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2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás jménem organizačního výboru srdečně pozval k účasti na druhém českém kongresu 
věnovanému problematice kolorektálního karcinomu. Tato akce vznikla jako společná iniciativa pěti odborných 
společností České lékařské společnosti JEP, ale přesahuje i do dalších specializací. Navazuje na první ročník, 
který byl úspěšný jak z hlediska návštěvnosti (přes 300 účastníků), tak i počtu a odborné úrovně přednášek. 
Již od počátku bylo konání tohoto kongresu plánováno v dvouletých intervalech, aby se zachovala rozmanitost 
i aktuálnost přednesených sdělení.

Spolupořádání kongresu patří mezi nejvýznamnější odborně vzdělávací aktivitu Společnosti pro gastrointestinální 
onkologii ČLS JEP (SGO), jejímž hlavním cílem je multioborová spolupráce v péči o pacienty s onkologickým 
onemocněním trávicích traktu. SGO sdružuje odborníky v oboru gastroenterologie, onkologie, onkochirurgie, 
radiologie, praktického lékařství, patologie a dalších. 

Kongres je koncipován ve formě dvou paralelních sekcí (postgraduální kurz SGO a sympozia), doplněných 
o prezentaci posterů. Pozvání přijali přední tuzemští odborníci v oblasti prevence, diagnostiky i terapie tohoto 
zhoubného onemocnění.

Cílem je dosáhnout zlepšení multidisciplinární spolupráce v oblasti diagnostiky a léčby pacientů s tímto zhoubným 
onemocněním. Neboť právě diagnostika premaligních lézí, případně časných stádií kolorektálního karcinomu 
dává pacientům vyšší šanci na úspěšnou terapii a zlepšuje jejich prognózu.  

Kongres se koná pod záštitou Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97, European Society of Digestive 
Oncology (ESDO), předsedy senátu Milana Štěcha a bývalého ministra zdravotnictví ČR v letech 2010–2013 
Leoše Hegera.

Věřím, že kongres pro Vás bude přínosný a že získané poznatky bude možné využít ke zlepšení péče o pacienty 
s kolorektálním karcinomem.

ÚVODNÍ SLOVO

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
Předseda organizačního výboru 2. národního kongresu 
o kolorektálním karcinomu a 4. postgraduálního kurzu SGO ČLS JEP
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4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO ČLS JEP
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dostává se Vám do rukou syllabus 4. postgraduálního kurzu SGO, který je zaměřen na problematiku kolorektálního 
karcinomu. Kurz je součásti 2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu a probíhá paralelně se sympoziálními 
přednáškami. Dvoudenní program je koncipován do sedmi přednáškových sekcí, zaměřených na epidemiologii, 
sekundární prevenci, diagnostiku, chirurgickou a onkologickou léčbu tohoto zhoubného onemocnění. Všichni 
řečníci patří mezi přední experty ve svém oboru.  

V souladu s podobnými syllaby 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.   
Čtvrtým ročníkem pokračujeme v tradici postgraduálních kurzů SGO, které jsou pořádány jednou až dvakrát 
ročně, vždy na aktuální gastroonkologické téma. 

Rád bych Vás zároveň pozval na 5. postgraduální kurz SGO, který se uskuteční v rámci jarního sympozia na hradě 
Loket 11. dubna 2014 a bude zaměřen na problematiku stenóz žlučových cest.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

VZDĚLÁVACÍ AKCE JE POŘÁDANÁ DLE STAVOVSKÉHO PŘEDPISU Č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY.
2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU BYL ZAŘAZEN DO KREDITNÍHO SYSTÉMU ČLK. 
POTVRZENÍ O ÚČASTI SE SPECIFIKACÍ POČTU KREDITŮ BUDE VYDÁVÁNO U REGISTRAČNÍ PŘEPÁŽKY.

4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO ČLS JEP
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PÁTEK 6. 12. 2013

08:00 – 09:00 ZAHÁJENÍ (sál TYCHO)
 M. Zavoral (Praha), D. Havlová (Praha), J. Blahoš (Praha), M. Štěch (Praha), P. Frič (Praha) 

Sál Tycho: Postgraduální kurz I 

Sekce 1 – EPIDEMIOLOGIE A RIZIKOVÉ FAKTORY, SCREENING 
Předsedající: M. Zavoral (Praha), L. Dušek (Brno)

09:00 – 09:15 Nové trendy v epidemiologii kolorektálního karcinomu v ČR 
 Ladislav Dušek (Brno)  (str. 27)

09:15 – 09:30 Český program screeningu kolorektálního karcinomu a jeho možné populační dopady
 Štěpán Suchánek (Praha)  (str. 33)

09:30 – 09:45 Predikce budoucího vývoje počtu pacientů s kolorektálním karcinomem v ČR 
 Ondřej Májek (Brno)  (str. 41)

09:45 – 10:00 Metabolické rizikové faktory kolorektálního karcinomu
 Milana Šachlová (Brno)  (str. 53)

10:00 – 10:15 Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: Od screeningu po individualizovanou 
léčbu 

 Marek Minárik (Praha)  (str. 63)

10:15 – 10:30 Řízená diskuze nad připravenými otázkami 

10:30 – 10:45 Přestávka/Coffee break

Sekce 2 – DIAGNOSTIKA
Předsedající: V. Válek (Brno), Z. Kala (Brno)

10:45 – 10:50 Úvod
 Vlastimil Válek (Brno)

 A. NEMETASTATICKÝ KARCINOM  REKTA 
10:50 – 11:05 T a N diagnostika karcinomu rekta 
 Šárka Bohatá (Brno)  (str. 75)

11:05 – 11:15 Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta
 Zdeněk Kala (Brno)  (str. 85)

 B. METASTATICKÝ KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM 
11:15 – 11:30 M diagnostika kolorektálního karcinomu 
 Jana Votrubová (Praha), Šárka Bohatá (Brno)  (str. 95)

11:30 – 11:40 Chirurg a M diagnostika karcinomu rekta
 Zdeněk Kala (Brno)  (str. 103)

 C. KULATÝ STŮL     
11:40 – 11:55 T, N, M diagnostika – cesta ke správné léčbě – diskuze nad kasuistikou
 Zdeněk Kala (Brno), Vlastimil Válek (Brno), Igor Kiss (Brno)   

11:55 – 12:00 Závěr – test
  Vlastimil Válek (Brno)

12:00 – 13:30 Přestávka na oběd

PROGRAM 2. NÁRODNÍHO KONGRESU 
O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU
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PROGRAM 2. NÁRODNÍHO KONGRESU 
O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

13:30 – 14:00 POSTEROVÁ SEKCE – PREZENTACE
 Předsedající: B. Bunganič (Praha)

Sekce 3 – CHIRURGICKÁ LÉČBA
Předsedající: J. Hoch (Praha), V. Třeška (Plzeň)

14:00 – 14:20 Sentinelová uzlina
 Jiří Gatěk (Zlín), Jiří Duben (Zlín)   (str. 111)

14:20 – 14:40 Nová možnost detekce uzlinového postižení
 Michel Peoc’h (Saint Etienne)  (str. 131)

14:40 – 14:50 T–infiltrujicí lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Plzně 
 Václav Liška (Plzeň)   (str. 133)

14:50 – 15:00 T–infiltrujicí lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Prahy
 Petr Kocián (Praha)  (str. 143)

15:00 – 15:20 Peritonektomie a HIPEC u kolorektálního karcinomu
 Pavel Vítek (Praha), František Antoš (Praha)  (str. 151)

15:20 – 15:30 Diskuse

15:30 – 15:45 Přestávka/Coffee break

Sekce 4 – ONKOLOGICKÁ LÉČBA
Předsedající: R. Vyzula (Brno), J. Prausová (Praha)

15:45 – 16:00 Klinické výsledky registru CORECT
 Rostislav Vyzula (Brno)   (str. 155)

16:00 – 16:15 Možnosti léčby mCRC v závislosti na stavu onkogenů RAS 
 Jiří Tomášek (Brno)  (str. 157)

16:15 – 16:30 Účinnost terapie bevacizumabem u nemocných s mCRC bez průkazu mutace K–RAS
 Kateřina Kubáčková (Praha)  (str. 167)

16:30 – 16:45 Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole 
 Jana Prausová (Praha)  (str. 177)

16:45 – 17:00 Nové léky a jejich postavení v algoritmu léčby mCRC
 Igor Kiss (Brno)  (str. 191)

17:00 – 17:15 Diskuze 

17:15 – 17:20 Přestávka

Sekce 5 – PRAGMATICKÉ HODNOCENÍ KVALITY PÉČE V DIGESTIVNÍ ONKOLOGII
Předsedající: M. Ryska (Praha), J. Žaloudík (Rosice)

17:20 – 17:30 Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii
 Jan Žaloudík (Brno)  (str. 203)

17:30 – 17:40 Cirkumferentní resekční okraj a kompletnost mezorektální excize. Ukazatele kvality 
chirurgické léčby karcinomu rekta

 Alexander Ferko (Hradec Králové)  (str. 213)

17:40 – 17:50 Prediktivní data NOR a odhad kvality péče u nemocných s jaterními metastázami 
kolorektálního karcinomu v ČR

 Miroslav Ryska (Praha), Ladislav Dušek (Brno)  (str. 221)
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17:50 – 18:20 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ SGO ČLS JEP 

Sál Kepler: Sympozia I

Sekce 6 – KARCINOM KOLON A KARCINOM REKTA: DVĚ KLINICKÉ ENTITY?
Předsedající: J. Hoch (Praha), M. Škrovina (Nový Jičín)

09:00 – 09:10 Skutečně dvě entity?
 Jiří Hoch (Praha)  (str. 227)

09:10 – 09:20 Embryologie kolon a rekta – co by měl vědět klinik? 
 Jan Evangelista Jirásek (Praha)   (str. 231)

09:20 – 09:35 Histopatologická a molekulárně genetická heterogenita karcinomů tlustého střeva 
s ohledem na lokalizaci primárního nádoru

 Aleš Ryška (Hradec Králové)  (str. 233)

09:35 – 09:45 Laparoskopická chirurgie karcinomu kolon a rekta
 Matěj Škrovina (Nový Jičín)   (str. 235)

09:45 – 10:00 Robotická chirurgie karcinomu kolon a rekta
 Giuseppe Spinoglio (Alessandria)  (str. 237)

10:00 – 10:10 Vliv protokolu na kvalitu léčby
 Pavel Zonča (Ostrava)  (str. 239)

10:10 – 10:15 Diskuse

10:15 – 10:25 Přestávka/Coffee break

Sekce 7 – KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM A IBD
Předsedající: J. Bureš (Hradec Králové), P. Frič (Praha)

10:25 – 10:55 Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu u idiopatických střevních 
zánětů 

 Tomáš Douda (Hradec Králové)  (str. 247)

10:55 – 11:20 Gastrointestinální ekosystém, zánět, kolorektální karcinom a probiotika 
 Přemysl Frič (Praha), Miroslav Zavoral (Praha), Štěpán Suchánek (Praha)   (str. 263)

11:20 – 11:40 Butyrátové paradoxon
 Jan Bureš (Hradec Králové)  (str. 273)

11:40 – 11:45  Přestávka 

11.45 – 12.15 STATE OF THE ART LECTURE
 Předsedající: M. Zavoral (Praha)

 Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom
 Přemysl Frič (Praha)  (str. 277)

12:15 – 13:00 Přestávka na oběd

PROGRAM 2. NÁRODNÍHO KONGRESU 
O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU
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PROGRAM 2. NÁRODNÍHO KONGRESU 
O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

Sekce 8 – MOLEKULÁRNÍ GENETIKA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU: 
SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Předsedající: M. Minárik (Praha), O. Slabý (Brno)

13:00 – 13:15 Funkční genetické a epigentické aspekty DNA oprav v kolorektální karcinogenezi
 Pavel Vodička (Praha)  (str. 291)

13:15 – 13:30 MikroRNA v molekulární patologii kolorektálního karcinomu a možnosti translace 
poznatků do klinické onkologie

 Ondřej Slabý (Brno)  (str. 305)

13:30 – 13:45 Význam mezioborové spolupráce při vyšetřování volné nádorové DNA (cftDNA)  
u kolorektálních lézí

 Lucie Benešová (Praha)  (str. 319)

13:45 – 14:00 Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby kolorektálního 
karcinomu

 Tomáš Vaněček (Plzeň)  (str. 321)

14:00 – 14:15 Cirkulující nádorové buňky (CTCs) u pacientů s jaterními metastázami kolorektálního 
karcinomu

 Martin Pešta (Plzeň)  (str. 337)

14:15 – 14:30 Diskuze

14:30 – 14:45 Přestávka 

Sekce 9 – SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Předsedající: Š. Suchánek (Praha), L. Dušek (Brno)

14:45 – 15:00 Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů tlustého 
střeva a konečníku 

 Ladislav Dušek (Brno)   (str. 343)

15:00 – 15:15 Praktičtí lékaři a gynekologové v českém screeningu KRK – zamyšlení nad daty 
 Bohumil Seifert (Praha)  (str. 349)

15:15 – 15:30 Evropské zkušenosti s FIT testy 
 Petr Kocna (Praha)  (str. 359)

15:30 – 15:45 Centrum pro screeningovou kolonoskopii – výhody a nevýhody 
 Petr Vítek (Frýdek Místek)  (str. 371)

15:45 – 16:00 Klíčové indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu
 Ondřej Májek (Brno)  (str. 379)

16:00 – 16:15 Závěrečná řízená diskuze nad otázkami 

16:15 – 16:30 Přestávka/Coffee break

Sekce 10 – CO BY MĚL PRAKTICKÝ LÉKAŘ VĚDĚT O DISPENZARIZACI PACIENTŮ 
S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM
Předsedající: B. Seifert (Praha), P. Frič (Praha)

16:30 – 16:50 Vysokorizikové skupiny KRK a jejich dispenzarizace
 Přemysl Frič (Praha)  (str. 389)



12     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     13

PROGRAM 2. NÁRODNÍHO KONGRESU 
O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

16:50 – 17:10 Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče – strategie  
a kapacity

 Bohumil Seifert (Praha)  (str. 405)

17:10 – 17:30 Kolonoskopie: dispenzarizace pacientů po endoskopické terapii, trendy a strategie
 Štěpán Suchánek (Praha)  (str. 419)

17:30 – 17:50 Efektivní mezioborová spolupráce ve včasné diagnóze kolorektálního karcinomu: 
moderovaná diskuze

 Přemysl Frič (Praha), Bohumil Seifert (Praha)  

SOBOTA 7. 12. 2013

Sál Tycho: Postgraduální kurz II

Sekce 11 – SOUČASNÁ ÚČINNÁ LÉČBA JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO
KARCINOMU V RÁMCI MULTIOBOROVÉHO TÝMU
Předsedající: M. Ryska (Praha), R. Vyzula (Brno)

09:00 – 09:15 Současný konsensus v kurativní resekci jater při léčbě nemocného s metastatickým 
kolorektálním karcinomem

 Miroslav Ryska (Praha)  (str. 427)

09:20 – 09:35 „Modrá kniha“ jako vodítko v komplexní péči o nemocné s pokročilým kolorektálním 
karcinomem

 Rostislav Vyzula (Brno)   (str. 437)

09:40 – 09:55 Současné problémy při radikálním odstranění jaterních a plicních metastáz a jejich 
možné řešení

 Vladislav Třeška (Plzeň)  (str. 439)

10:00 – 10:30 Nejčastější otázky v rozhodování multioborové komise u nemocného s jaterními 
metastázami kolorektálního karcinomu

 Luboš Petruželka (Praha)  (str. 443)

 Sekce je sponzorována společností Merck

10:30 – 10:45 Přestávka/Coffee break

Sekce 12 – KONTROVERZE DIAGNOSTIKY A LÉČBY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Předsedající: L. Petruželka (Praha)

10:45 – 11:10 Uplatnění biomarkerů pro časnou detekci kolorektálního karcinomu
 Pro: Luboš Holubec (Plzeň)  (str. 445)
 Proti: Luboš Petruželka (Praha)
 Diskutér: Marek Minárik (Praha)

11:10 – 11:35  Nutrice jako součást podpůrné léčby pokročilého onemocnění – kdy, jak, proč  
a pro koho

 Petr Beneš (Praha)  (str. 447)
 Diskutér: Tomáš Svoboda (Plzeň)

11:35 – 11:55 Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom rekta bez chirurgické intervence? 
 Petr Dytrych (Praha)  (str. 449)
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PROGRAM 2. NÁRODNÍHO KONGRESU 
O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

11:55 – 12:15 Algoritmus sledování (follow up) nemocných s kolorektálním karcinomem  
po skončení primární léčby – kontroverze

 Jitka Abrahámová (Praha)  (str. 457)

Sál Kepler: Sympozia II

Sekce 13 – POKROKY DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
KOLOREKTÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ
Předsedající: M. Kopáčová (Hradec Králové), P. Vítek (Frýdek Místek)

09:00 – 09:15 Kudova klasifikace – je čas na změnu?
 Petr Vítek (Frýdek Místek)  (str. 459)

09:15 – 09:30 Nové možnosti kapslové koloskopie
 Štěpán Suchánek (Praha)  (str. 467)

09:30 – 09:45 Kvalita koloskopie
 Marcela Kopáčová (Hradec Králové)  (str. 475)

09:45 – 10:00 Pilovité léze tračníku
 Ilja Tachecí (Hradec Králové)  (str. 481)

10:00 – 10:15 Diskuze

10.15 – 10.45 STATE OF THE ART LECTURE: 
 Předsedající: S. Rejchrt (Hradec Králové)

 Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?
 Vlastimil Válek (Brno)  (str. 485)

10:45 – 11:00 Přestávka/Coffee break

Sekce 14 – MINIINVAZIVNÍ METODY V LÉČBĚ ČASNÉHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Předsedající: O. Urban (Vítkovice), P. Zbořil (Olomouc)

11:00 – 11:15 Konvenční endoskopická resekce
 Boris Pekárek (Bratislava)  (str. 499)

11:15 – 11:30  Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu
 Ondřej Urban (Ostrava)  (str. 509)

11:30 – 11:45 Komplikace konvenční endoskopické resekce a endoskopické submukózní disekce
 Jiří Cyrany (Hradec Králové)  (str. 523)

11:45 – 12:00 Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR
 Julius Őrhalmi (Hradec Králové)  (str. 529)
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Onkologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

prof. MUDr. František Antoš, CSc.
Chirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ FN Na Bulovce

MUDr. Petr Beneš
Interní oddělení – Nemocnice Na Homolce, Praha

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.
Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.
Radiologická klinika, FN Brno

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
II. interní gastroenterologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Jiří Cyrany
II. interní gastroenterologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

MUDr. Jiří Duben, Ph.D.
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas a.s., Zlín
Univerzita T. Bati, Zlín
Bioptická a cytologická laboratoř, Zlín

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

MUDr. Petr Dytrych
I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice–Vojenské fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha

MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas a.s., Zlín
Univerzita T.Bati, Zlín
Bioptická a cytologická laboratoř, Zlín

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

doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D.
FN Plzeň, Onkologické a radioterapeutické oddělení a LF UK Biomedicínské centrum, Plzeň

prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Chirurgická klinika, FN Brno
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, MOU A LF Brno 

MUDr. Petr Kocián, Ph.D.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FNM, Praha 

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

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. 
II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Kateřina Kubáčková
Radioterapeuticko–onkologické odd., FN Motol, Praha

MUDr. Václav Liška, Ph.D.
LF UK v Plzni

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno

RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES)
Laboratoř molekulární genetiky a onkologie, Genomac výzkumný ústav, Praha

MUDr. Julius Örhalmi
Chirurgická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Boris Pekárek, Ph.D.
Národný Onkologický Ústav, Bratislava, Slovensko

prof. Michel Peoc’h
Le Centre de Ressources Biologiques du CHU de Saint–Étienne, France

RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
LF UK v Plzni

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
2. LF UK a FN Motol, Praha 

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

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

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

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno 
Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

prof. Giuseppe Spinoglio
Surgical Department, General and Oncologic Surgery, Alessandria National Hospital, Italy
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ

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

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.
Gastroenterologické odd., Masarykův onkologický ústav v Brně 

MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Nový Jičín

MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Chirurgická klinika FN v Plzni

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt, Ostrava–Vítkovice
LF, Ostravská Univerzita v Ostravě

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
FN Brno a LF MU Brno

RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D.
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.
Nemocnice Na Bulovce, Praha 

MUDr. Petr Vítek, Ph.D.
Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku–Místku 
LF, Ostravská Univerzita v Ostravě

MUDr. Pavel Vodička, CSc.
ÚEM v.v.i. AV ČR, Praha

MUDr. Jana Votrubová, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Masarykův onkologický ústav, Brno

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS 
Chirurgická klinika FN a LF, Ostrava

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
LF Masarykovy univerzity, Brno
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PÁTEK 6.12.2013   
   
Zahájení kongresu   
M. Zavoral (Praha), D. Havlová (Praha), J. Blahoš (Praha), M. Štěch (Praha), P. Frič (Praha)   
čas název přednášející sál
08:00 – 09:00 Zahájení Tycho

   
Postgraduální kurz I   
   
Sekce 1 – Epidemiologie a rizikové faktory, screening 
Předsedající: M. Zavoral (Praha), L. Dušek (Brno)   
čas název přednášející sál
09:00 – 09:15 Nové trendy v epidemiologii kolorektálního 

karcinomu v ČR 
Ladislav Dušek (Brno) 

Tycho

09:15 – 09:30 Český program screeningu kolorektálního 
karcinomu a jeho možné populační dopady

Štěpán Suchánek (Praha)

09:30 – 09:45 Predikce budoucího vývoje počtu pacientů 
s kolorektálním karcinomem v ČR 

Ondřej Májek (Brno)

09:45 – 10:00 Metabolické rizikové faktory kolorektálního 
karcinomu

Milana Šachlová (Brno)

10:00 – 10:15 Molekulární onkologie kolorektálních 
nádorů: Od screeningu po 
individualizovanou léčbu 

Marek Minárik (Praha)

10:15 – 10:30 Řízená diskuze nad připravenými otázkami 
10:30 – 10:45 Přestávka/Coffee break

   
Sekce 2 - Diagnostika
Předsedající: V. Válek (Brno), Z. Kala (Brno)  
čas název přednášející sál
10:45 – 10:15 Úvod Vlastimil Válek (Brno)

Tycho

A. nemetastatický karcinom  rekta 
10:50 – 11:05 T a N diagnostika karcinomu rekta Šárka Bohatá (Brno)
11:05 – 11:15 Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta Zdeněk Kala (Brno)

B. metastatický kolorektální karcinom 
11:15 – 11:30 M diagnostika kolorektálního karcinomu  Jana Votrubová (Praha),  

Šárka Bohatá (Brno)
11:30 – 11:40 Chirurg a M diagnostika karcinomu rekta Zdeněk Kala (Brno)

C. kulatý stůl     
11:40 – 11:55 T, N, M diagnostika - cesta ke správné 

léčbě – diskuze nad kasuistikou 
Zdeněk Kala (Brno), 
Vlastimil Válek (Brno),  
Igor Kiss (Brno) 

11:55 – 12:00 Závěr – test Vlastimil Válek (Brno)
12:00 – 13:30 Přestávka na oběd

Posterová sekce – prezentace   
Předsedající: B. Bunganič (Praha)   
čas název přednášející sál
13:30 – 14:00 Posterová sekce

   

PODROBNÝ PROGRAM
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Sekce 3 – Chirurgická léčba   
Předsedající: J. Hoch (Praha), V. Třeška (Plzeň)   
čas název přednášející sál
14:00 – 14:20 Sentinelová uzlina Jiří Gatěk (Zlín),  

Jiří Duben (Zlín) 

Tycho

14:20 – 14:40 Nová možnost detekce uzlinového 
postižení

Michel Peoc’h  
(Saint Etienne)

14:40 – 14:50 T-infiltrujicí lymfocyty při kolorektálním 
karcinomu –  pohledem z Plzně 

Václav Liška (Plzeň) 

14:50 – 15:00 T-infiltrujicí lymfocyty při kolorektálním 
karcinomu –  pohledem z Prahy

Petr Kocián (Praha)

15:00 – 15:20 Peritonektomie a HIPEC u kolorektálního  
karcinomu

Pavel Vítek (Praha), 
František Antoš (Praha)

15:20 – 15:30 Diskuze
15:30 – 15:45 Přestávka/Coffee break

   
Sekce 4 – Onkologická léčba   
Předsedající: R. Vyzula (Brno), J. Prausová (Praha)   
čas název přednášející sál
15:45 – 16:00 Klinické výsledky registru CORECT Rostislav Vyzula (Brno) 

Tycho

16:00 – 16:15 Možnosti léčby mCRC v závislosti na stavu 
onkogenů RAS 

Jiří Tomášek (Brno)

16:15 – 16:30 Účinnost terapie bevacizumabem  
u nemocných s mCRC bez průkazu mutace 
K-RAS

Kateřina Kubáčková 
(Praha)

16:30 – 16:45 Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve 
FN v Motole 

Jana Prausová (Praha)

16:45 – 17:00 Nové léky a jejich postavení v algoritmu 
léčby mCRC

Igor Kiss (Brno)

17:00 – 17:15 Diskuze
17:15 – 17:20 Přestávka

   
Sekce 5 – Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii   
Předsedající: Předsedající: M. Ryska (Praha), J. Žaloudík (Rosice)   
čas název přednášející sál
17:20 – 17:30 Pragmatické hodnocení kvality péče  

v digestivní onkologii
Jan Žaloudík (Brno)

17:30 – 17:40 Cirkumferentní resekční okraj  
a kompletnost mezorektální excize. 
Ukazatele kvality chirurgické léčby 
karcinomu rekta

Alexander Ferko  
(Hradec Králové)

17:40 – 17:50 Prediktivní data NOR a odhad kvality péče 
u nemocných s jaterními metastázami 
kolorektálního karcinomu v ČR

Miroslav Ryska (Praha), 
Ladislav Dušek (Brno)

   
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ  SGO ČLS JEP   
  
čas název přednášející sál
17:50 – 18:20 Plenární zasedání SGO 

ČLS JEP
Tycho

PODROBNÝ PROGRAM
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Sympozia I   
   
Sekce 6 – Karcinom kolon a karcinom rekta: Dvě klinické entity?   
Předsedající: J. Hoch (Praha), M. Škrovina (Nový Jičín)   
   
čas název přednášející sál
09:00 – 09:10 Skutečně dvě entity? Jiří Hoch (Praha)

Kepler

09:10 – 09:20 Embryologie kolon a rekta – co by měl 
vědět klinik? 

Jan Evangelista Jirásek 
(Praha) 

09:20 – 09:35 Histopatologická a molekulárně genetická 
heterogenita karcinomů tlustého střeva 
s ohledem na lokalizaci primárního nádoru

Aleš Ryška  
(Hradec Králové)

09:35 – 09:45 Laparoskopická chirurgie karcinomu kolon 
a rekta

Matěj Škrovina (Nový Jičín) 

09:45 – 10:00 Robotická chirurgie karcinomu kolon  
a rekta

Giuseppe Spinoglio  
(Alessandria)

10:00 – 10:10 Vliv protokolu na kvalitu léčby Pavel Zonča (Ostrava)
10:10 – 10:15 Diskuze
10:15 – 10:25 Přestávka/Coffee break

   
Sekce 7 – Kolorektální karcinom a IBD   
Předsedající: J. Bureš (Hradec Králové), P. Frič (Praha)   
čas název přednášející sál
10:25 – 10:55 Rizika, prevence a screening kolorektálního 

karcinomu u idiopatických střevních zánětů 
Tomáš Douda  
(Hradec Králové)

Kepler10:55 – 11:20 Gastrointestinální ekosystém, zánět, 
kolorektální karcinom a probiotika 

Přemysl Frič (Praha), 
Miroslav Zavoral (Praha), 
Štěpán Suchánek (Praha) 

11:20 – 11:40 Butyrátové paradoxon Jan Bureš (Hradec Králové)
11:40 – 11:45 Přestávka

   
STATE OF THE ART LECTURE   
Předsedající: M. Zavoral (Praha)    
čas název přednášející sál
11:45 – 12:15 Idiopatické střevní záněty a kolorektální 

karcinom
Přemysl Frič (Praha) Kepler

12:15 – 13:00 Přestávka na oběd
    
Sekce 8 – Molekulární genetika kolorektálního karcinomu: současnost a budoucnost   
Předsedající: M. Minárik (Praha), O. Slabý (Brno)      
čas název přednášející sál
13:00 – 13:15 Funkční genetické a epigentické aspekty 

DNA oprav v kolorektální karcinogenezi
Pavel Vodička (Praha)

Kepler

13:15 – 13:30 MikroRNA v molekulární patologii 
kolorektálního karcinomu a možnosti 
translace poznatků do klinické onkologie

Ondřej Slabý (Brno)

13:30 – 13:45 Význam mezioborové spolupráce při 
vyšetřování volné nádorové DNA (cftDNA) 
u kolorektálních lézí

Lucie Benešová (Praha)

PODROBNÝ PROGRAM
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13:45 – 14:00 Rutinní testování molekulárních prediktorů  
cílené onkologické léčby kolorektálního 
karcinomu

Tomáš Vaněček (Plzeň)

Kepler
14:00 – 14:15 Cirkulující nádorové buňky (CTCs)  

u pacientů s jaterními metastázami 
kolorektálního karcinomu

Martin Pešta (Plzeň)

14:15 – 14:30 Diskuze
14:30 – 14:45 Přestávka

      
Sekce 9 – Screening kolorektálního karcinomu   
Předsedající: Š. Suchánek (Praha), L. Dušek (Brno)     
čas název přednášející sál
14:45 – 15:00 Metodika adresného zvaní občanů do 

českého programu screeningu nádorů 
tlustého střeva a konečníku

Ladislav Dušek (Brno) 

Kepler

15:00 – 15:15 Praktičtí lékaři a gynekologové v českém 
screeningu KRK – zamyšlení nad daty 

Bohumil Seifert (Praha)

15:15 – 15:30 Evropské zkušenosti s FIT testy Petr Kocna (Praha)
15:30 – 15:45 Centrum pro screeningovou kolonoskopii – 

výhody a nevýhody 
Petr Vítek (Frýdek Místek)

15:45 – 16:00 Klíčové indikátory kvality v programu 
screeningu kolorektálního karcinomu

Ondřej Májek (Brno)

16:00 – 16:15 Závěrečná řízená diskuze nad otázkami 
16:15 – 16:30 Přestávka/Coffee break

  
   
Sekce 10 – Co by měl praktický lékař vědět o dispenzarizaci pacientů s kolorektálním karcinomem
Předsedající: B. Seifert (Praha), P. Frič (Praha)     
čas název přednášející sál
16:30 – 16:50 Vysokorizikové skupiny KRK a jejich 

dispenzarizace
Přemysl Frič (Praha)

Kepler

16:50 – 17:10 Včasná diagnostika nádorů kolorekta  
z perspektivy primární péče – 
strategie a kapacity

Bohumil Seifert (Praha)

17:10 – 17:30 Kolonoskopie: dispenzarizace pacientů po 
endoskopické terapii, trendy a strategie

Štěpán Suchánek (Praha)

17:30 – 17:50 Efektivní mezioborová spolupráce ve 
včasné diagnóze kolorektálního karcinomu: 
moderovaná diskuze

Přemysl Frič (Praha), 
Bohumil Seifert (Praha)

   

   

PODROBNÝ PROGRAM
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SOBOTA 7. 12. 2013   
   
Postgraduální kurz II   
   
Sekce 11 – Současná účinná léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu v rámci 
multioborového týmu   
Předsedající: M. Ryska (Praha), R. Vyzula (Brno)   
Sekce je sponzorována společností Merck   
   
čas název přednášející sál
09:00 – 09:15 Současný konsensus v kurativní resekci 

jater při léčbě nemocného s metastatickým 
kolorektálním karcinomem

Miroslav Ryska (Praha)

Tycho

09:20 – 09:35 „Modrá kniha“ jako vodítko v komplexní 
péči o nemocné s pokročilým kolorektálním 
karcinomem

Rostislav Vyzula (Brno) 

09:40 – 09:55 Současné problémy při radikálním 
odstranění jaterních a plicních metastáz  
a jejich možné řešení

Vladislav Třeška (Plzeň)

10:00 – 10:30 Nejčastější otázky v rozhodování 
multioborové komise u nemocného  
s jaterními metastázami kolorektálního 
karcinomu

Luboš Petruželka (Praha)

10:30 – 10:45 Přestávka/Coffee break
  
   
Sekce 12 – Kontroverze diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu   
Předsedající: L. Petruželka (Praha)      
čas název přednášející sál
10:45 – 11:10 Uplatnění biomarkerů pro časnou detekci 

kolorektálního karcinomu
Pro: Luboš Holubec (Plzeň) 
Proti: Luboš Petruželka 
(Praha) 
Diskutér: Marek Minárik 
(Praha)

Tycho
 11:10 – 11:35 Nutrice jako součást podpůrné léčby 

pokročilého onemocnění - kdy, jak, proč  
a pro koho

Petr Beneš (Praha) 
Diskutér: Tomáš Svoboda 
(Plzeň)

11:35 – 11:55 Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom 
rekta bez chirurgické intervence? 

Petr Dytrych (Praha)

11:55 – 12:15 Algoritmus sledování (follow up) 
nemocných s kolorektálním karcinomem po 
skončení primární léčby – kontroverze

Jitka Abrahámová (Praha)

   
   

PODROBNÝ PROGRAM
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Sympozia II   
   
Sekce 13 – Pokroky digestivní endoskopie v diagnostice a léčbě kolorektálních neoplázií  
Předsedající: M. Kopáčová (Hradec Králové), P. Vítek (Frýdek Místek)   
čas název přednášející sál
09:00 – 09:15 Kudova klasifikace – je čas na změnu? Petr Vítek (Frýdek Místek)

Kepler

09:15 – 09:30 Nové možnosti kapslové koloskopie Štěpán Suchánek (Praha)
09:30 – 09:45 Kvalita koloskopie Marcela Kopáčová  

(Hradec Králové)
09:45 – 10:00 Pilovité léze tračníku Ilja Tachecí (Hradec 

Králové)
10:00 – 10:15 Diskuze

   
STATE OF THE ART LECTURE   
Předsedající: S. Rejchrt (Hradec Králové)      
čas název přednášející sál
10:15 – 10:45 Může virtuální kolonoskopie nahradit  

kolonoskopii optickou?
Vlastimil Válek (Brno) Kepler

10:45 – 11:00 Přestávka/Coffee break
     
Sekce 14 - Miniinvazivní metody v léčbě časného kolorektálního karcinomu   
Předsedající: O. Urban (Vítkovice), P. Zbořil (Olomouc)      
čas název přednášející sál
11:00 – 11:15 Konvenční endoskopická resekce Boris Pekárek (Bratislava)

Kepler

11:15 – 11:30 Endoskopická submukózní disekce v colon 
a rektu

Ondřej Urban (Ostrava)

11:30 – 11:45 Komplikace konvenční endoskopické 
resekce a endoskopické submukózní 
disekce

Jiří Cyrany  
(Hradec Králové)

11:45 – 12:00 Možnosti chirurgické a další léčby po 
selhání ESD/EMR

Julius Őrhalmi  
(Hradec Králové)

 

PODROBNÝ PROGRAM
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SEZNAM POSTERŮ

P – 01 
TEO a management včasného karcinomu rekta
Autoři: Anděl P., Škrovina M., Bartoš J., Klos K. 

P – 02 
Prevence rakoviny tlustého střeva – naše první zkušenosti s rozesíláním zvacích dopisů
Autoři: Pintér M., Pročke M., Řehák V., Krekulová L. 

P – 03
Diabetes mellitus rizikovým faktorem kolorektálního karcinomu
Autoři: Sychra P., Procházka V., Konečný M., Roubalová L. 

P – 04
Předoperační protrombogenní stav u pacientů s kolorektálním karcinomem
Autoři: Ulrych J., Frýba V., Kvasnička T., Kvasnička J. 

P – 05
Spoluúčast intestinálních mikrobiot a bakteriocinů na vývoji kolorektálních neoplázií
Autoři: Kohoutová D., Šmajs D., Bureš J.  

 P – 06
Je špatná odpověď na CRT u nádorů rekta v korelaci s horšími chirurgickými výsledky?
Autoři: Pazdírek F., Hoch J.

P – 07
Kvalita kolonoskopie v menších nemocnicích – jsou srovnatelné s ostatními centry?
Autoři: Liberda M., Bártková A., Lipová L., Holubová L., Musil T.

P – 08
Centralizace péče o nemocné s KRK: podmínky a dosažené výsledky kooperujícího pracoviště
Autoři: Špička P., Gryga A., Vildomec K., Šťastný J., Brtník V., Folprecht M.  

P – 09
TEM při léčbě karcinomu rekta
Autoři: Zbořil P., Klementa I., Starý L., Vysloužil K. 



24     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     25

PLÁN KONGRESU

Seznam vystavovatelů
1. Sysmex CZ s.r.o.
2. Coloplast A/S
3. Olympus Czech Group s.r.o.
4. Boehringer Ingelheim s.r.o.
5. Roche s.r.o.
6. Merck s.r.o.
7. Ferring Pharmaceuticals s.r.o.
8. Bayer s.r.o.
9. AAR s.r.o.
10. Amgen s.r.o.
11. Covidien ECE s.r.o.
12. Servier s.r.o.

1 2
3

4

5

6

121110 9 8 7

šatna

registrace

Stella

Tycho Kepler

bar

WC WC

WC
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Take home message
1.  V České republice je ročně nově diagnostikováno 7 800 – 8 200 pacientů se zhoubným novotvarem 

tlustého střeva nebo konečníku.

2. Více než 50 % nových pacientů s kolorektálním karcinomem je diagnostikováno v pokročilém stadiu 
onemocnění  

3. Dle studie Globocan 2008 je ČR v incidenci C18–C21 na 3. místě v Evropě u mužů, na 9. místě u žen, 
celkově na 3. místě.  

4. Kolorektální karcinom se v ČR velmi významně podílí i na celkovém sumárním riziku onemocnění zhoubnými 
nádory. 

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

Nové trendy v epidemiologii 
kolorektálního karcinomu v ČR
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Spoluautoři: Mužík J., Májek O.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

V České republice je ročně nově diagnostikováno 7.800 – 8.200 pacientů se zhoubným novotvarem tlustého 
střeva nebo konečníku. Ve stejné době na tento nádor 3.800 – 4.200 pacientů zemře. Prevalence, tedy počet 
žijících osob, které mají nebo měly diagnostikovaný tento typ nádoru, dosáhla v roce 2010 hodnoty 49.470 osob 
a ve srovnání s rokem 2000 tak vzrostla o 64,1 %. V ČR je nadto více než 50 % nových pacientů s kolorektálním 
karcinomem diagnostikováno v pokročilém stadiu onemocnění (stadium 3. nebo vyšší), což významně zhoršuje 
prognózu pacientů a dosažitelné výsledky léčby. 

Dostupnost a kvalita populačních dat o kolorektálním karcinomu 
Základním zdrojem údajů pro populační hodnocení epidemiologie kolorektálního karcinomu je Národní onkologický 
registr České republiky (NOR). Jde o unikátní databázi v evropském i celosvětovém měřítku, ve které jsou od roku 
1977 zaznamenávány všechny novotvary zjištěné v české populaci. Za období 1977 až 2010 je v databázi více 
než 1,8 milionu záznamů všech novotvarů, z nichž téměř 12 % představují hlášení o kolorektálním karcinomu. 
V tabulce 1 je popsána struktura záznamů NOR s ohledem na jejich úplnost a využitelnost pro další hodnocení.

Tabulka 1. Struktura a kvalita záznamů NOR o kolorektálním karcinomu 
(C18–C20; období 2006–2010; 40 030 záznamů)

Typ záznamu dle uvedení klinického stadia a léčby 
v datech NOR 

 

Podíl 
jednotlivých 

typů záznamů 
% 

Věk pacientů 

Průměr (roky)
Podíl osob 
ve věku 75 
a více let

Nádory zachycené pouze na základě údajů o příčině úmrtí 
nebo nádory zjištěné při pitvě 3,0 % 76 let 59,8 %

Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem z objektivních 
důvodů 1 4,8 % 75 let 58,4 %

Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem bez udání 
důvodu – neúplné záznamy 1,8 % 63 let 24,5 %

Pacienti s uvedeným klinickým stadiem 90,4 % 68 let 32,4 %
 Protinádorově léčení 78,6 % 68 let 29,2 %
Bez protinádorové léčby 11,9 % 74 let 53,9 %

1 Časná úmrtí, pacienti bez dokončené diagnostiky a určení klinického stadia, pacienti bez zahájení terapie 
z důvodu kontraindikace léčby, pacienti odmítající léčbu. 

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR 
Česká republika obsazuje přední místa v  mezinárodních statistikách incidence kolorektálního karcinomu. Dle 
studie Globocan 2008 je ČR v  incidenci C18– C21 na 3. místě v Evropě u mužů, na 9. místě u žen, celkově na  
3. místě. Populační zátěž je skutečně vysoká, ročně je v ČR nově diagnostikováno 7.800–8.200 pacientů s tímto 
karcinomem a 3.800–4.200 pacientů na něj zemře. Rovněž mortalita je na předních světových pozicích, dle 
studie Globocan 2008 je ČR v mortalitě C18– C21 na 3. místě u mužů, na 9. místě u žen a celkově na 3. místě 
v Evropě. Incidence přitom stále roste, v roce 2010 byla o 8 % vyšší než v roce 2000. I při rostoucí incidenci se 
v ČR podařilo stabilizovat mortalitu na toto onemocnění, což ovšem vede k nárůstu prevalence, tedy počtu žijících 
osob, které mají nebo měly diagnostikovaný kolorektální karcinom. Prevalence dosáhla v  roce 2010 hodnoty 
49.470 osob a ve srovnání s rokem 2000 tak vrostla o 64,1 %. Souhrnný přehled českých epidemiologických dat 
je uveden v tabulce 2.

Nové trendy v epidemiologii kolorektálního karcinomu v ČR
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Nové trendy v epidemiologii kolorektálního karcinomu v ČR

Tabulka 2. Základní epidemiologické charakteristiky nádorů kolorekta v ČR

Parametr Pohlaví 

Diagnóza 

C18 – ZN 
tlustého 
střeva 

C19 – ZN 
rekto–sig-

moideálního 
spojení 

C20 – ZN 
konečníku 

C18–C20 
ZN tlustého 

střeva  
a konečníku 

celkem 
Incidence  
Počet / 100 tis. obyvatel Muži: 55,4 11,1 28,5 94,9 
(rok 2010) Ženy: 38,1 7,6 14,5 60,2 
Absolutní počet nových Muži: 2 864 572 1 471 4 907 
onemocnění (rok 2010) Ženy: 2 044 409 776 3 229 
Podíl ze všech malignit Muži: 6,9 % 1,4 % 3,6 % 11,9 % 
(rok 2010) Ženy: 5,7 % 1,1 % 2,2 % 9,1 % 
Trend za období Muži: +17,1 % +0,2 % +6,2 % +11,2 % 
2000 – 2010 Ženy: +4,8 % –5,3 % +1,8 % +2,6 % 
Typický věk nemocných Muži: 62 – 77 let 60 – 76 let 59 – 74 let 61 – 76 let 
(25% – 75% percentil) Ženy: 63 – 80 let 61 – 79 let 61 – 78 let 62 – 79 let 
Výskyt muži : ženy (období 
2006–2010)  1,4 : 1 1,5 : 1 1,9 : 1 1,5 : 1 

Mortalita  
Úmrtí / 100 tis. obyvatel Muži: 24,6 6,0 12,6 43,2 
(rok 2010) Ženy: 18,4 4,0 7,0 29,4 
Počet úmrtí Muži: 1 271 312 652 2 235 
(rok 2010) Ženy: 987 215 373 1 575 
Podíl na celkové mortalitě Muži: 2,3 % 0,6 % 1,2 % 4,1 % 
(rok 2010) Ženy: 1,9 % 0,4 % 0,7 % 3,0 % 
Trend za období 
2000 – 2010  –6,4 % –14,1 % –12,4 % –9,4 % 

Prevalence  
Žijící / 100 tis. obyvatel Muži: 295,0 73,3 166,8 535,1 
(rok 2010) Ženy: 249,2 59,0 98,5 406,6 
Počet žijících Muži: 15 250 3 791 8 619 27 660 
(rok 2010) Ženy: 13 366 3 163 5 281 21 810 

Společenské důsledky tohoto stavu jsou zřejmé. Jsou o to závažnější, že nemoc v podstatné míře postihuje 
pacienty v produktivním věku. Typický věk českého pacienta s kolorektálním karcinomem sice leží v  intervalu 
61–77 let, ale 20,5 % všech nemocných je mladších 60 let. Prudký nárůst incidence tohoto onemocnění pak 
začíná již po 45. roku života. 
Tabulka 3 dokumentuje, že kolorektální karcinom se v ČR velmi významně podílí i na celkovém sumárním riziku 
onemocnění zhoubnými nádory. Hodnoty v tabulce jsou uvedeny s ohledem na tzv. naději dožití (střední délka 
života) v české populaci, která je 74,4 let u mužů a 80,6 let u žen [Veřejná databáze ČSÚ].
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Nové trendy v epidemiologii kolorektálního karcinomu v ČR

Tabulka 3. Kumulativní riziko vzniku nádorového onemocnění v české populaci v období 2006–2010.

Skupina zhoubných nádorů
Kumulativní riziko vzniku nádoru s ohledem střední 

délku života v české populaci
muži 0–74 let ženy 0–79 let

zhoubné novotvary tlustého střeva a konečníku 
(C18–C20) 6,5 % 4,5 %

zhoubné novotvary kromě kožního (C00–C97 
bez C44) 34,3 % 30,9 %

jakýkoli zhoubný novotvar (C00–C97) 41,7 % 38,9 %

Důležitým zjištěním také je, že nádory kolorekta jsou stále častěji zjišťovány jako další primární novotvar  
u pacientů, kteří již dříve měli diagnostikováno jiné nádorové onemocnění (Tabulka 4). Zatímco v období do roku 
1990 šlo o cca 6 % z celkového počtu diagnostikovaných nádorů kolorekta, v období po roce 2001 již tento podíl 
překročil 12–13 % a dostupná data z roku 2010 odhalují 18 % těchto onemocnění. 

Tabulka 4. Kolorektální karcinom jako další primární nádor u téhož pacienta dle dat NOR

Hodnocená kategorie

Období 
1981–1990

Období 
1991–2000

Období 
2001–2010

N ročně 
(% nově diagnos-

tikovaných)

N ročně 
(% nově diagnos-

tikovaných)

N ročně 
(% nově diagnos-

tikovaných)

C18–C20 je prvním novotvarem u pacienta 4 628  
(94,0 %)

6 130  
(90,2 %)

6 757 
(84,7 %)

C18–C20 je dalším primárním novotvarem  
u pacienta

297 
(6,0 %)

664  
(9,8 %)

1 222 
(15,3 %)

Včasná diagnostika kolorektálního karcinomu v ČR 
Velmi závažnou skutečností v epidemiologii nádorů kolorekta v České republice je dlouhodobě nepříznivý poměr 
stadií onemocnění u nově diagnostikovaných pacientů. Z   tabulky 5 vyplývá, že v ČR je téměř 50 % pacientů 
s kolorektálním karcinomem diagnostikováno v klinickém stadiu 3 nebo vyšším. Rovněž u nádorů kolorekta, které 
jsou dalším nádorem u již léčeného onkologického pacienta, pozorujeme v ČR vysoký podíl pozdě zachycených 
onemocnění v klinickém stadiu III nebo IV (Tabulka 5). Tento fakt významně zhoršuje celkovou prognózu pacientů 
a dosažitelné výsledky léčby. Nepříznivá situace se navíc v čase nijak nelepší a ani poslední dostupná data z roku 
2010 nenaznačují pozitivní trend.
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Take home message
1.  Screening kolorektálního karcinomu byl zahájen v r. 2000, v roce 2006 byl vytvořen Registr 

screeningových kolonoskopií 

2. Od roku 2009 jsou využívány i imunochemické testy na okultní krvácení (FIT) a screeningová kolonoskopie, 
do programu byly začleněni i gynekologové 

3. Pokrytí cílové populace screeningovým program činilo 25% v roce 2011 

4. V současné době je ve finální fázi přípravy adresné zvaní cílové populace

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

Český program screeningu KRK 
a jeho možné populační dopady
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Spoluautoři: Májek O.2, Seifert B.3, Dušek L.2, Frič P.1, Zavoral M.1
1Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 
2Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno  
3Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK, Praha 

Kolorektální karcinom je druhým nejčastějším maligním onemocněním ve vyspělých zemích. Vzhledem k tomu, že 
proces kancerogeneze sporadického karcinomu probíhá relativně pomalu, je možné tomuto onemocnění úspěšně 
předcházet. Národní screening kolorektálního karcinomu byl v České republice zahájen v roce 2000 a od této doby 
prochází kontinuálním vývojem s cílem zvýšení efektivního pokrytí cílové populace. 
V současné době je asymptomatickým klientům od 50 do 54 let nabízen imunochemický test (FIT) na okultní krvácení 
ve stolici v jednoročním intervalu a při pozitivním výsledku je nabídnuta screeningová kolonoskopie. Od 55 let se 
nabízí výběr mezi pokračováním v pravidelném provádění testu na okultní krvácení, ale již ve dvouletých intervalech, 
nebo provedení tzv. primární screeningové  kolonoskopie, která se v případě negativního nálezu opakuje za 10 let. 
Z dosavadních výsledků lze konstatovat, že screeningový program kolorektálního karcinomu v ČR je plně funkční. 
Z posledních epidemiologických údajů je patrné, že dochází k mírnému poklesu mortality na toto onemocnění 
a jsou stále častěji diagnostikovány časnější formy kolorektálního karcinomu. Celkové pokrytí cílové populace 
screeningovými metodami (FIT, kolonoskopie) postupně narůstá, v roce 2011 činilo celkové pokrytí cílové 
populace 25,0%, což je nárůst oproti roku 2010 o 2,3%. Počet kolonoskopických vyšetření se každoročně zvyšuje.  
Od roku 2006 bylo provedeno celkem 108  706  screeningových  kolonoskopií, adenomy byly endoskopicky 
odstraněny u 34 453 jedinců (32,6%) a karcinom byl diagnostikován u 4 304 pacientů (4,0%).  Na tomto trendu 
má zásadní podíl národní screeningový program a jeho postupné zdokonalování. 
I přes velký pokrok ve vývoji screeningového programu je zde stále velký prostor ke zdokonalování, neboť programu 
se účastní pouze čtvrtina osob z cílové populace. Dle evropských doporučení by mělo celkové pokrytí cílové 
populace činit minimálně 45%. Dle posledních analýz je patrné, že počet provedených TOKS intenzivně narůstal 
od roku 2009, kdy došlo k zapojení gynekologů do screeningového programu a zahájení imunochemických testů 
na okultní krvácení. V roce 2010 došlo ke stagnaci počtu TOKS a kolonoskopií vč. diagnostikovaných karcinomů. 
Určitou možností zvýšení efektivity screeningového programu se zdá populační program založený na adresném 
zvaní cílové populace a zvyšování informovanosti a motivace jak laické, tak odborné veřejnosti. 
V ČR je vybudována celostátní síť endoskopických pracovišť (Centra pro screeningové kolonoskopie), která splňují 
přísná pravidla kvality pro provádění preventivních kolonoskopií tak, jak je uvedeno ve Věstníku MZ ČR 01/2009. Mezi 
hlavní kritéria kvality patří adekvátní personální i materiální vybavení, dostatečný počet prováděných diagnostických 
a terapeutických kolonoskopií (minimálně 50/rok), zkušenosti se screeningovým programem kolorektálního karcino-
mu. Takových center je v současné době 160 a jejich geografická distribuce pokrývá všechny kraje České republiky. 
Akreditace center je průběžně hodnocena na základě auditů prováděných MZ ČR. Kolonoskopie patří mezi základní 
metody využívané ve screeningu kolorektálního karcinomu. V současnosti se dají využívat i jiné alternativní vyšetření 
(CT kolografie a kapslová kolonoskopie), nicméně optická kolonoskopie zůstává zlatým standardem. Dle recentně 
publikovaných dat (guidelines ASGE 2012, ESGE 2012 a European Guidelines 2010) je zcela zásadní kontrola kvality 
kolonoskopického vyšetření na základě jasně definovaných indikátorů kvality. V současné době jsou využívány tři 
základní indikátory kvality: počet provedených preventivní kolonoskopií (minimálně 50 za rok), procento zachycených 
adenomů (adenoma detection rate, ADR, 34,9% v roce 2012) a podíl totálních kolonoskopií (cecal intubation rate, CIR, 
96,2% v roce 2012). Většina měřitelných indikátorů kvality je v České republice monitorována a plněna. 
Efektivita Českého screeningového programu je určována pomocí dlouhodobých a krátkodobých ukazatelů kvality. 
Zatímco krátkodobé ukazatele kvality (počet provedených TOKS a screeningových kolonoskopií, ADR a  CIR) 
se daří dobře plnit, v  dlouhodobých ukazatelích je Český program podle evropských doporučení jen částečně 
úspěšný. Mezi dlouhodobé ukazatele kvality, které se daří plnit, patří snížení mortality kolorektálního karcinomu 
a zvýšení záchytu karcinomů v časném stadiu. Mezi nedostatečně sledované parametry kvality patří sledování 
výskytu tzv. intervalových karcinomů (karcinom vzniklý v průběhu screeningového intervalu po screeningovém 
vyšetření s negativním výsledkem), problémem je dále nedostatečné celkové pokrytí cílové populace, která není ke 
screeningovému vyšetření adresně zvána. Z toho důvodu nelze současný program hodnotit jako populační. V ČR není 
možné vzhledem k legislativním podmínkám získávat individuální data (vázaná na rodné číslo jedince), a tak nelze 
propojit jednotlivé informační databáze (screeningová databáze, Národní onkologický registr a Národní referenční 
centrum). Možností jak docílit doporučovaných hodnot celkového pokrytí populace je identifikace a adresné zvaní 
cílové populace. Takto organizovaný program lze podle mezinárodních doporučení nazývat populační. 
Velkým očekáváním je v  současnosti zavedení centrálně organizovaného adresného zvaní cílové populace. 
Jedná se o celostátní projekt MZ ČR podporovaný z finančních zdrojů Evropské unie (EU), který bude podpořen 
masivní mediální kampaní.  Jeho realizace je plánována na druhou polovinu roku 2013. Dalším krokem je snaha  
o zavedení screeningové odbornosti pro výkony v rámci screeningu kolorektálního karcinomu, jak je tomu v případě 
screeningu mamárního a cervikálního. Zavedení této odbornosti by zcela jistě zpřehlednilo stávající situaci v platbě 
za screeningové výkony a zároveň ještě zvýšilo motivaci odborné veřejnosti. Budoucnost také ukáže, jak ideálně 
nastavit prahovou pozitivní hodnotu (tzv. „cut off“) imunochemických testů na okultní krvácení.  

Český program screeningu KRK a jeho možné populační dopady
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Screening KRK v ČR                                             Štěpán Suchánek 

Aktuální podoba programu 

• asymptomatičtí jedinci: 
– věk 50-54:  

•FIT ročně 
•TOKS+ kolonoskopie 

– věk nad 55:  
•FIT ve 2 ročních intervalech  
•screeningová kolonoskopie v 10 letém 
intervalu 

3 

Screening KRK v ČR                                             Štěpán Suchánek 

Vývoj programu 
• 2000: založení screeningového programu 

– PL, gTOKS – kolonoskopie 
• 2006: databáze preventivních kolonoskopií 

– on-line databáze, kontrola kvality dat 
• 2009: nový design programu 

– screeningová kolonoskopie, FIT, gynekologové 
• 2013: aktualizace programu 

– útlum gTOKS 
– adresné zvaní  populační program 

 
2 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní 
nemocnice Praha 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Interní klinika 
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Kvalita programu 
• srovnání s Evropskými doporučeními 
• krátkodobé hledisko 

– pokrytí, záchyt adenomů a karcinomů 

• dlouhodobé hledisko 
–  mortality 
–  incidence 
–  záchytu karcinomů v časném stadiu 
–  počtu intervalových karcinomů 

5 
European  guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis, 2010 
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TOKS + screeningová kolonoskopie: cílová populace 3.8 mil jedinců  

Celkové pokrytí cílové populace 

Zdroj: Národní referenční  centrum  
• identifikace a adresné zvaní cílové  populace 
• EU doporučení: 

− akceptované pokrytí:  45%  
− doporučené pokrytí:  65% 

European  CRC Screening Guidelines, 2010 6 
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Centra pro screeningové kolonoskopie 

• široká národní síť, kontrola kvality 
kolonoskopie 

• 225 GE jednotek vyšších kategorií, 160 
zapojeno (71%) 

• minimální počet screeningových 
kolonoskopií: 50 za rok 

• akreditace a audity MZ ČR 
 

4 
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Dlouhodobý vliv programu: 
incidence a mortalita 

9 

2000 2010 Rozdíl 

Incidence 7,553 8,265 +712 

Mortalita 4,508 3,991 -517 

Rok 2010, dgn. C18-C21 

Prevalence No. % 

Stadium I 17,023 33% 

Stadium II 16,158 32% 

Stadium III 10,707 21% 

Stadium IV 3,626 7% 

Stadium 
beznámé 3,314 7% 

Celkem 50,828 100% 

Zdroj: Registr screeningových kolonoskopií 

Screening KRK v ČR                                             Štěpán Suchánek 

Rok Kolonoskopie Adenomy Podíl Karcinomy Podíl 

2006 5 335 1 578 29,6% 335 6,3% 

2007 5 680 1 635 28,8% 337 5,9% 

2008 7 457 2 367 31,7% 446 6,0% 

2009 13 074 4 123 31,5% 623 4,8% 

2010 22 727 7 311 32,2% 872 3,8% 

2011 24 704 8 294 33,6% 775 3,1% 

2012 24 800 8 557 34,5% 756 3,0% 

2013* 1 858 588 31,6% 44 2,4% 

Celkem 105 635 34 453 32,6% 4 188 4,0% 

* Průběžné výsledky (Duben 2012) Zdroj: Registr screeningových kolonoskopií 8 

Přehledné výsledky programu  
(2006 – 2013) 

Screening KRK v ČR                                             Štěpán Suchánek 

Srovnání českého programu s 
doporučeními EU 

• TOKS: 1.881.299 osob (pozitivita: 4,6%) 
• TOKS+ kolonoskopie: 89.752 osob 
• Screeningová kolonoskopie: 14.813 osob 

7 

2006 – 2012 
 

Adenomy EU  Pokročilé 
adenomy 

EU  KRK EU  

TOKS+ 
kolonoskopie 

33,1 26,8 – 30,3 16,2 … 4,8 6,2 – 8,5 

Screeningová 
kolonoskopie 

24,9 14,9 – 37,5 7,5 4,9 –  8,6 1,1 … 

Zdroj: Národní Referenční Centrum, Registr screeningových kolonoskopií 

European  guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis, 2010 
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Aktuální vývoj 

• zvýšení pozitivity TOKS  kapacita kolonoskopií 
 řešení: kontrola kvality TOKS, adekvátní FIT 
(kvantitativní, optimalizace cut-off) 

 
• dosažení maximálního efektu oportunního programu  
• stagnace: 

– v počtu provedených TOKS a screeningových kolonoskopií 
– v počtu diagnostikovaných adenomů a karcinomů   

 řešení: populační program (adresné zvaní)  
      

 
11 

Screening KRK v ČR                                             Štěpán Suchánek 

Adresné zvaní 
• celostátní projekt podporovaný EU 
• 3 screeningové programy: KRK, mamma, cervix 
• adresné zvaní  

– databáze zdravotních pojišťoven – výběr cílové 
populace (již nastaveno)  

– dopisy (informace o programech a doporučení) 
• masivní mediální kampaň (TV, rádio, noviny) 
• zahájení: konec roku 2013  

 
12 

Screening KRK v ČR                                             Štěpán Suchánek 

10 

Dlouhodobý vliv programu: 
záchyt časných stádií KRK 

2000 2010 Trend 2010 (screening)*

Stádium I 16 % 23 %  41 % 

Stádium II 27 % 24 %  23 % 

Stádium III 17 % 24 %  26 % 

Stádium IV 23 % 23 %  9 % 

Stádium neznámé 18 % 6 %  

Zdroj: Národní onkologický registr *Zdroj: Registr screeningových kolonoskopií 

Český program screeningu KRK a jeho možné populační dopady
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Závěr 
• Národní program screeningu kolorektálního 

karcinomu prochází kontinuálním vývojem
• Základními metodami jsou imunochemické 

testy na okultní krvácení do stolice a 
screeningová kolonoskopie 

• Účast cílové populace neustále roste, v roce 
2011 dosáhla 25%  

• Projekt adresného zvaní cílové populace je 
připravován na druhou polovinu roku 2013 

13 
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Take home message
1. Byl navržen model pro predikci počtu potenciálně protinádorově léčených pacientů prakticky využitelný 

v podmínkách ČR. Model využívá výhradně data Národního onkologického registru ČR a bere v úvahu 
stadia onemocnění.

2. Výsledky studie potvrzují rostoucí zátěž populace kolorektálním karcinomem (KRK) včetně značného 
množství pacientů s diseminovaným onemocněním, což se bude promítat i do rostoucích nákladů na léčbu.

3. Léčebnou zátěž zdravotnických zařízení nepředstavují pouze nově diagnostikovaní pacienti, ale rovněž 
pacienti, kteří prodělávají relaps nebo progresi onemocnění.

4. Organizovaný screening se i přes nízké pokrytí populace může podílet na mírném snižování incidence KRK.

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno

Predikce budoucího vývoje počtu pacientů 
s kolorektálním karcinomem v ČR
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Navržený model využívá výhradně údajů populačního Národního onkologického registru ČR (NOR ČR). Vedle 
odhadu počtu nově diagnostikovaných pacientů s  KRK model rovněž zahrnuje pacienty diagnostikované 
v  minulosti, kteří nicméně ve sledovaném období prodělají terminální nebo neterminální návrat onemocnění. 
Navržená metoda poskytuje odhady s ohledem na rozsah onemocnění, protože právě stadium představuje klíčový 
stratifikační faktor s  ohledem na prognózu pacienta, ale i předpokládané náklady spojené s  protinádorovou 
léčbou. 
Vzhledem k  tomu, že změny v incidenci onkologických onemocnění velmi často odrážejí změny v  zastoupení 
věkových kategorií ve sledované populaci, je v  odhadu incidence zohledněna informace o vývoji věkové 
struktury české populace. Pro předpověď incidence je používán Poissonův regresní model ze třídy zobecněných 
lineárních modelů. Neméně důležitou skupinu potenciálně léčených pacientů v daném kalendářním roce tvoří 
pacienti diagnostikovaní v minulosti (počet těchto pacientů představuje prevalenci onemocnění), kteří budou 
v  daném roce léčeni s  relapsem nebo progresí onemocnění. Pro výpočet prevalence pacientů je používán 
odhad prostřednictvím analýzy x–letého přežití onkologických pacientů. Pro výpočet rizika neterminálního  
a terminálního návratu onemocnění byly analyzovány záznamy kontrolních hlášení NOR ČR a informace o úmrtích 
z příčiny KRK. Modelována byla rovněž pravděpodobnost, že pacient v určitém stadiu onemocnění podstoupí 
protinádorovou léčbu.
Aby byla znázorněna nejistota v budoucím vývoji sledovaných veličin, bylo zpracováno několik scénářů vývoje 
incidence, přežití a pravděpodobnosti protinádorové léčby. Ve srovnání s rokem 2008 model predikuje nárůst 
prevalence pacientů s KRK o 13 až 30 %. Model předpovídá, že v roce 2015 bude pro protinádorovou terapii 
indikováno 10  074 až 11  440 pacientů. Při zahrnutí všech pacientů s  terminálním návratem onemocnění 
a všech pacientů primárně diagnostikovaných ve stadiu IV model předpovídá léčbu 3485 až 4469 pacientů 
s diseminovaným onemocněním, což představuje více než třetinu všech pacientů léčených v tomto roce s KRK.
Nabízí se otázka, jak může incidenci KRK v české populaci ovlivnit probíhající program screeningu KRK. Pro tento 
účel byl navržen model předpovídající přirozený vývoj onemocnění u pacientů, kterým byl v rámci organizovaného 
programu odstraněn při endoskopické polypektomii pokročilý adenomový polyp. Tento model předpověděl, že 
samotný screening může předejít v české populaci v roce 2015 přibližně 4 až 5 % onemocnění KRK. Důvodem 
spíše nižšího dopadu na populační incidenci je nízká účast a dlouhý přirozený vývoj KRK z  adenomu, který 
způsobuje pomalejší nástup efektu organizovaného screeningu.

Predikce budoucího vývoje počtu pacientů s kolorektálním karcinomem v ČR
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Predikce budoucího vývoje počtu pacientů s kolorektálním karcinomem v ČR

Proč „Predikce počtu potenciálních 
pacientů v onkologii“? 

Léčba mnoha onkologických diagnóz zaznamenala v posledních 20 letech 
výrazné úspěchy (léčebné postupy + léčivé přípravky) 

 

 

Počty potenciálně léčených onkologických 
pacientů je třeba prospektivně odhadovat 

Pacienti přežívají déle 

Zvyšuje se počet žijících onkologických pacientů (prevalence) 

Zvyšují se náklady na léčbu 

výrazné úspěchy (léčebné postupy + léčivé přípravky)

Ve stárnoucí populaci se zvyšuje zátěž zhoubnými nádorovými onemocněními 

 

Úvod 

Predikce budoucího vývoje počtu 
pacientů s kolorektálním 

karcinomem v ČR 

Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Jan Mužík, Ladislav Dušek 
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita 

 
2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 

Praha, 6.12.2013 
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Prevalence pacientů s kolorektální karcinom 

Pro zohlednění závislosti epidemiologických charakteristik na věku 
pacienta jsme zvolili následující kategorizaci pacientů: 15-49 let, 50-64 let, 
65-79 let a 80 a více let.  

Pro zohlednění vlivu rozsahu onemocnění byla použita klinická stadia dle 
TNM klasifikace. Uvažovány byly následující skupiny dle TNM klasifikace 
zaznamenané v databázi NOR: 

Stadium 1 a 2 

Stadium 3 

Stadium 4 

Stadium neurčeno/neznámo 

Data 

Využita data Národního onkologického registru ČR (NOR ČR) 

Pacienti s kolorektálním karcinomem (KRK, MKN-10 C18-C20) 

Údaje z let 1982-2008 (využitelné údaje o stadiích KRK) 
bez DCO a diagnostikovaných při pitvě 

Údaje o úmrtích z Registru zemřelých 

Prospektivní údaje o protinádorové léčbě z kontrolních hlášení NOR ČR 

 

Metodika 
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Korekce prevalence 

Nově diagnostikovaní  
pacienti 

Pacienti diagnostikovaní  
v dřívějších letech 

Určité procento nově 
diagnostikovaných 
pacientů nebude v daném 
roce léčeno z důvodu 
pokročilosti onemocnění, 
komplikací, vysokého 
věku, odmítnutí léčby 
nebo časného úmrtí   

Léčeni budou pouze 
pacienti s aktivním 
onemocněním:  
neterminální a terminální 
fáze onemocnění 

Ani v tomto případě určité 
procento pacientů nebude 
v daném roce léčeno 

Ne každý pacient musí být nutně léčen 

Nově diagnostikovaní  
pacienti 

Pacienti diagnostikovaní  
v dřívějších letech 

Je třeba provést korekci  
pouze na potenciálně  
léčené pacienty 

Vycházíme z prevalence pacientů 

Nově diagnostikovaní  
pacienti 

Pacienti diagnostikovaní  
v dřívějších letech 

Potenciálně léčení pacienti 
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Pozn.
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Predikce budoucího vývoje počtu pacientů s kolorektálním karcinomem v ČR

Hodnocení pravděpodobnosti  
návratu onemocnění KRK 

Hodnocení pravděpodobnosti návratu 
onemocnění 

Neterminální návrat onemocnění  

Identifikujeme z informací o stavu pacienta (žije/nežije) a podané léčbě 
(léčen/neléčen) pacientovi v čase po období primární léčby.  

Nevede v dané roce k úmrtí pacienta → předpokládáme stejný rozsah 
onemocnění jako v době diagnózy. 

 

Terminální návrat onemocnění  

Identifikujeme pomocí relativního přežití, které umožňuje odhadnout 
mortalitu spojenou výhradně s danou onkologickou diagnózou. 

Předpokládáme, že pacient, který zemře na nádor projde terminálním 
stadiem onemocnění → relativní přežití indikuje fakt, že pacient prošel 
terminálním stavem. 

Hodnocení pravděpodobnosti návratu 
onemocnění 

Rozlišujeme neterminální a terminální návrat onemocnění 

 

Neterminální návrat onemocnění – nevede v dané roce k úmrtí pacienta.  

Terminální návrat onemocnění – vede v dané roce k úmrtí pacienta. 

