabízí nemocným s  jaterními metastázami kolorektálního karcinomu (JMKRK) 
nejlepší dlouhodobé kvalitní přežívání v porovnání s ostatními léčebnými metodami a je tudíž právem považována 
za zlatý léčebný standard. Problémem však zůstává stále nízké procento nemocných (10 - 25%) vhodných k primární 
resekci jater. Důvodem je rozsah a lokalizace JMKRK v játrech, nedostatečný zbytkový objem jater po jejich resekci 
(future remnant liver volume – FLRV), mimojaterní, neresekabilní šíření nádoru. Ostatní příčiny neresekability JMKRK 
jsou spíše vyjímečné (např. špatný celkový stav nemocného).

Cíl: Ukázat na možnosti rozšíření resekability JMKRK etapovými postupy.

Metoda: Etapové výkony (EV) na jaterním parenchymu jsou možností, jak zvýšit resekabilitu primárně neoperabilních 
JMKRK. Toho lze dosáhnout několika postupy: opakovanými výkony na  játrech, onkologickou léčbou zajišťující 
zmenšení objemu JM – tzv. „downsizing“, embolizací portální žíly (PVE) na  straně nádoru a  následnou jaterní 
resekcí a dále pak kombinací PVE s aplikací kmenových buněk (SC) a následnou resekcí jater. Cílem všech těchto 
postupů je kromě redukce nádorové masy v  jaterním parenchymu a  možnosti následné radikální resekce také 
zajištění dostatečného FRLV. Za dostatečný FRLV považujeme u normálního jaterního parenchymu alespoň 20%, 
u parenchymu po předchozí onkologické léčbě alespoň 30% a u cirhózy pak alespoň 40% z celkového objemu jater.

Opakované výkony na játrech jsou výkony, které provádíme vzhledem k bilobárnímu postižení jater nejčastěji ve dvou 
(ale i více) dobách. Důvodem je nedostatečný FRLV po  jednodobé operaci. Jejich principem je odstranění ložisek 
JMKRK v  jednom laloku a ponechání přibližně 3-6 týdnů pro regeneraci „vyčištěného“ jaterního laloku, který pak 
kompletně nahradí funkci jater po  druhostranné jaterní resekci. Na  začátku tohoto časového intervalu můžeme 
často s výhodou provést PVE na straně laloku s ponechanými JMKRK, která nám slouží ke stimulaci regenerace 
odoperovaného jaterního laloku zbaveného JMKRK. Během prvního výkonu je důležité neprovádět přílišnou 
mobilizaci jater a  preparaci hepatoduodenálního ligamenta vzhledem k  nebezpečí vzniku těžkých srůstů, které 
by představovaly technické problémy při druhém výkonu. Proto v  první etapě volíme výkon na  játrech, který je 
jednodušší. Zatím nedořešenou otázkou zůstává aplikace systémové chemoterapie nebo biologické léčby v intervalu 
mezi dvěma operačními výkony z hlediska kontroly růstu nádoru na straně jedné a negativního ovlivnění regenerace 
jaterního parenchymu na straně druhé. Literární názory se zatím různí a bude nutné velké randomizované studie 
k určení optimálního léčebného postupu. Dalším možným postupem je neoadjuvantní onkologická léčba a následné 
PVE s  velmi kvalitním 3 letým celkovým a  bezpříznakovým přežíváním nemocných (86 a  51%), které je shodné 
s výsledky u primárně operabilních JMKRK.

Onkologická léčba u primárně neoperabilních JMKRK umožňuje v indikovaných případech dosažení kvalitní léčebné 
odpovědi – zmenšení objemu a počtu JMKRK – a následnou jaterní resekci. V současnosti používané kombinace 
FOLFOX-4, FOLFOX-6 na  bázi kombinace 5-fluorouracilu, leucovorinu a  oxaliplatiny umožňují dosažení léčebné 
odpovědi u  více jak 50% nemocných, u  kterých se pak dají očekávat i  kvalitnější dlouhodobé výsledky resekční 
léčby. Resekční léčba by měla následovat v nejkratším možném časovém intervalu po skončení neoadjuvantní léčby 
z důvodů nebezpečí opětného vzplanutí nádorového onemocnění nejen v játrech, ale i v organizmu. Vymizení JMKRK 
po neoadjuvantní léčbě v USG, CT, PET-CT, či MRI obraze není indikací k odložení resekční léčby, neboť je známo, že 
JMKRK mají růstový potenciál a v krátké době po skončení onkologické léčby se velmi rychle šíří. Proto chirurgická 
resekce by měla i přes „vymizení“ JMKRK následovat po skončení onkologické léčby v rozsahu lokalizace JMKRK před 
neoadjuvantní onkologickou léčbou. Otázkou zůstává riziko jaterní resekce na poškozeném jaterním parenchymu 
neoadjuvantní léčbou. Je známo, že irinotecan s  5- fluorouracilem způsobují steatózu jater („yellow liver“), 
zatímco oxaliplatina sinusoidální obstrukci („blue liver“). Nicméně řada prací se shoduje v názoru, že předoperační 
chemoterapie pokud není podávána ve více, jak 6 cyklech nemá vliv na pooperační morbiditu a mortalitu. Monoklonální 
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protilátky – bevacizumab a cetuximab – přinesly další významný posun v onkologické léčbě JMKRK a dá se čekat, 
že sehrají významnou roli v oblasti „downsizingu“ jaterních metastáz. Bevacizumab je monoklonální protilátka proti 
růstovému faktoru cévního endotelu (vascular endothelial growth factor-VEGF), proto jeho podávání v neoadjuvantní 
léčbě může mít za následek zhoršenou regeneraci jaterního parenchymu po resekci jater. Nicméně poslední studie 
nepotvrdily tuto obavu, pokud byl bevacizumab podáván společně s chemoterapií v méně než šesti cyklech před 
resekcí a resekce byla načasována do intervalu 6-8 týdnů po ukončení aplikace bevacizumabu. Navíc bylo prokázáno, 
že bevacizumab má protektivní efekt na vznik sinusoidální obstrukce u nemocných léčených chemoterapií na bazi 
oxaliplatiny. Cetuximab je monoklonální protilátka proti receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal 
growth factor receptor – EGFr) a má synergistický efekt se současně podávanou chemoterapií. Nicméně nezvyšuje 
pooperační morbiditu a mortalitu a není znám jeho přímý negativní efekt na regeneraci jater po resekci.

PVE před resekcí jater pro JMKRK je dnes běžně zavedenou metodou indikovanou pro zvýšení resekability jaterních 
nádorů. Její primární indikací je nedostatečný FRLV po odstranění nádoru s cílem stimulovat zbylý jaterní parenchym 
k jeho hypertrofii před vlastní resekcí jater a tím zajistit dostatečné metabolické funkce jater po chirurgickém výkonu. 
Vedle této nesporně pozitivní stránky PVE zvyšující resekabilitu jaterních nádorů, existuje řada otázek, které bude 
nutné v  blízké budoucnosti řešit. K  takovým patří např. možnost stimulačního vlivu PVE na  metastatický jaterní 
proces, nebo fakt, že u některých nemocných nedojde ani po úspěšné PVE ke stimulaci růstu jaterního parenchymu 
a tím k nemožnosti provést chirurgický výkon na játrech. Obyčejně jaterní parenchym hypertrofuje po PVE v intervalu 
2-8 týdnů o 20 – 46% a nemocní mohou podstoupit resekci jater v intervalu 4-6 týdnů po PVE. Dobrým ukazatelem 
hypertrofie jaterního parenchymu jsou první 3 týdny po  PVE. Pokud v  této době nedojde k  nárůstu jaterního 
parenchymu kontralaterálního laloku, je málo pravděpodobné, že PVE bude úspěšná. Dlouhodobé výsledky jaterních 
resekcí po PVE jsou prakticky srovnatelné s primárními operacemi a dosahují 3 a 5 – letého přežívání nemocných 60 
a 44%. Pokud jde o bezpříznakové přežívání (DFI), pak literární data popisují horší DFI po jaterních resekcích po PVE 
v porovnání s primárními resekcemi bez PVE (3 a 5 let – 19 a 5%, resp. 29 a 21%). PVE lze dobře využít u nemocných 
s bilobárním jaterním postižením nádorem, kdy v první fázi provedeme metastazektomií, RFA nebo malou resekci 
v jednom laloku, ve druhé fázi, která následuje bezprostředně pak PVE větve portální žíly druhého laloku a ve třetí 
fázi pak hepatektomii na straně PVE, nebo menší výkon dle lokalizace a velikosti nádoru v postiženém jaterním laloku. 
Výsledky tohoto postupu jsou rovněž dobré a některá pracoviště dosahují 1 a 3 letého přežití nemocných v 70 a 54%. 
Za fyziologických okolností přivádí portální žíla až 80% krve do jater, zbytek 20% je dodáván arteriálním oběhem. 
Po PVE se výraznou měrou zvyšuje průtok krve portální žilou neembolizovaného laloku, kompenzatorně se zvyšuje 
i průtok arteriální krve v embolizovaném laloku, známý jako „hepatic arterial buffer response“. Zde pak může nastat 
hlavní problém vedoucí k progresi mikrometastáz v játrech po PVE, které jsou živeny arteriální krví a které nejsou 
viditelné běžnými radiodiagnostickými metodami (USG, CT, MRI, PET CT) před PVE. Problémem samozřejmě může být 
i růst nádoru (především mikrometastáz) na jiném místě v organismu, protože po PVE se uvolňuje z jater do oběhu 
celá řada faktorů s přímým vlivem na progresi nádorového bujení (cytokiny, růstové faktory a další). U nemocných 
s chronickým onemocněním jater, diabetiků, nebo tam, kde došlo po PVE k rekanalizaci embolizované portální větve, 
či přítomnosti portální hypertenze s tvorbou portosystémových spojek musíme počítat s nižší úspěšností hypertrofie 
jater po PVE. U některých nemocných je však příčina nedostatečné jaterní regenerace po PVE neznámá. 

Určitým směrem v  podpoře regenerace jater po  PVE u  těchto skupin nemocných může být aplikace kmenových 
buněk do neembolizované větve portální žíly s cílem navození účinné hypertrofie kontralaterálního jaterního laloku. 
Kmenové buňky jsou u dospělé populace zastoupené ve všech tkáních, krev a kostní dřeň jsou vzhledem ke snadné 
dostupnosti jejich hlavními zdroji. Cirkulující hematopoetické kmenové buňky (HSC), jejichž zdrojem je kostní dřeň, 
jsou charakterizované povrchovými markery CD 34+ a CD 133+, glykoproteiny důležité pro vzájemnou adhezi buněk 
(cell-cell adhesion interaction). Je známo, že tyto buňky jsou ve větší míře vyplavovány do periferní krve po větších 
jaterních resekcích. Jejich hlavní využití je u  nemocných s  hematologickými malignitami vyžadující autologní 
transplantaci kostní dřeně po ablativní chemoterapii. V poslední době se pozornost na využití HSC koncentruje též 
na oblast léčby onemocnění jater, kardiovaskulárního systému, nervové tkáně a diabetu. HSC jsou z kostní dřeně 
mobilizovány pomocí G-CSF, kde se využívá jeho antagonistického účinku na CXCR4- stromal-derived factor (SDF-1), 
který udržuje HSC v kostní dřeni. Druhou látkou umožňující mobilizaci HSC z kostní dřeně je plerixafor, antagonista 
CXCR4. Plerixafor byl primárně studován jako anti-human immunodeficiency virus drug. Nicméně je prokázáno, že 
CXCR4 váže SDF-1 a tím umožňuje vyplavení HSC z kostní dřeně a působí proto synergisticky s G-CSF. Úloha HSC 
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v regeneraci jaterního parenchymu byla prokázána v experimentální studii Mark a kol. na zvířecím modelu akutního 
jaterního selhání vyvolaném aplikací carbon tetrachloride. Po  mobilizaci HSC z  kostní dřeně pomocí Neupogenu 
a Mozobilu (plerixafor, Genzyme) bylo možné do 24 hod prokázat v poškozeném jaterním parenchymu signifikantní 
periportální infiltraci HSC pomocí immunostainingu specifickými CD34 protilátkami v porovnání se skupinou zvířat 
bez stimulace Neupogenem. Nicméně klinických studií zabývajících se aplikací kmenových buněk v kombinaci s PVE 
v souvislosti s regenerací jater je doposud velmi málo a jedná se spíše o case report studie. Z dosavadních zkušeností 
v oblasti regenerace jaterního parenchymu je známo, že autologní HSC CD 34+ a CD133+ jsou schopné diferenciace 
v  hepatocyty, Kupfferovy buňky, cholangiocyty a  endoteliální buňky. Játra disponují vlastním zdrojem nezralých 
kmenových buněk-tzv. „oval cells“, které jsou v případě potřeby schopné diferenciace v hepatocyty a cholangiocyty. 
Dalším, velmi podstatným regeneračním zdrojem jsou extrahepatální kmenové buňky. Mechanismus „of homing of 
stem cells to the liver“ je nejasný. V případech poškození jaterní tkáně dochází ke stimulaci extrahepatálních zdrojů 
kmenových buněk nejspíše aktivátory uvolňovanými přímo z jater, kterými jsou chemokiny jako je „stroma- derived 
factor 1“ a další. Extrahepatální kmenové buňky se dále v  jaterním parenchymu zachycují a proliferují. HSC jsou 
pravděpodobně důležité i z hlediska parakrinních funkcí vedoucích k fortifikaci vlastního regeneračního potenciálu 
jaterní tkáně.

Závěr: Etapové výkony na  játrech patří dnes k  metodám, které významnou měrou zvyšují radikální resekabilitu 
primárně neoperabilních JMKRK.

Vytvořeno s podporou grantů IGA MZ NS 10240-3 a 9727-4.

POZNÁMKY
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ABLATIVNÍ METODY LÉČBY MKRK

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
I. chirurgická klinika, 1 LF UK a VFN, Praha, ČR

Indikace ablačních metod
• Radikální léčba
• Paliativní léčba
• Součást etapových operací
• Downstaging

Timing ablačních metod
• „Definitivní“ řešení
• Známý nález ložiska:
• Předoperačně
• Peroperačně
• Pooperačně
• Nečekaný nález při operaci

Ablace
• Chemické perkutánní /etanol, kys. octová, horký FR/, transvasální
• Laserová ablace
• Kryoablace
• Mikrovlnění
• Radiofrekvenční ablace
• IRE

Ablační metody – orgány
• Játra
• Plíce (nechirurgičtí pacientí)
• Kostní meta
• Retroperitoneum

RFA
• Střídavé vlnění
• Koagulační nekrosa 
• Velikost nekrosy – energie, rozmístění, impedance, konduktivita tkání
• Monopolární či bipolární systémy
• Navigace: optická (otevřená, laparoskopická), US, CT, NMR

Indikace
• Primární a sekundární nádory jater 
• HCC, mCRC,
• Neuroendokrinní nádory/karcinoid/
• Mamma
• A vlastně všechny další tumory
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Komplikace
Akceptovatelná mortalita a morbidita pro miniinvazivní obory
Mortalita 0,1 - 0,5 %
Velké komplikace 2,2 - 3,1 %
Malé komplikace 5 – 8,9 %

Nejčastější komplikace
Bolest
Intraperitoneální krvácení (nejčastější komplikace)
Jaterní absces
Poranění žlučových cest, střev
Jaterní dekompensace
Destičkové popáleniny
Pneumothorax

IRE (nanoknife)
• Princip: Elektroporace je jev, který zvyšuje permeabilizaci – propustnost – buněčné membrány působením 

elektrických impulzů na  buňku. Tato technika využívá elektrické pulsy trvající od  mikro do  milisekund, které 
vytvářejí póry (nanometrické velikosti- nanoknife) v  buněčné membráně, což umožňuje molekulám, jež by 
vzhledem k jejich fyzickým a/nebo chemickým vlastnostem za normálních okolností toho nebyly schopny, přes 
buněčnou membránu vstoupit do buňky. 

• Pakliže je však aplikované elektrické pole nad určitým prahem, kdy ještě buňky mohou zalepit vytvořené 
póry, způsobí smrt buňky ztrátou homeostatických mechanismů. Tento fenomén se nazývá ireversibilní 
elektroporace (IRE)

• Práh pro IRE je silně závislý na typu proceduře podrobované tkáně.
• Elektroporační zařízení se skládá ze dvou hlavních částí: uživatelský interface (UI), který vypočítává léčebné 

parametry na základě dat vložených operátorem, zobrazuje a zpracovává data a signály změřené v průběhu 
léčby, a pohonné, zdrojové jednotky (power unit), PU, která akčně generuje pulsy s využitím parametrů z  IU 
a získaných signálů.

• Jednoznačně chybí pro hodnocení metody IRE větší soubory a déledobé výsledky

Prezentace vlastních výsledků

Zásady využití ablačních metod
• Surgery first
• Průběžná kontrola po RFA (IRE) a restaging
• Možnost současné kombinace metod (operace + RFA)
• !Expert depending!
• Resekce x RFA podobné výsledky u meta do 3 cm při otevřeném přístupu u lokálních rekurencí mCRC
• ASCO 2009 clinical evidence review on radiofrequency ablation of hepatic metastases from colorectal 

cancer.
• ….RFA investigators report a wide variability in the 5-year survival rate (14 % to 55 %) and local tumor recurrence 

rate (3.6 % to 60 %). The reported mortality rate was low (0 % to 2 %), and the major complications rate was 
commonly reported to be between 6 % and 9 %. RFA is currently performed with all three approaches…….

Závěry ASCO:
• There is a  compelling need for more research to determine the efficacy and utility of RFA to increase local 

recurrence-free, progression-free, and disease-free survival as well as OS for patients with CRHM. Clinical trials 
have established that hepatic resection can improve OS for patients with resectable CRHM.
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INTERVENČNÍ RADIOLOGICKÉ METODY V LÉČBĚ MCRC

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Radiologická klinika, LF MU a FN Brno, ČR

Úvod: Intervenční radiologické metody v  léčbě mCRC lze rozdělit na perkutánní metody a  intraarteriální metody. 
Cílem při použití těchto metod je jednak dosáhnout delšího přežití a  jednak rozšířit skupinu klientů, kterým lze 
nabídnout chirurgický výkon. Tyto metody ale nejsou náhradou chirurgického řešení či systémové chemoterapie. Tuto 
léčbu ale ve správně indikovaných případech vhodně doplňují.