 

Nelze použít údaje o vývoji stadia onemocnění v čase, protože takové 
záznamy neexistují → musíme použít zástupné informace 
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Stage III 

Stage I+II 

Stage IV 

Stage X 

Observed values 
Predicted values – MIN scenario 
Predicted values – MAX scenario 

Short term prediction of colorectal cancer prevalence in the Czech Republic 

Kolorektální karcinom: 
Vývoj prevalence pacientů 

Výsledky 

Scénáře pro vývoj epidemiologie 

Pravděpodobnost podání 
protinádorové léčby 
(pro rok 2015)  

Incidence 
(pro období 2011-2015)  

Pravděpodobnosti přežití 
(pro období 2011-2015) 

Přežití se v období  
2011-2015 nemění, 

uvažujeme hodnoty platné 
pro rok 2010 

Předpokládáme zlepšování 
přežití obdobným tempem 

jako v letech 2006-2010 

Pravděpodobnost podání 
protinádorové léčby je 
stejná jako v období  
2006-2010 

Incidence je stabilizovaná 
na hodnotách z období let 
2009-2010  

Scénář 1 Scénář 2 

Incidence je modelována 
na základě dat z let  
1995-2010 

Scénář 3 Scénář 4 

Pravděpodobnost podání 
protinádorové léčby pro 
rok 2015 je modelována 
na základě dat z let  
1995-2010 

Incidence je stabilizovaná 
na hodnotách z období let 
2009-2010  

Scénář 5 Scénář 6 

Incidence je modelována 
na základě dat z let  
1995-2010 

Scénář 7 Scénář 8 
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Kolorektální karcinom: 
Příklad – scénář č. 6 

1675 pacientů nově diagnostikováno ve stadiu IV 
1279 pacientů diagnostikovaných ve stadiu IV v minulosti opětovně léčeno 
1432 pacientů diagnostikovaných v minulosti v jiných stadiích, léčeno pro 

terminální návrat onemocnění 
4386 pacientů léčeno celkem pro diseminované onemocnění 

  

Scenario 6: Modelled proportion of treated patients; 
 Constant incidence rate; Improving survival rates 

Stage at 
diagnosis 

Newly 
diagnosed 
patients 

Non-terminal 
cancer 

recurrence 

Terminal  
cancer 

recurrence 
Total 

Stage I+II 3,613 602 613 4,828 

Stage III 1,831 415 727 2,973 

Stage IV 1,675 241 1,038 2,954 

Missing 122 7 92 221 

All cases 7,241 1,265 2,470 10,976 

Kolorektální karcinom: 
Potenciálně léčení pacienti v roce 2015 

Scenario 5: Modelled proportion of treated patients;  
Constant incidence rate; Constant survival rates 

Scenario 6: Modelled proportion of treated patients; 
 Constant incidence rate; Improving survival rates 

Stage at 
diagnosis 

Newly 
diagnosed 
patients 

Non-terminal 
cancer 

recurrence 

Terminal  
cancer 

recurrence 
Total 

Newly 
diagnosed 
patients 

Non-terminal 
cancer 

recurrence 

Terminal  
cancer 

recurrence 
Total 

Stage I+II 3,613 560 562 4,735 3,613 602 613 4,828 

Stage III 1,831 362 628 2,821 1,831 415 727 2,973 

Stage IV 1,675 206 890 2,771 1,675 241 1,038 2,954 
Missing 122 9 121 252 122 7 92 221 
All cases 7,241 1,137 2,201 10,579 7,241 1,265 2,470 10,976 

Scenario 7: Modelled proportion of treated patients;  
Modelled incidence rate; Constant survival rates 

Scenario 8: Modelled proportion of treated patients;  
Modelled incidence rate; Improving survival rates 

Stage at 
diagnosis 

Newly 
diagnosed 
patients 

Non-terminal 
cancer 

recurrence 

Terminal  
cancer 

recurrence 
Total 

Newly 
diagnosed 
patients 

Non-terminal 
cancer 

recurrence 

Terminal  
cancer 

recurrence 
Total 

Stage I+II 3,542 544 549 4,635 3,542 583 599 4,724 

Stage III 2,285 429 734 3,448 2,285 484 844 3,613 

Stage IV 1,697 203 887 2,787 1,697 236 1,036 2,969 
Missing 72 5 71 148 72 5 57 134 
All cases 7,596 1,181 2,241 11,018 7,596 1,308 2,536 11,440 

Kolorektální karcinom: 
Potenciálně léčení pacienti v roce 2015 

Scenario 1: Constant proportion of treated patients;  
Constant incidence rate; Constant survival rates 

Scenario 2: Constant proportion of treated patients;  
Constant incidence rate; Improving survival rates 

Stage at 
diagnosis 

Newly 
diagnosed 
patients 

Non-terminal 
cancer 

recurrence 

Terminal  
cancer 

recurrence 
Total 

Newly 
diagnosed 
patients 

Non-terminal 
cancer 

recurrence 

Terminal  
cancer 

recurrence 
Total 

Stage I+II 3,650 565 479 4,694 3,650 607 524 4,781 

Stage III 1,783 355 541 2,679 1,783 407 625 2,815 

Stage IV 1,419 181 766 2,366 1,419 212 898 2,529 
Missing 220 16 99 335 220 13 76 309 
All cases 7,072 1,117 1,885 10,074 7,072 1,239 2,123 10,434 

Scenario 3: Constant proportion of treated patients;  
Modelled incidence rate; Constant survival rates 

Scenario 4: Constant proportion of treated patients;  
Modelled incidence rate; Improving survival rates 

Stage at 
diagnosis 

Newly 
diagnosed 
patients 

Non-terminal 
cancer 

recurrence 

Terminal  
cancer 

recurrence 
Total 

Newly 
diagnosed 
patients 

Non-terminal 
cancer 

recurrence 

Terminal  
cancer 

recurrence 
Total 

Stage I+II 3,581 547 467 4,595 3,581 589 511 4,681 

Stage III 2,223 422 632 3,277 2,223 475 725 3,423 

Stage IV 1,428 177 761 2,366 1,428 207 892 2,527 
Missing 131 10 59 200 131 9 47 187 
All cases 7,363 1,156 1,919 10,438 7,363 1,280 2,175 10,818 
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Dopad screeningu na incidenci KRK 

zabráněno 400 
případům do roku 2009 

v letech 2009-2015 
dalším 1600 případům 
(zachování účasti) 

v letech 2009-2015 
dalším 1800 případům 
(zvýšení účasti) 

 

poměrně pomalý nástup 
účinku, nicméně dopad 
je zřejmý i při relativně 
nízké účasti 

předpokládatelná 
redukce incidence  
v roce 2015 dosahuje  
4-5% 

 

Screeningový program 
TOKS 

Účast 

Neúčast 

TOKS+ 

TOKS- 

Kolonoskopie 

Pokročilý adenom 
Polypektomie 

M 

Adenom 

Preklinický 
karcinom 

Smrt 

Normální výsledek 

Odmítnutí 
kolonoskopie 

Markovský model přirozeného 
průběhu onemocnění v případě 

neexistence screeningu  

M 

Preklinický 
karcinom 

Smrt 

Národní referenční centrum 

Národní referenční centrum 

Průzkum 

Registr screeningu 

Literární údaje 

ZABRÁNĚNÉ 
NÁDORY 

Schéma matematického modelu 

Diskuse 
Vliv screeningu KRK na incidenci 
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Pozn.

Pozn.

Děkuji za pozornost 

Ondřej Májek 

majek@iba.muni.cz  

Predikce budoucího vývoje počtu pacientů s kolorektálním karcinomem v ČR

Závěr 

Byl navržen model pro predikci počtu potenciálně protinádorově léčených 
pacientů prakticky využitelný v podmínkách ČR 

Model využívá výhradně data Národního onkologického registru ČR a bere 
v úvahu stadia onemocnění  

Výsledky studie potvrzují rostoucí zátěž populace kolorektálním 
karcinomem (KRK) včetně značného množství pacientů s diseminovaným 
onemocněním, což se bude promítat i do rostoucích nákladů na léčbu 

Léčebnou zátěž zdravotnických zařízení nepředstavují pouze nově 
diagnostikovaní pacienti, ale rovněž pacienti, kteří prodělávají relaps nebo 
progresi onemocnění 

Organizovaný screening se i přes nízké pokrytí populace může podílet na 
mírném snižování incidence KRK 
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Take home message
1. Diabetici 2. typu představují podle dostupných studií zřejmě rizikovou skupinu pro vznik KRCA.

2. Riziko se zvyšuje i při tzv.metabolickém syndromu a abdominálním typu obezity. 

3. Je nezbytné podporovat nejen screening kolorektálního karcinomu, ale je potřeba se zaměřit i na primární 
prevenci.

4. Je potřeba vést pacienty ke změně životního stylu. Je vhodné spolupracovat s poradnami výživy  
a odvykání kouření, motivovat pacienty k pohybu. Zaměřit se na atraktivní akce pro veřejnost ve 
spolupráci s dobrovolnickými organizacemi – např. Liga proti rakovině Brno ve spolupráci s MOÚ  
(akce: Típni to, Pánská jízda, Sázka pro 2, Muži na start, Zvířátka také nekouří..).

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.
Gastroenterologické odd., Masarykův onkologický ústav v Brně

Metabolické rizikové faktory 
kolorektálního karcinomu
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Kolorektální karcinom představuje jeden z  největších problémů současného zdravotnictví všech vyspělých 
zemí. Existují literární podklady pro tvrzení, že pacienti s DM 2. typu představují populaci se zvýšeným rizikem 
kolorektálního karcinomu (KRCA). Na vzniku se zřejmě podílí inzulinová rezistence. Inzulin mimo jiné stimuluje 
proliferaci, redukuje apoptózu buněčných linií karcinomu a podporuje růst kolorektálního karcinomu ve zvířecích 
modelech. Některé práce se zaměřují na hodnotu C peptidu, kdy hladina koreluje s rizikem KRCA (Ma 2004), jiná 
práce korelaci s KRCA neprokázala (Wei 2005). Zdá se, že ještě důležitější  roli v kancerogenezi má růstový faktor  
insulin– like growth factor proteins  IGFB–1 než hladina inzulinu (Renehan 2004). Jsou práce, které se zaměřují 
na hodnotu  glykosylovaného hemoglobinu, další studií  hladiny leptinu. Riziko narůstá i v rámci metabolického 
syndromu. Významný je zvláště abdominální typ obezity.
Je nezbytné podporovat nejen screening kolorektálního karcinomu, ale je potřeba se zaměřit i na primární 
prevenci. Je potřeba vést pacienty ke změně životního stylu. Je vhodné spolupracovat s  poradnami výživy  
a odvykání kouření, motivovat pacienty k pohybu.

Metabolické rizikové faktory kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Role inzulinu 

• Inhibice glukogeneze v játrech 
• Zvýšení vstupu glukózy do buněk svalů a adipocytů 
• Podpora ukládání glukózy ve formě glykogenu 
• Inhibice lipolýzy v adipocytech 
• Regulace proteinového obratu 
• Inhibice ketogeneze 
• Vliv na elektrolytickou rovnováhu 
• Stimuluje proliferaci 
• Redukuje apoptózu buněčných linií KRCA 
• Podporuje růst KRCA ve zvířecích modelech 

 
 

Kolorektální karcinom 

• Představuje jeden z největších problémů 
současného zdravotnictví 

• Existují do vysoké míry stejné rizikové faktory 
pro DM 2. typu a KRCA-   

 

 

• Metabolické rizikové faktory? 

Metabolické rizikové faktory 
kolorektálního karcinomu 

Metabolické rizikové faktory kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Metabolické rizikové faktory kolorektálního karcinomu

Výsledky 

• Hyperglykémie –↑ KRCA riziko u žen(Nilsen 
2001) 

• ↑Glykosyl.hemoglobin- ↑KRCA-(Khaw 2004) 

• Růstové faktory IGF 1  - ↑KRCA- důležitější 
než  hladina inzulinu (Renehan 2004) 

•  
 

Rozporuplné výsledky 

• Není linerární závislost mezi hladinou  inzulinu 
na lačno a incidencí KRCA      

• Hladina inzulinu ve 2. hod. oGTT-  korelace  s 
KRCA   (Schoen 1999) 

• Nekoreluje (Palmqvist 2003) 

• Hladina inzulinu na lačno koreluje s prevalencí 
kolorektalních adenomů (Keku 2005) 

• C peptid – ↑ KRCA-(Ma 2004) a nezvyšuje 
(Wei 2005) 

Inzulinová rezistence 

• Znamená poruchu v účinku inzulínu  

• Normální hladiny inzulinu v plazmě vyvolávají 
nižší biologickou odpověď 

• Asociace  s řadou onemocnění 

• Metabolický sy (syndrom IR) 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Metabolické rizikové faktory kolorektálního karcinomu

 Patofyziologické souvislosti nadváhy se vznikem karcinomu 
 

nadváha a nízká fyzická aktivita 
 

hyperinzulinemie 

snížení proteinů: 
insulin-like growth factor binding protein-1 
insulin-like growth factor binding protein-2 

 

snížení proteinů: 
sexual hormone binding 

globulin 

vzestup plazmatické koncentrace 
biologicky aktivního peptidu 
insulin-like growth factor-1 

 

zvýšení biologicky aktivních 
volných estrogenů  

a androgenů 
 

stimulace kancerogeneze 

zvýšený 
energetický 

příjem 

Nadváha a obezita – kategorie důkazů 
o vlivu na riziko rakoviny (Calle 2003) 

játra, plíce 

Žlučník, prso(postmeno.) 

 pancreas, endometrium, 
ledviny, KRCA 

DM 2.typu a KRCA 

• DM 2.typu ↑KRCA- muži, komp.inzulinem RR 
1,36 ,  nikoliv u žen, RR 1,01, 184 194 osob,  
(Campbell 2010) 

• Meta analýza (41 kohort.studií)- DM zvyšuje 
riziko mortality KRCA  (Jiang 2011) 

• Riziko je vyšší u obou pohlaví, každou 
lokalizaci, nezáleží na délce trvání DM- (Sun 
2012) 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Metabolické rizikové faktory kolorektálního karcinomu

Riziko KRCA a BMI 

 

 

• Zvýšení rizika o 15% na každých 5 kg/m2 

• RR úmrtí  na KRCA vlivem obezity  
– 1,84 pro muže BMI> 30 

– 1,46 pro ženy BMI> 40         
» Calle EE 2003 

• Nové poznatky si vyžádají novou definici 
obezity jako choroby, která bude založena na 
distribuci tukové tkáně. Je k tomu zapotřebí 
jen „krejčovský metr.“ 

• (Sucharda 2008) 

Metabolický syndrom 
 (2006 Alberti) 

• Centrální obezita- M≥80, Ž ≥94 cm 

• TGC ≥ 1,7mmol/l nebo spec.th 

• HDL cholesterol  M ≤ 1,0, Ž ≤ 1,3mmol/l  

• TK syst ≥130mmHg nebo TK diastol.≥ 80mmHg 

• G nalačno ≥ 5,6 mmol/l nebo IGT nebo DM 
2.typu 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Metabolické rizikové faktory kolorektálního karcinomu

Leptin  (Canstracane D) 

• ↓ senzitivita β pancreatických buněk k leptinu 
vede k dysregulaci osy adipocyty-pancreas → 
zvýšená produkce inzulinu 

• Hyperinzulinemie produkuje větší množství 
leptinu →  netlumí sekreci inzulinu → rozvoj 
DM 2.typu 

Metabolický syndrom 

• MS ↑ riziko KRCA, zvláště u žen- P = 0,002 
(Esposito 2012) 

• 11 462 pacientů s KRCA- RR 1,19 při ↑ 
BMI/obvod pasu, hypertenze  ( Esposito 2013) 

Metabolický syndrom 

• Prevalence MS v populaci bělochů je 25-30%. 

• Nevýhodné genetické vybavení- „úsporný 
genotyp“ 
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Pozn.

Pozn.

Metabolické rizikové faktory kolorektálního karcinomu

Leptin 

Pozitivní korelace mezi hladinou leptinu v séru a 
nálezem adenomů, nikoliv KRCA.    

1215 adenomů a 3614 KRCA, 5220 kontrol 

  (Gialamas 2013) 

Doporučení pro praxi 
= zdravý životní styl 

 

• Nekouřit 

• Nízkoenergetická strava 

• Pravidelná fyzická aktivita 

• Kompenzace stresu 

• Odborná pomoc-týmová práce 
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Take home message
1.  Molekulární markery mají využití v diagnostice, sledování průběhu a výběru léčby onemocnění 

kolorektálním karcinomem.

2.  Jedná se o nejčastěji o mutace v genové sekvenci a změny v expresi genů a proteinů.

3.  Naděje se nově vkládají do sledování cirkulujících nádorových buněk (CTC) a cirkulující nádorové DNA 
(cftDNA) pro časný záchyt relapsu či progrese onemocnění.

4. Pro zavedení nově objevovaných markerů do klinické praxe je zcela zásadní mezioborová spolupráce 
klinika, onkologa, patologa a genetika.

RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), 

Laboratoř molekulární genetiky a onkologie, Genomac výzkumný ústav, Praha

Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: 
Od screeningu po individualizovanou léčbu
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V posledních 10ti letech došlo k významnému pokroku v oblasti poznání základních mechanismů vzniku a progrese 
u celé řady solidních nádorů. Současně byla identifikána řada nových molekulárních markerů a představeno jejich 
použití v klinické praxi. Vzhledem k  vysoké incidenci bývají kolorektální karcinomy (CRC) v  centru pozornosti 
těchto výzkumů.
Molekulární markery můžeme definovat jako alterace v genové sekvenci, změny hladin exprese nebo struktury 
proteinů vedoucí k nekontrolovatelnému buněčnému dělení a růstu. Zcela zásadní je, že tyto mohou být buď 
zárodečné (často se používá i ne zcela přesný termín vrozené) nebo somatické (též označovány jako získané). 
Zárodečné markery jsou v naprosté většině genové mutace, které se u vyšetřovaného pacienty nacházejí v každé 
buňce, tedy, pro jejich odhalení postačí libovolný vzorek z pacientova těla – většinou nesrážlivá krev. Hlavní význam 
zárodečných mutací je především v diagnostice hereditárních nádorových syndromů (FAP, HNPCC). Narozdíl 
od zárodečných markerů jsou somatické markery vždy přítomny pouze v postižené tkáni. Pro jejich vyšetření 
je tedy třeba získání vzorku nádoru formou biopsie či resekátu. Na vyšetřování somatických molekulárních 
markerů je založena většina postupů v klinickém managementu kolorektálního karcinomu zahrnujícího screening 
a diagnostiku, sledování průběhu onemocnění, volbu terapie a odhad prognózy. Z hlediska využití tak můžeme 
markery rozdělit na (i) diagnostické, (ii) identifikační, (iii) prediktivní a (iv) prognostické.

Diagnostické molekulární markery CRC
Význam screeningových programů pro časnou diagnostiku léčitelných stádií kolorektálního karcinomu není 
třeba zdůrazňovat. V posledních několika letech přibyla do spektra využitelných postupů možnost minimálně-
invazivního vyšetřování molekulárního markeru SEPTIN9. Jedná se o zjištění přítomnosti metylace určitých 
míst v tomto genu. Kromě tohoto markeru se stále častěji hovoří i o nových generacích testů zaměřených na 
přítomnost molekulárních markerů ve stolici.

Identifikační molekulární markery CRC
Molekulární identifikace podtypů kolorektálních karcinomů je především založena na určení základních podtypů 
definujících jednak pravděpodobný mechanismus vzniku a dále i další chování. Nejčastější je tzv. mutátorový 
subtyp typicky se vyznačující jevem označovaným jako mikrosatelitová nestabilita (microsatellite instability, 
MSI), ke kterému dochází na základě poruch systému DNA oprav. V důsledku neschopnosti buňky zajistit opravu 
chyb při DNA transkripci dochází k celkové genetické nestabilitě a proto se pro tento typ vžila také zkratka CIN 
(chromosomal instability). Většina sporadických kolorektálních tumorů vznikajících na podkladu adenomových 
polypů vykazuje CIN fenotyp.
Druhým molekulárním podtypem je tzv. metylátorový typ, který je charakterizován přítomností metylací 
specifických míst v DNA (tzv. CpG ostrůvků). Tento typ též často vykazuje přítomnost bodové mutace genu BRAF. 
Tento typ je označován jako CIMP (CpG island methylator phenotype) a je typický pro hyperplastické a pilovité 
tumory. 
 
Prediktivní molekulární markery CRC
V roce 2008 byla odhalena zcela zásadní role aktivačních mutací genu KRAS pro účinnost (resp. neúčinnost) 
biologické terapie cílené na signální dráhu receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Bylo ukázáno, 
že nádory nesoucí některou z  těchto mutací neodpovídají na terapii založenou na inhibici EGFR pomocí 
monoklonálních protilátek. Vyšetřování mutačního statusu genu KRAS se tak stalo prvním prediktivním testem 
u kolorektálních nádorů. Nedávno byla indikační kritéria pacientů pro nasazení anti–EGFR terapie rozšířena  
o další dva obdobné prediktory – mutace v genech BRAF a NRAS.

Prognostické molekulární markery CRC
Mezi nejvýznamnější molekulární markery s  prognostickým potenciálem (tzn. význam pro odhad přežívání 
pacientů, riziko relapsu či progrese onemocnění) se v současné době nejčastěji řadí cirkulující nádorové buňky 
(circulating tumor cells, CTC) a cirkulující volná nádorová DNA (cell–free tumor DNA, cftDNA). V obou případech 
se zdůrazňuje jedinečná možnost jejich vyšetřování s  minimální invazivitou, neboť CTC i cftDNA se vyšetřují 
z periferní krve pacienta (CTC), respektive z plazmy (cftDNA). Často se v této souvislosti hovoří o tzv. tekuté 
biopsii (liquid biopsy), neboť získaná informace věrně odráží vlastní nádorovou tkáň.

Lze očekávat, že s pokračujícím rozvojem nových technologií pro genetickou analýzu zahrnující především další 
generace DNA sekvenátorů se bude okruh molekulárních nádorových markerů nadále rozšiřovat. Je však zřejmé, 
že pro jejich zavádění do klinické praxe a s tím související faktory (guidelines, logistika, kontrola kvality, apod.) 
bude i nadále zcela zásadní interdisciplinární spolupráce (praktický lékař, gastroenterolog, patolog, onkolog). 

Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: 
Od screeningu po individualizovanou léčbu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Zárodečné vs. somatické 
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x 

Sporadické nádory Hereditární nádorové syndromy 
2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Molekulární markery nádorů 

Chromozomální mutace – genové amplifikace/CNV, fúze 

Poruchy metylace 

Genové mutace – bodové (indels), delece (LOH) 

Poruchy exprese RNA (mRNA, miRNA)  

Poruchy exprese proteinů 

Alterace v genové sekvenci, změny hladin exprese nebo struktury  
proteinů vedoucí k nekontrolovatelnému buněčnému dělení a růstu 

Poruchy post-translační modifikace – glykosylace, fosforylace  

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: 
 Od screeningu po individualizovanou léčbu 
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Molekulární markery nádorů 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Detected in plasma 

DNA methylation 

Testování plazmy na přítomnost markerů kolorektálního karcinomu 

Diagnostické molekulární markery CRC 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Hereditární nádorové syndromy 
- přítomnost kauzální mutace → zařazení pacienta do profylaxe a 
vyšetření příbuzných na danou mutaci 

BRCA1-2, APC, MSH2, MLH1, CDH1, TP53 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Molekulární markery nádorů 

Diagnostické 
- rozlišení maligních a benigních stavů 
- detekce časných stádií 
- vyšetřování rizikových skupin, diagnostika 

Identifikační 
- identifikace primárního nádoru (určení podtypu)  

Prediktivní 
- odhad citlivosti na léčbu, léčebné odpovědi, nežádoucích účinků 

Prognostické 
- odhad doby do progrese a celkového přežití 
- monitorování rekurence 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: 
Od screeningu po individualizovanou léčbu



68     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     69

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: 
Od screeningu po individualizovanou léčbu

Testování plazmy na přítomnost markerů kolorektálního karcinomu 

Diagnostické molekulární markery nádorů 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Vimentin, NDRG4, BMP3, TFPI2, ACTB 

Testování stolice na přítomnost markerů kolorektálního karcinomu 

Diagnostické molekulární markery nádorů 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Identifikační molekulární markery nádorů 
Molekulární klasifikace sporadických CRC 

Walther et al. Nature Reviews Cancer 2009, 9, 489-499. 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Prognostické molekulární markery 
(monitorování a záchyt relapsu) 

Cirkulující volná nádorová DNA (cftDNA) 

Cirkulující nádorové buňky (CTC) 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Prognostické molekulární markery 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Prediktivní molekulární markery 
 

Kolorektální karcinom 

Riely GJ., JMD, 2008 
2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: 
Od screeningu po individualizovanou léčbu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: 
Od screeningu po individualizovanou léčbu

Circulating tumor cells 

Source: Thibodeau/Patton, 2002 

1950s 
Engell HC. Cancer cells in the circulating blood; a 
clinical study on the occurrence of cancer cells in the 
peripheral blood and in venous blood draining the 
tumour area at operation. 
 
Acta Chir Scand Suppl. 1955;201:1-70. 
 
 
Roberts SS, Watne AL, McGrew EA, McGrath RG, 
Nanos S, Cole WH. Cancer cells in the circulating 
blood. 
 
Surg Forum. 1957;8:146-51. 
 
  

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Detection of circulating tumour cells 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Cell-free tumour DNA (cftDNA) 

1960s 
Bendich A, Wilczok T, Borenfreund E. Circulating DNA as a 
possible factor in oncogenesis. 
 
Science. 1965 Apr 16;148:374-6. 

1990s 
Anker P, Lefort F, Vasioukhin V, Lyautey J, Lederrey C, Chen 
XQ, Stroun M, Mulcahy HE, Farthing MJ. K-ras mutations 
are found in DNA extracted from the plasma of patients 
with colorectal cancer. 
 
Gastroenterology. 1997 Apr;112(4):1114-20. 
  

Source: www.inostics.com 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Pooperační sledování cfDNA 
(Kolorektální karcinom) 

Diehl et al. Nature Medicine, 2008 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

cftDNA – cell-free tumor DNA 
(vyšetřována v plazmě) 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

cftDNA – cell-free tumor DNA 
(vyšetřována v plazmě) 

cfDNA 

Nese molekulární profil nádoru 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: 
Od screeningu po individualizovanou léčbu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Molekulární onkologie kolorektálních nádorů: 
Od screeningu po individualizovanou léčbu

cfDNA (colorectal cancer) 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Závěrem 

Vyšetřování molekulárních markerů je již neodmyslitelnou součástí diagnosticko-
terapeutického procesu u pacientů s kolorektálním karcinomem  

Prediktivní markery jsou nejžádanější z hlediska vývoje a uplatnění nových cílených 
terapeutik (Companion DX) 

Diagnostické biomarkery mají potenciál zvýšení efektivity screeningových programů 

Interdisciplinární spolupráce (praktický lékař, gastroenterolog, patolog, onkolog) je  
klíčová pro zavádění nových molekulárních markerů (guidelines, logistika, kontrola  
kvality, apod.) 

Prognostické markery mají význam pro racionální selekci léčby (např. radikalita), 
sledování volné nádorové DNA se zdá být vhodným nástrojem na dlouhodobé 
sledování pacientů s metastatickým onemocněním. 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, Clarion Congress Hotel, Praha Pátek 6.12.2013 

Děkuji 
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Take home message
1.  Nejpřesnější metodou pro hodnocení invaze do rektální stěny je zejména u nižších stádií EUS, pak MR. 

2. Přesný staging radiální invaze tumoru a postižení mezorektální facie a lymfatických uzlin je pomocí 
moderních MR technik. 

3. Hodnocení vzdálených metastáz pak náleží CT. 

4. V případě diferenciálně diagnostických rozpaků u jaterních ložisek lze využít i MR s použitím 
hepatospecifických kontrastních látek a v případě drobných ložisek pod 1cm velikosti je vhodné použití 
kontrastního ultrazvukového vyšetření.

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.
Radiologická klinika, FN Brno

T, N a M diagnostika karcinomu rekta



76     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Předoperační vyšetření je pro stanovení optimální léčby karcinomu rekta klíčové a je důležitým faktorem při 
rozhodování o neoadjuvantní léčbě a také determinuje prognózu. 
Endoanální ultrazvukové vyšetření (EUS) je používáno především pro T staging, magnetická rezonance (MR) 
je důležitá pro hodnocení především cirkumferentního okraje a mezorektální invaze, která je významným 
prognostickým faktorem a předurčuje vhodnou chirurgickou léčbu, je použitelná také pro detekci lokální 
rekurence. Výpočetní tomografie (CT) hrudníku, břicha a pánve je používána především k hodnocení vzdálených 
metastáz. 
Cílem sdělení je demonstrovat výhody a naopak nedostatky jednotlivých modalit při stagingu karcinomu 
rekta a navrhnout optimální postup. CT vyšetření je široce dostupné a rychlé, nicméně není metodou volby při 
hodnocení vrstev rektální stěny, tedy při T stagingu se příliš neuplatňuje. Je schopno detekovat pokročilá stádia 
choroby s přesností 80–90% (Samee, Selvasekar, 2011), nicméně při zahrnutí nižších stadií tato hodnota klesá 
dle některých studií až na 53%. Hodnocení uzlinové invaze pak je založeno zejména na měření velikosti uzlin, 
posouzení morfologie a sycení a přesnost CT zde dosahuje 54–70% (Muthusamy, Chang, 2007). 
U MR, co se týče muscularis propria invaze, je udávána podobná senzitivita jako EUS, specificita EUS (86%) je pak 
signifikantně vyšší než MR (69%). Co se týče invaze do perirektální tkáně, senzitivita EUS (90%) je signifikantně 
vyšší než CT (79%) a MR (82%), specificity jsou srovnatelné (Bipat et al., 2004). MR však nemůže odlišit T1  
a T2 stadium a zcela spolehlivě odlišit T2 a časné T3 stadium (Samee, Selvasekar, 2011), zejména není možno 
odlišit samotnou infiltraci tumorem od desmoplastické reakce. N staging založený pouze na hodnocení velikosti 
lymfatických uzlin je neuspokojivý, s udávanou přesností jen 43–85% (Iafrate et al., 2006). Mikrometastázy se 
totiž mohou objevit i v normálně velkých uzlinách, morfologická kritéria samotná mají proto nízkou výpovědní 
hodnotu. Pokud ale posuzujeme i intenzitu signálu a kontury, lze dosáhnout senzitivity 85% a specificity až 97% 
(Brown, 2003).
Tedy závěrem:nejpřesnější metodou pro hodnocení invaze do rektální stěny je zejména u nižších stádií EUS, pak 
MR, nicméně přesný staging radiální invaze tumoru a postižení mezorektální facie a lymfatických uzlin je pomocí 
moderních MR technik. Hodnocení vzdálených metastáz pak náleží CT, v případě diferenciálně diagnostických 
rozpaků u jaterních ložisek lze využít i MR s použitím hepatospecifických kontrastních látek a v případě drobných 
ložisek pod 1cm velikosti je vhodné použití kontrastního ultrazvukového vyšetření.

T, N a M diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Endosonografie rekta 
 T1: infiltrace mukózy a submukózy (m1-

epitel,m2- lamina propria mucosae, m3- 
muscularis mucosae) 

 T2: infiltrace stěny rekta bez přerušení 
jejího povrchu – infiltrace lamina 
muscularis propria, ale bez invaze mimo 
stěnu rekta 

 T3: tumor s prorůstáním do okolního 
hyperechogenního  perirektálního tuku 

 T4: prokazatelná infiltrace tumoru do 
okolních orgánů 

 N staging: velikost nad1cm, 
hypoechogenní, 50% pozitivních uzlin je 
však menších než 5mm  

 EUS problematická při obturujících TU, 
vysoko uložených TU 

TNM klasifikace 1997: 

Riziko lokální recidivy dle klinického stadia : 
•  I    5-15% 
•  II   20-30%  
•  III  stoupá až na 50%  

Optimální staging karcinomu rekta 
Srovnání CT x MRI x EUS

 Staging vstupní a restaging předoperační 

Bohatá Š.1, Hemmelová B. 2, 
Nádeníček P. 1 
 
1Radiologická klinika FN Brno 
2Chirurgická klinika FN Brno 
LF MU Brno 

BOD 2013 Brno 

T, N a M diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

T- staging 

 široce dostupné a rychlé  
 není ale metodou volby při 

hodnocení invaze do vrstev 
rektální stěny 

 při T stagingu se příliš 
neuplatňuje 

 schopno detekovat pokročilá 
stádia choroby s přesností 80-
90% (T3 nebo T4) 

 při zahrnutí nižších stadií jen 53-
63% 

 muscularis propria invaze: podobná 
senzitivita jako EUS, specificita MR 
(69%) signifikantně nižší než EUS 
(86%) 

 horší schopnost odlišit T2 a časné T3, 
neodliší T1 od T2 

 MR použitelná zejména pro pokročilejší 
stadia, EUS pro nižší 

 důležitá pro stanovení mezorektální 
invaze, má také prognost. význam 

 vyšší T2 signál značí možnost 
mucinosního karcinomu s horší 
prognózou 

 MR schopno posoudit vztah k 
sfinkterům a pánevnímu dnu a 
předpovědět bezpečnou resekční linii 

CT MR 

EUS 
 invaze do perirektální tkáně – 

nejvyšší senzitivita EUS, o 
něco méně MR, pak CT, 
specificity srovnatelné 

 odliší T1 a T2, odliší lépe T2 
od T3 
 

T1 T2 T3 

T3 T4 

T3 

T, N a M diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

M - staging 

 rutinně používanou metodou je zde CT 
 použitelné i jako metoda v akutních případech 

obturujícího tumoru a ileosního stavu 
 senzitivita i specificita vzrůstá při použití MDCT 

a multiplanárních rekonstrukcí, také při náplni 
recta vodou 

 u MR nelze pokrýt tak velký rozsah jako u CT a 
není možnost tak tenkých řezů 

 u malých ložisek jater v případě pochybností 
vhodné doplnění CEUS 

  

N - staging 

 hodnocení uzlinové 
invaze je založeno 
zejména na měření 
velikosti uzlin, ale nutné i 
posouzení morfologie a 
sycení  

 přesnost CT zde 
dosahuje max. 54-70%  

 přesnost EUS cca 75% 
 maligní charakteristiky: 

hypoechogenní, kulovitá, 
peritumorálně lokalizovaná, > 
5mm 

 u MR optimální cutoff 
velikostních kritérií je 5mm 
(senz. 81%, spec. 68%),  

 nutná ale i morfologická kritéria / 
malignita: nehomogenní signál, 
nepravidelné kontury (senz. 
85%, spec. 95%) 

 vyšší senz. i spec. při kombinaci 
T2 a DWI 

CT MR 

T, N a M diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

MTS 

Využití CEUS  
 určení přítomnosti, počtu a velikosti jaterních metastáz 
 pro ložiska pod 1cm nejvyšší senzitivita a specificita 

 post-mortem poměr mezi metastázami velikosti nad 1cm ku 
menším než 1cm / cca 1 : 1,6 pro mts kolorektálního CA  

 stanovení viability ložisek po použití lokálních ablačních 
technik 

 stanovení efektu antiangiogenní léčby (tam klasická RECIST 
kritéria nevyhovují, hodnotí se vaskularizace ložisek - 
mRECIST) 

Charakter sycení, možnost kvantifikace 

T, N a M diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Před a po CHT+RT (DWI+MR) 

World J Radiol 2011 April 28; 3(4): 92-104 
 

Recentní studie ukazují vyšší senz. i spec. při kombinaci T2 + DWI )93%, 95%) 
než jen T2 bez DWI (82%, 85%).  (Magn Reson Med Sci 2006;5(4):173–177) 

T3 overstaging díky desmoplastické reakci 

Restaging 

 neoadjuvantní terapie snižuje přesnost stagingu  
- poradiační edém, zánět, fibróza, nekróza 

 EUS:  
 T-staging z 86% na 72% 
 N-staging naopak z 71% na 80% 

 CT, MR, PET 
 senz. 54%, 71%, 100% 
 spec. 60%, 80%, 67% 

 

 ideální by bylo kombinovat zobrazovací a funkční 
(PET) metodu 

T, N a M diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Děkuji za pozornost. 

Závěr 

 přesný staging je klíčový pro plánování předoperační 
terapie a pro rozhodnutí o radikalitě výkonu 

 MR a EUS mají v lokálním stagingu komplementární roli, 
EUS je přesnější při stagingu mobilních T1 a T2 lézí, MR je 
lepší při fixovaném lokálně pokročilejším tumoru 

 N staging je u všech metod srovnatelný, stále nedosahuje 
potřebné přesnosti (senz. 66%, spec. 76%) 

 MR výhodnější pro stanovení resekční linie dle invaze do 
mezorekt. fascie, svěračů, pánevního dna a okolních 
orgánů 

 CT je pro lokální staging nedostatečné, je ale standardem 
při pátrání po metastázách (M) 

T, N a M diagnostika karcinomu rekta
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Take home message
1. Ve všech regionech ČR je v současnosti velmi dobrá  dostupnost CT a MR přístrojů. 

2. To zaručuje možnost kvalitního stagingového vyšetření všech pacientů postižených rakovinou konečníku. 

3. Výsledky zmíněných zobrazovacích metod, doplněných v indikovaných případech o TRUS (transrektální 
ultrasonografii), jsou základem pro individualizovanou léčebnou strategii poskytovanou každému pacientu 
na míru v prostředí multidisciplinární Onkologické indikační komise.

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Chirurgická klinika, FN Brno

Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta
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Zlatým standardem lokálního stagingu karcinomu rekta je TRUS a MR. TRUS má nezastupitelné postavení při 
hodnocení nádorů Tis a T1.
MR je dnes zásadním vyšetřením lokálního stagingu. Její význam je zejména dán tím, že na rozdíl od CT, umí 
stanovit vztah nádorové tkáně k fascia recti, povázce obalující perirektální měkké tkáně – zejména uzliny a tuk 
a vyjádřit ji v milimetrech. Vzdálenost k cirkumferentnímu radiálnímu okraji (CRM) se vyjadřuje v milimetrech. Při 
bezpečné vzdálenosti (1 mm a více) je riziko lokální recidivy 12 % oproti 28 % riziku lokální recidivy u vzdálenosti 
menší.
MR má význam i při detekci lokálně–regionálních uzlinových metastáz.
V současnosti nabývají některé ukazatele, detekovatelné na MR, i významu prognostického. Jde zejména  
o hodnocení extramurálního šíření nádoru v milimetrech od zevního longitudinálního okraje muscularis propria 
od zevní hranice nádoru, tzv. EMD.
Na základě maximální invaze nádoru vně zevní hranice muscularis propria byla vypracována i MR kritéria 
hodnocení T3 tumorů do 4 podskupin: T3a, T3b, T3c a T3d. Ukazuje se, že toto rozdělení má velký prognostický 
význam – nádory v podskupinách T3a a T3b mají významně lepší prognózu než nádory T3c a T3c.
Dalším prognostickým ukazatelem je i invaze do cév, zejména EMVI, extramural venous invasion. Pacienti  
s detekovatelnou žilní invazí na MR mají významně horší prognózu a také významné riziko synchronního jaterního 
metastazování. 
Speciálně se na MRI hodnotí distální nádory rekta – zde má klíčový význam vztah nádorové infiltrace ke svěračům 
(hodnotí se infiltrace intersfinkterického prostoru, infiltrace zevního svěrače) a k musculus levator.
Pro prognózu má zásadní význam stagiengové hodnocení MRI po proběhlé neoadjuvantní léčbě (viz níže) tzv. 
restaging.
Klíčový význam v rámci lokálního stagingu nemetastatického karcinomu rekta má MR.
Především na jejím základě se v prostředí multidisciplinární onkologické indikační komise stanovuje, zda je 
indikována primární chirurgická léčba nebo léčba neoadjuvantní. V rámci neoadjuvantní léčby se zvažuje 
radiochemoterapie, radioterapie krátkodobá , nově se v indikovaných případech zvažuje i systémová chemo(bio) 
terapie.
MR hraje i zásadní roli pro volbu chirurgického zákroku. Zvažuje se lokální výkon (TEM) či standardní resekce: 
nízká přední resekce s partiální či totální mesorektální excizí (TME) nebo abdominoperineální amputace rekta.
Ve speciálních případech je na základě MR a klinického vyšetření indikována extrasfinkterická resekce či 
extralevátorová amputace rekta. Výjimečně indikovanými zákroky jsou multiorgánové resekce či tzv. exenterace 
malé pánve.

Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

…. že  se  jedná skutečně o nemetastatický tedy 
absence  M 

 
 
 

• torakoabdominální CT 
 

• vysoké onkomarkery a negativní CT = indikace 
pro PET 

Chirurg, nemetastatický  karcinom  rekta   
a TNM  klasifikace 

Co potřebuje chirurg vědět před operací pacienta pro karcinom rekta ? 

 

Po  standardním chirurgickém vyšetření:  
p.r.,  anoskopie, rektoskopie, vyš.per vaginam… 
 

Kala Z. et al 

Chirurgická klinika LF MU FN Brno 

2. NÁRODNÍ KONGRES  
O KOLOREKTÁLNÍM 

KARCINOMU  
 

Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

JAKÝ  VÝKON  BUDE  PLÁNOVAT ?   
 
 
 

• lokální  excize 
• resekce   

 
 

Na tyto otázky odpoví stagingová vyšetření ! 

 
Zda bude primární modalitou chirurgie  
či zda bude nutná neoadjuvantní léčba  
 

Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

NOVĚ 
 

R1  neresekabilita:    
  
CRM 1mm a menší i po neoadjuvantní léčbě tzv. MR CRM 

 
 MR CRM postižené…. 28% lokálních recidiv 

 
   versus 

 
MR CRM po RCHT negativní 12 % lokálních recidiv 

Patel  JCO  2011 
 

Základem lokálního stagingu je TRUS  
a především  

 
MRI ! 

 

MRI  - nejdůležitější  stagingové  vyšetření 
 
Původně 
  

 T  tumoru  
 N uzliny 
 Vzdálenost  tumoru od  anokutánního přechodu ! 
 (nejobjektivnější) 

Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Pacienti s vysokým rizikem 
 

 
MRI   tumour  spreda  větší  než  5 mm 

 
Pozitivita  EMVI 

 

EMVI…extramural  venous  invasion…velké riziko 
synchronních  metastáz 

Smith et  al  BJS   2008  

Další ukazatele hodnotitelné na MRI mají 
prognostický význam  !

 
Šíření nádoru:   
 
  EMD  …extramural  spread   větší  5 mm  
 
  (T3a ,T3b  versus T3 c, T3 d)  cut off  5  mm 
      Merkel  et  al   2001 

 
 

MRI  and  histopathology  assesment  of  tumor  spread  are  considered  
equivalenth 

 

Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta



92     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Speciální hodnocení distálních 
tumorů ! 

 

• mají horší prognózu  a  vyšší  pravděpodobnost  R1  resekce 
 

Dis  Colon Rectum 53(1)  53- 56 
 

Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta

  
 Další parametry:    
 
 
Uzliny  v oblasti ilických cév  
 
• neznamená to  rozšíření  lymfadenektomie, pouze  

indikace k odběru 
 

• Rozhodování  o typu  neoadjuvance  
 

• krátká  RT  ev.  dlouhodobé RCHT  ev. 
systémová  chemo (bio) ? 

 



92     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     93

Pozn.

Pozn.

Chirurg a T+N diagnostika karcinomu rekta

DĚKUJI  ZA  POZORNOST 

• Vztah k intersfinkterickému  prostoru 
• Vztah k zevnímu svěrači 
• Vztah  k m. levator ani 
• MRI  staging  of  low  rectal cancer 
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Take home message
1. M diagnostika CRC pomocí hybridní metody pozitronové emisní tomografie PET) s výpočetní 

tomografií (CT) je zařazena do skupiny indikací vhodných pro toto kombinované vyšetření. 

2. Zvýšený metabolizmus glukózy lze ve většině buněk primárního a sekundárního karcinomu tlustého střeva 
mapovat po intravenózní aplikaci radiofarmaka 18F–fluorodeoxyglukózy (FDG), analogu glukózy, které je 
ve zvýšené míře vychytáváno v nádorových buňkách.

3. Výpočetní tomografie (CT) je zlatým standardem ve stagingu nádorových onemocnění včetně 
kolorektálního karcinomu.  

4. Hybridní vyšetřovací modalita PET/CT kombinující v jednom sezení pacienta PET s CT zvyšuje na 
podkladě morfologicko–anatomické informace specificitu a celkovou přesnost obou zobrazovacích metod 
prováděných samostatně.

MUDr. Jana Votrubová, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

PET/CT v M diagnostice kolorektálního karcinomu
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PET/CT v M diagnostice kolorektálního karcinomu

Diagnostika metastazujícího kolorektálního karcinomu (CRC) pomocí FDG–PET je dle dnešní medicíny založené na 
důkazech(Evidence Based Medicine – EBM) zařazena do skupiny indikací vhodných pro toto metabolické vyšetření. 
Zvýšený metabolizmus glukózy ve většině buněk primárního a sekundárního karcinomu tlustého střeva je dobře 
využitelný pro vyšetření postižených pacientů pozitronovou emisní tomografií (PET) pomocí radiofarmaka  
18F–fluorodeoxyglukózy (FDG). Hybridní vyšetřovací modalita kombinující PET s výpočetní tomografií (CT) zvyšuje 
na podkladě přidané morfologicko–anatomické informace specificitu a celkovou přesnost velmi senzitivního 
funkčního vyšetření PET. Vyšší senzitivitu dosahuje FDG–PET/CT díky zobrazení drobných plicních a jaterních 
metastáz na CT skenech, které jsou velikostí pod hranicí prostorové rozlišovací schopnosti PET. 
Vzhledem k mohutnému rozvoji chirurgických (záchovné resekce střeva, resekce jaterních a plicních metastáz)  
i nechirurgických technik (TACE, RFA) se indikace k  FDG–PET/CT rozšiřují. Hybridní vyšetření je využíváno 
pro ověření počtu a topografie ložisek nádoru před zvažovanými výkony a pro ověření účinnost terapie po vlastním 
výkonu. Je tak možné spolehlivě odhalit pacienty vhodné pro radikální léčbu a vyčlenit pacienty s  rozsáhlým 
nádorovým postiženým pro léčbu paliativní.
Neocenitelnou výhodou FDG–PET/CT vyšetření ve stagingu kolorektálního karcinomu je možnost provedení 
dvou vyšetření v  jednom sezení, neinvazivita a standardní velký rozsah snímání od baze lební po proximální 
polovinu stehen. 
Nevýhodou tohoto vyšetření je určitá radiační zátěž pacienta, která se významně snižuje použitím vysoce 
citlivých moderních skenerů, využitím dostupných skenovacích i rekonstrukčních algoritmů a správnou přípravou 
pacienta před vyšetřením.
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PET/CT v M diagnostice kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

18FDG PET Normální PET nález 18FDG PET 

 
Fyziologické: 

Neurony 

Waldeyerův okruh, larynx 

Myokard 

Žaludek + střeva 

Kostní dřeň  

Ledviny a močový měchýř 

 jana.votrubova@FTN.cz 

Většina maligních tumorů vykazuje zvýšenou 
akumulaci FDG: 
 
 FDG vstup 
   zmnožením inzulín non-dependentních  
   glukózových & FDG transportérů 
 

18FDG Farmakokinetika 

 FDG fixace 
   zvýšením fosforylace glukózy & FDG 

 FDG uvolnění 
   snížená koncentrace glukózo-6-fosfatázy 

=> Diagnostická informace je  podmíněna  vysokým kontrastem nádor / pozadí 

jana.votrubova@FTN.cz 

PET/CT v M diagnostice 
kolorektálního karcinomu 

J.Votrubová¹, Š. Bohatá² 

¹RDG oddělení Thomayerova nemocnice Praha 

²RDG klinika FN Brno 

2. NÁRODNÍ KONGRES O 
KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 

PRAHA 2013 
jana.votrubova@FTN.cz 

PET/CT v M diagnostice kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.
CRC  - META v JÁTRECH 

Veit-Haibach,P. Diagnostic accuracy of 
colorectal  
Cancer staging with whole-body PET/CT 
colonography. 

JAMA. 2006 Dec 6;296(21):2590-600  
 

jana.votrubova@FTN.cz 

Výhody hybridního zobrazení PET/CT 

• Celotělové vyšetření kombinující metabolické a anatomicko-morfologické 
informace v jednom vyšetření  

• Drobná ložiska, která zatím nemají  anatomicko-morfologický korelát na CT 
skenu, vykazují často vysokou akumulaci radiofarmaka a jsou již v časném 
stadiu detekovatelná  na PETu  - např. drobné peritoneální či kostní 
metastázy  

• CT obraz vytvoří anatomickou a morfologickou mapu pro pozitivní PET 
nález a umožní tak přesnou anatomickou lokalizaci hypermetabolického 
ložiska  a ozřejmí vztah ložiska k okolním strukturám  - např. lokalizace  
jaterní metastázy a vztah k cévním strukturám jsou důležité pro 
rozhodování o resekabilitě  a typu resekce   

• Rozsah metastatického postižení vedoucí ke správné volbě terapeutického 
postupu – např. resekce  solitární jaterní metastázy versus paliativní  
terapie při metastatickém rozsevu   

• Kontrola terapeutického efektu – např. průkaz neviability v reziduu tumoru 

jana.votrubova@FTN.cz 

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE  - CT   

Anatomie 
Denzita  (HU)– informace o struktuře tkání  
Sycení po aplikaci kontrastním látky (enhancement) 

jana.votrubova@FTN.cz 

PET/CT v M diagnostice kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

PET/CT v M diagnostice kolorektálního karcinomu

PLICNÍ METASTÁZY  

Vždy CT!!!!! – drobné plicní noduly pod rozlišením PETu 

jana.votrubova@FTN.cz 

FDG/ PET MOŽNÁ FALEŠNÁ NEGATIVITA 

• Nádory s nízkým a variabilním 
metabolizmem FDG  - prostata, 
adenokarcinomy ledvin, HCC, mucinózní 
typy nádorů 

• Malé ložisko (pod 5 mm)-typické 
mnohočetné  metastázy v plicích, kdy 
větší ložiska vykazují pozitivitu na PET 
skenu, menší ložiska jsou PET negativní  

• Vysoké pozadí aktivity (např. karcinom 
močového měchýře) 

• Hyperglykémie (vychytávání FDG v 
nádoru se sníží) 

jana.votrubova@FTN.cz 

INDIKACE  K FDG PET/CT U CRC 

STAGING – TNM- EBM 2       RECIDIVA – EBM 1a 

-  

 

• Celotělový staging  

-vzestup nádorových markerů a negativní konv. zobr. metody 

- nespecifické nálezy v konv. zobr. metodách 

- presakrální masa (fibróza vers. recidiva) 

- terapeutický efekt (CHT,RT,operace, RFA, TACE…) 

Blodgett, TD., et al. PET/CT: Form and function. Radiology 2007, 242, p. 360-384 
Kuehl, H., et al. Can PET/CT replace separate diagnostic CT for cancer imaging? Optimising CT 
protocols for imaging cancers of 
The chest and abdomen. J Nucl Med 2007, 48, p. 45S-57S 

jana.votrubova@FTN.cz 
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Pozn.

PET/CT v M diagnostice kolorektálního karcinomu

ZÁVĚR - HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT 

Kombinace metabolického a  
anatomicko – morfologického  
obrazu vyšetřované oblasti 

 
Vždy „torzo“ – rozsah od baze lební po 

proximální polovinu stehen 

jana.votrubova@FTN.cz 
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Take home message
1. Léčba metastazujícího karcinomu rekta probíhá v multidisciplinárním prostředí onkologické indikační 

komise. Důležitá je přítomnost chirurga nejen při vstupním stagingu, ale i v průběhu restagingu,  
každé 3 měsíce onkologické léčby, a to i ve skupině iniciálně „nikdy neresekabilních”. 

2. Resekabilita je definována jako zachování minimálně 30% funkčního jaterního parenchymu při zachování 
dobrého cévního zásobení zbytkové části jater, její dobré žilní drenáže a kvalitní drenáže žluči. 

3. Resekabilitu lze zvýšit i některými speciálními intervenčně radiologickými metodami (předoperační 
embolizace větve v.portae či kombinace chirurgické resekce s lokální destrukcí malé metastázy velikosti  
do 2 cm pomocí RFA – radio frekvenční ablace). 

4. Situace u synchronních metastáz karcinomu rekta je složitější, protože je zapotřebí kalkulovat i se 
stagingovým vyšetřením primárního nádoru rekta– viz nemetastatický karcinom rekta.

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Chirurgická klinika, FN Brno

Chirurg a M diagnostika karcinomu rekta
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Metastazující karcinom rekta je příkladem onemocnění, kde se nelze řídit jednoduchými léčebnými schématy.  
V současnosti je přijímán všeobecně jako konsenzus individualizovaný přístup každého pacienta ve IV. stadiu za 
účasti všech relevantních odborníků onkologické indikační komise na základě pečlivého stagingového vyšetření 
pomocí nejmodernějších zobrazovacích metod. 
Důležitá je přítomnost chirurga nejen při vstupním stagingu, kdy se metastazující karcinom rekta rozděluje na 
primárně resekabilní, resekabilní po konverzní léčbě a nikdy neresekabilní, ale i v průběhu reevaluace, která by měla 
probíhat každé 3 měsíce onkologické léčby, a to i ve skupině nikdy neresekabilních nálezů. 
V posledním desetiletí došlo díky pokroku v zobrazovacích metodách k výraznému zpřesnění stagingu metastazujícího 
karcinomu konečníku. Jde zejména o rutinní užívání torakoabdominálního CT při pátrání po vzdálených orgánových 
metastázách. Nejčastěji metastázy postihují játra. V případě potřeby je CT vyšetření doplněno vyšetřením pomocí 
MR. Výrazný pokrok byl zaznamenán v rozlišení malých jaterních lézí menších než 1 cm pomocí UZ vyšetření  
s kontrastní látkou CEUS. PET a PET/ CT se užívá k detekci viabilní nádorové tkáně, zejména při vylučování podezření 
na konvenčních zobrazovacích metodách skrytých metastáz. 
V případě synchronního metastazujícího karcinomu konečníku je třeba došetřit i nález na rektu, pomocí transrektální 
ultrasonografie a magnetické rezonance rekta a pánve. 
U metastazujícího karcinomu konečníku nejprve zhodnotíme, zda jsou nemocní schopni agresivního onkologického 
a onkochirurgického přístupu či zda jsou vzhledem ke svému stavu kandidáty paliativní a symptomatické léčby. 
 
U kandidátů agresivní léčby se u metachronního metastazujícího karcinomu konečníku zabýváme jen resekabilitou 
metastáz. U synchronního metastazujícího karcinomu rekta je situace složitější – hodnotíme resekabilitu primárního 
nádoru rekta dle MR (cirkumferentní okraj!) a resekabilitu dceřinných nádorů (na CT dutiny břišní a hrudníku). 
Postižené s nejčastějšími orgánovými metastázami jater pak rozdělujeme do 3 skupin – na pacienty primárně 
resekabilní, – na pacienty resekabilní po neoadjuvantní konverzní léčbě – a na pacienty „nikdy neresekabilní“ 
(většinou s mnohočetnými metastázami ve více orgánech). 

Velké části pacientů ve IV. stadiu onemocnění schopných agresivní léčby lze v současnosti pomoci a zajistit 
velmi dobrou šanci na delší přežívání. Tato šance je velká především u pacientů, kterým se podaří metastázy  
(u synchronního karcinomu rekta samozřejmě nejen metastázy, ale i primární nádor !) radikálně odstranit 
chirurgickou cestou. Díky pokroku v hrudní chirurgii a zejména jaterní chirurgii se staly tyto náročné operace pro 
nemocné relativně bezpečné s nízkou letalitou a akceptovatelnou morbiditou. U resekčních výkonů na játrech 
se preferují neanatomické resekce. Výjimkou však nejsou ani indikace k rozsáhlým anatomickým resekcím jater 
u biologicky mladých pacientů s příznivou biologií nádoru. Obecně platí, že z 8 jaterních segmentů je z funkčního 
hlediska nutné zachovat minimálně 20% jaterního parenchymu, tj. cca 2 jaterní segmenty (pozn.: transplantace 
jater není v současnosti léčebnou metodou u metastazujícího KRK! V případě hepatopathie (která může být dána  
i dlouhodobou chemoterapií) procento nutného minimálního množství jaterní tkáně stoupá na 30 až 40%. 
Při řešení případů metastatického karcinomu rekta se prohlubuje spolupráce všech zúčastněných odborníků 
z onkologické komise. Případné operační léčbě ve většině případů (výjimkou je například primárně resekabilní 
metachronní solitární jaterní metastáza) předchází léčba v podobě systémové chemoterapie, často i v kombinaci  
s biologickou léčbou. 
Primární resekabilita jaterních metastáz není vysoká a pohybuje se okolo 20 %. Příčinou neresekability není jen 
neodstranitelnost všech metastatických ložisek (částečné odstranění metastáz karcinomu rekta, tzv. debulking 
není účinný!), ale i nemožnost zachovat dostatečné množství funkčního jaterního parenchymu. 
Díky stále účinnějším látkám a lékům lze u značné části pacientů postižených metastázami dosáhnout zmenšení 
dceřiných nádorů. To pak umožní následné chirurgické odstranění metastáz, které byly před léčbou původně 
neodstranitelné, s možností zachování dostatečného množství funkčního jaterního parenchymu. Léčebná odpověď 
na chemo či chemobioterapie je hodnocena na zobrazovacích metodách podle různých kritérií (např. kritéria 
RECIST). Příznivá léčebná odpověď je v současnosti až u 30% nemocných. Tato příznivá odpověď je i důležitým 
prognostickým kritériem. U metastatických ložisek okolo 1 cm je třeba počítat s možností vymizení metastázy na 
zobrazovacích metodách (missing metastases). Proto je nutné v těchto případech neoadjuvanci vždy pečlivě zvážit  
a eventuálně velmi dobře definovat lokalizaci metastáz v rámci segmentálního uspořádání jater. Délka neoadjuvantní 
chemoterapie by neměla překročit v ideálním případě 5 sérií chemoterapie z důvodů toxicity a nárůstu možných 
pooperačních komplikací při následné chirurgické léčbě. 
Pokud dojde k sekundární resekabilitě, hovoříme o konverzní léčbě. Pacienti resekovaní až po této konverzní léčbě 
mají přibližně stejnou šanci na pětileté přežití jako pacienti, kteří byli resekovatelní primárně. 5 leté přeživání po 
úspěšné R0 resekci se pohybuje okolo 40 % (u solitární metastázy metachronního karcinomu rekta až 60 %). 
Resekabilitu lze zvýšit i některými speciálními intervenčně radiologickými metodami (předoperační embolizace 
větve v. portae k dosažení hypertrofie po resekci ponechané části jater či kombinace chirurgické resekce s lokální 
destrukcí malé metastázy velikosti do 2 cm pomocí RFA – radio frekvenční ablace).

Chirurg a M diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

 
• Místa nejčastějších metastáz 

 
• Metastázy v jednom orgánu  

• resekabilní 
• potencionálně resekabilní 
• nikdy neresekabilní 

 
• Metastázy  ve  více  orgánech 

• resekabilní  !   např. jaterní a plicní meta, 
jaterní meta a  meta v nadledvině  atd… 

 

Dvě  zcela  odlišné situace 
 
 

synchronní  metast. karcinom  rekta    
x   

metachronní 
 
Synchronní meta…kromě  charakteristiky  nejčastějších 
jaterních  meta - viz  výše i charakteristika  primárního 

nádoru !!!! 
 

Chirurg a metastatický karcinom rekta 
 

 

  
 Co potřebuje chirurg  vědět  … 

Chirurg a M diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Chirurg a M diagnostika karcinomu rekta

 
 

Metachronní  meta…..situace  jednodušší ….  Hodnotíme  
meta  situace v jednom orgánu, nejčastěji v játrech.  

  
 

Posouzení  metastáz 
 

 
• resekabilní      -   resekabilita  I.st.,  resekabilita  II. st. 

 

•  potencionálně  resekabilní  po konverzní  léčbě      
  

•  nikdy  neresekabilní 
  

Předpoklad plánované resekce: 
 

 

 

• absence  neodstranitelného extrahepatálního postižení 
• význam PET 
• pozitivita subhepatálních uzlin již není KI resekce ! 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Technicky obtížné resekce 
 

• Kontakt  se všemi třemi  jaterními žilami 
• Kontakt s oběma magistrálními  portálními větvemi 

Neresekabilita  jaterních metastáz 
 

• Nemožnost  odstranit  veškeré  jaterní léze  R0 resekcí 

 

• Nemožnost  zachování   alespoň  30 %  jaterního parenchymu  

 

• Intimní kontakt  jaterní léze s důležitou cévní strukturou v plánovaném zbylém 
jaterním parenchymu 

 

  

  

RESEKABILITA 
• zachování  alespoň  30 %   funkčního jaterního parenchymu   
 ( lépe  vztah objemu jater k hmotnosti pacienta !!!)   

 
• při  zachování   arteriálního a portálního  zásobení….(vztah  

k hepatickým arteriím a portálním žilám) ,  
 

• při  zachování žilní drenáže (….vztah  k hlavním  hepatickým žilám )  
 

• při zachování  biliární drenáže…  vztah  k biliárnímstrukturám 
 

Chirurg a M diagnostika karcinomu rekta
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Chirurg a M diagnostika karcinomu rekta

DALŠÍ  DŮLEŽITÉ  ASPEKTY 
 
• Metastáza  větší  než  5  cm…..obava  z neresekability  při 

progresi během  neoadjuvantní léčby 
 

• Pozitivní  lymfatické uzliny… nutnost lymfadenektomie (dříve KI) 
 

• Metastázy  1-2cm….obava z „ missing metastases „ během  
neoadjuvantní léčby 

 

 

 

Nutné odstranit  veškerá ložiska  R0  resekcí   
…debulking   nemá  význam  
 
    (transplantace  není indikovaná) 
  

 

POPIS  LOŽISEK: 
 

Lokalizace…  blízko důležitých struktur….   
 

Cave … confluens hepatických žil s dolní dutou žilou 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

DĚKUJI  ZA  POZORNOST 

30 (40) %  funkčního jaterního parenchymu 
význam volumetrie  a  spolupráce  s radiologem !!!!! 

 

• Embolizace  vena portae 
• Kombinovaná  resekce a kontralaterální destrukce (RFA) 
• (dvou) etapové resekce 
• In situ splitting  jater 

POPIS LOŽISEK 
 
  

Distribuce  metastáz 
 
…bilobární  uspořádání  … nutnost  etapových 
zákroků…..   opět  význam  volumetrie…  

Chirurg a M diagnostika karcinomu rekta
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Take home message
1.  Metodika lymfatického mapování je již všeobecně respektovaným postupem v diagnostice metastáz  

do lymfatických uzlin.

2. Lymfatické mapování a biopsie sentinelové uzliny umožňuje zpřesnění stagingu onemocnění.

3. Umožňuje cílenou multimodální léčbu respektující individualitu pacienta.

MUDr. Jiří Duben, Ph.D.
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas a.s., Zlín

Univerzita T. Bati, Zlín
Bioptická a cytologická laboratoř, Zlín

Sentinelová uzlina
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Spoluautoři: Duben J., Gatěk J., Dudešek B., Kotoč J., Kosáč P., Vážan P.
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Úvod:
Kolorektální karcinom představuje druhou nejčastější malignitu v  rozvinutých zemích a je čtvrtou nejčastější 
malignitou vedoucí k  úmrtí pacienta. Standardem chirurgické léčby je segmentální resekce s  en–bloc 
lymfadenektomií. Regionální metastázy v lymfatických uzlinách jsou jedním z nejdůležitějších faktorů indikace 
k  adjuvantní léčbě systémovou chemoterapií. 5–ti leté přežití u stadia I je 90% u stadia II je 75%. Tato 
stadia jsou definována jako stadia s negativními uzlinami (N0), přesto se u 30 % pacientů v  těchto stádiích 
vyvinou vzdálené metastázy a pacienti umírají na kolorektální karcinom. Jednou z  příčin tohoto stavu je 
chybné zařazení do časnějšího stadia u pacientů během diagnostického procesu včetně rozsahu chirurgického 
výkonu (nedostatečný rozsah) a histopatologického vyšetření – nedetekované metastázy, mikrometastázy  
a ITC v lymfatických uzlinách. V případě histopatologického vyšetření se jedná o absolutní počet vyšetřených 
uzlin a techniku vyšetření. Dnešním histopatologickým standardem je vyšetření lymfatických uzlin jedním  
4 µm řezem vedeným každou uzlinou. Ideálním řešením by bylo vyšetření všech odebraných uzlin sériovými řezy, 
imunohistochemicky či RT–PCR technikami. Vyšetření sériovými řezy či imunohistochemicky by však bylo pro 
velké množství detekovaných uzlin časově a technicky velmi náročné a drahé. Koncept sentinelové uzliny nabízí 
řešení jak zlepšit přesnost určení stadia onemocnění. Přínosem biopsie sentinelové uzliny je mimo jiné i možnost 
podrobného vyšetření pouze několika uzlin.

Lymfogenní metastazování kolorektálního karcinomu:
Lymfogenní metastazování u kolorektálního karcinomu nejčastěji probíhá do lymfatických uzlin podél příslušných 
arterií. Jsou popsány i extraanatomické lymfatické metastázy a lymfatické metastazování podél stěny 
střevní. Možné je také metastazování podél centrálněji následující arkádové tepny až ke kmeni a.mesenterica 
superior či inferior a tyto uzliny jsou popisovány jako vzdálené metastázy. U a.mesenterica inferior se jedná 
o metastazování do oblasti preaortální a levé paraaortální, zřídka také do oblasti interaortokavální. Konečně 
přes uzliny za pankreatem je možné šíření do hepatoduodenálního ligamenta. Podobně se chová i v případě 
vzdáleného metastazování a. mesenterica superior. Tyto vzdálené metastázy nejsou objektem standardní 
lymfadenektomie, ale mají smysl v případě terapeutické lymfadenektomie. Ze studie japonského chirurga 
Jinaaie vyplývá, že maximum časných metastáz do uzlin se nachází v oblasti podél stěny střevní proximálně ve 
vzdálenosti 7.5 cm, a proto je nutno se věnovat arterielním splavům této oblasti. U tumorů v obou flexurách 
je nezbytné předpokládat metastazování oběma směry. Nádory pravé flexury metastazují v  oblasti a. colica 
dextra (která jen v 15% odstupuje přímo z a.mesenterica superior), ale také metastazují podél a.ileocolica  
a stejně tak podél pravého raménka a.colica media. Karcinomy kolon transversum mohou metastazovat v rámci 
velké sítě i do oblasti arkády a. gastroepiploica dextra. Nádory levé poloviny kolon transversum se mohou šířit 
také do uzlin při dolní hraně pankreatu. U karcinomů v blízkosti levého kolon se zvětšuje množství metastáz 
v oblasti kmene a. mesenterica inferior šířící se přes odpovídající arterie a to především přes a. colica sinistra 
ascendens. Naproti tomu u karcinomů proximální části kolon descendens jsou metastázy nalézány při kmeni 
a. colica media. Karcinomy sigmoidea metastazují výhradně do uzlin ke kmeni a.mesenterica inferior, což 
platí i pro karcinomy rekta. Kontroverzní je v  současnosti i názor na vysokou ligaturu art. mesenterica inf. 
Karcinomy horní třetiny rekta metastazují aborálně pouze do vzdálenosti 4 cm, a proto je nutné provést resekci 
mesorekta 5 cm aborálně od hranice nádoru. Tumory dolních dvou třetin rekta metastazují do jakýchkoli části 
mesorekta, tudíž je vždy nezbytné provést totální excisi mesorekta. Na rozdíl od Japonska je kontroverzní řešení 
metastazování tumorů dolní třetiny rekta podél a.iliaca interna. Metastázy zde mohou být nalezeny až ve 40% 
u lokálně pokročilých tumorů. Byla publikována anatomická studie laterálních pelvických uzlin se zaměřením 
na výskyt metastáz a technickými problémy vznikajícími při laterální lymfadenektomii v chirurgické terapii 
karcinomu rekta. V oblasti malé pánve bylo na 16 kadaverech nalezeno průměrně 28.6 uzlin (16–46) s maximem 
výskytu ve fossa obturatoria. Hypogastrické uzliny leží převážně v blízkosti dolního hypogastrického plexu, ale 
zasahují až k hlubokým pánevním žilám. Potíže při pánevní lymfadenektomii jsou spojeny mimo jiné s identifikací 
hypogastrických nervů a ev. následnou sexuální dysfunkcí. Komplikace spojené s rutinním prováděním pánevní 
laterální lymfadenektomie mohou být řešeny aplikací techniky značení tumoru radiokoloidem, který označí 
spádové lymfatické uzliny. 

Sentinelová uzlina
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Zásady lymfadenektomie 
Prognostické faktory, doporučený počet vyšetřených uzlin, lymfatický staging
Po kurativní resekci kolorektálního karcinomu přibližně kolem 50% pacientů umírá na metastázy v  prvních 
pěti letech. Staging nám umožňuje diferencovat různé skupiny onemocnění s  různou prognózou. Současný 
staging vychází z modifikované Dukesovy klasifikace, respektive z klasifikace TNM. Pacienti klasifikovaní 
dle Dukes A/stadium I mají pětileté přežití cca 90%, ve stadiu Dukes B/stadium II od 70–80% a ve stadiu 
Dukes C/stadium III 35–60%. Studie s  adjuvantní chemoterapií potvrdily snížení mortality ve stadiu Dukes 
B/C o 22% . Tříleté přežití se zvýšilo z 64% na 76% u stadia Dukes C. Přesto u 27 % pacientů s Dukes B2 
dojde k relapsu onemocnění do pěti let. Relaps u pacientů ve stadiu B2 je pravděpodobně způsoben okultními 
metastázami v  lymfatických uzlinách či šířením nádoru mimo lymfatika. Pokud by bylo možno tuto rizikovou 
skupinu pacientů identifikovat, může profitovat z  adjuvantní chemoterapie. Současné metody stagingu však 
nejsou dostatečně citlivé. V případě lymfatického šíření mohou být pozitivní lymfatické uzliny také přehlédnuty, 
pokud je vyšetřeno jen malé množství uzlin. Studie z osmdesátých a devadesátých let potvrzovaly, že u více než 
75% pacientů s kolorektálním karcinomem je vyšetřeno méně než 10 uzlin. Po celosvětové diskusi a na základě 
randomizovaných studií na téma nezbytného počtu vyšetřených uzlin se sešla komise odborníků na kolorektální 
karcinom v  roce 1990 při světovém gastroenterologickém kongresu v  Sydney. Výsledkem bylo doporučení 
k klinicko–patologickému stagingu a chirurgii kolorektálního karcinomu. Další doporučení (Guidelines 2000 for 
Colon and Rectal Cancer Surgery) následovala z  expertního panelu chirurgů při americkém National Cancer 
Institute (NCI) a na základě randomizovaných studií byl doporučen při operaci kolorektálního karcinomu jako 
minimální počet 12 vyšetřených uzlin. Identifikace lymfatických uzlin v resekátu není jednoduchá, a proto 
byly vyvinuty techniky „fat clearance“ ke zvýšení počtu detekovaných lymfatických uzlin. Technika izolace uzlin 
pomocí alkoholu zvýšila průměrný počet vyšetřených uzlin na 18.5 respektive na 39 dále až na 52. K upstagingu  
a migraci ze stádia Dukes B na stádium Dukes C došlo u 8.6% pacientů. Tato technika je velmi pracná a náročná na 
čas. Modernější metody popsaly rychlejší rozpouštění tuku s průměrným počtem vyšetřených uzlin až 58 a také 
se zvýšeným počtem nalezených pozitivních uzlin na 53%. Ačkoliv techniky rozpuštění tuku vedly k upstagingu 
pacientů, nedošlo ke zlepšení přežívání u skupiny pacientů s negativními uzlinami. Přes pokrok jsou stále všechny 
tyto techniky náročné na zpracování preparátu a čas a nejsou proto rutinně používány. 
 Při určení prognózy onemocnění stejně jako u karcinomu žaludku a jícnu, se však stále více prosazuje názor, že 
poměr pozitivních uzlin a negativních uzlin má větší prognostický význam než pouze absolutní počet pozitivních 
uzlin. Stále však platí, že je nezbytný minimální počet vyšetřených uzlin i při hodnocení poměru pozitivních  
a negativních uzlin. Předmětem výzkumu je nyní vhodné rozdělení vyšetřených uzlin do jednotlivých rizikových 
skupin podle jejich vzájemného poměru. Pacienti jsou rozdělování nejčastěji do 4 skupin podle poměru pozitivních 
a negativních uzlin. LNR skupiny: 1 (0 < LNR ≤ 0.1); 2 (0.1 < LNR ≤ 0.25); 3 (0.25 < LNR ≤ 0.5); a 4 (LNR > 0.5)  
5 leté přežití u jednotlivých skupin LNR1, LNR2, LNR3, a LNR4 bylo 73%, 64%, 44%, a 22%. (Qiu)

Současná doporučení v oblasti lymfadenektomie: 

NCCN guidelines 1.2014: 

•	 Lymfatické	uzliny	v oblasti	vyživujících	cév	mají	být	identifikovány	pro	vyšetření	patologem
•	 Klinicky	pozitivní	lymfatické	uzliny	mimo	oblast	resekce	mají	být	bioptovány	a	odstraněny
•	 Ponechané	pozitivní	uzliny	pak	značí	inkompletní	resekci	(R2)
•	 Minimum 12 lymfatických uzlin musí být vyšetřeno ke stanovení N stadia

AJCC 2010 staging system (TNM 7.edice):

Počet postižených uzlin rozdělil odebrané uzliny na N1 a N2 skupinu. Skupina N1 byla dále rozdělena na N1 
a (metastáza v  1 uzlině) a N1b (metastázy ve 2–3 uzlinách). N2 byla rozdělena na N2a (metastázy ve  
4–6 uzlinách) a na skupinu N2b (metastázy ve více než 7 uzlinách). Obě nové podskupiny reprezentují vždy cca 
50 % pacientů. 
Minimální počet vyšetřených uzlin je 12. 

Modrá kniha České onkologické společnosti 17. vydání (2013)
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Indikace pro adjuvantní chemoterapii ve stadiu II (pT3, N0, M0 high risk podskupina).
High risk skupina: neznámé resekční okraje, obstrukce, perforace střeva nádorem, špatná diferenciace nádoru, 
mucinózní složka, nedostatečný počet vyšetřených lymfatických uzlin (podmínkou pro přesný patologický 
staging je vyšetření nejméně 12 lymfatických uzlin). Lymfatická a/nebo vaskulární a/nebo perineuronální 
invaze.

Sentinelová uzlina – historie:
V roce 1977 Cabanas byl první, kdo použil termín „sentinelová uzlina“ u pacientů s karcinomem penisu. V roce 
1992 Wong popsal techniku detekce sentinelové uzliny na „feline model“. Ve stejném roce Morton popsal 
techniku a klinické využití metody u pacientů s melanomem. Morton použil techniku mapování pomocí Blue, další 
autoři použili k detekci sentinelové uzliny gama sondu. V roce 1994 Guiliano popsal techniku sentinelové uzliny 
u karcinomu prsu. Od té doby byl koncept sentinelové uzliny použit v mnoha rozličných lokalizacích – karcinomu 
štítné žlázy, vulvy, jazyku, oesophagu, žaludku, plic, colon a rekta. V roce 1990 popsal Joosten první použití 
techniky sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu. U 50 pacientů použil techniku aplikace 1–2 ml Patentblue 
V, kterou instiloval do okolí tumoru subserosně a submukosně pomocí rektoskopu. Techniku použil u pacientů 
s karcinomem rekta. Identifikoval sentinelovou uzlinu u 70% pacientů, se senzitivitou okolo 45%. Saha a Wiese 
byli prvními autory, kteří popsali úspěšnou techniku lymfatického mapování s použitím modré barvy (Isosulfan 
blue = Lymfazurin). Dokázali identifikovat sentinelové uzliny u 99 – 100 % pacientů s vysokou senzitivitou 91% 
respektive 92 %. Kitagawa popsal odlišnou techniku mapování s použitím radioaktivního nosiče. Endoskopicky 
aplikoval 99mTc koloid do submukosy několik hodin před operací. Jelikož má nosič větší molekulu a je absorbován 
makrofágy, přetrvává v sentinelových uzlinách delší dobu a odstraňuje problém s průchodem uzlinou jako je  
u Patent blue. Wong popsal tzv. ex vivo metodu lymfatického mapování. Po excisi preparátu patolog aplikoval Blue 
dye do submukosy na antimesenteriální straně. Jelikož i Blue dye aplikována po excisi preparátu také prochází 
lymfatiky a nabarví uzliny je možno provést mapování i tímto způsobem. Při použití této techniky však není možné 
detekovat ektopicky uložené uzliny. Někteří autoři (stejně jako v našem souboru) používají kombinovanou semi 
ex vivo techniku. Blue dye je aplikována in vivo a uzliny jsou detekovány ex vivo. Bilchik provádí tuto techniku jako 
doplňkovou při selhání in vivo techniky. Ve všech studiích jež obsahují karcinom rekta je zdůrazněno, že identifikace 
je u karcinomu rekta mnohem složitější a je zatížena vyšším počtem falešně negativních uzlin. Je to způsobeno 
anatomií mesorekta, jež postrádá serosní obal, je mnohem tlustší a neforemnější než mesokolon a je hladké. Také 
extraperitoneální pozice mesorekta znesnadňuje přehled a detekci zbarvených uzlin. Principem chirurgického 
výkonu na kolorektu je odstranění primární léze společně s přilehlou oblastí lymfatické drenáže mesenteria. 
Biopsie sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu nevede zásadně na rozdíl od melanomu a karcinomu prsu 
ke změně techniky ani rozsahu výkonu. Typicky je využívána ke zlepšení stagingu. Lymfatické mapování však 
také může změnit rozsah výkonu, pokud se prokáže aberantní drenáž tumoru, která je definována jako uložení 
sentinelové uzliny mimo oblast předpokládaného rozsahu resekce. Detekce aberantní lymfatické drenáže je však 
smysluplná pouze při aplikaci in vivo techniky lymfatického mapování a chirurg, který během výkonu detekuje 
aberantní lymfatickou drenáž je schopen přizpůsobit rozsah výkonu mapované oblasti. Nejčastěji se aberantní 
lymfatická drenáž vyskytuje u karcinomů pravého kolon a sigmatu. (Saha 2013) 

Histologické vyšetření lymfatických uzlin u kolorektálního karcinomu
Standardem histologického vyšetření lymfatických uzlin u karcinomu kolorekta je vyšetření všech odebraných 
uzlin jedním 4 µm řezem každou odebranou uzlinou. Preparát je barven hematoxylin eosinem a metastázy 
jsou detekovány mikroskopicky. Standardem vyšetření sentinelových uzlin je metodika seriových řezů a ev. 
imunohistochemické a RT–PCR vyšetření. Upstaging je definován jako metastázy či mikrometastázy nalezené 
v sentinelových uzlinách a to v jiných řezech než ve standardním řezu. Použitím metodiky lymfatického mapování 
a vyšetřením sentinelových uzlin dochází k upstagingu v cca 5–15% případů. 
Imunohistochemické vyšetření ev. RT – PCR techniky zlepšují staging onemocnění, nicméně jsou příliš technicky  
a časově náročné pokud bychom je použili na všechny nalezené uzliny. Zvláště se stává problémem v dnešní 
době, kdy je kladen důraz na co největší počet vyšetřených uzlin. Problém odpadá pokud ovšem použijeme těchto 
moderních technik k  vyšetření sentinelových uzlin, u nichž je nejvyšší šance na postižení metastázami. Jsou 
často jedinými, v nichž je metastáza nalezena. Pokud by byla technika sentinelové uzliny uznána jako ověřená 
i v  případě kolorektálního karcinomu, pak by bylo možno se soustředit pouze na sentinelovou uzlinu (nebo 
několik) uzlin a detekovat v nich metastázy, mikrometastázy či volné buňky. Technika sentinelové uzliny tudíž 
má potenciál stát se rychlejší a levnější procedurou při stanovení přesného stagingu kolorektálního karcinomu.

Současná technika lymfatického mapování a biopsie SLN u kolorektálního karcinomu:
Ke značení lymfatik jsou nejčastěji používány lymfotropní látky Isosulfan Blue a Patentblau. Látka se aplikuje 



114     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     115

Sentinelová uzlina

subserosně – vpichy jsou vedeny tenkou jehlou cirkulárně okolo tumoru. Při extrakci jehly je nutno vytvořit 
podtlak jinak dochází k výronu barvy. Po aplikaci je nutno vyčkat 3 – 10 minut než dojde k úplnému mapování 
lymfatického stromu. Aplikace je možná in vivo či ex vivo technikou. In vivo technika je výhodná pro možnost 
detekce aberantní lymfatické drenáže tumoru a možné korekci výkonu, což odpadá při ex vivo identifikaci.  
Ex vivo technika je prováděna patologem. K aplikaci je vhodný nefixovaný preparát a je nutné provádět mapování 
bezprostředně po výkonu. Ex vivo technika má výhodu exaktní aplikace barviva do submukosy na rozstřiženém 
preparátu a neprodlužuje operační výkon. Obě techniky přinášejí ekvivalentní výsledky, co se týče senzitivity. Další 
možností je použití 99mTc koloidu. Používá se jednodenní či dvoudenní protokol. Podle velikosti použité molekuly 
pak radiokoloid zůstává různou dobu v mapovaných uzlinách a je detekovatelný gama sondou. V současné době 
je preferován především u karcinomu rekta, kde je obtížnější detekce zbarvených uzlin. 
Technika sentinelové uzliny je novým pokrokem v kolorektální chirurgii. Kromě dvou iniciálních studií všechny 
ostatní studie prokázaly úspěšné lymfatické mapování. Je možno s vysokou pravděpodobností identifikovat 
sentinelové uzliny u většiny pacientů a předpovědět tak stav uzlin s vysokou přesností. S pomocí aplikace “blue 
dye” je technika jednoduchá, levná, rychlá a může být použita na kterémkoli pracovišti. Metodika má krátkou 
učební dobu, po níž může být dosaženo procento záchytu blížící se 100%. I když vlastní sentinelová uzlina je 
prakticky vždy detekována, může být falešně negativní. Důvody falešné negativity SLN:

1.  obstrukce lymfatických cest tumorem může změnit směr toku lymfatik do alternativních cest vedoucích do 
dalších lymfatických uzlin, jež mohou být následně identifikovány jako sentinelové a nemusí v tomto případě 
obsahovat metastázu (popsáno i u karcinomu prsu) Nádor může také při šíření mimo stěnu střevní ev. rekta 
prorůstat přímo do přilehlých uzlin a deformovat lymfatickou síť.

2.  chyby v samplingu se mohou vyskytnout během standardního patologického vyšetření sentinelové uzliny.  
Je vyšetřeno asi 0.04% lymfatické uzliny a je tak možné přehlédnutí metastázy 

3.  během mobilizace kolon nebo rekta je možná destrukce lymfatik a tím se znemožní nabarvení sentinelové 
uzliny

4.  procedurální chyba může také vést k špatné identifikaci sentinelové uzliny. Místo aplikace je velmi důležité. Je 
třeba aplikovat látku cirkulárně okolo tumoru, jinak může dojít k špatné identifikaci sentinelové uzliny 

Falešná negativita sentinelové uzliny nicméně většinou neovlivní staging onemocnění. Technika sentinelové 
uzliny je totiž vždy doprovázena standardní resekcí mesokolon či mesorekta s patologickým vyšetřením všech 
nalezených uzlin. To znamená, že downstaging není častý. Nicméně jedna uzlina obsahující metastázu menší než 
5 mm je těžko k nalezení klasickou patologickou technikou. Pomocí techniky sentinelové uzliny však může být 
nalezena a vést tak k up–stagingu tzn. ke správnému zařazení do stadia. Technika sentinelové uzliny může odhalit 
aberantní lymfatickou drenáž v 2 – 15% případů u klasických technik a ve 28–36 % případů u laparoskopických 
technik, což vede následně k  rozšíření resekce. Nálezy ektopických sentinelových uzlin mohou být důležité  
u karcinomu rekta. 
  Studie z  Japonska ukázaly signifikantně vyšší četnost recidiv a kratší dobu přežití pokud laterální uzliny 
obsahují mikrometastázy, což může prokázat metodika lymfatického mapování. I když tumory většinou dříve 
metastazují do perirektálních uzlin, tak v určitých případech (7.7%), mohou být jedinými uzlinami, do nichž tumor 
metastazuje. Kitagawa nalezl laterální uzlinu jako sentinelovou v 10% případů u pacientů s nízkým karcinomem 
rekta. 
Na základě metaanalýzy všech prací zabývajících se tématikou sentinelových uzlin u kolorektálního karcinomu, 
publikovanou v Lancet Oncology 2011 byl položen základ pro budoucí studie, které jsou nezbytné pro stanovení 
významu lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu: 

Panel: Recommendations for future studies of sentinel lymph nodes in patients with colorectal cancer
•		 At	least	20	sentinel–lymph–node	procedures	should	be	done	by	each	surgeon	in	charge	of	dye	injection	to	

account for the learning curve.
•		 Patients	with	clinical	signs	of	lymph–node	involvement	or	metastatic	disease	should	be	excluded.
•		 The	sentinel	lymph	node	should	be	identified	as	the	first	lymph	node	to	accumulate	tracer	material	by	the	

person undertaking the tracer–material injection during the procedure in the resected specimen, which has 
been freshly harvested and not processed (eg, by fixation in formalin).

•		 Data	for	rectal	and	colon	cancer	should	be	analysed	and	reported	separately.
•		 When	all	 lymph	nodes	are	haematoxylin	and	eosin	negative,	the	pathological	assessment	of	the	sentinel	

node should at least include multi–sectioning. One section of each ribbon should be assessed with 
haematoxylin and eosin staining. If no metastases are identified the rest of the sections should be assessed 
with immunohistochemstry. Based on published works, we recommend the use of at least CAM5.2 (Becton 
Dickinson, San Jose, CA, USA) at five sections with 250 µm intervals.
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•		 All	 metastases	 identified	 by	 immunohistochemistry	 and	 multi–sectioning	 should	 be	 classified	 and	
reported as done by Hermanek and colleagues, occult tumour cells <0,2 mm, micrometastasis 0,2–2,0 mm,  
and metastasis >2,0 mm.

•		 The	 number	 of	 non–sentinel	 lymph	 nodes	 and	 sentinel	 lymph	 nodes	 identified	 should	 be	 reported.	 
The pathologist should aim to retrieve a minimum of 12 lymph nodes (including sentinel lymph node).

Závěr 
Technika lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny je novým pokrokem v kolorektální chirurgii. Použití 
techniky lymfatického mapování je jednoduchá, levná a obecně aplikovatelná metoda s krátkou učební dobou, 
s možností provádění na jakémkoli pracovišti. Signifikantně zvyšuje počet vyšetřených uzlin a selektuje sentinelové 
uzliny k podrobnějšímu vyšetření. In vivo aplikovaná metoda lymfatického mapování dále napomáhá peroperační 
rozvaze ohledně rozsahu resekce. Je viditelně zobrazena oblast možných lymfatických metastáz, což usnadňuje 
operujícímu chirurgovi rozhodnutí o rozsahu resekce při postižení rizikových částí střeva na rozhraní cévního 
zásobení (resekce sigmatu či levostranná hemikolektomie, rozsah resekce při tumoru transversa, tumorů flexur – 
především lienální). Lymfatické mapování usnadňuje výběr uzlin, které jsou nejvíce rizikové pro výskyt metastáz. 
Těmto uzlinám je pak věnována větší pozornost při patologickoanatomickém vyšetření. 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Adjuvantní léčba 
• Signifikantně zvyšuje délku přežití  
 
• Studie s adjuvantní chemoterapií potvrdily snížení 

mortality ve stadiu Dukes B/C o 22% .  
• Tříleté přežití se zvýšilo z 64% na 76% u stadia 

Dukes C  
 
• Indikace adjuvantní terapie : 
 
• Nejdůležitější indikací jsou lymfatické metastázy 

 
 

• International Multicentre Pooled Analysis of Colon Cancer Trials (IMPACT) investigators. Efficacy of 
adjuvant fluorouracil and folonic acid in colon cancer. International Multicentre Pooled Analysis fo Colon 
Cancer Trials (IMPACT) Investigators. Lancet,345,939-44, 1995  

Standardy léčby kolorektálního 
Ca 

• Chirurg :  
• segmentální resekce + en-bloc lymfadenektomie 

• Patolog  :  
• resekční okraje, grading, angioinvaze, vyšetření 

lymfatických uzlin, CRM (circumferential resection 
margin) 
 

• Moynihan 1908 – „surgery of malignant disease is not the surgery of organs : its the anatomy of 
the lymphatic system“.  

• Clogg 1908 -  „any operation for cancer is not merely the removal of the principal growth but also 
of its lymphatic drain“  

• Hohenberger 1998 - 5 leté přežití z 50 na 70%, lokální recidivy z 39.4 na 4.1% - lymfadenektomie 
+ adjuvance 

• Coufal, Žaloudík – Standardní klasifikace kolorektálních karcinomů – realita nebo iluze ? 
 

Sentinelová uzlina 

Duben J., Gatěk J., Dudešek B., Kotoč 
J., Vážan P. 

Chirurgie Atlas,  Univerzita T.Bati, Zlín 
 

Sentinelová uzlina
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Vzdálenost LU od tumoru 

Czerni G.: Arch Pathol Lab Med 125 2001 246-249 
 
     100 pacientů,  1702 uzlin,   256 pozitivních LU 
Vzdálenost l,0 cm (frakce A) od tumoru    265  LU 
                    2,0 cm (frakce B)                       37 
                    3,0 cm (frakce C)                        7 
                  >3,0 cm (frakce D)                        3 
Jen 1 pacient měl pozitivní uzlinu  
ve frakci B a ne v A !!!                         

  

Sentinelová uzlina

Lymfatický staging 
• Stadium I a II – časná, uzlinově negativní, přesto 

u 30% vzniknou vzdálené metastázy a dojde k 
úmrtí 

• Příčina – přehlédnuté metastázy v lymfatických 
uzlinách 
 

• Figueredo A, Coombes ME et all., Adjuvant therapy for comletely resected stage II 
colon cancer, Cochrane Database syst rev 2008 

• Cohen AM, Kelsen D, et all., Adjuvant therapy for colorectal cancer 
• Hermanek P., Hutter et all, International Union Against Cancer. Classification of 

isolated tumor cells and micrometastasis, Cancer 1999 

 
 

Rozsah lymfadenektomie 

• Goldstein 1996 - 750 resekátů – 17 uzlin 
• Caplin 1998 - 377 pac. – horší prognosa Dukes 

B méně než 6 uzlin 
• Wong 1999 - 196 pac., T2-T3 – 14 uzlin 
• INTACC 2002 - 3648 pac., horší prognosa u 

Stadia B méně než 7 uzlin 
• 75 % pacientů s kolorektálním karcinomem 

nemělo vyšetřený dostatečný počet LU  
• Steele GJ, Colorectal cancer. In : McKenna RJ, Murphy GP eds. Cancer surgery, Philadelphia : Lippincott,  pp 

125- 84, 1994  
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Technika identifikace uzlin 

• tradičně      x    clearing technikami  ? 
• chirurgem   x    patologem  ? 

 
• Scott – 6  2  x  18  4 vyšetřených uzlin, 

doporučení: 13 uzlin 90% jistota 
správného stagingu, méně než 13 uzlin – 
clearing techniky 
 

Metoda řešení 

• Zvýšit počet vyšetřených LU (minimální 
počet 12) 

• Podrobnější vyšetření detekovaných uzlin 
– sériové řezy, imunohistochemie, 
sentinelové uzliny … 

 
 
 

Velikost lymfatických uzlin s 
metastázami 

               Pozitivní LU  <5mm 
Colon                                          66% 
Rectum                                       78% 
Herera L. Dis Colon Rectum 1992 35 783-8 
 

Colorectal                                   69% 
Rodrigues-Bigas Ann Sur Oncol 1996 3 124-30 
 

Colorectal                                   72% 
Haboubi NY.: Int J Coloreactal Dis 1998 76 58-60 

Sentinelová uzlina
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

AJCC 2010 staging system 
(TNM 7.edice): 

 
• Počet postižených uzlin rozdělil odebrané uzliny 

na N1 a N2 skupinu. Skupina N1 byla dále 
rozdělena na N1a (metastáza v 1 uzlině) a N1b 
(metastázy ve 2-3 uzlinách). N2 byla rozdělena 
na N2a (metastázy ve 4-6 uzlinách) a na 
skupinu N2b (metastázy ve více než 7 uzlinách). 
Obě nové podskupiny reprezentují vždy cca 
50% pacientů.  

• Minimální počet vyšetřených uzlin je 12.  

LNR Lymph Node Ratio 
Poměr pozitivních uzlin a negativních uzlin  
 
• LNR skupiny:   5 leté přežití  
• 1 (0 < LNR ≤ 0.1)    73%,  
• 2 (0.1 < LNR ≤ 0.25)   64%,  
• 3 (0.25 < LNR ≤ 0.5)    44%,  
• 4 (LNR > 0.5)     22%.  

 
Ratio of metastatic to resected lymph nodese enhances to predict survival in 

patients with stage III colorectal cancer. Qiu HB,Ann Surg Oncol, 2011 

Guidelines  

• Sydney 1990 – pracovní skupina při WCG, 
prospektivní randomizované studie, minimum 12 
uzlin 

• Nelson H. 2001 – panel expertů při NCI - 
Guidelines 2000 for Colon and Rectal Cancer 
Surgery, minimum 12 uzlin   
 

   Nelzon Journal of the National Cancer institute 2001;(93)583-596 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.
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První zbarvená (aktivní) uzlina(y) ? 

nebo 
 všechny uzliny nabarvené či aktivní ? 

 
SLNB x Mapping ? 

 

Modrá kniha České onkologické 
společnosti 17. vydání (2013) 

 
• Indikace pro adjuvantní chemoterapii ve stadiu II (pT3, 

N0, M0 high risk podskupina) 
• High risk skupina: neznámé resekční okraje, obstrukce, 

perforace střeva nádorem, špatná diferenciace nádoru, 
mucinózní složka, nedostatečný počet vyšetřených 
lymfatických uzlin (podmínkou pro přesný patologický 
staging je vyšetření nejméně 12 lymfatických  

• uzlin). Lymfatická a/nebo vaskulární a/nebo 
perineuronální invaze. 
 

NCCN guidelines 1.2014, 2013 

• Lymfatické uzliny v oblasti vyživujících cév mají 
být identifikovány pro vyšetření patologem 

• Klinicky pozitivní lymfatické uzliny mimo oblast 
resekce mají být bioptovány a odstraněny 

• Ponechané pozitivní uzliny pak značí 
inkompletní resekci (R2) 

• Minimum 12 lymfatických uzlin musí být 
vyšetřeno ke stanovení N stadia 

Sentinelová uzlina
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Technika SLN a lymfatického 
mapování 

 
• Aplikace Patent blau (5 minut) , radiokoloidu (jednodenní 

či dvoudenní protokol ??) peritumorálně subserosně, 
indocyaninová zeleň + infračervené světlo 
(laparoskopicky) 

• Vyčkat zbarvení centrálních uzlin, nepreparovat  
• Identifikace zbarvených a sentinelových uzlin  
• Resekce tumoru 

 
• Scott K., Grace R. Detection of lymph node metastases in colorectal carcinoma before and after 

fat clearance, Br J Surg, 1989, 
 Saha S., Wiese D., Badin J., et all., Technical Details of Sentinel Lymph Node Mapping in 

Colorectal Cancer and Its Impact on Staging,  Ann of Surg Oncol, 1999,  
 Tsioulias G., Wood T., Morton D. et all., Lymphatic Mapping and Focused Analysis of Sentinel 

Lymph Nodes Upstage Gastrointestinal Neoplasms, Arch Surg, 8/2000 
 Wong J., Steineman S., Calderia Ch., et all., Ex Vivo Sentinel Node Mapping in Carcinoma of the 

Colon and Rectum, Ann of Surg.  
 

Technika detekce SLN 

• In vivo 
– Cirkulárně kolem tumoru subserosně, předoperačně 

či peroperačně, 
•  možnost detekce aberantní drenáže 

• Ex vivo 
– Submukosně na rozstřiženém preparátu 

• Exaktní aplikace, neprodlužuje výkon, nemá vedlejší účinky 

• Kombinovaná  
– In vivo aplikace, ex vivo separace  

• Kombinuje výhody obou metod 

Sentinelová uzlina historie 

• 1977 Cabanas – karcinom penisu 
• 1992 Morton – melanom 
• 1994 Guiliano – prs 
• 1990 Joosten – kolorektální karcinom 
• 1999 Saha, Wiese – úspěšná detekce 

SLN u KRC 
 
 

Sentinelová uzlina
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

          Technika 
1-2 ml Patentblue je injektováno okolo tumoru do subserosní vrstvy 
K prevenci výronu modré barvy při každé aplikace provádíme 
podtlak ve stříkačce před její extrakcí 

Atlas protokol 

In vivo mapování 

Ex vivo identifikace a separace 

Level I   = peri- para- kolické uzliny
Level II  = intermediární uzliny 
Level III = centrální uzliny 
 

Kolon x Rektum 

• Nutno oddělit jako samostatné kategorie ! 
 

• Kolon – aplikace jednoduchá, mapování 
přehledné, detekce aberantní drenáže 

• Rektum – aplikace obtížná, mapování 
nepřehledné, mesorektum 
extraperitoneálně uložené, možnost 
detekce laterálních uzlin 

Sentinelová uzlina
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Radiokoloid technika - rektum  
• Applikace 100 MBq 99mTc HSA Nanocollu 

rectoskopicky den před operací 
• Lymfoscintigrafie s detekcí sentinelové uzliny 
• Aplikace Patentblau anoskopicky před výkonem 
• Kompletní excise mesorekta 
• Detekce aberantní drenáže (laterálních uzlin) po 

resekci gama sondou v malé pánvi 
• Detekce sentinelových uzlin na preparátu  

Sentinelová uzlina
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

SLN jako nezávislý prognostický 
faktor 

• Group A : 
– 189 pacientů ex vivo SLN – rekurence ve 

skupině N0 pacientů - 4% 
• Group B: 

–  142 pacientů standardní lymfadenektomie – 
rekurence N0 pacientů - 15.2% 

 
• Zaag, Impliactions of SLN mapping on nodal staging and pronosis in 

colorectal cancer, 2012 

Stage migration 

0

5

10

15
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25

I IIa II b IIIa IIIb IIIc IV

Old
New

  
Saha/ 

Iddings  
(USA)  

Bilchik  
(USA)  

Stojadinovi
c (USA)  

Beutler  
(USA)  

Bembenek/
Schlag  

(Germany)  

Viehl/ 
Zuber  

(Switzerlan
d)  

Kitagawa  
(Japan)  

Duben  
(Czech)  

Codignola  
(Italy)  

Cserni  
(Hungary)  Total  

Tot # Pts  284  144  84  75  315  172  71  91  56  45  1312  

Successful 
rate  99.7%  97.8%  97.6%  100%  85.1%  84.9%  93.0%  96.7%  100%  88.9%  93.1%  

Accuracy 
rate  94.0%  95.0%  90.2%  86.7%  85.8%  82.2%  92.4%  88,6%  89.3%  82.5%  89.3%  

Sensitivity  84.6%  90.5%  85.5%  76.7%  74.7%  55.9%  80.8%  83,6%  86.0%  58.8%  78.6%  

-ve 
predictive 

value  
91.1%  90.5%  77.1%  76.2%  75.6%  77.0%  88.9%  80%  68.4%  76.7%  82.3%  

Nodal 
positivity  46.2%  63.2%  67.1%  58.9%  56.6%  40.4%  52.0%  56%  76.8%  42.5%  54.1%  

SLN 
exclusive 

site of mets  
37.6%  52.2%  44.7%  39.4%  26.8%  18.2%  N/A  33,3%  56.8%  30.0%  37.1%  

Upstaged 
pts  21.5%  31.3%  44.7%  18.2%  26.8%  6.1%  N/A  5,8%  56.8%  0.0%  25.4%  

Skip mets  15.5%  9.5%  14.6%  23.3%  46.0%  44.1%  19.2%  9,4%  14.0%  41.2%  24.0%  

Validation of sentinel lymph node (SLN) mapping (M) in colon cancer (Cca) over 3 continents: An international experience , Saha, S.; 
Bilchik, A.; Beutler, T.; Stojadinovic, A.; Viehl, C.; Bembenek, A.; Kitagawa, Y.; Duben J.; Codignola, C.; Cserni, G. , SSO 2008 Annual 
Meeting, Chicago 2008 

International experience 

Sentinelová uzlina
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Nevýhody 

• Po zpracování preparátu nemožnost 
exaktního stanovení CRM (Rektum) 

• Prodloužení operačního času 
• Zvýšené náklady (radiokoloid) 
• Ex vivo mapování na kadaveru s možným 

odlišným chování oproti vitální tkáni 

Výhody lymfatického mapování 
• Jednoduché 
• Levné (Patentblue) 
• Signifikantně zvyšuje počet vyšetřených LU (náš 

soubor : 6-8 x 17.6) 
• Zvyšuje přesnost stagingu 
• Umožňuje vyšetření sentinelové uzliny – detekci 

mikrometastáz 
• Zpřesňuje následnou onkologickou terapii 
• Mění rozsah výkonu 
• V žádném případě nemůže pacienta poškodit ! 
• Saha S., Wiese D., Badin J., et all., Technical Details of Sentinel Lymph Node 

Mapping in Colorectal Cancer and Its Impact on Staging,  Ann of Surg Oncol, 1999  
 

Sentinelová uzlina

Metaanalýzy 

• 2007 Guetz: 1794 pac., 33 studií – selhání 
10%, senzitivita 70%, specificita 81 %, 
nejlepší studie 90%, falešně negativní 
SLN 9% 

• 2012 Pas: 3767 pac., 52 studií, senzitivita 
76%, upstaging 15%, 9 nejlepších studií – 
senzitivita 95% colon, 82% rectum 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Závěr 

• Metodika lymfatického mapování je již 
všeobecně respektovaným postupem v 
diagnostice metastáz do lymfatických 
uzlin. 

• Lymfatické mapování a biopsie 
sentinelové uzliny umožňuje zpřesnění 
stagingu onemocnění. 

• Umožňuje cílenou multimodální léčbu 
respektující individualitu pacienta. 
 

Doporučení pro SLN studie 
• Learning curve 20 pacientů 
• Klinicky pozitivní uzliny vyloučit ze SLN 
• SLN je první uzlina akumulující radiokoloid či 

nabarvená, nefixovat preparát 
• Data z colon a recta hodnotit zvlášť 
• Pokud jsou všechny uzliny HaE negativní, pak 

SLN seriově + imunohistochemicky 
• Klasifikace mts dle Hermanek a kol. 
• Počet SLN zaznamenat, patolog musí vyšetřit 

nejméně 12 uzlin 

Sentinelová uzlina

Doporučení  
pro studie SLN (Lancet Oncology 2011) 

• Panel: Recommendations for future studies of sentinel lymph nodes in patients with 
• colorectal cancer 
• • At least 20 sentinel-lymph-node procedures should be done by each surgeon in charge 
• of dye injection to account for the learning curve. 
• • Patients with clinical signs of lymph-node involvement or metastatic disease should 
• be excluded. 
• • The sentinel lymph node should be identified as the first lymph node to accumulate 
• tracer material by the person undertaking the tracer-material injection during the 
• procedure in the resected specimen, which has been freshly harvested and not processed 
• (eg, by fixation in formalin). 
• • Data for rectal and colon cancer should be analysed and reported separately. 
• • When all lymph nodes are haematoxylin and eosin negative, the pathological 
• assessment of the sentinel node should at least include multi-sectioning. One section 
• of each ribbon should be assessed with haematoxylin and eosin staining. If no 
• metastases are identifi ed the rest of the sections should be assessed with 
• immunohistochemstry. Based on published works,93,94 we recommend the use of at least 
• CAM5.2 (Becton Dickinson, San Jose, CA, USA) at fi ve sections with 250 μm intervals. 
• • All metastases identifi ed by immunohistochemistry and multi-sectioning should be 
• classifi ed and reported as done by Hermanek and colleagues5—occult tumour cells 
• <0 2 mm, micrometastasis 0 2–2 0 mm, and metastasis >2 0 mm. 
• • The number of non-sentinel lymph nodes and sentinel lymph nodes identifi ed 
• should be reported. The pathologist should aim to retrieve a minimum of 12 lymph 
• nodes (including sentinel lymph node). 
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Pozn.
Děkuji za pozornost ! 

www.nemocniceatlas.cz/chirurgie 
chirurgie@nemocniceatlas.cz 

Sentinelová uzlina
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POZNÁMKY:

prof. Michel Peoc’h
Le Centre de Ressources Biologiques du CHU de Saint–Étienne, France

Nová možnost detekce uzlinového postižení
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Take home message
1.  Význam mezi přítomností, kvantitou a morfologickými typy TIL a prognózou pacientů radikálně  

operovaných pro KRCa 

2. Využití a deskripce TIL v standardním histolopatologickém vyšetření kolorektálního karcinomu 

3. Význam imunitního systému pro progresi KRCa (cancer progression control) 

4. Klíčem k dalšímu využití TIL je pochopení interakce imunitního systému s nádorovými buňkami  
a stromatem nádoru

MUDr. Václav Liška, Ph.D.
LF UK v Plzni

T– infiltrující lymfocyty při kolorektálním 
karcinomu – pohledem z Plzně
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Spoluautoři: Daum O.2, Novák P.1, Třeška V.1, Vyčítal O.1, Brůha J.1, Pitule P.1, Holubec L.3

1Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 
2Ústav patologické anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni 
3Radioonkologické oddělení, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni

Úvod: 
Hlavním medicínským problémem kolorektálního karcinomu (KRCA) je vysoké riziko recidivy po radikálním 
chirurgickém výkonu. Tumor infiltrující lymfocyty (TIL)  byly popsány jako dobrý prognostický faktor u pacientů 
s KRCA s  vysokým rizikem recidivy onemocnění. Jejich počet, typ a morfologie odráží prognosu maligního 
onemocnění. 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 TIL (obr. 1), 
počty TIL a reaktivní změny lymfatických uzlin (LU)(obr. 2) ve vztahu k OS a DFI. Byla hodnocena imunohistocká 
pozitivita lymfocytů (CD4+,CD8+)(obr. 3). 

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%. Endovaskulární infiltrace (obr. 5) a infiltrace LU metastázami (obr. 4) byly prokázány jako 
negativní prognostické faktory OS. N2 postižení LU snižuje OS 9,3x a DFI 5x. Přítomnost Crohn–like peritumorální 
lymfocytární infiltrace (PTL)(obr. 7), PTL (obr. 6) a folikulární hyperplazie (obr. 8) byla prokázána jako pozitivní 
(protektivní) faktor. 
CD8+ TIL byly prokázány jako pozitivní prognostický faktor OS. CD4+ TIL byly prokázány jako negativní prognostický 
faktor OS (obr. 9). Poměr CD8+/CD4+ nebyl potvrzen jako signifikantní prognostický faktor. Multivariate Cox 
Regression Hazard Model prokázal kombinaci závažnosti  infiltrace LU metastatickým procesem a LN–FH jako 
nejlepší prognostický faktor pro predikci vysokého rizika krátkého celkového přežití (obr. 10).  
Přítomnost perineurální infiltrace byla prokázána jako prognostický faktor časné recidivy (obr. 11). Zvýšená míra 
CD8+ TIL byla prokázána jako pozitivní prognostický faktor prodlužující DFI (obr. 12). Negativním prognostickým 
faktorem bezpříznakového přežití byla prokázána infiltrace lymfatických uzlin metastatickým procesem (obr. 13). 
Multivariate Cox Regression Hazard Model prokázal kombinaci závažnosti infiltrace LU metastatickým procesem 
a CD8 pozitivitu jako nejlepší prognostický faktor pro predikci vysokého rizika krátkého bezpříznakového přežití 
(obr. 14).

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 14329 a 12025.

T– infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Plzně
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Cíle 

Evaluace vztahů mezi známými klinickými a 
histopatologickými prognostickými faktory a 

 
Detekce pacientů s vysokým riskem zkráceného 

OS a časnou recidivou po radikální chirurgické 
léčbě KRCa 

 
 
 

 

Úvod 
Kolorektální karcinom:  
 
• Vysoké riziko časné recidivy (zkrácený disease free 

interval (DFI)) 
 
• Nejasná prognóza pacientů s časnou recidivou 

onemocnění a předpokládaným krátkým celkovým 
přežitím (overal survival(OS)) 

 
• Limity současných histopatologických vyšetření ve 

vztahu k prognóze 
 

• Tumor infiltrating lymphocytes (TIL) – imunitní interakce 
mezi tkání nádoru, stromatem a organismem 

 
 

TUMOR INFILTRUJÍCÍ LYMFOCYTY PŘI 
KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU  

– POHLEDEM Z PLZNĚ 

V. Liška1, O. Daum2, P. Novák1, V. Třeška1,  
O. Vyčítal1, J. Brůha1, P. Pitule1, L. Holubec3 

  
1Chirurgická klinika, 2 Ústav patologické anatomie,  
3Oddělení radioonkologické  
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, Fakultní 
nemocnice Plzeň 

 
 

T– infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Plzně
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

CD8+  lymphocyty CD4+  lymphocyty 

Metody III 

Immunohistochemie 

Metody II 

Intratumorální lymfatická  
infiltrace 

Intrastromální lymfatická 
infiltrace 

Peritumorální lymfatická 
infiltrace 

Crohn-like peritumorální  
infiltrace 

Morphologické formy  TIL 

Metody I 
 

• 150 pacientů elektivně radikálně operovaných 
na Chirurgické klinice v letech 2004-2007 
(follow-up do konce  roku 2009)  

Histologie a imunohistochemie : 
• 3  řezy z každého vzorku tumoru a každé 

lymfatické uzliny 

• Endovaskulární, endolympfatická  a 

perineurální infiltrace nádorovými buňkami  

T– infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Plzně
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Metody VI 
• Vztahy mezi zkoumanými faktory byly popsány pomocí 

Spearman rank correlation coefficients 
 
• OS a DFI určeny pomocí Kaplan – Meierových křivek  
 
• Testováno Log-Rank testem a Wilcoxonovým testem 
 
• Multivariační alnalýza provedena pomocí classification and 

regression trees (CART) 
 
• Cox regression hazard model (stepwise regression) byl 

použit k nalezení prediktorů v CART nodelu  

Metody V 

Infiltrace nádorové tkáně  CD57+   nebo S100+  pozitivními lymfocyty  

Metody IV 

Metastázy v lymfatických 
uzlinách 

Folikulární hyperplasie 

Sinusoidální histiocytóza v 
uzlinách 

Granulomy v uzlinách  

T– infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Plzně
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

T– infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Plzně

Metody VII 
• Statistická analýza ve vztahu  k DFI a OS:  

 
• staging, grading, preoperační  leukocytóza, typ chirurgického 

výkonu  (radikální  vs. paliativní), pooperační komplikace, 
adjuvantní onkologická léčba.  

• endovaskulární  (VI), endolymfatická (LI) a perineurální 
infiltrace (PI) nádorovými buňkami 

• Intratumorální (ITL), intrastromální (ISL), peritumorální 
lymfatická infiltrace(PTL) a Crohn-like reakce  (Crohn-like 
PTL) 

• Reaktivní změny  v lymfatických uzlinách (LN reactions) - 
folikulární hyperplasie (LN-FH), sinusoidální histiocytóza (LN-
SH) a prezence  granulomů (LN-GR) 

• Infiltrace nádorové tkáně CD8+  or CD4+  lymfocyty  
• Infiltrace nádorové tkáně  CD57+ (NK cells)  nebo S100+  

lymfocyty (dendritic cells) 
 
 

Výsledky I 
• Spearmen test  prokázal křížovou korelaci  

endolymfatické infiltrace infiltrace 
lymfatických uzlin nádorovými buňkami 
 

• Všechny ostatní studované faktory byly s 
žádnou korelací nebo korelací nízkého 
stupně  

 
 

Výsledky  II 
Prokázané pozitivní prognostické faktory  OS 

 
• Peritumorální infiltrace – lymphoid folicles  
• Crohn-like peritumorální infiltrace 
• folikulární hyperplasie (LN-FH),  
• CD 8+  TIL 

• CD 4+   TIL 
 

Prokázané negativní prognostické faktory  OS 
• Endovaskulární infiltraltrace 
• N2 postižení lypfatických uzlin 
• CD 57 + lymfocyty (NK cells) 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Výsledky V 
• CD 57 + lymfocyty (Natural killer cells) 

 

Výsledky  IV 
Negativní prognostické faktory  OS 

Výsledky III 
pozitivní prognostické faktory  OS 
 

T– infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Plzně
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Výsledky VIII 

• Multivariate Cox Regression Hazard 
Model prokázal kombinaci závažnosti 
postižení lymfatických uzlin 
metastatickým procesem a LN-FH 
jako nejlepší prognostické faktory pro 
predikci krátkého OS 

 
• Multivariate Cox Regression Hazard 

Model prokázal kombinaci závažnosti 
postižení lymfatických uzlin 
metastatickým procesem a stupeň 
CD8 pozitivity jako nejlepší 
prognostické faktory pro predikci 
časné recidivy (krátké DFI) 
 
 

 
 

Výsledky VII 
Negativní prognostické faktory  DFI 

Pozitivní prognostické faktory  DFI 

Výsledky VI 

Prokázané pozitivní prognostické faktory DFI  
• CD 8+ 

• CD 4+ 
 

Prokázané negativní prognostické faktory  DFI 
• Perineurální  infiltrace  
• N2 postižení lypfatických uzlin 

 
 
 
 
 

 

T– infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Plzně
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Závěr II 
 
• Klinický význam predikce  pro indikaci adjuvantní 

onkologické léčby 
 

• Indikace intenzivního  sledování (follow-up care) s cílem 
časné diagnostiky recidivy (indikace reoperace) 

 
• Práce byla podpořena granty IGA MZ ČR 12025 a 14329 a 

Programem rozvoje vědních oborů Karlovy Univerzity 
(projekt P36) 
 

Závěr  I  

• Autoři prokázali  korelaci mezi přítomností, kvantitou a 
morfologickými typy TIL a prognózou pacientů radikálně 
operovaných pro KRCa 

 
• Přítomnost metastáz v lymfatických uzlinách byla 

prokázána jako nejsilnější prognostický faktor DFI i OS 
 

• Význam imunitního systému pro progresi KRCa (cancer 
progression control) 

 
 

 
 

Future – jaterní metastázy KRCa 

ISL + nekróza  PTI  

T– infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Plzně
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Take home message
1.  Prognóza kolorektálního karcinomu v současné době vychází z TNM klasifikace, která stratifikuje nemocné 

do jednotlivých klinických stádií a je zároveň určujícím kritériem pro indikaci adjuvantní onkologické léčby. 

2. Aktuálním tématem je hledání nových prognostických a prediktivních biomarkerů, které povedou  
k zpřesnění dosavadních klasifikačních systémů a racionalizaci adjuvantní onkologické léčby.  

3. Současná data získaná od pacientů s kolorektálním karcinomem prokazují, že přítomnost efektorových  
T lymfocytů v nádoru je asociována s příznivou prognózou onemocnění.  

4. Imunitní infiltráty představují možnost jak získat nové prognostické faktory, které by napomohly  
k identifikaci rizikových pacientů ohrožených rekurencí onemocnění.

MUDr. Petr Kocián, Ph.D.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FNM, Praha 

T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním 
karcinomu – pohledem z Prahy
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Spoluautoři: Fialová A.2, Šedivcova M.4, Drgáč J.3, Hoch J.1 
1Chirurgická klinika UK 2. LF a FNM, Praha,  
2Ústav imunologie UK 2. LF a FN v Motole, Praha  
3Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN v Motole, Praha  
4Ústav patologie LF Plzeň, Plzeň 

Prognóza kolorektálního karcinomu v  současné době vychází z  TNM klasifikace, která stratifikuje nemocné 
do jednotlivých klinických stádií a je zároveň určujícím kritériem pro indikaci adjuvantní onkologické léčby. 
Nevýhodou TNM klasifikace je skutečnost, že nepřináší žádné informace o biologickém chování nádoru a proto 
prognóza pacienta stejného klinického stádia se může do značné míry lišit. Aktuálním tématem je hledání nových 
prognostických a prediktivních biomarkerů, které povedou k selekci rizikových pacientů napříč klinickými stádii 
a racionalizaci adjuvantní onkologické léčby. V  současné době jediným rutinně používaným biomarkerem je 
stanovení mutace K–ras. Mutace K–ras se u kolorektálního karcinomu vyvíjí v časné fázi tumorigeneze, během 
progrese z adenomu na karcinom, a její prevalence se u zmíněné malignity pohybuje mezi 30 – 50%. Stanovení 
mutace K–ras je jednoznačným negativním prediktivním markerem pro použití cílené terapie inhibitory EGFR, 
tj. cetuximabem či panitumumabem (prediktivní biomarker), naopak prognostický význam této mutace zůstává 
stále kontroverzní. Vedle molekulárních biomarkerů představuje jednu z dalších možností vyšetření imunitního 
infiltrátu. Nedávno publikovaná data získaná od pacientů s kolorektálním karcinomem prokazují, že přítomnost 
efektorových T lymfocytů (Th1 lymfocyty, cytotoxické T lymfocyty a paměťové T lymfocyty) v nádorové tkáni 
je pozitivním prognostickým faktorem. Význam imunitní reakce mj. v kontrole lokálního růstu nádoru, způsobu 
a rozsahu jeho lokální invaze a metastazovaní potvrzuje skutečnost, že přítomnost těchto efektorových  
T lymfocytů je v korelátu s histopatologickými nálezy vylučujícími časné metastatické šíření nádoru (perineurální 
šíření, angioinvaze, lymfangioinvaze). Vedle intratumorózních T lymfocytů je nádorová tkáň infiltrována antigen 
prezentujícími buňkami (dendritické buňky), které jsou zcela klíčové pro zahájení imunitní odpovědi. Prognostický 
význam jednotlivých subpopulací dendritických buněk v nádoru není zatím zcela objasněn. 
Na našem pracovišti byla provedena retrospektivní studie s  cílem určit význam imunitního infiltrátu  
u kolorektálního karcinomu a jeho korelaci s K–ras mutacemi pro prognózu onemocnění. Výsledky této studie 
prokázaly, že kombinací molekulárních biomarkerů s imunologickými daty lze získat slibný prognostický faktor, 
pomocí kterého by bylo možné identifikovat rizikové pacienty ohrožené rekurencí onemocnění. Jedná se 
o pacienty s mutací K–ras v kodonu 13, nízkou denzitou intratumorózních T lymfocytů a vysokým poměrem 
nezralých/zralých (CD1a+/DC–LAMP+) dendritických buněk v nádoru. 

T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Prahy
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T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Prahy
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

• Radikální chirurgické odstranění nádoru (R0 resekce) 

 

• Rekurence onemocnění (lokální recidiva, generalizace) 

 

• TNM klasifikace, klinické a histopatologické prognostické 
faktory  

 

• Nové prognostické / prediktivní biomarkery 

 

• Identifikace „high risk“ pacientů                                                               

                                

 

 

T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu  
– pohled z Prahy 

Petr Kocián 

Chirurgická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha 

 

2. národní kongres o kolorektálním karcinomu 
4. postgraduální kurz SGO 

6. – 7. 12. 2013, Praha 

T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Prahy
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Intraepiteliální lokalizace Stromální lokalizace 

Peritumorózní lokalizace 

Galon J. et al., Type, density, and location of immune cells within human colorectal tumors predict clinical outcome. 
Science 2006;313:1960–4. 

• Přítomnost efektorových T lymfocytů v nádoru je spojena        
s lepší prognózou kolorektálního karcinomu 

n = 415 

Imunitní infiltráty 

• Morfologie  

         - intratumorozní (intraepiteliální vs.  stromální lokalizace) 

         - peritumorozní (jednotlivé buňky vs. agregáty) 

  

• Složení 

         - protinádorový účinek (CD8, NK, Th1, Th17, DCs, N1, M1) 

         - imunosupresivní charakter (Treg, Th2, MDSCs, N2, M2) 

 

• Množství 

T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Prahy
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Prahy

Retrospektivní analýza 

• Význam imunitního infiltrátu u kolorektálního karcinomu         
a jeho korelace s K-ras mutacemi pro prognózu onemocnění 

 

 

 
imunitní  infiltrát + stav mutace K-ras          prognóza ? 

Soubor pacientů s kolorektálním karcinomem 

T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu  
– pohled z Prahy 

Petr Kocián 

Chirurgická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha 

 

2. národní kongres o kolorektálním karcinomu 
4. postgraduální kurz SGO 

6. – 7. 12. 2013, Praha 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Prahy

Stanovení mutace K-ras v parafinových řezech 

• Deparafinizace histologického řezu 

 

• Extrakce DNA 

 

• PCR amplifikace exonu 1 

 

• Přímé sekvenování 

 

• K-ras StripAssay 

 

 

Výsledky 

65 %

35 %

kodon 12

kodon 13

• Mutace K-ras byla prokázána u 45,5 % karcinomů (n=20) 

• Mutace K-ras ve vztahu k proliferační aktivitě nádoru 

• Mutace K-ras ve vztahu k recidivě onemocnění 

% Ki67+ nádorových buněk 

Wt – wild-type (nemutovaná forma), G12 – mutace v kodonu 12, G13 – mutace v kodonu 13 

% pacientů v remisi        /  s recidivou      

Wt – wild-type (nemutovaná forma), G12 – mutace v kodonu 12, G13 – mutace v kodonu 13 
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Pozn.

Pozn.

T – infiltrující lymfocyty při kolorektálním karcinomu – pohledem z Prahy

Závěr 

• Recidiva onemocnění          60% pacientů s mutací v kodonu 13 

 

• Nízká denzita intratumorózních T lymfocytů 

 

• Vysoký poměr CD1a+/DC-LAMP+ dendritických buněk v nádoru 

 

• Prognostický faktor 

 

• Zastoupení T lymfocytů v karcinomech s mutací v kodonu 13 ve vztahu        
k recidivě onemocnění 

CD3+ buňky/mm2 CD8+ buňky/mm2 FoxP3+ buňky/mm2 

nádorový epitel 

nádorové stroma 

• Zastoupení  dendritických buněk v karcinomech s mutací v kodonu 13        
ve vztahu k recidivě onemocnění 

nádorový epitel 

nádorové stroma 

CD1a+ buňky/mm2 DC-LAMP + buňky/mm2 CD1a+/DC-LAMP+ buňky/mm2 
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Take home message
1.  U pokročilých nádorů kolorekta máme v peritonektomii a HIPEC speciální účinnou metodu pro speciální 

ojedinělé situace. Racionální indikace je základní aspekt.  

2. Při správné indikaci je prognóza dána precizností výkonu – z hlediska chirurgického a také farmakologického.  

3. Léčebné výsledky jsou ve srovnání se standardní chemoterapií a biologickou terapií pokročilého CRCA 
lepší, byť přímé srovnání je jen omezeně k dispozici.  

4. Dostupnost metody peritonektomie a HIPEC je v ČR velmi omezená, byť je v rozvinutých zemích 
považována za standardní.

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.
Nemocnice Na Bulovce, Praha 

Peritonektomie a HIPEC u kolorektálního karcinomu
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Spoluautoři: Antoš F.
Nemocnice Na Bulovce, Praha

U cca 17% nemocných s metastazujícími nádory kolorekta (CRCA) se nádorové postižení šíří také per continuitatem 
formou drobnoložiskového peritoneálního rozsevu a u cca 2% je to jediná forma šíření. Peritoneální karcinomatóza 
představuje prognosticky nepříznivou formu rozsevu s kratším přežíváním a kratší dobou do progrese pokud 
je dosaženo terapeutického efektu. V terapii peritoneální karcinomatózy byla již v devadesátých letech 
vyvinuta metodika peritonektomie nebo maximální cytoredukce s hypertermickou intraperitoneální peroperační 
chemoterapií – laváží (HIPEC). Pro HIPEC se u CRCA užívá oxaliplatina nebo mitomycin C se stejnou účinností. 
Lze pak dosáhnout relativně dlouhého přežívání, až přes 24 měs. V ojedinělé randomizované studii srovnávající 
peritonektomii s HIPEC a následnou chemoterapií proti standardní chemoterapii bylo dosaženo signifikantní 
prodloužení přežívání 22,2 měs. resp. 12,6 měs.(1,2) Z těchto zdánlivě jednoznačných výsledků se nyní 15 let 
po zahájení studie obtížně odvodí závěry. V první řadě standardní chemoterapie ve srovnávacím rameni studie 
(FUFA) již nyní zdaleka není standardní. Dále soubor zahrnoval nemocné s nádory primárně apendikálního původu, 
které mají s využitím HIPEC lepší prognózu než primární nádory kolorekta. O několik let později již retrospektivní 
analýza z klinik s delší erudicí v peritonektomiích a HIPEC již umožňuje stratifikovat soubor 1290 nemocných  
s karcinomatózou gastrointestinálního původu(3). Z toho u 523 nemocných s karcinomatózou původu CRCA 
se dosahuje mediánu přežívání 30 měs. a doby do progrese přes 18 měsíců. Jako nejvýznamnější prognostické 
faktory byly v dalších studiích vedle primárního origa shodně identifikovány rozsah postižení v době diagnózy 
(„Peritoneal Cancer Index“ – PCI) a rozsah chirurgického výkonu („Completness of Cytoreduction“ – CC)(4,5). 
Metoda peritonektomie a HIPEC má jednoznačnou indikaci a suverénní účinnost s mnohaletým přežíváním v léčbě 
klinické jednotky pseudomyxoma peritonei (medián přežívání obvykle není ve sledovaných souborech dosažen), 
která je nejčastěji původu apendikálního (6,7) . Primární CRCA se formou pseudomyxomatu peritonea šíří jen 
velmi ojediněle. Přesto je peritonektomie s HIPEC u CRCA racionální a to jen pokud není vedle karcinomatózy 
peritonea další viscerální neresekovatelné postižení, zvláště ne extraabdominální. To je splněno pouze u 2% 
generalizovaných nádorů kolorekta. 
V Nemocnici Na Bulovce je metoda peritonektomie a HIPEC zavedena již 14 let. Bylo léčeno již 230 nemocných. 
Hlavní indikací k výkonu jsou nádory spadající do klinické jednotky pseudomyxoma peritonei a nádory 
typu mezoteliomu peritonea epiteliálního typu. Přesto byla peritonektomie provedena i u 35 specifických 
nemocných s primárním CRCA šířícím se formou peritoneální karcinomatózy. Absence neresekabilních metastáz  
v parenchymových orgánech a absence extraabdominálního šíření je striktně dodržovaná podmínka. Výkon byl 
doplněn HIPEC s parametry: Doba trvání výkonu 90 min., účinná látka – mitomycin C, izotonický nosný roztok 
– 0,9% NaCl v celkovém objemu do 3000 ml, teplota 42–43 st. C. V časném pooperačním období byla dále 
aplikována „perioperační intraperitoneální chemoterapie“ (EPIC) 5–fluorouracilem v 5 po sobě následujících 
dnech. V dalším průběhu byli nemocní léčeni podle úvahy ošetřujícího onkologa, převážně kombinacemi paliativní 
chemoterapie a biologické léčby. 
Dosahujeme intervalu do progrese onemocnění o mediánu nad 20 měsíců. Medián přežívání nepřesahuje  
30 měsíců. HIPEC významně nezvyšuje pooperační morbiditu. Neutropenie a trombocytopenie jsou po HIPEC 
ojedinělé. 
I přes náročnost a nákladnost výkonu je interval do progrese onemocnění dlouhý. Pravděpodobně by takové 
efektivity nebylo možné dosáhnout intenzivní chemoterapií a biologickou léčbou (m.j. s významně vyššími 
náklady), byť přímým srovnáním přirozeně nedisponujeme. Parametr přežívání není reprezentativní s ohledem na 
chemoterapii a bioterapii nepravidelně aplikovanou v období po výkonu, při progresi onemocnění. Peritonektomie 
a HIPEC vysoce přínosná metoda, kterou lze u některých pokročilých CRCA dosáhnout významné efekty  
a pravděpodobně i prodloužit přežívání a to i přestože CRCA není prioritní indikací metody. Za omezených 
podmínek, v nichž se v ČR na jediném pracovišti nyní peritonektomie HIPEC provádějí, prokazují vlastní výsledky, 
jak zásadní význam má správná indikace výkonu pouze u CRCA s dominantním peritoneálním šířením per 
continuitatem a současně správné provedení cytoredukčního výkonu do maxima možností. 

Peritonektomie a HIPEC u kolorektálního karcinomu
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Peritonektomie a HIPEC u kolorektálního karcinomu
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Take home message
1.  Mutační stav onkogenů RAS je nový prediktivní marker pro léčbu panitumumabem a také cetuximabem.  

2. Stav RAS je potřeba znát v době zahájení léčby mCRC. 

3. Ve studii PRIME byl u pacientů WT–RAS rozdíl v celkovém přežití 5,8 měsíce ve prospěch chemoterapie 
FOLFOX/panitumumab proti chemoterapii samotné.  

4. Ve studii FIRE–3 byl u pacientů WT–RAS rozdíl v přežití 7,5 měsíce ve prospěch ramene FOLFIRI/
cetuximab proti FOLFIRI/bevacizumab. Vzhledem ke obdobnému ORR a PFS v obou ramenech jsou příčiny 
signifikantního rozdílu v OS předmětem diskuzí.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno 

Možnosti léčby mCRC v závislosti
na stavu onkogenů RAS
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Molekulární vyšetření nádorové tkáně pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) se 
stalo rutinní praxí. Do poloviny roku 2013 jsme stanovovali mutační stav onkogenu KRAS v exonu 2. Průkaz 
aktivační mutace KRAS predikuje rezistenci k inhibitorům receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), 
tedy k cetuximabu a panitumumabu. V roce 2013 byla publikována data z rozšířené molekulární analýzy 
klinické studie III. fáze PRIME. V této studii byla testována účinnost panitumumabu s chemoterapií FOLFOX4  
v 1. linii léčby mCRC proti chemoterapii FOLFOX4 samotné. Výsledky prokazují, že stejný prediktivní význam jako 
KRAS v exonu 2 má stav KRAS v exonu 3 a 4 a stav NRAS v exonu 2,3, a 4, hovoříme o rodině onkogenů RAS.  
U skupiny pacientů s nemutovaným RAS (WT RAS) bylo celkové přežití (OS) delší v rameni s panitumumabem  
o 5,8 měsíce (26,0 vs 20,2 měsíce, HR 0,78; 95% CI, 0,62–0,99; p=0,043), podobně bylo prodlouženo také přežití 
bez progrese (PFS) (10,1 vs 7,9 měsíce, HR 0,72; 95% CI, 0,58–0,90; p=0,004). V případě mutace RAS (MTRAS) 
vedla kombinace panitumumab s FOLFOX4 k signifikantnímu zkrácení jak OS, tak PFS. V případě panitumumabu 
platí doslova, že pokud není lék indikován, je kontraindikován. Tyto výsledky vedly ke změně indikačních kritérií 
v SPC Vectibixu (panitumumab).
 Recentně byla v září 2013 na kongresu ECC 2013 v Amsterodamu prezentována data rozšířené molekulární analýzy 
klinické studie III. fáze FIRE–3, do které byli zařazováni nepředléčení pacienti s mCRC WT KRAS a randomizováni 
byli do ramene FOLFIRI+ cetuximab nebo FOLFIRI + bevacizumab. Prokázalo se, že pacienti MT RAS nemají  
z přidání cetuximabu k chemoterapii FOLFIRI žádný prospěch. U pacientů WT RAS bylo v obou ramenech 
dosaženo obdobné odpovědi na léčbu (ORR) i PFS, přežití bylo signifikantně delší v rameni s cetuximabem (33,1 vs  
25,6 měsíce, HR 0,70; 95% CI, 0,53–0,92; p=0,011). Nakolik byl výsledek OS ovlivněn léčbou v druhé a vyšších 
liniích je předmětem diskuzí. 
V případě pacientů s mutací onkogenu RAS (KRAS) je ve většině případů vhodné do 1. linie použít některý 
intenzivní režim na bázi oxaliplatiny nebo irinotekanu v kombinaci s bevacizumabem. Složitější je situace  
v případě nemutovaného typu RAS (KRAS). Zde lze zahájit chemoterapií v kombinaci jak s inhibitory EGFR  
(a použití inhibitorů VEGF nechat do 2. linie), tak s bevacizumabem (a inhibitory EGFR nechat do pozdějších 
linií). Řadu odpovědí jistě přinesou výsledky a analýzy mimořádně robustní studie III. fáze CALGB 80405. Do 
studie byli zařazováni pacienti s mCRC WT KRAS (n = 2 900), kteří byli léčeni chemoterapií FOLFOX nebo FOLFIRI  
a randomizovaně cetuximabem nebo bevacizumabem. Primárním sledovaným ukazatelem studie je celkové 
přežití, sekundárně jsou hodnoceny RR, PFS a dosažení resekability u neresekabilních metastáz. Výsledky 
lze očekávat v roce 2014. Je jasné, že nebudeme mít nikdy randomizovaná data všech možných režimů léčby  
a sekvencí, lze však předpokládat, že s širším využitím nových biomarkerů bude možné vybrat účinný režim 
terapie pro konkrétního pacienta přesněji, což se odrazí v dalším prodloužení života pacientů. Jak se to bude 
dařit u našich pacientů, to ukáží výsledky z registru CORECT. Do tohoto registru jsou zaznamenávána data 
dominantní většiny pacientů s mCRC, kterým je podávána cílená léčba v Komplexních onkologických centrech ČR.

Možnosti léčby mCRC v závislosti na stavu onkogenů RAS
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

- Proteiny RAS z rodiny guanosin-5 -trifosfatáz (GTPáz, G 
proteinů): Kras (K4A, K4B), Nras, Hras 

 

- Proteiny o velikosti 21kD, tvoří je 190 aminokyselin 

 

- Liší se v C-terminální hypervariabilní oblasti 

 

- G proteiny jsou molekulárními přepínači mezi receptorovými 
a nereceptorovými tyrozinkinázami 

 

- Přenašeče (integrátory) signálů od membránových receptorů 
pro růstové faktory (př.: EGFR1) 

 
 

Ras proteiny 

Slovníček molekulární genetiky 

Buněčné jádro obsahuje 
 
23 párů chromozomů 
(molekuly DNA) 
 
Na chromozomech leží geny 

Exon = kódující oblast 
Kodon = triplet nukleotidů, každý 
kóduje 1 aminokyselinu 

Struktura genu eukaryot 

Exon 

Cys    Ser    Arg    Val   Cys   Asp   Asp 

protein 

TGT AGT CGT GTT TGC GAC GAT 

Kodon 

Možnosti léčby mCRC v závislosti na 
stavu onkogenů RAS 

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 
Masarykův onkologický ústav, Brno  
 
 
 
 
2. národní kongres o kolorektálním karcinomu 
6. – 7. prosince 2013 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Možnosti léčby mCRC v závislosti na stavu onkogenů RAS

- Onkogeny KRAS, NRAS, HRAS  (u CRC nemá HRAS význam) 

 

- Produkty onkogenů aktivují buněčný cyklus a stimulují 
proliferaci 

 

- Mutace jsou aktivující a dominantní 

 

- Mutace u RAS u 30% nádorových onemocnění 

 

- Postihují oblast regulující enzymatickou aktivitu 

 

- Bodové mutace (missense, záměnové) 

 

RAS onkogeny 

Léčba indikovaná na základě prediktivních 
biomarkerů 

Conley BA, Taube SE. Dis Markers 2004;20:35 43; Kelloff GJ, Sigman CC. Eur J Cancer 2005;41:491 501; 
President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST): ‘Priorities for Personalized Medicine’ September 2008; Heinemann V, et 
al. Cancer Treat Rev 2013 DOI 10.1016/j.ctrv.2012.12.011. 

Léčba pacientům, u kterých je 
pravděpodobnost odpovědi 
největší 

Úspěšnost 

Efektivita Investice do nákladné léčby tam, 
kde lze předpokládat efekt 

Stanovení 
prediktivních 
markerů 

Ochrana před nežádoucími 
účinky u těch, kde je úspěch 
málo pravděpodobný 

Bezpečnost 

FOLFOX4 (Q2W) 

Klinická studie III. fáze PRIME 
FOLFOX4  panitumumab v 1. linii léčby 
metastazujícího CRC 

Metastazující  
CRC 
(n = 1 183) 

R 

1:1 

Douillard J-Y, et al. J Clin Oncol 2010;28:4697-4705. 
ClinicalTrials.gov identifier: NCT00364013; www.amgentrials.com; protocol ID: 20050203. 

Stratifikace dle: 
• Výkonnostního stavu (ECOG 0-1 vs. 2) 
• Zeměpisného regionu: západní Evropa, Kanada a Austrálie  vs. zbytek světa 

D  
l 
o 
u 
h 
o 
d 
o 
b 
é 
   
s 
l 
e 
d 
o 
v 
á 
n 
í 

Vyhodnocení nemoci každých 8 týdnů 

 Cíle studie: PFS (1 ); OS, ORR, bezpečnost, HRQoL 

FOLFOX4 (Q2W) + 

panitumumab 6 mg/kg 
(Q2W) 

HRQoL, Health-related Quality of Life – kvalita života 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

MT RAS 

PRIME RAS/RAF Analýza – Primary Analysis Set  
 OS u pacientů s MT RAS u mCRC 

Oliner K, et al. J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 3511). 
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HR=1.25 (95% CI: 1.02–1.55)  
p=0.034 

Události 
n (%)  

Median  
(95% CI) měsíce 

Panitumumab + 
FOLFOX4 (n=272) 187 (69) 15.6 (13.4–17.9) 

FOLFOX4 (n=276) 175 (63) 19.2 (16.7–21.8) 

WT RAS 

PRIME RAS/RAF Analýza – Primary Analysis Set  
OS u pacientů s WT RAS u mCRC 

Oliner K, et al. J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 3511). 
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HR=0.78 (95% CI: 0.62–0.99)  
p=0.043 

Události 
n (%)  

Median 
(95% CI) měsíce 

Panitumumab + 
FOLFOX4 (n=259) 128 (49) 26.0 (21.7–30.4) 

FOLFOX4 (n=253) 148 (58) 20.2 (17.7–23.1) 

 5,8 
 

PRIME Analýza RAS/RAF  
Pacienti podle stavu mutace genů 

Oliner K, et al. ASCO 2013 (poster discussion) Abstract  #3511. 

(KRAS/NRAS exon 2,3,4) 
mt RAS 

51.7% 

wt RAS 

48.3% wt RAS:   n=512 

mt RAS :   n=548 

(RAS stanoven  90%) 

RAS 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Možnosti léčby mCRC v závislosti na stavu onkogenů RAS

FIRE 3: Randomizovaná studie III. fáze 
srovnávající režim FOLFIRI/cetuximab a 
FOLFIRI/bevacizumab u mCRC wt-KRAS 

 
 

• Německo, Rakousko:  celkem 150 center 

 

• Autoři:  
– V. Heinemann, Fischer von Weikersthal L, Decker T et al. 

FIRE-3 : Design  

• n= 272  v letech 2007-2012 

 

mCRC wt-KRAS 
N=592 

1. linie léčby 
R 

1:1 

Rameno A –studiové: 
FOLFIRI + cetuximab  

Rameno B – srovnávací 
FOLFIRI + bevacizumab 

Vstupní kriteria:  
ECOG PS 0-2 

Povolena adjuvance, ukončená více 
než před 6 měsíci 

Primární cíl: ORR 
Sekundární cíle: PFS, OS, TTF, stupeň regrese, 
bezpečnostní data, dosažení resekability 

Studie FIRE-3: Výsledky rozšířené molekulární 
analýzy podle mutačního stavu RAS 

• Odpověď na léčbu (ORR) 

• WT – RAS 
– FOLFIRI/cetuximab: 65,5% 

– FOLFIRI/bevacizumab: 59,6% ……  p=0,32 

 

• MUT – RAS 
– FOLFIRI/cetuximab: 38,2% 

– FOLFIRI/bevacizumab: 58,1% ……  p=0,14 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Studie III. fáze CALGB 80405 
Cetuximab and/or Bevacizumab Combined With Combination Chemotherapy in Treating Patients 

With Metastatic Colorectal Cancer 

 
• Akademická multicentrická studie v USA 
• Vstupní kriteria: mCRC, wt-KRAS, ECOG 0-1 
• n= 2900 
• Ramena studie: 

– A: FOLFOX nebo FOLFIRI + bevacizumab 
– B: FOLFOX nebo FOLFIRI + cetuximab 
– C: FOLFOX nebo FOLFIRI + beva + cetux (uzavřeno9/2009) 

 
 

• Primární cíl: OS 
• Sekundární cíle: RR, PFS, TTF,trvání léčebné odpovědi 
• Dosažení resekability u neresekabil. meta 
• Výsledky: ASCO 2014 ?  