Metodika: Mezi perkutánní intervenční radiologické metody patří termoablace, mikrovlny, kryoterapie a NanoKnife. 
Z těchto metod je nejrozšířenější radiofrekvenční termoablace (RFA). RFA může být prováděna různými typy přístrojů 
a to buď monopolární technikou či multipolární technikou. Omezením je velikost ložiska, které by mělo být do 4 cm 
v nejdelší ose a počet ložisek. Těch by nemělo být víc než 5. Mezi intraarteriální metody patří chemoembolizace, 
chemoinfuze a intraarteriální radioterapie.

Výsledky: Při RFA se pětileté přežití klientů pohybuje okolo 30 %, u pacientů s  jednou metastázou do 3 cm pak 
44 – 54 %. Podle většiny autorů velikost ložiska koreluje s  úspěchem RFA resp. lokální rekurencí.Intraarteriální 
metody jsou indikované u klientů s metastázy neřešitelnými resekcí a RFA v případě, žeje postižení parenchymu< 
75% a  je možnost arteriálního přístupu. U arteriální cheminfůze ať již cévkou či port – katétrem jsoudosavadní 
výsledky poměrně nejednoznačné. Je to dáno různými protokoly a volbou cytostatik. Pokud je tento postup použit 
jako neoadjuvantní léčba, pak je v literatuře uváděna odpověďv 16 – 82 %. Konverzi z neresekabilních na resekabilní 
metastázy lze podle literatury očekávat ve 3 – 47% případů. I proto není zatím význam chemoinfuze u mCRC jasný. 
 Ani výsledkychemoebolizace (TACE) s použitím DC BEADs (protokol DEBIRI) nejsou zatím jednoznačné. TACE s DEBIRI 
může být vhodná paliativní léčba mCRC a  je to bezpečná a efektivní léčba mCRC, které nereagují na systémovou 
chemoterapii.

Závěr: Dokud nebude jasně ověřený klinický benefit v rámci radiomizované studie, užití RFA u mCRC by mělo být přísně 
omezeno individuálně podle rozhodnutí mutioborové komise. Zatím tedy stále platí, že při správně indikované RFA 
prodloužíme přežití pacientů s mCRC, metoda ale není alternativa chirurgické léčby, nicméně doplňuje chirurgickou 
léčbu a chemoterapii. U ložisek v játrech efektivnější než chemoterapie. Intraarteriální metody jsou dnes stáje jen 
doplňkové indikované v  individuálních případech, kdy jsou vyčerpané možnosti chemoterapie a biologické léčby či 
v přídech, kdy od agresivního lokálního přístupu očekáváme konverzi z neresekabilních na resekabilní metastázy.

POZNÁMKY
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ORGANIZACE PREVENCE, DIAGNOSTIKY A LÉČBY 
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČR

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Masarykův onkologický ústav, Brno, ČR

Kolorektální karcinom (CRC) je po jiných kožních nádorech nejčastějším onkologickým onemocněním v české populaci. 
Každoročně jím onemocní více než 8 000 pacientů a přibližně 4 300 pacientů na něj umírá. Nejzávažnějším problémem 
z hlediska úspěšnosti a efektivity léčby je vysoký podíl pokročilých klinických stadií, která tvoří přes polovinu nově 
diagnostikovaných případů. Navzdory tomu se i přes rostoucí incidenci daří stabilizovat mortalitu. Daní za tento 
úspěch české onkologické péče je ovšem vysoký počet pacientů v dispenzarizaci (přibližně 46 500 v  roce 2008), 
kteří znamenají významnou zátěž pro zdravotní systém. Uvedená čísla se projevují i v mezinárodním srovnání, kde 
společně s dalšími středoevropskými státy (Slovensko, Maďarsko) ČR obsazuje přední pozice, a to především u mužů.

Česká populace je ovšem zatížena onkologickými diagnózami obecně, tedy nejen kolorektálním karcinomem. To vyžaduje 
komplexní přístup k prevenci, diagnostice i léčbě, a to nejen vzhledem k celkově rostoucí incidenci, ale také ke zvyšujícím se 
nákladům na moderní onkologickou léčbu. Proto byl pod garancí České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS) zpracován 
Národní onkologický program ČR, který směřuje ke snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, ke zlepšování 
kvality života onkologicky nemocných a k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.

Z hlediska organizace péče o onkologické pacienty je klíčová především snaha o mezioborovou spolupráci a komunikaci 
a zároveň i o částečnou centralizaci té nejnáročnější a nejnákladnější péče na specializovaná pracoviště. První uvedený 
bod logicky vyplývá z toho, že rakovina je systémové onemocnění. Diagnostika a léčba nádorových onemocnění jsou 
tedy multidisciplinární záležitostí a vyžadují zapojení radiologů, onkologů, chirurgů, v případě CRC gastroenterologů, 
ale v první fázi diagnostiky třeba i praktických lékařů a gynekologů. Zároveň je třeba jasně definovat odpovědnost 
jednotlivých odborností za  různé modality léčby a  tu nejnáročnější a  nejnákladnější centralizovat na  vybraná 
pracoviště, která mají s danou diagnózou a terapií největší zkušenosti. Proto byla na základě podrobného auditu 
ustavena síť tzv. komplexních onkologických center (KOC). Jedná se o 13 pracovišť, do nichž je soustředěna především 
léčba pokročilých nádorových onemocnění a která jsou jako jediná oprávněna podávat na základě jasně stanovených 
pravidel nákladnou cílenou („biologickou“) léčbu. Koncentrace nákladných terapií do  menšího počtu špičkových 
pracovišť je jedinou cestou, jak kvalitu péče zlepšovat a zároveň mít pod kontrolou výdaje za ni. Umožňuje i efektivní 
využití moderní techniky a vzdělávání lékařů.

Tato částečná centralizace ovšem v žádném případě neznamená a nesmí znamenat likvidaci onkologické péče mimo 
KOC ani zhoršení její dostupnosti pro pacienty. Naopak, organizace onkologické péče předpokládá úzkou spolupráci 
KOC a regionálních pracovišť, jejichž úloha tkví především v léčbě méně závažných onemocnění, pokrytí velké zátěže 
dispenzární péče, zajištění adjuvantní péče a v neposlední řadě i včasném záchytu nádorových onemocnění. Do KOC 
je naopak soustředěna péče specializovaná a nejnákladnější.

Distribuce KOC v ČR je rovnoměrná a pokrývá prakticky všechny kraje ČR. Výjimkou je pouze kraj Karlovarský, kde je 
péče rozdělena mezi KOC v Plzni a v Ústí nad Labem, a Pardubický, kde je radiologické centrum Multiscan součástí 
KOC FN Hradec Králové. V Praze jsou vzhledem k vysokému počtu pacientů z hlavního města a Středočeského kraje 
centra dvě, a to ve FN v Motole a společné KOC FN Na Bulovce, VFN a FTNsP. Podobně v Brně je KOC tvořeno více 
pracovišti – MOÚ, FN Brno a FN u sv. Anny.

Na síť KOC navazují v organizaci onkologické péče ostatní nemocnice (regionální a okresní), do nichž je soustředěna 
méně nákladná, dispenzární a adjuvantní péče. Nedílnou součástí komplexní onkologické péče jsou dále léčebny 
dlouhodobě nemocných a v neposlední řadě i pracoviště pro včasný záchyt vybraných onkologických onemocnění – 
tzv. screeningová centra (mamografická centra pro screening karcinomu prsu a kolonoskopická centra pro screening 
CRC; třetí screeningový program – cervikální – zahrnuje gynekology a cytologické laboratoře). Program kolorektálního 
screeningu a úloha kolonoskopických center je popsána v samostatné kapitole tohoto textu.
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Obrázek 1. Síť komplexních onkologických center. 1. KOC FN Na Bulovce, VFN a FTNsP, Praha, 2. KOC FN v Motole, 
Praha, 3. KOC Nemocnice České Budějovice, 4. KOC FN Plzeň, 5. KOC Masarykova nemocnice Ústí n. L., 6. KOC 
Krajská nemocnice Liberec, 7. KOC FN Hradec Králové s Multiscan s.r.o., 8. KOC Nemocnice Jihlava, 9. KOC MOÚ 
Brno, FN Brno, FN U Svaté Anny, Brno, 10. KOC FN Olomouc, 11. KOC Nemocnice Zlín, 12. KOC Nový Jičín, 13. KOC 
FN Ostrava (zdroj: www.onconet.cz)Odhady počtu léčených pacientů s CRC

ČOS velmi intenzivně komunikuje a spolupracuje nejen s ostatními odbornými společnostmi, ale i s plátci zdravotní 
péče. Díky pečlivé kontrole aplikace nákladné cílené léčby na  několika vybraných pracovištích je možné pokrýt ji 
z veřejného zdravotního pojištění a učinit ji tak dostupnou těm pacientům, kteří z ní mohou opravdu profitovat. 
Zároveň je pod garancí ČOS plánována léčebná zátěž a její náklady na další roky. Odhady počtu léčených pacientů 
se provádějí na  základě dat Národního onkologického registru ČR (NOR), demografických dat a  populačních 
modelů a umožňují naplánovat prostředky na jednotlivé typy terapií u nejčastějších onkologických diagnóz včetně 
kolorektálního karcinomu. 

Tabulka 1. Predikce počtu nově diagnostikovaných pacientů s kolorektálním karcinomem v roce 2012 a porovnání 
s incidencí v roce 2008 (zdroj dat: Česká onkologická společnost ČLS JEP)

Klinické stadium Incidence v roce 2008
Predikce incidence pro rok 

2012 
(90% interval spolehlivosti)

Stadium I 1 637 1815 (1634; 1995)
Stadium II 2 045 2012 (1845; 2179)
Stadium III 1 785 2144 (1977; 2309)
Stadium IV 2 013 2114 (1964; 2262)
Stadium neznámo z objektivních důvodů2 490 487 (351; 624)
Stadium neznámo bez udání důvodu2 136 137 (99; 177)
CELKEM 8 106 8709 (7870; 9546)

Celková incidence CRC v roce 2012 je odhadována na 8 709 nových případů, z toho opět více než 50 % v pokročilém 
stadiu onemocnění (tabulka 1). Prevalence pak dosáhne přibližně 55 000 pacientů CRC nebo anamnézou tohoto 
onemocnění. Počty léčených pacientů odhadujeme na 7 074 nově diagnostikovaných onemocnění a 1 856 relapsů 
onemocnění diagnostikovaných dříve, celkově opět s převahou pokročilých stadií (tabulka 2).
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Tabulka 2. Predikce počtu léčených pacientů s kolorektálním karcinomem v roce 2012 (zdroj dat: Česká onkologická 
společnost ČLS JEP)

Klinické stadium
Primárně léčení pacienti 

(90% interval spolehlivosti)

Pravděpodobné relapsy 
onemocnění z předchozích let 
(90% interval spolehlivosti)

I 1662 (1496; 1827)

1856 (1696; 2017)II 1919 (1760; 2077)
III 2043 (1883; 2199)
IV 1450 (1347; 1552)
CELKEM 8930 (8182; 9672)

Monitoring kvality péče
Klíčovým parametrem kvality péče v onkologii je přežití pacientů. Nejčastěji se pro vyjádření závažnosti nádorového 
onemocnění na populační úrovni používá 5leté relativní přežití vyjadřující podíl pacientů, kteří po 5 letech od diagnózy 
nezemřeli v  souvislosti s nádorovým onemocněním. Relativní přežití je kalkulováno jako poměr celkového přežití 
(představuje celkovou pozorovanou mortalitu v souboru pacientů s nádorem) a tzv. očekávaného přežití (představuje 
mortalitu v obecné populaci, která odpovídá sledované skupině pacientů věkem a pohlavím), jinak řečeno, relativní 
přežití vyjadřuje celkové přežití korigované na mortalitu spojenou s dalšími chorobami, na něž může pacient zemřít.

Nejnovější validované údaje o přežití pacientů s CRC jsou v NOR k dispozici z roku 2008. 5leté přežití pacientů s CRC, 
jejichž stav umožňoval protinádorovou léčbu, v  recentní periodě 2005–2008 překročil 60 %. Důležitým faktorem 
ovlivňujícím dosažené výsledky však je samozřejmě klinické stadium v době diagnózy. U pacientů diagnostikovaných 
ve stadiu I  tak 5leté přežití dosahuje téměř 90 %, zatímco u stadia IV se pohybuje pod 15 %. Při porovnání se 
staršími daty (viz tabulka 3) zjistíme, že se úspěšnost léčby zvyšuje u všech klinických stadií, rozdíly mezi počátečními 
a pokročilými stadii jsou však obrovské. Prezentovaná čísla opět podtrhují důležitost prevence (primární i sekundární) 
a včasné diagnostiky.

Tabulka 3. Vývoj 5letého relativního přežití v čase u léčených pacientů diagnostikovaných s kolorektálním 
karcinomem (C18-C21)1,2

Klinické stadium 

5leté relativní přežití léčených pacientů v daném období 
(95% intervaly spolehlivosti)

Srovnání dvou starších období 3
Srovnání dvou recentních období 

s dostupnými daty 4

1990–1994 1995–1999 2000–2004 2005–2008
Všechna stadia 48.9 (46.9-50.9) 53.3 (51.5-55.0) 55.3 (53.8-56.9) 60.4 (58.8-62.0)
Stadium I 65.4 (62.3-68.4) 77.4 (73.9-80.8) 82.8 (79.6-85.8) 88.8 (85.6-91.6)
Stadium II 49.5 (45.1-53.8) 63.9 (60.8-66.9) 67.9 (65.1-70.5) 74.7 (71.9-77.4)
Stadium III 41.5 (37.1-46.0) 42.0 (38.3-45.7) 46.9 (43.6-50.2) 55.4 (52.1-58.5)
Stadium IV 11.7 (9.0-14.9) 10.9 (8.7-13.5) 11.9 (9.8-14.1) 14.5 (12.3-16.9)

1 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: léčení onkologičtí pacienti s danou diagnózou. 
2 Odhad metodou úmrtnostních tabulek (life-table), který je standardem pro populační analýzu přežití. 
3 Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období. 
4Analýza periody zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období. 
Program kolorektálního screeningu v České republice

Jak již bylo řečeno, klíčovým parametrem pro úspěšnost léčby kolorektálního karcinomu je klinické stadium 
v době diagnózy. Navzdory tomu, že se jedná o nemocnění preventabilní a poměrně snadno zachytitelné v raném 
stadiu (a tedy i dobře léčitelné), více než polovinu nových případů v ČR tvoří nádory v pokročilém stadiu III a  IV. 
Prakticky jediným řešením tohoto stavu je intenzivní prevence, a to jak primární, tak sekundární, tedy celopopulační 
screeningový program.

Na  začátku roku 2009 zahájilo Ministerstvo zdravotnictví ČR celorepublikový screeningový program zaměřený 
na včasný záchyt kolorektálního karcinomu. Navazuje tak na program pro screening nádorů prsu, a program pro 
screening nádorů hrdla děložního. Česká republika tak naplnila svůj závazek ve smyslu doporučení Rady Evropské 
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unie z  2. 11. 2003 (2003/878/EC), podle kterého mají členské státy unie implementovat populační programy 
prevence jmenovaných tří zhoubných nádorů. Rada doporučuje sběr dat o preventivních vyšetřeních, následujících 
diagnostických procedurách a  konečných diagnózách. Na  základě těchto dat má být monitorován screeningový 
proces a zjištěné výsledky mají být zpřístupněny odborné i široké veřejnosti.

Legislativní rámec projektu v České republice je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) č. 183/2000 
Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek. Kritéria a podmínky programu pro kolorektální 
screening v ČR pak stanoví Věstník MZ ČR, částka 01/2009.

Kolorektální screening je v České republice provozován v několika desítkách center pro screeningovou kolonoskopii, 
jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Pracoviště musí splňovat 
standardy stanovené Věstníkem MZ ČR. Alternativním vyšetřením ke kolposkopii je test na skryté krvácení do stolice 
(TOKS), který je klientům k dispozici u registrujících praktických lékařů a gynekologů.

Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci 
zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta. Pro osoby s pozitivní 
osobní či rodinnou anamnézou rizika karcinomu kolorekta jsou vypracovány jednotlivé dispenzární programy, lišící 
se dle stupně rizika.

Postup screeningového programu je možno rozdělit do dvou kategorií dle věkových skupin vyšetřovaných jedinců.

A. Asymptomatičtí jedinci ve věku 50–54 let
1. Klient/klientka navštíví svého praktického lékaře nebo gynekologa. Lékař provede test na  okultní krvácení 

ve stolici (TOKS), toto vyšetření se u bezpříznakových jedinců provádí v jednoročním intervalu.
2. V případě negativního výsledku je za rok TOKS u dané osoby opakován.
3. V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je klient/klientka odeslán/a na screeningovou kolonoskopii na schválené 

pracoviště (status zdravotnického zařízení pro screeningovou kolonoskopii, viz níže). Podmínkou úhrady tohoto 
vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění je doporučení praktického lékaře.

4. Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, screeningový program je na 10 let přerušen. Tím se 
klient/klientka automaticky přesouvá do schématu vyšetření pro věkovou skupinu starších 55 let.

5. V  případě pozitivního kolonoskopického vyšetření ve  smyslu kolorektální neoplazie se další diagnostický 
a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

B. Asymptomatičtí jedinci ve věku 55 let a starší

V těchto případech jsou 2 možnosti postupu screeningu:

1. Opakovaný TOKS
•	 V  případě negativního výsledku (TOKS-) zůstávají 2 možnosti dalšího screeningového postupu - TOKS 

opakovaný v dvouletém intervalu, nebo provedení primární screeningové kolonoskopie.
•	 V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je indikována screeningová kolonoskopie.
2. Primární screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu
•	 Primární screeningová kolonoskopie je alternativní metodou pro ty jedince, kteří se nerozhodli pro TOKS. Pro 

jedince starší 55 let je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Primární screeningovou kolonoskopii 
indikuje praktický lékař nebo endoskopista příslušného ZZ. V případě, že vyšetření indikoval endoskopista, je 
povinen tuto skutečnost nahlásit příslušnému ošetřujícímu praktickému lékaři.