 
 

Studie FIRE-3: Výsledky rozšířené molekulární 
analýzy podle mutačního stavu RAS 

• Celkové přežití (OS) 

• WT –RAS 
– FOLFIRI/cetuximab: 33,1 měsíce 

– FOLFIRI/bevacizumab: 25,6 měsíce 

 

– HR 0,70 (95%,CI:0,53-0,92), p= 0,011  

 

 

 

Studie FIRE-3: Výsledky rozšířené molekulární 
analýzy podle mutačního stavu RAS 

• Přežití bez progrese (PFS) 

• WT –RAS 
– FOLFIRI/cetuximab: 10,4 měsíce 

– FOLFIRI/bevacizumab: 10,2 měsíce……  p=0,54 

 

• MUT – RAS 
– FOLFIRI/cetuximab: 6,1 měsíce 

– FOLFIRI/bevacizumab: 12,2 měsíce……  p=0,004 

 

 

Možnosti léčby mCRC v závislosti na stavu onkogenů RAS
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Pozn.
Závěry:  

• Mutační stav RAS je nový prediktivní marker pro léčbu panitumumabem 
a také cetuximabem.   
 

• Stav RAS je potřeba znát v době zahájení léčby mCRC. 
 

• Ve studii PRIME byl u pacientů wt-RAS rozdíl v celkovém přežití 5,8 
měsíce ve prospěch chemoterapie FOLFOX/panitumumab proti 
chemoterapii samotné.  
 

• Ve studii FIRE-3 byl u pacientů wt-RAS rozdíl v přežití  7,5 měsíce ve 
prospěch ramene FOLFIRI/cetuximab proti FOLFIRI/bevacizumab. 
– Vzhledem ke obdobnému ORR a PFS v obou ramenech jsou příčiny signifikantního 

rozdílu v OS předmětem diskuzí. 

 
• Změna SPC pro Vectibix, indikační kriteria pro Erbitux zatím bez změny. 

 
 

Možnosti léčby mCRC v závislosti na stavu onkogenů RAS
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Take home message
1.  Bevacizumab je účinný v léčbě metastatického kolorektální karcinomu bez ohledu na mutační stav KRAS 

2. Bevacizumab má srovnatelnou účinnost s cetuximabem v léčbě metastatického kolorektální karcinomu  
bez ohledu na mutační stav KRAS  

3. Mutační stav RAS je validovaný prediktivní marker  

4. Absence validovaný markerů pro léčebnou odpověď bevacizumabu 

MUDr. Kateřina Kubáčková
Radioterapeuticko-onkologické odd., FN Motol, Praha

Účinnost terapie bevacizumabem u nemocných  
s mCRC bez průkazu mutace K–RAS
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Spoluautoři: Hejduk K.2, Bortlíček Z.2, Brabec P.2, Prausová J.1
1 Fakultní nemocnice Motol, Praha, 
2 IBA, MÚ, Brno  

Souhrn:
Standardním léčebným přístupem pro první linii metastatického karcinomu kolorektálního karcinomu je 
chemoterapie v kombinaci s monoklonálními protilátkami, bevacizumabem ovlivňujícím nádorovou novotvorbu 
cév či anti–EGFR monoklonálními protilátkami (panitumumab, cetuximab). Mutační stav KRAS genu je validovaný 
prediktivní marker odpovědi pro anti–EGFR léčbu. Pro bevacizumab neexistují žádné validizované biomarkery. 
V  naší analýze jsme se zaměřili na hodnocení léčebného efektu u skupiny nemocných s  nemutovaným KRAS 
léčených kombinací bevacizumabu s chemoterapií. Medián doby do progrese byl 11,3 měsíce a medián celkového 
přežívání 28,4 měsíce. Data o efektivitě této léčebné kombinace jsou konzistentní s léčebným efektem kombinace 
chemoterapie s anti–EGFR protilátkami a potvrzují účinnost bevacizumabu i u nemocných s nemutovaným KRAS.

Účinnost terapie bevacizumabem u nemocných s mCRC bez průkazu mutace K–RAS
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Účinnost terapie bevacizumabem u nemocných s mCRC bez průkazu mutace K–RAS
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Pozn.
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Účinnost terapie bevacizumabem u nemocných 
s generalizovaným kolorektálním karcinomem 
bez prokázané mutace k-ras 

K.Kubáčková, K.Hejduk, Z. Bortlíček, P. Brabec, S.Batko, 
Z.Linke,P.Pokorná,P.Urie, D.Šustrová, V.Čmejlová, J.Prausová  

Onkologická klinika, FN v Motole, Praha 

IBA, MU, Brno 

CORECT - AVASTIN 
 
Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem 

Zpracování dat pacientů FN Motol 
 
Stav registru k datu 8. 10. 2012 

Management projektu:  Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec 
Analýza dat:   Mgr. Zbyněk Bortlíček 
Technické zajištění:  RNDr. Daniel Klimeš, PhD. 

Východiska 

 Standard I. linie léčby = chemoterapie + anti-EGFR či 
bevacizumab 
 

 Selekce pacientů na základě mutační analýzy kras 
 

 Modifikace SPC – US,EU-anti- EFGR jen u wt –kras 
 

 Bevacizumab vyšší efekt u wt-kras 

Účinnost terapie bevacizumabem u nemocných s mCRC bez průkazu mutace K–RAS
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http://www.iba.muni.cz http://corect.registry.cz http://www.registry.cz 

Lokalizace primárního nádoru 
6 

70,2%

29,8%

N = 57 

Kolon 

Rektum 

N = 40 

N = 17 

http://www.iba.muni.cz http://corect.registry.cz http://www.registry.cz 

Věk a pohlaví pacientů 
5 

N 57 

Průměr 61 let 

Medián 62 let 

Min – Max 33 – 74 let 

% mladších 65ti let 64.9% 

N = 57 

33.3%

66.7%

Ženy  

Muži 

Pohlaví 

N = 19 

N = 38 

Věk 

http://www.iba.muni.cz http://corect.registry.cz http://www.registry.cz 

Počet analyzovaných pacientů 
4 

Celkem bylo analyzováno 57 pacientů FN Motol s dostatečně vyplněným 
záznamem, kteří splňovali následující kritéria: 
 Léčba Avastinem s chemoterapií v 1.linii 
 Zahájení léčby Avastinem v letech 2008-2011 
 Pacienti bez prokázané k-ras mutace 
 
Dostatečně vyplněný záznam musí mít vyplněné tyto parametry: 
 Lokalizace primárního nádoru 
 Datum zahájení léčby Avastinem 
 Linie léčby pokročilého onemocnění, ve které je poprvé podáván Avastin 
 Současný stav (stav a k němu příslušné datum) 

Účinnost terapie bevacizumabem u nemocných s mCRC bez průkazu mutace K–RAS
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Předchozí adjuvantní chemoterapie 

% pacientů 

87,5

12,5

0% 50% 100%

Specifikace chemoterapie 

14,0%

86,0%

Předchozí adjuvantní 
chemoterapie 

N = 8 

N = 49 Ne 

Ano 

Počet 
pacientů 

FOLFOX 7 

FUFA 1 

N = 57 

Celkem 8 (14,0%) pacientů má záznam o podání adjuvantní chemoterapie. 
U většiny z nich se jednalo o FOLFOX, 7 (87,5%) pacientů. 
 
Medián doby od ukončení adjuvantní chemoterapie do zahájení léčby Avastinem 
v I. linii je 5,9 měsíce (průměr: 12,3 měsíce; min-max: 0,6-36,0 měsíce) 

7 

http://www.iba.muni.cz http://corect.registry.cz http://www.registry.cz 

Chemoterapie Počet 

FOLFOX 50 

FOLFIRI 4 

Irinotekan 1 

XELOX 1 

Bez chemoterapie 1 

% pacientů 

87,7

7,0

1,8

1,8

1,8

0% 50% 100%

Souběžná chemoterapie při zahájení léčby 
Avastinem 

N = 57 

8 

http://www.iba.muni.cz http://corect.registry.cz http://www.registry.cz 

Délka léčby Avastinem a nejlepší léčebná 
odpověď u pacientů s ukončenou léčbou 

9 

N  = 51 pacientů s ukončenou léčbou Avastinem 

Počet pacientů 1) 50 

Průměr 5.9 měsíce 

Medián 5.2 měsíce 

Min – Max 0.1 – 14.1 měsíce 
1) U 1 pacienta chybělo v záznamech o léčbě datum 
ukončení léčebné epizody. 

11.8%

47.1%

7.8%
11.8%

21.6%

Léčebná odpověď u pacientů 
s ukončenou léčbou 

CR 

PR 

SD 

PD N = 6 

N = 24 

N = 11 

N = 6 

Neznámo/ 
Nehodnocena N = 4 

Délka léčby u pacientů 
s ukončenou léčbou 
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Stav léčby Avastinem k datu poslední 
aktualizace záznamu → Důvod ukončení léčby 

10 

Stav léčby Avastinem 

89.5%

10.5%

Pacienti s probíhající léčbou 

Pacienti s ukončenou léčbou 

N = 6 

N = 51 

Důvody ukončení léčby Avastinem 

N % 

Progrese onemocnění 23 45.1% 

Nežádoucí účinek Avastinu 8 15.7% 

Plánovaná operace 5 9.8% 

Nežádoucí účinek chemoterapie 3 5.9% 

Odmítnutí pacientem 3 5.9% 

Celkové zhoršení stavu 2 3.9% 

Jiný důvod 6 11.8% 

Neuvedeno 1 2.0% 

Celkem 51 100.0% 

N = 57 

http://www.iba.muni.cz http://corect.registry.cz http://www.registry.cz 

Přežití bez známek progrese od data  
zahájení léčby Avastinem 

11 

U pacientů byla spočítána analýza doby bez 
známek progrese (PFS) pomocí metodiky 
Kaplana-Meiera. 

PFS 

Počet pacientů 57 

Medián PFS 
(95% IS) 

12.5 měsíce 
 (9.7; 14.6) 

Čas (měsíce) 

PFS  (%, 95% IS) 

1leté přežití bez 
progrese onemocnění 51.9 (38.5; 65.3) 

2leté přežití bez 
progrese onemocnění 18.7 (6.6; 30.9) 

3leté přežití bez 
progrese onemocnění - 

Přežití je počítáno od data zahájení léčby Avastinem.  

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

http://www.iba.muni.cz http://corect.registry.cz http://www.registry.cz 

Celkové přežití od data zahájení léčby 
Avastinem 

12 

Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou 
podle Kaplana-Meiera. 

Celkové přežití 

Počet pacientů 57 

Medián přežití    
(95% IS) 

25.3 měsíce  
(22.4; 37.3) 

Čas (měsíce) 

Celkové přežití 
(%, 95% IS) 

1leté přežití 85.5 (76.2; 94.8) 

2leté přežití 57.0 (41.6; 72.4) 

3leté přežití 39.9 (21.3; 58.5) 

Přežití je počítáno od data zahájení léčby Avastinem.  

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0
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Účinnost terapie bevacizumabem u nemocných s mCRC bez průkazu mutace K–RAS

Bevacizumab v 1.linii přináší výhodu všem nemocným nezávisle na 
K-ras stavu 

KRAS divoký KRAS mutovaný 

Bevacizumab + IFL vs IFL 
(n=152) 

Bevacizumab + IFL vs IFL  
(n=78) 

OS, měsíce 
 
 

27,7 vs 17,6 
HR=0,58; 95% CI: 0,30; 1,0 

(p=0,04) 

19,9 vs 13,6 
HR=0,69; 95% CI: 0,4; 1,3  

(p=0.26) 

PFS, měsíce 
13,5 vs 7,4  

HR=0,44; 95% CI: 0,3; 0,7 
(p<0,0001) 

9,3 vs 5,5  
HR=0,41; 95% CI: 0,2;0,7  

(p=0,008) 

ORR, % 
 

60,0 vs 37,3  
(p=0,006) 

43,2 vs 41,2 
(p=0,86) 

Hurwitz, et al. Oncologist 2009 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

PF
S 

(m
ěs

íc
e)

 

 KRAS divoký typ KRAS mutace 

10.5 

p=0,10 12.5 

8.6 

10.7 

XELOX + bevacizumab 
XELOX + bevacizumab  
+ cetuximab 

Tol, et al. NEJM 2009 

CAIRO-2: přidání cetuximabu k bevacizumabu v 1.linii CRC nepřináší 
žádnou výhodu, tento fakt není závislý na stavu K-ras 

p=0,043 

http://www.iba.muni.cz http://corect.registry.cz http://www.registry.cz 

Diskuze 

 Ince,2005:  OS  27.7m vs 19.9m ( wt-kras vs mt-kras), NS 
 Hurwitz 2009:  RR 60% vs 43%, PFS 13,5m vs 9,3m- NS  
 Díaz- Rubio 2012: bevacizumab větší benefit u wt-kras 
 Imaizumi 2012: wt-kras RR 44%, PFS 11,1m, OS 25.1m 

 
 Kras není prediktivní faktor pro účinnost bevacizumabu 

 
ESMO guidelines 2012: 

  chybění prediktivních markrů pro bevacizumab 
  účinnost bevacizumabu nezávisí  na mutačním stavu kras či  

 braf   
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Účinnost terapie bevacizumabem u nemocných s mCRC bez průkazu mutace K–RAS

Cílené ovlivnění hlavních nádorových 
charakteristik 

Hanahan D, Weinberg RA. Cell 2011;144:646–74 

Signálová interakce mezi nádorem a jeho mikroprostředím během 
nádorové progrese 

Hanahan D, Weinberg RA. Cell 2011;144:646–74 
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Take home message
1.  Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta zlepšuje celkové i bezpříznakové přežití 

2. Lepšíí výsledky dosahuje konkomitantní chemoradioterapie než samotná radioterapie 

3. Terapie zlepšuje kvalitu života – záchovný výkon 

4. Výsledek léčby je statisticky významně lepší v závislosti na velikosti primárního tumoru,  
absenci angioinvaze a nižším gradingu

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
2. LF UK a FN Motol, Praha

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta 
ve FN v Motole
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Sdělení se zabývá hodnocením výsledků vlastního souboru pacientů léčených ve FN v Motole v letech 1998 až 
2006 neoadjuvantní konkomitantní chemoradioterapií či samotnou radioterapií.
Z  celkového počtu 266 pacientů v  souboru bylo po neoadjuvantní léčbě operováno 91,7%, inoperabilních 
pacientů zůstalo po neoadjuvanci 8,3% bez ohledu na typ neoadjuvantní terapie. Nejčastějším typem operace 
byla resekce rekta s anastomózou, která umožnila zachovat nemocným pasáž. Při histopatologickém hodnocení 
operovaných pacientů byla u 8,6% stanovena pCR. Redukce objemu primárního nádoru byla statisticky 
významně lepší ve prospěch konkomitantní chemoradioterapie oproti samotné radioterapii. Hodnocení 
uzlinového postižení přesným počtem histologicky pozitivních uzlin infiltrovaných nádorem z počtu vyšetřených 
uzlin bylo u 168 pacientů a „cut–off“ hodnota pro minimální počet vyšetřovaných uzlin byla více než 5. K lokální 
recidivě onemocnění došlo u 17,2% pacientů, to představuje vyšší procento než ve srovnatelných mezinárodních 
studiích. Četnost recidiv vzrůstá s  výší vstupního klinického stadia. Metastatické postižení vzniklo u 19,2% 
nemocných s mediánem doby vzniku 15 měsíců. Tento údaj je nižší než u srovnatelných mezinárodních studií. 
Statisticky významný je ve sledovaném souboru vztah mezi výskytem metastáz a Dukesovou klasifikací, vztah 
mezi výskytem metastáz přítomností angioinvaze v nádoru.
Medián celkového přežití i bezpříznakového přežití je statisticky významně závislý na velikosti tumoru před 
zahájením léčby, je statisticky významně závislý na přítomnosti angioinvaze a gradingu nádoru, je statisticky 
významně závislý na typu léčby ve prospěch konkomitantní chemoradioterapie.
Na našem souboru nemocných byla prokázáno, že neoadjuvantní léčba je významný posunem v léčebné strategii 
karcinomu rekta a ve shodě s  mezinárodními studiemi potvrzuje správnost zařazení této léčebné modality 
ke zlepšení výsledků léčby karcinomu rekta i zachování kvality života pacienta. Lepších výsledků je dosaženo 
konkomitantní chemoradioterapií než samotnou radioterapií. Práce také podtrhuje význam rizikových vstupních 
faktorů pro výsledek léčby (stadium onemocnění, přítomnost angioinvaze, grading). Pro správnou volbu léčebné 
strategie je nutná týmová spolupráce diagnostiků, chirurgů, onkologů a radioterapeutů.

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole



178     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     179

Literatura
1. Prausová J, Lohynská R, Kubáčková K, Linke Z, Malinová B, Kubala E, Novotný J jr. Preoperative 

radiotherapy for locally advenced rectal cancer and prognostic factors influencing outcome. Neoplasma 
2006; 53, 3: 263–268.

2. Prausová J, Kubáčková K, Dušek L, Vinakurau Š, Pikus T, Malinová B, Hoch J, Kodet R, Linke Z. Influence of 
neoadjuvant treatment of rectal carcinoma on operability and incidence of distant metastases. Bratislava 
Medical Journal 01/2013; 114(8): 469–73

3. Prausová J. Farmakoterapie karcinomu tračníku, rektosigmoidálního spojení a rekta. Farmakoterapie 2011 
(7) ; 5: 528–535.

4. Linke Z, Prausová J. Kolorektální karcinom. Trendy v medicíně 2002; 4, 2: 60–70.
5. Hoch J, Jech Z, Prausová J, Kouda M. Kaarcinom rekta – ovlivňuje předoperační aktinoterapie operabilitu? 

Čes a Slov Gastroent a Hepato 2001; 55, 1 (Suppl): 56.

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole



180     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Stadia onemocnění karcinomu rekta 

• Klasifikace dle TNM,  
    T (tumor) – míra prorůstání  
      stěnou rekta 
    N (nodorum) – přítomnost 

infiltrace uzlin svodné 
lymfatické oblasti, včetně 
počtu postižených uzlin 

    M (metastases) – 
přítomnost vzdálených  
 

• Klasifikace dle Dukese – 
starší způsob klasifikace, 
dnes již ne zcela běžný 

 

Stadium Popis 
infiltrace  

TNM Dukes 

0 Karcinom in 
situ 

TisN0M0 

Ia Mukóza a 
submukóza 

T1N0M0 A 

Ib Muscularis 
propria 

T2N0M0 A 

II Všechny 
vrstvy stěny 

T3N0M0 B 

II Přes stěnu 
rekta 

T4N0M0 B 

III Uzliny N1-3M0 C 

IV Metastázy M1 D 

Incidence a mortalita karcinomu rekta 
V roce 2009 byla incidence 2 253 nemocných v ČR, což je 21,44 

pacientů na 100 000 obyvatel a rok. ČR patří mezi země s 
nejvyšším výskytem karcinomu rekta na světě. 

 

Neoadjuvantní léčba karcinomu 
rekta – přináší posun v léčebných 

výsledcích  
 
 
Jana Prausová 
Onkologická klinika 
2. lékařské fakulty University 

Karlovy a FN v Motole 

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole
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Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole

Vývoj zastoupení stadii karcinomu rekta v čase  

 

Přetrvává vysoké procento pacientů v pokročilých stadiích. 

Důvody pro zavedení nového léčebného 
postupu na naše pracoviště v roce 1998  
a provedení analýzy vlastního souboru 

 
 

• Pacienti v II. a III. klinickém stadiu, kteří byli ošetřeni 
samotnou operací, měli vysoké riziko recidivy onemocnění  

     (30% až 50%). 
 

• Přidáním neoadjuvantní léčby před operaci se zlepšuje 
    pětileté přežití pacientů na 62% oproti 33% po samotné 

operaci. 

Důvody pro zavedení nového léčebného 
postupu na naše pracoviště v roce 1998  
a provedení analýzy vlastního souboru 

• Neoadjuvantní léčba dosahuje lepších výsledků oproti dříve 
standardní léčbě pooperační: 
 

– vyšší celkové i bezpříznakové přežití 
– nižší výskyt lokálních recidiv 
– vyšší počet sfinkter šetřících výkonů díky zmenšení 

nádoru 

– nižší riziko systémového šíření 
– nižší toxicita 

 
 
• Analýza vlastního souboru pacientů nám umožňuje 

zhodnocení výsledků provedené léčby a zpracování nadále 
pokračuje. 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Použité léčebné neoadjuvantní modality 

• Neoadjuvantní radioterapie:  
   46Gy ve 23 frakcích za 4,5 týdne nebo  
   45Gy v 25 frakcích za 5 týdnů na oblast malé pánve + boost 

na primární ložisko 5,4Gy ve 3 frakcích.  
 

• Neoadjuvantní chemoterapie konkomitantní:  
    na bázi fluoropyrimidinů  
    (kapecitabin 825mg/m2 2x denně p.o. nebo  
    5-fluorouracil 300mg/m2  i.v. kontinuální infúze 5 dní v týdnu)  
    po celou dobu probíhající radioterapie. 

 
• Operace za 6 týdnů po ukončení neoadjuvantní léčby. 

Použité léčebné neoadjuvantní modality  

I.  Neoadjuvantní 
chemoradioterapie 
konkomitantní následovaná 
operací.  

 
II. Neoadjuvantní radioterapie   

bez chemoterapie s 
následnou operací.  

 
III. Neoperabilní pacienti po   

neoadjuvantní terapii. 
 

 

Zhodnocení vlastního souboru pacientů s 
diagnózou karcinomu rekta léčených 

neoadjuvantní terapií 
 
 
 

• Soubor 279 pacientů s neoadjuvantní terapií léčených v 
letech 1998 – 2006. 
 
 

• 13 pacientů  vyřazeno z důvodu neúplné informace. 
 
 

• Analýza souboru provedena u celkem 266 pacientů, u kterých 
je znám údaj o klinickém stadiu a mají úplné údaje pro 
hodnocení celkového přežití a přežití bez známek 
onemocnění. 
 

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Pohlaví a věk pacientů v analyzovaném souboru 
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61,7%

38,3%

Ženy Muži Celkem 
N 102 164 266 
Průměr: 63 let 61 let 62 let 
Medián: 64 let 60 let 62 let 
Rozsah: 29-89 let 26-84 let 26-89 let 

Pohlaví Věk při diagnóze N = 266 

V souboru je vyšší zastoupení mužů (62 %).  
Střední věk mužů při diagnóze je 60 let, žen 64 let. 

%
 p

ac
ie

nt
ů 

 

muži (n = 164) 
ženy (n = 102) 

Charakteristika analyzovaného souboru 

Technika radioterapie: 4 pole „box“, poloha na břiše, 
záření X 18MV, dorzální pole 6MV, lineárním 

urychlovačem 

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Léčebné výsledky 

Zastoupení použitých léčebných neoadjuvantních 
modalit 

Operabilní pacienti 92 % (244). 
Radioterapie a chemoterapie 38%.  
Radioterapie 53 %.  
Inoperabilní pacienti 8,3 % (22). 

Typ léčby N % 
Neoadjuvantní radioterapie s konkomitantní chemoterapií 
následovaná operací  102 38,3 % 

Neoadjuvantní radioterapie bez chemoterapie s následnou operací  142 53,4 % 
Neoperabilní pacienti po neoadjuvanci 22 8,3 % 
- neoadjuvantní radioterapie s konkomitantní chemoterapií  11 4,1 % 
- pouze neoadjuvantní radioterapie 11 4,1 % 

8,3%

53,4%

38,3%

N = 266 

Klinická charakteristika onemocnění v 
analyzovaném souboru 

Karcinomy T1 a T2 6 %, T3 82 % a T4 11 %.  
Stadium I.   5,6 % (A). 
Stadium II.  72,2 % (B). 
Stadium III. 14,7 % (C). 
Stadium IV. 2,3 % (D). 

Klinické stadium 
onemocnění 

Stadium N % 
I. 15 5,6 % 
II. 192 72,2 % 

2a 172 64,7 % 
2b 20 7,5 % 

III. 39 14,7 % 
3a 1 0,4 % 
3b 32 12,0 % 
3c 6 2,3 % 

IV. 6 2,3 % 
X 14 5,3 % 

5,3% 5,6%

72,2%

2,3%
14,7%

Velikost primárního nádoru 
podle T klasifikace 

cT N % 
1 1 0,4 % 

1-2 2 0,8 % 
2 13 4,9 % 

2-3 33 12,4 % 
3 185 69,5 % 

3-4 4 1,5 % 
4 26 9,8 % 
X 2 0,8 % 

Celkem 266 100 % 

N = 266 

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole

Redukce velikosti primárního karcinomu  
po neoadjuvantní léčbě 

 

Velikost T 
při 

klinickém 
vyšetření 

N 
Velikost T po neoadjuvanci 

Redukce T T beze změny Nárůst T Nepřesné určení 

1-2 16 12,5% 62,5% 18,8% 6,3% 

3 218 36.7% 56,0% 1,8% 5,5% 

4 30 60,0% 10,0% 30,0% 

X 2 100,0% 

Celkem 266 37,6% 50,8% 2,6% 9,0% 

Redukce velikosti primárního karcinomu po terapii 37,6 %. 
Bez změny velikosti 50,8 %.  
Progrese velikosti 2,6 %. 

Charakteristika operovaných pacientů 

32,8%

20,1%

34,8%

8,6%3,7%

Dukes klasifikace 

0 
Dukes A 
Dukes B 
Dukes C 
Dukes X 

47,5%

20,5%

12,3%
4,9%14,8%

Grade karcinomu 

G0 
G1 
G2 
G3 
GX 

82,0%

18,0%

Angioinvaze 

angioinvaze  
bez angioinvaze 

Grade kategorie 2 48 %. 
 

Patologická CR 8,6%. 
Dukes A 35 % (5,6%),  
Dukes B 33 % (72,2%),  
Dukes C 20% (14,7%). 
 

Angioinvaze 18 % operovaných. 
  
 
  

(N = 244) 

Přítomnost reziduálního nádoru po neoadjuvantní 
léčbě a operaci a výskyt recidiv 

4,5% 3,7%
4,1%

87,7%

Reziduální nádor 

R0 
R1 
R2 
RX 

Bez reziduálního nádoru po operaci (R0 resekce) 88 %.  
Reziduální nález (R1) 9 %.   
Recidivovalo 17,2 %.  

35,2%

17,2%

47,5%

Recidiva 
onemocnění 

bez recidivy 
recidiva onemocnění 
neznámo 

(N = 244) 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Charakteristika inoperabilních pacientů po 
neoadjuvantní léčbě 

Nejvyšší podíl inoperabilních pacientů z původního stadia IV. (33 %).  
 
Podíl inoperabilních pacientů nezávislý na typu léčby  
(9,7 % resp. 7,2 %).  

Stadium N Podíl 
inoperabilních 

1 15 0,0 % 
2 181 6,6 % 
3 52 7,7 % 
4 18 33,3 % 

Celkem 266 8,3 % 

Podíl inoperabilních 
pacientů podle stadia 

onemocnění 

Neoadjuvance N Podíl 
inoperabilních 

RT + CHT 113 9,7 % 
RT 153 7,2 % 

Celkem 266 8,3 % 

Podíl inoperabilních 
pacientů podle typu 
neoadjuvantní léčby 

Výskyt metastáz po léčbě 

Metastázy po léčbě 19%. 
Střední doba do vzniku metastáz 15 měsíců.  

Léčba N Metastázy 
po léčbě 

Neoadjuvantní radioterapie s konkomitantní chemoterapií následovaná 
operací  102 15,7 % 

Neoadjuvantní radioterapie bez chemoterapie s následnou operací  142 20,4 % 
Neoperabilní pacienti po neoadjuvantní léčbě 22 27,3 % 
Celkem 266 19,2 % 

Zastoupení metastáz po léčbě podle typu léčby 

p1=0,400 

1 statistická významnost testována Chi-square testem maximální věrohodnosti; statisticky významné vztahy označeny * 
 

Výskyt recidivy onemocnění v závislosti na stadiu 
onemocnění 

Četnost recidiv vzrůstá s výší stadia onemocnění.  
 Stadium I. 13% 
 Stadium II. 13% 
 Stadium III. 19% 
 Stadium IV. 75% 

bez recidivy 
recidiva onemocnění 
nepřesně stanoveno 

Stadium I. N = 15 
Stadium II. N = 169 
Stadium III. N = 48 
Stadium IV. N = 12 

 (N = 244) 

Stadium 

67

52

38

0

13

13

19

75

20

35

44

25

0% 20% 40% 60% 80% 100%
p<0,001* 

1 statistická významnost testována Chi-square testem maximální věrohodnosti; statisticky významné vztahy označeny * 
 

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Bezpříznakové přežití 

Medián bezpříznakového přežití pacientů je 62 měsíců, po jednom 
roce sledování žilo bez příznaků 85% pacientů, po 5 letech 51% 
pacientů. 

Čas (měsíce) 

Podíl žijících  
(%, 95% IS) 

1 leté přežití 0,85 (0,80 – 0,89) 

5 leté přežití 0,51 (0,44 – 0,58) 

Bezpříznakové 
přežití 

Počet pacientů 266 
Medián DFS 62 měsíců 
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Celkové přežití 

Medián přežití pacientů je 92 měsíců, po jednom roce sledování žilo 
93% pacientů, po 5 letech 56% pacientů.  

Čas (měsíce) 

Podíl žijících   
(%, 95% IS) 

1 leté přežití 0,93 (0,90 – 0,96) 

5 leté přežití 0,56 (0,49 – 0,63) 

Celkové přežití 

Počet pacientů 266 
Medián OS 92 měsíců 
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Výskyt metastáz po léčbě 
                  Faktor N 

kategorie 
Metastázy 
po léčbě p1 

Léčba 

RT + CHT + 
operace 102 15,7% 0,400 

RT + 
operace 142 20,4% 

Neoperabilní 22 27,3% 

Dukes 
klasifikace 

Dukes 0 21 0,0% 0,002* 
Dukes A 85 14,1% 
Dukes B 80 18,8% 
Dukes C 50 32,0% 

Grade 
grade 0+1 42 11,9% 0,179 
grade 2 116 19,0% 
grade 3+4 52 26,9% 

Angioinvaze nepřítomna 200 15,5% 0,017* 
přítomna 44 31,8% 

1 Statistická významnost hodnocena chi-square testem maximální věrohodnosti; statisticky významné faktory označeny * 
 

Vztah mezi výskytem metastáz po léčbě a Dukes klasifikací a 
přítomností angioinvaze byl statisticky významný. 

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole
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Pozn.

Pozn.

Pozn.
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Přežití podle grade 

Celkové přežití Bezpříznakové přežití 

G 0-1 (n = 42) 
G 2 (n = 116) 
G 3-4 (n = 52) 

p1=0,037* 
p1=0,081 

1 Statistická významnost hodnocena log rank testem; statisticky významné rozdíly označeny * 

Čas (měsíce) Čas (měsíce) 

Medián přežití 
 nedosažen 
 101 měsíců 
   80 měsíců 

Medián přežití 
 nedosažen 
 63 měsíců 
 41 měsíců 
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Přežití podle typu léčby 

Celkové přežití Bezpříznakové přežití 

p1<0,001* 

Neoadjuvantní radioterapie s konkomitantní chemoterapií 
následovaná operací (n = 102) 
Neoadjuvantní radioterapie bez chemoterapie s následnou 
operací (n = 142) 
Neoperabilní pacienti po neoadjuvantní léčbě (n = 22) 
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p1<0,001* 

1 Statistická významnost hodnocena log rank testem; statisticky významné rozdíly označeny * 

Čas (měsíce) Čas (měsíce) 

Medián přežití 
 nedosažen 
 112 měsíců 
   15 měsíců 

Medián přežití 
 nedosažen 
 101 měsíců 
     7 měsíců 
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Přežití podle kategorií T 

Celkové přežití Bezpříznakové přežití 

p1<0,001* 

T 1+2 (n = 16) 
T 3 (n = 218) 
T 4 (n = 30) 
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p1<0,001* 

1 Statistická významnost hodnocena log rank testem; statisticky významné rozdíly označeny * 

Čas (měsíce) Čas (měsíce) 

Medián přežití 
 112 měsíců 
 101 měsíců 
   28 měsíců 

Medián přežití 
 112 měsíců 
 101 měsíců 
   21 měsíců 

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Závěr II.  

• Analýza souboru prokázala, že zařazení 
neoadjuvantní léčby do léčebné strategie karcinomu 
rekta významně zlepšuje léčebné výsledky, kvalitu 
života nemocných a celkové i bezpříznakové přežití. 
 

• Náš soubor nemocných se stal součástí 
celorepublikové studie. 
 

• Výsledky byly prezentovány a publikovány 
mezinárodně. 
 

• Pro realizaci nových léčebných postupů i pro rutinní 
praxi je nezbytností týmová spolupráce diagnostiků, 
chirurgů, onkologů a radioterapeutů. 

Závěr I. 
• U 8,3% pacientů zůstal po neoadjuvantní léčbě nádor 

inoperabilní. 
 

• Patologickou kompletní remisi (pCR) mělo 8,6% 
pacientů. 
 

• Pětileté celkové přežití bylo v našem souboru 56%, to je 
srovnatelné s výsledky mezinárodních studií (60 – 62%). 
 

• Metastatické postižení bylo diagnostikováno u 19% 
pacientů, (CHTRT vs. RT 15,7% vs. 20,4%), což je nižší 
procento než u srovnatelných mezinárodních studií  

    (21 – 25%). 
 

• K lokální recidivě došlo u 17% pacientů, což je vyšší 
procento než u srovnatelných mezinárodních studií     
(14 – 15%). Počet recidiv stoupá s výší klinického stadia.  
 

• OS i DFS byl statisticky významně závislý na kategorii T, 
na přítomnosti angioinvaze, na gradingu a typu léčby ve 
prospěch CHTRT. 
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Přežití podle angioinvaze 

Celkové přežití Bezpříznakové přežití 

Bez angioinvaze (n = 200) 
Angioinvaze (n = 44) 

p1=0,009* 
p1=0,001* 

1 Statistická významnost hodnocena log rank testem; statisticky významné rozdíly označeny * 

Čas (měsíce) Čas (měsíce) 

Medián přežití 
 112 měsíců 
 51 měsíců 

Medián přežití 
 112 měsíců 
 32 měsíců 

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole
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Pozn.

Poděkování! 

prof. MUDr. Jiřímu Hochovi, CSc. za 
vynikající spolupráci v oblasti 
diagnostiky a léčby kolorektálního 
karcinomu. 

prof. MUDr. Romanu Kodetovi, CSc., za 
velmi cennou spolupráci v oblasti 
diagnostiky. 

doc. RNDr. Ladislavu Duškovi, Ph.D. z 
Institutu biostatistiky a analýz 
Masarykovy Univerzity v Brně. 

V neposlední řadě děkuji všem svým 
spolupracovníkům z Radioterapeuticko 
– onkologického oddělení Fakultní 
nemocnice v Motole za skvělou 
spolupráci a podporu, jmenovitě:  

MUDr. Kateřině Kubáčkové,  
MUDr. Zdeňku Linkemu,  
MUDr. Běle Malinové,  
MUDr. Radce Lohynské, Ph.D. 

Neoadjuvantní terapie karcinomu rekta ve FN v Motole
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Take home message
1.  Základem léčby inoperabilního metastatického karcinomu je chemoterapie nejčastěji v kombinaci s cílenou 

léčbou.

2. V roce 2013 byly do klinické praxe léčby metastatického karcinomu zavedeny další inhibitory angiogeneze 
– aflibercept a regorafenib.  

3. Aflibercept v kombinaci s chemoterapií FOLFIRI je alternativou pro 2. linii léčby mKRK, po selhání 
chemoterapie na bási oxaliplatiny. 

4. Regorafenib je alternativou šetrné, systémové léčby po selhání chemoterapie na bázi oxaliplatiny  
a irinotekanu, tedy do 3. nebo 4. linie léčby.

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, MOU A LF Brno

Nové léky a jejich postavení v algoritmu léčby  
metastatického kolorektálního karcinomu
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Karcinomy tlustého střeva a konečníku jsou nejčastější nádory trávicího traktu a patří celosvětově mezi nejčastější 
malignity. Dle údajů získaných ze SVOD1 i v roce 2010 je incidence metastatického onemocnění v České republice 
stacionární, tj. kolem 23% a u dalších téměř 50% pacientů dojde ke generalizaci onemocnění v pozdější době. 
Nejčastěji metastazuje kolorektální karcinom do jater. 
V léčbě metastatického inoperabilního onemocnění hraje nejdůležitější roli systémová chemoterapie, jejíž efekt je 
v posledních letech potencován „cílenou léčbou“. Léčebná odpověď je příznivým prognostickým faktorem, který 
se odráží i v  prodlouženém přežívání pacientů. Největšího efektu ve smyslu prodlouženého přežití dosahuje 
farmakoterapie, která sekundárně vede ke konverzi inoperabilního onemocnění v radikálně operabilní a hlavně 
teprve po završení léčby R0 resekcí. 
Základem léčby inoperabilního metastatického karcinomu je chemoterapie (dvojkombinace, trojkombinace) 
samostatně či v kombinaci s cílenou léčbou VEGF (bevacizumab) či EGFR  (cetuximab, panitumumab) inhibitory. 
V  roce 2013 byly do klinické praxe léčby metastatického karcinomu zavedeny další inhibitory angiogeneze – 
aflibercept a regorafenib.
Aflibercept (Zaltrap) je plně humanizovaný protein, označovaný jako VEGF TRAP, což je rekombinantní fúzní 
protein, který se skládá z VEGF–vazebných částí tvořených extracelulárními doménami lidských VEGFreceptorů 
1 a 2 fúzovaných k Fc části lidského IgG1. Aflibercept blokuje VEGF a PlGF, vykazuje silnější vazbu k VEGF než 
bevacizumab s biologickým  poločasem t1/2 ~ 17 dnů. Efekt v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu 
(mKRK) prokázal aflibercept v kombinaci s chemoterapií na bázi irinotekanu (FOLFIRI) ve 2. línii léčby ve fázi 
III. klinického hodnocení “VELOUR”. Do studie byli zařazeni pacienti s histologicky potvrzeným metastatickým 
adenokarcinomem  kolon či rekta, bez možnosti kurativní terapie. U pacientů byl tolerován jen jeden předchozí 
chemoterapeutický režim pro metastatické onemocnění na bási oxaliplatiny. Zařaditelní do klinického hodnocení 
byli i pacienti s relapsem onemocnění do 6 měsíců od ukončení adjuvantní chemoterapie na basi oxaliplatiny  
a byla povolena i předléčenost bevacizumabem. Ve studii VELOUR aflibercept přináší signifikantní zlepšení 
mediánu celkového přežití (OS) i doby do progrese (PFS). OS byl téměř o 50% vyšší po 2 letech (28.0% vs. 
18.7%) a o 86% vyšší po 30 měsících (22.3% vs. 12.0%) pro pacienty léčené afliberceptem v kombinaci  
s FOLFIRI ve srovnání s režimem FOLFIRI samotným.Analýza podskupin ukazuje zlepšení OS i PFS nezávisle 
na předchozím předléčení či nepředléčení bevacizumabem, navíc předchozí předléčení bevacizumabem v 1.linii 
terapie nezvyšuje VEGF nežádoucí účinky afliberceptu v 2.linii terapie. Aflibercept v kombinaci s chemoterapií 
FOLFIRI je alternativou pro 2. linii léčby mKRK, po selhání chemoterapie na bási oxaliplatiny. V této indikaci je 
alternativou ke kombinaci FOLFIRI s bevacizumabem na (studie TML) a stejně tak FOLFIRI s panitumumabem 
(studie 20050181).
Regorafenib (Stivarga) je prvním perorálním multikinázovým inhibitorem s průkazem účinnosti u metastatického 
kolorektálního karcinomu (mKRK).  Efektivitu prokázal v  rámci studie CORRECT, kde regorafenib zvýšil  
OS a PFS u pacientů s mKRK, kteří selhali na standardní dosavadní terapii (předlétni režimy na bázi irinotekanu  
i oxaliplatiny). Studie fáze III. splnila primární cíl, OS: 6.4 vs 5.0 měsíců, HR=0.77, p=0.0052 , PFS: 1.9 vs 1.7 měsíců, 
HR=0.49, p<0.000001, DCR (PR + SD): 41.0% vs 14.9%, p<0.000001 . V analýze podskupin regorafenib prokázal 
benefit OS a PFS u všech vyspecifikovaných podskupin. Účinnost regorafenibu nebyla závislá na mutačním stavu 
K–RAS a nebyly pozorovány nové či neočekávané závažné nežádoucí účinky. Nejčastějším nežádoucím účinkem 
stupně 3 byly hand–foot syndrom, únava, průjem, hypertenze a rash.
Regorafenib prokázal svojí účinnost u skupiny těžce předléčených pacientů, kteří profitovali z toho, že se 
signifikantně oddálila další progrese. Regorafenib je tak na základě studie alternativou šetrné, systémové léčby 
po selhání chemoterapie na bázi oxaliplatiny a irinotekanu, tedy do 3. nebo 4. linie léčby.

Nové léky a jejich postavení v algoritmu léčby metastatického 
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• Plně humanizovaný protein 
sestávající z 
– VEGFR-1 Ig doména 2 
– VEGFR-2 Ig doména 3 
– humánní IgG1 Fc fragment 

•  ~ 110,000 MW 
•  Kd = 0.5 pM for VEGF164  

•  blokuje VEGF a PlGF  
•  silnější vazba než bevacizumab  
•  t1/2 ~ 17 dnů 

Struktura  VEGF Trap 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

VEGF Trap 
Kd < 1 pM 

t1/2 ~ 25 days 

Fc 

VEGFR-1 
Kd 10-30 pM 

VEGFR-2 
Kd 100-300 pM 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                

Primární cíl: celkové přežití 
Finální analýza celkového přežití: analýza 863 úmrtí  

Metastatický kolorektální 
karcinom 

R 
A 
N 
D 
O 
M 
I 
Z 
A
C
E 

Aflibercept 4mg/kg i.v.,1.den  
+ FOLFIRI  
à 2 týdny 

Placebo i.v., 1.den  
+ FOLFIRI 
à 2 týdny  

1:1 PROGRESE 
CHOROBY

ÚMRTÍ 

 600  

600 
Stratifikační faktory : 
•ECOG PS (0 vs 1 vs 2) 
•Předchozí bevacizumab  

• (ano/ne) 

• Histologicky potvrzený metastatický adenokarcinom kolona či rekta 
bez možnosti kurativní terapie 

• Měřitelná či neměřitelná choroba (dle RECIST kritérií) 

• Jen 1 předchozí chemoterapeutický režim pro metastatickou 
chorobu na basi oxaliplatiny   

• Eventuálně zařaditelní i pacienti s relapsem choroby do 6 měsíců 
od ukončení adjuvantní chemoterapie na basi oxaliplatiny  

 

– PACIENTI MOHLI (nemuseli) BÝT v 1. paliativní 
terapii předléčení bevacizumabem  

6 
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Předchozí bevacizumab Bez předchozího 
bevacizumabu 

Typy populací 
% pacientůs 

Placebo/ 
FOLFIRI 
(n=172) 

Aflibercept/ 
FOLFIRI 
(n=171) 

Placebo/ 
FOLFIRI 
(n=433) 

Aflibercept/ 
FOLFIRI 
(n=440) 

Stupně toxicity, PT  Grade 3/4 Grade 3/4 Grade 3/4 Grade 3/4 
Proteinurie 0.6 9.4 1.4 7.3 
Hypertense  0.6 16.4 1.8 20.5 
Hemorrhagie 1.2 3.5 1.8 2.7 

Původ v GIT 0.6 3.5 1.2 1.4 

Bolesti hlavy 0 0.6 0.5 2.0 
Žilní trombembolická příhoda 5.8 7.0 6.5 8.2 

Plicní embolie 2.9 2.3 3.7 5.5 
Arteriální tromboembolická 
příhoda 0.6 1.8 0.5 1.8 
GIT perforace 0 0 0.5 0.7 
Předchozí bevacizumab neznamená zvýšení NÚ v 2.linii při podávání afliberceptu 

ASCO 2012 

7 

Předchozí bevacizumab Bez předchozího 
bevacizumabu 

Placebo/ 
FOLFIRI 
(n=187) 

Aflibercept/ 
FOLFIRI 
(n=186) 

Δ 
Placebo/ 
FOLFIRI 
(n=427) 

Aflibercept/ 
FOLFIRI 
(n=426) 

Δ 
 

OS (měsíce) 
(95.34% CI) 

11.7 
(9.8-13.8) 

12.5 
(10.8-15.5) 0.8 12.4 

(11.2-13.5) 
13.9 

(12.7-15.6) 1.5 

PFS 
(měsíce) 
(99.99% CI) 

3.9 
(2.9-5.4) 

6.7 
(4.8-8.7) 2.8 5.4 

(4.2-6.7) 
6.9 

(5.8-8.2) 1.5 

Interakce mezi léčebnými rameny v závislosti „předchozí bevacizumab“ nebyl 
signifikantní  (P=0.57 for OS; P=0.2 for PFS) 
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Předchozí bevacizumab Bez předchozího 
bevacizumabu 

% pacientů 
Placebo/ 
FOLFIRI 
(n=172) 

Aflibercept/ 
FOLFIRI 
(n=171) 

Placebo/ 
FOLFIRI 
(n=433) 

Aflibercept/ 
FOLFIRI 
(n=440) 

Serious AEs 32 52 33 47 
AE související s 
úmrtím  6 6 4  6 

Grade 3/4 AEs s 
>10% patientů ve 
všech skupinách 

Neutropenie  13  20  25  27 
Průjem 9  19  7 20 
Astenie  9  16  11  17 
Infekce  8  14  7  12 
Stomatitis  4  11  5  14 

• Aflibercept přináší signifikantní zlepšení OS      i PFS 

• Analýza podskupin ukazuje zlepšení OS i PFS nezávisle 
na předchozím předléčení či nepředléčení 
bevacizumabem 

• Předchozí bevacizumab v 1.linii terapie nezvyšuje VEGF 
related nežádoucí účinky afliberceptu v 2.linii terapie 

ASCO 2012 

Předchozí bevacizumab 

TML  
(Bev) 

FOLFOX/FOLFIRI 
(n=409) 

VELOUR 
(Aflibercept) FOLFIRI 

(n=612) 

20050181 
(Panitumumab) 

FOLFIRI 
(n=178 wt KRAS) 

OS   
(měsíce)  11.2 12.5 15,7 

PFS 
(měsíce) 
  

5,7 6.7 5,8 

RR 5,4%  
DCR 68% 

11,7% 
DCR 85% 

30% 
DCR 75%  
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Cíle studie CORRECT 
• Primární cíl: celkové přežití (OS) 

 
• Sekundární cíle:  

– Přežití bez progrese (PFS) 
– Počet léčebných odpovědí (ORR) 
– Celková kontrola nemoci (DCR = ORR + SD) 

 
• Terciální cíle:  

– Trvání léčebné odpovědi / stabilizace nemoci 
– Kvalita života (QoL) 
– Farmakokinetika  
– Vyhodnocení biomarkerů 

Studie CORRECT:  
Pacienti s mCRC léčeni regorafenibem či placebem po 

selhání standardní terapie 

• Multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolována studie fáze III  
 

• Stratifikace: předchozí anti-VEGF terapie, časový interval od doby diagnosy mCRC do 
skríninku, geografický region 

• Zahrnuto 16 zemí, 114 center ,  nábor pts =  5 / 2010 –  5 / 2011 

2:1 

CT vyšetření v 8-týdenním intervalu 

Regorafenib (BAY 73-4506), perorální multikinásový 
inhibitor 1-3     

 Registrační studie CORRECT                                          

                           Wilhelm SM, et al. Int J Cancer. 2011;129(1):245-255. 
                        Mross K, et al. Clin Cancer Res. 2012;18(9):2658-2667.   
       Strumberg D, et al. Expert Opin Invest Drugs. 2012;21(6):879-889. 

KIT 
PDGFR 
RET 

PDGFR-β 

FGFR  
VEGFR1-3 
TIE2 

Inhibice  
neoangiogenese 

Inhibice nádorového 
mikroprostředí a její 
signalizace  

Inhibice proliferace  
nádorového 

Regorafenib F 

Cl 

F 

F F 

O 
O 

O 

N 
H 

N 
H 

N 
H 

N 

Biochemical 
Activity 

Regorafenib IC50  
mean ± SD nmol/l (n) 

VEGFR1 13 ± 0.4 (2) 

Murine VEGFR2 4.2 ± 1.6 (10) 

Murine VEGFR3 46 ± 10 (4) 

TIE2 311 ± 46 (4) 

PDGFR-β 22 ± 3 (2) 

FGFR1 202 ± 18 (6) 

KIT 7 ± 2 (4) 

RET 1.5 ± 0.7 (2) 

RAF-1 2.5 ± 0.6 (4) 

B-RAF 28 ± 10 (6) 

B-RAFV600E 19 ± 6 (6) 

Page 13 
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Základní inclusion kritéria 

• Histologicky či cytologicky potvrzený adenokarcinom kolon či rekta   

• Progrese choroby během nebo do 3 měsíců od poslední aplikace léčby NEBO 
intolerance odpovídající standardní terapie, která zahrnuje:   

• Fluoropyrimidiny, oxaliplatina, irinotecan 

• Bevacizumab 

• Cetuximab či panitumumab (při KRAS wild-statusu)  

 

• Měřitelná či neměřitelná choroba dle RECIST v1.1 

• Věk ≥18 let, ECOG PS 0-1, life expectancy ≥3 měsíce 

• Adekvátní hematologické, ledvinné a jaterní testy   

• Podpis informovaného souhlasu  

Základní exclusion kritéria 

• Předchozí (do 5 let před randomizací) či současný jiný tumor  

• Velká chirurgická intervence, otevřená biopsie či závažné truam do 28 dnů před 
randomizací 

• Závažné kardiovaskulární dysfunkce:   

– Srdeční infarkt do 6 měsíců před randomizací   

– Nekontrolovaná hypertenze  

– Nestabilní či nově zjištěná angina pectoris 

•  Arteriální či žilní trombosa či embolizace do 6 měsíců před randomizací   

 

Základní charakteristiky nádorové nemoci   
Regorafenib 

N=505 
Placebo 
N=255 

Primární lokalizace 
choroby, % 

kolon 64.0 67.5 
Rectum 29.9 27.1 
Kolon a rektum 5.9 5.5 

KRAS mutace, % 
Ne 40.6  36.9 
Ano 54.1 61.6 
neznámý 5.3 1.6 

Histologie, % 

Adenokarcinom 98.0 97.3 
Jiné (adenosquamózní 
či nespecifikovaný 
karcinom) 

2.0 2.8 

Počet předchozích 
linií terapie pro 
metastatickou 
nemoc, % 

1-2 26.7 24.7 
3 24.8 28.2 

≥4 48.5 47.1 

předchozí bevacizumab, % 100 100 
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Regorafenib 
N=505 

Placebo 
N=255 HR (95% CI) 

KRAS mutace, % Ne  40.6 36.9 NA 
Ano 54.1 61.6 NA 

Medián OS, měsíce KRAS wild-typ 7.3 5.0 0.653 (0.476-0.895) 

KRAS mutant-typ 6.2 5.1 0.867 (0.670-1.123) 

Medián PFS, měsíce KRAS wild-typ 2.0 1.8 0.475 (0.362-0.623) 
KRAS mutant-typ 1.9 1.7 0.525 (0.425-0.649) 

KRAS – analýza podskupin 
 

• Regorafenib prokázal výhody OS i PFS u obou skupin – u KRAS-wild typu a u  
KRAS-mutovaného typu 

• KRAS status nebyl prognostický ani prediktivní faktor ve vztahu k léčbě 
regorafenibem   

Hodnocení jednotlivých podskupin z hlediska výhody 
OS  - charakteristiky nemoci a dosavadní léčby 

n HR (95% CI) 

F: fluoropyrimidine; Ox: oxaliplatin; 
Iri: irinotecan; Bev, bevacizumab 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Favorizuje regorafenib Favorizuje placebo 

Všichni pacienti 760 0.774 (0.636-0.942) 

Čas od diagnózy mCRC 
do randomizace 

140 0.816 (0.532-1.251) <18 měsíců 

≥18 měsíců 620 0.760 (0.609-0.948) 

Předchozí protinádorová 
léčba 

F, Ox, Iri, Bev 375 0.825 (0.625-1.089) 

F, Ox, Iri, Bev, 
anti-EGFR 

385 0.710 (0.538-0.938) 

Počet předchozích  
linií léčby 

≤3 395 0.788 (0.599-1.038) 

>3 365 0.747 (0.564-0.988) 

KRAS mutační stav  
(lokální hodnocení) 

Ne 299 0.653 (0.476-0.895) 

Ano 430 0.867 (0.670-1.123) 

Slide adapted from that presented by Professor E Van Cutsem at ESMO 2012 (abstract LBA18) 

Celková léčebná odpověď a léčebná kontrola 
choroby (DCR) (sekundární cíl) 

Nejlepší léčebná 
odpověď, % 

Regorafenib  
N=505 

Placebo  
N=255 

CR 0 0 

PR 1.0 0.4 

SD 40.0 14.5 

Primární PD 49.5 80.0 

DCR* 41.0 14.9 

*DCR = PR + SD (≥6 týdnů po randomizaci); p<0.000001 

Regorafenib signifikantně zlepšuje DCR proti placebu  

Nové léky a jejich postavení v algoritmu léčby metastatického 
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S léčbou spojené nežádoucí účinky – u 10% a více pacientů 

Nežádoucí účinky, % 

Regorafenib 
N=500 

Placebo 
N=253 

Všechny 
stupně 

stupeň 
3 

stupeň 
4 

stupeň
5* 

Všechny 
stupně 

stupeň 
3 

stupeň 
4 

stupeň
5* 

Hand-foot syndrom 46.6 16.6 0 0 7.5 0.4 0 0 

Únava 47.4 9.2 0.4 0 28.1 4.7 0.4 0 

Hypertense 27.8 7.2 0 0 5.9 0.8 0 0 

Průjem 33.8 7.0 0.2 0 8.3 0.8 0 0 

Rash 26.0 5.8 0 0 4.0 0 0 0 

Anorexie 30.4 3.2 0 0 15.4 2.8 0 0 

Mukositis 27.2 3.0 0 0 3.6 0 0 0 

Trombocytopenie 12.6 2.6 0.2 0 2.0 0.4 0 0 

Horečka 10.4 0.8 0 0 2.8 0 0 0 

Nausea 14.4 0.4 0 0 11.1 0 0 0 

Krvácení 11.4 0.4 0 0.4 2.8 0 0 0 

Alterace hlasu 29.4 0.2 0 0 5.5 0 0 0 

Pokles hmotnosti 13.8 0 0 0 2.4 0 0 0 

* stupeň 5 drug-related AE: 1.0% v rameni s regorafenibem vs 0% v ramenj s placebem  

Shrnující výsledky studie CORRECT 

• Studie fáze III. splnila primární cíl   

• Regorafenib vs placebo: 
• OS: 6.4 vs 5.0 měsíců, HR=0.77, p=0.0052 

• PFS: 1.9 vs 1.7 měsíců, HR=0.49, p<0.000001 

• DCR (PR + SD): 41.0% vs 14.9%, p<0.000001 

• Analýza podskupin: 
• Regorafenib prokázal benefit OS a PFS u všech vyspecifikovaných podskupin 

• Účinnost regorafenibu nebyla závislá na mutačním stavu K-RAS  

• Nebyly pozorovány nové či neočekávané závažné nežádoucí účinky 
• Nejčastějším nežádoucím účinkem stupně 3 byly hand-foot syndrom, únava, 

průjem, hypertenze a rash 

ESMO Guidelines 2012 

Schmoll et al., Ann Oncol 2012 



202     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     203



202     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     203

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
LF Masarykovy univerzity, Brno

Pragmatické hodnocení kvality péče 
v digestivní onkologii
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Pro základní hodnocení kvality péče v  onkologii solidních nádorů stačí sledovat osm parametrů, shrnutých 
do akronymu NoT ResStIng SurGEONs. Pět z nich charakterizuje daný případ nádorového onemocnění 
(Nodes,Tcathegory/Typing, Resection margins, postoperative Staging, Investigation on Grade), tři parametry 
vypovídají o pracovišti, zda sleduje výsledky péče (Survival), navrhuje optimální léčbu každého případu  
v multidisciplinárním indikačním týmu (Guaranted Estimation by Oncologists) a jakou disponuje pro danou 
diagnózu zkušeností (Numbers) Tyto údaje jsou v ČR k dispozici v Národním onkologickém registru a Systému 
pro vizualizaci onkologických dat (SVOD). Práce s  těmito údaji je demonstrována v  případě kolorektálního 
karcinomu na  souboru 75  512 případů z  let 2001–2010. Hodnocení kvality péče na základě reálných dat je 
součástí koncepce specializačního oboru onkochirurgie a podobnou cestou jde od roku 2012 i evropský program 
EURECCA (European Registration of Cancer Care).

Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Provozní  indikátory kvality péče 
v (onko)chirurgii 

poooperační komplikace 

infekční komplikace, nosokomiální infekty 

pooperační mortalita 

optimální doba hospitalizace ……..

komplexnost péče …….

návaznosti a čekání ……..

Existují pouze konkrétní oborová
hodnocení kvality práce, která mají 
prospektivně definovány : 

ukazatele - indicators  

výstupy - outputs  
výsledky - outcomes  

Univerzální „kvalita“ péče 
ve zdravotnictví neexistuje !  

Pragmatické parametry kvality
pro digestivní onkochirurgii

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 

Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Diagnostic criteria derived from surgeon and pathologist : 

No – Nodes 
T – Tumor : T cathegory/ histological Typing 

Re – Resection margins (as estimated by histopathologist) 
St  - postoperative Stage
InG – Investigation on Grade ( biology - target molecules, receptors) 

Performance of surgical department  : 

Sur – Survival rates (compared with country/regional average, progress in time) 
GEO – Guaranteed Estimation by Oncologists (radiation, medical) 
Ns – Numbers of operated cases (volume effect) 

No/T  Re/St/InG  Sur/GEO/Ns ( J.Zaloudik, 2009 ) 
basic quality-related parameters for surgical oncology  
confidence-based medicine versus evidence-based medicine 

Specific indicators in surgical oncology  

Nodes

Colon Cancer  : 
impact of nodal involvement 
(determines Dukes C stage) 

T3

N0

N1

T2

N1

N0

No

T1

T2

T3

T4

Tcathegory  

Rectal Cancer : 
impact of depth of invasion/ T-cathegory 

T 

Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii

Rectal Cancer – resectable,  
preoperative estimation of stage 
but only postoperative staging reflects reality 
- M1 found intraoperatively 

Postoperative Staging  

preop 

postop 

St

liposarcomas 

leiomyosarcomas 

malignant fibrous 
histiocytomas unspecified 

spindle cell 
sarcomas 

Survival by histological typing  
in soft tissue sarcomas 

T 

HistologicalTyping  

tubular 
adenoca 

adenoca NS 

mucinous ca 

cribriform ca 

Rectal Cancer : 
low impact of histological type 

T 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii

Investigation on Grade 

G4- anaplastic ca  

Rectal Cancer : 
impact of histological grade 

G1-G3

+ target molecule EGFR  
+ K-ras functional status !! 

InG 

Gastric Cancer, stage I- II
impact of histological grade 

but investigate also HER2 expression ! 

Investigation  

on Grade 

G1

G2

G3

G4-anaplastic 

InG 

Rectal Cancer : Stage III 
comparing institutional, regional and countrywide  
outcomes 

CZ

MMCI

SM

Confidence-based oncology versus evidence-based oncology  

Sur
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Colorectal cancer in the Czech Republic 1996-2005
sublinical metastases 

stage I-II: surgery (S) only 

stage III : S + adj.CHT 

n = 14,726 

stage III : S only  

stage IV : treated 
stage IV : untreated 

Sur

overall survival  

years 1        2        3        4        5 

A 

B 

C 

D 

E 

Stages I+II - surgery only 

Early diagnosed, but dead !!! 
(subclinical dissemination)

Stage IV : 5-year survivors 
with no therapy !!! 

Impact of early 
diagnosis and surgical 
therapy 

                  Stage II/III –surgery + adjuvant CHT/RT 
                   (impact of adjuvant therapy)  

   Impact of palliative RT and/or CHT 

Comprehensive analysis model  
of overall survival by stage and impact of therapeutic modalities 

Stage II/III surgery only 

Stage IV 
No surgery 

No treatment 

Parameters A-E 

GEO 

Rectal Cancer : Stage III 
evolving outcomes during three decades 

Sur

Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

C20 

3 roky 5 let 

po léčbě v různých 
zařízeních Jmk 

stadium I+II 

Ns

subclinical dissemination 
in „stages I+II“

impact of surgery 
Impact of  
adjuvant RT/CHT 

Impact of 
palliative RT/CHT 

Esophageal Cancer in the Czech Republic 

Analysis of  
overall survival by stage  
and impact of  
therapeutic modalities 

stage I+II-surgery only 

GEO 

Analysis of  
overall survival by  
stage and impact of  
therapeutic modalities 

Gastric Cancer in the Czech Republic 

stage I+II-surgery only 

impact of surgery 

Impact of  
adjuvant RT/CHT 

Impact of 
palliative RT/CHT 

subclinical dissemination 
in „stages I+II“

GEO 

Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Pragmatické hodnocení kvality péče v digestivní onkologii

ČR

VYS
HVH 

Kolorektální karcinom st. I-II

Ns

HVH = highest volume hospital  

Diagnostic criteria derived from surgeon and pathologist : 

No – Nodes 
T – Tumor : T cathegory/ histological Typing 

Re – Resection margins (as estimated by histopathologist) 
St  - postoperative Stage
InG – Investigation on Grade ( biology - target molecules, receptors) 

Performance of surgical department  : 

Sur – Survival rates (compared with country/regional average, progress in time) 
GEO – Guaranteed Estimation by Oncologists (radiation, medical) 
Ns – Numbers of operated cases (volume effect) 

No/T  Re/St/InG  Sur/GEO/Ns ( J.Zaloudik, 2009 ) 
basic quality-related parameters for surgical oncology  
confidence-based medicine versus evidence-based medicine 

Specific indicators in surgical oncology  



212     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     213

Take home message
1.  Parametrické ukazatele hodnocení kvality resekátu existují. 

2. Multidisciplinární rozhodování o léčbě karcinomu rekta se musí opírat o aspekty radikality jako jsou 
cirkumferentní resekční okraj, kompletnost mezorektální excize a počet odebraných uzlin. 

3. Histopatologický protokol musí obsahovat údaje o pCRO a kompletnosti excize mezorekta, součinost 
patologa je nezbytná.

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Chirurgická klinika FN a LF UK, Hradec Králové

Cirkumferentní resekční okraj a kompletnost  
mezorektální excize. Ukazatele kvality 

chirurgické léčby karcinomu rekta



214     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Cirkumferentní resekční okraj a kompletnost mezorektální excize. 
Ukazatele kvality chirurgické léčby karcinomu rekta 

Cirkumferentní resekční okraj (CRO) a kvalita mezorektální excize dokladují kompletnost totální mezorektální 
excize (TME) a jsou významnými faktory, bez kterých již nelze hodnotit radikalitu resekčních výkonů na rektu. 
Ukazuje se, že pCRO lze využít jako bezprostřední ukazatel onkologické radikality, který významně ovlivňuje 
výsledek léčby. Podle některých, pozitivní patologický cirkumferentní okraj (pCRO) je významnějším nezávislým 
prediktivním faktorem, než samotné pT stadium nádoru.   Laparoskopický přístup k  resekci rekta byl 15 let 
opakovaně podrobený analýze. V  současnosti dominuje otázka, zda jsme cirkumferentně dostatečně tj. 
srovnatelně radikální s otevřeným přístupem. Nejde o výkony na horním konečníku, ale zejména o karcinom do 
10 cm. Studie publikované na toto téma jsou zatíženy metodickými nedostatky. Bud zahrnují do studie pacienty 
včetně karcinomu horního rekta, nebo vylučují karcinom distální třetiny konečníku, nebo jde o selektovanou 
skupinu pacientů.



214     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     215

Literatura
1. 12. Leonard, D.; Penninckx, F.; Fieuws, S.; Jouret–Mourin, A.; Sempoux, C.; Jehaes, C.; Van Eycken,  

E. Factors predicting the quality of total mesorectal excision for rectal cancer. Ann Surg. 2010;  
252(6):982–8.

2. Nagtegaal, I. D.; van de Velde, C. J.; van der Worp, E.; Kapiteijn, E.; Quirke, P.; van Krieken, J. H. Macroscopic 
evaluation of rectal cancer resection specimen: clinical significance of the pathologist in quality control.  
J Clin Oncol. 2002; 20(7):1729–34.

3. Garlipp, B.; Ptok, H.; Schmidt, U.; Stubs, P.; Scheidbach, H.; Meyer, F.; Gastinger, I.; Lippert, H. Factors 
influencing the quality of total mesorectal excision. Br J Surg. 2012; 99(5):714–20.

4. Bosch, S. L.; Nagtegaal, I. D. The Importance of the Pathologist’s Role in Assessment of the Quality  
of the Mesorectum. Curr Colorectal Cancer Rep. 2012; 8(2):90–98.

5. Hiranyakas, A.; da Silva, G.; Wexner, S. D.; Ho, Y. H.; Allende, D.; Berho, M. Factors Influencing 
Circumferential Resection Margin in Rectal Cancer. Colorectal Dis. 2012; 15(7):298–303

Cirkumferentní resekční okraj a kompletnost mezorektální excize. 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Principy radikality: negativní CRO a kompletnost TME  

>1mm 

pCRO a kompletnost ME 

Současný stav hodnocení radikality 
(Resekce + TME\PME) 

CRM, CRO ≤ 1 mm   

Kompletnost ME (1,2,3) 

Distální resekční okraj > 10\50 mm 
Proximální resekční okraj > 10 cm 

Počet uzlin > 12           

 
 
 

Cirkumferentní resekční okraj a 
kompletnost mezorektální excize. 

Ukazatele kvality chirurgické léčby 
Karcinomu rekta 

 
prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc 

Cirkumferentní resekční okraj a kompletnost mezorektální excize. 
Ukazatele kvality chirurgické léčby karcinomu rekta 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

1
1
1
1

1
1 Kazuistika 

Cirkumferentní resekční okraj a kompletnost mezorektální excize. 
Ukazatele kvality chirurgické léčby karcinomu rekta 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

1
1
1
1

1
1 

STAV v HK 
Registr C20, 2011-2012, n=168pp 

• Resekce 159pp (114/28/10) – 30%pp 
nekompletní ME, 18% (y)pCRO+ 

• Univariantní analýza (věk, pohlaví, BMI, cN, 
lokalizce nádoru, (y)pT, klinické stádium, 
cirkumferentní lokalizace nádoru, 
neoadjuvatní léčba, typ operace, typ přístupu) 

• Multivariantní logistická regrese – (y)pT, 
lokalizace nádoru 
 

Pohled na radikalitu resekčních výkonů s 
anastomózou, n=69/100% 

DRO<1cm 
n=58 (84%) 

n=49 (71%) n=42 (60%) 

pCRO+ 
9pp 

TME3 
7pp 

Hradec Králové, C20 v roce 2012 

C20 n=100 

Resekce:79 Amp: 16 TEM:1 

Anastomóza: 69 Hartmann:10 

Cirkumferentní resekční okraj a kompletnost mezorektální excize. 
Ukazatele kvality chirurgické léčby karcinomu rekta 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Predikce rizika R1? 
II. klinické stádium, (cT3,T4, N0) 

cT3a, cN0 
horní,  
střední  
rektum 

 

cT3bc,T4, 
cN0, 
dolní  
rektum 

 

MRI, ERUS staging 

1
1
1
1

1
1 

 (y)pCRO u jednotlivých operačních přístupů  

Pro účely hodnocení pCRO, byli vyloučeni pacienti s kompletní odpovědí po neoadjuvantní léčbě (n=9). 
p=0,051, k testování byl použit Fisherův přesný test. 
Pro tabulku 4 je výsledek na hranici statistické významnosti (pro klasickou operaci je častější pCRO+). 

Celkem (y)pCRO- (y)pCRO+ 

Klasická operace 79 (55%) 60 (76%)  19 (24%)  

Laparoskopická operace 64  (45%) 57 (89% ) 7 (11%)  

143 117 (82%) 26 (18%) 

Cirkumferentní resekční okraj a kompletnost mezorektální excize. 
Ukazatele kvality chirurgické léčby karcinomu rekta 

1
1
1
1

1
1 

Celkem (y)pCRO- (y)pCRO+ 

SSS 106 (74%) 97 (91,5%) 9 (8,5%) 

Hartmann 10 (7%) 4 (40%) 6 (60%) 

Amputace 27 (19%) 16 (59%) 11 (41%) 

Celkem 143 117 (82%) 26 (18%) 

(y)pCRO u jednotlivých typů operačních 
výkonů  

Vysvětlivky: SSS – sfincter sparing surgery, p=0,000003, k testování byl použit Fisherův přesný test. 
Pro tabulku 5 je výsledek významný; je to způsobeno hlavně tím, že pCRO+ je častější pro amputace a Hartmannovu operaci.  
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Závěry 

„Potrhané mezorektum“zdvojnásobuje  
riziko rekurence u pCRO-, 
zejména u N+ pacientů 

T, N 
           

Závěry 
 

+pCRO   

2-4 násobně vyšší LR a horší přežívání 

Nekompletní ME  
2-3 násobně vyšší LR a horší přežívání 

 
 
Quirke P, Steele R, Monson J, Grieve R, Khanna S, Couture J, O'Callaghan 

C, Myint AS, Bessell E, Thompson LC, Parmar M, Stephens RJ, Sebag-
Montefiore D; MRC CR07/NCIC-CTG CO16 Trial Investigators; NCRI 

Colorectal Cancer Study Group 
Effect of the plane of surgery achieved on local recurrence in patients with 
operable rectal cancer: a prospective study using data from the MRC CR07 

and NCIC-CTG CO16 randomised clinical trial 
1156pp 

CRO 

6% 17% 

Kompletnost 
TME 

K-4% ČK-7% N-13% 

C20, lokální recidiva po 3 letech 

Cirkumferentní resekční okraj a kompletnost mezorektální excize. 
Ukazatele kvality chirurgické léčby karcinomu rekta 
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Prediktivní data NOR a odhad kvality péče u nemocných 
s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v ČR

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

Take home message
1.  Pouze u 27 % nemocných s jaterními metastázami v ČR je indikovaný radikální resekční výkon proveden.