•	 Je-li výsledek primární screeningové kolonoskopie negativní, je další indikována v intervalu 10 let. V případě 
pozitivního výsledku se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým 
rizikem tohoto onemocnění.

Každý účastník screeningového programu, který hodlá nález jednoho ZZ konzultovat či ověřit na  jiném pracovišti 
v intervalu kratším, než byl doporučen lékařem nebo screeningový programem, si musí toto další vyšetření hradit sám.



1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 175

Příloha - staging kolorektálního karcinomu

Uvedené TNM klasifikace (platné i historické) vycházejí z následujících zdrojů:
•	 International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 3rd ed. M.H. Harmer, 

ed. Geneva, 1978. Enlarged and revised 1982. TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 3. vydání, Česká verze, 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1981.

•	 International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 4th ed. P. Hermanek, L.H. 
Sobin, eds. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1987. Revised 1992.; TNM klasifikace zhoubných 
novotvarů, 4. vydání, 2. revize 1992, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1994

•	 International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 5th ed. Sobin LH, 
Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 1997; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání 1997, Česká 
verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2000, ISBN 80-7280-025-6

•	 International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 6th ed. Sobin LH, 
Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 2002; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, Česká 
verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2004, ISBN 80-7280-391-3

•	 International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 7th ed. Sobin LH, 
Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 2009; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. 
vydání 2011, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2011, ISBN 978-80-904259-
6-5

TNM klasifikace zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku (C18-C20)
Klasifikace se používá pouze pro karcinomy. Onemocnění by mělo být histologicky ověřeno.
T – primární nádor

TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR 2005-2010)

TNM VII. vydání
(v NOR od 2011)

Tis
karcinom in situ

karcinom in situ

karcinom in situ: 
intraepiteliální nebo 
invaze do lamina 
propria mucosae

karcinom in situ: 
intraepiteliální nebo 
invaze do lamina 
propria mucosae

karcinom in situ: 
intraepiteliální nebo 
invaze do lamina 
propria mucosae

T1

C18: sliznice nebo 
submukóza pouze
C19-C20: mukóza 
nebo submukóza 
pouze

submukóza submukóza submukóza submukóza

T2

C18: sliznice nebo 
seróza
C19-C20: sval nebo 
seróza

muscularis propria muscularis propria muscularis propria muscularis propria

T3
šíření 
do přiléhajících 
struktur

subseróza, 
neperitonealizované 
perikolické / 
perirektální tkáně

subseróza, 
neperitonealizované 
perikolické / 
perirektální tkáně

subseróza, 
neperitonealizované 
perikolické / 
perirektální tkáně

subseróza, 
neperitonealizované 
perikolické / 
perirektální tkáně

T3a - žádná píštěl - - - -
T3b - s píštělí - - - -

T4
šíření mimo 
přiléhající struktury

jiné orgány nebo 
struktury/ viscerální 
peritoneum

jiné orgány nebo 
struktury/ viscerální 
peritoneum

jiné orgány nebo 
struktury/ viscerální 
peritoneum

jiné orgány nebo 
struktury/ viscerální 
peritoneum

T4a
viscerální 
peritoneum

T4b
jiné orgány či 
struktury
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N – regionální mízní uzliny
TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR 2005-2010)

TNM VII. vydání
(v NOR od 2011)

N0
bez metastáz

bez metastáz bez metastáz bez metastáz

N1
regionální

≤ 3 uzliny 
perikolické / 
perirektální

≤ 3 regionální uzliny ≤ 3 regionální uzliny 1-3 regionální uzliny

N1a - - - - 1 regionální uzliny
N1b - - - - 2-3 regionální uzliny

N1c - - - -

ložiska (satelity) 
v subseróze / 
neperitonealizované 
perikolické či 
perirektální měkké 
tkáni bez metastázy 
v regionální uzlině

N2
není použitelná > 3 uzliny perikolické 

/ perirektální
> 3 regionální > 3 regionální uzliny ≥ 4 regionální uzliny

N2a
4-6 regionálních 
uzlin

N2b
> 7 regionálních 
uzlin

N3
není použitelná

uzliny podél 
uvedených 
vaskulárních kmenů

- -

N4 juxta-regionální - - -

M – vzdálené metastázy
TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR 2005-2010)

TNM VII. vydání
(v NOR od 2011)

M0 bez metastázy bez metastázy bez metastázy bez metastázy bez metastázy
M1 vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy

M1a - - - -

vzdálené metastázy 
v 1 orgánu, ne-
regionální mízní 
uzlině

M1b - - - -
více než 1 orgán 
nebo peritoneum
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Rozdělení do stadií
TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR 2005-2010)

TNM VII. vydání
(v NOR od 2011)

0 Tis N0 M0 Tis N0 M0 Tis N0 M0 Tis N0 M0 Tis N0 M0
I T1-2 N0 M0 T1-2 N0 M0 (Dukes 

A)
T1-2 N0 M0 (Dukes 
A)

T1-2 N0 M0 T1-2 N0 M0

 Ia T1 N0 M0 - - - -
 Ib T2 N0 M0 - - - -
II T3-4 N0 M0 T3-4 N0 M0 (Dukes 

B1)
T3-4 N0 M0 (Dukes 
B1)

T3-4 N0 M0 T3-4 N0 M0

 IIa - - - T3 N0 M0 T3 N0 M0
 IIb - - - T4 N0 M0 T4a N0 M0
 IIc - - - - T4b N0 M0
III T* N1 M0 T* N1-3 M0 (Dukes 

C1)
T* N1-2 M0 (Dukes 
C1)

T* N1-2 M0 T* N1-2 M0

 IIIa - - - T1-2 N1 M0 T1-2 N1 M0
T1 N2a M0

 IIIb - - - T3-4 N1 M0 T3-4a N1 M0
T2-3 N2a M0
T1-2 N2b M0

 IIIc - - - T* N2 M0 T4a N2a M0
T3-4a N2b M0
T4b, N1-2 M0

IV T* N4 M0, T* N* M1 T* N* M1 T* N* M1 T* N* M1 -
 IVa T* N* M1a
 IVb T* N* M1b

* jakákoliv hodnota; 1 skládá se z prognosticky příznivější a prognosticky horší podskupinu dle velikosti T

TNM klasifikace zhoubného novotvaru análního kanálu (C21.1, C21.2)
Anální kanál sahá od rekta k perianální kůži (k přechodu v ochlupenou kůži). Je vystlán sliznicí, jež pokrývá m. sfincter 
ani internus a zahrnuje i přechodný epitel a linea dentata. Nádory análního okraje (MKN-O: C44.5) se klasifikují jako 
nádory kůže.
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T – primární nádor
TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR 2005-2010)

TNM VII. vydání
(v NOR od 2011)

Tis karcinom in situ karcinom in situ karcinom in situ karcinom in situ
karcinom in situ, m. 
Bowen, HSIL, AIN 
II-III

T1

řitní kanál: < 1/3 
obvodu nebo délky 
/ zevní svěrač 
neinfiltrován
řitní otvor: ≤ 2 cm / 
povrchový

≤ 2 cm ≤ 2 cm ≤ 2 cm ≤ 2 cm

T2

řitní kanál: > 1/3 
obvodu nebo délky 
/ zevní svěrač 
infiltrován
řitní otvor: > 2 cm 
a ≤ 5 cm / minimální 
infiltrace

> 2 cm a ≤ 5 cm > 2 cm a ≤ 5 cm > 2 cm a ≤ 5 cm > 2 cm a ≤ 5 cm

T3

řitní kanál: šíření 
do konečníku / kůže
řitní otvor: > 5 cm / 
hluboká infiltrace

> 5 cm > 5 cm > 5 cm > 5 cm

T4

řitní kanál: šíření 
do sousedních 
struktur
řitní otvor: šíření 
do svalu / kosti

okolní orgán(y) okolní orgán(y) okolní orgán(y) okolní orgán(y)

N – regionální mízní uzliny
TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR 2005-2010)

TNM VII. vydání
(v NOR od 2011)

N0 bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz bez metastáz

N1

řitní kanál: 
regionální
řitní otvor: 
jednostranné / 
pohyblivé

perirektální perirektální perirektální perirektální

N2

řitní kanál: -
řitní otvor: 
oboustranné / 
pohyblivé

jednostranné vnitřní 
ilické / inguinální

jednostranné vnitřní 
ilické / inguinální

jednostranné vnitřní 
ilické / inguinální

jednostranné vnitřní 
ilické / inguinální

N3
řitní kanál: -
řitní otvor: fixované

perirektální 
a inguinální, 
oboustranné vnitřní 
ilické / inguinální

perirektální 
a inguinální, 
oboustranné vnitřní 
ilické / inguinální

perirektální 
a inguinální, 
oboustranné vnitřní 
ilické / inguinální

perirektální 
a inguinální, 
oboustranné vnitřní 
ilické / inguinální

M – vzdálené metastázy
TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR 2005-2010)

TNM VII. vydání
(v NOR od 2011)

M0 bez metastázy bez metastázy bez metastázy bez metastázy bez metastázy
M1 vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy vzdálené metastázy
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Rozdělení do stadií
TNM III. vydání
(v NOR 1982-1994)

TNM IV. vydání
(v NOR 1995-2000)

TNM V. vydání
(v NOR 2001-2004)

TNM VI. vydání
(v NOR 2005-2010)

TNM VII. vydání
(v NOR od 2011)

0 není doporučeno Tis N0 M0 Tis N0 M0 Tis N0 M0 Tis N0 M0
I není doporučeno T1 N0 M0 T1 N0 M0 T1 N0 M0 T1 N0 M0
II není doporučeno T2-3 N0 M0 T2-3 N0 M0 T2-3 N0 M0 T2-3 N0 M0

III není doporučeno
T4 N0 M0, T* N1-3 
M0

T4 N0 M0, T* N1-3 
M0

T4 N0 M0, T* N1-3 
M0

T4 N0 M0, T* N1-3 
M0

 IIIa -
T1-3 N1 M0, T4 N0 
M0

T1-3 N1 M0, T4 N0 
M0

T1-3 N1 M0, T4 N0 
M0

 IIIb -
T4 N1 M0, T* N2-3 
M0

T4 N1 M0, T* N2-3 
M0

T4 N1 M0, T* N2-3 
M0

IV není doporučeno T* N* M1 T* N* M1 T* N* M1
* jakákoliv hodnota

POZNÁMKY
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VARIOUS ASPECTS ADDRESSING THE SUSCEPTIBILITY TO 
SPORADIC COLORECTAL CANCER: AN OVERVIEW

MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, ČR 

Majority of cancer cases occur sporadically with an important involvement of genetic polymorphisms in low 
penetrance genes. Recent investigations proved the plausibility of the paradigm common disease-common variants. 
Sporadic cancers are also hallmarked by a complex interplay between the genetic and environmental factors. In 
the present study, we  will overview several susceptibility factors modulating or characterizing the risk to sporadic 
colorectal cancer (CRC), which poses a serious health problem in the ČR.
 
Variants in genes involved in several important pathways, such as DNA repair, cell cycle control, folate metabolism 
and methylation, insulin resistance and obesity, ABC transporters and polymorphisms in miRNA binding sites have 
been addressed in hospital-based case-control studies. Recent data on variations in selenoprotein genes in relation 
to the sporadic CRC risk will also be presented. Hereby we introduce attempts by an international consortium to 
identify CRC susceptibility loci by GWAS. In these processes the DNA repair system (along with cell cycle control) 
acts as a  first-line defense system against adverse contaminants and is responsible for genomic integrity. The 
cells unable to preserve genomic stability, often due to altered DNA repair mechanisms, are prone to malignant 
transformation. Consequently, the factors that modulate DNA repair capacity are likely to have profound effects on 
cancer risk. As an additional marker of individual susceptibility to sporadic CRC, functional DNA repair tests have 
been implemented. Preliminary results on the DNA repair capacities in healthy individuals and incident CRC cases will 
be reported. We will discuss their applicability in predicting the efficacy of anticancer therapy. Based on the obtained 
data further directions in CRC research will be contemplated. 

Grants GACR 310/07/1430, P304/10/1286, 305/09/P194, IGA MZCR NS 10230 are hereby acknowledged. 

POZNÁMKY
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CHIRURGICKÁ LÉČBA LOKÁLNĚ POKROČILÉHO NEBO RECIDIVNÍHO 
KARCINOMU REKTA

doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha, ČR

Totální pelvická exenterace 
Totální pelvická exenterace je definována jako en bloc odstranění všech pánevních orgánů, t.j. aborálního kolon 
s úplným, nebo částečným odstraněním rekta, močového měchýře, distálních močovodů, pánevního peritonea, částí 
hráze a jejich drénujícího lymfatického systému s nebo bez resekce vnitřnich ilických cév. U mužů se odstraní prostata 
a semenné váčky a u žen vnitřní rodidla někdy s vulvektomií. Cílem je odstranit všechny maligní tkáně včetně k nádoru 
přiléhajících orgánů a regionálních lymfatik. 

Anatomické poznámky
Anatomická definice rekta je značně variabilní a určení, zda se jedná o nádor kolon nebo o nádor rekta může být 
nelehké. Důležitost určení lokalizace tumoru spočívá v  rozdílném chování nádorů kolon a konečníku. Anatomická 
definice hranice kolon/rektum je doporučena ve  vzdálenosti 12 cm od  análního okraje na  rigidním endoskopu. 
Do 12 cm je rektum, nad 12 cm kolon. To potvrzuje i práce Pilipshena který udává výskyt lokálních recidiv nad 12 cm 
v 9% a do 12 cm ve 30%. Rozdíl ve výskytu recidiv je nejspíše způsoben komplikovaností lymfatické drenáže rekta.

U nádorů rekta se metastatické postižení uzlin šíří třemi směry a to v podélné ose proximálně směrem k apikálním uzlinám 
a distálně (uzliny pararektální v mezorektu) a laterálně s postižením uzlin podél vnitřních, zevních a společných ilických tepen.
K dosažení R0 radikality je nezbytné histologicky potvrdit negativitu nádoru v liniích resekce a to proximálně, distálně 
a cirkumferenciálně.Lymfatické cévy rekta probíhají z dolního rekta intramurálně směrem kraniálním a komunikují 
s epi- a parakolickými uzlinami v mezorektu viz obr. 1. 

 
Obrázek 1. Lymfatická drenáž rekta.

V  dalším textu pro větší názornost používáme japonskou klasifikaci JGR, která vyhodnocuje na  rozdíl od  TNM 
distribuci infiltrovaných uzlin. Dle TNM (UICC) je pro N klasifikaci rozhodující počet infiltrovaných uzlin, podle JGR je 
zásadní lokalizace postižených uzlin (N1–3).

Horní rektum a rektosigmoidální přechod jsou lymfaticky drénovány podél:
– a. rectalis sup. (N2),
– a. mesenterica inf. (N3) → paraaortální uzliny,
– v. mesenterica inf. → paraportální uzliny (méně často).
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Dolní 2/3 rekta jsou drénovány:
– kraniálně podél a. rectalis sup. (N2) → a. mesent. inf. (N3) → paraaortální uzliny,
– laterálně podél a. rectalis med. (N2) → a. iliaca interna (N3=obturátorové uzliny) → a. iliaca comm.→ aorta [9].
Anální kanál (aborálně od linea dentata) je drénovaný:
– kaudálně podél a. rectalis inf. do oblasti povrchních inguinálních uzlin.

Indikace pelvické exenterace
U nemocných s lokální recidivou karcinomu rekta je požadavek R0 resekce zásadní a nezbytnou podmínkou k udržení 
dlouhodobé lokální kontroly v místě recidivy a k dosažení jejich dlouhodobého přežití. Pelvické exenterace (PE) byly 
původně indikované jako záchranné (salvage) operace u nemocných v beznadějném stavu. V současnosti jsou to 
operace hlavně s kurativním záměrem. Snižováním mortality a částečně i morbidity došlo k jisté liberalizaci v indikaci 
k exenteračním výkonům, což se projevilo obhajobou indikace k provedení i paliativních exenteračních operací. Obecně 
však platí, že k PE jsou indikovaní nemocní s karcinomem rekta, u kterých lze předpokládat provedení radikální R0 
resekce jak pro pokročilý primární nádor rekta, tak i u recidiv v pánvi bez prokazatelných extrapelvických metastáz. 
Ani požadavek abscence extrapelvických metastáz už není striktně dodržován. U  vybraných nemocných byly PE 
provedeny se současnou synchronní resekcí jaterní, nebo plicní metastázy. Akasu ve své sestavě abdominosakrálních 
exenterací pro recidivní karcinom rekta popisuje synchronní resekci jedné jaterní metastázy u dvou nemocných a tří 
jaterních metastáz u jednoho pacienta a jeho výsledky jsou velmi povzbudivé.
I v naší sestavě nemocných máme pacienta (nar. 1956), u kterého jsme v první době v únoru 2005 resekovali solitární 
metastázu jater s následnou chemoradioterapií a ve druhé době ve stejném roce v červnu jsme provedli TPE. Pacient 
je pravidelně sledován a je bez známek recidivy tumoru.
U  každého nemocného, který je kandidátem k  TPE bychom měli posoudit kromě fyzické kondice a  komorbidity, 
také psychický a mentální stav nemocného. Je nutné odhadnout hlavně stupeň závislosti na pomoci dalších osob, 
na schopnosti nemocného se naučit ošetřováni dvou stomií. Pohovor s rodinou, srozumitelné vysvětlení rozsahu 
plánované operace s jejími důsledky pro nemocného i rodinu je naprosto nezbytný. Zejména ztráta sexuálních funkcí 
může být příčinou pozdější nespokojenosti s kvalitou života. 