2. Podmínkou navýšení procenta resekovaných jsou funkční multidisciplinární týmy v high volume centrech  
– komplexních onkologických centrech, ve kterých jsou zkušení HPB chirurgové a na které jsou tito 
nemocní včas odesíláni.
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Spoluautoři: Dušek L.
Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno

Úvod
Kolorektální karcinom metastazuje především do jater: synchronně ve 20 – 25 %, metachronně až v  35 %. 
Ostatní lokalizace jsou výrazně méně zastoupeny (plíce cca v 8 %). Současné léčebné postupy umožňují, že více 
než polovina nemocných této skupiny přežívá pět let. Podmínkou je provedení radikální resekce metastázami 
postižené části jater. V souladu se světovou literaturou a našimi statistikami (1, 2) je radikální resekce jaterních 
metastáz, jako součást komplexní onkologické terapie, nejefektivnější, s  nejdelším prodloužením života. 
Primárně radikálně resekabilních je 20 % nemocných s jaterními metastázami, tj. cca 1.850 – 2.000 pacientů. Při 
použití současných možností konverzní terapie a eventuálně etapových operačních výkonů, lze uvést, že dalších  
13 – 15 % nemocných lze po absolvování neadjuvantní systémové léčby indikovat k radikální resekci (3). Celkově 
se tak dostáváme k počtu cca 3.000 nemocných, u kterých by měla být v souladu s moderní terapií indikována 
resekce jater s kurabilním cílem. V souladu se současným konsensem léčby je proto nutné u každého nemocného 
nejprve zvážit resekabilitu (1).

Metoda
Ke kvalifikovanému odhadu počtu provedených jaterních resekcí vyjadřujících dodržení současného 
konsensuálního postupu v komplexní onkologické péči o nemocného s metastazujícím kolorektálním karcinomem 
jsme srovnali kumulativní počet predikovaných nemocných ve 4. stadiu onemocnění pro rok 2013 s výsledkem 
dotazníkové akce z  chirurgických pracovišť zabývajících se jaterní chirurgií z roku 2008. Do předpokládané 
resekability jsou zahrnuti primárně resekovatelní nemocní s navýšením o 13 % dosažené resekability konverzní 
léčbou (celkově 33 %). Poměrem provedených resekcí s jejich předpokládanou potřebou vyjadřujeme odhad 
současné kvality dostupné péče u nemocných s metastatickým postižením jater při kolorektálním karcinomu 
v ČR při předpokládaném 5tiletém přežívání 40 – 50 % (4). Toto procento bylo z velkých chirurgických pracovišť 
potvrzeno v průběhu jednodenního sympozia v roce 2011 (5). 

Výsledky
Z údajů Národního onkologického registru z roku 2010 plyne, že narůstající incidence kolorektálního karcinomu 
v ČR znamenala 9.200 nových případů/rok, při prevalenci 49.000 osob (6). Predikované údaje na rok 2013 tato 
čísla potvrzují a dokládají, že můžeme očekávat 7.557 nemocných ve IV. stadiu onemocnění (tab č. 1). 

Tabulka č. 1 – Prediktivní údaje incidence a prevalence KRK v ČR pro rok 2013
    incidence   prevalence
Stadium I 1 980 (1 808; 2 150) 18 152 (17 843; 18 461) 

Stadium II 1 939 (1 797; 2 081) 16 643 (16 356; 16 930) 

Stadium III 2 222 (2 070; 2 373) 12 237 (11 986; 12 488) 

Stadium IV 2 177 (2 022; 2 332) 7 557 (7 361; 7 753) 

Stadium neznámo         
 z objektivních   
 důvodů 360 (237; 483) 

2 661 (2 543; 2 779) 
 bez udání důvodu 89 (56; 115) 

Celkem 8.764 (7.990; 9.534) 57.250 (56.089; 58.411) 

Data IBA 2013

Vezmeme–li v úvahu, že část nemocných v neznámém stádiu onemocnění (n = 2.661) patří do IV. stadia onemocnění, 
lze dovodit, že u přibližně 9.000 nemocných můžeme diagnostikovat jaterní metastázy, ať již synchronně nebo 
metachronně. Z  tohoto počtu je 20 % procent nemocných, tj. 1.800, u kterých je indikována jaterní resekce 
při primární resekabilitě. Následných 13 % nemocných po predikované úspěšné konverzní terapii představuje 
dalších 1.170 pacientů. Celkově lze dovodit, že z poolu prevalence nemocných s metastazujícím KRK by měla být 
provedena jaterní resekce u 2.970 pacientů. 

Prediktivní data NOR a odhad kvality péče u nemocných s jaterními metastázami 
kolorektálního karcinomu v ČR
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Prediktivní data NOR a odhad kvality péče u nemocných s jaterními metastázami 
kolorektálního karcinomu v ČR

Z  počtu nově diagnostikovaných nemocných s  KRK lze očekávat u 25 % synchronní metastázu, tj.  
u 2.200 pacientů. 20 % z nich činí 440 pacientů s primárně resekabilním nálezem a 286 s predikcí resekability po 
konverzní terapii. Celkově 726 nemocných. 
Na základě dotazníkové akce dosáhl roční kumulativní počet provedených jaterních resekcí na 35 chirurgických 
pracovištích zabývajících se jaterní chirurgií, včetně všech pracovišť fakultního typu, čísla 466 (7).

Diskuse
Je zřejmé, že kvalitu péče u nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem lze posuzovat v přímém 
vztahu poměru počtu provedených jaterních resekcí k počtu predikovaných resekcí. Tuto úvahu lze podpořit 
následujícími argumenty:
A – optimálního výsledku 5tiletého přežití lze dosáhnout pouze u pacienta, u kterého je v  rámci komplexní 
onkologické péče provedena radikální jaterní resekce (1),
B – současná perioperační mortalita jaterních resekcí se na high volume chirurgických pracovištích pohybuje 
v rozmezí 0 – 3 % (8),
C – současná účinná systémová terapie a možnost tzv. etapových výkonů zvyšuje signifikantně resekabilitu. 
V této skupině nemocných je udáváno 5tileté přežití vyšší než 30 % (9),
D – personalizovaná medicína s  rozhodováním v multioborové komisi umožňuje v  rámci dispenzáře indikovat 
k jaterní resekci nemocné opakovaně, aniž by bylo výše uvedené 5tileté přežívání významně sníženo (10). 
V rámci České republiky lze na základě prediktivních dat IBA MU v Brně uvést následující kvalifikovaný odhad 
požadavku na jaterní resekci.

Synchronní metastázy (u 25 % nemocných s KRK):  
1. nutné provést jaterní resekci u 440 pacientů v návaznosti na resekci primárního ložiska, 
2. nutné provést jaterní resekci po konverzní terapii u 286 nemocných.
Celkově je jaterní resekce indikována u skupiny nemocných s  KRK se synchronními jaterními metastázami 
u 726 nemocných /rok.

Metachronní metastázy (u cca 30 – 35 % nemocných po resekci primárního karcinomu):
1. Celá skupina čítá téměř 3.000 nemocných, u kterých je v průběhu jejich dispenzáře indikována jaterní resekce.
2. Odhad počtu nemocných, kteří jsou z této skupiny nemocných indikováni k jaternímu výkonu v průběhu jednoho 

roku se musí pravděpodobně odvíjet od jejich průměrného přežívání, tj. počet každoročně indikovaných musí být 
výsledkem celkového počtu nemocných s metastazujícím KRK v prevalenci vyděleného délkou jejich průměrného 
přežívání v letech. Vzhledem k tomu, že u této skupiny nemocných se bez jaterní resekce udává přežívání  
22 – 30 měsíců, spekulativně lze mluvit o intervalu 2 – 2,5 roku, po kteréžto období by měla být jaterní resekce 
provedena. Znamenalo by to, opět spekulativně, že každoročně by z počtu indikovaných nemocných ze skupiny 
prevalence měla být jaterní resekce provedena u více než 1.000 nemocných. Tento odhad není literárně uváděn.  
Srovnáme–li celkové údaje získané z dotazníkové akce s predikovaným počtem nemocných se synchronními 
a metachronními jaterními metastázami KRK, lze odvozovat, že je adekvátní ošetření v ČR, tj. provedení 
radikální resekce jaterních metastáz, provedeno přibližně u 27 % indikovaných pacientů.   

Závěr
Odhad stávající kvality dostupné péče u nemocných s  metastazujícím kolorektálním karcinomem, vyjádřený 
poměrem provedených resekcí jater s jejich předpokládanou potřebou, dosahuje v ČR 27 %. U většiny nemocných 
tak není indikovaná radikální resekce jater provedena a tím jim není dána šance dlouhodobého přežití. Kvalita péče 
o tyto nemocné je u nás nedostačující. Detailní rozbor bude možné provést po dokončení plánované statistické 
studie. 

 Podpořeno granty IGA MZČR NT 13 660 a ZRO MO 1012.
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Miroslav Ryska, Ladislav Dušek

- U cca 9.000 nemocných můžeme diagnostikovat jaterní 
metastázy, ať již synchronně nebo metachronně
- U 20 % procent nemocných (tj. 1.800) - indikována 
jaterní resekce při primární resekabilitě

- Následných 13 % nemocných po predikované úspěšné 
konverzní terapii = 1.170 pacientů. 

- Z poolu prevalence nemocných s metastazujícím KRK 
by měla být provedena jaterní resekce u 2.970 pacientů. 

Odhad počtu nemocných indikovaných k resekci jater

Miroslav Ryska, Ladislav Dušek

    incidence prevalence

Stadium I 1 980 (1 808; 2 150) 18 152 (17 843; 18 461)

Stadium II 1 939 (1 797; 2 081) 16 643 (16 356; 16 930) 

Stadium III 2 222 (2 070; 2 373) 12 237 (11 986; 12 488)

Stadium IV 2 177 (2 022; 2 332) 7 557 (7 361; 7 753) 

Stadium neznámo 

   z objektivních             

   důvodů 360 (237; 483) 

2 661 (2 543; 2 779)    bez udání důvodu 89 (56; 115) 

Celkem 8.764 (7.990; 9.534) 57.250 (56.089; 58.411) 

Data IBA 2013

Prediktivní údaje incidence a prevalence KRK v ČR pro rok 2013

Pragmatické hodnocení kvality péče v 
digestivní onkologii

Prediktivní data NOR a odhad kvality péče u 
nemocných s jaterními metastázami KRK v 

ČR

Miroslav Ryska, Ladislav Dušek
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha

Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno

Prediktivní data NOR a odhad kvality péče u nemocných s jaterními metastázami 
kolorektálního karcinomu v ČR
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Pozn.

Pozn.Miroslav Ryska, Ladislav Dušek

A – optimálního výsledku 5tiletého přežití lze dosáhnout pouze u 
pacienta, u kterého je v rámci komplexní onkologické péče 
provedena radikální jaterní resekce
B – současná perioperační mortalita jaterních resekcí se na high
volume chirurgických pracovištích pohybuje v rozmezí 0 – 3 %
C – současná účinná systémová terapie a možnost tzv. 
etapových výkonů zvyšuje signifikantně resekabilitu. V této 
skupině nemocných je udáváno 5tileté přežití vyšší než 30 %
D – personalizovaná medicína s rozhodováním v multioborové 
komisi umožňuje v rámci dispenzáře indikovat k jaterní resekci 
nemocné opakovaně, aniž by bylo výše uvedené 5tileté přežívání 
významně sníženo

Závěr

Miroslav Ryska, Ladislav Dušek

Roční kumulativní počet provedených jaterních 
resekcí na 35 chirurgických pracovištích 
zabývajících se jaterní chirurgií, včetně všech 
pracovišť fakultního typu …………… 466 

Odhad počtu provedených resekci jater

Prediktivní data NOR a odhad kvality péče u nemocných s jaterními metastázami 
kolorektálního karcinomu v ČR
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Take home message
1.  Nádory tlustého střeva a konečníku jsou etiologicky i histopatologicky totožné

2. Liší se tendencí k metastazování a lokoregionální progresi

3. Anatomické rozdíly je třeba respektovat v operační a radiační léčbě

4. Excize mezorekta a mezokolon je chirurgickou implementací znalosti embryonálního vývoje 

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

Skutečně dvě entity?
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Karcinom tlustého střeva a karcinom konečníku je běžně považován za jedno onemocnění, které se liší pouze 
lokalizací nádoru. Podobnost a současně odlišnost nádoru v obou lokalitách vede k otázce, zda se jedná o jednu 
či dvě patologické entity.                 
Etiologie karcinomu je shodná: až 90 % karcinomů je sporadických a vzniká maligní přestavbou adenomových 
polypů. Nádory, které nevznikají z polypů, tzv. nonpolypózní karcinom, postihují tlusté střevo, nikoli rektum. 
Ačkoli progrese nádoru ve střevní stěně a lymfatické a hematogení šíření je podobné, projevy obou nádorů 
se v pokročilých stadiích liší: nádory tlustého střeva vedou častěji ke vzdálenému metastatickému postižení, 
nádory konečníku k postižení  lokoregionálnímu. 
Anatomické rozdíly jsou zřejmé. Tlusté střevo je uloženo intraperitoneálně, dlouhé mezokolon ponechává všem 
oddílům tračníku značnou pohyblivost, peritoneem je kryta ventrální plocha celého tlustého střeva. Krevní 
zásobení pochází z horních i dolních mezenterických cév, lymfatický spád je víceetážový, ve všech úsecích sice 
směřuje centripetálně, ale v některých úsecích aborálním a v dalších orálním směrem. Rektum je ze dvou třetin 
uloženo extraperitoneálně v pánvi, jeho uložení nedovoluje dosáhnout pohyblivosti tračníku. Kromě obtížného 
přístupu při operaci je omezená pohyblivost rekta důležitá pro radioterapii. Krevní zásobení je cestou dolní 
mezenterické tepny a jen zlomkem z  vnitřních ilických tepen. Lymfatický spád směřuje přes mezorektum 
vertikálně. Pouze orální třetina rekta je kryta peritoneem. Anatomické rozdíly jsou příčinou nestejného šíření 
nádoru ve střevní stěně a v lymfatickém spádu. 
Funkčně je postradatelné tlusté střevo i konečník, odstranění konečníku však hrubě narušuje fyziologickou 
kontinenci a vyžaduje nezřídka stomii.
Zejména anatomické rozdíly jsou důvodem, proč se léčba nádorů tračníku a konečníku a jejich komplikací liší. 
Operace rekta patří mezi nejnáročnější břišní operace, jednak kvůli nesnadnému přístupu a technické náročnosti, 
jednak kvůli vysokému riziku závažných časných i pozdních komplikací včetně recidiv. Převažuje shoda, že tyto 
operace patří na specializovaná pracoviště. Počet operací pro nádor tlustého střeva je v ČR více než dvakrát vyšší 
než pro nádor konečníku, operace na tračníku jsou v mnoha ohledech snáze proveditelné, akutně je operováno 
až 15% nemocných. I když onkologická závažnost se neliší od nádorů konečníku, argumentace ve prospěch léčby 
na specializovaných pracovištích není jednotná. Všechny zmíněné momenty mají vliv na výsledek léčby. Kromě 
pooperačních komplikací to je onkochirurgická radikalita, která vypovídá o kvalitě chirurgické operace. Vedle 
dostatečné vzdálenosti proximálního a distálního resekčního okraje o kvalitě operace vypovídá cirkumferenční 
resekční okraj, rozsah lymfadenektomie vyjádřený m.j. počtem získaných lymfatických uzlin a správné odstranění 
mezokola, resp. mezorekta. Oba posledně zmíněné anatomické prostory jsou přirozenou lokalizací spádových 
lymfatik, včetně metastaticky postižených uzlin. Poznání, že tyto celky jsou pokračováním embryonálního vývoje 
střeva, umožnilo v  průběhu posledních dvou desetiletí rozpracovat techniku totální excize mezorekta (TEM)  
a kompletní excize mezokolon (CME) a zavést je do praxe. Dokonalé zvládnutí a dodržování obou postupů vedlo 
ke snížení počtu lokálních recidiv a dokonce přežití až o 15%. 
Etiopatologická podobnost nádorů tlustého střeva a konečníku svádí je nerozdělovat ve dvě zásadně odlišné 
entity, naopak prakticky orientované aspekty zaměřené na operační a radiační léčbu z těchto nádorů dvě entity 
činí.

Skutečně dvě entity?
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Skutečně dvě entity?
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POZNÁMKY:

prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Embryologie kolon a rekta – co by měl vědět klinik?
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Take home message
1.  Levostranný a pravostranný karcinom tlustého střeva jsou dvě diametrálně odlišné choroby, které mají 

nejen odlišnou klinickou symptomatologii, ale rovněž rozdílnou etiologii, molekulární patogenezi a vyžadují 
jisté odlišnosti v diagnostickém algoritmu.

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Histopatologická a molekulárně genetická 
heterogenita karcinomů tlustého střeva s ohledem 

na lokalizaci primárního nádoru
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Spoluautoři: Hovorková E., Hadži–Nikolov D., Vošmiková H., Kamarádová K.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Histopatologická a molekulárně genetická heterogenita karcinomů tlustého 
střeva s ohledem na lokalizaci primárního nádoru
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POZNÁMKY:

MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Nový Jičín

Laparoskopická chirurgie karcinomu kolon a rekta
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POZNÁMKY:

prof. Giuseppe Spinoglio
Surgical Department, General and Oncologic Surgery, Alessandria National Hospital, Italy

Robotická chirurgie karcinomu kolon a rekta
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Take home message
1.  Implementace standardního patologického protokolu zvyšuje kvalitu definitivní histopatologické zprávy. 

2. Kvalitní histopatologická zpráva umožní exaktní indikaci adjuvantní léčby. 

3. Zamýšlení nad prováděním vlastního patologického protokolu. 

4. V dalších oblastech může odhalit potenciálně slabá místa.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS 
Chirurgická klinika FN a LF, Ostrava

Vliv protokolu na kvalitu léčby
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Spoluatoři: Ihnát P.1, Dvořáčková J.2, Delongová P.2

1Chirurgická klinika FN a LF Ostrava  
2Ústav patologie, FN a LF Ostrava

Efektivní léčba pacientů s kolorektálním karcinomem je založená na multidisciplinárním přístupu s  nutností 
sestavování individualizovaného léčebného plánu založeného na přesném stagingu onemocnění. Cílem této 
chirurgicko – patologické studie bylo vyhodnocení vlivu zavedení standardního patologického protokolu na 
kvalitu hodnocení preparátů resekovaného kolorektálního karcinomu. 
Standardní patologický protokol na hodnocení preparátů resekovaného kolorektálního karcinomu byl vytvořen  
a zaveden ve FNO do praxe od 1.1.2013. Protokol byl vytvořen v souladu s platnými NCCN guideliny pro karcinom 
kolorekta a dle doporučení American Joint Commitee on Cancer (AJCC). Do studie byli zařazení všichni pacienti, 
kteří podstoupili resekci pro kolorektální karcinom ve FNO v prvním pololetí 2013. Získaná data byla srovnána 
se souborem pacientů po resekci kolorektálního karcinomu ve FNO v letech 2011–2012, a statisticky testována. 
V období od 1.1.2013 do 30.6.2013 byla ve FNO vykonána resekce kolorekta u 51 pacientů. Kontrolní soubor 
pacientů po resekci kolorekta v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 byl tvořen 184 pacienty. V  resekátech 
kolorekta byl počet nalezených lymfatických uzlin (LU) 12.5 ± 6.3 (kolon) a 12.6 ± 6.2 (rektum) v kontrolním 
souboru pacientů. Po zavedení protokolu byl počet LU 15.0 ± 4.6 (kolon) a 16.8 ± 6.7 (rektum); rozdíly jsou 
statisticky signifikantní. 
Před zavedením protokolu nebyl dosažen požadovaný limit 12 LU u 49 pacientů s karcinomem kolon (43.8%) 
a u 32 pacientů s karcinomem rekta (44.4%). Po zavedení standardního protokolu nebyl dosažen limit 12 LU 
u 5 pacientů s karcinomem kolon (18.5%) a u 4 pacientů s karcinomem rekta (16.7%). Rozdíly jsou statisticky 
signifikantní. 
Byli prokázané rovněž signifikantní rozdíly v  početnosti vyhodnocení cirkumferenčního resekčního okraje, 
početnosti hlášení stupně diferenciace karcinomu (grading) a známek mikroskopické agresivity tumoru 
(intravaskulární invaze, perineurální šíření) ve prospěch histopatologických zpráv po zavedení standardního 
protokolu. 
Implementace standardního patologického protokolu do praxe při vyhodnocování preparátů resekovaného 
kolorektálního karcinomu zvyšuje kvalitu definitivní histopatologické zprávy. To má za následek přesnější staging 
onemocnění, správnou indikaci adjuvantní léčby a zlepšené přežívaní pacientů s kolorektálním karcinomem. 

Vliv protokolu na kvalitu léčby
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Vliv protokolu na kvalitu léčby
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Kolorektální karcinom - management 

• Multidisciplinární přístup  

• Přesný staging  

• Chirurgická radikalita 

• radikální resekce (negativní resekční okraje) 

• disekce regionálních LU (regionální lymphadenectomie) 

• Guidelines (NCCN, AJCC….) 

„Byrokracie, toť smrt jakékoliv činorodosti.“ 

Albert Einstein 

?     ?     ? 

?     ?     ? 

Vliv zavedení standardního protokolu  

na kvalitu hodnocení  

preparátů kolorektálního karcinomu 

Zonča P., Ihnát P.,    
Dvořáčková J., Delongová P. 

Vliv protokolu na kvalitu léčby
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Vliv protokolu na kvalitu léčby

Standardní protokol  

(pro hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu) 

Parametry zahrnuté ve standardním protokolu 

Makroskopické hodnocení

      Lokalizace nádoru a typ výkonu 
       Rozměry resekátu (cm) 
       Velikost nádoru (cm)  
       Makroskopická perforace nádoru 
       Makroskopická celistvost mesorekta   (M.E.R.C.U.R.Y.  I-III) 
       Minimální vzdálenost  - distálního resekčního okraje 
                                                - proximálního resekčního okraje 
                                                - cirkumferenčního resekčního okraje 

Mikroskopické hodnocení 

     Histopatologický typ nádoru 
       Stupeň diferenciace (grading) 
       Hodnocení efektu neoadjuvantní léčby 
       Angioinvaze 
       Lymfangioinvaze 
       Perineurální šíření 
       Tumorosní satelity 
       Lymfocytární infiltrace nádoru 

Patologický staging (pTNM klasifikace) 

       Primární tumor (pT) 
       Regionální lymfatické uzliny (pN)
                      - počet nalezených LU 
                      - počet pozitivních LU 
       Vzdálené metastázy (pM) 

Výsledek molekulárně – genetického vyšetření 

Design studie 

• retrospektivní studie 

• pacienti po resekci kolorekta pro karcinom ve FNO (vyjma T.E.M.) 

• 1.1.2011 – 30.6.2013  

• Cíl:  vyhodnocení efektu zavedení standardního protokolu  

  na kvalitu histopatologické zprávy 

• Srovnávané parametry: počty LU, resekční okraje,  

    celistvosti mesorekta,  

    známky agresivity nádoru…. 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Výsledky III.  (další parametry) 

Před  
zavedením 
protokolu 

Po 
 zavedení 
protokolu 

Makroskopická celistvost mesorekta 

Cirkumferenční resekční okraj 

Perforace nádoru 

Efekt neoadjuvantní léčby 

Známky agresivity nádoru 

Výsledky II.  (< 12 LU v preparátu) 

Před  
zavedením 
protokolu

Po 
 zavedení 
protokolu

P-value 

Ca kolon 43.8% 18.5% 0.016 

Ca rekta 44.4% 16.7% 0.018 

Výsledky  I. (počty nalezených LU) 

Před  
zavedením 
protokolu

Po 
 zavedení 
protokolu

P-value 

Ca kolon 12.5  ± 6.3 15.0  ±  4.6 0.016 

Ca rekta 12.6  ±  6.2 16.8  ±  6.7 0.0039 

Vliv protokolu na kvalitu léčby
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Děkuji  za pozornost ! 

Závěr 

Zavedení standardního protokolu na hodnocení preparátů kolorekta: 

• byrokracie  

• benefit pro pacienta:  

 přesnější staging 

 adekvátnější  individuální terapeut. plán 

 lepší dlouhodobé onkologické výsledky 

• vyšší standardizace péče 

• záruka ↑ adherence ke guidelinům 

• ↑ kvalita péče ↑ 

          

Vliv protokolu na kvalitu léčby

Kolorektální karcinom - management 

• Multidisciplinární přístup  

• Přesný staging  

• Chirurgická radikalita 

• radikální resekce (negativní resekční okraje) 

• disekce regionálních LU (regionální lymphadenectomie) 

• Guidelines (NCCN, AJCC….) 
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Take home message
1.  Pacienti s IBD jsou v riziku vzniku kolorektálního karcinomu. Riziko zvyšuje doba trvání onemocnění, 

extenzivní postižení tračníku, mladý věk v době diagnózy, pozitivní rodinná anamnéza KRCa, přítomnost 
aktivního zánětu a zánětlivých pseudopolypů 

2. Chemoprevence preparáty 5–ASA může snižovat riziko vzniku karcinomu 

3. Doporučení ECCO uvádí, kdy a jak často se provádí a screeningové a sledovací koloskopie a částečně 
reflektuje změny praktického provádění dispenzarizace a strategie endoskopické léčby 

4. Pravidelné vyšetřování umožňuje časnou detekci dysplastických lézí, jejich endoskopické řešení případně 
kolektomii, a tak zlepšení pacientovy prognózy

MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové 

Rizika, prevence a screening kolorektálního 
karcinomu u idiopatických střevních zánětů
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Idiopatické střevní záněty – ulcerózní kolitida a Crohnova choroba patří do skupiny onemocnění spojené 
s vysokým rizikem vzniku kolorektálního karcinomu. Tato skutečnost je dlouhodobě známa již z poloviny minulého 
století. Časné studie z terciálních center udávaly vysoké riziko, recentní studie ukazují riziko nižší. V současné 
době je považováno relativní riziko vzniku kolorektálního karcinomu asociovaného s kolitidou za 2–3x vyšší než 
u všeobecné populace. Proti sporadickému kolorektálnímu karcinomu vzniká o 10–20 let dříve (průměrný věk  
v době diagnózy 43 let). Mortalita na kolorektální karcinom u IBD pacientů se ale v posledním desetiletí se snížila  
a neliší se od všeobecné populace. V patogenezi vzniku karcinomu asociovaného s kolitidou se podílí velké množství 
pozitivních i negativních regulátorů odlišných od regulátorů při vzniku sporadického kolorektálního karcinomu, 
stejně tak projevují jiné molekulární cesty vedoucí k maligní transformaci tkáně epiteliálních buněk. Riziko vzniku 
karcinomu závisí nejen na době trvání onemocnění, ale zvyšuje ho také extenzivní postižení tračníku, mladý věk  
v době diagnózy, pozitivní rodinná anamnéza kolorektálního karcinomu, přítomnost aktivního zánětu 
a zánětlivých pseudopolypů. Riziko vzniku kolorektálního karcinomu můžeme snížit třemi možnostmi. 
Definitivním řešením je kolektomie (s ileostomií, ileorektoanastomózou nebo ileo–pouch–anální anastomózou). 
Chirurgický výkon má svá rizika a je pro pacienta částečně mutilující. Další možností je dlouhodobá aplikace 
chemopreventivně působících látek. Vlastní nádorová transformace probíhá pomalu a odhaduje se na 7–10 let. 
Nicméně výsledky chemoprevence kolorektálního karcinomu u idiopatických střevních zánětů jsou kontroverzní. 
Existují dostatečné důkazy pro doporučení medikace 5–aminosalicylátů v rámci chemoprevence v dávce větší než  
1,2 g/denně. Efekt mesalazinu je nejen protizánětlivý, ale inteferuje s mnoha molekulárními cestami vzniku nádoru. 
Histologická intenzita zánětu je dalším nezávislým rizikovým faktorem vzniku karcinomu, a proto slizniční zhojení 
při medikaci imunomodulátory a biologiky může bránit vzniku karcinomu asociovaného s  kolitidou. Nicméně 
pro  použití thiopurinů v chemoprevenci nejsou dostatečné údaje. Poslední dvě studie z roku 2010 a 2011 ukazují 
na snížení incidence neoplázie. Kyselina ursodeoxycholová pravděpodobně u pacientů s asociovanou primární 
sklerózující cholangoitidou snižuje riziko vzniku karcinomu ve standardním dávkování, zejména ve vysokých 
dávkách je ale její podávání kontroverzní. Podávání kyseliny listové je ponecháno na uvážení lékaře. Třetím 
možným řešením je provádění dispenzárního programu, jehož základem jsou pravidelné koloskopické kontroly 
se snahou časné detekce dysplazie. Optimální strategie endoskopického sledování se různě liší dle doporučení 
jednotlivých gastroenterologických a endoskopických společností. V Evropě se většinou respektuje doporučení 
Britské gastroenterologické společnosti nebo doporučení ECCO (Evropské společnosti pro Crohna a kolitidu). 
V doporučeních jsou nemocní stratifikování dle individuální míry rizika a částečně reflektují změny praktického 
provádění dispenzarizace a strategie endoskopické léčby. Původní a stále uznávaná strategie necílených biopsií 
vznikla v období vláknové endoskopie, kdy se považovala plošná dysplazie za nedetekovatelnou. V současné době 
při užití vysokorozlišovacích videoendoskopů a při použití chromoendoskopie a zvětšovacích technik (zoom) je 
možné tyto dysplázie detekovat. Při použití těchto technik se umožní výrazně snížit počet biopsií a vhodné léze 
endoskopicky odstranit bez nutnosti indikace kolektomie. Endoskopické sledování má výrazný efekt v  časné 
diagnostice kolorektálního karcinomu, zlepšení výsledků léčby a lepších výsledků přežívání pacientů. 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Kolorektální karcinom a ulcerózní kolitida 

 Odchylky v prevalenci  
 Severo - jižní gradient v Evropě 
 Různá doba trvání sledování 
 Rozdílnost analytických metod,  chyby 
 Užívání 5 - aminosalicylátů 
 Rozdílností v terapeutických možnostech 
 Rozdílnost v postoji ke kolektomii  
 Rozdílnost v provádění koloskopického 

sledování 

Kolorektální karcinom a ulcerózní kolitida 

RR pro KRCa/ kumulativní riziko 
De Dombal, 1966  11%                /          42% 

Mařatka, GUT 1985 1,4%                /          4,3% 

Ekbom, NJM 1990 5,7  (2,8 ...14,8)%                     

Eadenová, GUT 2001 3,7 (5,4) %      /         30%  po 30 letech

Bernstein, Cancer 2001 2,75 

Winther, CGH 2004                                     2,1% 

Lakatos, IBD 2006                                    7,5% po 30 letech 

Söderlund, GE 2009 2,7 % 

Jess, CGH 2012 2,4 % 

Rizika, prevence a screening 
kolorektálního karcinomu                 

u idiopatických střevních zánětů 

Tomáš Douda 
II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice  

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 

2. národní kongres o kolorektálním karcinomu 
6. - 7.prosince 2013 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Rizika zvyšující rizika KRCA u IBD 

 Trvání onemocnění 
 Extenzivní postižení tračníku, backwash ileitida 
 Mladý věk v době diagnózy 
 Pozitivní rodinná anamnéza KRCa  
 Přítomnost primární  sklerózující cholangoitidy 
 Histologická intenzita zánětu, pseudopolypy 
 Zjištění dysplazie (DALM) 

Kolorektální karcinom a Crohnova choroba 

Crohnova kolitida 
RR 

Ekbom, NJM 1990 5,6 
Söderlund, GE 2009 2,1 

Canavan, APT, 2006  Basseri, JCC 2012 

Kolorektální karcinom a ulcerózní kolitida 

 Celkové riziko je 2 – 3 (6) x vyšší proti všeobecné populaci 
 KRCa vzniká časněji proti  všeobecné popualci   

  o 10 – 20 let častěji než sporadický KRCa, průměrný věk v době 
diagnózy 43 let      

      Eadenová, GUT 2001 

  

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Rizika zvyšující rizika KRCA u IBD 

 Pozitivní rodinná anamnéza KRCa  
 
 Příbuzný 1. stupně  s KRCa:  RR 2.5 (1,4 - 4.4)  

 
  Příbuzný 1. stupně  s KRCa < 50. let :  RR 9.2 (3.7-23) 

     Askling , Gatroenterology 2001 

Rizika zvyšující rizika KRCA u IBD 

 Extenzivní postižení tračníku, backwash ileitida 

UC Ekbom , NJM 
1990 

Söderlund , 
GE 2009 

Proktitida  1,7 1,7 

L -kolitida 2,8  -  

Pankolitida 14,8 5,6 

Rizika zvyšující rizika KRCA u IBD 

 Trvání onemocnění 
  kumulativní riziko KRCa se zvyšuje  o 0,5-1% ročně 

po 10 letech trvání choroby  
 Mladý věk v době diagnózy 

 

Ullman, GUT 2008 Eaden , Gut 2001 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Rizika zvyšující rizika KRCA u IBD 

 Pseudopolypy 
 OR 2.3-2.5 pro neoplázii 

Rizika zvyšující rizika KRCA u IBD 

 Histologická intenzita zánětu 
 Riziko KRCa v průběhu 5 let není vyšší než u 

normální populace u makroskopicky normální 
koloskopie (Rutter, GUT 2004)  

 Pseudopolypy 
 OR 2.3-2.5 pro neoplázii 

(Rutter, GUT 2004)  (Velayos, Gastroenterology  2006) 

Rizika zvyšující rizika KRCA u IBD 

 Přítomnost primární  sklerózující cholangoitidy 
 5% extenzivních UC 
 5x vyšší riziko neoplazmatu 

 

Trvání  UC  PSC bez PSC 
 10 let 9% 2% 
 20 let 31% 5% 
 25 let 50% 10% 

Broome, Hepatology 1995 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Chemoprevence 
 UDCA  

 pravděpodobně u pacientů s asociovanou PSC snižuje riziko ve 
standardním dávkování 

 ve vysokých dávkách podávání kontroverzní 

Subramanian 2011 

Chemoprevence 
 Thiopuriny  

 nejsou dostatečné údaje o pozitivním efektu 
 studie z roku 2010 a 2011 ukazují na snížení incidence neoplázie 

Subramanian 2011 

Chemoprevence 
 5-ASA:   

 >1,2 g/denně.  
  protizánětlivý efekt 
  inteference s mnoha molekulárními cestami vzniku ca  

Subramanian 2011 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Doporučení sledování – BSG 2010 

Screeningová koloskopie po 10 letech 

Nízké riziko 
 
• Extenzivní  inaktivní 

kolitida 
• Levostranná kolitida 
• Crohnovská kolitida s 

postižením <50 % 
 

Střední riziko 
 
• Extenztivní  středně 

aktivní kolitida 
• Pozánětlivé polypy 
• RA KRCa > 50 let 

Vysoké riziko 
 
• Extenzivní středně 

těžká/těžká aktivitita 
• Stenóza nebo dysplázie 

v  min 5 letech 
• PSC nebo 

transplantace pro  PSC 
• RA KRCa < 50 let 

5let   3roky 1rok  

Doporučení sledování 

Chemoprevence 
 

 Kyselina listová  
 dle uvážení lékaře 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Praktické provedení dispenzarizace 
  Dysplázie u kolitidy je většinou patrná  

     (Rutter, GI Endoscopy 2004) 

 Změny nepatrné a různorodé (polypoidní, sliznice 
granulární/nodulární/ vilózní, narušení slizničních 
kontur, změny barev) 

Praktické provedení dispenzarizace 
 

 pankoloskopie  
 1/3 CRC asociované s UC jsou v proximálním tračníku 

 vyšetření v klidovém stadiu choroby 
 4 necílené biopsie á 10 cm (poveditelné ?) 

 Necílené biopsie jen k posouzení mikroskopického stupně 
zánětu v daném úseku 

 cílené biopsie z abnormálních míst (dokonalá příprava, 
chromoendoskopie) 

Doporučení sledování – ECCO 

screeningová koloskopie: 
za 8-10 let po vzniku symptomů              
(s extenzivním i levostranným typem 
kolitidy)  
 

sledovací koloskopie  
u extenzivní kolitidy následně á 2 
roky 20 let (od vzniku symptomů), 
poté každoročně  
u levostranné kolitidy od 15 let trvání 
á 2 roky 20 let, poté každoročně  

  
UC asociovaná PSC: 

ve sledování od zjištění dg. PSC, 
každoročně 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Zlepšení detekce lézí při dispenzární 
koloskopii 

 Chromoendoskopie 

Zlepšení detekce lézí při dispenzární 
koloskopii 

 Chromoendoskopie 

Neúčinnost necílených biosií 
 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Strategie léčby při zjištění dysplázie 

Rutter 2010 

Zlepšení detekce lézí při dispenzární 
koloskopii 

 NBI 
 Není lepší než standardní koloskopie 
  Dekker, Endoscopy 2007;  Adler, Gastroenterology 2009;    
  van den Broek , Endoscopy 2011   

 Zlepšuje výsledky   Hlavaty, Eur J Gastroenterol Hepatol, 2011    

  Autofluorescence 
 Opatrnost, slibná data     van den Broek, GUT 2008   

 Konfokální laserová endomikroskopie 
 Není užíváno k detekci lézí (hodnocení již dříve 

nalezených lézí) 

Praktické provedení chromoendoskopie 
 Klidové stadium onemocnění 
 Důraz na dokonalou přípravu (aspirovat zbytky střevního obsahu při 

zavádění) 
 Aplikace protipěnivého roztoku (Sab simplex) 
 Sprayový katétr  (až 150 ml na vyšetření 

 Indigokarmín 0,1% 
 Metlyenová modř 0,1% 

 Medikace spasmolytik 
 Adekvátní vizualizace (insuflace)
 Změny polohy pacienta:  

 Levý bok pro P tračník 
 Záda pro transversum 
 Pravý bok na levý tračník 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů



258     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     259

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Sledovací koloskopie redukují mortalitu 
KRCA u UC 

Karlen, GUT 1998 

Sledovací koloskopie redukují mortalitu 
KRCA u UC 

 
1954-89 : 
  incidence 95 /100.000 
 mortalita  47 /100.000 
1970–2005:  
  signifikantní snížení mortality KRCa 
2000–2004:  
 snížení mortality na stejnou úroveň jako obecná populace 
 KRCa  diagnostikován časněji, zlepšení výsledků léčby a přežívání 
     
 Söderlund , Gastroenterology 2009  

Strategie léčby při zjištění dysplázie 

Lambert 2010 

Nález Léčba 
Plochá neoplázie 

 neurčitá pro dysplázii opak. koloskopie za 6 m 
low grade  dysplázie opak. koloskopie za 6 m/ kolektomie 
high grade dysplázie kolektomie 

Vyvýšená neoplázie 
Sporadický adenom polypektomie 

opak. koloskopie po 1 roce 
Adenoma – like DALM polypektomie 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Rizika, prevence a screening kolorektálního 
karcinomu u idiopatických střevních zánětů 

ZÁVĚR 

 Pacienti s IBD jsou v riziku vzniku CRCa 
 Riziko zvyšuje doba trvání onemocnění, 

extenzivní postižení tračníku, mladý věk v době 
diagnózy, pozitivní rodinná anamnéza KRCa, 
přítomnost aktivního zánětu a zánětlivých 
pseudopolypů 

 Chemoprevence preparáty 5-ASA může snižovat 
riziko vzniku karcinomu 

Karcinom po IPAA 
 

 Pouch: rizika maligních změn vyplývají z kolonické  
metaplázie  

 Cuff: většina Ca  původ v zbytkové anorektální sliznici  
 Vznik Ca de novo není běžný, riziko nedefinováno 
 Sledování  á 3-5 let, v případě vážného zánětu nebo 

atrofie  á 1 rok 
 

Sledovací koloskopie redukují mortalitu 
KRCA u UC 

Časný karcinom 

5 - leté přežití 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Pozn.
Rizika, prevence a screening kolorektálního 
karcinomu u idiopatických střevních zánětů 

ZÁVĚR 

 Doporučení ECCO uvádí, kdy a jak často se 
provádí a screeningové a sledovací koloskopie a 
částečně reflektuje změny praktického provádění 
dispenzarizace a strategie endoskopické léčby 

 Pravidelné vyšetřování umožňuje časnou detekci 
dysplastických lézí, jejich endoskopické řešení 
případně kolektomii, a tak zlepšení pacientovy 
prognózy 
 

Rizika, prevence a screening kolorektálního karcinomu 
u idiopatických střevních zánětů
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Take home message
1. Střevní mikrobiota a chronický zánět ovlivňují průběh kolorektální karcinogenezy. 

2. Tíže střevního zánětu koreluje s vývojem KRK. 

3.  Mikroby indukovaný zánět podporuje vývoj adenomu k invazivnímu karcinomu. 

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice–Vojenské fakultní nemocnice 

a 1. LF UK Praha

Gastrointestinální ekosystém, zánět, 
kolorektální karcinom a probiotika
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Gastrointestinální ekosystém 
Tento název označuje vysoce integrovaný komplex, který zahrnuje střevní mikrobiota (SM), slizniční imunitní 
systém (SIS) a střevní slizniční bariéru (SSB). GIE zajišťuje nositeli výživu, látkovou přeměnu a regulaci slizniční  
a systémové imunity. Jednotlivé složky se mohou vyvíjet samostatně jen zčásti. Jejich úplná morfologická 
a funkční vyzrálost vyžaduje četné interakce, mezi nimiž je křehká rovnováha. Systém SM je postnatálně 
získaný orgán, který využívá velký povrch střeva s množstvím nutričních substrátů. Metabolická aktivita SM 
je srovnatelná s metabolizmem jater. Jeho vývoj v časném dětství je rozhodující pro vývoj a vyzrávání SIS. SM  
a SIS společně mají kritický význam pro vývoj SSB tvořené střevními epiteliemi a tzv. těsnými spojeními mezi 
nimi. 
SM vykazují gradient kvantitativní a kvalitativní, jakož i proximodistální a radiální (lumen–střevo). V  jejunu je 
103–104 mikrobů/g střevního obsahu a koncentrace vyšší než 105 je označována jako dysbióza, tj. kvantitativní  
i kvalitativní odchylka. V ileu je však považována za fyziologickou hodnota 107 a v Bauhinské chlopni a těsně nad 
ní 109. Současně přibývá aborálně anerobních mikrobiotů, které převažují v tračníku a v rektu dosahují mikrobiota 
koncentrace 1012. SM významně ovlivňují prostřednictvím svých metabolitů funkce a vývoj střeva. Epitel je denně 
exponován komenzálním mikrobiotům, jejichž antigeny vyvolávají fyziologickou zánětlivou odpověď střevní 
sliznice. Tato odpověď není škodlivá. Indukuje sekreci imunoglobulinu A (IgA) a tzv. orální toleranci, tj. potlačení 
humorální odpovědi na určitý antigen po předchozím podání téhož antigenu. Tolerance je zprostředkována 
antigen–prezentujícími buňkami a T-lymfocyty. Mezibuněčná signalizace je kritická pro zachování morfologie  
a funkcí SSB. Poruchy těchto mechanizmů vedou k prozánětlivé odpovědi, která je součástí patogenezy chorob 
zánětlivých, autoimunitních i karcinomu. 

Zánět a karcinom
Chronický zánět je rizikový faktor karcinomu zejména ve tkáních, které trvale hostí mikroorganizmy. Zánětlivá 
složka je však často přítomna i v nádorech, které nejsou v příčinném vztahu k zánětu. Zánětlivé mikroprostředí 
lze považovat za charakteristický znak karcinogenezy. 
Vyvolávající příčiny zánětu jsou infekce, autoimunitní choroby, poškození tkáně, tkáňový stres a porucha funkce. 
Změny komplexního prostředí hostitele mohou vést k poruchám signalizace nespecifické imunity a vytvoření 
prozánětlivého prostředí. Podobně může působit geneticky determinovaná porucha funkce vrozené imunity.
Zánětlivý proces je charakterizován přítomností makrofágů, transkripčních faktorů, prozánětlivých cytokinů  
a chemokinů, kyslíkových a dusíkových radikálů, cyklooxygenázy (C0X2) a NO–syntázy (NOS). Klíčové postavení 
v regulaci nespecifické imunity má nukleární faktor kappaB (NF–κB), který indukuje expresi zánětlivých cytokinů, 
adhezních molekul, enzymů (COX2, NOS), angiogenních faktorů a antiapoptotických genů. Hlavní efektorovou 
molekulou aktivace NF–κB jsou multifunkční, pronádorové cytokiny IL–6, TNF a IL–1β. 
Významné prozánětlivé působení v  nádorovém vazivu vykazují makrofágy, které spolu s  myeloidními 
supresorovými buňkami působí významně imunosupresivně a způsobují neschopnost hostitele reagovat 
přiměřenou protinádorovou imunitní odpovědí. Na metabolických změnách nádoru se podílí také extracelulární 
matrix, která působí jako spojovací článek mezi nádorovými buňkami a makrofágy. 
Kyslíkové a dusíkové radikály zprostředkují poškození nádorové DNA nebo jejich opravných mechanizmů a změn 
fází buněčného cyklu. Nestabilní genom je základním projevem solidních nádorů. Projevem genetické nestability 
je mikrosatelitní a chromozomální instabilita.

Střevní mikrobiota a kolorektální karcinom 
Střevní mikrobiota a chronický zánět ovlivňují celý průběh kolorektální karcinogenezy. Modelové studie prokázaly, 
že (1) manipulace mikrobioty mění vývoj KRK, (2) signální dráha MyD88 je nezbytná pro vývoj KRK indukovaného 
mikroby, (3) tíže střevního zánětu koreluje s  vývojem KRK a (4) mikroby indukovaný zánět podporuje vývoj 
adenomu do invazivního KRK. 
Tyto nálezy potvrzují studie u nemocných KRK a jejich srovnání s kontrolami. Vývoj KRK je spojen s dynamickými 
změnami střevních mikrobiotů v nádoru, nepostižené sliznici i lumen (Tab. 1). Chronické zánětlivé mikroprostředí 
nádoru moduluje složení mikrobiotů a vývoj KRK. Slizniční mikroby ovlivňují riziko KRK přímou interakcí 
s  hostitelem. Tyto poznatky vytvářejí prostor pro primární prevenci KRK ovlivněním střevních mikrobiotů 
prostřednictvím nutriční intervence.

Probiotika a kolorektální karcinom
Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které aplikovány v přiměřeném množství ovlivňují příznivě zdravotní stav 
příjemce. Hlavní představitelé probiotik jsou species rodu Bifidobacteria a Lactobacilli. Probiotika je možno 
kombinovat s prebiotiky, tj. specifickými substráty probiotik, neštěpitelné enzymy trávicí trubice, ale štěpitelné 
mikrobiálními enzymy. Jde zejména o některé oligo– a polysacharidy (např. oligofruktoza, rezistentní škrob, 
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inulin) a polypeptidy. Preparáty obsahující probiotikum i prebiotikum se nazývají synbiotika a některá z nich 
poskytují nejen aditivní, ale i synergní účinek. Probiotika poskytují hostiteli významné metabolické substance 
(viz dále).
Probiotika jsou schopna dočasně upravit dysbiózu, tj. změny distribuce mikrobiálních komunit, jejich metabolických 
aktivit a udržet homeostázu střevního prostředí na úrovni fyziologického zánětu. Dysbióza se vyskytuje u řady 
chorob (choroby autoimunitní, alergické, metabolické, bakteriální) a také u KRK. V celé řadě modelových situací 
bylo prokázáno, že bezmikrobní zvířata mají méně výraznou neoplázii nebo kolitidu než zvířata monoasociovaná 
nebo konvenční (28). Probiotika ovlivňují střevní mikrobiota různými mechanizmy (Tab. 2).

Závěr
SM jsou složkou GIE a dysbióza je úvodním patogenetickým procesem, který pokračuje postižením zbývajících 
složek (SIS a SSB) u řady chorob. Patří k nim: choroby autoimunitní, alergické, metabolické (obezita, diabetes 
2.typu, inzulinová rezistence), syndrom dráždivého střeva, idiopatické střevní záněty, alkoholická choroba jater, 
karcinom kolorekta a pravděpodobně i jiných lokalizací. Úprava dysbiózy a udržení nízkoaktivního zánětlivého 
prostředí (fyziologického zánětu) ve střevě prostřednictvím probiotik (vedle jiných protizánětlivých prostředků) 
se jeví přirozeným opatřením. 
Skutečnost je však zcela odlišná. Experimentální práce prokazující možnosti probiotik velmi předčily počet  
a úroveň kontrolovaných, randomizovaných a dvojitě slepých klinických studií. 
Vysvětlení je prosté. Probiotika jsou považována za součást zdravotního životního stylu. Trh je přeplněn 
probiotickými přípravky ve formě potravinových doplňků, z  nichž jen nepatrná část splňuje požadavky na 
dosažení fyziologického či terapeutického účinku. Finanční efekt tohoto přístupu je však tak velký, že nenutí 
výrobce kvalitních probiotik, aby podporovali klinické studie odpovídajících parametrů a požadovali registraci 
svých výrobků jako léčiv. Průlomovou pro terapeutické použití probiotik mohou být publikace o významném 
snížení zonulinu při aplikaci probiotik nemocným operovaným pro KRK. Zonulin má klíčový význam v  regulaci 
propustnosti střevní slizniční bariéry. Potvrzení tohoto nálezu by znamenalo vedle úpravy dysbiózy další 
terapeutický účinek probiotika v reversibilní fázi selhání GIE před vznikem systémového onemocnění. 

Tab. 1 Změny střevních mikrobiotů při KRK v jednotlivých strukturách kolorekta  
 Lumen ↓Bacteroides, Proteobacteria, ↑Firmicutes1 
 Nádor užší spektrum mikrobiotů vs. nenádorová tkáň
  ↑laktobacily, ↓Fecalibacterium 
 Přilehlá ↓Bifidobacteria, Fecalibacterium, Blautia 
 sliznice

Vysvětlivky: ↓snížení, ↑zvýšení 
1Firmicutes poskytují hostiteli další energetické substráty a účastní se metabolické výměny s hostitelem

Tab. 2 Účinky probiotik
•	inaktivace	karcinogenů
•	kompetice	s patogeny	a	škodlivými	mikroby
•	posílení	imunitní	odpovědi	hostitele
•	antiproliferativní	účinky:	regulace	apoptózy	a	buněčné	diferenciace
•	nutriční	podpora	enzymovou	hydrolýzou	neštěpitelných	potravinových	substrátů
•	inhibice	signálních	drah	mitogen–aktivované	proteinkinázy	(MAPK)	
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

HLAVNÍ INTERAKCE 

 vývoj SM včasném dětství  
 kritický pro vývoj a vyzrávání SIS 

 vývoj SM a SIS 
 kritický pro vývoj a vyzrávání SSB   

 
 

 GIE 

 střevní mikrobiota (SM) 
 slizniční imunitní systém (SIS) 
 střevní slizniční bariéra (SSB) 
 izolovaný vývoj jen zčásti 
 vyzrálost: interakce, křehká rovnováha 
 výživa, metabolizmus, regulace imunity 

Interní klinika 1. LFUK a  
Ústřední vojenské nemocnice – 

 Vojenské fakultní nemocnice Praha 

PŘEMYSL FRIČ 
 

GASTROINTESTINÁLNÍ EKOSYSTÉM, 
ZÁNĚT, KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM  

A PROBIOTIKA  
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

ZÁNĚT A KARCINOM 
 

 zánětlivé mikroprostředí: rizikový ff. a  
znak karcinogenezy 
 příčiny: infekce, AI-choroby, poškození 

tkáně, tkáň. stres, porucha funkce 
 následek: porucha signalizace nespecif. 

imunity (podobný efekt: genet. porucha 
vrozené imunity) 

STŘEVNÍ MIKROBIOTA 
 gradient: proximodistální a radiální 
 jejunum 103-104/g obsahu, >105 dysbióza  
 ileum 107, B.chlopeň a těsně nad ní 109 
 TLS: ↑ aneroby, rektum 1012 

 metabolity: vývoj a funkce střeva 
 SM-Ag: fyziolog. zánět střevní sliznice    
   

 

FYZIOLOG. ZÁNĚT STŘEV. SLIZNICE 

 indukce sekrece IgA a orální tolerance 
 OT: potlačení i-odpovědi na Ag při dalším 

podání téhož Ag (funkce APC a T-Ly) 
 IC-Signalizace: morfologie a funkce  SSB
 poruchy ICS: prozánětlivá odpověď→ 
 patogeneza zánětlivých, AI-chorob, CA    
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

STŘEVNÍ MIKROBIOTA, 
CHRONICKÝ ZÁNĚT A KR-CA 

 modelové studie 
 manipulace SM mění vývoj KRK 
 tíže zánětu koreluje s vývojem KR-CA 
 mikrobiální zánět podporuje vývoj 

adenomu do KR-CA 

ZÁNĚTLIVÉ MIKROPROSTĚDÍ 

 makrofágy, transkripční faktory, prozánětlivé 
cytokiny, O2- a N-radikály, COX2, NOS 
 NF-κB: regulátor imunity a exprese 
 IL-6, TNF, IL-1β: efektory 
 O2-, N-radikály: mediátory defektů DNA, 

opravných mechanizmů, změn fází b. cyklu 
 genetická nestabilita (mikrosatelit, chromosom) 

PATOGENEZA KARCINOMU 
 zánětlivé mikroprostředí 
 neomezený replikační potenciál 
 trvalá novotvorba cév 
 útlum apoptózy 
 autonomie růstových signalizací 
 útlum protirůstových signalizací 
 tkáňová invaze a metastázy 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

PROBIOTIKA A KR-CA 

 živé mikroorganizmy, které aplikovány v 
přiměřeném množství, ovlivňují příznivě 
zdravotní stav příjemce 

prebiotika: specifické substráty probiotik, 
štěpitelné mikrobiálními, ale nikoliv lidskými 
enzymy (oligofruktóza, inulin, rezistentní škrob) 

 

ZMĚNY SM PŘI KR-CA 

Lumen:↓Bacteroides, ↓Proteobacteria, 
↑Firmicutes 

Nádor: ↑Laktobacily, ↓Fecalibacterium 
Nepostižená sliznice: ↓Bifidobacteria, 

Fecalibacterium, Blautia 
Výstup: možnost primární prevence KR-

CA prostřednictvím nutriční intervence  
 

STŘEVNÍ MIKROBIOTA, 
CHRONCKÝ ZÁNĚT A KR-CA 

  klinické studie u nemocných KR-CA 
 změny SM – nádor, normální sliznice, lumen
 zánět moduluje složení SM a vývoj CA 
 slizniční mikroby: interakce s hostitelem, vliv 

na riziko CA 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

SM A ÚČINKY PROBIOTIK 

 antiproliferativní účinky, regulace 
apoptózy a buněčné diferenciace 
 hydrolýza neštěpitelných 

potravin.substrátů-nutriční podpora 
 inhibice signálních drah MAPK 

(mitogen aktivované proteinkinázy)  

SM A ÚČINKY PROBIOTIK 

  probiotika-markery zdravého střeva 
 bifidobakterie, laktobacily, E.coli Nissle 

  účinky probiotik 
 inaktivace karcinogenů  
 kompetice s patogeny  
 posílení imunitní odpovědi hostitele  
  

PROBIOTIKA A KR-CA 

 synbiotika: kombinace probiotika a 
prebiotika-účinek aditivní, synergický 

účinky probiotik 
 dočasná úprava dysbiózy: změny distribuce a 

metabol. aktivit SM, obnovení fyziol. zánětu 
 ↓propustnosti SSB (↓zonulin) 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

ZÁVĚR 

 ↑↑zisk nenutí výrobce kvalitních probiotik k 
jejich registraci jako léčiv a podpoře klinických 
studií (randomizovaných, 2-slepých atd.) 
 ?průlom: probiotika působí ↓↓zonulinu  u 

nemocných operovaných pro KR-CA 
 zonulin-klíčový význam v propustnosti SSB 
 2. významný účinek (vedle úpravy dysbiózy)  

ZÁVĚR 

 skutečnost - jiná  
 experiment. studie-prokazuje možnosti probiotik 
 velmi předčily počet a úroveň klinických prací 

  probiotika - součást zdravého životního stylu 
 trh: probiotika jako ↑↑↑potravinové doplňky 
 nepatrná část splňuje požadavky terapeutického 

(>1010/g) nebo fyziologického (>108/g) účinku 

ZÁVĚR 

dysbióza  systému SM - úvodní porucha GIE 
 následné postižení SIS a SSB u chorob: AI, 

alergické, metabolické, ISZ, KR-CA a vs. jiné 
CA, SDS 

probiotika 
 úprava dysbiózy a udržení fyziolog. zánětu 
 přirozené terapeutické opatření 
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Butyrátové paradoxon 
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Butyrátové paradoxon 

Řada laboratorních, klinických, nutričních a epidemiologických studií prokázala příznivý protektivní účinek 
potravinové vlákniny proti kolorektálnímu karcinomu. Nejméně dvě rozsáhlé studie však tento příznivý účinek 
nezjistily (Nurses’ Health Study, Women’s Health Initiative Trial). Možné protektivní mechanismy vlákniny 
proti kolorektálnímu karcinomu nejsou beze zbytku objasněny. Vedle fermentovatelné dietní vlákniny (trávené 
v tenkém střevě) zřejmě důležitou roli hrají také polysacharidy, které jsou metabolizovány až v tlustém střevě 
(tzv. resistant starch). Jsou fermentovány na mastné kyseliny s  krátkým řetězcem. Nejdůležitější z  nich je 
butyrát. Studie zkoumající roli butyrátu proti / při vzniku kolorektálního karcinomu však přinesly rozporuplné 
výsledky, proto se v této souvislosti používá termínu „butyrátové paradoxon“.
Pro diskrepantní výsledky je možno najít několik možných vysvětlení. Jsou to rozdílné účinky butyrátu in vitro  
a in vivo (stabilní pufrované pH, abnormální krypty kolonické sliznice) nebo načasování podání butyrátu (inhibitor 
histon deacetylasy). Roli pravděpodobně sehrávají také rozdílné zdroje butyrátu (fermentovatelná vláknina 
fytosteroly), množství podaného butyrátu (nízké dávky stimulují, vysoké dávky tlumí proliferaci) a interakce 
s potravinovými tuky (omega–3 mastné kyseliny). 
U idiopatických střevní zánětů, především u ulcerózní kolitidy, argumenty pro příznivý chemopreventivní účinek 
butyrátu převažují. Butyrát je základní energetický substrát pro kolonocyt (u aktivního zánětu je oxidace butyrátu 
narušena), snižuje intraluminální pH, suprimuje některé bakteriální enzymatické systémy (beta–glukuronidasa, 
7–alfa–dehydroxylasa), tlumí slizniční zánětlivou reakci a stimuluje apoptózu (závislou na p53). 
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Butyrátové paradoxon 
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Take home message
1.  Patogeneza ISZ–definice: Selhání regulace odpovědí slizničního imunitního systému na antigenní podněty 

ze střevního obsahu u geneticky disponovaného jedince. 

2.  Časné symptomy ISZ jsou projevem poruchy všech složek gastrointestinálního ekosystému: mikrobiální 
dysbiózy, dysregulace slizničního imunitního systému a zvýšené propustnosti střevní slizniční bariéry. 

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha 

a 1. LF UK Praha

Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom
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Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu (KR–CA) u idiopatické proktokolitidy (IPK) je známo od poloviny 
20. století, kdežto u Crohnovy nemoci (CN) bylo popsáno až o 40 let později. KR–CA při idiopatických střevních 
zánětech (ISZ) se manifestuje dříve než sporadický KR–CA (průměrný věk 50 vs. 62 roků). Při IPK je kumulativní 
riziko za 20 let trvání choroby 8.3% a za 30 let 18.4%. Celkové riziko KR–CA u CN je 2.5%, ale liší se výrazně 
podle lokalizace (terminální ileum 1.0, ileocékum 3.2, tračník 5.6%). Při vzniku Crohnovy kolitidy do 30 let je 
riziko KR–CA mnohem vyšší než při pozdějším onemocnění (20.9 vs. 2.2). Vysoké riziko vzniku karcinomu provází 
Crohnovu enteritidu (ve třech populacích 66.7, 27.1 a 40.6%). Třebaže KR–CA se vyskytuje jen asi u 1% celkového 
počtu nemocných ISZ, odhaduje se jeho podíl na celkové mortalitě ISZ na 10–20%.
Identifikace rizikových nemocných ISZ vyžaduje přiměřený dispenzární program k časné diagnostice nádorového 
procesu. Hlavní příčinou maligní transformace střevní sliznice je chronické prozánětlivé prostředí, které přetrvává 
i v klinické remisi ISZ. Jeho projevy jsou oxidační stres, zvýšená proliferace a nedokonalá diferenciace střevního 
epitelu, zvýšená propustnost slizniční střevní bariéry a zánětlivá odpověď imunitního systému. Genetické 
mutace při ISZ–asociovaném s KR–CA jsou podobné jako při sporadickém KR–CA, ale mají jiný časový sled  
a frekvenci. Nejvýznamnější marker souběžného nebo pozdějšího KR–CA při ISZ je dysplazie, tj. nádorová přeměna 
epitelu bez postižení slizniční proprie. Dysplazie je plochá (flat) nebo vyvýšená (raised). Plochá dysplazie je 
pouhým okem v běžném světle nerozeznatelná. Vyvýšená dysplazie (dysplasia associated lesion or mass, DALM) 
je unifokální nebo multifokální a má podobu povlaku, polypoidní léze (adenoma–like mass, ALM), novotvaru 
nebo striktury. Dysplazie se klasifikuje jako negativní, neurčitá (indefinite) a pozitivní: nízkého (low–grade, LGD) 
nebo vysokého (high–grade, HGD) stupně. Dysplazie předchází vznik KR–CA, ale tento může vzniknout také bez 
předchozí dysplazie (de novo). KR–CA při ISZ je často multifokální a více agresivní než sporadický KR–CA.
Dispenzarizace se doporučuje při IPK s postižením levé poloviny kolon nebo s pankolitidou a při CN s postižením 
alespoň jedné třetiny tračníku. U proktosigmoiditidy s  postižením méně než 35 cm tračníku se považuje za 
dostatečné opatření aplikace stejného programu jako při populačním screeningu sporadického KR–CA. Zahájení 
dispenzarizace bylo dosud vázáno na dobu od stanovení diagnózy: 8–10 let u nemocných s  postižením více 
než poloviny tračníku, 15 let u ostatních. U 22–35% nemocných s IPK byl však nalezen KR–CA před zahájením 
dispenzarizace. podle tohoto pravidla. Proto se doporučuje stanovit dobu zahájení dispenzarizace tímto počtem 
roků od objevení příznaků ISZ. Tento postup je také podporován nálezem 15% KR–CA zjištěných u nemocných 
s ISZ po kolonoskopii provedené před 6–36 měsíci ve srovnání s nemocnými bez ISZ (5%). 
Základní metodou dispenzární kolonoskopie jsou etážové biopsie ze všech čtyř kvadrantů střevní sliznice celého 
tračníku v intervalu 10 cm. Doplňkové endoskopické zobrazovací metody, zejména chromoendoskopie (metylénová 
modř, indigokarmín), zobrazení úzkým svazkem, ale i další (zvětšovací endoskopie, konfokální endomikroskopie  
a autofluorescence) umožňuji cílené odběry ze změněných míst sliznice a častější nález dysplazie při nižším počtu 
biopsií. Při první negativní kolonoskopii se vyšetření opakuje v intervalu 1–2 let. Jestliže tato druhá kolonoskopie 
je rovněž negativní, je možno interval rozšířit až na 3 roky. Po 20 letech trvání choroby se interval opět zkracuje 
na 1–2 roky. Kolonoskopie se provádějí v klidové fázi bez aktivního zánětu a reaktivních změn, které mohou 
interferovat s histologickým hodnocením dysplazie.

Hodnocení dysplazie: Nález HGD nebo multifokální LGD se považuje za indikaci k profylaktické proktokolektomii. 
Při neurčité dysplazii se doporučuje druhé čtení nebo opakování kolonoskopie za 3–6 měsíců. Při nálezu jednoho 
plochého ložiska LGD je třeba pacientovi vysvětlit, že v  těchto případech dochází k vývoji do HGD v širokém 
rozmezí 2–50% a ponechat mu volbu: kolonoskopie v  intervalu 3–6 měsíců nebo chirurgické řešení. Pokud 
pacient zvolí první alternativu, je třeba jej informovat, že při nálezu multifokální LGD, opakované LGD nebo 
HGD, bude doporučena proktokolektomie. Při nálezu ploché nebo vyvýšené léze bez ohraničení k okolí (DALM) 
se doporučuje proktokolektomie, neboť karcinom je přítomen až u poloviny nemocných s tímto nálezem. Při lézi 
podobné adenomu (ALM) se doporučuje kompletní resekce včetně báze a vícečetné biopsie okolní sliznice. Při 
negativní dysplazii, následují další kolonoskopie v intervalu 6 měsíců, při pozitivní dysplazii chirurgická terapie. 
Stenózy tračníku při IPK jsou indikovány k  chirurgickému řešení pro častou malignitu. Při CN je významný 
endoskopický nález nad stenózou. Po 20 letech trvání choroby je malignita přítomná v 7%. Pokud není možno 
zobrazit střevo nad stenózou, doporučuje se chirurgická terapie. 
Histologické hodnocení nálezů dysplazie vykazuje individuální rozdíly zejména v termínech neurčitá dysplazie, 
LGD a unifokální LGD. Dispenzarizace nemocných ISZ dovoluje časnější diagnózu a lepší prognózu asociovaného 
KR–CA, snižuje jeho riziko a je přijatelná v pojmech náklady–účinek. Dispenzární program je časově náročný.  
I při zachování doporučeného postupu představují odebrané biopsie méně než 1% slizničního povrchu tračníku.

Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom
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Cílem prevence dysplazie je udržení nízkého prozánětlivého prostředí v ileu a tračníku v remisi ISZ. Předpokladem 
je omezení přerůstání kmenů Gram–negativních mikrobiotů v prostředí oxidačního stresu. Prostředky k dosažení 
tohoto cíle jsou: zdravý životní styl, dostatek vlákniny v  potravě, farmakoterapie, probiotika a preference 
terapeutické strategie top–down před step–up. Aminosalicyláty snižují aktivitu transkripčního faktoru c–myc, 
který ovlivňuje expresi asi 15% všech genů. Kromě toho regulují aktivitu NF–κB, který moduluje interakce mezi 
střevním epitelem a slizničním imunitním systémem. Probiotika (bifidobakterie, laktobacily, E. coli Nissle) ovlivňují 
funkci NF–κB podobně jako aminosalicyláty a snižují aktivitu zonulinu, který řídí propustnost střevní slizniční 
bariéry. Kyselina ursodeoxycholová je pravidelnou součástí farmakoterapie při kombinaci IPK a sklerozující 
cholangitidy. Nejbližšími praktickými úkoly v  prevenci dysplazie a KR–CA při ISZ je zavedení cílených biopsií 
při dispenzárních kolonoskopiích aplikací chromodiagnostických metod (metylénová modř, indigokarmín) nebo 
vyšetření použitím NBI a zavedení stanovení imunopozitivity p53 jako časného markeru malignizace. Základní cíl 
zůstává: snížení morbidity, mortality a lepší kvalita života.
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Pro zohlednění závislosti epidemiologických charakteristik na věku 
pacienta jsme zvolili následující kategorizaci pacientů: 15-49 let, 50-64 let, 
65-79 let a 80 a více let.  

Pro zohlednění vlivu rozsahu onemocnění byla použita klinická stadia dle 
TNM klasifikace. Uvažovány byly následující skupiny dle TNM klasifikace 
zaznamenané v databázi NOR: 
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IPK-CA: VÝSKYT 

 prům. věk dg CA: M 51r, Ž 54r 
 kumulativní riziko CA 
 za 20 let: 8.3%, za 30 let 18.4% 
                 (Eaden JA et al, Gut 2001)   

ISZ A ZVÝŠENÉ RIZIKO KR-CA 

 IPK - od poloviny 20. století 
 Svartz N et al.: Acta Med Scand 1949;135: 444  

 CN – o 40 let pozuději 
 Ekbom A et al.: Lancet 1990;336: 357 

Interní klinika Ústřední vojenské 
a Vojenské fakultní nemocnice Praha   
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CN-CA: VÝSKYT 
  celkové riziko 2.5 
 lokalizace: term ileum 1.0, ileocékum 3.2, kolon 

5.6,  
 CN-TLS vznik před 30 rokem 20.9, později  2.2 
 CA TS (3 populace): 66.7, 27.1, 40.6 
    (Ekbom 1990, Jess 2004, 2005, 2006) 

 

DISPENZARIZACE PRO ISZ-CA 
VSTUPNÍ UKAZATEL 

 klinika, endoskopie: žádný test s vysokou 
prediktivní hodnotou vzniku CA 
 datum dg: 22% IPK-CA před zahájením 

dispenzarizace (8. nebo 15. rok od data dg.) 
 začátek symptomů IBD: přesnější stanovení 

doby rizika              (Lutgens, Gut 2008) 

PATOGENEZA 
  SMS(↑G-)→oxid. stres → LPS→ TNF, IFN 
  chronický zánět ( proliferace, ↓diferenciace) chronický zánět (chronický zánět (chronický zánět (chronický zánět (chronický zánět (chronický zánět (

dysplazie 
  gen. dispozice, sekundární gen. mutace 
 podobné jako při sporadickém KR-CA, jiný 

časový sled a frekvence 
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MARKERY MALIGNIZACE 

 dysplazie 
 nepochybná nádorová přeměna epitelu 

bez invaze do lamina propria 
 IPK - ložiska aberantních krypt 
 předcházejí dysplazii 

ISZ-CA: RIZIKOVÉ FAKTORY 
 trvání choroby (příznaků) 
 začátek v mladém věku 
 rozsah postižení a intenzita zánětu 
 polypy, stenózy, backwash ileitida 
 RA sporadického KR-CA 
 současný výskyt PSC 

 PATOGENEZA 
                     APC gen              p53, p16              
                    ztráta funkce             mutace 
SporKRCA časně, často         pozdě, zřídka 
ISZ-KRCA pozdě, zřídka       časně, často 
   p53(+) je významný risk-faktor ISZ-KRCA 
                                    

Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom
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DYSPLAZIE -  ENDOSKOPIE 

 nejvýznamnější marker souběžného nebo 
pozdějšího CA 

  plochá (flat) - prostá endoskopie nerozezná 
  vyvýšená (raised – dysplasia associated lesion 

or mass, DALM) unifokální, multifokální 
 povlak, polypoidní l., novotvar, striktura 

Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom

PATOGENEZA KR-CA: VÝZNAM ACF 

 sporadický KR-CA 
ACF  adenom  CA 

 IPK-CA 
 ACF  dysplazie  CA 
             (Kukitsu T. Clin Cancer Res,  2008) 

 

ISZ-CA: DISPENZÁRNÍ PROGRAM 

 cíle: časná dg, ↓mortalita 
 prostředky 
 opakované kolonoskopie 
 etážové biopsie 
 další preventivní postupy  
 nové metody (endoskopie, mol. genetika) 
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DYSPLAZIE -  HISTOLOGIE 

  negativní 
  neurčitá (indefinite) 
 doporučení: 2.čtení (2. opinion) 

  pozitivní  
 nízkého stupně (low grade) 
 vysokého stupně (high grade) 

ISZ-CA: VÝVOJ 

 postupný vývoj: LGD→HGD →CA 
 CA de novo: 0 dysplazie 
 ISZ-CA vs sporadický KR-CA 
 často multifokální, více agresivní 

 

DISPENZÁRNÍ SKUPINY 

  IPK: postiženo celé n. levá polovina kolon 
  CN: postižení minim. 1/3 kolon, výjimka: 

současná PSC 
  proktosigmoiditida (postižení <35cm): není proktosigmoiditida (postižení <35cm): není proktosigmoiditida (postižení <35cm): není proktosigmoiditida (postižení <35cm): není 

riziko KR-CA 
 postup jako při populačním screeningu 

Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom
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DYSPLAZIE-HODNOCENÍ 

 podrobná informace a volba pacienta 
 postup: chirurgie vs kolonoskopie (3-6 měs.) 

 volba pacienta: časté kolonoskopie 
 nález multifokální LGD, opakovaně LGD, 

HGD
nález multifokální LGD, opakovaně LGD, nález multifokální LGD, opakovaně LGD, nález multifokální LGD, opakovaně LGD, nález multifokální LGD, opakovaně LGD, 

proktokolektomie 

 DYSPLAZIE-HODNOCENÍ 
  HGD, multifokální LGD 
 profylaktická proktokolektomie 

  neurčitá dysplazie 
 opakování kolonoskopie za 3-6 měsíců  

  jedno ložisko ploché LGD 
 vývoj do HGD 2-50% 
 ? časté kolonoskopie nebo chirurgie ? 

DISPENZÁRNÍ KOLONOSKOPIE 
 zahájení: 8-10 let od objevení příznaků  
 etážové biopsie po 10cm/4 kvadranty 
 cílené biopsie: chromodg, NBI, (zoom, CEM, AFI)  
 v klidové fázi (bez aktiv. zánětu a reaktiv. změn) 
 1. kolono bez dysplázie : opakovat k. za 1-2 roky 
 2 negativní kolonoskopie: interval 1-3 roky 
 po 20 letech choroby: interval 1-2 roky  
 

Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom
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DYSPLAZIE-HODNOCENÍ 

 stenózy tračníku 
 IPK - chirurgie (často maligní příčina) 
 CN - endoskopie střeva nad stenózou (po 

20 r choroby: malignita 7%) 
 nemožnost zobrazení proximálního střeva 

při dlouhotrvající CN 
nemožnost zobrazení proximálního střeva nemožnost zobrazení proximálního střeva nemožnost zobrazení proximálního střeva nemožnost zobrazení proximálního střeva 

chirurgie 

DALM A ALM - HODNOCENÍ  

 DALM  
 proktokolektomie (v 50% přítomen CA) 

 ALM 
 úplná resekce včetně báze  
 biopsie okolní sliznice: dysplazie-chirurgie, 
negativní dysplazie-kolonoskopie /6 měs. 

DALM A ALM 

 DALM - dysplasia assoc. lesion or mass 
 plochá nebo vyvýšená léze bez ohraničení   

  ALM - adenoma like mass 
 adenom podobný lézím u non-NSZ nemocných   

Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom
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Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom

DISPENZÁRNÍ PROGRAM-OMEZENÍ 

 finanční  a časová náročnost 
 biopsie = <1% povrchu střeva 
  rozdílná interpretace nálezů dysplazie 

(neurčitá dysplazie, LGD, unifokální 
plochá LGD) 

 

DISPENZARIZACE - EVALUACE 

 časnější dg a lepší prognóza KR-CA 
 snižuje riziko úmrtí na IBD-asociovaný 

KR-CA  
 je přijatelná v pojmech náklady-účinek     

PREVENCE DYSPLAZIE 

  cíl: nízké prozánětlivé prostředí (ileum, 
TLS) v remisi ISZ → ↓G(-)mikrobiota 
 prostředky 
 zdravý životní styl, vláknina, farmakoth, 

probiotika 
 změny th. strategie (preference top-down) 
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ZÁVĚR: ISZ-asociovaný KR-CA 
 nejbližší úkoly: 
 cílené biopsie 
 aplikace chromodiagnostiky, NBI 

 časné markery malignizace  
 p53, miRNA 

 cíl: ↓morbidita, ↓mortalita, ↑QOL 

PREVENCE DYSPLAZIE - FARMAKOTH 

 5-aminosalicyláty  
 transkripce c-myc, aktivity NF-κB 

 probiotika (bifidobakt., laktobac., ECN) 
 úprava dysbiózy, aktivity NF-κB, zonulinu 

 ursodeoxycholová kyselina 
 při kombinaci IPK a PSC 

 
 

Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom



290     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     291



290     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     291

Take home message
V naší laboratoři již několik let soustřeďujeme na výzkum opravných buněčných procesů a na vývoj metod ke 
stanovení jejich aktivity. V naší studii nabízíme biomarkery, kterými budeme schopni charakterizovat: 

(i) osoby se zvýšenou náchylností k nádorovému onemocnění a 

(ii) časně diagnostikovat nádorové onemocnění,

(iii) předpovědět odpověď vnímavost pacienta vůči protinádorové léčbě,

(iv) předpovědět prognózu

MUDr. Pavel Vodička, CSc.
ÚEM v.v.i. AV ČR, Praha

Funkční genetické a epigenetické aspekty DNA oprav 
v kolorektální karcinogenezi
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Mechanismy DNA opravy jsou kritickými mechanismy při udržování universální genomové stability a integrity  
a zajištění buněčných funkcí. Defekty v mechanismech DNA oprav zvyšují pravděpodobnost vzniku poškození 
DNA působením endogenních a exogenních vlivů, které vedou k následné akumulaci mutací v genomu a vývoji celé 
řady onemocnění. Jedinci s defektní opravou DNA vykazují významně zvýšené riziko rozvoje řady chronických 
onemocnění, především maligních. Individuální kapacita DNA reparace je ovlivňována řadou komplexních faktorů, 
jako jsou genové varianty, genové exprese, stabilita genových produktů, účinky inhibitorů či stimulátorů a faktory 
životního stylu a prostředí. Stanovování DNA reparační kapacity pomocí funkčních testů tudíž představuje 
integrovaný marker, syntetizující vlivy výše uvedených faktorů. Funkční testy DNA opravy odrážejí kapacitu 
organismu vyrovnat se s  chronickou expozicí celé řadě genotoxických látek v životním prostředí a ve stravě  
a mohou být rovněž využity jako prediktivní biomarker nádorové terapie. 
V posledních letech jsme pak vyvinuli funkční testy pro stanovování nukleotidové (NER) a bázové (BER) excizní 
reparace v  lidských pevných tkáních. V  našich studiích jsme rovněž zkoumali kapacitu BER u zdravých osob, 
profesionálně exponovaných potenciálním chemickým karcinogenům. Velmi zajímavým výsledkem byla inverzní 
korelace BER kapacity s poškozením DNA a pozitivní korelace mezi BER opravou a mírou expozice. V protikladu 
s výsledky u zdravých jedinců kapacity oprav BER a NER byly významně nižší (spolu s významně vyšší hladinou 
poškození DNA) u pacientů s nově diagnostikovaným kolorektálním karcinomem ve srovnání s pacienty zdravými. 
Velmi zajímavým fenoménem je zvýšení kapacity DNA opravy k hodnotám srovnatelným se skupinou kontrolní  
u pacientů s ukončenou chemoterapeutickou léčbou. V naší další studii jsme pak porovnávali kapacity DNA oprav 
BER a NER v periferních lymfocytech, nádorové tkáni a zdravé střevní sliznice u 70 pacientů se sporadickým 
karcinomem tlustého střeva a konečníku. Lymfocyty v  porovnání s  nádorovou tkání opravují poškození DNA 
cestou BER a NER méně efektivně než nádorová tkáň a zdravá sliznice. Definování genetických a genotypických 
faktorů onemocnění jsme tudíž rozšířili o DNA reparační funkční charakteristiky, a to jak na systémové (periferní 
krev), tak lokální (vlastní nádor) úrovni. V  budoucnu bude zapotřebí se zaměřit na studie DNA reparačních 
kapacit s důrazem na vznik onemocnění, jeho průběh a prognózu v souvislosti s  interakcemi mezi prostředím  
a genetickou složkou.
 
Poděkování za podporu: CZ GA CR: GA P304/10/1286, GA P304/12/1585 a IGA MZCR 14329
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Take home message
1.  MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódujcí RNA dlouhé 18–25 nukleotidů, které post–transkripčně regulují 

genovou expresi. MiRNA mohou v nádorové buňce vykazovat jak funkci onkogenů tak nádorových 
supresorů a představují proto slibné terapeutické cíle. 

2. Specifické expresní profily miRNA v nádorové tkáni byly u pacientů s kolorektálním karcinomem úspěšně 
využity ke stanovení prognózy nebo k predikci léčebné odpovědi na vybrané terapeutické režimy.  

3. Přítomnost miRNA byla prokázána v krevním séru a plazmě, kde vykazovaly nejen vysokou míru stability, 
ale u kolorektálního karcinomu rovněž velice dobré analytické vlastnosti. 

4. První protinádorová terapie na bázi miRNA vstoupila do klinického hodnocení v prvním čtvrtletí roku 2013.

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno  

Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno 

MikroRNA v molekulární patologii kolorektálního  
karcinomu a jejich translace do klinické onkologie
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MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódujcí RNA dlouhé 18–25 nukleotidů, které post–transkripčně regulují 
genovou expresi v průběhu rozličných buněčných procesů jako jsou apoptóza nebo diferenciace, ale také maligní 
transformace. Změny v expresních profilech miRNA byly opakovaně pozorovány u většiny solidních nádorů 
včetně kolorektálního karcinomu. Mechanistické studie prokázaly v nádorové buňce schopnost jednotlivých 
miRNA vykazovat funkci nádorových supresorů a onkogenů. Nejnovější pozorování navíc popisují potenciál jedné 
miRNA vykazovat v  závislosti na kontextu jak funkci nádorového supresoru tak onkogenu. Tato pozorování 
zásadním způsobem rozšířila koncept molekulární patogeneze kolorektálního karcinomu a naznačila potenciál 
miRNA nejen jako diagnostických biomarkerů, ale také jako terapeutických cílů. Specifické expresní profily miRNA 
byly u pacientů s  kolorektálním karcinomem úspěšně využity ke stanovení prognózy nebo k predikci léčebné 
odpovědi na vybrané terapeutické režimy. Přítomnost miRNA byla prokázána v krevním séru a plazmě, kde 
vykazovaly nejen vysokou míru stability, ale u kolorektálního karcinomu rovněž velice dobré analytické vlastnosti. 
V současné době je kromě možného diagnostického využití cirkulujících miRNA intenzivně studován jejich původ 
a příčiny jejich extrémně vysoké stability. MiRNA jsou také velice slibnými terapeutickými cíli, přičemž první 
protinádorová terapie na bázi miRNA vstoupila do klinického hodnocení začátkem roku 2013. Sdělení shrnuje 
novinky z oblasti biogeneze a funkce miRNA, význam miRNA v nádorové biologii a jejich zapojení do hlavních znaků 
maligního nádoru. V kontextu našich výsledků bude dále diskutována schopnost vybraných miRNA složit jako 
tkáňové biomarkery (prognostické a prediktivní), sérové biomarkery (diagnostické) a potenciální terapeutické 
cíle u kolorektálního karcinomu. Výzkum byl podpořen granty IGA MZ ČR NT13549–4/2012, NT138604/2012, 
NT–13547 –04/2012, NT13514–4/2012.
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Sana et al, J Transl Med, 2012 

Nové třídy nekódujících RNA 

MikroRNA 

kódující geny představují méně než 2% celkové sekvence genomu 
vs. 

minimálně 90% lidského genomu je aktivně transkribováno 
čím více je organizmus komplexní, tím více obsahuje nekódujících RNA 

Svět nekódujících RNA 

George Calin, Hui Ling a Wei Zhang (cover of Chinese J Cancer 2011, 30:11) 
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Postavení mikroRNA v centrálním dogmatu molekulární biologie 
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inhibice translace, degradace mRNA 
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MikroRNA jako onkogeny nebo nádorové supresory 

Úvod do molekulární medicíny 4/12 
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Základní fakta o mikroRNA 
 
•Přibližně 3% predikovaných lidských genů jsou geny pro miRNA 
•V dazabázi miRBase je anotováno 1390 mikroRNA*(1000 -2000 predicted) 
•miRNA mají potenciál regulovat více než polovinu lidských kódujících genů 
•Jsou fylogeneticky vysoce konzervované 
•miRNA mohou být kódovány více geny 
•miRNA často tvoří rodiny nebo jsou kódovány v klastrech (eg. cluster miR-17) 

*Sanger miRBase release 17.0, 2011 

Definice mikroRNA 

MikroRNA je definována jako krátká, 21–23 nukleotidů dlouhá 
jednořetězcová RNA, která vzniká z dlouhého primárního 
transkriptu (pri-miRNA) a vlásenkové prekurzorové struktury 
(pre-miRNA) účinkem ribonukleáz v jádře a cytoplazmě a jejíž 
hlavní funkcí je post-transkripční regulace genové exprese. 
 

Kritéria: 
1)krátká RNA musí být jednoznačně detekovatelná pomocí Northern blotu, RT-PCR nebo jiné standardní 
metody umožňující detekci RNA,  
2)krátká RNA se musí vyskytovat v kmenové části vlásenkové, asi 70 nukleotidů dlouhé prekurzorové 
struktury,  
3)sekvence krátké RNA a jejího prekurzoru musí být fylogeneticky konzervovaná (s výjimkou druhově 
specifických miRNA),  
4)inhibice klíčových ribonukleáz v biogenezi miRNA musí vést k poklesu hladin krátké RNA a k akumulaci její 
prekurzorové struktury. 
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Význam mikroRNA v biologii nádorové buňky 

Rozšíření klasického Vogelsteinova modelu sekvenční kancerogeneze CRC 

Slaby, Svoboda, et al, Molecular Cancer, 2009 

MikroRNA v patogenezi nádorových onemocnění 
MikroRNA jsou zapojeny do regulace všech šesti klasických a čtyř nových znaků maligního 
nádoru dle Weinberga a Hanahana. (Hallmarks of Cancer: The Next Generation, Cell, 2011) 

 
 

Slaby et al., Galen, 2012 

MikroRNA jako tkáňové biomarkery v onkologii 

Slaby et al., Galen, 2012 
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In collaboration with University of Ferrara (prof. Negrini lab) 

miR-X a miR-X 

Time to progression (month) Time to progression (month) 
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MikroRNA jako prediktivní biomarkery odpovědi na anti-EGFR 

terapii u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem 

              
miR-X         miR-X         

miR-X         miR-X         

MikroRNA jako prediktivní biomarkery odpovědi na anti-EGFR 

terapii u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem 

 
anti-EGFR therapy cetuximab 

mCRC patients 

wt-KRAS  
(40%) 

response to 
 anti-EGFR 

therapy (20%) 

no response to 
anti-EGFR 

therapy (80%) KRAS mutation 
(60%) 

mikroRNA nepodléhají degradačním procesům během formalínové fixace a archivace 
v parafinových blocích jako je tomu u mRNA 
ARCHIVY FFPE MATERIÁLU NA PATOLOGIÍCH JE TAK MOŽNÉ VYUŽÍVAT 
PRO ROZSÁHLE RETROSPEKTIVNÍ STUDIE 

versus 
mikroRNA z FFPE mRNA z FFPE 

Yaguang Xi, RNA, 2007, 13:1–7 

MikroRNA jako tkáňové biomarkery 
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Weber et al., Clin Chem, 2010 

Cirkulující mikroRNA jsou přítomny ve dvanácti typech tělních tekutin 

Původ cirkulujících mikroRNA 

Redova, Slaby,Future Oncology 2013 

Gilad et al.,  2008  

Stabilita cirkulujících mikroRNA 
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MiR-21 jako biomarker u kolorektálního karcinomu 
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P < 0.0001 

P = 0.0004 

N=125 N=125 

TNM STAGE 

Slaby et al, Oncology 2007 

Faltejskova et al, Int J Colorectal Disease 2011 Slaby et al., unpublished data 2013 
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miR-17-3p 
(P = 0,65) 

miR-29a 
(P = 0,27) 

miR-92a 
(P = 0,90) 

•   miR-17-3p, miR-29a, miR-92a, miR-135b 

•   endogenní kontrola: miR-16   

•   100 pacientů, 30 zdravých dárců 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Sérové mikroRNA jako diagnostické biomarkery u CRC 

Faltejskova et al, Cancer Biomarkers, 2012 

Sérové mikroRNA jako diagnostické biomarkery u CRC 

Ng et al, GUT, 2009 

89% senzitivita 
70% specificita 

ALE….. 

MikroRNA v molekulární patologii kolorektálního karcinomu 
a jejich translace do klinické onkologie
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Pozn.

Pozn.

Pozn.
MikroRNA jako terapeutické cíle 

Wurdinger et al., Pharmacogenomics J, 2008 

Iorio et al., EMBO Mol Med, 2012 

Nádorově supresorové  
mikroRNA 
substituční terapie 

Faltejskova et al.,J Cell Mol Med 2012 

Funkční in vitro analýza mikroRNA deregulovaných u kolorektálního karcinomu 

Jaká je funkce miR-215 v buňkách kolorektálního karcinomu? 

HCT-116+/+ HCT-116-/- SW-620 HT-29 DLD-1 

miR-215
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Diagnostické mikroRNA: from bench to bedside 

MikroRNA v molekulární patologii kolorektálního karcinomu 
a jejich translace do klinické onkologie
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

↓ 50% 

Identification and functional screening of microRNAs 

highly deregulated in colorectal cancer 

 

P. Faltejskova, M. Svoboda, K. Srutova, et al. 

J Cell Mol Med, 2012 

 Experimentální potvrzení predikovaných cílových genů miR-215 (ZEB1, ZEB2). 
 Validace pozorování získaných in vitro na in vivo myším modelu 
 Vývoj nanočástic (železité nanočástice konjugované s chitosanem) jako delivery 
systému pro podání terapeutických miRNA in vivo 

In vitro funkční analýza miR-215 u kolorektálního karcinomu:  
ovlivnění migrační schopnosti nádových buněk 
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In vitro funkční analýza miR-215 u kolorektálního karcinomu:  
ovlivnění apoptózy a buněčného cyklu 
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P = 0.0168 

P = 0.0122 P = 0.0273 

In vitro funkční analýza miR-215 u kolorektálního karcinomu:  
ovlivnění proliferace 

MikroRNA v molekulární patologii kolorektálního karcinomu 
a jejich translace do klinické onkologie
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Pozn.

Pozn.

Pozn.
MikroRNA jako terapeutické cíle: from bench to bedside 
MRX34 – hepatocelulární karcinom 

Assoc. Prof. Ondřej Slabý, PhD 
postdocs Martina Rédová, PhD 

Marek Svoboda, MD, PhD 
Assoc. Prof. Julie Bienertová, MD, PhD 
Nithyananda Thorenoor, PhD 
Renata Héžová, PhD 

PhD students Jiří Šána, MSc 
Petra Faltejsková, MSc 
Hana Mlčochová, MSc 
Robert Iliev, MSc 
Zbyněk Čech, MSc 
Jana Merhautová, MSc 
Andrej Bešše, MSc 
Jitka Mlčochová, MSc 
Jaroslav Juráček, MSc 

Pregradual 
students 

Bc. Anna Čurdová 
Bc. Renata Kleinová 
Bc. Zdeňka Kosařová 
Bc. Soňa Klusová 
Bc. Zuzana Ožanová 

Poděkování 
Středoevropský technologický institut 
Skupina Molekulární onkologie II 

Breakfast at University Campus Bohunice, Brno,  2013 

Děkuji za pozornost! 

MikroRNA jako terapeutické cíle: 
from bench to bedside 
 
Miravirsen, anti-miR-122, HCV 

Strategic Alliance agreements with Pfizer, GSK, Bristol-Meyrs,…. 

MikroRNA v molekulární patologii kolorektálního karcinomu 
a jejich translace do klinické onkologie
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RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.
Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha

Význam mezioborové spolupráce při vyšetřování volné 
nádorové DNA (cftDNA) u kolorektálních lézí
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Význam mezioborové spolupráce při vyšetřování volné nádorové DNA (cftDNA) 
u kolorektálních lézí

Volná nebo také cirkulující tumorová (cft) DNA je v současné době velmi slibným markerem pro neinvazivní 
vyšetřování pacientů s nádorovým onemocněním a to především v souvislosti s diagnostikou, predikcí 
nebo sledováním odpovědi na léčbu či časným záchytem rekurence. Jde o krátké fragmenty DNA, které se 
volně vyskytují v periferní krvi a jejich hladina je u pacientů s nádorovým onemocněním zvýšena (převážně  
u pokročilých stádií). V předchozí studii jsme ve spolupráci s dvěma klinickými pracovišti na souboru 200 pacientů 
s kolorektálním karcinomem (CRC) zavedli kompletní metodiku vyšetřování cftDNA od odběru, zpracování  
a transportu vzorků, přes izolaci cftDNA až po její detekci a vyhodnocení. Na cftDNA pozitivních pacientech, 
kteří podstoupili chirurgickou a/nebo chemoterapeutickou léčbu, jsme pak ukázali význam jejího průběžného  
follow-upu a to především při záchytu rekurence onemocnění a sledování účinku léčby. Následně jsme navázali spolupráci  
s dalšími třemi pracovišti a zpracovali více než 100 nových vzorků. V této přednášce bude popsán celý postup 
vyšetření cftDNA s hlavním zaměřením na klinickou část, a to zejména výběr pacientů, způsob odběru vzorků  
a manipulaci s nimi a důležitost spolupráce endoskopisty nebo chirurga, patologa a molekulárního genetika. 
Dále bude nastíněn dosavadní stav všech projektů (počty odebraných, vyšetřených a cftDNA pozitivních vzorků) 
a ukázány hlavní směry využití cftDNA u pacientů s CRC. Podpořeno grantem IGA MZ NT 13660. 
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Take home message
1.  V rámci prediktivní diagnostiky pro léčbu mKRK antiEGFR MAbs jsou v současné době v ČR standardně 

vyšetřované jediné dva geny – KRAS a NRAS. Pacienti s prokázanou mutací těchto genů neodpovídají na 
léčbu antiEGFR MAbs. 

2. Prediktivní význam ostatních alterovaných genů či proteinů v EGFR signálních drahách je předmětem 
validací. 

3. Pro analýzu prediktivních molekulárních markerů se používají analyticky senzitivní metodiky založené na 
PCR. Tyto analýzy vyžadují kvalitně fixovaný materiál. 

4. S příchodem „next generation“ technik lze předpokládat vyšší míru „personalizace“ terapie.

RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D.
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

Rutinní testování molekulárních prediktorů 
cílené onkologické léčby kolorektálního karcinomu
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Vznik kolorektálního karcinomu je vícestupňový proces zasahující různé signální dráhy. Z molekulárně genetického 
hlediska zahrnuje chromosomální přestavby, mutace, epigenetické změny. 
Z klinického hlediska patří mezi nejvýznamnější dráhy MAPK a PI3K/Akt/mTOR, které jsou aktivované prostřednictvím 
Tyr kinázového EGFR. Na tento receptor může být cílena terapie monoklonálními protilátkami (MAbs). Tyto 
MAbs působí jednak jako inhibitory nasednutí ligandů na EGFR popř. jejich dimerizace, dále prostřednictvím na 
protilátkách závislé buněčné cytotoxicity (ADCC) a také pomocí internalizace vázaného receptoru. 
EGFR je overexprimována v nezanedbatelném procentu mKRK. Tato skutečnost vedla k úspěšné myšlence, cílit na 
pacienty s overexpresí biologickou terapii MAbs, konkrétně nejprve cetuximab a posléze panitumumab. 
Postupem č asu bylo zjištěno , že i pacienti bez exprese EGFR mají benefit z léčby MAbs. Příčiny tohoto jevu jsou 
nejasné.  Částečně může jít o artefakt IHC. Dalším vysvětlením může být vliv zvýšené exprese ligandů, konkrétně 
AREG a EREG. Během klinických studií se také ukázalo, že řada pacientů s expresí EGFR (a také bez exprese) je na 
léčbu rezistentní. Tato skutečnost vedla k hledání příčin tohoto jevu a bylo zjištěno, že terapie je neúčinná, jestliže 
v některé ze signálních drah dojde v důsledku somatické mutace ke ztrátě schopnosti reagovat na řídící podněty. 
Aktivační somatické mutace a také další alterace byly detekovány v obou hlavních  signálních drahách ovlivňovaných 
EGFR, MAPK a   PI3K/Akt/mTOR. 
U MAPK dráhy jsou mutovány p rodukty genů rodiny RAS (KRAS/NRAS u mKRK). Tyto proteiny se účastní přenosu 
signálu z EGFR na další proteiny MAPK dráhy. Aktivační mutace těchto genů způsobí ztrátu GTPázové aktivity  
a aktivaci proteinu nezávislé na funkčním stavu EGFR. Aktivační mutace V600E genu BRAF stimuluje fosforylaci 
na T599 a/nebo S602 a protein zůstává v permanentně aktivním stavu. 
U PI3K/Akt/mTOR dráhy jsou mutace nalézány v genu PIK3CA , který využívá ATP k fosforylaci fosfatidylinositolů. 
Alterován je též gen PTEN, který kóduje fosfatázu, která se účastní regulace buněčného cyklu, inhibuje růst  
a dělení buněk. Ztráta funkce proteinu PTEN (ztráta exprese) vede k zvýšení koncentrace PIP–3 a v důsledku toho 
k aktivaci PI3K/Akt/mTOR dráhy. 
V těchto signálních drahách jsou nalézány i další změny, např. overexprese (Amphiregulin –AREG) a epiregulin –
EREG) či mutace (vzácně) a amplifikace EGFR. 
V současné době jsou v ČR standardně vyšetřované jediné dva geny – KRAS a NRAS.   Pacienti s prokázanou 
mutací neodpovídají na léčbu antiEGFR MAbs. Vyšetřují se mutace v kodonech 12, 13, 61 a dále kodony 59, 117  
a 146. 

Další alterované geny mají nejistý prediktivním význam pro antiEGFR terapii: 
•	 BRAF	–	negativní	prognostický	význam,	nejasný	prediktivní	
•	 PIK3CA	–	mutace	v	exonu	20	–	možná	rezistence	
•	 Ztráta	exprese	PTEN	–	možná	rezistence	
•	 Mutace	EGFR	–	není	známo	
•	 Amplifikace	EGFR	–	není	známo,	možná	senzitivita	amplifikavaných	EGFR	
•	 Zvýšená	exprese	AREG/EREG	–	senzitivita	

Pokud se jedná o predikce dalších cílených terapeutik, tak pro n ízkomolekulární inhibitory ostatních členů MAPK 
a PI3K/Akt/mTOR dráhy v současné době nejsou k dispozici jasné výstupy a stále probíhají klinické studie. Pokud 
jde o cílené inhibitory ostatních drah bez rutinně vyšetřovaného molekulárního markeru, pak jako nadějné se jeví 
např. varianty VEGFA a VEGFR u léčby antiVEGF. 

Analýzy používané v prediktivní diagnostice zahrnují kombinace následujících metod: 
•	 Izolace	DNA	–	většinou	kolonky	nebo	paramagnetické	partikule	
•	 PCR	a	její	varianty	–	real–time	PCR,	alel	specifická	PCR	
•	 Hybridizace	–	ve formě	reverzního	systému	
•	 Sekvenování	–	klasické	„Sangerovo“	a	„next	generation“	

Kombinace těchto metod má rozdílnou analytickou senzitivitu a také rozdílné množství výstupních informací. 
Některé metody mají při vyšší senzitivitě omezený panel testovaných mutací (real–time, reverzní hybridizace). 
Testování jednotlivých mutací v genech pak zachycuje vždy pouze větší či menší část změn (mutací), které jsou 
přítomné – zůstává část netestovaná a tím i nezachycená část pacientů, kteří nevykazují predikovanou léčebnou 
odpověď z důvodu, že „jejich“ mutace nebyla testována. Jiné metody jsou omezeny méně, získávají informaci  
z celého analyzovaného úseku DNA, mají však nižší analytickou citlivost (klasické sekvenování). V současné době 
pak začínají být dostupné metody, které při dostatečné analytické senzitivitě získávají velmi komplexní informaci 
(„next generation“ sekvenování). 

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu



322     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     323

Literatura
1.  Douillard JY, Oliner KS, Siena S, Tabernero J, Burkes R, Barugel M, Humblet Y, Bodoky G, Cunningham D, 

Jassem J, Rivera F, Kocákova I, Ruff P, Błasińska–Morawiec M, Šmakal M, Canon JL, Rother M, Williams 
R, Rong A, Wiezorek J, Sidhu R, Patterson SD. Panitumumab–FOLFOX4 treatment and RAS mutations in 
colorectal cancer. N Engl J Med. 2013;369(11):1023–34.

2.  De Roock W, Claes B, Bernasconi D, De Schutter J, Biesmans B, Fountzilas G,Kalogeras KT, Kotoula V, 
Papamichael D, Laurent–Puig P, Penault–Llorca F, RougierP, Vincenzi B, Santini D, Tonini G, Cappuzzo F, 
Frattini M, Molinari F, SalettiP, De Dosso S, Martini M, Bardelli A, Siena S, Sartore–Bianchi A, Tabernero 
J,Macarulla T, Di Fiore F, Gangloff AO, Ciardiello F, Pfeiffer P, Qvortrup C,Hansen TP, Van Cutsem E, 
Piessevaux H, Lambrechts D, Delorenzi M, Tejpar S.Effects of KRAS, BRAF, NRAS, and PIK3CA mutations 
on the efficacy of cetuximab plus chemotherapy in chemotherapy–refractory metastatic colorectal cancer: 
a retrospective consortium analysis. Lancet Oncol. 2010 Aug;11(8):753–62.

3.  Haraldsdottir S, Bekaii–Saab T. Integrating anti–EGFR therapies in metastatic colorectal cancer. J 
Gastrointest Oncol. 2013;4(3):285–98.

4.  Krasinskas AM. EGFR Signaling in Colorectal Carcinoma. Patholog Res Int. 2011;1–6.
5.  Mendelsohn J, Howley PM, Israel MA, Gray JW, and Thompson CB. Eds. The Molecular Basis of Cancer 

(Third Edition), Elsevier 2008.

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu



324     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Vznik KRK 

Vznik KRK 

• Vznik kolorektálního karcinomu je vícestupňový proces 
zasahující různé signální dráhy, který z molekulárně 
genetického hlediska zahrnuje: 

  - chromosomální přestavby  (např. ztráty  tumor 
supresorových genů jako APC a DCC) 

 - mutace (např. aktivační mutace v „onkogenech“ jako 
KRAS, BRAF či inaktivující mutace v tzv. MMR genech 

 - epigenetické změny (např. inaktivace MLH1  regulační 
oblasti metylací) 

 
• Důsledkem je akumulace změn a deregulace signálních 

drah. 

Sekce: Molekulární genetika KRK: současnost a 
budoucnost 

Název: Rutinní testování molekulárních 
prediktorů cílené onkologické léčby 

kolorektálního karcinomu 

RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. 

Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu

EGFR a signální dráhy 

• Z klinického hlediska patří mezi nejvýznamnější dráhy 
MAPK a PI3K/Akt/mTOR, které jsou aktivované 
prostřednictvím Tyr kinázového EGFR. 

EGFR a MAbs 

• Inhibice EGFR prostřednictvím cílené terapie MAbs: 

– Inhibice růstových faktorů 

– Cytotoxicita  

– Internalizace 

Mechanizmy inhibice 

[N Engl J Med 2008;358:1160-74.] 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

MAPK dráha- mutace  

• Produkty genů rodiny RAS (KRAS/NRAS u mKRK) jsou G-
proteiny (GTPázová aktivita), které se účastní přenosu 
signálu z EGFR na další proteiny MAPK dráhy. Aktivační 
mutace (90 % kodony 12 a 13) genu KRAS způsobí ztrátu 
GTPázové aktivity a aktivaci proteinu nezávislé na 
funkčním stavu EGFR.  

• Produkt genu BRAF je Ser-Thr kináza. Aktivační mutace 
V600E stimuluje fosforylaci na T599 a/nebo S602 a 
protein zůstává v permanentně v aktivním stavu.  

EGFR a MAPK a PI3K/Akt/mTOR – 
nejčastěji nalézané abnormality 

EG
FR 

amphiregulin 
epiregulin 

RAS 

RAF 

MEK 

ERK 

PI3K 

AKT 

mTOR 

proliferace 
diferenciace 

↓ apoptózy 
↑ angiogeneze 

PTEN Mutace (30-40% KRAS, 1-6 % NRAS) 

Mutace (5-8 % z toho BRAF 
V600E 90 % ) 

Mutace (PI3KCA  20 %) 

Ztráta exprese (10 – 20 %) 

Overexprese 
EGF 
TGF alfa 
 

Amplifikace, velmi vzácně mutace 

 mKRK, exprese EGFR a MAbs 

• EGFR je overexprimována v nezanedbatelném procentu 
mKRK, což vedlo k myšlence cílit na ní biologickou terapii 
MAbs (cetuximab, panitumumab) 

• Postupem času se ukázalo, že: 
– I pacienti bez exprese EGFR mají benefit z léčby – nejasné, 

artefakt IHC – chybí EGFR IHC standardizace, popř. 
overexprese ligandů (AREG, EREG) 

– I pacienti s expresí (a také bez exprese) EGFR mohou být na 
léčbu rezistentní - inhibice EGFR je neúčinná, jestliže v 
některé ze signálních drah  dojde v důsledku somatické 
mutace  k ztrátě schopnosti reagovat na řídící podněty.  

• Tato hypotéza byla v mnoha studiích potvrzena a vedla k  
stanovení prediktivní hodnoty somatických změn.   

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu

PI3K/Akt/mTOR dráha - mutace 

• Phosphatidylinositol 3-kináza (PI3K) je protein, který 
využívá ATP k fosforylaci fosfatidylinositolů. Skládá se ze z 
regulační a katalytické podjednotky (kódovaná genem 
PIK3CA). Aktivační mutace PIK3CA v exonech 9? a 20.  

• Phosphatase and Tensin homolog (PTEN) kóduje 
fosfatázu, která se účastní  regulace buněčného cyklu. 
Inhibuje růst a dělení buněk. Ztráta funkce proteinu PTEN 
(ztráta exprese) vede k zvýšení koncentrace PIP-3 a v 
důsledku toho k aktivaci PIK3CA dráhy. 

 
 

Další alterace 

• EGFR aktivované dráhy 
– Amphiregulin (AREG), epiregulin (EREG) – 

overexprese 

– EGFR mutace – vzácná 

– EGFR amplifikace – relativně vysoké procento 

• Non-EGFR(Her1) aktivované dráhy 
– IGF1, MET – overexprese  

 

Prediktivní faktory antiEGFR terapie 

• KRAS/NRAS – prediktivní význam aktivačních 
mutací – bez odpovědi na léčbu antiEGFR 
MAbs; v současné době jediné dva geny 
standardně vyšetřované v ČR 

• Vyšetřují se mutace v kodonech 12, 13, 61 a 
dále kodony 59, 117 a 146 (metody: real-time 
PCR, reverzní hybridizace, fragmentační 
analýza, DHPLC, sekvenování, NGS) 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Predikce dalších cílených terapeutik 

 

Predikce dalších cílených terapeutik 

• Nízkomolekulární inhibitory ostatních členů 
MAPK a PI3K/Akt/mTOR dráhy – nejasné, 
zatím klinické studie 

• Inhibitory ostatních drah bez rutinně 
vyšetřovaného molekulárního markeru – 
nadějné např. varianty VEGFA a VEGFR u léčby 
antiVEGF 

 

Predikce antiEGFR terapie – další geny 

• BRAF – nejasný prediktivní význam (negativní 
prognostický) 

• PIK3CA – nejasný prediktivní význam – mutace v exonu 
20 – možná rezistence 

• Ztráta exprese PTEN – nejasný prediktivní význam – 
možná rezistence 

• Mutace EGFR – není známo 
• Amplifikace EGFR – není známo, možná senzitivita 

amplifikavaných EGFR  
• Zvýšená exprese AREG/EREG – senzitivita 
• Zvýšená exprese IGF1, MET – rezistence  

 

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu

Metody  

• Izolace DNA/RNA 

• PCR a její varianty 

• Hybridizace 

• Sekvenování – klasické a „next generation“ 
• DHPLC 

• Fragmentační analýza 

Fixace materiálu a extrakce nukleových 
kyselin 

 
• Extrakce nukleových kyselin s vysokou integritou – 

naprosto zásadní 

• Kvalita ovlivněna typem fixace a její délkou – 99 % vzorků 
FFPE 

• Formalin 
- Formylace NH2, methylenové můstky, kovalentní vazby NA a 

proteinů, fragmentace NA, deaminace cytosinu 

• DNA degradována (200-600 bp), RNA degradována (100-300 
bp 

• Pokud možno fixace v pufrovaném formolu 
nepřesahující 24 hodin 

Amplifikace DNA - PCR  

• Kary Mullis – 1983 objev, 1993  Nobelova 
cena 

• Výběr oblasti, kterou chceme analyzovat - 
primery 

• Termostabilní DNA polymeráza, nukleotidy, 
DNA 

• Relativně rychlá 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

PCR 

PCR - animace 

PCR 
95 °C 

50-60 °C 
72 °C 

Denaturace Nasednutí primerů  
(annealing) 

Syntéza 

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Princip detekce mutací KRAS reverzní 
hybridizací (ViennaLab) 

• Mutant „enriched“ PCR (PNA sondy blokující 
Wt sekvenci před amplifikací) + reverzní 
hybridizace 

 

strip 3: nelze analyzovat - chybí 
kontrola PCR v pozici 16 
strip 4: negativní výsledek 
strip 5: pozitivní výsledek Gly12Asp 
(pozice 3) 
strip 6: negativní výsledek 
strip 7: pozitivní výsledek Gly12Val 
(pozice 8) 

PCR a reverzní hybridizace – princip 

• PCR produkt  značený 
biotinem 

• Nylonový strip se sondami 
pro mutanty i pro „wild 
type“ 

• Zviditelnění proužků vazbou 
konjugátu streptavidin-
alkalická fosfatáza a 
přidáním substrátu 

• Analytická senzitivita 1% 
(FFPE) 

 

 
 

Real-time PCR – princip detekce 
mutace BRAF V600 – COBAS (Roche) 
 

Analytická senzitivita 5% (FFPE) 

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Sekvenogram – gen KRAS, kodóny 
12,13  

 

Gly12Asp 

Sekvenování klasické 
 

Sekvenování klasické 
•  Určení jakékoli sekvence bazí v NA 
•  Sangerova dideoxynukleotidová metoda 
•  Analytická senzitivita  10-20 % (FFPE) 
 

O 

P 

H 

O 

báze CH2 
O 

OH H 

báze 

O 

P 

H 

CH2 

O 

O 

H H 

báze CH2 
O 

OH H 

báze CH2 
O 

OH H 

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

„Next generation“ sekvenování  

„Next generation“ sekvenování  

Next generation sekvenátory 
Ion Torrent  454 Sequencing Illumina 

Sequencing 
Chemistry 

Ion semiconductor 
sequencing 

Pyrosequencing 
Polymerase-based 
sequence-by-
synthesis 

Amplification 
approach 

Emulsion PCR Emulsion PCR Bridge amplification 

Mb per run 100 100 600,000 

Time per run 1.5 hours 7 hours 9 days 

Read length 200 bp 400 bp 2x150 bp 

Cost per run $ 350 USD $ 8,438 USD $ 10,000 USD 

Cost per Mb $ 5.00 USD $ 84.39 USD $ 0.03 USD 

Cost per instrument $ 50,000 USD $ 500,000 USD 
$ 600,000 /150 000 
USD 

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

„Next generation“ sekvenování - animace 

 

„Next generation“ sekvenování  

Analytická senzitivita  - pod 5 % 

„Next generation“ sekvenování  

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Metody – senzitivita a omezení  

• Rozdílná senzitivita u jednotlivých metod, nároky na % 
mutovaných buněk v analyzovaném materiálu 

• Výstupy analýzy  

– Omezení na panel testovaných mutací (real-time, reverzní 
hybridizace)  - testování jednotlivých mutací v genech 
zachycuje vždy pouze větší či menší část změn (mutací), 
které jsou přítomné – zůstává část netestovaná a tím i 
nezachycená část pacientů, kteří nevykazují predikovanou 
léčebnou odpověď z důvodu, že „jejich“ mutace nebyla 
testována 

– Omezení na analyzovaný úsek DNA (klasické sekvenování) 

– „Neomezené“ (NGS) 

Budoucnost – prediktory 

• AntiEGFR – vedle  KRAS/NRAS prediktorů další 
markery –  validace stávajících a případné 
nové?  

• V budoucnu další cílená terapeutika a patřičné 
prediktivní molekulární markery 

Budoucnost - metody 

• Kvalita materiálu  - zásadní pro jakoukoli 
genetickou analýzu – nová fixativa!? 

• Příchod citlivějších a robustnějších 
molekulárně genetických technik (NGS další 
generace (bez amplifikace) a také analýza 
exprese – celé transkriptomy) 

• Celogenomová sekvenace vzorku tumoru 
zároveň se sekvenací normální tkáně 

 

Rutinní testování molekulárních prediktorů cílené onkologické léčby 
kolorektálního karcinomu
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Take home message
1.  Detekovali jsme CTCs pouze u menšiny pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu.  

2. Přítomnost CTCs byla zjištěna u pacientů bez chemoterapie, ale také u pacientů léčených po primární 
operaci chemoterapií.

3. Pozorování ukazují, že chirurgický zákrok může způsobit přítomnost CTCs v krevní cirkulaci krvi. 

4. Různé markery (CEA, EGFR, GA733) zaznamenané při zachycení CTCs ukazují různorodost populací 
cirkulujících nádorových buněk.

RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
LF UK v Plzni

Cirkulující nádorové buňky (CTCs) u pacientů 
s jaterními metastázami kolorektálního

karcinomu
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Spoluautoři: Fichtl J.2, Kulda V.3, Topolčan O.4, Třeška V.2

1LF UK v Plzni 
2FN a LF UK v Plzni, Chirurgická klinika, Plzeň  
3LF UK v Plzni, Ústav lékařské chemie a biochemie, Plzeň  
4FN a LF UK v Plzni, II. interní klinika, Plzeň

V České republice patří kolorektální karcinom mezi nejčastěji se vyskytující nádorová onemocnění. Jde o nejčastější 
nádorové onemocnění po karcinomu plic u mužů a u žen po karcinomu prsu. Plzeňský kraj má smutnou prioritu, 
má ze všech krajů v České republice největší výskyt tohoto nádorového onemocnění. Po operativním odstranění 
kolorektálního karcinomu a adjuvantní terapii jsou častou příčinou umrtí vzniklé metastázy. Nejčastějším místem 
metastazovaní kolorektálního karcinomu jsou játra (jaterní metastázy kolorektálního karcinomu – JMKRK). 
Jedinou radikální léčbou těchto metastáz s  dobrými dlouhodobými výsledky je léčba chirurgická, resekce.  
V dalším průběhu tohoto onemocnění dochází často k opětovnému vzniku metastáz, vlivem mikrometastáz 
vzniklých v játrech již v době resekce. Zároveň mohou mít vliv na rekurenci JMKRK metastatické buňky uvolněné 
vlivem operačního postupu. 
Cílem projektu bylo zjistit, jak často se cirkulující nádorové buňky vyskytují v krevní cirkulaci pacientů s JMKRK, 
zda během operačního postupu resekce jaterních metastáz může dojít k uvolnění nádorových buněk do krevní 
cirkulace krve. Zároveň zjistit informace o délce přežívání těchto buněk. Zjištěné výsledky by mohly mít vliv na 
případnou úpravu operačního postupu.
Přestože operační postup je prováděn tak, aby nedošlo k  uvolnění nádorových buněk i dalších elementů 
(způsobujících například různé typy embolií) do krevního oběhu, může k tomu docházet.
Schéma výzkumu bylo následující:
Skupina pacientů: 14 pacientů s resekcí jaterních metastáz, s parciální a celkovou resekcí jaterního laloku, bez 
omezení věku. Sled odběrů: 1. odběr předoperačně, 2. během operace – po odstranění 3ml plné krve náběr 
7,5 ml, odběr z centrálu
3. těsně po operaci, 4. 2 dny po operaci, 5. 7 dní po operaci
Odběr: 7,5 ml plné krve do speciálních zkumavek (AdnaCollect Blood Collection Tubes). Odebraná krev je 
skladovaná při 4–8oC a zpracována do 24 hodin. 
Analýza byla provedena soupravou firmy AdnaGen: AdnaTest ColonCancerSelect + AdnaTest ColonCancerDetect
Byla provedena kvalitativní a kvantitativní analýza genů GA733–2, CEA, EGFR, B–actin (housekeeping gen) genů 
exprimovaných v zachycených buňkách před a po výkonu a analyzována souvislost exprese výše uvedených genů 
s rozsahem a charakterem chirurgického výkonu.
Závěr: Detekovali jsme CTCs pouze u menšiny pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu,  
u 3 ze 14 (21%) pacientů. U 1 z 11 (9%) pacientů bylo zaznamenáno dlouhodobé (z hlediska studie) přežívání 
CTC – tento pacient neměl před operací CHT. U 1 z 11 (9%) pacientů byla zaznamenána přítomnost CTC během 
operace – dalších přítomnost CTC u tohoto pacienta nebyla zaznamenána. U každého z pacientů u kterých byla 
detekována přítomnost CTC byla zachycena pomocí jiného „nádorového rysu“ – argument podporující názor  
o heterogenitě CTC. Přítomnost CTCs byla zjištěna u pacientů bez chemoterapie, ale také u pacientů léčených 
chemoterapií po primární operaci. Stanovení ukazují, že chirurgický zákrok může způsobit přítomnost CTCs  
v krevní cirkulaci krvi.

Cirkulující nádorové buňky (CTCs) u pacientů 
s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Cíl a uspořádání studie 
 Zjistit jak často jsou přítomnosti CTC u pacientů s CLM 
 Zda má na uvolnění CTC do krevní cirkulace vliv také vlastní zákrok 
 Přežívání přítomných CTC po operaci 

 
 Uspořádání studie: 
 - Pacienti s resekcí jaterních metastáz, s parciální a celkovou resekcí 

jaterního laloku, bez omezení věku 
 
 -  Sled odběrů: 
                         1. odběr předoperačně  
                         2. během operace 
                         - po odstranění 3ml plné krve náběr 7,5 ml, odběr z centrálu 
                         3. těsně po operaci 
                         4. 2 dny po operaci 
                         5. 7 dní po operaci 

 
 Odběr: 7,5 ml plné krve - AdnaCollect Blood Collection Tubes 
 Analýza :AdnaTest ColonCancerSelect  + AdnaTest ColonCancerDetect 

CTC 

 U některých pacientů se solidními nádory epiteliálního původu se v  
     periferní krvi nacházejí cirkulující buňky s vlastnostmi nádorových buněk 

 
 Vyskytují se u pacientů pacientů s  
      - lokalizovanými nádory 
      - metastatickým postižením 
 
 1869 Thomas Ashworth pozoroval cirkulující nádorové buňky v krvi 

pacienta s metastazujícím karcinomem 
 

 
 Počet CTC je ve vztahu k prognóze nádorového  onemocnění 
 Snížení počtu CTC po podané chemoterapii je ve  vztahu k odpovědi na 

léčbu 
 
 Nejasné u CTC: 
     - EMT 
     - délka přežívání 
     - které jsou ty s “metastatickým potenciálem“ 
     - chybí velké klinické studie, nemožnost srovnání studií provedených za     
        použití různých izolačních metod 
 

Cirkulující nádorové buňky (CTCs) u 
pacientů s jaterními metastázami  

kolorektálního karcinomu  

M. Pešta , J. Fichtl, V. Kulda, O. Topolčan, V. Třeška 
Ústav biologie LF UK v Plzni 
Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni 
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni 
II. interní klinika FN a LF UK v Plzni 
 

 

Cirkulující nádorové buňky (CTCs) u pacientů 
s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Cirkulující nádorové buňky (CTCs) u pacientů 
s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu

Výsledky 

 
 
 
 
 
 
 
- GA733-2  395 bp 
 
- CEA        226 bp          “CTC“ geny 
- EGFR      161 bp 
-Actin 114 bp (interní kontrola PCR ) 
 
Pokud je přítomna exprese 
kteréhokoli z GA733-2, CEA, EGFR 
genů   
                 jsou přítomny CTC 
 

Výsledky 

Histology Differentiation Lymphatic 
nodes 

Type of liver 
surgery

Time from 
primary 
surgery 
(years)

Age in time 
of liver 
surgery 
(years)

CTC 
before 
surgery  

CTC 
during 
surgery

CTC 
immediate

lly after 
surgery

CTC 2 days 
after 

surgery

CTC 7 days 
after 

surgery

1 adenocarcinoma yes RH 8 64 0 0 0
F

N.A. 18 months without 
symptoms of disease 

2 tubular 
adenocarcinoma

medium positive yes Exploratory 
laparotomy 

0,83 69 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 21 months after paliative 
surgery, alive

3 mucinous 
adenocarcinoma

well no S7 resection 3 63 GA733-2, 
0.47

0 GA733-2, 
0.09

0 GA733-2, 
0.14

metastases in lung 22 
months after surgery 

4 adenocarcinoma yes Exploratory 
laparotomy

2 64 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 18 months after paliative 
surgery, alive

5 tubular 
adenocarcinoma

medium positive yes Exploratory 
laparotomy

1 64 0 N.A. N.A. N.A. N.A. death 22 months after 
paliative surgery

6 no RFA 6 63 F 0 0 F N.A. 20 months without 
symptoms of disease 

7 cribriformis 
adenocarcinoma medium positive yes RH 1 66 0 0 0 0 N.A.

20 months after surgery 
alive, metastases in 
lungs in regresion after 
chemotherapy

8 adenocarcinoma well yes
S4,5 

resection 
(Habib)

1,16 71 0 EGFR, 0.45 0 0 0
6 months after surgery 
without symptoms of 
disease 

9 mucinous 
adenocarcinoma medium no

S5,6 
resection 0,33 70 F 0 0 F 0

19 months after surgery 
RFA for liver 
metastases 

10 adenocarcinoma medium positive yes ERH 0,42 65 CEA, 1.95 0 0 0 0

death 15 months after 
surgery, 3 months after 
surgery progression of 
disease

11 mucinous 
adenocarcinoma

medium positive yes S8 resection 3 72 0 0 0 0 N.A. 16 months without 
symptoms of disease 

12 adenocarcinoma medium yes S5 resection, 
S8 RFA 

0,25 62 0 0 0 0 N.A.

9 months after surgery 
alive, metastases in 
lungs (in time of 
surgery)

13 adenocarcinoma no MWA 0,25 50 0 0 0 0 0
20 months after surgery 
alive, 11 months after 
surgery progression of 
disease (colon, liver)

14 adenocarcinoma yes S4 resection 7 68 F 0 0 F N.A. 18 months without 
symptoms of disease 

Patient 

Primary tumor

Chemotherapy 
after primary 

surgery

Liver surgery for metastases CTC assesment (expression of gene, elpho. band density)

Folow up

Závěr 
 

 Přítomnost CTC byla zaznamenána u 3 ze 14 (21%) pacientů. 
 

 − Zjistili jsme, CTC pouze v menšině pacientů s jaterními metastázami  
     kolorektálního karcinomu. 
 

 
 U 1 z 11 (9%) pacientů bylo zaznamenáno dlouhodobé (z hlediska studie) 

přežívání CTC  - tento pacient neměl před operací CHT. 
 

 − Přítomnost CTC byla zjištěna u pacientů bez chemoterapie, ale také u  
     pacientů léčených chemoterapií po primární operaci.  
 
 
 U 1 z 11 (9%) pacientů byla zaznamenána přítomnost CTC během operace, 
     dalších přítomnost CTC u tohoto pacienta nebyla zaznamenána. 
 
− Pozorování ukazují, že chirurgický zákrok, může způsobit přítomnost CTC v 

krevní cirkulaci krvi.  
 
 Různé markery (CEA, EGFR, GA733) zaznamenané při zachycení CTC 

ukazují různorodost populací cirkulujících nádorových buněk. 
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Take home message
1.  KRK naštěstí patří mezi preventabilní zhoubné nádory a dobře organizovaný screeningový program má 

velký potenciál snížit mortalitu i incidenci.

2. Klíčovým opatřením ke zvýšení účasti ve screeningu je zavedení adresného zvaní. 

3. Adresné zvaní bude realizováno zdravotními pojišťovnami s využitím jejich stávajících databází  
a informačních systémů. 

4. Základním předpokladem úspěchu zvaní je precizní specifikace způsobilosti pojištěnců k pozvání do 
screeningového programu a specifikace kritérií pro vyřazení pojištěnce z tohoto procesu.

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

Metodika adresného zvaní občanů do českého programu 
screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku
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Význam populačního screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku 
Karcinom tlustého střeva a konečníku (KRK) je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění vyspělých zemí 
a jednou z  hlavních příčin úmrtí na zhoubné nádory vůbec. Každoročně v  Evropě umírá na toto onemocnění 
více než 200  000 osob. Česká republika vede společně se Slovenskem a Maďarskem evropské statistiky 
v incidenci i mortalitě KRK [1–3]. Epidemiologickou situaci nadto podstatně zhoršuje fakt, že více než 50 % nově 
diagnostikovaných onemocnění je zachyceno v pokročilém klinickém stadiu III nebo IV, kdy je šance na vyléčení 
pacienta značně snížena [4]. Společenské a ekonomické důsledky tohoto stavu jsou více než zřejmé a výše 
uvedená čísla jsou tak sama o sobě obhajobou preventivních programů zaměřených na KRK. 
Nicméně zkušenosti z  řady vyspělých států dokládají, že samotná existence screeningu této choroby nestačí 
[11]. Ani sebelepší preventivní program nebude funkční, pokud se do něj nezapojí cílová skupina občanů. Tento 
problém pozorujeme i u české populace, kde sice pokrytí dosahované screeningem KRK postupně narůstá, 
nicméně aktuálně dosahuje pouze 25 %. To je poměrně nízká hodnota, která nemůže vést k  významnému 
populačnímu poklesu mortality či incidence . 
KRK naštěstí patří mezi preventabilní zhoubné nádory a dobře organizovaný screeningový program má velký 
potenciál snížit mortalitu a dokonce i incidenci tohoto onemocnění [5–8]. Český program screeningu je postaven 
ve shodě s mezinárodními doporučeními a nabízí občanům buď dvouetapové vyšetření (od 50 let věku test na 
okultní krvácení do stolice a při pozitivním výsledku screeningovou kolonoskopii) anebo jednoetapové vyšetření 
tzv. primární screeningovou kolonoskopií (od 55 let věku) [9,10]. Český program je kapacitně dobře zajištěn a je 
garantován širokým spektrem lékařských odborností. Program má mezinárodně kompatibilní informační zázemí 
a veškeré informace, kontakty a výsledky jsou plně dostupné na portálu www.kolorektum.cz 
Je zřejmé, že screening KRK vyžaduje zvláštní pozornost a společenskou podporu v podobě účinné propagace, 
zapojení společenských elit a politické reprezentace. To je ostatně v  souladu se strategickými metodickými 
materiály a deklaracemi orgánů Evropské unie, která řadí boj s KRK mezi nejvíce prioritní oblasti zdravotnické 
politiky [12–14]. 
Screening je tedy nutné podporovat edukační a motivující kampaní tak, aby o něm cílová skupina osob věděla, 
rozuměla mu a neměla z něj nepodložené obavy. Jedním z klíčových opatření v této oblasti je institut státem 
organizovaného adresného zvaní, kdy jsou občané pravidelně zváni k  účasti na screeningu a jejich odezva 
(participation rate) je vyhodnocována a využívána pro optimalizaci programu. Preventivní programy, které takto 
organizovaně zasahují celou cílovou populaci, nazýváme populační. Zavedení populačního screeningu KRK je 
v souladu s metodickým doporučením Rady EU i metodickými normami pro vysoce kvalitní a funkční preventivní 
program [12,15,16]. Adresné zvaní je také jednoznačným vyjádřením zájmu státu a jeho politické reprezentace 
na daném preventivním programu. 

Metodika adresného zvaní navržená pro český program screeningu KRK 
V ČR neexistuje státní instituce, která shromažďuje osobní data všech účastníků zdravotního pojištění a která 
by tudíž mohla zajistit adresné zvaní do programu z jednoho místa. Z tohoto důvodu bylo schváleno, že adresné 
zvaní zajistí jednotlivé zdravotní pojišťovny, což je řešení, která má řadu výhod:
•		 Pojišťovny	mohou	přímo	kontaktovat	své	pojištěnce,	není	tedy	nutný	žádný	zdlouhavý	legislativní	proces	při	

zajištění zvaní. 
•	 Pojišťovny	 pracují	 se	 zdravotnickou	 dokumentací	 a	 jsou	 schopné	 odborně	 identifikovat	 pojištěnce,	 kteří	

mají být do programu screeningu pozváni, a vyloučit pacienty, pro které screening určen není (např. těžce 
nemocné osoby, jejichž účast ve screeningu není možná apod.).

•	 Pojišťovny	 mají	 organizační	 i	 odborné	 zkušenosti	 s  realizací	 různých	 informačních	 kampaní	 a	 s  jejich	
udržitelností.

Pojišťovny jsou schopny přímo zjistit výsledný efekt zvaní, opět analýzou svých databází. 
Adresné zvaní bude tedy realizováno na straně zdravotních pojišťoven, a to s využitím jejich stávajících databází 
a informačních systémů, u kterých se předpokládá dílčí rozšíření za účelem realizace agendy zvaní pojištěnců do 
screeningových programů. Nicméně většina potřebných údajů je již v databázích plátců běžně přítomna a bude 
možné je využít. Výběr zvaných pojištěnců a systém jejich zvaní bude řízen jednotnou metodikou, která definuje 
závazná minimální společná pravidla a zajistí stejnou dostupnost screeningových programů pro všechny občany 
ČR. Zejména jde o tato pravidla: 
Kdo má být pojišťovnami pozván do screeningového programu a kdo může být vyloučen ze zvaní 

Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů 
tlustého střeva a konečníku
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Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů 
tlustého střeva a konečníku

Systém vyhodnocení a kritéria pro vyhodnocení účinnosti zvaní 
Časový rámec zvaní a opakovaného zvaní 
Formát dat předávaných za účelem vyhodnocení úspěšnosti screeningu a pravidla pro jejich předání 
Přijatá metodika definuje především následující fáze procesu adresného zvaní:
1.  Výběr pojištěnců vhodných pro zvaní do screeningu 
2.  Obsah zvacího dopisu 
3.  Zpětnou kontrolu účinku zvaní (zapojení pozvaného pojištěnce do screeningu, absolvovaná vyšetření, 

výsledek vyšetření – pozitivita TOKS, diagnostické nálezy) 
4.  Podmínky pro opakované zvaní klienta screeningu 
5.  Hodnocení výsledků adresného zvaní na populační úrovni 

Základním předpokladem úspěchu zvaní je precizní specifikace způsobilosti pojištěnců k pozvání do screeningového 
programu a specifikace kritérií pro vyřazení pojištěnce z tohoto procesu. Souhrn těchto kritérií, který vychází 
z konsenzu expertního týmu připravujícího realizaci adresného zvaní, byl jasně specifikován a promítnut do 
algoritmů využívaných při prohledávání datových skladů jednotlivých pojišťoven. Všichni pojištěnci, kteří splní 
zařazovací kritéria daného screeningového programu a současně nebudou z procesu vyřazeni na základě dalších 
níže definovaných podmínek, budou obesláni konkrétní variantou zvacího dopisu. 

Pojištěnec bude zařazen do procesu adresného zvaní do screeningu KRK, pokud:
•	 je	pojištěncem	dané	ZP	alespoň	4	roky;	
•	 je	ve	věku	od	50	let	včetně	do	70	let	včetně.	

Pojištěnec bude vyřazen z procesu adresného zvaní do screeningu KRK, pokud:
•	 je	cizinec;	
•	 je	občan	ČR dlouhodobě	pobývají	v cizině;	
•	 nemá	úplnou	adresu	 v databázi	pojišťovny,	např.	PSČ	00000,	nebo	má	adresu	na	P.	O.	Box,	případně	 je	 

u něj evidována nedoručitelnost zásilek; 
•	 byl	již	pozván	na	konkrétní	screeningový	program	před	11	a	méně	měsíci	(zvažovat	kalendářní	měsíce,	ne	

skutečný odstup);
•	 má	vykázané	výkony/diagnózy	dle	klíče	uvedeného	v tab.	3;	
•	 má	 vykázané	 náklady	 na	 léčbu	 během	posledních	 365	 dní	 nad	 1	mil.	 Kč	 (náklady	 se	 rozumí	 suma	 všech	

vykázaných nákladů na ambulantních, hospitalizačních dokladech, na žádankách a receptech; 1 bod je jedna 
koruna). 

Z  výše uvedených kritérií je zřejmé, že adresné zvaní organizované zdravotními pojišťovnami se bude týkat 
občanů, kteří se screeningu KRK dosud neúčastnili nebo svou účast přerušili v posledních 3–5 letech. Vzhledem 
ke zpoždění, se kterým plátci zdravotní péče obvykle obdrží k–dávky od zdravotnických zařízení (až tři měsíce), 
není možné zejména kritéria pro vyřazení nikdy určit zcela přesně v  souladu s  realitou. Kritéria tedy budou 
v  daném časovém okamžiku vyhodnocována ve vztahu k  aktuálně dostupným datům. Určité chybovosti ve 
vyhodnocování kritérií se tedy nelze vyhnout a je očekávanou součástí procesu adresného zvaní. Případné 
rozpory budou ošetřeny v textu zvacích dopisů.

Aby byly kohorty pozvaných občanů nově vstupujících do programu kapacitně zvládnutelné, byl nastaven 
následující systém a časový rámec zvaní: 
•	 Průběžně	 budou	 zváni	 občané	 dle	 měsíce	 jejich	 narození;	 tím	 dojde	 k  rovnoměrnému	 rozložení	 zátěže	

v průběhu roku. 
•	 Ověření,	zda	se	pozvaný	pojištěnec	dostavil	do	screeningu,	či	nikoliv,	provede	pojišťovna	dle	svých	záznamů	

vždy po roce od odeslání dopisu. 
•	 Pokud	se	zvaný	pojištěnec	nedostavil	do	screeningu	(tzn.	nebyl	u	něj	vykázán	žádný	z kódů	označujících	

screeningové testy), bude pozván opakovaně. 

Proces adresného zvaní, bude–li mít v  populaci pozitivní odezvu, značně navýší zátěž zapojených klinických 
odborností, především specialistů v první linii poskytování péče, tedy praktických lékařů a gynekologů. Zvýšená 
kapacita musí být k dispozici také v akreditovaných kolonoskopických centrech (www.kolorektum.cz). Odezva 
populace, narůstající počty vyšetření a jejich výsledky budou průběžně hodnoceny pomocí již vybudovaného  
a implementovaného informačního zázemí pro screening KRK [3,9,17]. Na hodnocení se budou podílet všechny 
subjekty zapojené do procesu zvaní a do realizace screeningu, včetně plátců péče prostřednictvím Národního 
referenčního centra (www.nrc.cz). 
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Závěrem je nutné zdůraznit, že sama administrace adresného zvaní je sice náročná, ale představuje jen malou 
část nákladů, které bude nutné při navýšení účasti občanů ve screeningu investovat. Zvána bude část populace, 
která se preventivních vyšetření dlouhodobě neúčastní, a tudíž lze očekávat zvýšený podíl pozitivních nálezů 
jak při vyšetření pomocí TOKS, tak u kolonoskopií. Po určitou přechodnou dobu může dokonce dojít k nárůstu 
incidence vlivem zvýšeného záchytu kolorektálních karcinomů (harvesting effect). Tyto investice jsou však 
nezbytným vkladem, který se dlouhodobě vrátí v podobě klesající incidence a mortality na kolorektální karcinom 
a v podobě rostoucího podílu včasně zachycených onemocnění, jejichž léčba je řádově méně finančně náročná 
než u pokročilých klinických stadií. 

Poděkování 
Vývoj a implementace metodiky adresného zvaní do screeningových programů ČR jsou podpořeny projektem 
„Zajištění informační podpory a hodnocení kvality programů screeningu zhoubných nádorů v České republice“ 
v rámci programu Národní akční plány a koncepce Ministerstva zdravotnictví, 2013. 
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Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů 
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Take home message
1.  Pokrytí cílové populace TOKS bylo v roce 2011 25%, v populaci 60–69 let 30%.  

2. Ambulantní gynekologové provedli 7,9% TOKS, 13,3% u žen. V populaci 50–55 let to bylo 23%. 

3. Míra pozitivity TOKS dosáhla 6,7%. 

4. Při zavedení adresného zvaní lze očekávat 10–30% navýšení počtu TOKS se zvýšenou pozitivitou.

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

Praktičtí lékaři a gynekologové v českém screeningu KRK 
– zamyšlení nad daty 
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Praktičtí lékaři a gynekologové v českém screeningu KRK – zamyšlení nad daty 

Spoluautoři: Dušek L.2, Májek O.2, Král N.1
11. lékařská fakulta UK , Praha 
2Institut biostatistiky a analýz, Brno 

Východiska 
Změna ve screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) byla zavedena Věstníkem MZ ČR č. 01/2009 (str. 20–23): 
Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice1 s  cílem oživit 
stagnující program, ve kterém účast nepřesáhla 20% a jehož efektivita nebyla uspokojivá. Nová metodika, 
kromě každoročního testování ve věkovém intervalu 50–55 let, uvedení imunochemických testů a screeningové 
kolonoskopie jako volby v  55 letech, zapojila do screeningu testem na okultní krvácení ve stolici (TOKS) vedle 
všeobecných praktických lékařů (VPL) také ambulantní gynekology (AG). Předmětem sdělení je analýza aktivit VPL 
a AG ve screeningu KRK.  

Metodika 
Aktivity VPL a AG ve screeningu lze sledovat a hodnotit na základě dat, poskytovaných pojišťovnám formou kódů 
výkonů „15120 – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu KRK – nález negativní“ 
a „15121 – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu KRK – nález pozitivní“. 
Pojišťovny předávají kódy Národnímu referenčnímu centru, které je agreguje a k centrálnímu vyhodnocení poskytuje 
Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU). Analýzy umožňují sledovat následující indikátory: 
a) Celkový počet provedených TOKS v ordinacích VPL a AG 
b)    Počet provedených TOKS v ordinacích PL a AG podle věku a pohlaví 
c)    Pokrytí cílové populace TOKS; celkové, podle věku a pohlaví 
d)    Regionální odlišnosti v pokrytí TOKS; celkové, podle věku a pohlaví  
e)    Pozitivita testu na okultní krvácení; celková, podle věku, pohlaví a region 
f)    Výše uvedené indikátory v historických trendech    
 
Výsledky screeningu v datech: 2010–2011 
Počet vydaných a vyhodnocených TOKS narůstá, s akcelerací po zavedení nového standardu v roce 2009. V roce 
2011 proplatily pojišťovny 527 470 TOKS. Nárůst lze zdůvodnit zvýšením frekvence TOKS mezi 50. a 55. rokem, 
používáním přijatelnějších imunochemických testů a zapojením gynekologů. Od roku 2010 je patrná stagnace, která 
naznačuje, že oportunní program2,3 narazil na hranice svých možností, které nebudou překročeny bez zavedení 
adresného zvaní. Současné pokrytí je 25% cílové populace nad 50 let resp. 30% v mezinárodně srovnatelné skupině 
60–69 let. Ke zvýšení pokrytí došlo ve všech okresech ČR, nicméně variabilita přetrvává. 
Graf č. 2 ukazuje pokrytí podle věku a pohlaví, z které vyplývá vyšší adherence žen do věku 75 let. Celkový podíl 
gynekologů na provedených TOKS činil v roce 2009 3,6%, v roce 2010 8,3% a v roce 2011 7,9%. Graf č. 3 ukazuje 
podíl gynekologů u populace ženského pohlaví. Zatímco v  roce 2009 dosáhl 6,2%, v  roce 2010 to bylo 14,1%. 
Podíl se dále nezvyšuje, v roce 2011 klesl na 13,3%. Z grafu č. 4 vyplývá, že ve věkové skupině 50–54 let provedou 
gynekologové 23% všech TOKS u žen, zatímco s přibývajícím věkem podíl rovnoměrně klesá. Variabilita v krajích 
(graf č. 5) je výraznější v celkovém pokrytí, než v podílu gynekologů. Z podrobnější analýzy dat ale vyplývá, že zhruba 
v 25% okresů se gynekologové do screeningu téměř vůbec nezapojili. Celkově zaznamenáváme vzestup pozitivity 
TOKS až k hodnotě 6,7% v roce 2011. Jak ukazuje graf č. 7, míra pozitivity TOKS u gynekologů z původních téměř 
10% spíše klesá, nicméně zůstává vyšší o zhruba 2% než u VPL.     