Kontraindikace pelvické exenterace
Hlavní kontraindikací PE je prokazatelná lokální neresekabilnost, nebo již zmíněný extrapelvický neresekabilní 
nádorový rozsev.
Průkaz břišních, nebo hrudních metastáz, extensivní nádorová invaze do laterálních částí pánevních kostí, zavzeti 
ilických cév do nádoru, prorůstání nádoru do nervových kořenů kontraindikují provedení PE.
Známky obstrukce močovodů v oblasti ureterovezikální junkce svědčí pro pokročilost nádoru, ale nejsou absolutní 
kontraindikací k PE. Tato oblast je součástí široké en bloc resekce včetně distálních močovodů. Ale obstrukce ureterů 
v proximálnějšíchch úsecích, obvykle v těsné blízkosti ilických cév a pánevních kostí již svědčí o zavzetí těchto struktur 
do nádoru a o neresekabilitě procesu. Rovněž progredující otoky DK, bolesti v zádech nebo ischialgie jsou známkami 
nádorového postižení pánevních kostí již za hranicí resekability (tab. 1).

Kontraindikace PE
absolutní relativní
neresekabilní vzdálené metastázy věk nad 70 let
karcinóza peritonea obstrukce distální části ureteru
cirkumferenciální pánevní postižení fixace tumoru k periostu
obstrukce proximální části ureteru středně závažná komorbidita
ischalgie těžká malnutrice
fixace tumoru ke kosti s infiltrací dřeně non-axiální recidiva
progresivní otoky DK krátký DFI
závažná komorbidita masivní postižení lymfatik

zavzetí ilického svazku do nádoru
Tabulka 1 Kontraindikace pelvických exenterací podle Lopeze
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 Typy pelvických exenterací

Pelvické exenterace dělíme na  čtyři základní typy: přední, zadní, 
supralevátorové a totální

Obrázek 2 Pelvické exenterace: přední A-C, zadní B-D, totální A-D, totální 
kompozitní A-E.

Resekce kompozitní je jakákoliv en bloc operace, ať nízká přední resekce, 
nebo abdominoperineální exstirpace končeníku, nebo pelvické exenterace 
(PE), pokud zahrnuje odstranění části skeletu pánve.

Přední pelvická exenterace má uplatnění téměř výhradně u žen v léčbě 
karcinomu čípku. U nich nádor obvykle prorůstá do přední stěny vaginy 
a  do  vesikovaginálního septa, takže operace zahrnuje hysterektomii 
s adnexektomií, resekci přední stěny vaginy s cystektomií, ale rektum je 
zachováno.

Zadní exenterace je indikovaná u  žen s  primárním nebo recidivním 
karcinomem rekta a obvykle zahrnuje širokou en bloc abdominoperineální 
resekci zahrnující dělohu, adnexa, zadní stěnu vaginy ale se zachováním 
močového měchýře. Defekt zadní stěny vaginy se ponechá otevřený a hojí 
se sekundárně.

(obr. 2)

Totální pelvická en bloc exenterace se provádí u mužů při axiální, nebo centrální pelvické recidivě, kdy tumor 
velmi často invaduje do prostaty, váčků semenných, nebo močového měchýře takže se en bloc odstraňují nádorem 
postižené pánevní a do pánve naléhající orgány – rektum, rektosigma, močový měchýř s prostatou, semennými váčky 
u mužů a u žen s dělohou, adnexy, případně vaginou, s distální částí ureterů, uretrou, pelvické uzliny, měkké části dna 
pánevního, endopelvická fascie včetně pánevních svalů (obr. 3).

Supralevátorové exenterace se zachováním svěračů s nízkou anastomózou, ale s konstrukcí urostomie bychom 
měli zvažovat u nemocných s nádory lokalizovanými ve vyšších partiích rekta, kdy po en bloc resekci nádoru zbývá 
dostatečný pahýl rekta umožňující konstrukci kolorektální (koloanální) anastomózy (obr. 4).

Kompozitní pelvické exenterace
V roce 1981 Wanebo uvedl dvoudobou techniku abdominosakrálních resekcí pro fixovaný recidivní tumor (FRT) rekta. 
Operace byla celkem přijata a uplatněna v mnoha centrech. Ale vzhledem k udávanému 5-letému přežití 16–31 % 
i vysoké morbiditě popularita této extenzivní operace klesla. Bozzetti a kol. navrhli a publikovali omezení indikací 
této operace a  Wiggers vyjádřil svůj kritický postoj k  tak extenzivnímu přístupu. Roku 1999 Wanebo publikoval 
výsledky abdominosakrálních resekcí u 53 nemocných, s mortalitou 8 %, průměrnou krevní ztrátou 8 l a průměrnou 
operační dobou 20 hodin. Všichni nemocní byli předoperačně ozářeni. Celkové 5-leté přežití bylo 31 %, 5-letý DFI 
(disease-free interval) byl 21 %. U 32 nemocných provedl vysokou amputaci sakra pro recidivní tumor zasahuijící 
k promontoriu. Všechny operace byly bez resekce vnitřních ilických cév.
V roce 2004 Moryia publikoval výsledky TPE v jedné době s distální sakrektomií u 57 nemocných. Mortalita ve skupině 
byla 3,5 %, průměrná krevní ztráta byla 2.500 ml a průměrná operační doba byla 682 minut. Tříleté přežití v souboru 
bylo 61 % a  5-leté 46 %. Významně rozdílné výsledku u  obou skupin byly dány rozsahem sakrální resekce, kde 
na rozdíl od Waneba Moryia limitoval resekci sakra do úrovně S2. Ale lokální re-recidivy v této skupině byly 25 % 
a včetně metastatického postižení plic dosáhly ve skupině Moryii více než 90 %. 
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Rozsah disekce uzlin – D 
Anatomické zvláštnosti a složitost cévního zásobení konečníku jsou příčinou různých a často protichůdných názorů 
na rozsah lymfadenektomie v této oblasti.
Postižené mízní uzliny jsou detekovány podél aorty a horních rektálních cév, stejně tak i podél ilických, hypogastrických, 
sakrálních cév a  v  inguinách a  laterálně podél středních haemorhoidálních cév a  laterálních ligament a  uzliny 
obturátorové (obr. 5). Zejména laterální lymfatické uzliny mohou být příčinou lokální recidivy i po provedené totální 
mezorektální excizi. U pacientů s tumorem pT3–pT4 Moriya udává šíření do laterálních uzlin až ve 27 %.
Obecně platí, že rozsah disekce spádových lymfatických uzlin „D” narůstá s pokročilostí (stadiem) nádoru.

Obrázek 5 Rozsah disekce uzlin. 

Rozsah disekce uzlin – D 
Anatomické zvláštnosti a složitost cévního zásobení konečníku jsou příčinou různých a často protichůdných názorů 
na rozsah lymfadenektomie v této oblasti.
Postižené mízní uzliny jsou detekovány podél aorty a horních rektálních cév, stejně tak i podél ilických, hypogastrických, 
sakrálních cév a  v  inguinách a  laterálně podél středních haemorhoidálních cév a  laterálních ligament a  uzliny 
obturátorové (obr. 5). Zejména laterální lymfatické uzliny mohou být příčinou lokální recidivy i po provedené totální 
mezorektální excizi. U pacientů s tumorem pT3–pT4 Moriya udává šíření do laterálních uzlin až ve 27 %.

Obecně platí, že rozsah disekce spádových lymfatických uzlin „D” narůstá s pokročilostí (stadiem) nádoru.

D1 limitovaná disekce
– ligatura a. rectalis sup.
– TME bez laterální lymfadenektomie

D2 standardní disekce
– vysoká ligatura a. mesenterica sup.
– exenterace uzlin podél vnitřních ilických tepen a kolem a. rectalis med.

D3 extenzivní disekce
– vysoká ligatura a.mesenterica sup.
– paraaortální exenterace k bifurkaci aorty a podél společných a vnitřních ilických tepen včetně ligatury a protětí 
jejich viscerálních větví
– exenterace obturátorových prostor
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D4 ultraradikální laterální disekce
– shodně jako u D3
– exenterace kolem zevních ilických cév
– en bloc resekce vnitřních ilických cév se všemi lymfatickými tkáněmi.

Vzhledem k  tomu, že exenterační operace jsou určeny pro recidivní nebo velmi pokročilé tumory rekta T3–T4, je 
extenzivní lymfadenektomie v rozsahu D3–D4 plně indikovaná.
Extenzivní exenterace pánevních uzlin jako součást exenterační operace je možná buď s resekcí nebo s ponecháním 
vnitřních ilických cév. Ve druhém případě se vnitřní ilické cévy ligují pod bifurkací společné ilické tepny či kaudálně 
od odstupu arteria glutealis superior a protínají se jenom jejich viscerální větve.
Na našem pracovišti upřednostňujeme a ve většině provádíme jako součást exenteračních operací D4 uzlinovou 
exenteraci, tzn. s resekcí vnitřních ilických cév.

Strategie totální pelvické exenterace
Příprava pacienta před plánovanou PE spočívá ve standardní přípravě střeva, s výplachem rekta s roztokem Betadinu 
(pokud nebylo dříve odstraněno), u žen i vaginy. Někteří autoři doporučují zavedení močového katétru i do rekta 
a jeho napojení na uzavřený drenážní systém s cílem udržet prázdné rektum po celou dobu operace. Doporučujeme 
zavedení nasogastrické a nasojejunální sondy, kanylaci centrální žíly, periferní arterie, často s kanylací dalších dvou 
periferních žil. Močový měchýř je derivován, sondáž ureterů nevyžadujeme. Aplikujeme nízkomolekulární heparin 
jako tromboembolickou profylaxi a  antibiotika. Na  našm pracovišti používáme monotherapii amoxicillinem, nebo 
kombinujeme metronidazol s cefalosporinem.
Pacient je uložený na operační stůl s  vyhřívanou podložkou jako u  výkonů na dolním rektu, v poloze na  zádech 
s dolními končetinami uloženými do nožních podpěrek v semiflexi v kyčlích a v kolenních kloubech tak, aby pánev 
a špička kostrče přesahovala okraj složeného stolu.
Uložení pacienta musí být velmi precizní s vypodložením všech částí, aby nedošlo ke vzniku tlakových nekróz kůže 
v místě nerovností na podložce, nebo v důsledku zateklých desinfekčních roztoků které jsou v kontaktu s kůží u těchto 
mnohohodinových operací.
Totální pelvická exenterace začíná (po  provedené diagnostické laparoskopii)dlouhou dolní střední laparotomií 
od symfysy s protažením řezu kolem pupku do epigastria. Pokud je v dutině břišní výpotek odebíráme cca 20 ml 
výpotku z malé pánve na rychlé cytologické vyšetření. Při absenci výpotku instilujeme 20 ml fyziologického roztoku 
(FR) inframesokolicky a pokračujeme v revizi orgánů dutiny břišní a poté odebereme aplikovaný FR roztok mezitím 
zateklý do malé pánve a odešleme na cytologické vyšetření. Pokud vyšetření potvrdí přítomnost nádorových buněk 
je nutné indikaci pelvické exenterace precizně přehodnotit. Precizní peroperační vyhodnocení resekability je zásadní 
pro provedení exenterační operace. Peroperačně prokázaný nádorový rozsev v dutině břišní, lokální nonresekabilita 
nebo nádor rostoucí extrapelvicky jsou až ve 25–30 % příčinou kontraindikace plánovaného exenteračního výkonu.
Při revizi v  pánevní oblasti musíme postupovat extrémně opatrně aby nedošlo k  náhodnému uvolnění k  nádoru 
adherujících tenkých kliček, omenta, céka, vnitřních 
rodidel atd. K nádoru adherující orgány neuvolňujeme, ale pečlivě je chráníme zabalením do vlhkých roušek před 
jejich nechtěným uvolněním od tumoru.
Revizi dutiny břišní věnujeme mimořádnou pozornost, systematicky vyšetřujeme peritoneum, omentum kde pátráme 
po implantačních metastázách, vyšetřujeme celé tenké střevo včetně jeho závěsů, palpací obturátorových prostor 
a bočních pánevních stěn vyhodnocujeme, zda tumor nepřesahuje za musculus psoas. Invaze nádoru do společných 
ilických cév je obvykle kontraindikací exenterace. V literatuře jsou ale ojedinělé publikace o kurativních exenteracích 
pro recidivní karcinom rekta s resekcí ilických cév s jejich komplexní rekonstrukcí. Vyšetřujeme uzliny podél aorty a v. 
cava inf. (VCI).
Při invazi nádoru do skeletu pánve, je třeba zvážit tzv. kompozitní pelvickou exenteraci, jejíž součástí je resekce 
postižené kosti, nejčastěji se jedná o sakrum. Resekce samotné kostrče nevyžaduje zvláštní přístup. Svatou kost 
lze resekovat do úrovně S2–3 bez nutné stabilizace pánve. Rozhodnutí o operabilitě a resekce takto pokročilých 
nádorů vyžaduje velkou zkušenost. Když je nález operabilní, ponechává se resekce kosti jako poslední krok, pro riziko 
masivního krvácení. Při resekci sakra je možné označit výšku resekce v kosti Kirschnerovým drátem, nebo 
Po kompletizaci nitrobřišního výkonu, je dutina břišní provizorně uzavřena, pacient je přeložen do pozice „zavíracího 
nože“ na břicho a svatá kost je resekována navnitř od ischiadických nervů, které musí být po celou dobu jasně patrné. 
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Po protětí křížové kosti je provedena sutura měkkých tkání nad křížovou kostí, pacient se vrací do polohy na zádech 
a odstraní se en bloc resekované pelvické orgány s křížovou kostí. Následuje konstrukce urostomie, u amputačních 
výkonů i kolostomie. V důsledku předoperačního ozáření se mohou vyskytnout poruchy hojení hráze
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že pacient s recidivním karcinomem rekta nemá šanci k dlouhodobému přežití, 
pokud není chirurgická léčba adekvátní. Navíc kvalita života nemocných s ponechaným ať primárním, nebo recidivním 
tumorem v pánvi, je pro pacienta i jeho okolí velmi tristní. Proto je nezbytné, aby chirurgové postupovali u nemocných 
s pokročilým, nebo recidivním karcinomem rekta hlavně v zájmu pacienta.

Obrázek 3 Operační pole po totální pelvické en bloc exenteraci. 

Obrázek 6.Stav po supralevátorove PE s koloanální anastomózou 
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Obrázek 7.Exenterace uzlin od bifurkace aorty podél zevních ilických cév až do hlubokých inguinálních prostor. 

Obrázek 8. Výsledný stav po totální pelvické exenteraci s podvazem vnitřích ilických cév.

Obrázek 9. Sutura hráze po vulvektomii.
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Obrázek 10. Stav po kompozitní TPE

Naše zkušenosti:

Materiál a metody: Ze souboru 1798 pacientů operovaných v období 1993 - 2011 pro KRC byly u 82 pacientů 
(4,6%) provedeny multiorgánové resekce.
Pro pokročilý nebo recidivní karcinom v malé pánvi bylo provedeno 30 pelvických exenterací. 
Resekce vnitřních ilických cév byla provedena u 19 pacientů, svěrač zachovávající operace u 8 pacientů. 
Adrenalektomie s pelvickou exenterací v jedné době byla provedena u jednoho pacienta, resekce pravého tračníku 
spolu s PE u dvou pacientů, resekci tenkých kliček spolu s PE jsme provedli u 4 pacientů a u dvou pacientů byla 
provedena kompozitní PE. 
U jednoho pacienta byla provedena primárně resekce synchroní jaterní metastázy a v druhé době pelvická exenterace. 
Souhrně viz tabulka 2.

Výsledky: 
Medián přežití je 1,5 roku, 3-leté přežití je 69%. 
Průměrná krevní ztráta 5420 ml, průměrná doba operace 11,75 hod.

Mortalita je 9,5 % (pooperačně zemřeli 3 pacienti), 
Morbidita je 54% (15 pacientů).

K nejčastějším komplikacím patří intraoperační krvácení a urinózní leak pooperačně, u obou ve27%(4 nemocní), 
a neurologické problémy 20% (3nemocní).

Závěr: V  závěru bychom rádi zdůraznili, že pelvické exenterace jsou nejrozsáhlejší operace v  pánevní oblasti. 
U pokročilých primárních nádorů rekta často s invazí do velkých cévních svazků, dorzálně do nervových sakrálních 
kořenů i do okolních orgánů. U pánevních recidiv po resekcích rektosigmatu jsou nemocní často po chemotherapii 
a  radiotherapii v  maximálních dávkách s  významnými pooperačními a  postiradiačními změnami. To vše spolu 
s pooperačními změnami velmi ztěžují provedení této extenzivní operace a jsou příčinou vysoké morbidity i mortality. 
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OPTIMÁLNÍ LÉČEBNÉ SCHÉMA METASTATICKÉHO 
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno, ČR

Pro stanovení optimální léčebné strategie v  léčbě metastatického kolorektálního karcinomu je na  prvním místě 
nutné zhodnocení, zda pacient je či není kandidátem agresivní onkologické léčby. Agresivní léčba je indikovaná se 
zohledněním celkového stavu pacienta, na zhodnocení kriterií resekce, tedy zda se jedná o pacienta s potencionálně 
resekabilním onemocněním. Obecnou podmínkou resekce metastáz je vyloučení všech nádorových ložisek, která 
nejsou přístupna resekci či případnému ošetření některou z  ablačních technik. Resekce samotná či v  kombinaci 
s ablační technikou není indikovaná jako výkon paliativní, ale jen s kurativním záměrem. V rámci jednotlivých případů 
je zvažovaná resekce jaterních metastáz případně plicních metastáz, včetně optimálního časového sledu jednotlivých 
léčebných modalit. Nejdůležitějšími kriterii je možnost jejich kompletní resekce při zachování adekvátních jaterních 
či plicních funkcí a provedení radikální R0 resekce, a  to i  v případech opakovaných resekcí. Dalším důvodem pro 
agresivní onkologickou léčbu je přítomnost symptomů způsobená nádorovým onemocněním a při vysoké rychlosti 
růstu nádorů. 

Strategie léčby metastatického kolorektálního karcinomu by měla být v současné době postavena na rozhodnutí 
multidisciplinární indikační komise, kde jsou zastoupeny odbornosti chirurga, radiologa, onkologa a radioterepeuta 
se zaměřením na léčbu kolorektálního karcinomu.

Největší efektivitu v  současné době dosahuje kombinovaná chemoterapie na  bázi oxaliplatiny či irinotekanu se 
srovnatelným efektem (FOLFOX, FOLFIRI), vykazující až 50% léčebných odpovědí provázených prodlouženým 
mediánem přežití pacientů kolem 20 měsíců a  s  popisovanou sekundární operabilitou primárně inoperabilního 
onemocnění kolem 2-4%. Další zvýšení léčebných odpovědí bylo pozorováno ve  studiích s  triplety (FOLFOXIRI), 
kde bylo dosahováno až 60% léčebných odpovědí, doby do  progrese 9,8 měsíce, mediánu přežití 22,6 měsíce 
a sekundární resekability až 15%. Při kombinaci chemoterapie (FOLFOX, FOLFIRI, CAPOX, XELIRI) s biologickou léčbou 
(bevacizumab, cetuximab) dochází k  nárůstu sekundární operability na  6-7%, přičemž pro podskupiny pacientů 
s metastatickým postižením pouze v oblasti jater, dosahuje tato sekundární operabilita až 10% v rámci studií fáze III 
či observační studii. U podskupiny pacientů s metastázami pouze do jater a za přítomnosti wild type KRAS (wt KRAS) 
léčených chemoterapií v kombinaci s cetuximabem, dosahovaly léčebné odpovědi (kompletní a parciální remise) až 
60-70% se sekundární operabilitou až 34%. Zpětně byl prokázán rozdílný efekt léčby u pacientů s wt KRAS vs mutace 
KRAS i v případě léčby chemoterapie v kombinaci s bevacizumabem. Kombinovaná chemoterapie s bevacizumabem 
vykazovala ve srovnání s chemoterapií vyšší efektivitu v obou podskupinách, zvláště však u podskupiny pacientů 
s wt KRAS. U této podskupiny byl dosažen medián přežití až 27,7 měsíce. 

Opakovaně byla v rámci klinických hodnocení prokázána korelace narůstajícího počtu léčebných odpovědí s prodlužujícím 
se mediánem přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Největší efekt ve smyslu prodlouženého 
přežití je jednoznačně u pacientů, u kterých došlo ke zmenšení nádoru do takové míry, že to umožňovalo radikální 
chirurgické řešení (R0 resekci). Problematika sekundární resekability (konverze) byla prospektivně zkoumána u pacientů 
s  metastatickým postižením pouze jater v  rámci celé řady studií fáze II. Příkladem jsou studie s  bevacizumabem 
studie BOXER (XELOX/bev), kde bylo dosaženo téměř 80% léčebných odpovědí a konverze původního inoperabilního 
onemocnění v operabilní ve 40% případů. Obdobně byly zkoušeny kombinace chemoterapie s cetuximabem u pacientů 
s wt KRAS. Jedná se o studii CELIM (FOLFOX nebo FOLFIRI s cetuximabem), studie POCHER (FOLFOXIRI s cetuximabem). 
Opět bylo popisováno 70-80% léčebných odpovědí a procento konverzí bylo 40-60%. 

V dnešní době jsou již k dispozici výsledky dlouhodobého přežití sekundárně resekovaných pacientů, které dosahují 
přežití 5 let až ve 40-50% případů, což je plně srovnatelná s výsledky pacientů s primárně operabilním onemocněním. 
Z poslední aktualizované analýzy souboru sekundárně resekovaných pacientů bylo dosaženo přežití 10 let u 27% 
pacientů. 
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V podmínkách České republiky máme v současné době pro první linii léčby dvě možnosti chemoterapie v kombinaci 
s biologickou léčbou. Efektivita režimů na bázi oxaliplatiny a irinotekanu je srovnatelná, triplet vykazuje lepší výsledky, 
nicméně je provázený vyšším procentem závažné toxicity léčby a tudíž je vyhrazena pro mladší pacienty v dobrém 
celkovém stavu a bez komorbidit. Aditivní efekt biologické léčby k chemoterapii byl opakovaně prokázaný v řadě 
studií fáze III a IV. Z pohledu aktuální úhrady máme prakticky možnost výběru mezi bevacizumabem a cetuximabem. 
Panitumumab není pro první linii léčby schválen. Výsledky léčby jsou u srovnatelných subpopulací pacientů srovnatelné, 
co je odlišné, tak je spektrum vedlejších nežádoucích účinků. V případě bevacizumabu to bývá hypertenze, vyšší riziko 
nežádoucích komplikací je popisováno u pacientů po recidivujících trombembolických příhodách a větších resekčních 
výkonech na peritoneu (riziko píštělí). V případě cetuximabu je popisován výskyt anafylaktoidní alergické reakce 
kolem 3% při první či druhé aplikaci cetuximabu i přes doporučovanou premedikaci. Jinak mají oba preparáty příznivý 
bezpečností profil. Specifickým benefitem pro kombinovanou chemoterapii s cetuximabem u pacientů s wt KRAS je 
prokázané rychlé zmenšení velikosti nádorů, který bylo v rámci studie CRYSTAL u 10% pacientů prokázáno již po 6 
týdnech léčby a zmenšení o více než 20% v 8. týdnu léčby. 

Oba preparáty umožňují pro pacienta pohodlnou ambulantní léčbu, čímž také přispívají k zachování dobré kvality 
života pacientů v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu.
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REGISTR BIOLOGICKÉ LÉČBY KRK

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. 
Klinika komplexní onkologické péče (KKOP), MOÚ, LF MU, Brno, ČR

POZNÁMKY
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REKURENCE KRK – PATOGENEZE, PREDIKCE, DETEKCE, PREVENCE. 

MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
Klinika hepatogastroenterologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, ČR

Kolorektální karcinom představuje jednu z nejčastějších příčin úmrtí na maligní onemocnění u obou pohlaví a jeho 
incidence stoupá. Rekurencí kolorektálního karcinomu rozumíme návrat onemocnění po jeho primární léčbě a období, 
ve kterém rakovina nebylo detekovatelná. Rekurence může být lokální či vzdálená (nejčastěji uzliny, játra či plíce). 
Rekurence se vyskytne až u 40% pacientů po léčbě onemocnění ve stadiu II a III. 

Za  hlavní příčinu rekurence považujeme již započatý proces metastazování v  době diagnózy a  léčby primárního 
onemocnění. Tento proces není v době primární léčby dostatečně rozpoznán nebo je jeho léčba nedostatečně účinná. 
Riziko rekurence tak lze nejlépe predikovat dle správně určeného stadia onemocnění na jeho počátku. Patogeneze 
procesu vzniku metastáz je komplexní, z velké části stále neznámá a předmětem intenzivního výzkumu. 

Asymptomatičtí pacienti s  rekurencí kolorektálního karcinomu mají nejvyšší šanci na  účinnou léčbu. Proto jsou 
pacienti po  resekční léčbě indikováni k  pravidelnému sledování. Intenzivní sledování prokazatelně zlepšuje jejich 
prognózu, především díky možnosti chirurgické léčby lokální či limitované vzdálené rekurence. Optimální způsob 
sledování spočívá v použití vybraných testů (např. FOBT, CEA, CT, koloskopie, RTG plic, PET) s určitou frekvencí. 

Metody sekundární prevence mohou být užitečné i v případě kolorektálního karcinomu. Faktory s možným preventivním 
účinkem na vznik kolorektálního karcinomu, jako např. vláknina, vitamin D, kalcium či aspirin, jsou testovány pro jejich 
možný preventivní vliv na rekurenci onemocnění.

POZNÁMKY
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COLONOSCOPY – NEW INSTRUMENTS 

Nadir Arber, MD, MSc, MHA
Integrated Cancer Prevention Center, Tel Aviv, Israel

POZNÁMKY
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POHLED PATOLOGA NA KLASIFIKACE

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno, ČR

Vývoj klasifikací nádorových onemocnění, včetně karcinomů gastrointestinálního traktu, založený na  odhalování 
a  validaci důležitých histopatologických parametrů a  průběžně identifikovaných molekulárních markerů, je 
neustávajícím trendem. I  přes své limitace, klasifikační schémata recentně publikovaná Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO) a  International Union Against Cancer (UICC; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání) 
dále stratifikují pacienty s kolorektálním karcinomem tak, aby byla umožněna optimalizace terapeutického přístupu 
a lepší predikce biologického chování i klinického vývoje onemocnění. Sedmé vydání TNM klasifikace obsahuje i několik 
nových klasifikací včetně klasifikace neuroendokrinních nádorů (karcinoidů) gastrointestinálního traktu.

Nepodkročitelným standardem je histopatologická diagnostika kolorektálních karcinomů podle klasifikace navržené 
WHO. Adenokarcinomy a jejich varianty představují více než 90 % všech kolorektálních karcinomů. Adenoskvamózní 
karcinomy, vřetenobuněčné (sarkomatoidní) karcinomy, nediferencované karcinomy a  některé další vzácné typy 
jsou zastoupeny minoritně. Ve vyspělých zemích se většina sporadických kolorektálních karcinomů a syndromické 
karcinomy mimo Lynchův syndrom vyvíjí cestou chromosomální instability. Mikrosatelitní instabilita hraje roli 
v tumorigenezi cca 15 % sporadických kolorektálních karcinomů a prakticky všech pacientů s Lynchovým syndromem 
(se syndromem hereditárního nepolypózního kolorektálního karcinomu). Recentní WHO klasifikace nádorů GIT se 
problematice genetických syndromů asociovaných se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu podrobně věnuje 
stejně jako vztahu premaligních lézí a kolorektálního karcinomu. 

Sedmé vydání TNM klasifikace obsahuje v porovnání s předchozím vydáním v oblasti kolorektálního karcinomu některé 
změny. T4 léze jsou členěny na T4a (nádor prorůstající na viscerální peritoneum) a T4b (nádor přímo postihující jiné 
orgány či struktury). Další členění se nově týká i kategorií N1 (N1a a N1b) a N2 (N2a a N2b) dle počtu metastaticky 
postižených lymfatických uzlin. Kategorie N1c je vyhrazena pro ložiska nádoru (satelity) v  subseróze nebo 
neperitonealizované perikolické a perirektální mekké tkáni bez metastázy v regionální lymfatické uzlině. Kategorie 
M1a charakterizuje přítomnost vzdálené metastázy omezené na jeden orgán, kategorie M1b na více než jeden orgán 
či na peritoneum. V nové TNM klasifikaci jsou dále členěna i stádia II a III. Anatomický rozsah onemocnění, tj. stádium 
onemocnění, představuje nejsilnější prognostický faktor kolorektálního karcinomu. Obecně známou skutečností je 
nepříznivá prognóza nízce diferencovaných karcinomů a některých histologických subtypů. Definována je však řada 
dalších přídatných prognostických faktorů včetně infiltrativního charakteru invazivního okraje/“buddingu“, některých 
molekulárně biologických charakteristik tumoru, přítomnosti perineurální invaze a dalších.
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NOVINKY V MARKERECH SCREENINGU

RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Laboratoř molekulární onkologie, Genomac International, s. r. o., Praha, ČR

Neinvazivní metody vyšetřování přítomnosti maligního onemocnění se v  posledních několika letech dočkaly 
významného rozvoje. Jedná se především o  možnosti vyšetřování poruch na  úrovni DNA (mutace, amplifikace, 
metylace) a RNA (nadměrné exprese, RNA interference) a v neposlední řadě i  vyšetření hladin proteinů, glykanů 
(polysacharidů) či nízkomolekulárních metabolitů. Hlavní zájem se upíná na vyšetřování plasmy či séra pacientů, 
v menší míře jsou i nadále rozvíjeny testy zaměřené na stolici. Markery lze rozlišovat z pohledu jejich potenciálu pro 
(i) primární záchyt nebo (ii) sledování průběhu a záchyt metastatické progrese. U každého z těchto typů jsou potom 
kladeny různé nároky na citlivost a specificitu. Pro klinickou praxi lze v poslední době jako nejvýznamnější vysledovat 
především vyšetřování cirkulujících element a vyšetření epigenetických markerů.

Detekce cirkulujících element
Kromě detekce cirkulujících nádorových buněk, u kterých se výskyt spolehlivě prokázal pouze u některých nádorů 
(např. karcinom prsu), se do popředí dostává detekce volné nádorové DNA (cell-free DNA, cfDNA), která je uvolňována 
nekrotizací přímo z nádorové masy. Detekce cfDNA je stále častěji zvažována jako významný nástroj pro záchyt 
progrese u pacientů podstupující kurabilní operaci kolorektálního karcinomu (KRCA), jejichž největší riziko relapsu 
přichází typicky s odstupem 3–5 let od operace.

Epigenetické markery
Jedná se především o test metylace specifických genů. Především u genu SEPT9 (Septin 9) byla potvrzená významná 
korelace s přítomností kolorektálního nádoru. Dnes již dostupné testy založené na detekci metylace SEPT9 vykazují 
citlivost i specificitu na úrovni 90%. Dalším potenciálně významným epigenetickým markerem je mikro RNA, která se 
vyskytuje již v časných fázích kolorektálního karcinomu a to jak v periferním krevním oběhu, tak i ve stolici.

Podpořeno grantem IGA MZ NS 9809
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KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM – INDIVIDUÁLNÍ RIZIKO

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha, ČR

Kolorektální karcinom je jednou z  nejrozšířenějších malignit. Epidemiologické údaje spolehlivě ukazují na  jeho 
souvislost se současnou rozvinutou civilizací. V jeho výskytu hraje roli celá řada faktorů, přičemž jejich vzájemnou 
provázanost je obtížné posoudit. Riziko zvyšuje pozitivní rodinná anamnéza. Při postižení jednoho člena rodiny je 
relativní riziko zvýšené (RR 2,24), při postižení více členů až 3,97. Fyzická aktivita riziko snižuje (až RR 0,53), zvýšený 
BMI zvyšuje. Podle metaanalýzy zahrnující více než 7 000 000 jedinců byl rozdíl mezi skupinou s nejnižším a nejvyšším 
BMI 41%. Rozdíl byl výraznější u mužů a viditelnější u karcinomu tlustého střeva než rekta. V patogenezi se patrně 
uplatňuje insulin. Pokud jde o potravu, červené a upravené maso riziko zvyšuje (RR 1,35), naopak vláknina (RR 0,79, 
ryby (RR 0,46), ovoce a zelenina (RR 0,94), a vitamín D (RR 0,74) riziko snižují. Přidaná hodnota kalcia je nižší. Situace 
je méně jednoznačná u  folátů a  vitaminu B 6. Mužské pohlaví je zatížené relativním rizikem 1,883, metabolický 
syndrom 1,408. Alkohol zvyšuje riziko patrně redukcí folátů, abnormální metylací DNA, snížením protinádorové 
imunity, zpožděním reparace DNA, alterací metabolismu žloučových kyselin a aktivací kancerogenů. Přispívá spíše 
ke zvýšenému výskytu karcinomu rekta. Současné, bývalé a jakékoliv kuřáctví, které znamená dlouhodobé zatížení 
karcinogeny, je spojeno s relativním rizikem 2,14, 1,47 a 1,29, resp. Infekce Helicobacter pylori je zatížena rizikem 
1,336. Zvláštní skupinou jsou antioxidanty selen, beta karotén, a vitaminy A, C a E. Slibné teoretické hypotézy studie 
s prospektivní suplementací nepotvrdily. Čtyři randomizované prospektivní studie prokázaly redukující vliv aspirinu 
(RR pro pokročilé adenomy 0,72). Podobně tři prospektivní studie prokázaly pozitivní vliv COX-2 inhibitorů. U obou 
medikamentů je vliv závislý na dávce, která se zdá naopak zvyšovat riziko kardiovaskulárních příhod u rofecoxibu. 
Rekurenci polypů po polypektomii u polypózy snižuje sulindac, případně v kombinaci s DFMO. Nicméně doporučení 
k preventivnímu podávání aspirinu a COX-2 inhibitorů se nepodávají, výjimkou mohou být vysoce rizikové skupiny. 
Estrogeny měnící složení žlučových kyselin a snižující produkci mitogenního insulin-like growth factor-1 snižují riziko 
kolorektálního karcinomu a o 37%. Hrozí ovšem zvýšit riziko karcinomu prsu a kardiovaskulárních příhod. Soudí se, 
že přiměřenými změnami ve způsobu života a dietě je možné snížit výskyt kolorektálního karcinomu až o 70%. 
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CRC MARKERS: PROGNOSIS ASSESSMENT, RECURRENCE 
PREDICTION, TREATMENT TAILORING 

prof. Philippe Rougier, MD
Hopital Européen Georges Pompidou, Université Versailles St Quentin (UVSQ), Paris, France
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KONTROVERZE PERSONALIZOVANÁ TERAPIE V KLINICKÉ PRAXI – 
„NECÍLENÉ PODÁNÍ CÍLENÉ LÉČBY“

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Ústav radiační onkologie FNB 1. LF UK, Praha, ČR

Kolorektální karcinomy (KRK) jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ve světě. Celosvětově je 
ročně diagnostikováno více než 1 milion nových onemocnění a více než 500.000 nemocných na toto onemocnění zemře. 
V České Republice je KRK nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizací 
nádorového bujení u obou pohlaví. KRK zahrnují z topografického hlediska karcinom rekta a rektosigmoideálního 
přechodu a karcinomy tračníku. Adenokarcinomy vycházející z mucin produkujících žlázek sliznice tlustého střeva 
a konečníku tvoří 95% kolorektálních karcinomů. Při stejném klinickém stadiu je lokalizace v rektu prognosticky horší 
než v tlustém střevě. Lokalizace primárního nádoru nemá na volbu systémové léčby metastazujícího onemocnění 
doposud žádný vliv. 

Hlubší poznání molekulárních principů celého procesu metastazování, principů buněčné komunikace a  přenosu 
signálů přispělo k rozvoji cílené molekulární biologické léčby využívající přímého zásahu klíčových terčových struktur 
nádorové buňky na rozdíl od převážně na proliferující buňky působící konvenční chemoterapie. Předpokladem pro 
zavedení cílené protinádorové terapie bylo podrobné zmapování celé kaskády nitrobuněčného přenosu signálu, 
identifikace cílových struktur, identifikace všech možností terapeutické intervence.