Diskuze: 
Všeobecní praktičtí lékaři hrají ve screeningu KRK v  ČR klíčovou roli4. Ambulantní gynekologie má z  hlediska 
screeningových programů v  České republice unikátní postavení, protože je přímo nebo nepřímo zapojena do 
všech třech aktuálně probíhajících. Zapojení gynekologů do screeningu KRK není výsadou České republiky; v USA 
je součástí doporučení gynekologické společnosti5,6. Někteří gynekologové v  USA provádějí i sigmoideoskopii. 
Podobně je zapojení gynekologů (a urologů) zvažováno i v Německu. 
Zapojení gynekologů přispělo k oživení screeningu a ke zvýšení účasti žen, zejména ve věkové skupině 50–54 let. 
Teoreticky mohou být prostřednictvím žen motivováni k vyšetření jejich manželé.  
Vyšší míra pozitivity TOKS je dána přechodem na imunochemické testy, což od počátku charakterizuje testování 
u gynekologů. Do určité míry může hrát roli také menší zkušenost gynekologů s  TOKS, případně zařazování 
symptomatických pacientek. 
Zapojení gynekologů lze doporučit i mezinárodně v  zemích s  podobnou strukturou zdravotní péče. Podle 
mezinárodních zkušeností lze předpokládat, že po zavedení adresného zvaní agenda TOKS v  ordinacích VPL 
a gynekologů poroste o 10–30%.  
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Pozn.

Kolorektální karcinom a 
praktický lékař  

 Primární prevence  
 Sekundární prevence :  
- screening pro osoby s průměrným rizikem  
- identifikace osob s vysokým rizikem 

 
Časná diagnostika u symptomatických 
 Péče o pacienty s nádorem 

Kolorektální karcinom v ČR:  
Výzva pro celou společnost 

• Tragická epidemiologie 
 
• Strategie existují  
• Diagnostické kapacity dostupné  
• Screeningový program od roku 2000 

 
 V incidenci a mortalitě jsme na špici, v parametru 

5-letého přežití jsme na chvostu Evropy…..    
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Pokrytí TOKS na konci roku 2011 

Screening kolorektálního karcinomu 

Věková 
skupina 

Počet provedených TOKS 
Screeningový 

interval 

Osob 
vyšetřených 

během 
intervalu 

Osob  
v cílové 
populaci Pokrytí 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2011 

50-54 73 187 92 603 90 323 1 rok 90 323 649 679 13,9% 
55-59 85 579 108 234 105 176 

2 roky 

213 410 745 595 28,6% 
60-64 86 824 113 036 110 758 223 794 743 740 30,1% 
65-69 67 345 83 898 89 996 173 894 595 116 29,2% 
70-74 42 427 55 076 58 050 113 126 402 749 28,1% 
75-79 31 419 37 188 37 343 74 531 307 188 24,3% 
80-84 17 329 20 651 22 376 43 027 234 820 18,3% 
85+ 7 721 9 378 10 529 19 907 161 563 12,3% 
Celkem 411 831 520 064 524 551 952 012 3 840 450 24,8% 

Screening kolorektálního karcinomu: 
sledované výkony v časovém trendu 

Počet aplikovaných vyšetření TOKS byl v letech 2010 a 2011 přibližně stejný Pro období 2002-2005 export neobsahuje 
přechodně existující kódy 01120, 01121 – v grafu byly uvedené roky interpolovány.  K analýze a kvantifikaci současného pokrytí postačují data z období 2010-
2011.  

 

Rok 

Zdroj dat: NRC Počet osob s provedeným výkonem  
v jednotlivých letech 

527 470 

222 270 

43 300 

SCREENING: Trendy 2009-2013 

Nová metodika screeningu v roce 2009:  
 

1) roční frekvence TOKS od 50. do 55. roku   
2) zavedení imunochemických testů   
3) zapojení gynekologů do screeningu  
4) primární screeningové kolonoskopie                                                    

Praktičtí lékaři a gynekologové v českém screeningu KRK – zamyšlení nad daty 
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Pozn.
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TOKS:  
regionální pokrytí cílové populace 
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v daném kraji 

Screening kolorektálního karcinomu 

Celkové pokrytí (2010-2011): 24,8 % (rozsah mezi kraji ČR: 18,0-32,3 %) 

Muži a ženy od 50 let TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) 
(2010-2011, N = 952 012 vyšetření  (NRC)) 

Vývoj objemu TOKS v okresech 

Screening kolorektálního karcinomu 

TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) 
Zdroj dat: NRC 

Percentuální změna 2011 vs. 2009 

pokles (více než o 2%) stagnace (+/- 2%) nárůst (2%-20%) výrazný nárůst (více než o 20%) 
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BM: 20,8

OT: 22,5

PM: 21,4

TOKS:  
pokrytí cílové populace v okresech 

Pokrytí  
v procentech 

Muži a ženy od 50 let 

Screening kolorektálního karcinomu 

Celkové pokrytí (2010-2011): 24,8 % (rozsah mezi okresy ČR: 15,9-37,2 %) 
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TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) 
(2010-2011, N = 952 012 vyšetření  (NRC)) 
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Časový vývoj pozitivity 
2011 vs. 2009 

Rozdíl  
(procentní body) 

Muži a ženy od 50 let 

Screening kolorektálního karcinomu 

Pozitivita narostla od roku 2009 o 1,7 procentních bodů 
(v jednotlivých okresech o -2,2—5,2 procentních bodů) 

TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) 
Zdroj dat: NRC 
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Praktičtí lékaři a gynekologové v českém screeningu KRK – zamyšlení nad daty 
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Pozn.

Pozn.

Závěrem 

 Optimalizujte indikaci ke kolonoskopickému 
vyšetření u symptomatických osob 

 
 Připravte se na adresné zvaní  

 
 Aktivně provádějte screening 

 
 Spolupracujte se screeningovým centrem,                  

sledujte doporučení po kolonoskopii   
 
 
 

Co ve screeningu můžeme očekávat?  

• Zavedení adresného zvaní  
• Používání citlivějších imunochem. testů 
• Trend k nižšímu cut-off kvantitativních testů 

(75ng/ml-100ng/ml) 
• Častější přímá volba kolonoskopie?  

 
 vyšší počet TOKS 
 vyšší pozitivita 
 vyšší počet kolonoskopií, nárůst čekacích dob     

Praktičtí lékaři a gynekologové v českém screeningu KRK – zamyšlení nad daty 
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Take home message
1.  Kvantitativní FITse stává primárním screeningovým testem pro CRC a kvantitativní analýza vyžaduje 

zajištění přesného a správného měření koncentrace Hb ve stolici 

2. Koncentrace Hb ve stolici je ve vztahu k velikosti lézí a závažnosti/stádiu CRC a optimalizaci screeningu 
(počet FIT testů a nastavení cut–off) řeší evropské země individuelně 

3. Zasílání FIT kazety poštou má signifikantně vyšší efektivitu než zvaní osob k praktickým lékařům 

4. Systém externí kontroly kvality je v České republice nabízen od ledna 2012 a česká pilotní studie 
doporučuje pro screening CRC provedení jednoho FIT testu a cut–off 75 ng/ml

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

Evropské zkušenosti s FIT testy
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Souhrné review je zaměřeno na screening CRC metodou FIT – imunochemické detekce okultního krvácení ve 
stolici. Analyzováno bylo 152 odborných publikací zveřejněných během posledních 5 let (2008–2013) a tato 
prezentace sumarizuje zkušenosti evropských zemí. 
Španělská multicentrická, prospektivní studie na souboru 5 595 osob (Int J Cancer. 2013) prokázala, že provedení 
dvou testů nezvýší diagnostickou přesnost, ale zvýší cenu, počet nutných koloskopií a také počet nalezených 
lézí. Optimální nalezená cut–off je 115 ng/ml. 
Skotská studie s rozesláním 1 kazety OC–Sensor 66 225 osobám ve věku 50 – 74 (J Clin Pathol. 2013) prokázala 
vysokou návratnost testu – 60.6% a skutečnost, že koncentrace f–Hb je ve vztahu k závažnosti a stádiu CRC  
a současně je ve vztahu k velikosti lézí. 
Irská studie s poštovním rozesláním 2 testů OC–Sensor 9 704 osobám ve věku 50 – 74 let (Colorectal Dis. 2013) 
měla návratnost 52% a prokázala, že při provedení jen jednoho testu je procento nezachycených karcinomů 
17.6% a neoplasií včetně pokročilých adenomů 30%.
Německá studie (Eur J Cancer. 2013) porovnávala spolehlivost ELISA FIT testů s detekcí Hb nebo Hb/Hpt  
a automatizované analýzy s OC–Sensorem, u které prokázali nejvyšší záchyt neoplasií, 73.3% pro CRC a 25.7% 
pro pokročilé adenomy.
Slovinská studie (Eur J Cancer Prev. 2013) na souboru 9 189 osob ve věku 65 – 69 let, kterým byly poštou  zaslány 
dvě odběrové kazeta pro MagStream HT, měla návratnost kitů 90.8%, pozitivitu 7.4%, adenoma detection rate 
53.8% a 73.3% nalezených CRC bylo ve stádiu Dukses I or II.
Francouzská studie (Gastroenterology. 2013) analyzovala soubor 19 797 osob ve věku 50−74 let, kteří provedli 
tři testy, ve třech stolicích – guajakový test, MagStream a OC Sensor, který prokázal nejvyšší spolehlivost  
a nejvyšší záchyt osob s CRC.
Holandská studie (Int J Cancer. 2013) podrobně analyzuje vyšetřený soubor osob z hlediska rizikových faktorů 
pro falešnou negativitu FIT testu – 5.8% nebo falešnou pozitivitu FIT testu – 5.9%, je–li screening proveden 
jedním FIT testem OC–Sensor s cut–off hodnotou 50 ng/ml.
Belgická studie (Cancer Epidemiol. 2012) porovnávala na souboru 19 542 rezidentů Flanders, ve věku 50–74 let, dvě 
strategie screeningu. Prokázala, že zasílání kazety OC–Sensor poštou má signifikantně vyšší  návratnost 52.3% 
s detekcí neoplasií a CRC 2.86%, než strategie zvaní osob k praktickým lékařům.
Italská studie (Clin Gastroenterol Hepatol. 2012) analyzovala význam opakovaného FIT testu na souboru 
9.800 obyvatel, kterým byl FIT test nabízen ve čtyřech cyklech, v letech 2001, 2003, 2006 a 2008.
Česká pilotní studie byla provedena ve VFN a FTN na souboru 815 nemocných indikovaných ke kolonoskopii 
(Biomed Pap 2012) a doporučuje pro screening v České republice provedení jednoho FIT testu při cut–off  hodnotě 
75 ng/ml.
Kvantitativní imunochemická detekce okultního krvácení ve stolici se stává primárním screeningovým testem 
pro kolorektální karcinom. Kvantitativní analýza vyžaduje zajištění přesného a správného měření koncentrace 
hemoglobinu ve stolici. Systém externí kontroly kvality tuto spolehlivost ověřuje a v České republice je nabízen 
od ledna 2012.

Evropské zkušenosti s FIT testy
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Recommendations for a colorectal cancer screening programme in Ireland - 12/2008 
The National Cancer Screening Service Board, Ireland 

The Board’s recommendation that the immunochemical faecal occult blood test (iFOBt) which 
operates on an automated testing platform. 

 

Immunochemical faecal occult blood tests - Evaluation report - November 2009 
Centre for Evidence-based Purchasing of the NHS Purchasing and Supply Agency. 

The OC-Sensor / DIANA analyser is well designed and is the most suitable system for the 
English bowel cancer screening programme. 

 

A national colorectal cancer screening programme, November 17, 2009 
The Health Council of the Netherlands 

The Committee recommends iFOBT-based screening (OC-Sensor, one faecal sample) once 
every two years for men and women between fifty-five and seventy-five years old.  

 

Faecal occult blood test-based screening programm.  2009 May 
Lecco Colorectal Cancer Screening Group 

Immunochemical faecal tests (HM-Jack, Kiowa; Japan) were processed by a single central 
laboratory using an automated reading technique; the positivity cut-off was 100 ng/ml. 

3 

DOPORUČENÍ KOMISÍ EVROPSKÝCH ZEMÍ 

 FIT - Fecal Immunochemical Test, iFOBT, iTOKS 

 FIT je 3x citlivější a 3x spolehlivější než gFOBT 

 FIT analýza na analyzátorech není subjektivním hodnocením 

 FIT umožňuje kvantitativní analýzu 

 FIT lze pro screening optimalizovat volbou cut-off 

 FIT umožňuje porovnávání hodnot v evropském měřítku 

 FIT lze monitorovat systémem EQAS kontroly kvality 

2 

FIT - IMUNOCHEMICKÁ DETEKCE KRVE VE STOLICI 

2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 

Praha - Clarion,  6. prosince 2013 

Evropské zkušenosti s FIT testy 
imunochemické testy okultního krvácení 

MUDr.Petr Kocna CSc. 

Evropské zkušenosti s FIT testy
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4 

REÁLNÉ ZKUŠENOSTI EVROPSKÝCH ZEMÍ 

Publikace zaměřené na screening CRC metodou FIT  
Publikace zveřejněné v posledních 5 letech (2008-2013) 
Analyzováno 152 odborných publikací  
Prezentace je zaměřena pouze na studie evropských zemí 
Zkušenosti publikované převážně v roce 2013 

5 

Kelley L, Swan N, Hughes DJ. - Colorectal Dis. 2013 Sep; 15(9): e512-21 
An analysis of the duplicate testing strategy of an Irish immunochemical FOBT  

colorectal cancer screening programme 

Colorectal Disease - 09/2013 

Positivity rate 
 (95%  CI) 

Colonoscopies 
 number 

CRC & adv. 
adenomas 

Specificity 
CRC & AA 

FIT jeden 6.9% (6.3 - 7.7%) 287 108 96.4% (95.7 - 96.9%)  

FIT dva 10.2% (9.4 - 11%) 419  149 94.5% (93.7 – 95.1%)  

9704 souprav (2 testy) rozesláno rezidentům,  50 - 74 let 
Návratnost - 5023 (52%), pozitivních  ≥ 100 ng/ml: 514 (10.2%) 
419 FIT + kolonoskopováno (81.5%) s cékální intubací 402x (96%) 
CRC nalezen 17x (4.1%), Dukes I+II ve 62,5%, pokročilé adenomy 132x (31.5%) 

Při jednom testu je procento nezachycených 
 karcinomů - 23.5% (100 ng/ml) a 17.6%  (75 ng/ml) 

neoplasií včetně pokročilých adenomů - 32% (100 ng/ml) a 30%  (75 ng/ml) 

6 

Brenner H, Tao S. Eur J Cancer. 2013 Sep; 49(14): 3049 - 3054 
Superior diagnostic performance of faecal immunochemical tests  

for haemoglobin in a head-to-head  

FIT test před kolonoskopií, 2 235 osob 
Porovnání g-FOBT a FIT (ELISA), Hb/Hpt, OC-Senzor 

European Journal of Cancer - 09/2013 

Colorectal cancer Advanced neoplasm Any neoplasm 

g-FOBT 5/15 (33.3%) 19/222 (8.6%) 34/620 (5.5%) 

FIT Ridascreen 9/15 (60.0%) 52/222 (23.4%) 71/620 (11.5%) 

FIT Rida. Hb/Hpt 8/15 (53.3%) 45/222 (20.3%) 63/620 (10.2%) 

FIT OC Sensor 11/15 (73.3%) 57/222 (25.7%) 75/620 (12.1%) 

Nejvyšší záchyt má OC-Senzor (100 ng/ml) 
Senzitivita pro CRC je 73.3%, pro pokročilé adenomy 25.7% 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

9 

Digby J, Fraser CG, Carey FA, McDonald PJ. et al.  
J Clin Pathol. 2013 May; 66(5): 415 - 419 

Faecal haemoglobin concentration is related to severity of colorectal neoplasia. 

Journal of Clinical Pathology - 05/2013 

Scottish Bowel Screening Programme studie 
1.7.2010 - 12.1.2011, rezidenti NHS, 66 225 osob ve věku 50 - 74  
Poštou obdrželi nabídku s jednou kazetou OC-Sensor 
Návratnost testu - 40 125  (60.6%) 
Pozitivita f-Hb nad 400 ng/ml - 943 (2.4%) - OC Sensor Diana 
Provedené kolonoskopie - 814  (86.3%) 

Koncentrace f-Hb (hemoglobin ve stolici) je ve vztahu k závažnosti a stádiu CRC 
Koncentrace f-Hb (hemoglobin ve stolici) je ve vztahu k velikosti lézí 

8 

Castro I, Cubiella J, Rivera C, González-Mao C. et al.  
Int J Cancer. 2013 Jul 1. doi: 10.1002/ijc.28353.  

Fecal inmunochemical test accuracy in familial risk colorectal cancer screening. 

Multicentrická, prospektivní, double-blind studie 
Soubor 5 595 osob, FDR - first-degree relatives  
Hodnotí počty potřebných koloskopií a cenu přepočtenou na jednu lézi 
OC Sensor Eiken, cut-off  50, 75, 100, 115, 150, 200, jeden, nebo dva testy 

Internat. Journal of Cancer.  - 07/2013  

Optimálni nalezená cut-off je 115 ng/ml  
Provedení dvou testů nezvýší diagnostickou přesnost 
   ale zvýší cenu, počet nutných koloskopií a počet nalezených lézí  

Colorectal cancer Adv. adenoma Nonadv. adenoma No neoplasia 

FIT první 444.5 +/- 472.3 406.53 +/- 833.7 25.4 +/- 123.6  13.5 +/- 124.2  

FIT maxim. 656.0 +/- 983.0 487.1 +/- 910.8  37.6 +/- 149.6  29.8 +/- 188.3  

7 

Tepeš B, Stabuc B, Stefanovič M, et al.  Eur J Cancer Prev. 2013 Sep 10.  
Faecal immunochemical test-based colorectal cancer screening  

programme SVIT in Slovenia: pilot phase. 

Poštovní nabídka 07-12/2008 rezidentům ve věku  65 – 69 let  
 oblasti: Ljubljana, Kranj a Celje, počet 9 189 osob 
Pozitivní odpověď 41.9% a 3177 osob dostalo dva kity MagStream HT, Fujirebio 
Návratnost kitů 90.8%, pozitivita nad cut-off 20 ng/ml byla 271 (7.4%) 

European Journal Cancer Prevention - 09/2013 

Dukes I Dukes II Dukes III Dukes IV Celkem 

CRC stadium 7 (46.7%) 4 (26.7%) 4 (26.7%) 0 (0%) 15 (100%) 

Intubace do céka v 99.4% kolonoskopií, adenoma detection rate -  53.8% 
Advanced adenomy detekovány u 60 osob a invazivní karcinom u 15 osob. 

73.3% CRC 10/15 bylo ve stádiu I or II 

Evropské zkušenosti s FIT testy
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10 

Raginel T, Puvinel J, Ferrand O. et al. Gastroenterology. 2013 May; 144(5): 918 - 925 
A population-based comparison of immunochemical fecal occult blood  

tests for colorectal cancer screening 

19 797 rezidentů oblastí Allier a Cher ve věku 50−74 let 
Tři stolice - první jen Hct, druhá a třetí všechny tři testy 
Pozitivních bylo 1224 (6.2%), koloskopii mělo 1075 (87.8%) 

Gastroenterology -  05/2013  

Hemoccult II  Magstream HT OC Sensor Diana 

Samples - n 1/6 1 2 1 2 

Cut-off ng/ml NA 55 55 150 150 

Positivity % 316 390 632 551 801 

Adv.neoplasia - n 83 146 210 225 290 

Invasive cancer - n 19 28 36 37 44 

Populační studie prokázala, že OC Sensor FIT identifikoval více nemocných 
s kolorektálním karcinomem a s vyšší spolehlivostí než Magstream FIT 

11 

Van Roosbroeck S, Hoeck S, Van Hal G. - Cancer Epidemiol. 2012 Oct; 36: 317-324 
Population-based screening for colorectal cancer using an immunochemical  

faecal occult blood test: a comparison of two invitation strategies.  

Cancer Epidemiology - 10/2012 

Hb cut off - ng/ml 50 75 100 150 200 

Počet FIT + 547 435 388 295 251 

CRC positivity rate 6,7 5,3 4,7 3,6 3,1 

Studie pro 19 542 rezidentů Flanders, 50-74 let - dvě strategie 
1. Poštou zaslán přímo FIT test 
2. Poštou zaslán zvací dopis pro GP, FIT test předáván GP 
OC-sensor Diana cut-off 75 ng/ml 

Mail group - 11 490, účast  6003 - 52.3%,detekce CRC, adenomů, polypů - 172 x 
GP group - 8 052, účast  2226 - 27.7%, detekce CRC, adenomů, polypů -  64 x 

12 

Crotta S, Segnan N, Paganin S, Dagnes B, Rosset R, Senore C. 
Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Jun;10(6):633-638 

High rate of advanced adenoma detection in 4 rounds of colorectal cancer  
screening with the fecal immunochemical test. 

Clinical Gastroenterol Hepatol. -  06/2012 

Lokální studie s 9 800 obyvateli, 3 145 ve věku 50 - 74 let 
FIT test OC-Sensor, 100 ng/ml, proveden 2001-2003-2006-2008 
Participace ve čtyřech cyklech od 56% do 63%, 48.1% všechny 4 cykly 

Cyklus 2001 2003 2006 2008 

Pozváno osob 2959 2566 2056 1862 

Účast v cyklu 2161 1520 971 713 

Pozitivita FIT 92 (4,3%) 62 (4,1%) 33 (3,4%) 36 (5,1%) 

Detekce CRC+AA 35 18 10 12 

Lokální studie se 4 cykly trvající 8.5 roku s účastí 48% populace ve všech cyklech 
Screening kvantitativním FIT s cut-off 100 ng/ml 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

15 

Stegeman I, de Wijkerslooth TR, Stoop EM et al.  
Int J Cancer. 2013 Nov 15; 133(10): 2408 - 2414 

Risk factors for false positive and for false negative test results 
 in screening with fecal occult blood testing. 

Internat. Journal of Cancer.  - 11/2013 

1 426 asymptomatických osob, náhodně vybraných,  
pozvaných na kolonoskopii a FIT - OC Sensor jeden test, cut-off 50 ng/ml 
FIT participace - 1 112 osob (78%)  
FIT pozitivita nad 50 ng/ml - 102 osob (9.2%)  
Prokázané pokročilé neoplazie - 101 osob (9.1%) 
Falešně pozitivní FIT -  66 osob (5.9%) 
Falešně negativních FIT - 65 osob (5.8%) 

Falešně pozitivní FIT -  66 osob;  62 x hemeroidy, 54 užívalo aspirin, 49 NSAID 
Falešně negativní FIT - 65 osob; signifikantní byl  u starších osob a kuřáků 

14 

Terhaar sive Droste JS, Oort FA, van der Hulst RW. et al.  
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 20(2) February 2011 

Higher fecal immunochemical test cutoff levels: lower positivity rates  
but still acceptable detection rates for early-stage colorectal cancers. 

optimalizace FIT cut-off 
2145 osob > 40 let 
optimalizace screeningu 
   definovat minimální věk  
kolonoskopicky nalezeno  
   76 x CRC 

75 

80 

85 
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50 75 100 125 150 200 

90

95

85

senzitivita specificita 

200200200200ng/ml 

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev - 2011 

13 

Kovarova JT, Zavoral M, Zima T, Zak A, Kocna P. et al.  
Biomed Pap 2012 Jun; 156(2): 143 - 150:  Improvements in  

colorectal cancer screening programmes - quantitative immunochemical  
faecal occult blood testing - how to set the cut-off for a particular population. 

Biomedical Papers - 06/2012 

FIT test před kolonoskopií - 815 osob, dvě centra (VFN a FTN) 
Porovnání jednoho-dvou FIT testů a různé cut-off hodnoty 
FIT OC-Senzor test 

Hb cut off - ng/ml 50 75 100 125 150 

Sensitivita CRC - FIT 1 88.6% 
 (73.2 -96.7) 

85.7% 
 (69.7 - 95.1) 

85.7% 
 (69.7 - 95.1) 

80.0% 
 (63.1 - 91.5) 

80.0% 
 (63.1 - 91.5) 

Sensitivita CRC - FIT 2 88.6% 
 (73.2 -96.7) 

85.7% 
 (69.7 - 95.1) 

 (69.7 (69.7 (69.7 (69.7 95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)
85.7% 

 (69.7 - 95.1) 

 (63.1 (63.1 (63.1 (63.1 91.5)91.5)91.5)91.5)91.5)91.5)91.5)91.5)91.5)91.5)
85.7% 

 (69.7 - 95.1) 
85.7% 

 (69.7 - 95.1) 

Specificita CRC - FIT 1 87.2% 
 (83.6 -90.2) 

 (69.7 (69.7 (69.7 (69.7 95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)
90.1% 

 (86.8 - 92.8 

 (69.7 (69.7 (69.7 (69.7 95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)95.1)
91.0% 

 (87.9 - 93.6) 
93.0% 

 (90.1 - 95.2) 
93.5% 

 (90.6 - 95.6) 

Specificita CRC - FIT 2 81.4% 
 (77.3–85.0) 

 (86.8 (86.8 (86.8 (86.8
84.7% 

 (80.9 - 88.1) 

 (87.9 (87.9 (87.9 (87.9 93.6)93.6)93.6)93.6)93.6)93.6)93.6)93.6)
86.9% 

 (83.3 - 90.0) 
89.1% 

 (85.7 - 91.9) 

 (90.6 (90.6 (90.6 (90.6 95.6)95.6)95.6)95.6)95.6)95.6)95.6)95.6)
90.1% 

 (86.8 - 92.8) 

Doporučení české pilotní studie - 1 FIT test s cut-off hodnotou 75 ng/ml 

Evropské zkušenosti s FIT testy
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Evropské zkušenosti s FIT testy

16 

HM-Jack Kyowa 

Kroma iT Linear 

OC-DIANA Eiken 

i-FOBT LABORATORNÍ & POCT ANALYZÁTORY 

Senti FIT Sentinel 

NS-Plus Alfresa Pharma 

SmartPlus Eurolyser 

i-Chroma Boditech 

QuikRead Orion 

SENTi-FIT Sentinel 

17 

Program externího hodnocení kvality (EHK)  
zahrnuje od ledna 2012 nový program pro Okultní krvácení (FOB) 

pro kvantitativní stanovení koncentrace hemoglobinu  
a je nabízen rovněž ve verzi pro POCT analyzátory. 

External Quality Assessment (EQA) for Quantitative Fecal Blood in Stool (FIT) 
Kocna P., Zima T., Budina M., Ichiyanagi T. - Euromedlab May 2013 - Milano 

on-line: http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/docum/milano2013.pdf 
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18 

SEKK EHK FOB 2011/2013  - VARIABILITA FIT 

Eiken OC-Sensor 

Sentinel FOBGold  

Eurolyser  -  FOB     

CV - 8.78  % 
CV - 18.62 % 

CV - 68.15 % 

Orion QuikRead    

CV - 32.35 % 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

FIT test Odběr vzorku Konc Poměr cut-off cut-off 

  mg/ml ng/ml mg/g 

ColonView 1mg/2ml 0.50 1 40 80 

immo-Care-C 11.5 mg/2.5ml 4.60 9,2 50 11 

FOB Test 10mg/2ml 5.00 10 40 8 

OC-Light 10mg/2ml 5.00 10 50 10 

EpiTuub® iFOB 5-10mg/1.1ml 4,5-9 9-18 50 5.5-11 

Hema-screen™ x /1.7-1.8ml  1.00 2 50 50 

FOB test 3-10mg/3ml 1.0-3,3 2-6,6 10 3.3-10 

Hb FECALE 100-200mg/2ml 50-100 100-200 40 0.4-0.8 

Actim Fecal Blood 10-20mg/10ml 1.0-2.0 2-4 50 25-50 

Easy-Card 200 

SureScreen FOB 50 

21 

CUT-OFF HODNOTA  ng Hb/ml  a  mg Hb/g stolice 

SOUPRAVY SE SHODNOU CUT-OFF v ng Hb/ml 
MAJÍ AŽ 200x NÁSOBNOU CUT-OFF v mg Hb/g STOLICE 

20 

QuikRead OC Sensor FOB Gold HM Jack iT Linear 

10mg/2ml  10mg/1.7ml  2mg/2ml  10mg/2ml  20mg/1.6ml 

ODBĚROVÉ SYSTÉMY PRO q-FIT

19 

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ – ng/ml  NEBO mg/g 

prof. Stephen Halloran - Director NHS Bowel Cancer Screening 
Euromedlab, May 2013, Milano 

ng Hb/ml 
VYJADŘUJÍ ANALYTICKOU 

KONCENTRACI Hb 
 

ODBĚROVÉ KAZETY 
MAJÍ ROZDÍLNÝ OBJEM PUFRU 

ODBĚROVÉ KARTÁČKY 
NABÍRAJÍ ROZDÍLNÉ 
MNOŽSTVÍ STOLICE 

 
POROVNATELNOST 

FIT SOUPRAV VYŽADUJE 
mg Hb/g STOLICE 

Evropské zkušenosti s FIT testy
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Pozn.

Pozn.

Evropské zkušenosti s FIT testy

 Kvantitativní FITse stává primárním screeningovým testem pro CRC 
 Koncentrace Hb ve stolici je ve vztahu k velikosti lézí a závažnosti,  
 stádiu CRC 

 Kvantitativní analýza vyžaduje zajištění přesného a správného měření 
 koncentrace Hb ve stolici 
 Systém externí kontroly kvality je v ČR nabízen od ledna 2012 

 Zasílání FIT kazety poštou má signifikantně vyšší efektivitu než zvaní 
 osob k praktickým lékařům 
 Optimalizaci screeningu (počet FIT testů a nastavení cut-off) řeší 
 evropské země individuelně 

 Česká pilotní studie doporučuje pro screening CRC provedení 
 jednoho FIT testu a cut-off 75 ng/ml 

22 

TAKE HOME MESSAGE 

DĚKUJI ZA POZORNOST 
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Take home message
1.  Vytvoření center pro screeningovou kolonoskopii jednoznačně zlepšilo podmínky pro provádění screeningu 

kolorektálního karcinomu. 

2. Zavedení systému sledování parametrů kvality screeningové kolonoskopie je nezbytné. Systém vede ke 
snížení interindividuální variability kvality mezi jednotlivými endoskopisty v rámci centra a lze jej také 
výhodně využít jak pro ostatní kolonoskopie, tak i pro další endoskopické metody. 

3. Pro přípravu systému sledování kvality kolonoskopie je vhodné použít indikátory kvality z doporučeného 
postupu ESGE z roku 2012. 

4. Pro udržitelnost endoskopické části screeningu v budoucnu je nezbytná úprava systému úhrad 
screeningových kolonoskopií a s nimi asociovaných výkonů.

MUDr. Petr Vítek, Ph.D.
Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku–Místku 

LF, Ostravská Univerzita v Ostravě 

Centrum pro screeningovou kolonoskopii 
– výhody a nevýhody
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Spoluautoři: Mikoviny Kajzrlíková I., Chalupa J., Kuchař J.
Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku–Místku  

Od počátku 2009 došlo k úpravám parametrů screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) v ČR, které zahrnovaly 
kromě screeningové kolonoskopie, prováděné při pozitivitě na okultní krvácení u asymptomatických jedinců 
ve věku 50–54 let, také primární screeningovou kolonoskopii od 55 let bez nutnosti přechozího vyšetření 
testu okultního krvácení. Uvedená změna vedla k  významnému zvýšení počtu prováděných kolonoskopií (1). 
K realizaci praktického provádění endoskopického screeningu nyní slouží síť endoskopických pracovišť (Centra 
pro screeningovou kolonoskopii). Aktuální seznam center je možno nalézt na webu www.kolorektum.cz
Hlavním motivem pro vznik těchto center bylo zajištění standardní kvality screeningového kolonoskopického 
vyšetření pro vyšetřované pacienty. V roce 2010 byla publikována Evropská doporučení pro screening KRK (2), 
v  roce 2012 pak podrobné stanovisko Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE) pro kvalitu 
screeningové kolonoskopie (3). Přehled parametrů těchto doporučení je možno nalézt v  Tabulce 1., český 
překlad kompletního doporučení je pak k dispozici na stránkách Endoskopické sekce České gastroenterologické 
společnosti www.endoskopiste.cz
Na základě praktických zkušeností můžeme hovořit o řadě výhod, které ustanovení Center pro screeningovou 
kolonoskopii endoskopickým pracovištím přineslo. Došlo k pozitivní propagaci endoskopických pracovišť v rámci 
jejich regionů, kvalitní technické i personální vybavení jednotlivých jednotek se stalo významným tématem 
pro managementy nemocnic i ambulantních zařízení. Pro vedoucí endoskopických pracovišť byla existence 
centra podnětem pro zavádění standardizovaných systémů sledování kvality, které lze využít i pro ostatní 
kolonoskopie a další endoskopické metody. Cílem těchto systémů kontroly kvality endoskopických vyšetření je 
dosažení standardního výstupu z kolonoskopického vyšetření pro pacienta. Hovoříme o systémech srovnávání 
(benchmarking) jednotlivých endoskopistů se snahou o minimalizaci interindividuální variability kvality 
screeningové kolonoskopie v  rámci pracoviště.   Realizace kontroly kvality kolonoskopie zahrnuje především 
sledování a dokumentaci ADR (adenoma detection rate), prohlížecího času, procenta dosažení céka a evidenci 
komplikací výkonu (4).
Kód primární screeningové kolonoskopie 15105 pak pro gastroenterology a ostatní lékaře přinesl možnost přímé 
indikace endoskopického vyšetření u asymptomatického pacienta ve věku nad 55 let bez nutnosti vymýšlení 
„symptomů“. Dostupnost kolonoskopie v centrech je v současnosti dobrá, na pracovišti autora tvoří screeningové 
výkony 18% všech prováděných kolonoskopií (4).
Zajištění vysoké kvality endoskopického vyšetření v centru s sebou logicky přináší i nemalé finanční náklady. 
Financování endoskopické části screeningu ze strany zdravotních pojišťoven však za pokroky v endoskopické 
části screeningu KRK pokulhává. V  současném systému úhrad jsou sice kódy screeningové kolonoskopie 
15101 a 15105 vyjmuty z  regulace objemu a degresivní hodnoty bodu, toto ovšem neplatí pro asociované 
výkony (biopsie, polypektomie, endoskopická mukózní resekce). Pro zdravotnická zařízení navíc spadají i tyto 
screeningové kolonoskopie do hodnoty celkového ambulantního paušálu. Část nalezených neoplastických lézí 
si také vyžaduje terapeutické řešení v  druhé době, které je ovšem vykazováno jako běžná kolonoskopie se 
všemi regulacemi, z toho vyplývajícími. Je tedy zřejmé, že tento způsob financování endoskopického screeningu 
KRK není dlouhodobě udržitelný. Významné zlepšení současné situace by mělo přinést přijetí nového Seznamu 
výkonů, který již obsahuje biopsii a polypektomii, asociované se screeningovou kolonoskopií.
V odborné části je organizačně velmi obtížná praktická realizace ESGE doporučené evidence pozdních komplikací, 
která by vyžadovala přímý kontakt s každým pacientem 30 dnů od výkonu. Běžné jsou také případy pacientů, 
u kterých jsou přes negativní výsledek primární screeningové kolonoskopie nadále prováděny testy na okultní 
krvácení do stolice a v případě pozitivity jsou pacienti opět odesíláni ke kolonoskopii. V  těchto případech je 
zbytečně zatěžován zdravotní systém i pacient případnou komplikací výkonu.  Není také zcela jasné, jaký 
je v  současném screeningu podíl pacientů s  vyšším rizikem (například příbuzní I. stupně nemocných s  KRK),  
u kterých je indikace ke kolonoskopii časnější než v 55 letech.
Přehled výhod a nevýhod současné praxe je uveden v Tabulce 2.
 

Centrum pro screeningovou kolonoskopii – výhody a nevýhody
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Centrum pro screeningovou kolonoskopii – výhody a nevýhody

Tabulka 1. Kvalita ve screeningové kolonoskopii– přehled doporučených indikátorů ESGE (2012) 

Indikátor kvality Navrhovaný standard

Informovaný souhlas a nesouhlas  
s vyšetřením

Je nutno sledovat počet pacientů, kteří odmítnou kolonoskopické 
vyšetření v den výkonu a během výkonu.
Navrhovaný standard: méně než 5 % pacientů odmítne 
kolonoskopii v den výkonu a méně než 1 % odmítne pokračování 
výkonu během vyšetření

Zkušenosti endoskopisty, 
provádějícího screening

Doporučujeme hodnotit absolutní počet všech provedených 
kolonoskopií a počet každoročně provedených screeningových 
kolonoskopií. 
Navrhovaný standard: bude určen Radou pro screening

Očista střeva
Očista střeva musí být sledována.
Navrhovaný standard: nejméně 90 % screeningových vyšetření by 
mělo mít „adekvátní“ nebo lepší přípravu

Sedace, analgézie a komfort pacienta

Způsob a kvalita sedace musí být sledovány.
Navrhovaný standard: méně než 1% pacientů prodělá během 
kolonoskopie hypoxii (saturace pod 85% po dobu 30 sekund  
a déle), případně bude vyžadovat podání antidota

Četnost intubace céka Je nutno sledovat pro všechny kolonoskopie.
Navrhovaný standard: četnost intubace céka nejméně 90%

Procento detekce adenomů  
a karcinomů 

Je nutno sledovat detekci adenomů a karcinomů.
Navrhovaný standard: bude určen Radou pro screening  
(25 % pro muže, 15 % pro ženy)

Prohlížecí čas
Průměrný prohlížecí čas musí být sledován.
Navrhovaný standard: prohlížecí čas minimálně 6 minut u více než 
90 % čistě diagnostických vyšetření

Procento vybavených polypů
Vybavené polypy musí být evidovány
Navrhovaný standard: více než 90% resekovaných polypů by mělo 
být vybaveno k histologickému vyšetření

Významné intervalové léze

Navrhujeme, aby screeningový program sledoval velikost, vzhled, 
lokalizaci a histologii všech polypů větších než 10mm  
a karcinomů, které byly nalezeny v intervalu mezi screeningovými 
a dispenzárními vyšetřeními a u nemocných vyřazených ze 
screeningového programu.
Navrhovaný standard: bude určen Radou pro screening

Postup u pacientů s velkými polypy

Předpokládáme, že pacienti s velkými polypy budou řešeni 
odloženě, často v terciálním centru. Screeningový program by měl 
sledovat postup a výsledky u těchto lézí.
Navrhovaný standard: bude určen Radou pro screening.

Čištění a desinfekce endoskopů
Přijetí evropských standardů a doporučení výrobce
Navrhovaný standard: rutinní stěry v intervalech kratších než  
3 měsíce

Tetováž lokalizací větších polypů  
a karcinomů

Navrhujeme, aby screeningový program přijal doporučení stran 
tetováže.
Navrhovaný standard: Tetováž by měla být proveden u resekce 
polypů větších než 2cm s výjimkou lokalizace v céku a rektu.

Neplánované přijetí

Navrhujeme, aby v rámci screeningového programu byla sledována 
všechna neplánovaná přijetí nemocných v intervalu do 30 dnů od 
screeningové kolonoskopie.
Navrhovaný standard: bude určen Radou pro screening
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Výskyt perforací

Doporučujeme zaznamenání všech perforací po diagnostické či 
terapeutické kolonoskopii, které se vyskytnou do 2 týdnů po 
výkonu a vyžadují chirurgickou revizi.
Navrhovaný standard: méně než 1:1000 diagnostických či 
terapeutických kolonoskopií by mělo být komplikováno perforací 
s nutností chirurgického zákroku.

Výskyt krvácení

Všechny případy časného i pozdního krvácení po polypektomii by 
měly být zaznamenány.
Navrhovaný standard: méně než 1:20 krvácivých příhod, 
vyžadujících chirurgický zákrok

 
Tabulka 2. Výhody a nevýhody statutu Centra pro screeningovou kolonoskopii 

Výhody Nevýhody
• Pozitivní obraz pracoviště
•	 Zavedení systému kontroly kvality na 

endoskopickém pracovišti
•	 Standardizované podklady pro jednání  

s managementem zdravotnického zařízení  
i pojišťovnami

•	 Možnost indikace primární screeningové 
kolonoskopie

• Platby za screening nadále začleňovány do 
paušálu úhrad od zdravotních pojišťoven

• Obtížná evidence pozdních komplikací
• Pokračující sledování TOKS i po negativní 

screeningové kolonoskopii
• Chybějící vyčlenění skupin s vyšším rizikem 

(příbuzní nemocných s KRK) 

Centrum pro screeningovou kolonoskopii – výhody a nevýhody
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Nedořešené oblasti 

Platby za screening nadále začleňovány do 
paušálu úhrad ZP 
 
Absence vyčlenění skupin s vyšším rizikem 
(příbuzní nemocných s KRK) 
Pokračující sledování TOKS i po negativní 
screeningové kolonoskopii 
Obtížná evidence pozdních komplikací 
 

Výhody centra 

Pozitivní obraz pracoviště 
 
Zavedení systému kontroly kvality 
 
Možnost indikace primární screenningové 
kolonoskopie 
 
Standardizované podklady pro jednání s 
managementem zařízení i plátci péče 
 

Centrum screeningové 
kolonoskopie –  

výhody a nevýhody 

Petr Vítek 

Centrum pro screeningovou kolonoskopii – výhody a nevýhody
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Centrum pro screeningovou kolonoskopii – výhody a nevýhody

Sledování kvality 

 

Rembacken et al. 
 
Endoscopy 2012; 44:957-968 

 
Je třeba se postavit 
do role nemocného! 
 
 
Cílem není být 
nejlepší, ale být 
dost dobrý! 
 
 
 

Interindividuální variabilita centra! 

Individuální endoskopisté ve F-M 

Interindividuální 
variabilita 
pracoviště 

 
R=1.72 

 
pro screening 
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Pozn.

Závěry 

Vytvoření sítě center jednoznačně zlepšilo 
podmínky pro provádění screeningu KRK 
karcinomu a podpořilo zavedení systémů 
sledování kvality  
 

Pro udržitelnost endoskopické části screeningu 
v budoucnu je nezbytná úprava systému úhrad 
screeningových kolonoskopií a s nimi 
asociovaných výkonů 

Centrum pro screeningovou kolonoskopii – výhody a nevýhody
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Take home message
1.  Program screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) by měl být poskytován jako organizovaný,  

což zahrnuje i systém informační podpory pro monitoring indikátorů kvality screeningu. 

2. V ČR jsou připraveny datové zdroje pro základní monitoring programu screeningu KRK v souladu  
s European Guidelines. Monitoring zahrnuje sledování časných indikátorů kvality a dlouhodobých 
indikátorů dopadu. 

3. Monitoring v ČR zahrnuje údaje Národního onkologického registru ČR, údaje plátců zdravotní péče 
poskytnuté Národním referenčním centrem a individuální klinické údaje sbírané centry pro screeningovou 
kolonoskopii. 

4. V současné době nelze provést úplnou evaluaci z důvodu omezené organizace programu – není zavedeno 
populační zvaní a není zřízeno individuální propojení mezi datovými zdroji. Monitoring by měl být rozšířen  
v souvislosti se zavedením adresného zvaní, které se očekává na konci roku 2013.

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno 

Klíčové indikátory kvality v programu screeningu 
kolorektálního karcinomu
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Spoluautoři: Dušek L.
Masarykova univerzita, Brno

V  ČR je v  souladu s  doporučením Rady EU nabízen program screeningu kolorektálního karcinomu (KRK). 
Tento program je dle výsledků zahraničních klinických studií účinný při snižování mortality i incidence tohoto 
závažného nádorového onemocnění v cílové populaci. Příznivá bilance mezi přínosy a riziky doložená v  rámci 
pečlivě organizované klinické studie ovšem sama o sobě nezaručuje obdobnou prospěšnost v cílové populaci 
v rámci screeningového programu určeného pro širokou veřejnost. 
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 monitoringem a vyhodnocením (Moss et 
al., 2010). Cílem tohoto sdělení je diskutovat proveditelnost hodnocení českého programu prostřednictvím 
indikátorů kvality definovaných ve zmíněném dokumentu.
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 1977. Protože výkony související se screeningem KRK jsou 
v ČR hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou údaje vhodné k hodnocení screeningových testů dostupné 
v  datových skladech plátců zdravotní péče, pro analýzu jsou pak agregovaná data poskytována Národním 
referenčním centrem. V neposlední řadě je pro monitoring programu k dispozici Registr screeningu KRK (vedený 
Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity), do kterého podrobné údaje o provedených vyšetřeních 
vkládají všechna endoskopická pracoviště doporučená ke screeningu KRK. 
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. Tento systém navržený pro monitoring programu v ČR byl již publikován 
i v mezinárodním periodiku, tato publikace rovněž zahrnovala výsledky programu z let 2006–2011 (Suchánek et 
al., 2013). 
Vzhledem k  tomu, že program v  ČR prozatím 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. 
Zavedení populačního screeningového programu zahrnujícího adresné zvaní je plánováno na závěr roku 2013. 
Nedílnou součástí zvacího procesu bude i monitoring míry účasti pozvaných osob. V souvislosti s  rozšířením 
datových zdrojů pro monitoring je plánován i export plátců zdravotní péče, který by umožnil monitoring 
anonymizovaných individuálních dat a umožnil tak rozšířit aktuální možnosti systému informační podpory 
programu screeningu KRK. 

Klíčové indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu
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Klíčové indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Navržené screeningové programy 

Screening karcinomu prsu 
Vyhledávání malých invazivních nádorů 
Mamografie: 29 % snížení mortality 
Nyström a kol. (1993) – metaanalýza randomizovaných studií 

Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku 
Vyhledávání karcinomů a adenomových polypů 
Test na okultní krvácení ve stolici: 16 % snížení mortality 
Hewitson a kol. (2008) – metaanalýza randomizovaných studií 
Kolonoskopie: až 90% redukce incidence dle observačních studií 
Flexibilní sigmoideoskopie: 28% redukce mortality 
Elmunzer a kol. (2012) – metaanalýza randomizovaných studií 

Screening karcinomu děložního hrdla 
Vyhledávání cervikálních intraepiteliálních neoplazií 
Cytologický Pap-test: až 80 % snížení mortality
Läärä et al. (1987) – observační studie s dramatickým efektem 

Další potenciální cíle screeningu 
karcinom prostaty (test markeru PSA)
bronchogenní karcinom v rizikové populaci (nízkodávková výpočetní tomografie) 
... 

  
 

 

Zátěž zhoubnými nádory v ČR 
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tlusté střevo a konečník (C18-C21)
průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34)

prs - ženy (C50)
předstojná žláza - prostata (C61)

ledvina (C64)
močový měchýř (C67)

slinivka břišní (C25)
melanom kůže (C43)

děloha (C54,C55)
žaludek (C16)

dutina ústní a hltan (C00-C14)
non-Hodgkinův lymfom (C82-C85,C96)

leukémie (C91-C95)
vaječník (C56)

hrdlo děložní - cervicis uteri (C53)
žlučník a žlučové cesty (C23,C24)

štítná žláza (C73)
játra a intrahepatální žlučové cesty (C22)

mozek a mícha (C70-C72)
jícen (C15)
hrtan (C32)

mnohočetný myelom (C90)
varle (C62)

pojivové a měkké tkáně (C47,C49)
Hodgkinův lymfom (C81)

Klíčové indikátory kvality v programu 
screeningu kolorektálního karcinomu 

Ondřej Májek, Ladislav Dušek 

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity 

Klíčové indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Klíčové indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu

Co obnáší organizovaný screening? 

IARC Handbooks of Cancer Prevention, Council Recommendation 

přesně stanovit parametry screeningového procesu (zejména věk 
cílové populace, screeningový test a screeningový interval) v explicitní 
písemné podobě (prostřednictvím zákona, vyhlášky nebo metodického 
pokynu); 
jmenovat řídící skupinu zodpovědnou za odbornou garanci 
implementace programu a audit screeningových center; 
stanovit rozhodovací strukturu a zodpovědnost za zdravotní péči 
v rámci interdisciplinárního zdravotnického týmu; 
implementovat systém informační podpory programu, který by měl 
sbírat, uchovávat a hodnotit údaje o všech screeningových testech, 
doplňujících vyšetřeních a výsledných diagnózách a průběžně hodnotit 
výsledky monitoringu screeningového procesu a jeho dopad na 
cílovou populaci a zpřístupnit tyto výsledky široké veřejnosti i 
zdravotníkům zapojeným do screeningových programů. 
 

Struktura informační podpory screeningového programu 

Monitoring screeningového procesu s využitím klinických dat 

Monitoring zátěže zhoubnými nádory 
• epidemiologie nádorů v cílové populaci 
• dlouhodobé indikátory dopadu 

• časné indikátory kvality ve screeningových centrech 
• detekce zhoubných nádorů a prekanceróz ve screeningu 

• populační časné indikátory kvality 
• monitoring dostupnosti screeningu pro cílovou populaci 

Zdroj dat: Národní onkologický registr - ÚZIS 

Zpracovatel dat a poskytovatel informační podpory 
INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ, MASARYKOVA UNIVERZITA 

Monitoring screeningového procesu s využitím administrativních dat 

Zdroj dat: screeningová centra 

Zdroj dat: plátci zdravotní péče – Národní referenční centrum 

Indikátory kvality 

ČASNÉ INDIKÁTORY KVALITY 
ukazatel se vztahem k cílové populaci 

pokrytí screeningovým programem, ... 
ukazatele se vztahem ke zdravotnickému zařízení 

detekční míra, míra komplikací, ... 
DLOUHODOBÉ INDIKÁTORY DOPADU 

ukazatel se vztahem k celému procesu 
mortalita, incidence onemocnění 

 
 
snížení incidence/mortality lze očekávat až za delší dobu (vzestup 
pokrytí a zkušeností) a je obtížně měřitelné – další faktory ovlivňují 
mortalitu (kohortové efekty, lepší léčba, uvědomělost lidí) 
 
 
 
 

definitivní ukazatel účinnosti 

PRO MONITORING PROGRAMU JSOU 
NEZBYTNÉ ČASNÉ INDIKÁTORY 

SCREENINGOVÁ 
CENTRA 

NÁRODNÍ 
ONKOLOGICKÝ 
REGISTR ČR 

SCREENINGOVÁ 
CENTRA 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Výsledky screeningu prostřednictvím TOKS 
TOKS+ kolonoskopie 

Podíl úplných kolonoskopií 
Doporučení: 90% / 95% 
Detekční míra 
Stadium nádorů diagnostikovaných ve screningu 
Doporučení: příznivější rozdělení než u klinicky diagnostikovaných 
Pozitivní prediktivní hodnota TOKS 
Míra endoskopických komplikací 
Doporučení: Míra by měla být pečlivě monitorována 
 
 

 

údaje o TOKS a screeningové kolonoskopii nejsou individuálně provázány 

Časné indikátory kvality v kolorektálním screeningu 

Zdroj: European Guidelines 

Výsledky screeningu prostřednictvím TOKS 
Podíl chybně provedených TOKS 
Podíl pozitivních TOKS 
Podíl osob s pozitivním výsledkem TOKS, kteří jsou pozváni ke screeningové 
kolonoskopii 
Podíl osob pozvaných ke screeningové kolonoskopii, kteří ji podstoupí 
 

 

data se nesbírají 

údaje o TOKS a screeningové kolonoskopii nejsou individuálně provázány 

Časné indikátory kvality v kolorektálním screeningu 

Zdroj: European Guidelines 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.Příklad: časné indikátory kvality – screening 
screeningovou kolonoskopií 

Výsledky screeningu prostřednictvím  
(primární) screeningové kolonoskopie 

Podíl neadekvátních vyšetření z důvodu nedostatečné přípravy 
Podíl úplných kolonoskopií 
Pozitivita kolonoskopie 
Detekční míra 
Podíl osob vyžadujících doplňující follow-up kolonoskopii, kteří jsou pozváni  
k doplňující follow-up kolonoskopii 
Podíl osob pozvaných k doplňující follow-up kolonoskopii, kteří ji podstoupí 
Výsledky doplňujících follow-up kolonoskopií 
Míra endoskopických komplikací 
Doporučení: Míra by měla být pečlivě monitorována 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Organizace screeningu 
Časový interval mezi zhotovením TOKS a obdržením výsledků klientem 
Časový interval pozitivním výsledkem TOKS a kolonoskopií 
Doporučení: 90% / 95% do 31 dnů 
Časový interval pozitivní kolonoskopií a definitivním managementem 
Časový interval mezi screeningovými testy 
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data se nesbírají 

data se nesbírají 

Časné indikátory kvality v kolorektálním screeningu 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Klíčové indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu

Příklad: Časový interval mezi TOKS+ a kolonoskopií 

Rok Počet TOKS+ 
kolonoskopií 

Průměrný 
interval 
(měsíce) 

Podíl 
do dvou měsíců 

2006 5,334 0.8 97% 

2007 5,679 0.9 96% 

2008 7,457 0.9 96% 

2009 11,712 0.9 95% 

2010 18,327 1.1 93% 

2011 20,131 1.2 93% 

2012 21,112 1.2 93% 

Poznámka: V registru je zaznamenáván pouze měsíc a rok TOKS, časové intervaly jsou tedy posuzovány jako celá čísla. 
Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 

Organizace screeningu 
Míra intervalových karcinomů  
Populační incidence kolorektálního karcinomu 
Populační incidence pokročilého kolorektálního karcinomu 
Mortalita kolorektálního karcinomu 

populační trendy 
kohortová studie 
studie případů a kontrol 

 
 

 

údaje o screeningu a záchytu nádorů nejsou individuálně provázány 

Dlouhodobé indikátory dopadu kolorektálního screeningu 

údaje o screeningu a záchytu nádorů nejsou 
individuálně provázány 

Zdroj: European Guidelines 

ZÁVĚR 
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Pozn.

Pozn.
PODĚKOVÁNÍ 

Pracovníci zdravotnických zařízení doporučených pro screening 
kolorektálního karcinomu  
 

Poskytovatelé epidemiologických a administrativních dat 
 

ZÁVĚR 

v ČR jsou připraveny datové zdroje pro základní monitoring 
programu screeningu kolorektálního karcinomu v souladu 
s European Guidelines  
v současné době nicméně nelze provést úplnou evaluaci  
z důvodu omezené organizace programu 

není zavedeno populační zvaní
 
není zřízeno individuální propojení mezi datovými zdroji 

mělo by být zahájeno v průběhu roku 2013 

jako datový zdroj pro hodnocení zvaní je 
navržen i datový export zahrnující individuální 
informace o screeningu, diagnostice a 
diagnóze KRK 

Klíčové indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu
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Take home message
1.  Podrobná rodinná anamnéza u příbuzných 1. a 2. stupně se doporučuje u všech osob s podezřením na 

KRK. 

2.  U osob s diagnózou KRK ve věku do 50 let je vždy třeba vyloučit možnost familiárního KRK (adenomová 
polypóza, Lynchův syndrom).

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice–Vojenské fakultní nemocnice 

a 1. LF UK Praha

Vysokorizikové skupiny kolorektálního 
karcinomu a jejich dispenzarizace
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Úvod
Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu (KRK) zahrnují 20–25% všech nemocných s touto chorobou. 
Tito nemocní vyžadují dlouhodobé odborné sledování (dispenzarizaci), na němž se podílí řada lékařských oborů. 
Dispenzarizace (surveillance, follow–up) je tzv. terciární prevence a tento termín je třeba odlišovat od screeningu, 
což je metoda sekundární prevence u bezpříznakových osob, které jsou nositelem nízkorizikového faktoru, jímž 
je v případě KRK věk nad 50 let u obou pohlaví. Cílem dispenzarizace je zjistit riziko, zhodnotit jeho závažnost  
a léčit se stejnými výstupy jako u sekundární prevence, tj. snížit morbiditu, mortalitu a zlepšit kvalitu života.
Vysoké riziko je způsobenou vrozenou a dědičnou změnou genomu (obě adenomové polypózy, Lynchův syndrom 
nebo nutností dlouhodobého sledování prekancerózy (některé adenomy, idiopatický střevní zánět) nebo KRK 
samotného.

Tab. 1 Vysokorizikové skupiny KRK

Familiární adenomová polypóza (FAP) 
MUTYH asociovaná polypóza (MAP)
Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (Lynchův syndrom I, II)
Adenom/ KRK v rodinné anamnéze
Adenom/KRK v osobní anamnéze
Idiopatický střevní zánět (ulcerozní kolitida, Crohnova nemoc) v osobní anamnéze

Úloha praktického lékaře
Praktický lékař má v dispenzarizaci KRK specifickou a významnou úlohu podobně jako ve screeningu. Tato úloha 
má tři složky:
(1) Podrobná rodinná a osobní anamnéza u všech osob, u nichž má podezření na nádor střeva. 
Při podezření na tuto diagnózu u osoby do 50 let se pravděpodobnost familiární (hereditární) etiologie zvyšuje.
Ve všech případech podezření na KRK má anamnéza praktického lékaře obsahovat podrobnou osobní anamnézu 
pacienta a rodinnou anamnézu jeho příbuzných 1. stupně (rodiče, sourozenci, děti) i 2. stupně (prarodiče, 
strýcové a tety) zaměřenou na výskyt karcinomu kolorekta i jiných lokalizací a jeho prekanceróz.
Výstup této činnosti: Praktický lékař může jako první vyslovit podezření na některou z vysokorizikových forem 
KRK.
(2) Časné příznaky KRK: Není jím pouze enteroragie a laboratorní nález mikrocytové anemie. Patří k nim dále: 
nedávná změna vyprazdňovacího rytmu střeva ve smyslu zácpy nebo střídání zácpy a průjmu, úbytek tělesné 
hmotnosti a dalších příznaků anemického syndromu, např. námahové dušnosti. Symptomy KRK se rovněž liší 
podle lokalizace a také v tomto směru je třeba anamnézy využít. 
Příznaky KRK: pravý tračník – anemie, úbytek tělesné hmotnosti, někdy hmatná rezistence; levý tračník – poruchy 
pasáže, enteroragie; konečník – hlen s krví, tenezmy.
Bolest při KRK je vzácným příznakem u mladých osob s FAP.
(3) Praktický lékař má být spojovacím článkem mezi pacientem a jednotlivými specialisty, kteří mají v programu 
vyhrazeny dílčí úkoly a zároveň monitorem doporučeného časového plnění jednotlivých částí dispenzárního 
programu.

Poznámky k vysokorizikovým formám KRK
Pro stanovení stupně rizika a intervalů dispenzárních kontrol ve všech skupinách má zásadní význam kvalita 
první kolonoskopie, dokonale čisté střevo a pečlivá aspexe střevní sliznice při zpětném postupu kolonoskopem. 

Familiární adenomová polypóza (FAP)
Je způsobena mutacemi APC genu (adenoma polyposis gen) lokalizovaného na 5. chromozomu. Tento gen je 
regulátorem homeostázy kolonocytu: buněčné proliferace, migrace, diferenciace a apoptózy. Dědí se autosomně 
dominantně. Postižený jedinec se rodí s jednou mutací (germinativní) od jednoho z rodičů. Mutace spočívá v tom, 
že předčasně končí transkripce příslušné DNA, takže generovaný protein je neúplný, zkrácený a nefunkční. 
Fenotypem tohoto stavu jsou benigní adenomy, které se manifestují nejčastěji mezi 10. – 16. rokem (nejdříve 
v levém tračníku – nejčastěji v sigmoideu). Adenomy jsou často asymptomatické. Karcinogeneze (maligní zvrat) 
začíná poškozením normálního genu (tzv. somatické alely) od druhého rodiče. K tomu dochází nejčastěji mezi 
30.–40. rokem a to ve 100%. Presymptomatická diagnóza FAP je proto nezbytností.
 75% nemocných FAP má v rodinné anamnéze polypy a/nebo KRK u příbuzných ve věku do 40 let.
Výskyt FAP v různých populacích se významně liší (1:5000 – 1:30000). Rozeznávají se 2 formy: FAP: klasická 
(>100 adenomů, pravidelné postižení rektosigmoidea) a atenuovaná (20 –100 adenomů, více v pravém tračníku, 
maligní zvrat přibližně o 10 let později).

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Dispenzární program má 3 části: (1) genetická konzultace, (2) genetické testování (určení mutace),  
(3) endoskopická dispenzarizace: kolonoskopie, sigmoidoskopie v intervalu 1 roku od 10–12 let s odstraněním 
všech polypů (>10mm), pokud není indikováno bezprostřední chirurgické řešení.

MUTYH–asociovaná polypóza
Je způsobena mut–Y–homolog genem na 1. chromozomu. Tento gen kóduje enzym MYH glykosilázu, která 
opravuje chyby při replikaci DNA. Jeho mutace působí hromadění chybných sekvencí DNA a při postižení signální 
dráhy APC genu dochází k tvorbě adenomů. Tato polypóza se dědí autosomně recesivně. Rodinná anamnéza je 
většinou negativní. Nemocní jsou symptomatičtí od věku 45 let výše. Kolorektální adenomy jsou v počtu 10–100, 
někdy i více a až u 20% se zjistí také adenomy duodena. Na tuto polypózu je možno pomýšlet při adenomové 
polypóze s  negativní mutací APC–genu. V  takovém případě je vhodné doporučit genetické testování mutací  
MYH–genu.

Hereditární nepolypózní KRK (HNPKK), synonymum Lynchův syndrom(LS)
Tento syndrom je způsoben vrozenými mutacemi genů (tzv. mismatch repair genů MMR), které řídí syntézu 
enzymů opravujících chyby při replikaci DNA. Tento jev se označuje jako mikrosatelitní nestabilita (MSI). Tyto 
mutace jsou časté, ale významně nejčastější jsou mutace hMLH1 a hMSH2, které se vyskytují u 90% nemocných 
Lynchovým syndromem. Tento se dělí na Lynchův syndrom I (familiární karcinom kolorekta) a Lynchův syndrom II 
(HNPKK se vyskytuje společně s jinými karcinomy gastrointestinálními i dalších lokalizací).
Klinická kriteria LS se označují jako Amsterdamská kriteria II:
(1) 3 příbuzní postižení karcinomem (KRK, tenké střevo, endometrium, močovod, ledvinová pánvička a jiné),  
(2) jeden nemocný je příbuzným 1.stupě dvou jiných nemocných, (3) karcinom postihuje dvě nebo více generací, 
(4) diagnostika KRK ve věku pod 50 let u jednoho nebo více příbuzných, (5) FAP je vyloučena u všech postižených.
Dispenzární program má 3 části podobně jako u FAP: (1) genetická konzultace, (2) genetické testování mutací 
MMR genů, (3) endoskopická dispenzarizace. Tato se provádí u osob s genetickou nebo klinickou diagnózou LS  
a u osob s podezřením na LS. Její náplní jsou kolonoskopie v 1–2letém intervalu od 20–25 let věku nebo od věku 
o 10 let nižšího než je věk nejmladšího pacienta s KRK v LS–rodině. Cílem je časná terapie KRK a adenomů. 

Adenom/KRK v rodinné anamnéze
Tato skupina je početná. Relativní riziko (RR) činí 1.5 – 4.2 podle příbuzenského stupně. 
Při nálezu jednoho příbuzného 1.stupně s KRK nebo adenomem ve věku pod 60 let nebo 2 příbuzných 1. stupně 
s KRK bez věkové hranice se doporučuje kolonoskopie od 40 let věku v 5–letém intervalu nebo od věku nižšího  
o 10let než je věk nemocného s časnějším KRK nebo adenomem. 
Při nálezu jednoho příbuzného 1. stupně s KR–CA nebo adenomem ve věku nad 60 let nebo 2 příbuzných 2.stupně 
se doporučuje test na okultní krvácení ve stolici (TOKS) od 40 let věku.
Při nálezu jednoho příbuzného 2. stupně nebo jakéhokoliv počtu příbuzných 3. stupně se doporučuje TOKS od 50 
let věku (tj. program průměrného rizika).

Adenom v osobní anamnéze
Doporučené postupy zohledňují v  této situaci míru rizika, kterou jednotliví autoři posuzují rozdílně. Hlavní 
doporučení lze shrnout do těchto bodů:
Nemocní s jedním nebo dvěma adenomy do 10mm v průměru a s lehkou dysplazií mají mít další kolonoskopii za 
5 let. Přesnější určení termínu závisí na dalších údajích (nález při předchozích endoskopiích, rodinná anamnéza).
Pacienti s 3–4 adenomy nebo s jakýmkoliv adenomem 10 a více mm, vilózní strukturou nebo těžkou dysplázií 
mají mít kontrolní kolonoskopii za 3 roky za předpokladu, že adenomy byly odstraněny úplně. Jestliže kontrolní 
kolonoskopie prokáže jen 1–2 tubulární adenomy s  lehkou dysplázií, může být interval další endoskopie 
prodloužen na 5 let. 
Odstranění více než 5 adenomú do 10mm nebo jednoho adenomu více než 20mm vyžaduje kontrolní kolonoskopii 
za 1 rok Při odstranění více než 10 adenomů je třeba uvážit možnost familiární formy KR–CA (FAP, HNPKK).
Přisedlé polypy odstraněné piece–meal technikou vyžadují kontrolní kolonoskopii v  krátkých intervalech  
(2–6 měsíců) k ověření úplnosti výkonu; další sledování po jejím dosažení závisí na úvaze endoskopisty. 
Intenzivnější dispenzarizace se doporučuje při rodinné anamnéze vzbuzující podezření na HNPCC.
Pacienti s malými hyperplastickými polypy rekta nevyžadují zvláštní dispenzární program. Výjimkou jsou pacienti 
se syndromem hyperplastické polypózy.
 
KRK v osobní anamnéze
Dispenzarizace sleduje detekci časných recidiv primárního nádoru ve fázi umožňující kurativní výkon a detekci 
metachronních nádorů (adenomu, karcinomu).

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace

U nemocných s KR–CA se doporučuje v perioperačním období diagnostika a terapie všech synchronních polypů. 
U neobstrukčních nádorů lze obojí provést předoperační kolonoskopií. U obstrukčních nádorů se doporučuje 
předoperační diagnostika změn nad zúžením CT–kolonografií a pooperační kolonoskopická polypektomie do  
3–6 měsíců po chirurgickém výkonu, pokud nejsou přítomny neresekovatelné metastázy.
Po kurativní resekci karcinomu tračníku nebo rekta se doporučuje kolonoskopie za 1 rok po chirurgickém výkonu 
(popř. za 1 rok po pooperačním odstranění synchronních polypů).
Jestliže je tato normální, doporučuje se interval 3 let před další kolonoskopií a v případě normálního nálezu je 
vhodná další endoskopie za 5 let.
Kratší intervaly kolonoskopií po endoskopickém vyšetření za 1 rok jsou nutné při HNPKK a jestliže takový postup 
vyžadují zjištěné adenomy. 
Po nízké přední resekci rekta se doporučují během 2–3 roků po výkonu opakované rektoskopie (rigidní nebo 
flexibilní) nebo rektální endosonografie v intervalu 3–6 měsíců k zjištění lokální recidivy, která je významně častější 
než po resekci karcinomu tračníku. Tato vyšetření jsou nad rámec výše uvedených kolonoskopií doporučených 
k detekci metachronních lézí.

Idiopatický střevní zánět (ulcerozní kolitida, Crohnova nemoc) v osobní anamnéze
Identifikace rizikových nemocných ISZ vyžaduje dispenzární program k časné diagnostice nádorového procesu. 
Nejvýznamnější marker souběžného nebo pozdějšího KR–CA při ISZ je dysplazie, tj. nádorová přeměna epitelu 
bez postižení slizniční proprie.
Dispenzarizace se doporučuje při UK s postižením levé poloviny kolon nebo s pankolitidou a při CN s postižením 
alespoň jedné třetiny tračníku. U všech nemocných s ISZ je indikována 8 let od objevení příznaků íleokolonoskopie 
k určení aktuálního rozsahu zánětlivých změn. Dispenzarizace se zahajuje 8–10 roků trvání příznaků u nemocných 
s postižením více než poloviny tračníku, 15 let u ostatních.. Základní metodou dispenzární kolonoskopie jsou 
etážové biopsie ze všech čtyř kvadrantů střevní sliznice celého tračníku v intervalu 10 cm a histologické vyšetření 
všech biopsií. Při první negativní kolonoskopii se vyšetření opakuje v intervalu 1–2 let. Při negativitě této druhé 
kolonoskopie je možno interval rozšířit až na 3 roky. Po 20 letech trvání choroby se interval opět zkracuje na 1–2 
roky. Kolonoskopie se provádějí v klidové fázi bez aktivního zánětu a reaktivních změn, které mohou interferovat 
s histologickým hodnocením dysplazie.
Nález těžké dysplazie (HGD) nebo multifokální lehké dysplazie (LGD) je indikací k profylaktické proktokolektomii. 
Při neurčité dysplazii se doporučuje druhé čtení a opakování kolonoskopie za 3–6 měsíců. Podobně se postupuje 
při nálezu jednoho plochého ložiska LGD. Při nálezu ploché nebo vyvýšené léze bez ohraničení k okolí (DALM) 
se doporučuje proktokolektomie, neboť karcinom je přítomen až u poloviny nemocných s  tímto nálezem. Při 
lézi podobné adenomu (ALM) se doporučuje kompletní resekce včetně báze a vícečetné biopsie okolní sliznice. 
Při negativní dysplazii v této lokalizaci následují další kolonoskopie v intervalu 6 měsíců, při pozitivní dysplazii 
chirurgická terapie. 
Dispenzarizace nemocných ISZ dovoluje časnější diagnózu a lepší prognózu asociovaného KR–CA, snižuje jeho 
riziko a je přijatelná v pojmech náklady–účinek

Závěr
Dispenzární programy jsou v praxi využívány nedostatečně často a jsou různě modifikovány co do obsahu  
i frekvence dispenzárních kontrol. Jejich standardizace a široká aplikace může významně zlepšit ukazatele 
efektivity dispenzárních programů (náklady–účinek i náklady–užitek).
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

VYSOKORIZIKOVÉ SKUPINY KRK

geneticky podmíněné choroby 
 familiární adenomová polypóza 
 MUTYH asociovaná polypóza (FAP) 
 hereditární nepolypózní KR-CA (Lynch sy)

KR-CA a prekancerozy 
 adenom, KR-CA v RA a OA 
 dlouhotrvající ISZ 

DISPENZARIZACE 
  terciární prevence 
 dlouhodobé sledování vysokorizikových 

nemocných 
 multioborový program  
 odlišovat od screningu: bezpříznakové osoby, 

nízkorizikový faktor (KRK: věk >50 roků)  
 cíle: zjištění rizika a závažnosti 
 výstupy: ↓morbidita, ↓mortalita, ↑QOL 

Interní klinika 1. LFUK a  
Ústřední vojenské nemocnice – 

 Vojenské fakultní nemocnice Praha 

PŘEMYSL FRIČ 
 

  VYSOKORIZIKOVÉ SKUPINY KR-CA  
A JEJICH DISPENZARIZACE 

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

DISPENZÁRNÍ PROGRAMY 

  genetická konzultace 
  genetické vyšetření  
  gi/endoskopická dyspenzarizace 
  další speciální vyšetření  

ÚLOHA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
  lokalizace a symptomy KRK 
 pravý tračník: anemie, ↓THM, rezistence 
 levý tračník: poruchy pasáže, enteroragie 
 konečník: hlen s krví, tenezmy 

  monitoring  
 PL spojovací článek: pacient-specialisté 
 monitor: dohled-dodržování termínů kontrol 

ÚLOHA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

  podrobná  RA a OA při podezření na  KRK 
 <50 let: ↑pravděpodobnost hereditární formy 
 RA: příbuzní 10 a 20: KRK, prekancerozy 

  časné příznaky KRK - symptomy 
 nejen enteroragie, mikrocytová anemie 
 změna vyprazdňovacího rytmu, ↓THM 
 anemický sy-další příznaky(námahová dušnost) 

 
 

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

FAP KLASICKÁ 

 >100 adenomů, pravidelné postižení RS 
 častá extrakolonická lokalizace 
 exprese mezi 10.-16. rokem 
 maligní zvrat (nejčastěji mezi 30.-40. r.) 
 výskyt: 1:5000 - 1:30 000 
 M, Ž - postižení stejné 

APC GEN (2844 AK - 311,8 kD) 
 lokalizace: b. jádro i membrána 
 regulátor homeostázy kolonocytu 
 regulace: bb. proliferace, migrace, 

diferenciace a apoptózy 
 mutace: zkrácení proteomu=afunkce 

 
 

 

FAMILIÁRNÍ ADENOMOVÁ P. 