Cílená léčba v  klinické praxi přinesla řadu nových otázek. I  při molekulární identifikaci cílové struktury (struktur) 
není účinnost 100% a  aplikace cílené léčby může být spojena s  řadou od  chemoterapie odlišných nežádoucích 
účinků. Podání léčby nesprávně vybranému nemocnému může vést k zbytečným nežádoucím účinkům u nemocných 
s  nízkou pravděpodobností léčebného efektu, ztrátě času pro podání správné léčby a  neefektivnímu zatížení 
finančních zdrojů. Naopak nevyužítí cílené biologické léčby ve správné indikaci snižuje léčebné vyhlídky nemocných. 
K plné realizaci cílené léčby stále chybí u řady tzv. cílených léků spolehlivé prediktory účinnosti a proto jejich plná 
identifikace předmětem intenzivního klinického výzkumu. V současnosti probíhá výběr biologické léčby na základě 
morfologického, imunohistochemického a  částečně molekulárního profilu. Budoucnost biologické léčby spočívá 
ve výběru na základě úplné molekulární charakteristiky jak primárního nádoru tak i z místa recidivy.

Nelze očekávat, že pro všechny cíleně působící léky se podaří identifikovat mole kulární prediktory (biomarkery), 
a naopak pro někte ré léky bude v budoucnosti k dispozici více prediktorů (př. KRAS, BRAF, PIK3CA, a PTEN mutace 
pro antiEGFR terapii). Další možností je vyu žití negativních biomarkerů („koho neléčit“), které předpovídají rezistenci 
k  léčbě (př. mutace T790M pro gefitinib a  erlotinib, ztráta exprese PTEN pro trastuzumab) nebo zvýšení rizika 
nežádoucích účinků (např. polymorfismus UGT1A1 genu) 

Z analýz klinických studií jsou známé též prediktivní klinické („nemolekulární“) biomarkery (např. hypertenze pro su-
nitinib a bevacizumab, hypotyreoza pro sunitinib, kožní projevy pro cetu ximab, gefitinib a erlotinib). Nejlepší cestou 
pro výběr správné léčby bude patrně kombinace všech uvedených faktorů.

Predikce účinnosti závisí na  správné identifikaci těchto struktur v  nádorových buňkách a  nádorovém stromatu 
u  každého nádoru pro každý typ cíleně podávaného léku. Necílená aplikace u  nesprávně vybraných nemocných 
může vést nejen k neúčinnosti, zbytečnému výskytu nežádoucích účinků, promeškání času pro podání účinné léčby 
a zbytečné finanční zátěži.

Shrnutí 
Rozhodujícím faktorem pro léčebný výsledek je časný záchyt onemocnění. Nárůst záchytů časných stadií se dá očekávat 
při dalším rozvoji skríninkových programů v této oblasti, kterým je v poslední době věnována mimořádná pozornost. 
Jedině tak může být naplněna vize onkologické léčby budoucnosti - plná vyléčitelnost časných stadií onemocnění. 
Režimy a trvání adjuvantní léčby jsou v současnosti definovány na základě výsledků randomizovaných studií fáze 
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III. Nejlepší cestou ke správnému výběru adjuvantní léčby je co nejširší využití laboratorních prediktorů. Identifikace 
molekulárních prediktorů pokračuje rychleji než jejich uplatnění v klinické praxi. Není vyloučené, že v budoucnosti pro 
rozdílná stadia časného onemocnění (stadium II a III) budou využitelné rozdílné skupiny prediktivních biomarkerů.

Výběr a  načasování optimálního režimu neoadjuvantní léčby má stále řadu neznámých a  je zde  poměrně široké 
palety víceméně rovnocenných možností:

Budoucnost „cíleného“ podání cílené léčby 
Tři zásadní události poslední doby dramaticky ovlivňují a  v  budoucnosti budou stále více ovlivňovat možnosti 
onkologické léčby: 1). K dispozici začínají budou “stovky” nových cílených léků, které mohou přímo zasáhnout signální 
struktury podílející se na onkogenezi 2). molekulární identifikace rozdílů dříve morfologicky téměř identických nádorů 
povede k reklasifikaci nádorových onemocnění a expanzivnímu nárůstu nových klinicko-molekulárně patologických 
jednotek „orphan molecular disease“ 3). implementace nových biotechnologií umožní významně zpřesnit předpověď 
rizika relapsu (prognostické faktory) časných stadií onemocnění a předpovědět účinnost vybrané léčby (prediktivní 
faktory). Nemocným s předurčenou resistencí ke konveční léčbě/vysokým rizikem relapsu by měla být nabídnuta 
léčba novými léky v  klinických studiích nového typu v  komplexních výzkumných centrech. Lze předpokládat, že 
v blízké budoucnosti budou k dispozici klinické trialy s novými léky s vysokou pravděpodobnosti léčebné odpovědi 
pro vybrané (na podkladě biomarkerů) u vymezené skupiny nemocných. Vyhodnocení výsledků v za krátké časové 
období by mělo umožnit rychlejší zavedení nových léku do  klinické praxe a  zabránit často zbytečně rozsáhlýma 
časově zdlouhavým klinickým studiím fáze III. 

Podat správnou léčbu s  nejvyšší účinností správnému pacientovi je cílem všech onkologů, ale ani v  éře cílené 
molekulární léčby se výběr správných nemocných ne zcela daří. Jak nemocný hostitel, tak zhoubné nádory jsou 
nesmírně heterogenní. Heterogenita spočívá jak v unikátním profilu každého nádoru a tak v unikátním genovém profilu 
organismu každého nemocného. Individuální léčebný plán by měl spočívat v kombinaci vyhodnocení individuálního 
molekulárního profilu nádoru a individuálního farmakogenomického profilu každého pacienta.
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TKÁŇOVÉ BIOMARKERY – SOUČASNÝ STAV A BUDOUCNOST

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

POZNÁMKY



210 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU



1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 211

SÉROVÉ BIOMARKERY – SOUČASNÝ STAV A BUDOUCNOST

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

Termín »nádorové markery« zahrnuje množství velmi různorodých látek, pro něž je společná asociace s maligním 
bujením. Jsou to látky produkované maligními buňkami, nebo organismem jako odpověď na  nádorové bujení. 
Od látek produkovaných normálními buňkami se liší kvalitativně – normální buňky je neprodukují nebo kvantitativně 
– produkované i normálními buňkami. V časném stadiu jsou pacienti bez příznaků a diagnostický práh tumorových 
markerů umožňuje v  příznivých případech odhalit nádor o  hmotnosti 1 mg, tedy asi 106 maligních buněk. Tato 
skutečnost umožňuje jejich využití v diagnostice a vyhledávání maligních onemocnění a zejména pak při stanovení 
prognózy a při monitorování pacientů v průběhu léčby. Pozitivní či negativní nález nádorových markerů může být 
v některých případech i součástí klasifikace nádoru. Nádorové markery můžeme na onkofetání antigeny, tkáňově 
či orgánově specifické antigeny, nespecifické antigeny, markery molekulárně biologické a cirkulující nádorové 
buňky. 

Tumor markery obecně nejsou diagnostickou pomůckou, i  když mohou poskytnout informaci, která může 
k diagnostickému postupu přispět. O výběru a nasazení tumor markerů před terapií a v průběhu léčby se zpravidla 
rozhodujeme na  základě klinického a  histologického nálezu. Jen výjimečně, u  málo diferencovaných nádorů, kde 
neznáme primární ložisko, je někdy vhodné vyšetřit větší množství tumor markerů a  pokusit se tak nádor blíže 
charakterizovat. Diagnostickou cenu má v tomto případě pouze pozitivní nález tumor markerů! Negativní 
nález v žádném případě neznamená nepřítomnost nádoru! Zvýšení nádorových markerů může být vyvoláno ji jinými 
onemocněními než je nádorové bujení! Pozitivita či negativita tumor markeru se zpravidla stanovuje matematickými 
metodami a hranicí je tzv. hodnota »cut off«. Nemocný s maligním nádorem, který má obsah markeru nižší než 
tato hodnota, se označuje jako falešně negativní, zdravý člověk s hodnotou vyšší se označuje jako falešně pozitivní. 
Toto tradiční hodnocení se v praxi v poslední době opouští a obsah tumor markerů se hodnotí spíše individuálně 
na základě dynamiky změn. Ve většině případů vystačíme při monitorování pacienta v průběhu léčení s 1–2 tumor 
markery, jejichž výběr závisí na typu a lokalizaci nádoru. První náběr by měl být zásadně proveden ještě před začátkem 
léčení, dále po provedení terapeutických zákroků (chirurgická léčba, radioterapie, chemoterapie). Zpočátku zpravidla 
volíme intervaly kratší (1–2 měsíce), po dvou letech bez příznaků a při negativním nálezu tumor markerů může být 
interval 3–6 měsíců. Při pozitivním nálezu tumor markerů by mělo ihned následovat opětovné zkrácení intervalu, 
aby bylo možno sledovat dynamiku změn jejich koncentrace. Vzestup koncentrace hodnotíme jako patognomonický, 
tj. oznamující přítomnost a růst nádorové tkáně. Naopak pokles tumor markeru hodnotíme jako příznivý ukazatel 
redukce či vymizení nádoru. Výjimkou je přechodný vzestup tumor markeru po intenzivním ozáření nebo chemoterapii, 
kdy dochází při rozpadu nádorových buněk k náhlému uvolnění většího množství molekul nádorového markeru. 

Stanovení markerů je analytickým problémem a můžeme vždy vzájemně hodnotit pouze výsledky prováděné jedním 
analytickým systémem. Klinický význam jednotlivých markerů je diskutovaným problémem a stanoviska odborníků se 
mění od přeceňování až k úplnému zatracení a novému uznání.
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OPAKOVANÁ JATERNÍ RESEKCE – KONTROVERZE

MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha, ČR
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P01
KVALITA ENDOSKOPICKÉ MUKÓZNÍ RESEKCE V IKEM

MUDr. Marek Beneš 
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha, ČR

Úvod: Endoskopická mukózní resekce (EMR) společně s endoskopickou submukózní disekcí (ESD) jsou v současné 
době již zcela standardní metody řešení neoplázií gastrointestinálního traktu (GIT), které mají jasné indikace i postupy 
provedení. Dlouhodobé výsledky těchto výkonů závisí nejen na přísném dodržování indikačních kritérií, ale hlavně 
na preciznosti provedení. Cílem naší studie bylo zhodnocení histologické kompletnosti EMR a podíl recidiv neoplázií 
po EMR.  

Metodika: Retrospektivně jsme zhodnotili data ze  strukturované databáze používané na  klinice 
hepatogastroenterologie ke  generaci lékařských zpráv o  provedení EMR. Na  tuto databázi je napojen i  registr 
histologických nálezů, ze kterého jsme čerpali data týkající se histologických vyšetření. 

Výsledky: Hodnotili jsme celkem 5282 koloskopií (01/09-08/11) – provedených 6ti lékaři, každý s více než 250 
provedenými koloskopiemi za rok, celkem s více než 1 000 koloskopií za kariéru. Průměrná délka výkonu byla 16 min. 
(10–23 min.), dosažení céka 96% (93%–97%), dosažení termin. ilea 90% (87%–93%), ADR 30% (21%–40%), 
detekce CRCA  4% (3%–5%), detekce plochých lézí 8% (5%–11%). Shoda histologických nálezů s hodnocením 
polypů dle KUDO klasifikace bylo 91% (86%–96%). Celkem bylo provedeno 352 EMR u 316 pacientů. Procento 
histologicky „kompletních“ EMR významných polypů a  plochých lézí bylo 42% (21%–63%). Recidiva neoplázie 
po EMR byla zaznamenána u 73 pacientů (20%), endoskopicky již dále neřešitelná u 15 pacientů (4%). Průměrný 
interval od EMR do kontrolní koloskopie  byl 5M (2-8M).  Procento komplikací po EMR 2%. (1%–3%). 

Shrnutí: EMR je bezpečná a účinná terapie pokročilých neoplázií GIT. Stran histologické radikality a tím i procenta 
recidivy neoplázie po EMR nedosahuje stále naše pracoviště, tak jako většina evropských endoskopických center, 
výsledků japonských endoskopistů. Hlavní příčinou je nejspíše stále vysoká obliba metody piece-meal EMR namísto 
preciznější en-block EMR či ESD. 
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P02
VÝZNAM EXPRENÍHO PROFILU ABC TRANSPORTÉRŮ V REZISTENCI 
KARCINOMU KOLOREKTA

Ing. Ivona Hlavatá 
Oddělení toxikogenomiky, Státní zdravotní ústav, Praha, ČR

Úvod: Kolorektální karcinom (CRC) je třetím nejčastějším nádorovým onemocněním ve světě s nejvyšší úmrtností 
ve  střední Evropě. Účinnost chemoterapie je limitována individuální vnímavostí k  léčbě a  rozvojem rezistence 
nádorových buněk. Významnou roli v  rozvoji rezistence představují ABC transportéry (ABC), ATP-dependentní 
transmembránové proteiny schopné vylučovat protinádorová léčiva z buněk. 

Cíl: Cílem studie bylo hodnocení míry exprese všech známých lidských ABC transportérů v tumorové a zdravé tkáni 
kolorekta a stanovení expresního profilu dobré, resp. špatné odpovědi na léčbu.

Metody: Exprese 49 lidských ABC byla hodnocena u  51 CRC pacientů indikovaných k  chemoterapii na  bázi 
5-fluorouracilu v nádorové a zdravé kontrolní tkáni odebrané před chemoterapií. Analýza byla provedena pomocí 
metody relativní kvantifikace se standardní křivkou na přístroji 7500 a ViiA7 Real-Time PCR System (Life Technologies). 
Hladiny exprese byly hodnoceny ve vztahu ke klinicko-patologickým datům a výsledku chemoterapie.

Výsledky: U většiny sledovaných ABC byla exprese v tumoru oproti zdravé tkáni nezměněná či nižší. Vyšší exprese 
v  tumoru byla zaznamenána u  genů ABCA12/13,  ABCB6, ABCC1/2 a  ABCE1. Míra exprese ABCA12, ABCB9/11, 
ABCC7/8 a ABCG5/8 korelovala s lokalizací nádoru a u genu ABCC10 se stupněm nádorového onemocnění. Paliativně 
léčení pacienti se špatnou odpovědí vykazovali významně nižší expresi genů ABCC6/11 a  ABCF1/2. Významně kratší 
DFI byl zjištěn u adjuvantně léčených pacientů s nižší hladinou exprese ABCA7/13, ABCB4, ABCC11 a ABCD4.

Závěr: Bylo zjištěno hned několik kandidátních genů, jejichž exprese významným způsobem korelovala s prognózou 
či predikcí karcinomu kolorekta.

Podpořeno granty IGA10230-3, IGA 12025, GAČR310/07/1430 a GAUK15109/2009. 
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P03
VÝSKYT POKROČILÝCH KOLOREKTÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ 
V NERIZIKOVÉ POPULACI DO 50-TI LET

MUDr. Darina Kohoutová 
2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČR

Na 2. interní klinice LF UK a FN Hradec Králové je ročně provedeno kolem 2500 koloskopií. Od  roku 2007 data 
z provedených vyšetření podrobně zpracováváme a vyhodnocujeme. Detailní analýza získaných údajů je důležitým 
ukazatelem kvality endoskopického pracoviště. Cílem této práce je stanovit počet pokročilých kolorektálních 
neoplázií u nerizikových pacientů mladších 50-ti let a zjištěným údajem ověřit, zda je stávající podoba screeningu 
kolorektálního karcinomu asymptomatických nerizikových osob v České republice zvolena správně. 
Sledované parametry jsou následující: věk a pohlaví pacienta, indikace vyšetření (seznam 20 indikací), typ přípravy 
(použité léčivo, objem, dělená/nedělená), kvalita střevní očisty, hloubka intubace, vytahovací čas, zjištěná patologie, 
procenta zachycených kolorektálních adenomů u  endoskopovaných osob (adenoma detection rate) a  časné 
komplikace výkonu. Kolorektální neoplázie jsou děleny podle histologie a velikosti. Nedílnou součástí endoskopické 
zprávy je údaj o riziku hereditárního kolorektálního karcinomu v osobní a rodinné anamnéze vyšetřovaného jedince. 
U  selektovaných pacientů mladších 50-ti let poprvé koloskopovaných bez ohledu na  klinickou symptomatologii 
a laboratorní nálezy s nerizikovou rodinnou a osobní anamnézou kolorektálního karcinomu jsme našli za sledované 
období v letech 2007–2010 pokročilou neoplázii u 2 % pacientů (20/995) a karcinom u 2 pacientů (0,2 %; 2/995); 
podrobně viz tabulka. Za  pokročilou neoplázii v  souladu s  literaturou považujeme adenom s  vysokým stupněm 
dysplázie (HGD – high grade dysplasia) jakékoliv velikosti, adenom s nízkým stupněm dysplázie (LGD – low grade 
dysplasia) nad 10 mm a adenom s vilózní komponentou bez ohledu na velikost.
Při správném rozdělení české populace na  základě adekvátního anamnestického rozboru lze říci, že nerizikoví 
jedinci mladší 50-ti let mají velmi nízké zastoupení pokročilých kolorektálních neoplázií. Tato skutečnost podporuje 
současnou podobu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice. 
 

Výskyt pokročilých kolorektálních neoplázií v nerizikové populaci do 50-ti let věku 

Rok
Počet 

koloskopií

Pankoloskopie
u nerizikových

do 50-ti let
HGD

LGD
(nad 

10 mm)

Adenomy
s vilózní 
složkou

Pokročilé 
neoplázie 

celkem
Karcinomy

2007 2564 10 % (254/2564) 0 1 3
1,6 % 

(4/254)
0

2008 2573 10 % (253/2573) 2 2 0
1,6 % 

(4/253)
0

2009 2454 9 % (217/2454) 1 3 5
4,1 % 

(9/217)
0,5 % (1/217)

2010 2738 10 % (271/2738) 0 1 2
1,1 % 

(3/271)
0,4 % (1/271)
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P04
TESTOVÁNÍ INSTABILITY MIKROSATELITŮ KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU V KLINICKÉ PRAXI

MUDr. Martin Kouda 
Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR

Úvod: Kolorektální karcinom (CRC) je častým  nádorovým onemocněním  v  české populaci. Rozlišujeme několik 
skupin CRC- sporadický, familiární a  hereditární nádorové syndromy, z  nichž nejčastější je Lynchův syndrom. 
Charakteristickým znakem nádorů u  těchto pacientů je zvýšená mikrosatelitová instabilitav nádoru (MSI-H) bez 
přítomnosti metylace promotoru genu MLH1. Pacienti s Lynchovým syndromem mají vysoké celoživotní riziko rozvoje 
CRC a  dalších zhoubných nádorů, proto je nezbytné odlišení těchto forem CRC od  ostatních k  zajištění vhodné 
dispenzarizace pacienta a genetickému vyšetření pokrevních příbuzných v riziku. 

Metodika: V letech 2005–2008 byl vytvořen soubor 232 pacientů s CRC (133  s karcinomem rekta, 99 s karcinomem 
kolon) operovaných na  naší klinice (122 mužů, 110 žen, průměrný věk 62,8 let). DNA byla izolována z  čerstvé 
nebo hluboko zmražené nádorové a kontrolní zdravé tkáně střevní sliznice. Molekulárně genetické vyšetření MSI 
provedeno metodou multiplexní PCR-amplifikace a  fragmentační analýzy pěti repetitivních lokusů:BAT25, BAT26, 
D2S123, D5S346, D17S250. U pacientů s MSI-H provedena analýza metylace promotoru genu MLH1 metodou MS-
MLPA.U všech pacientů byly získány anamnestické, genealogické, klinické a laboratorní údaje. 

Výsledky: Dosud molekulárně geneticky vyšetřeno 139 nádorů/ 138 pacientů (1 pacient s duplicitou nádoru). MSI 
zjištěna ve 27 případech – 21 nádorů/20 pacientů s MSI-H, 6 nádorů s MSI-L. 9 pacientú s MSI-H bez přítomnosti 
metylace promotoru genu MLH1 indikovánio k molekulárně genetickému vyšetření zárodečných mutací MMR genů 
pro susp. Lynchův syndrom. 

Závěr: V  rámci studie byla zavedena metodika peroperačního odběru nádorové a  zdravé tkáně k  testování MSI 
u pacientů s CRC operovaných na naší klinice, což umožnilo zavedení Revidovaných Bethesda kritérií pro testování 
MSI v nádorech do klinické chirurgické praxe ve FNM k zajištění komplexní klinicko- genetické péče o pacienty s CRC. 

Tato práce byla podpořena MZOFNM 2005/6706. 
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P05
NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA CHIRURGICKÉ LÉČBY KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU

As. MUDr. Petr Kysela, Ph.D.
Chirurgická klinika FN Brno a LF MU, Brno, ČR

Úvod: Efektivní sociální systém zdravotního pojištění musí vědět, kolik stojí péče zajišťující pro všechny přijatelnou 
šanci na vyléčení. Prvním krokem je analýza nákladové efektivity a faktorů, které ji ovlivňují.

Materiál a metodika: Data UZIS, www.cancer.org, ohledně četnosti jednotlivých stádií kolorektálního karcinomu 
a  data přežití u  146 vlastních pacientů ve  4. stádiu CRC léčených různými kombinacemi metod byla srovnána 
s přežitím po chirurgické léčbě v jednotlivých stádiích. Na základě středního předpokládaného přežití a exponenciální 
aproximace křivek přežití byly spočítány získané roky a pětileté přežití jako příspěvek samotné chirurgie proti nejlepší 
paliativní léčba. Z vykázaných plateb za jednotlivé výkony ve FN Brno v roce 2010 byla spočítána cena za jeden rok 
získaného přežití a za jedno procento pětiletého přežití, stejně jako faktory ovlivňující ceno získaných let.

Výsledky: Cen získaného roku se pohybuje od u hemikolektomií a resekcí sigmatu od 5943 Kč ve stádiu I do 12043 Kč 
ve stádiu IIIC u žen a od 7145 Kč ve stádiu I do 14130 Kč ve stádiu IV u mužů. U TEM ve stádiu I se pohybuje cena 
za získaný rok od 2414 Kč u žen po 2903 Kč u mužů (oproti 12530 Kč užen a 15064 Kč u užů při nízké přední resekci 
rekta ve stejném stádiu). Jeden získaný rok u resekcí rekta stojí u mužů od 15064 ve stádiu I do 29792 Kč ve stádiu 
IIIC a u žen od 12530 Kč ve stádiu I po 25391 Kč ve stádiu IIIC). U kolorektálního karcinomu metastazujícího do jater 
se pohybuje cena získaného roku od 18600 Kč v nejpříznivějším případě u žen po 30570 Kč u mužů při karcinomu 
tračníku a u karcinomu rekta od 27300 Kč u žen po 42350 Kč u mužů. Faktory ovlivňující nákladovou efektivitu jsou 
– pohlaví, věk, stádium nádoru, počet komplikací, pozice chirurgie v rámci multimodální léčby a dodržení principů 
onkologické chirurgie.

Závěr: Klíčové pro zlepšení nákladové efektivity v onkochirurgii je důraz na screening a edkuační programu. Význam 
nových technologií je nejasný. 
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P06
PROGNÓZA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU A INFILTRACE S100+ 
DENDRITICKÝMI BUŇKAMI A CD57+ LYMFOCYTY 

MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Chirurgická klinika, LF UK a FN Plzeň, ČR

Úvod:  S100+ dendritické buňky (DB) a CD57+ lymfocyty jsou faktorem, který nás informuje o schopnosti organizmu 
potlačit rozvoj malignity. Do skupiny CD57+ buněk patří T efektorové lymfocyty a přirození zabíječi (NK). 

Cíl:  Autoři hodnotili vztah mezi známými klinickými a histopatologickými faktory a přítomností DB, NK a efektorových 
T lymfocytů v nádorové tkáni kolorektálního karcinomu za účelem detekce pacientů s  vysokým rizikem krátkého 
celkového přežití (OS) a časné recidivy (krátkého bezpříznakového přežití – DFI) po radikální chirurgické terapii. 

Metodika: Analyzovaný soubor obsahoval data od 109 pacientů (70 mužů a 39 žen) elektivně radikálně operovaných 
pro kolorektální karcinom (KRCa) na Chirurgické klinice FN Plzeň v letech 2004-2007. Byl proveden statistický rozbor 
vlivu na OS a DFI u následujících faktorů: grading, staging, pozitivita imunohistochemického barvení pro S100 a CD57. 

Výsledky: OS 1, 3 a 5 let bylo 92,2%, 76,5% a 70,2%, DFI 1,3 a 5 let pak 85,3%, 64,3% a 49,4%. Jako prognosticky 
pozitivní faktor byla prokázána přítomnost CD57 pozitivních buněk (cut-off 1). Riziko krátkého celkového přežití je 
u pacientů s prokázanými CD57+ buňkami 2,5 krát menší než u pacientů s malou infiltrací tumoru CD57+  lymfocyty. 
Vliv na DFI nebyl prokázán.  Jako nejsilnější negativní prognostický faktor byla prokázána kombinace N2 postižení 
lymfatických uzlin a absence CD57 +lymfocytů. Přítomnost S100+  DB signifikantně nekoreluje s DFI ani s OS. 

Závěr: Provedená studie potvrdila infiltraci tumoru CD57+ lymfocyty jako příznivý prognostický faktor OS po radikální 
chirurgické terapii KRCa. 

Podpořeno VZ MSM 0021620819 (Náhrada některých životně důležitých orgánů) a grantem IGA MZ ČR 
10230 a 12025. 

POZNÁMKY



228 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU



1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 229

P07
TUMOR INFILTRUJÍCÍ LYMFOCYTY JAKO PROGNOSTICKÝ FAKTOR 
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU PO RADIKÁLNÍ LÉČBĚ

MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Chirurgická klinika, LF UK a FN Plzeň, ČR

Úvod: Tumor infiltrující lymfocyty (TIL) jsou důležitým faktorem, který nás informuje o schopnosti organizmu potlačit 
rozvoj malignity. 

Cíl: Autoři hodnotili vztah mezi známými klinickými a histopatologickými faktory a TIL za účelem diagnostiky pacientů 
s vysokým rizikem krátkého celkového přežití (OS) a časné recidivy (krátké bezpříznakové přežití-DFI) po radikální 
chirurgické terapii. 

Metodika: Byl zpracován soubor 150 pacientů elektivně radikálně operovaných pacientů pro KRCA na Chirurgické 
klinice FN Plzeň v  letech 2004-2007.  Byla provedena statistická analýza následujících faktorů: předoperační 
leukocytóza, radikalita, pooperační komplikace, onkologická terapie, grading, staging, morfologická struktura, 
počty TIL a reaktivní změny lymfatických uzlin (LU) ve vztahu k OS a DFI. Byla hodnocena imunohistocká pozitivita 
lymfocytů (CD4+,CD8+). 

Výsledky: Ve studii se nacházelo 93 mužů a 57 žen, OS 1, 3 a 5 let bylo 92,2%, 76,5% a 70,2%, DFI 1,3 a 5 let 
pak 85,3%, 64,3% a 49,4%. Endolymfatická infiltrace a infiltrace LU metastázami byly prokázány jako negativní 
prognostické faktory OS. N2 postižení LU snižuje OS 9,3x a DFI 5x. Přítomnost Crohn-like peritumorální lymfocytární 
infiltrace (PTL), PTL a folikulární hyperplazie byla prokázána jako pozitivní (protektivní) faktor. CD8+ a CD4+ TIL byly 
prokázány jako pozitivní prognostické faktory prodlužující OS. Poměr CD8+/CD4+ nebyl potvrzen jako signifikantní 
prognostický faktor. Přítomnost perineurální infiltrace byla prokázána jako prognostický faktor časné recidivy. 
Zvýšená míra CD8+ TIL byla prokázána jako pozitivní prognostický faktor prodlužující DFI. 

Závěr: Provedená studie detekovala charakter a kvantitu morfologického uspořádání TIL jako prognostické faktory 
ovlivňující prognózu pacienta po radikální chirurgické terapii KRCA. 

Podpořeno VZ MSM  0021620819 (Náhrada a  podpora funkce některých životně důležitých orgánů) 
a grantem IGA MZ ČR 10230 a 12025. 
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P08
WHICH FIRST-DEGREE RELATIVES OF PATIENTS WITH COLORECTAL 
NEOPLASIAS ARE AT THE HIGHEST RISK 

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková 
Interní oddělení, Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice Frýdek-Místek, ČR

Introduction: The first-degree relatives (FDR) of patients with colorectal neoplasias have higher risk of colorectal 
cancer than the rest of the population and special endoscopic surveillance is recommended for them. Colorectal 
cancer has both hereditary and non-hereditary risks. In THE FAMILY PROJECT we collected epidemiologic data about 
non-hereditary risks from the FDR and performed colonoscopic surveillance. The goal of the project was to identify 
FDR at the highest risk. 

Methods: We have analysed the results of colonoscopic examinations of the FDR done within the project from July 
2008 to April 2011 and we have compared them with the epidemilogic data relevant to colorectal cancer that we 
obtained from FRD. Odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CI) were used to describe the associations. 

Results: 160 FDR (66 men, 94 women, mean age 48.2, SD±10.9 years) have undergone colonoscopic examination 
within the project. 208 polyps in total were removed in 99 patients (1 carcinoma, 94 adenomas, 113 non-neoplastic 
lesions). From 160 relatives 105 had no or non-neoplastic polyps, 55 (34%) had neoplastic lesions. In the univariate 
analysis, the risk factors for the occurance of neoplastic lesions were: male sex (OR 2.300, 95% CI 1.181-4.479, 
p=0.014), sibship (OR 2.706, 95% CI 1.247-5.873, p=0.012), smoking (OR 2.366, 95% CI 1.208-4.634, p=0.012) 
and fat intake (OR 2.074, 95% CI 1.065-4.039, p=0.032). There was no association with salting, restricting dairy 
products, beer consumption, fruit and vegetable and white meat consummation. In the multivariate analysis the 
significant risk factors were sibship (OR 2.709, 95% CI 1.200-6.116, p=0.016) and smoking (OR 2.138, 95% CI 
1.053-4.342, p=0.036) only. 

Conclusions: We confirm high incidence of neoplastic lesions in FDR. FDR with the highest risk are men, sibs, 
smokers, who do not reduce dietary fat. In the multivariate analysis, OR was significantly increased in sibs and 
smokers only. 
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P09
KLINICKÉ PROGNOSTICKÉ FAKTORY RECIDIVY KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU VE VZTAHU K INSUFICIENCI ANASTOMÓZY

As. MUDr. Petr Novák
Chirurgická klinika, LF UK a FN Plzeň, ČR

Úvod: Střevní anastomózy jsou častým místem komplikací operací kolorektálního karcinomu.

Cíl: Cílem studie byla analýza klinicko-patologických faktorů, které mohou odhalit dehiscenci a mají vztah k další 
prognóze nemocných. 

Metodika: Byla provedena statistická analýza souboru nemocných (340 pacientů, 207 mužů, 133 žen) s kolorektálním 
karcinomem řešených radikální resekcí s  provedením anastomózy v  letech 2003-2007. Mezi studované faktory 
byly zařazeny: věk, pohlaví, staging, protektivní stomie, neoadjuvantní chemoterapie, neoadjuvantní radioterapie, 
adjuvantní chemoterapie, adjuvantní radioterapie, insuficience anastomózy. Komplikace byly hodnocené dle Claviena-
Dinda. Byla provedena statistická korelace jednotlivých studovaných parametrů (Spearmanův test). Následně byl 
vyhodnocen vztah OS a DFI k studovaným parametrům pomocí Kaplan-Meierových křivek (LogRank test, Wilcoxon 
test). Multivariační analýzou byl hledán vztah nejdůležitějších faktorů.

Výsledky: Provedená analýza prokázala jako statisticky signifikantní pro prognózu celkového přežití nemocných: 
pozitivitu lymfatických uzlin, rozsah primárního tumoru, závažnost komplikací (Clavien a Dindo), leak, protektivní 
stomii, adjuvantní chemoterapii. Staging, pozitivita lymfatických uzlin byly významnými faktory DFI u všech pacientů. 
U pacientu s komplikacemi IIIA, IIIB, IV, V hodnocených dle stupnice Claviena a Dinda byly statisticky významné tyto 
parametry: leak, protektivní stomie, adjuvantní chemoterapie, adjuvantní léčba. U pacientů s kompikacemi I a II byla 
statistická významnost vyhodnocena u rozsahu primárního tumoru, pozitivita lymfatických uzlin.

Závěr: Analýza klinicko-patologických faktorů je důležitá pro predikci prognózy pacientů s kolorektálním karcinomem 
po jejich radikální léčbě. Pacienti hodnocení na základě časných pooperačních klinických příznaků mohou poukázat 
na ne zcela manifestní dehiscenci střevních anastomóz. 

Projekt byl podpořen granty SVV-2011-262806 a granty IGA MZ CR NR 12025 a 10230
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P10
EXPRESNÍ ZMĚNY VYBRANÝCH GENŮ U KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU

Mgr. Pavel Pitule 
Ústav histologie a embyrologie, LF UK a FN Plzeň, ČR

Úvod: Kolorektální karcinom je jedno z  nejčastějších nádorových onemocnění v  České republice a  predikce 
jeho progrese či výběr nejvhodnější léčby pro individuální pacienty jsou v  současnosti komplikované z  důvodu 
nedostatečného množství znaků s prognostickým či prediktivním významem.

Cíle práce: Cílem naší práce je identifikace genů s  rozdílnou expresní hladinou mezi zdravou a nádorovou tkání 
ve vzorcích z dobře klinicky definované skupiny pacientů, a  tím identifikovat nové znaky progrese kolorektálního 
karcinomu a odpovědi na konkrétní terapii, které by usnadnily její volbu a zlepšily kvalitu života pacientů. 

Metodika: V první fázi studie jsme provedli rešerši literatury a databázových zdrojů a vybrali skupinu 12 genů pro 
experimentální práci (ACLS5, VSNL1, DSTN, SAMD3, CTHRC1, MAPK1, CLDN23, SLC26A2, MIER3, CAPN10, VCAN 
a LGR5). Některé z nich již byly spojeny s maligním procesem u  jiných nádorů. Dalšími kroky byl výběr vhodných 
referenčních genů a optimalizace jednotlivých kvantitativních PCR reakcí. Do pilotní studie jsme zařadili 25 pacientů 
– vždy hodnocena zdravá a nádorová tkáň. Ze vzorků izolovanou RNA jsme reverzně přepsali na cDNA a tu využili pro 
měření expresních hladin studovaných genů. Změna exprese byla statisticky validována. 

Výsledky: Ze studovaných genů jsme signifikantní změnu exprese pozorovali u 4 kandidátů, dva měly nižší expresi 
v  nádorové tkáni (CLDN23, SLC26A2), dva expresi vyšší (CTHRC1, VSNL1). Další dva geny (MIER3, LGR5) měly 
hraničně statisticky významné změny exprese.

Závěr: Podařilo se nám identifikovat 4 geny se změněnou expresní hladinou mezi nádorovou a  zdravou tkání. 
V následující studii na větší skupině pacientů budeme korelovat expresní změnu s klinickými daty (celkové přežití, 
bezpříznakové přežití apod.) a odpovědí na léčbu, kterou pacienti podstoupili. 

Projekt byl podpořen granty SVV-2011-262806 a IGA MZ CR NR 12025 a 10230.

POZNÁMKY



236 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU



1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO / 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 237

P11
POSTAVENÍ TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MIKROCHIRURGIE 
V LÉČBĚ NÁDORŮ REKTA

MUDr. Oldřich Robek 
Chirurgická klinika FN Brno a LF MU, Brno, ČR

Úvod: Riziko postižení lymfatických uzlin u Tl nádorů rekta klesá pod 3%. Toto ve spojení s vysokým počtem komplikací 
a neuspokojivými funkčními výsledky u nízkých resekcí rekta či koloanálních anastomóz vedlo k rozvoji transrektální 
endoskopické mikrochirurgie (TEM). V práci je porovnáván vztah mezi předoperačními vyšetřeními s pooperačními 
výsledky a postavení TEM v léčbě nádorů rekta. 

Materiál a metodika: V letech 2002-2010 bylo operováno na našem pracovišti 80 pacientů pro nádor konečníku 
pomocí TEM. U všech byla provedena endorektální sonografie, rektální manometrie, rektoskopické, kolonoskopické 
vyšetření a histologické vyšetření. U některých pacientů bylo provedeno CT nebo MR malé pánve. Z celkového počtu 
osmdesáti pacientů bylo 58 mužů s průměrným věkem 64,1 let a 22 žen s průměrným věkem 65,1 let.

Výsledky: Průměrná délka hospitalizace byla 5,3 dní (3-10) u mužů a 6 dní u žen (2-13). Falešně benigní předoperační 
histologie byla nalezena u 26% mužů a 21,2% žen. Maligní onemocnění bylo nalezeno u 21 mužů (36,3%), T1 v 15 
případech, T2 ve čtyřech a T3 u dvou mužů. U žen byla malignita zjištěna v 7 případech, 6x ve stádiu T1 a 1x ve stádiu 
T2.

Závěr: TEM je bezpečná a levná metoda, která umožňuje u velmi časných stádií karcinomu rekta (T1N0M0) radikální 
řešení. Tato technika se může stát společně s  vhodným pooperačním sledováním a  možnostmi neoadjuvantní 
radioterapií velmi vhodnou metodou u pacientů starších sedmdesáti let i u vyšších stádií nádorů.
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P12
VÝZNAM PŘEDOPERAČNÍHO STANOVENÍ NÁDOROVÝCH MARKERŮ 
U NEMOCNÝCH S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

MUDr. Karel Rupert, Ph.D.
Chirurgická klinika, LF UK a FN Plzeň, ČR

Kolorektální karcinom je v  civilizovaných zemích 2. nejčastějším karcinomem u  mužů po  karcinomu plic a  u  žen 
po karcinomu prsu. 

Cílem práce bylo na  základě stanovení předoperačních hodnot nádorových markerů určit marker, eventuelně 
kombinaci markerů, který by byl klíčový pro primární diagnostiku kolorektálního karcinomu a dále se pokusit určit 
význam jednotlivých markerů pro prognozu nemocného.

Nádorové markery byly vyšetřovány u souboru nemocných s primárně diagnostikovaným a histologicky verifikovaným 
adenokarcinomem tlustého střeva.

U  našeho souboru pacientů se senzitivity pro možnou primární diagnostiku kolorektálního karcinomu pohybovaly 
u  jednotlivých nádorových markerů od  14 % do  37 % (při doporučené specificitě, což jsou hodnoty naprosto 
nedostačující). Pouze nádorový marker TPA dosahoval senzitivit 62%, ale i tato hodnota je pro primární diagnostiku 
nízká, navíc je třeba brát v úvahu relativně malý počet pacientů v naší skupině.

Předoperační hodnoty CEA korelují s velikostí primárního nádoru a stadiem onemocnění a  jsou tedy významným 
prognostickým faktorem.

Stanovení nádorových markerů má v diagnostice kolorektálního karcinomu nesporný význam. Je třeba však brát 
v úvahu, že se jedná o pomocnou diagnostickou metodu a proto je pro optimální klinické využití nezbytná nejen 
účelná indikace těchto vyšetření, ale i spolupráce mezi klinikem a laboratorními pracovníky. Pouze tak lze zajistit 
správnou interpretaci výsledků a eliminovat tak celou řadu nespecifických faktorů, které mohou výsledek vyšetření 
ovlivnit. 
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P13
CHIRURGICKÁ LÉČBA JATERNÍCH A PLICNÍCH METASTÁZ 
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Chirurgická klinika, LF UK a FN Plzeň, ČR

Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit soubor 15 nemocných, kteří byli v letech 2005–2010 operováni pro jaterní a plicní 
metastázy kolorektálního karcinomu na Chirurgické klinice LF UK a FN v Plzni. Vzhledem k omezeným zkušenostem 
s nemocnými, kteří podstoupili jak jaterní tak i plicní resekci, jsem se zaměřili na zhodnocení dlouhodobého přežití 
nemocných a jejich mortality a morbidity.

Soubor nemocných: V letech 2005 až 12/2010 jsme operovali 15 nemocných, u kterých se v průběhu onemocnění 
vyskytly jaterní i plicní metastázy kolorektálního karcinomu, a byly řešeny chirurgicky. Jednalo se o 7 mužů a 8 žen, 
průměrného věku 62,4 roku / 42–71let/. V 10% se jednalo, v první době po operaci primárního nádoru, o plicní 
resekci v 90% byl první výkon na jaterním parenchymu. 

Výsledky: Morbidita souboru byla 20,1% u  jaterních resekcí a  5,6% u  plicních resekcí. 30 denní pooperační 
mortalita byla 0%. Ve 4 případech bylo plicní postižení bilaterální, ve 4 případech v levé plíci a 7 nemocných mělo 
postižení pravého plicního křídla. Ve 6 případech byl primární nádor na konečníku v 9ti případech na tlustém střevě. 
Průměrná doba mezi jaterní a plicní resekcí byla 3 měsíce. Nejčastější výkonem na jaterním parenchymu byla resekce 
a na plicním parenchymu to byla metastázektomie pomocí laseru. Nádor konečníku se v 50% jako první šířil do plic. 

Závěr: Jaterní a plicní resekce u vybraných nemocných s generalizovaným kolorektálním karcinomem prodlužují dobu 
přežití a nezhoršují kvalitu života. Nemocní po resekci obou – jaterních a plicních metastáz mají horší dlouhodobé 
přežití, nežli nemocní pouze po jaterních resekcích.  

Podpořeno grantem IGA 9723-4,9727-4 a MZ MSM 0021620819. 
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P14
PALIATIVNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE U NEMOCNÝCH 
S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové, ČR

Paliativní onkologická péče  (POP) je pojímána jako aktivní léčebná a  ošetřovatelská interevnce u  nemocných 
s ukončenou aktivní onkologickou léčbou v důsledku progrese onkologického onemocnění a vyčerpaným možnostem 
onkologické léčby a  u  nemocných, kteří vzhledem k  svému vysokému věku, přidruženým závažným interním 
komorbiditám či nízkému Karnofskemu výkonnostnímu stavu nejsou k aktivní onkologické léčbě vůbec indikováni. POP 
je poskytována ve dvou základních formách, obecná a specializovaná paliativní onkologická péče.  Jednou z forem 
specializované paliativní onkologické péče je ambulance paliativní onkologické péče (APOP), která může být 
zřízena na 2 potencionálních úrovních: 1. na úrovni Komplexního onkologického centra (KOC), 2. na úrovni spádového 
onkologického zařízení.  Zásadní význam pro zařazení pacienta do PPOP je stanovení plánu POP (PlPOP), který vychází 
z několika šetření: 1. zdravotní šetření se zaměřením na symptomy onemocnění limitujících pacienta v běžné činnosti 
(zjm. bolest), 2. nutriční screening s cílem zhodnotit projevy nádorové anorexie a kachexie, 3. psychologické šetření 
se zaměřením na pacientů postoj a chápání nemoci, projevy úzkosti, deprese, suicidální myšlenky, projevy insomnie, 
psychomotorický neklid, delirantní stavy, 4. spirituální šetření (náboženské a duchovní rituály), 5. sociální šetření se 
zaměřením na finanční a životní podmínky pacienta a jeho rodiny, rodinné vztahy, komunikace s rodinnými příslušníky, 
dostupnost domácího vybavení pro ošetřovatelskou péči.  U nemocných v pokročilém, ale kompenzovaném stadiu 
a nemocných v preterminálním stadiu onkologického onemocnění je cílem POP dosáhnout nejvyšší úrovně kvality 
života jak nemocného, tak jeho rodiny. U nemocných v terminálním stadiu onkologického onemocnění je cílem POP 
důstojné umírání, tj. minimalizovat dyskomfort a neprodlužovat proces umírání (dystanázie). 

Podpořeno Výzkumný projektem MZdr. ČR No. 00179906 a  Specifickým vysokoškolským výzkumem UK 
Praha č. 53251.
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P15
LOKÁLNÍ CHIRURGICKÁ LÉČBA KARCINOMU REKTA

MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.
I. chirurgická klinika, FN Olomouc, ČR

Cíl: Zhodnotit naše více jak devítileté zkušenosti s transanální endoskopickou mikrochirurgickou technikou (TEM) při 
chirurgické léčbě karcinomu rekta. 

Materiál a metoda: Autoři prospektivně hodnotí soubor 109 nemocných operovaných metodou TEM. 

Výsledky: Na  I. a  II. chirurgické klinice FN Olomouc bylo od  ledna 2002 do února 2011 pro maligní nádor rekta 
operováno TEM technikou 109 nemocných. Všichni nemocní s maligní diagnózou před operací podstoupili endoskopické 
vyšetření s histologickým odběrem, endosonografické vyšetření (alternativně CT diagnostiku), sonografické nebo CT 
vyšetření jater a RTG plic. Nemocným byla provedena transmurální resekce s bezpečnostním centimetrovým lemem. 
Histologicky se jednalo ve 38 (35 %) případech o neinvazivní karcinom, u 71 (65 %) nemocných o invazivní karcinom. 
Stádium T1 histolog potvrdil ve  48 (44 %) a  T2 v  18 (16 %) případech, v  pěti (5 %) preparátech bylo popsáno 
stádiumT3. Grading ani v  jednom případě nepřekročil stupeň G2. Lokální recidivu po  transmurální resekci jsme 
zaznamenali v šesti (6 %) případech. U třech nemocných s recidivou bylo primární stádium nemoci T3, dva pacienti 
měli při prvním výkonu potvrzeno stádium T2 a  jeden T1. Z  tohoto počtu nemocných byli tři nemocní indikováni 
k amputaci rekta, jeden k přední nízké resekci a dva ke stomii a paliativní onkologické léčbě pro generalizaci procesu. 

Závěr: Transanální endoskopická mikrochirurgie se zařadila mezi standardní léčebné postupy. V onkochirurgii časných 
stádií tumorů rekta je rovnocennou alternativou konvenční chirurgie s  výhodou minimální morbidity, mortality, 
pooperačních komplikací, sexuálních a urologických poruch. To však ale platí za přísného respektování indikačních 
kritérií se zachováním zásad radikality resekce.
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P16
DIABETES MELLITUS RIZIKOVÝM FAKTOREM KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU

MUDr. Pavel Sychra 
II.interní klinika – GEH, FN Olomouc, ČR

Úvod: Mortalita a morbidita rakoviny kolorekta v ČR patří mezi nejvyšší na světě. Diabetes mellitus 2. typu byl 
identifikován jako   rizikový faktor pro kolorektální karcinom. Jaký podíl onemocnění rakovinou tračníku a  rekta 
připadá v naší populaci na diabetiky, není známo. 

Cíle: Cílem naší studie je ověření hypotézy, že v  kohortě kolonoskopovaných pacientů s  pozitivním nálezem 
adenokarcinomu kolorekta, adenomu nebo hyperplastického polypu tračníku je převaha diabetiků. 

Metodika: V průběhu dvou let bylo kolonoskopicky vyšetřeno 2 489 pacientů. Celá kohorta kolonoskopovaných byla 
rozdělena na skupinu s pozitivním nálezem 679 pacientů (adenokarcinom, adenom a hyperplastický polyp) a skupinu 
bez těchto změn (s negativním nálezem) 1810 pacientů. U všech byla zjišťována přítomnost a typ Diabetu mellitu 
a způsob léčby. 
Byla testována distribuce pacientů podle pohlaví, věku, výskytu diabetu mellitu v souboru s negativním vs. pozitivním 
nálezem, výskyt DM ve skupinách podle pohlaví, výskyt DM v souboru s negativním nálezem vs. jednotlivými typy 
pozitivního nálezu (adenokarcinomem, adenomem, hyperplastickým polypem). 

Výsledky: Ve skupině s pozitivním nálezem byl vyšší podíl mužů (63,3% vs. 44,5%), p < 0,0001 a vyšší podíl diabetiků 
(23,2% vs. 12,5%), p < 0,0001 než ve skupině s negativním nálezem. U obou pohlaví byl zjištěn vyšší podíl diabetiků 
ve skupině s pozitivním nálezem proti skupině s negativním kolonoskopickým nálezem, u mužů (25,6% vs. 14,0%), 
p < 0,0001 a u žen (19,2% vs. 11,2%), p = 0,001. 

Vyšší podíl diabetiků byl zjištěn ve skupinách pacientů s adenokarcinomem (26,7% vs. 12,5%), p = 0,0004, adenomem 
(21,7% vs. 12,5%), p < 0,0001 a hyperplastickým polypem (24,1% vs. 12,5%), p = 0,0003 ve srovnání se skupinou 
s negativním nálezem nezávisle na pohlaví.  

Závěr: Podle výsledků naší studie na  kohortě kolonoskopovaných pacientů se diabetes mellitus významným 
způsobem uplatňuje jako samostatný rizikový faktor pro vznik kolorektální rakoviny, adenomu i hyperplastických 
polypů. 
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P17
DISPENZARIZACE NEMOCNÝCH S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM 
POMOCÍ DETEKCE MUTACE GENŮ V CIRKULUJÍCÍ VOLNÉ DNA 

MUDr. Gabriela Vepřeková 
Interní klinika 1. LF a ÚVN, Praha, ČR

Úvod: Proces vzniku kolorektálního karcinomu (KRK) na molekulární úrovni je spojen s inaktivací tumor supresorových 
genů a aktivací onkogenů. Vzniklá genomová nestabilita vede k poruchám homeostázy a k nekontrolované buněčné 
proliferaci. Součástí tohoto procesu je i nekrotizace nádorové tkáně, v jejímž důsledku dochází k uvolňování DNA 
z nádorových buněk do krevního oběhu. Výslednou volnou nádorovou DNA (cell-free DNA, cf DNA) lze izolovat z krevní 
plasmy.

Cíl: Ověrit přínos detekce mutací genů v  cirkulující volné nádorové DNA v  dispenzarizaci nemocných s  KRK 
a k diagnostice časné recidivy onemocnění. 

Metodika: Do studie bylo zahrnuto t.č. 151 nemocných s histologicky verifikovaným KRK v různém klinickém stadiu (I-
IV.st.). U všech jedinců jsme vyšetřili histologický vzorek primárního tumoru (získaný při kolonoskopii či peroperačně), 
u části nemocných byl taktéž k dispozici preparát z postižených uzlin a/nebo vzdálených metastáz. Všechny vzorky 
byly vyšetřeny na přítomnost somatických mutací onkogenů KRAS, BRAF, PIK3A a tumor supresorových genů APC 
a TP53. Dále u nemocných s detekovanými mutacemi v primárním tumoru byla vyšetřována plazma na přítomnost 
mutace v cf DNA.

Výsledky: Z celkového počtu 151 vyšetřených primárních tkání byla některá z mutací, či kombinace více mutací, 
nalezena u 68,8 % pacientů. Nejčastěji mutovaným genem byl KRAS (nález u 32% pacientů), následován APC (27 
%), TP53 (26 %), PIK3CA (10 %) a BRAF (5 %). Pro výskyt mutací a mutačních kombinací v primární tkáni nebyl 
vysledován žádný vztah ke stádiu onemocnění. 

U  27,9 % pacientů s  přítomnou mutací v  primárním tumoru jsme zachytili shodnou mutaci či kombinaci mutací 
v  cfDNA. Prokázali jsme statisticky významnou korelaci cfDNA se stádiem onemocnění (p=0,005). Při srovnání 
výskytu mutací cfDNA s lokalizací nádoru byla zjištěna vyšší frekvence záchytu u nádoru distálního tračníku a rekta 
(28,0 % a 36,6 % resp.) ve srovnání s proximálním tračníkem (16,6 %) na hladině 10 % významnosti (p<0,08). 

Závěr: cfDNA lze využít k dispenzarizaci nemocných s KRK, ke  sledování efektu léčby a  k detekci časné recidivy 
onemocnění. Tato metoda je vhodná pro ¾ jedinců nesoucích v primárním tumoru některou ze sledovaných mutací.

Tento projekt je podporen z grantu IGA MZ NS9809.
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P18
CHIRURGICKÁ LÉČBA PLICNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU

doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Chirurgická klinika, LF UK a FN Plzeň, ČR

Úvod: Chirurgická léčba plicních metastáz kolorektálního karcinomu je dnes všeobecně přijatým terapeutickým 
postupem, který prokazatelně prodlužuje dlouhodobé přežívání takto postižených při akceptabilní perioperační 
morbiditě a mortalitě. 

Materiál a  metodika: V  letech 2000–2009 bylo na  pracovišti autorů operováno 39 nemocných s  plicními 
metastázami kolorektálního karcinomu. U 24 pacientů se jednalo o solitární metastázy, u zbývajících pak o vícečetné, 
8 nemocných mělo postižení oboustranné. 34 nemocných podstoupilo před metastazektomií adjuvantní onkologickou 
léčbu radikálně chirurgicky léčeného primárního nádoru a 6 pacientů chirurgické řešení jeho jaterních metastáz. Pět 
nemocných v souboru mělo současně diagnostikováno jak plicní, tak jaterní sekundární postižení. 

Výsledky: Celkem bylo provedeno 31 jednostranných a 8 oboustranných operačních výkonů v jedné či ve dvou dobách. 
Nejčastějším typem operace byly anatomické plicní resekce (18 výkonů), následované laserovými excizemi a klínovitými 
resekcemi. Celkem bylo radikálně resekováno 73 metastáz, 5 bylo ošetřeno radiofrekvenční ablací. Metastatické 
postižení hilových lymfatických uzlin bylo nalezeno u 3 pacientů. Perioperační morbidita dosáhla 12,8 %, mortalita 
byla nulová. Po metastazektomii dosud přežívá 53,8 % operovaných, medián přežití činí 38 měsíců. Tříleté přežití 
v souboru činilo 52 %, pětileté pak 41 %. 30,7 % pacientů žije po metastazektomii bez progrese nemoci, medián je 
14 měsíců. Bez známek recidivy či progrese nemoci žilo 3 roky od metastazektomie celkem 33 % pacientů, 5 let pak 
28 %. Nemocní s dvěma a více metastázami kolorektálního karcinomu mají 3,4krát vyšší riziko progrese nemoci, při 
3 a více metastázách je riziko až 3,9krát vyšší. 

Závěr: Pozitivní vliv plicní metastazektomie na dlouhodobé přežívání je nepochybný. Podmínkou je ale pečlivý výběr 
nemocných s individuálním posuzováním každého jednotlivého případu, zejména u vícečetného postižení.
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