 APC (adenoma polyposis gen)  5q 21 
 přenos autosomně dominantní (1. 

mutovaná alela - germinativní) 
 2. alela (somatická) - normální polypy 

benigní; mutace, delece “two-hit 
hypothesis“: začátek karcinogenézy  

 

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace

FAP - ATENUOVANÁ 

 20-100 adenomů více v pravém 
tračníku 
 maligní zvrat cca o 10 let později 
  
 

MUTYH ASOCIOVANÁ P. (MAP) 

 mut-Y-homolog gen -1p 34 
 koduje enzym MYH glykosilázu (oprava chyb 

při replikaci DNA) 
 mutace: ↑chyby → adenomy  
 autosomně recesivní přenos (2 allely) 

 fenotyp: familiární KR-polypóza  

MUTYH ASOCIOVANÁ P. (MAP) 
 recesivní heredita: RA většinou negativní 
 symptomatičtí nemocní: 45 a >let 
 KR-polypy 10-100, někdy >100 
 duodenální polypy až u 20% 
 !! sy GI polypózy s neg APC mutací: 

testujte MYH mutace k vyloučení MAP!!
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

HNPCC - KLINICKÁ KRITERIA 
(AMSTERDAMSKÁ KRITERIA II) 
 diagnóza KR-CA ve věku pod 50 let u 

jednoho nebo více příbuzných 
 FAP vyloučena u všech postižených 

HNPCC - KLINICKÁ KRITERIA 
(AMSTERDAMSKÁ KRITERIA II) (AMSTERDAMSKÁ KRITERIA II)(AMSTERDAMSKÁ KRITERIA II)(AMSTERDAMSKÁ KRITERIA II)(AMSTERDAMSKÁ KRITERIA II)(AMSTERDAMSKÁ KRITERIA II)(AMSTERDAMSKÁ KRITERIA II)(AMSTERDAMSKÁ KRITERIA II)

 3 příbuzní postiženi CA (KR-CA, tenké 
střevo, endometrium, močovod, ledvinová 
pánvička) 
 jeden nemocný je příbuzným 1o dvou 

jiných nemocných 
 CA postihuje dvě nebo více generací 

HNPCC - DEFINICE  

 vrozené mutace genů (mismatch repair 
geny, MMR), které řídí syntézu enzymů 
opravujících chyby při replikaci DNA 
(mikrosatelitní instabilita, MSI) 
 90% HNPCC - mutace hMLH1 a hMSH2 

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

HNPCC - DISPENZÁRNÍ PROGRAM 
 endoskopická dispenzarizace 
 osoby s klinickou nebo genetickou dg HNPCC a 

osoby podezřelé z HNPCC  
 kolonoskopie v 1-2letém intervalu od 20-25 let 

věku nebo od věku nejmladšího pacienta s KR-CA 
v rodině (-10 let) 
 cíl: časná detekce a léčba KR-CA a AD

KR-CA NEBO AD V RA  

 relativní riziko (RR) familiárního KR-CA, 
-AD: 1.5-4.2 podle příbuzenského stupně 
1o: rodiče, sourozenci, děti 
2o: prarodiče, strýcové, tety 
3o: praprarodiče, bratranci a sestřenice 

  frekventní riziková skupina  

HNPCC - DISPENZÁRNÍ PROGRAM 

 genetická konzultace 
 genetické testování mutací MMR genů 
 příbuzní 1o nemocných se známou mutací   
 při neznalosti mutace v rodině, ale je 

splněno některé z prvních tří Bethesdských 
kriterií (B1-B3) 

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

KR-CA NEBO AD V RA  

 náplň programu se liší podle RR 
 1příbuzný 1° s KR-CA n. AD<60r, 2  

příbuzní 1° s KR-CA bez věkové hranice 
 kolonoskopie od 40r věku v intervalu 5 let 

nebo od věku (-10 let) nemocného s 
časnějším KR-CA nebo adenomem v rodině 

ADENOM V OSOBNÍ ANAMNÉZE  

 rozsah dispenzarizace je určen nálezem při 
úvodní kolonoskopii 
 počet, velikost, makroskopický vzhled, 

histologický typ, stupeň dysplazie  

 cíl:identifikace jedinců se zvýšeným 
rizikem pokročilého adenomu nebo CA 

KR-CA NEBO AD V RA  

 1 příbuzný 1° s KR-CA/AD>60r nebo 
2příbuzní 2° s KR-CA 
  TOKS  od 40 let   

 1 příbuzný 2° nebo jakýkoliv počet 
příbuzných 3° 
  TOKS od 50 let (program průměr. rizika) 

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

KR-CA V OSOBNÍ ANAMNÉZE 

  dispenzární program po resekci KR-CA 
 multidisciplinární (PL, GE, onkolog, chirurg, 

zobraz  a laboratorní metody)  
 endoskopická dispenzarizace je pouze jednou 

součástí celkového programu  
 monitoring jedním pracovníkem: spolupráce  a 

dodržení termínů  

KR-CA V OSOBNÍ ANAMNÉZE 
 

 endoskopická dispenzarizace 
 hlavní výstup: časná detekce a odstranění 

synchronních a metachronních adenomů 
 recidiva v anastomoze po resekci: jen u 2%, 

vždy spojena s intraabdominálním šířením 
choroby  

POKROČILÝ ADENOM 

 10 a > mm 
 vilózní komponenta (>25%) 
 těžká dysplazie nebo časný CA 
     (Winawer SJ, Zauber AG: 
     Gastrointest Endosc Clin N Am 2002,12: 1-9) 

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

D-PROGRAM ISZ: HODNOCENÍ 

 1. kolonosk a 2.kolonosk (za 1-2r) negativní 
 kolonosk až za 3r. do 20r. choroby, poté za 1-2r. 
 tubulární adenomy, přilehlá sliznice bez 

dysplazie, LGD jinde v TLS: interval 6měs 
 HGD, multifokální LGD, makroléze s dysplazií v 

okolní sliznici - proktokolektomie 
 

 
 

D-PROGRAM ISZ: PROVEDENÍ 

 dispenzární program (klidová f. choroby) 
 totální kolonoskopie interval 1-2 r  
 biopsie (každých 10cm ze 4 kvadrantů) 
 další biopsie:  stenózy, makroskopické léze   

přilehlá sliznice polypů 
 dysplazie: nádorová přeměna epitelu bez 

postižení slizniční proprie 
 
 

ISZ (UK, CN) V OA  
 dispenzární program - zahájení 
 pankolitidy a rozsáhlé postižení: příznaky 8-10 r 
 levostranné formy: 15 r 
 všechny ISZ po 8-10 r: totální kolonoskopie  k 

určení aktuálního rozsahu choroby 

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace
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Pozn.

Vysokorizikové skupiny kolorektálního karcinomu a jejich dispenzarizace

ISZ-asociovaný KRK: úkoly a cíl 
 
 cílené biopsie 
 aplikace chromodiagnostiky, NBI 

 časné markery malignizace  
 p53, miRNA 

 cíl: ↓morbidita, ↓mortalita, ↑QOL 
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Take home message
1.  Vyšší účast ve screeningu KRK, než současných 25%, lze očekávat po přechodu na populační program  

s adresným zvaním. 

2. Efekt zavádění adresného zvaní je třeba pečlivě monitorovat.  

3. TOKS a jeho cut–off je třeba volit s ohledem na kapacity, zajištění kvality a bezpečí.  

4. K získání kapacit je třeba optimalizovat indikace ke kolonoskopii, a to jak praktickými lékaři,  
tak gastroenterology při dispenzarizaci.

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

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy 
primární péče – strategie a kapacity 
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Spoluautoři: Dušek L., Májek O.
Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

Východiska 
V  České republice je organizován program screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) od roku 2000 v  současné 
metodice, uvedené ve Věstníku MZ ČR č. 01/2009 (str. 20–23)1: Standard při poskytování a vykazování výkonů 
screeningu nádorů kolorekta v České republice. Změna byla zavedena s cílem oživit stagnující program, ve kterém 
účast nepřesáhla 20% a jehož efektivita nebyla uspokojivá. Nová metodika, kromě každoročního testování ve 
věkovém intervalu 50–55 let, uvedení imunochemických testů a screeningové kolonoskopie jako volby v 55 letech, 
zapojila do screeningu testem na okultní krvácení ve stolici (TOKS) vedle všeobecných praktických lékařů (VPL) také 
ambulantní gynekology (AG). 
Adherenci občanů k preventivním programům a preventivním i dispenzárním prohlídkám zvyšuje jejich zvaní; poštou, 
elektronicky, telefonicky nebo prostřednictvím krátké textové zprávy. Nejvyšší účasti ve screeningových onkologických 
programech dosahují země, které organizují „cílené zvaní“ z občanských nebo pojištěneckých registrů2. 
Předmětem sdělení je hodnocení kapacit a hledání strategií po předpokládaném efektu zavedení adresného zvaní ve 
screeningu KRK 

Metodika 
Informace o aktivitách poskytovatelů primární péče v  rámci screeningu kolorektálního karcinomu jsou získávány 
přes pojišťovny, které předávají vybrané kódy Národnímu referenčnímu centru, které je agreguje a k centrálnímu 
vyhodnocení poskytuje Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU).  Na základě analýz  
a předpokladů, vypracovaných IBA MU, autoři sdělení hodnotí kapacity pro rozvoj českého screeningu KRK a zvažují 
strategie pro jeho optimalizaci v podmínkách adresného zvaní.  
 
Výstupy screeningu po roce 2009 
Graf č. 1 ukazuje postupný nárůst vydaných a vyhodnocených TOKS s akcelerací po zavedení nového standardu v roce 
2009. Od roku 2010 je patrná stagnace, která naznačuje, že oportunní program dosáhl svého limitu, který nebude 
překročen bez zavedení adresného zvaní. Současné pokrytí je 25% cílové populace nad 50 let resp. zhruba 30% 
v mezinárodně srovnatelné skupině 60–69 let. Ke zvýšení pokrytí došlo ve všech okresech ČR, nicméně variabilita 
přetrvává. V roce 2011 sice došlo k nárůstu screeningových kolonoskopií (4235), ale celkový podíl kolonoskopií 
na screeningových intervencích klesnul 0,5%). Z toho vyplývá, že pro rozvoj screeningu v ČR je perspektivní spíše 
program dvoustupňový, s úvodním TOKS. 
Pozitivita TOKS roste od roku 2007 napříč regiony, v důsledku postupného, od roku 2012 již jednoznačného přechodu 
na používání imunochemických testů s vyšší citlivostí. V roce 2011 činila průměrná míra pozitivity 6,7% (Graf č. 2 = 
graf č. 6 v souboru). 

Co můžeme očekávat ve screeningu v ČR: 
Do konce roku 2013 očekáváme zavedení adresného zvaní. Podle zahraničních zkušeností lze očekávat efekt navýšení 
účasti ve screeningu o 10–30%2.  Zároveň lze předpokládat další nárůst pozitivity TOKS při používání citlivějších 
imunochemických testů, s cut–off 75–100ng/ml. Vyšší počet a vyšší pozitivita TOKS znamenají více odeslaných osob 
na kolonoskopické vyšetření. 
Tabulka č. 1 ukazuje vliv zvýšené účasti ve screeningu v důsledku zavedení adresného zvaní na zátěž pracovišť 
preventivní kolonoskopií. Teoretické 30% navýšení TOKS znamená pokrytí zhruba 35%. Za této situace se v ČR 
navýší počet kolonoskopií o 9671 ročně, tj. o 4%. 
13% pozitivita TOKS se dá zhruba očekávat při cut–off 75 ng/ml. Dopad na počet kolonoskopií ukazuje tabulka č. 2. 
Při 30% navýšení a 13% pozitivitě by byl požadavek 90 tisíc preventivních kolonoskopií ročně, tj. trojnásobný nárůst 
preventivních kolonoskopií a o 40% nárůst kolonoskopií vůbec. 
V každém centru by pak bylo potřeba provést o 3 kolonoskopické výkony denně navíc.  Přitom již dnes dochází  
k prodlužování čekací doby na kolonoskopii nad 6 týdnů, což je obecně považováno za hranici udržení compliance 
pacientů s pozitivním TOKS. 
 
Varianty řešení 
Věkové omezení screeningu se nejeví pro českou populaci jako vhodné. Navýšení kapacit anglosaským způsobem 
(endoskopující sestry) je v ČR neprůchodné a výchova nových gastroenterologů je zdlouhavý proces. 
Situace je výzvou jak pro lékaře primární péče, tak pro gastroenterology. Možnosti jsou v optimalizaci indikací ke 
kolonoskopii u symptomatických pacientů v nízkém riziku (např. funkční poruchy u mladších osob) a v racionalizaci 
dispenzarizace pacientů po kolonoskopii. Studie z primární péče prokázaly, že hodnocení podle příznaků má omezenou 

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče 
– strategie a kapacity
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spolehlivost3, a to včetně příznaků, které hodnotíme jako alarmující. Do budoucna bude třeba hledat spolehlivější 
markery pro stanovení priorit k  výběru pacientů pro včasnou kolonoskopii. Podle literárních údajů se slibně jeví 
kombinace imunochemického TOKS a fekální M2–pyruvát kinázy4.  
Podle analýzy více jak 100 závěrů kolonoskopických vyšetření s biopsií, byl interval pro kontrolní vyšetření ve více jak 
polovině případů kratší (v řádech let), než odpovídá současným doporučením5.   

Závěr 
Z uvedeného vyplývá, že efekt zavádění adresného zvaní je třeba pečlivě monitorovat. Do budoucna je třeba volit 
TOKS a jeho cut–off s ohledem na kapacity, zajištění kvality a bezpečí. Při dispenzarizaci kolonoskopovaných osob je 
třeba dodržovat doporučení5,6. Edukace VPL v oblasti gastroenterologie musí zohlednit potřebu optimalizace indikací 
k endoskopii. 
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2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

Kolorektální karcinom: 
Charakteristiky v ČR 

• Tragická epidemiologie v ČR 
 

• Existence strategií pro včasnou 
diagnostiku i screening 

• Existence diagnostických kapacit 
• Zavedený O.O. screeningový program  

 
 V parametru 5-letého přežití jsme na 

chvostu Evropy…..    
 

2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

Strategie a kapacity 
Osnova   

 
1) Analýzy (LD) 
 
2) Predikce (LD, BS) 
 
3) Varianty řešení  (BS) 
 
 
  
 

Včasná diagnostika nádorů kolorekta 
z perspektivy primární péče:  

 
strategie a kapacity  

Bohumil Seifert 
Ústav všeobecného lékařství  

1.Lékařská fakulta UK v Praze  

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP  

Ladislav Dušek, Ondřej Májek   
Ústav biostatistiky a analýz 
Masarykova univerzita Brno  
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2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

1. Analýzy  

2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

SCREENING: 
Zhodnocení trendu 2009-2011 

Opatření, zavedená Věstníkem MZ v roce 2009 významně 
přispěla k oživení screeningu KRK:  

 
1) roční frekvence TOKS v 50.-55. roce věku   
2) zavedení imunochemických testů   
3) zapojení gynekologů do screeningu  
 
4) primární screeningové kolonoskopie;                                                    

V roce 2011 bylo provedeno  4235 PSK, což reprezentuje 
0,5% všech screeningových intervencí. 

Screening kolorektálního karcinomu: 
sledované výkony v časovém trendu 

Počet aplikovaných vyšetření TOKS byl v letech 2010 a 2011 přibližně 
stejný Pro období 2002-2005 export neobsahuje přechodně existující kódy 01120, 01121 – v grafu byly 
uvedené roky interpolovány.  K analýze a kvantifikaci současného pokrytí postačují data z období 2010-2011.  
 

 

Rok 

Zdroj dat: NRC 
Počet osob s provedeným výkonem  
v jednotlivých letech 

Screening kolorektálního karcinomu 

527 470 

222 270 

43 300 

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče 
– strategie a kapacity
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Vývoj pozitivity TOKS v čase 

Pozitivita TOKS od roku 2007 mírně roste napříč regiony 
Tato hodnota se vzdaluje původně publikovaným údajům 
(Pražský projekt, Frič a kol., 1999: 3,9 % pozitivních TOKS)  

 

 

Pozitivita  
TOKS 

Screening kolorektálního karcinomu 

Muži a ženy od 50 let 

TOKS: negativní (15120), pozitivní (15121) 
Zdroj dat: NRC 

Rok 

Rozsah v krajích 
4,9-8,6 % 

ČR 
6,7 % 

Vývoj objemu TOKS v okresech 

Screening kolorektálního karcinomu 

TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) 
Zdroj dat: NRC 

Percentuální změna 2011 vs. 2009 

pokles (více než o 2%) stagnace (+/- 2%) nárůst (2%-20%) výrazný nárůst (více než o 20%) 

KT: 15,7

JH: 37,4

ZR: 19,4

KV: 22,6

BR: 48,8

ZN: 18,7

PB: 38,3

TC: 9,2

CK: 17,2

TR: 26,1

PI: 9,3

BN: 22,6

OL: 28,7

PT: 24,5

JI: 34,0

TA: 16,0

LT: 9,9

SY: 45,9

CL: 7,6

PS: 18,7

SU: 35,4

PE: 17,5

HB: 20,8

FM: 62,2

UO: 33,0

BV: 43,8

MB: 5,4
TU: 33,4

VS: 23,4

LN: 19,6

PJ: 10,6
OP: 18,4DO: 15,4

ZL: 35,3

HO: 20,8

CR: 11,2

RK: 18,2

NJ: 40,0

BK: 33,2

CV: 29,2

KH: 77,3

RA: 32,5

JC: 12,5

PA: 17,6

HK: 42,4NB: 26,4

KO: 18,2

SM: 2,9

CB: 22,1

BO: 33,6

ST: 24,1

LI: 26,0

UH: 26,2

CH: 21,8

VY: 13,3

DC: 24,9

PR: 26,6

NA: 25,7

PV: 21,7

KM: 16,4

JE: 18,1

SO: 65,7

KD: 16,6

ME: 77,8

BE: 37,9PZ: 42,1

PH: 32,4

RO: 20,8

AX: 30,4

TP: 24,8MO: 27,8 JN: 27,3
UL: 64,7

KA: 28,5

BM: 20,8

OT: 22,5

PM: 21,4

Pokrytí TOKS na konci roku 2011 

Screening kolorektálního karcinomu 

Věková 
skupina 

Počet provedených TOKS 
Screeningový 

interval 

Osob 
vyšetřených 

během 
intervalu 

Osob  
v cílové 
populaci Pokrytí 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2011 

50-54 73 187 92 603 90 323 1 rok 90 323 649 679 13,9% 
55-59 85 579 108 234 105 176 

2 roky 

213 410 745 595 28,6% 
60-64 86 824 113 036 110 758 223 794 743 740 30,1% 
65-69 67 345 83 898 89 996 173 894 595 116 29,2% 
70-74 42 427 55 076 58 050 113 126 402 749 28,1% 
75-79 31 419 37 188 37 343 74 531 307 188 24,3% 
80-84 17 329 20 651 22 376 43 027 234 820 18,3% 
85+ 7 721 9 378 10 529 19 907 161 563 12,3% 
Celkem 411 831 520 064 524 551 952 012 3 840 450 24,8% 

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče 
– strategie a kapacity
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2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

Trendy v počtu kolonoskopií  

2009 V % 2010 V 
% 

2011 V 
% 

Kolonoskopie 
celkem  

204 567 
 

100 229 303 100 222 270 
 

100 

Preventivní  
Kolonoskopie 

   4 370 2,1 14 374  6,3  18 123  8,1 

Primární 
screeningová 
kolonoskopie  

      981  3 965    4 323 

2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

Srovnání Německo v. ČR 
Německo  
- screening od roku 1976, účast 14% mužů, 34% žen 
- 81 miliónů obyvatel, opatření jako v ČR v roce 2002:   
 navýšení počtu screeningových kolonoskopií:                 

v letech 2003-2007 2,8 milionu osob prodělalo SK 
10,2% z cílové populace žen a 8,8% z populace mužů 

 celkové pokrytí screeningem pokleslo: 
     počet TOKS  klesnul z 8,2 mil (2001) na 4,5 mil (2005).  
 
ČR v období 2007-2011 bylo provedeno téměř 2 mil. TOKS, 

vzrostlo pokrytí cílové populace TOKS na 24,8%, ale 
v přepočtu na počet obyvatel bylo provedeno zhruba 
pětkrát méně screeningových kolonoskopií než v 
Německu, u 73 513 osob.   

Zatímco v Německu tvoří SK třetinu všech provedených 
kolonoskopií, v České republice je to pouze 10 (15) %.   

 

2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

2. Predikce  

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče 
– strategie a kapacity
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2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

Vliv pozitivity  
na zátěž preventivní kolonoskopií  

Pozitivita 
TOKS 

Počet 
screeningových 
kolonoskopií  

Nárůst + výkonů na 
1 centrum za 
rok  (n=160) 

5%  26 424 - 5813    - 2 

6,1%  32 237 0 

7,0% 36993 4756 30 

8,0% 42 278 10 041 63 

9,0% 47 563 15 326 96 

10,0% 52 848 20 611 129 

11,0% 58 132 25 895 162 

12,0% 63 417 31 180 195 

13,0% 68 7025 36 465 228 

Dušek, IBA, 2013 

2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

Vliv zvýšené účasti ve screeningu v 
důsledku zavedení adresného zvaní 
na zátěž preventivní kolonoskopií  

Scénář  TOKS  TOKS+  
(6,1%)  

Nárůst 
výkonů 

+ výkonů na 1 
centrum za rok 
(n=160)  

2010 528 476 32 237 0 0 

+10% 581 324 35 461 3 224 20 

+20% 634 171 38 684 6 447 40 

+30% 687 019 41 908 9 671 60 

Dušek, IBA, 2013 

2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

Co můžeme očekávat ve screeningu 

• Zavedení adresného zvaní  
• Používání citlivějších imunochemických 

testů 
• Trend k nižšímu cut-off kvantitativních 

testů (75ng/ml-100ng/ml) 
 

 vyšší počet TOKS 
 vyšší pozitivita 
 vyšší počet kolonoskopií    

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče 
– strategie a kapacity
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Atomový screeningový sen  
českého gastroenterologa 

Při 30% navýšení a 13% pozitivitě by byl 
požadavek  

   90 000 preventivních kolonoskopií ročně 
 
tj. nárůst trojnásobný, který by znamenal 

potřebu provést na každém centru  
o 3 kolonoskopické výkony denně navíc.    
 

2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

3. Varianty řešení 

2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

Možnosti řešení kapacitních 
problémů české kolonoskopie  

1. OMEZENÍ SCREENINGU (např. věkové) 
    pro českou populaci nevhodné  
2. NAVÝŠENÍ KAPACIT  
• americké (FP) a britské (sestry) řešení: 

nepřijatelné 
• výchova nových gastroenterologů: 

zdlouhavý proces 
• zvýšení počtu center / na úkor kvality  
3.  OPTIMALIZACE INDIKACE  
• u symptomatických pacientů (VPL) 
• u dispenzarizací (GE) 

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče 
– strategie a kapacity
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Laboratorní vyšetření, která mohou 
podpořit výběr pacientů event. určit 
priority pro odeslání ke kolonoskopii:  

Testy Senzitivita  Specificita  Komentář 

Imunochemický FOBT 
* iFOBT cut-off = 100ng/ml) 

70-100  
62* 

70-100  
89* 

PPV 53%*, NPV 92%*  

Fekální M2-pyruvat kinaza 87 63 PPV 32%, NPV 96% 

Calprotectin  86 40 PPV 22%, NPV 93% 

Tibble 2001,. Shastri 2008, Duffy et al, 2010, Parente et al, 2012 
 

 

Kombinace iFOBT a fekální M2-PK představuje vhodný 
nástroj pro klinickou praxi ke stanovení priorit 
kolonoskopie……………….Parente, EJGH, 2012   

 
Kolorektální karcinom: hodnocení podle 
příznaků má omezenou spolehlivost 

Příznaky  Senzitivita  Specificita  Komentář 

Rodinná anamnéza   0-100 75- 98 Definice! 

Váhový úbytek  13- 44 72- 96  PLR 1,89 pozdní 
diagnóza 

Palpační resistence   4- 25 89- 99 V konečníku!!! 

Rektální krvácení  25- 86 31- 88 Tmavá krev!!! 

Kombinace příznaků: věk 
+ krev ve stolici + poruchy 
pasáže   

  100    90 Pouze 1 studie  
PLR 1,92 

LAB: Hgb, FW, leuko    7- 68 83- 95 PLR 3,2 

Jellema P et al,: BMJ 2010,  
 

• Celá generace praktických lékařů je 
vychovávána  ve smyslu                        
„Raději pošlete!” než k racionální indikaci. 

• V praxi dominují funkční příznaky u mladší 
populace. 

• Pozitivní diagnóza funkční poruchy je 
vnímána na hranici postupu lege artis.  
 

 
• Nad 50 let významně stoupá riziko nádoru  
 
• Jak správně vybrat pacienty ke 

kolonoskopii?  
 

 

Optimalizace indikace ke kolonoskopii 
u symptomatických pacientů  u VPL 

Norgaard M., et al.  Irritable bowel syndrome and risk of colorectal cancer:  
A Danish nationwide cohort study. British Journal of Cancer, 2011;104(7):1202-1206 

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče 
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Optimalizace dispenzarizace  
Projekt: sledování indikace kontrolních 

kolonoskopických vyšetření  

 VPL vyhledali pacienty, kterým byla provedena 
kolonoskopie  na základě TOKS+ v letech 2009-2010. 

 
Zařazeny byly jen případy asymptomatických pacientů, 

s kompletními nálezy kolonoskopie a histologie. 
 
Kolonoskopie, jejichž výsledek byl indikací pro 

chirurgickou intervenci, byly vyřazeny  (3 KRK) 
 
Soubor byl podroben jednoduché analýze podle  

kolonoskopických nálezů;                                                                        
- počtu polypů                                                                                               
- jejich velikosti a                                                                                   
- patohistologické závažnosti. 

Bylo provedeno srovnání s dop. postupy  
 

Sdělení: Jarní postgraduální dny, 2011 

Výsledky I.  

5 VPL (2009-2010):  vyšetření TOKS(g,i)………………1080 
TOKS+…………………………….………………………...57(5,3%)   
z nich absolvovalo kolonoskopii…………51(90%z TOKS+)   
 
Z 51 kolonoskopií:  
normálních nálezů……………………….16 (31%) 
polypy………………………………………..32 (63%) 
nádor…………………………………………..3 (  6%)                     
 

Výsledky II. 

32 popsaných polypektomií 
 v 10 nálezech popsán více jak jeden polyp 
 
Podle velikosti polypu:  
>10mm ……………………….5 nálezů  
5-10mm……………………….5 nálezů 
do 5mm…………..............18 nálezů 
ploché léze……………………4 nálezy  
 
Podle histologie  
těžká dysplazie……………..7 případů 
lehká dysplazie…………….13 případů  
hyperplastický polyp……..5 případů  
normální sliznice…………….7 případů   

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče 
– strategie a kapacity
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2.národní kongres o kolorektálním karcinomu, Praha 2013 

Závěr 

• Efekt zavádění adresného zvaní je třeba pečlivě 
monitorovat a provádět příslušná opatření 
 

• Do budoucna je třeba volit iTOKS a jejich cut-off s 
ohledem na kapacity, zajištění kvality a bezpečí  

 
• Při dispenzarizaci je třeba dodržovat guidelines 

 
• Edukace VPL v oblasti gastroenterologie musí 

zohlednit potřebu optimalizace indikací k 
endoskopii 

Výsledky III: kvalitativní zjištění  
• variabilita hodnocení histologických nálezů:  
-   dysplastické změny zcela mírného typu 
- dysplastické změny lehčího až středního stupně  
- Vídeňská klasifikace v 6 případech (20%) 

 
• Ve zhruba třetině případů byl termín kontrolní 

kolonoskopie stanoven bez ohledu na výsledek 
histologie.  

• Ve více jak polovině případů byl interval pro kontrolní 
vyšetření kratší (v řádech let), než odpovídá 
současným doporučením.  
 

- Dispenzární programy vysokorizikových skupin kolorektálního 
karcinomu,  Přemysl Frič, Miroslav Zavoral, 2010  

- Guidelines - US Multi-Society Task Force 
- BSG Society Guidelines  

  
 

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče 
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Take home message
1.  Sekundární prevence kolorektálního karcinomu (KRK) má dvě modality : screening (asymptomatičtí jedinci 

starší 50 let) a dispenzarizaci (follow–up, surveillance) vysokorizikových skupin 

2. Jedním z rizikových faktorů je stav po předchozím odstranění adenomu (endoskopická polypektomie, EPE; 
endoskopická mukozální resekce, EMR) 

3. Dispenzární intervaly po EPE/EMR vycházejí z odborných doporučení a pohybují se většinou mezi 1–3 roky 
dle míry rizika vzniku následného (metachronního) adenomu  

4. V roce 2010 byla publikována Evropská doporučení pro screening a diagnostiku KRK, která jsou založena 
na principu evidence based medicine a jednoznačně definují intervaly dispenzárních kolonoskopií

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

Kolonoskopie: dispenzarizace pacientů po endoskopické 
terapii, trendy a strategie
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Spoluautoři: Seifert B.2, Frič P.1, Zavoral M.1
1Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 
2Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK, Praha

Kolorektální karcinom (KRK) je druhé nejčastější nádorové onemocnění, jehož výskyt stoupá zejména 
v rozvinutých zemích. V roce 2010 byl v České republice KRK diagnostikován u 8.265 osob a 3.991 pacientů na 
tuto malignitu zemřelo. Přestože je v posledních letech pozorován pozitivní trend snižování mortality (možný vliv 
13 let trvajícího screeningového programu), tak i nadále je KRK diagnostikován v pokročilých stádiích. Predikce 
na rok 2013 předpokládají záchyt 2.222 pacientů ve stadiu III a 2.177 pacientů ve stadiu IV, což představuje 
25,4%, resp. 25.3% ze všech pacientů s diagnózou KRK 
Je známou skutečností, že KRK je nádor dobře ovlivnitelný prevencí. Primární prevence spočívá v  úpravě 
životosprávy a jídelníčku. Sekundární prevence je zaměřena buď na vyhledávání a časnou diagnostiku onemocnění 
u bezpříznakových jedinců starších 50 let (screening, depistáž) nebo na dlouhodobé sledování vysokorizikových 
skupin chorob, tedy osob s pozitivní rodinnou či osobní anamnézou kolorektální neoplázie nebo déletrvajícího 
nespecifického střevního zánětu (dispenzarizace, surveillance, follow–up). Osobní anamnézou se rozumí stav 
po operaci pro KRK nebo po endoskopickém odstranění adenomového polypu. Surveillance probíhá formou 
dispenzárních kolonoskopií, které se provádějí v pravidelných intervalech. Jejich cílem je záchyt rekurentních 
adenomů, jejich odstranění a tím přerušení kancerogeneze KRK. 
Intervaly dispenzárních kolonoskopií vychází z odborných doporučení. V  roce 2010 byla publikována obsáhlá 
Evropská guidelines pro screening a diagnostiku KRK, vypracovaná na základě principu evidence based medicine. 
Součástí těchto doporučení je i schéma intervalů dispenzárních kolonoskopií, které bylo adaptováno pro účely 
této studie. Pacienti jsou zde rozděleni (dle počtu, velikosti a histopatologické charakteristiky adenomových 
polypů) do tří skupin určující míru rizika (nízké, střední a vysoké riziko) vzniku KRK. Klíčovým intervalem sledování 
jsou jeden až tři roky, během kterých je dispenzární kolonoskopie indikovaná u pacientů se středním (3 roky)  
a vysokým rizikem (1 rok).  

Kolonoskopie: dispenzarizace pacientů po endoskopické terapii, 
trendy a strategie



420     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     421

Kolonoskopie: dispenzarizace pacientů po endoskopické terapii, 
trendy a strategie
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Take home message
1.  Předpokladem úspěšné léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu je proto především posoudit 

jejich resekabilitu s cílem jejich kurabilního odstranění.

2. Hlavním smyslem předoperačního vyšetření je:                                                         
 - definovat počet a segmentární či lobární distribuci metastáz, identifikovat eventuální přítomnost 
    extrahepatických metastáz,                                                                  
 - určit resekabilitu na základě onkologického hlediska a technických možností.

3. Dnes nejčastěji užívanými zobrazovacími vyšetřeními k detekci jaterních a plicních metastáz jsou 
multidetektorové CT (MDCT), magnetická rezonance (MR) a fluorodeoxyglukózová pozitronová emisní 
tomografie – F18-FDG PET (PET).

4. Z onkologického hlediska je cílem léčby, při současných možnostech účinné systémové protinádorové 
terapie, dosáhnout úplného odstranění jak jaterních, tak i mimojaterních metastáz.

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

Současný konsensus v kurativní resekci jater při léčbě 
nemocného s metastatickým kolorektálním karcinomem
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Úvod
V  incidenci kolorektálního karcinomu (KRK) je Česká republika trvale na předním místě na světě, zvláště pak  
u mužů. Trvale narůstá a dosahuje 8,5 tisíce pacientů za rok (1). Z větší části se jedná o pacienty s pokročilým 
onemocněním: asi 25 – 30 % nemocných má v  době stanovení primárního nádoru na střevě již zjistitelné 
metastatické postižení jater. U dalších cca 35 % se jaterní sekundarity vyvinou s  časovým odstupem. Méně 
často nacházíme postižení plic, raritně mozek. Dříve byla terapie u metastatického postižení jater málo úspěšná. 
Léčebné možnosti se však u nemocných s  diseminovaným onemocněním v  průběhu posledních 2 desetiletí 
výrazně rozšířily (2). Nejúčinnější léčbou je chirurgicky jaterní metastázy radikálně odstranit, tj. provést kurativní 
resekci. Tato může být provedena primárně po jejich zjištění, kdy hovoříme o primárně resekabilních jaterních 
metastázách. V případě primárně neresekabilních metastáz, ať již z důvodů jejich mnohočetného bilobárního 
výskytu či velkém operačním riziku spojeném s lokalizací, se rozdělí tato skupina na dvě podskupiny v závislosti 
na léčebné odpovědi podané chemobioterapie. Zatímco po CT(MR) re–stagingu u skupiny bez léčebné odpovědi 
můžeme pokračovat v paliativní chemobioterapii, ze druhé skupiny s regresí jaterního postižení indikujeme část 
nemocných, u kterých jsme schopni ložiska odstranit, k operačnímu výkonu opět s cílem kurabilní resekce. U této 
skupiny, u které došlo po podání chemobioterapie k tzv. konverzi (odtud konverzní chemobioterapie). Poslední 
skupinu tvoří pacienti, u kterých po resekci došlo v průběhu dispenzárního sledování k opětovnému vytvoření 
metastatického ložiska a jsou indikováni k reresekci, opět s jejím kurabilním cílem. 
Nejlepších výsledků v  léčbě nemocných s  metastatickým postižením jater při kolorektálním karcinomu lze 
dosáhnout kombinací resekčního výkonu se systémovou  protinádorovou léčbou. U primárně resekabilních 
s adjuvantní, u části nemocných s primárně neresekabilními metastázami s neoadjuvantní (konverzní) a následně 
po operačním výkonu s adjuvantní systémovou léčbou. U části pacientů s primárně resekabilními metastázami 
je přínosné podávat neadjuvantní cytotoxickou léčbu. Přínos biologické léčby u této skupiny nemocných nebyl 
prokázán (3). V  určitých případech, kdy nelze primárně jaterní resekci indikovat, zvažujeme možnost tzv. 
etapových výkonů (viz níže). Odstranění ložiska pomocí radiofrekvenční ablace (RFA) nelze v případě metastáz 
kolorektálního karcinomu považovat za kurabilní resekci. Nicméně z této ablativní metody může pacient v určitých 
případech výrazně profitovat (4) U nemocných, u kterých nelze metastatické ložiska odstranit, lze na určitou 
dobu onemocnění stabilizovat paliativní protinádorovou terapií (5).
Předpokladem úspěšné léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu je proto především posoudit jejich 
resekabilitu s cílem jejich kurabilního odstranění. Podmínky kvalifikovaného rozhodnutí jsou následující:                
1.  kvalitní zobrazení jaterního nálezu a eventuálních extrahepatických metastáz, určení jejich resekability 

(technicky),                  
2.  posouzení kvality nádorem nepostiženého jaterního parenchymu a jeho předpokládaného ponechaného 

objemu,               
3.  posouzení technické proveditelnosti resekce a rizika výkonu zkušeným jaterním chirurgem (a anesteziologem),                 
4.  posouzení načasování resekce a systémové protinádorové léčby.

Vzhledem k tomu, že na léčbě těchto nemocných se podílí několik oborů (onkolog, chirurg, radiolog, radioterapeut, 
patolog, hepatolog, gastroenterolog, anesteziolog), pacienti jednoznačně profitují z  jejich společného 
rozhodování a výběru optimálního terapeutického postupu u každého z nich v rámci multioborových komisí (MK), 
z tzv. personalizované medicíny (6,7).
Provedení adekvátního zobrazovacího vyšetření je zásadní jak pro stanovení diagnózy a stagingu, tak pro 
plánování chirurgického výkonu či terapeutického postupu vůbec. Má též význam pro následnou dispenzarizaci. 
Dalšími podmínkami jsou posouzení funkční kvality jaterního parenchymu a odhad objemu ponechané části jater 
(remnant). Hlavním smyslem předoperačního vyšetření je:
–  definovat počet a segmentární či lobární distribuci metastáz, identifikovat eventuální přítomnost 

extrahepatických metastáz,                
–  určit resekabilitu na základě onkologického hlediska a technických možností.

Zobrazení jaterních a extrahepatických metastáz
V současné době je k identifikaci jaterních metastáz používána celá řada moderních metod – od ultrasonografie 
(US), přes CT, MR až po PET.         
Abdominální ultrasonografie má v diagnostice jaterních metastáz KRK význam limitovaný, daný nízkou senzitivitou 
50 – 70 % a významnou závislostí na kvalitě sonografisty („operator–dependent“ vyšetření). Nicméně s použitím 
mikrobublin (perflubutane ultrasound microbubbles) lze docílit o 20 % vyšší senzitivity. Tato metoda je dnes 
využívána především u malých lézí, kde může předčít i kontrastní CT vyšetření (8).
Dnes nejčastěji užívanými zobrazovacími vyšetřeními k detekci jaterních a plicních metastáz jsou multidetektorové 
CT (MDCT), magnetická rezonance (MR) a fluorodeoxyglukózová pozitronová emisní tomografie – F18–FDG 
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PET (PET) se senzitivitou 74,4 %, 80,3 % a 81,4 % („per lesion“) a 83,6 %, 88,2 % a 94,1 % („per patient“) 
(9). Nicméně data z PET jsou obtížně srovnatelná s ostatními metodami. MR prokazuje ve srovnání s CT vyšší 
senzitivitu o ložisek menších 10 mm (81,1 % oproti 74,8 % u pacienta, 86,3 % oproti 82,6 % u ložiska) (10). Je 
však třeba zdůraznit, že tyto údaje opomíjejí zkušenosti konkrétních pracovišť, která dnes nejčastěji používají 
CT, MR a kontrastní ultrasonografii (CEUS – contrast–enhanced ultrasound) s tím, že MR je v současné době 
považována v určení charakteru jaterní léze za nejlepší. Nicméně CT v arteriální fázi ukáže chirurgovi vaskulární 
anatomii a vztah ložiska k těmto strukturám. Zobrazovací vyšetření mají své místo i po ukončení neadjuvantní 
chemoterapii. Při nekontrastním CT a MR se lze vyjádřit k jaterní steatóze, ale steatohepatitidu zobrazit nelze. 
Na sinusoidální poškození lze usuzovat na základě nepřímých známek portální hypertenze či použitím kontrastní 
látky při MR (Eovist). Pomocí CT volumetrie lze s dostatečnou přesností určit objem předpokládaného jaterního 
remnantu po plánované resekci. 
Intraoperační US (IOUS) je v kombinaci s explorací chirurga v současné době nejlepším standardem k upřesnění 
patologického nálezu v jaterním parenchymu a jeho vztahu se strukturami. Původní operační plán mění u každého 
čtvrtého pacienta. V  sestavě 250 nemocných oproti předoperační nálezu při kontrastním CT vyšetření navíc 
odhalilo patologickou lézi v jaterním parenchymu u 27 % nemocných (9). 
Pro detekci extrahepatických metastáz se dnes většinou používá kombinace CT a PET. Zatímco s vysoce 
kvalitním CT u většiny pacientů vystačíme, PET může u části nemocných prokázat metabolicky aktivní ložiska 
navíc. V současné době je proto PET indikován pouze u nemocných s vysokým rizikem extrahepatálního šíření 
KRK s tím, že jeho senzitivita je u nemocných po neadjuvantní chemoterapii nižší (11).  
Nálezy při zobrazovacích vyšetření je třeba vždy posuzovat v  celém kontextu rozhodovacího procesu MK  
u konkrétního pacienta. Hrubou chybou je poskytnutí informace na základě přecenění jednoho, mnohdy 
z kontextu vytrženého, nálezu. 

Určení resekability jaterních metastáz
Po vyloučení kontraindikací k provedení velkého nitrobřišního výkonu vzhledem k  internímu nálezu ze strany 
anesteziologa je vhodné determinovat resekabilitu z  hlediska onkologického a technického. Z  onkologického 
hlediska je třeba zvážit možnosti léčby eventuálních extrahepatických metastáz a případnou odpověď na 
neadjuvantní systémovou léčbu. Z technického hlediska musíme posoudit radikalitu resekce s odstraněním všech 
metastáz do zdravé tkáně při ponechání dostatečného objemu funkčního jaterního parenchymu. 

A – Onkologická resekabilita
Z onkologického hlediska je cílem léčby, při současných možnostech účinné systémové protinádorové terapie, 
dosáhnout úplného odstranění jak jaterních, tak i mimojaterních metastáz.       
I – Při zjištění extrahepatického onemocnění je třeba zhodnotit lokalizaci, multiplicitu, rozsah a možnosti resekce 
všech ložisek. Pokud nehovoříme o primární lokalizaci KRK a jeho eventuální rekurenci, nejčastější lokalizací 
jsou intraabdominální lymfatické uzliny a plíce. Extrahepatická diseminace je po provedené resekci jaterních 
metastáz vedle pozitivní resekční plochy a počtu ložisek nezávislým negativním faktorem výsledku léčby: 
zatímco po odstranění izolovaných plicních metastáz či periportální lymfadenopatii pacient přežívá 5 let ve  
30 – 40 % a při rozsahem limitované peritoneální diseminaci v 15 – 30 %, při mnohočetných aortokaválních 
ložiscích z  jaterní resekce pacient neprofituje a 5 let se dožívá méně než v  15 % případů (12). Rekurence 
onemocnění je u nemocných s  extrahepatickou diseminací po resekci jater zaznamenána v  84 – 95 % (12). 
Z výše uvedených důvodů plyne, že u pacientů, u kterých lze radikálně extrahepatické metastázy odstranit (např. 
izolovanou periportální lymfadenopatii či izolovanou plicní metastázu) není jaterní resekce kontraindikována  
a 5tileté přežití u této skupiny nemocných se blíží výsledku u skupiny bez extrahepatických ložisek. Pokud nelze 
extrahepatická ložiska odstranit, jaterní resekci neindikujeme. 
II – U nemocných indikovaných k podání systémové terapie před plánovanou resekcí jater dojde k  regresi 
ložisek ve více než 85 %. U části z nich lze kurabilní jaterní resekci provést. U zbylé skupiny progrese v průběhu 
terapie svědčí pro agresivní biologické chování nádoru. Vzhledem k nízkému procentu 5tiletého přežívání po 
hepatektomii resekci jaterních ložisek někteří autoři nedoporučují. R. Adam prokázal, že pokud dojde v průběhu 
protinádorové terapie k progresi u pacienta s více než 3 jaterními ložisky, jeho šance na 5tileté přežití po jaterní 
resekci je pouze 8 % (13). I když některé pozdější studie tento názor změkčují, je všeobecně přijato, že tvorba 
nových ložisek v průběhu systémové léčby je významným negativním faktorem výrazně snižujícím přežívání po 
hepatektomii (14). 

B – Technická resekabilita
Kvalifikovaný odhad resekability závisí na posouzení lokalizace jaterních metastáz, anatomického uspořádání 
jater, jejich funkce, odhadu velikosti jaterního remnantu v rámci MK. Podmínkou kurabilní resekce je dosažení 



430     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Současný konsensus v kurativní resekci jater při léčbě nemocného 
s metastatickým kolorektálním karcinomem

radikálního odstranění ložisek s negativními okraji při ponechání minimálně 2 sousedících segmentů s adekvátním 
cévním přítokem a odtokem a s adekvátní biliární drenáží. V současné době jde především o přesné posouzení 
jaterního remnantu z hlediska objemu a funkce, dále o zvolení vhodné strategie operačního výkonu a dodržení 
negativních resekčních okrajů. 

I – Odhad adekvátního objemu ponechaného jaterního parenchymu je umožněn tzv. volumetrií, nejčastěji 
CT volumetrii. Umožňuje stratifikovat pacienty podle rizika rozvoje poresekčního jaterního selhání. Navíc 
může být vodítkem, kdy u pacienta provést portální venózní embolizaci (PVE) s  cílem dosáhnout hypertrofie 
předpokládaného jaterního remnantu a umožnit provedení velké jaterní resekce. Zatímco zdravý jaterní 
parenchymu toleruje snížení objemu až na 25 – 20 %, volum jater po systémové protinádorové terapii či při 
fibrotické přestavbě by neměl podkročit 40 % původního objemu (15). 

II – Odhad ponechaného jaterního objemu nemusí korelovat s adekvátní jaterní funkcí. K objektivizaci funkce 
jater se používá celá řada funkčních testů: ICG, hodnota sérového bilirubinu či agregovaná skóre – např. MELD. 
Při chronickém jaterním onemocnění je vhodné provést jaterní biopsii s  vyšetřením eventuální histologické 
abnormality. V každém případě je nutné dát výsledek do korelace s ostatními údaji (absolvovaná chemoterapie, 
obezita, prodělaná virová hepatitida apod.). Skutečnost, že PVE vede u nemocného ke zjevné hypertrofii, je 
posuzována jako pozitivní faktor funkce jaterního remnantu. Naopak: nedojde–li po PVE k hypertrofii objemově 
alespoň o 5 %, můžeme hovořit o vysokém riziku pooperačního jaterního selhání (16). 

III – Strategie resekčního výkonu odvisí od lokalizace, velikosti a množství jaterních metastáz. V případě malých 
resekcí je jednodobý výkon bezpečný. V případě biliární lokalizace ložisek existuje několik možností, jak docílit 
kurabilní resekce. Nejčastěji se provede výkon dvoudobý, kdy v první době odstraníme ložiska v předpokládaném 
jaterním remnantu na straně kontralaterální následné PVE. V druhé době po kontrole hypertrofie remnantu po 
PVE provádíme resekci jater ipsilaterálně. Dlouhodobé přežití u těchto nemocných se překvapivě blíží skupině 
po jednodobém výkonu (17). Perkutánní PVE je považována ve srovnání s  prostou ligaturou větve v. portae 
za efektivnější (17). Nově se v  rámci klinického experimentu analyzuje přínos metody ALPPS (associating 
liver partition and portal vein ligation for stage hepatectomy), u které je popisována dostatečná hypertrofie 
v průběhu 2 týdnů (18). Nicméně řada autorů popisuje s metodou spojenou vysokou morbiditu a mortalitu (40 % 
resp. 12 %) (19). 

IV – Podmínky na onkologickou radikalitu stran negativních okrajů resekční plochy se v  průběhu posledního 
desetiletí výrazně změnila. R0 resekce původně znamenala dodržení minimálně 1 cm širokého lemu zdravé tkáně 
(20). V současné době je prokázáno, že jedinou podmínkou dodržení pravidla R0 resekce je pouhá negativita 
okrajů, nikoliv její šíře (21). Tento závěr je podložen genetickou a patologickou studií (22).

Léčba tzv. mizejících metastáz kurabilní resekcí
Jaterní ložiska jsou u části nemocných po podání neadjuvantní chemoterapie při kontrolním zobrazovacím 
vyšetření obtížně detekovatelná či dokonce nedetekovatelná, při PET mohou původní ložiska jevit známky non–
viability. Hovoříme o pozitivní odpovědi na podanou systémovou terapii. Nacházíme ji jak u nemocných primárně 
neresekovatelných, tak i resekovatelných, je spojena především s podáním biologické léčby a je pro pacienta 
nepochybně pozitivním faktorem (23). Nicméně kompletní rentgenologická odpověď není totožná s kompletní 
„sanací“ metastáz a bývá pro následnou léčbu závažným problémem z následujících důvodů (24):
–  mohou být mylně považována za „vyléčená“ (překvapivě častý omyl),
–  při resekčním výkonů mohou být tato ložiska v jaterním remnantu mylně ponechána, protože nejsou pro 

chirurga při operaci detekovatelná.

Výskyt mizejících metastáz u 5 – 38 % pacientů bývá vyšší zejména v případě nekvalitního nebo nekompletního 
vyšetření před zahájením léčby nebo v situaci, kdy je přesnost kontrastního CT vyšetření snížena přítomností 
steatózy či steatohepatitidy. U těchto nemocných je indikována MR (9,10).  
Z výše uvedených důvodů je snahou se této kompletní odpovědi vyvarovat a to omezením počtu cyklů 
chemo(bio)terapie a časnějším provedením re–stagingového zobrazovacího vyšetření. Při pozitivní odpovědi je 
třeba rentgenologickému „vymizení“ metastáz předejít včas indikovaným chirurgickým výkonem. V případě, že 
již tato situace nastane, je doporučeno po provedení hepatektomie pokračovat v  lokoregionální chemoterapii 
intraarteriálním přístupem (HAI – hepatic artery infusion) aplikací oxaliplatiny (25). Nicméně cílem i u této 
skupiny nemocných je provést resekční výkon kurabilně.  
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Zásadní význam resekce jaterních metastáz 
Současné výsledky ukazují, že správně indikovaná a provedená resekce jaterních metastáz dokáže signifikantně 
prodloužit život pacientů. Za prognostické faktory se považuje velikost jaterní metastázy > 5 cm, počet > 4, 
bilobární charakter postižení, invaze do lymfatických uzlin pediklu a vysoká hladina CEA (27).
V naší republice bohužel není vždy chirurgická intervence zvažována na prvním místě (26). Pacienti s jaterními 
metastázami dostávají většinou primárně systémovou léčbu a možnost provedení resekce je odsunuta. Ne 
vždy jsou však jaterní metastázy operabilní. Velká retrospektivní studie autorů Kopetz a spol. (27) ukázala 
na souboru 2 470 pacientů přibližně 20% primární operabilitu jaterních metastáz s tím, že 5tiletého přežití se 
dožilo 55,2 % pacientů v porovnání s 19,5 %, kteří operaci neprodělali. Význam operability jaterních metastáz 
se jeví jako zásadní pro prognózu onemocnění. Radikální resekce jater u nemocných s  jaterními metastázami 
KRK přináší ve srovnání s jinými léčebnými modalitami signifikantně nejdelší přežívání a to nehledě na výrazný 
léčebný pokrok biochemoterapie. Až 60 % nemocných, u kterých byla provedena resekce jater R0 s následnou 
adjuvantní biochemoterapií se dožije 5 let od stanovení diagnózy (28). Zásadním problémem je nízké procento 
resekovatelných nemocných nepřevyšující 20 %. U těchto nemocných je nutné využít všech dostupných možností 
k  dosažení downstagingu (downsizingu). Odpověď nádoru a sekundární resekabilita jaterních metastáz KRK 
po neadjuvantní chemoterapii v  kombinaci s  cílenou léčbou cetuximabem prokázala randomizovaná studie  
2. fáze CELIM (29) u 111 pacientů s primárně neresekovatelnými metastázami (technicky neresekabilní nebo 
≥ 5 metastáz). Ve skupině pacientů s neoadjuvantně podávaným cetuximabem v kombinaci s FOLFOX6 došlo 
ke konverzi u 20 (38 %), ve skupině s FOLFIRI u 16 (30 %) nemocných. Celkově tak byl pokus o konverzi (a tím  
i k resekci jater) úspěšný u 36 (32.5 %) primárně neresekovatelných nemocných (!). Ve zpětném srovnání léčebné 
odpovědi převládali nemocní s K–RAS divokého typu oproti mutovanému (70 % vs. 41 %, p = 0.008). Z tohoto 
důvodu je nejlepších výsledků dosahováno multimodální terapií s uplatňováním personalizovaného přístupu ke 
každému pacientovi s dodržením kritérií zachování co nejvyšší kvality jeho života. A to nehledě na celou řadu 
doposud nevyjasněných otázek týkajících se jednotlivých léčebných postupů (29). Vzniká tak pojem „oncosurge“ 
postihující celou komplexnost problematiky a především multidisciplinární přístup v léčbě těchto nemocných. 
„Oncosurge“ systém považuje provedení resekce všech metastatických ložisek za zásadní při ponechání 
zbytkového parenchymu zdravé tkáně > 20 %. Za prognostické faktory je považován PS a stav nepostiženého 
jaterního parenchymu. Extrahepatické metastázy nejsou a priori považovány za kontraindikaci resekčního 
výkonu. Takto lze v případě provedení resekce jater R0 dosáhnout více jak 50% pětiletého přežití (30).

Závěr
Efektivním diagnosticko – terapeutickým přístupem lze u pacientů s  metastatickým postižením jater  
u kolorektálního karcinomu docílit pětileté přežití přesahující 50 %. Nejúčinnější léčbou je kurabilní resekce 
jater, kterou lze v současné době indikovat primárně u 20 – 25 % nemocných. U části nemocných lze resekci 
provést po konverzní systémové protinádorové léčbě. Lze také použít speciálních chirurgických technik (výkony 
kombinované, dvoudobé) či výkon umožnit po artificiálně vyvolané hypertrofii plánovaného jaterního remnantu. 
Současnou bezpečnost operačního výkonu, s mortalitou menší než 1 %, umožňuje nejen pokročilá operační 
technika, ale sofistikovaný odhad velikosti a funkčnosti ponechaného jaterního parenchymu, kvalitní perioperační 
péče anesteziologa a minimalizací hepatotoxického poškození jater předoperačně podávanou protinádorovou 
léčbou. 
Úspěšná léčba u těchto nemocných závisí na těsné mezioborové spolupráci (multioborové komise), která na 
principu personalizované medicíny určuje léčebný a dispenzární postup u jednotlivých pacientů.
Poznámka: upravený text publikován ve Farmakoterapii, Kolorektální karcinom, 2013. 

Podpořeno granty IGA MZČR NT 13 660 a ZRO MO 1012.
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metastatickým kolorektálním karcinomem

Miroslav Ryska
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Miroslav Ryska

Předpokladem úspěšné léčby jaterních metastáz KRK
- posouzení resekability s cílem jejich kurabilního odstranění 

Podmínky kvalifikovaného rozhodnutí jsou následující:                                                                                              
1 – kvalitní zobrazení jaterního nálezu a ev. extrahepatických
      metastáz, určení jejich resekability (technicky)                                                                                                      
2 – posouzení kvality nádorem nepostiženého jaterního parenchymu a 
     jeho předpokládaného ponechaného objemu                                                                                  
3 – posouzení technické proveditelnosti resekce a rizika výkonu 
     zkušeným  jaterním chirurgem (a anesteziologem)                                                                                                 
4 – posouzení načasování resekce a systémové protinádorové léčby

Léčba nemocného s jaterními metastázami KRK

Miroslav Ryska

- definovat počet a segmentární či lobární distribuci metastáz, 
identifikovat eventuální přítomnost extrahepatických metastáz

- určit resekabilitu na základě onkologického hlediska a 
technických možností

Dnes nejčastěji užívanými zobrazovacími vyšetřeními k detekci 
jaterních a plicních metastáz jsou multidetektorové CT (MDCT), 
magnetická rezonance (MR) a fluorodeoxyglukózová pozitronová 
emisní tomografie  - F18-FDG PET (PET) se senzitivitou 74,4 %, 
80,3 % a 81,4 % („per lesion“) a 83,6 %, 88,2 % a 94,1 % („per 
patient“). 

Hlavní smysl předoperačního vyšetření 
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Miroslav Ryska

Zásadní význam resekce jaterních metastáz 

Současné výsledky ukazují, že správně indikovaná a 
provedená resekce jaterních metastáz dokáže 
signifikantně prodloužit život pacientů. Za prognostické 
faktory se považuje velikost jaterní metastázy > 5 cm, 
počet > 4, bilobární charakter postižení, invaze do 
lymfatických uzlin pediklu a vysoká hladina CEA.

Miroslav Ryska

Léčba tzv. mizejících metastáz kurabilní resekcí

Kompletní rentgenologická odpověď není totožná 
s kompletní „sanací“ metastáz a bývá pro následnou 
léčbu závažným problémem z následujících důvodů:
- mohou být mylně považována za „vyléčená“ 

(překvapivě 
častý omyl),

- při resekčním výkonů mohou být tato ložiska v jaterním 
remnantu mylně ponechána, protože nejsou pro 
chirurga při operaci detekovatelná.

Miroslav Ryska

A – Onkologická resekabilita
Z onkologického hlediska je cílem léčby, při současných 
možnostech účinné systémové protinádorové terapie, dosáhnout 
úplného odstranění jak jaterních, tak i mimojaterních metastáz.    

B – Technická resekabilita
Podmínkou kurabilní resekce je dosažení radikálního odstranění 
ložisek s negativními okraji při ponechání minimálně 2 sousedících 
segmentů s adekvátním cévním přítokem a odtokem a s adekvátní 
biliární drenáží. V současné době jde především o přesné 
posouzení jaterního remnantu z hlediska objemu a funkce, dále o 
zvolení vhodné strategie operačního výkonu a dodržení negativních 
resekčních okrajů.  
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Pozn.Miroslav Ryska

Závěr
Efektivním diagnosticko – terapeutickým přístupem lze u pacientů 
s metastatickým postižením jater u kolorektálního karcinomu docílit 
pětileté přežití přesahující 50 %. Nejúčinnější léčbou je kurabilní
resekce jater, kterou lze v současné době indikovat primárně 
u 20 – 25 % nemocných. 
U části nemocných lze resekci provést po konverzní systémové 
protinádorové léčbě. Lze také použít speciálních chirurgických 
technik (výkony kombinované, dvoudobé) či výkon umožnit po 
artificiálně vyvolané hypertrofii plánovaného jaterního remnantu.
Současnou bezpečnost operačního výkonu, s mortalitou menší než 
1 %, umožňuje nejen pokročilá operační technika, ale sofistikovaný 
odhad velikosti a funkčnosti ponechaného parenchymu, kvalitní 
perioperační péče anesteziologa a minimalizací hepatotoxického
                                        poškození jater předoperačně podávanou 
                                        protinádorovou léčbou.  

Současný konsensus v kurativní resekci jater při léčbě nemocného 
s metastatickým kolorektálním karcinomem
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POZNÁMKY:

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Masarykův onkologický ústav, Brno

“Modrá kniha” jako vodítko v komplexní péči o nemocné 
s pokročilým kolorektálním karcinomem



438     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     439



438     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     439

Take home message
1.  Jaterní a plicní metastázy kolorektálního karcinomu se vyskytují u 10–22% nemocných 

2. Metodou léčebné volby je jaterní a plicní resekce provedené ve dvou dobách 

3. V první době je operováno vždy pokročilejší onemocnění. 

4. U recidivy metastáz je indikována jejich reresekce nebo RFA

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Chirurgická klinika FN v Plzni

Současné problémy při radikálním odstranění jaterních 
a plicních metastáz a jejich možné řešení
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Spoluautoři: Vodička J., Špidlen V., Liška V., Skalický T., Fichtl J., Sutnar A.
Chirurgická klinika FN v Plzni 

Úvod: 
Jaterní a plicní metastázy kolorektálního karcinomu se vyvinou přibližně u 20–70%, resp. u 10–22% nemocných 
s kolorektálním karcinomem. Otázka jejich optimální léčby je stále předmětem mnoha diskuzí. Cílem práce proto 
bylo zhodnocení výsledků chirurgické léčby v rámci multimodálního léčebného postupu. 

Materiál a metoda: 
V letech 2002 – 4/2013 jsme řešili celkem 30 nemocných s oběma typy metastáz kolorektálního karcinomu. 
Průměrný věk nemocných byl 62.8 ± 10.7 let. U 19 nemocných se jednalo o metachronní a u 11 pak o synchronní 
metastázy. U metachronních metastáz předcházely jaterní metastázy ve 14 případech plicním a plicní metastázy 
pak byly diagnostikovány před jaterními u 5 nemocných. U sedmi nemocných se oba typy metastáz vyskytly 
současně. Jaterní resekci jsme provedli u 23, radiofrekvenční ablaci (RFA) u 7 nemocných. U 15 nemocných byla 
provedena laserová metastasektomie, u 14 pak plicní resekce a u jednoho nemocného RFA ložisek. U 25 nemocných 
jaterní výkon předcházel výkonu plicnímu. 73.3% nemocných mělo následnou adjuvantní onkologickou léčbu.

Výsledky:  
Do 30 dní po operaci zemřel 1 nemocný (3.3%) na aktinomykotickou sepsi komplikovanou infekcí methicillin 
resistentním stafylokokem. Morbidita souboru činila 10%. K recidivě metastáz v játrech došlo u 6 nemocných, 
u všech byla provedena RFA. Medián celkového a bezpříznakového přežívání nemocných po primární operaci 
metastáz byl 6.9, resp. 1.1 roku.         
                                                    
Závěr: 
Chirurgická léčba je jedinou alternativou v rámci multimodální léčby nemocných s jaterními a plicními metastázami 
kolorektálního původu, která nabízí nemocným dobré dlouhodobé výsledky.

Současné problémy při radikálním odstranění jaterních a plicních metastáz 
a jejich možné řešení
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Současné problémy při radikálním odstranění jaterních 
a plicních metastáz a jejich možné řešení
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POZNÁMKY:

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.  
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nejčastější otázky v rozhodování multioborové komise 
u nemocného s jaterními metastázami 

kolorektálního karcinomu
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POZNÁMKY:

POZNÁMKY:

PRO: doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D.
FN Plzeň, Onkologické a radioterapeutické oddělení  

a LF UK Biomedicínské centrum, Plzeň

PROTI: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Uplatnění biomarkerů pro časnou detekci 
kolorektálního karcinomu
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POZNÁMKY:

MUDr. Petr Beneš
Interní oddělení – Nemocnice Na Homolce, Praha

Nutrice jako součást podpůrné léčby pokročilého 
onemocnění – kdy, jak, proč a pro koho
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Take home message
1.  Terapie adenokarcinomu rekta je založena na chirurgické resekci a u vyšších stádií nádoru je tato 

kombinována s radioterapií či chemoradioterapií. Dlouhodobé přežívání pacientů je determinováno 
zejména systémovým (vzdáleným), nikoliv lokálním relapsem.

2. Běžně používané dávky záření v neoadjuvanci mohou u senzitivních karcinomů vést až ke kompletnímu 
zániku nádoru – pCR– pathologic complete response. Příznivé onkologické výsledky pacientů s pCR 
zpochybňují nutnost odstranění rekta s mezorektem popřípadě i anu.

3. Neoperační management těchto pacientů je problematický z důvodu nízké korelace mezi klinickým  
a patologickým nálezem a nízké citlivosti detekce pozitivních spádových uzlin. Je zatížen vyšší lokální 
rekurencí, celkové přežívání se v publikovaných souborech příliš neliší od výsledků konvenční léčby.

4. Lokální excize postradiační jizvy vede ke zpřesnění diagnostiky se snížením rizika lokálního relapsu.  
Slibné výsledky se ukazují i ve skupinách pacientů s téměř kompletní odpovědí na neoadjuvanci léčených 
lokálním výkonem. V současnosti zatím chybí důkazy potvrzující oprávněnost těchto postupů.

MUDr. Petr Dytrych 
I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 

Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom rekta 
bez chirurgické intervence?
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Spoluautoři: Krška Z., Hoskovec D.
I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Kolorektální adenokarcinom je nejčastější malignitou zažívacího traktu. Česká republika zaujímá přední místa ve 
světových statistikách incidence a mortality. Terapie adenokarcinomu rekta je založena na chirurgické resekci  
a u vyšších stádií nádoru je tato kombinována s radioterapií či chemoradioterapií /CHRT/. Zdokonalením 
chirurgické techniky v druhé polovině minulého století (koncept totální mezorektální excize /TME/) se počet 
lokálních recidiv výrazně snížil. Dlouhodobé přežívání pacientů je determinováno zjm. systémovým (vzdáleným) 
, nikoliv lokálním relapsem. 
Neoadjuvantní radioterapie či chemoradioterapie u vyšších stádií onemocnění může přispět k regresi tumoru, 
k  tzv. downsizingu a downstagingu, tudíž u nádorů původně dosahujících cirkumferenčního radiálního okraje 
lze po neoadjuvanci dosáhnout s  vyšší pravděpodobností R0 resekce, krom toho dochází také k  regresi 
případné malignity ve spádových uzlinách. Nádory střední a distální třetiny rekta mohou metastazovat  
v 16–23% do laterárního lymfatického systému pánve. Kurativní dávka pro adenokarcinom rekta se pohybuje 
okolo 70 Gy. V neoadjuvanci jsou vzhledem k toxicitě využívány dávky okolo 46–56 Gy. U některých pacientů však 
mohou mít již tyto nižší dávky kurativní efekt. Řada retrospektivních studií ukázala 5 leté přežívání 50–90%  
u T1–T2–T3 stádií adenokarcinomu rekta, pacientů léčených pouze radioterapií (bez chirurgického výkonu), 
řada úmrtí neměla souvislost s malignitou. Je tedy evidentní, že i tyto nižší dávky neadjuvantní terapie mohou  
u senzitivních karcinomů vést až ke kompletnímu zániku nádoru. 
Řada autorů demonstrovala, že právě míra regrese tumoru po neoadjuvantní CHRT je prediktivním ukazatelem 
přežívání . Nejlepší prognózu mají pacienti s kompletní regresí nádoru (pCR– pathologic complete response) či 
téměř kompletní odpovědí. Podle použité neoadjuvantní CHRT je pCR dosahována v různé míře /10–36%/ Ve 
skupinách s nižším stagingem před radioterapií a menšími tumory je pCR dosahována ve větší míře. 
Příznivé onkologické výsledky pacientů s pCR zpochybňují nutnost odstranění rekta s mezorektem, případně 
i análnho kanálu – chirurgickými výkony zatíženými nemalou morbiditou. Úskalím případného „wait and see“ 
postupu je zaprvé potvrzení kompletní odpovědi nádoru na neoadjuvanci (korelace klinické a patologické CR 
dosahuje jen 25–60% /15,16/), zadruhé vyloučení metastatického postižení spádových lymfatických uzlin  
(3–8,7% s  ypT0 je N+) /11,12, 17/. Dostupné literární údaje demonstrují vyšší výskyt lokální rekurence  
(5–6%) /13, 14/  v případě pacientů vedených „wait and see“ managementem, oproti radikálním chirurgickým 
výkonům u pacientů s  pCR, resp. ypT0 (0,5–3,3 %) /11–12/. V  případě srovnání celkového přežívání se však 
rozdíly mezi těmito soubory stírají. Alternativou „wait and see“ politice je potvrzení ypT0 pomocí lokální excize 
postradiační jizvy. Revizí výsledků takto vedených pacientů uvedených v dostupné literatuře zjišťujeme u souboru  
159 pacientů cca 2% lokální rekurenci při průměrné délce sledování asi 58 měsíců. /1–11, 18/ Příznivé výsledky 
experimentálních souborů pacientů podstoupivších CHRT a lokální excizi dokonce pro tumory s nekompletní 
odpovědí na neoadjuvanci vedenou k zahájení řady randomizovaných studií , kdy pacienti s T1–T3 tumory, kteří 
dobře odpovídají na neoadjuvantní CHRT, jsou indikováni k lokální excizi, s předpokladem dostatečně radikálního 
výkonu s menší morbiditou a mortalitou – ACOSOG Z6041 (USA), GRECCAR 1, GREECAR 2 (Francie), CONTEM (UK, 
Francie, Dánsko, Švédsko) , CARTS (Nizozemí). 
 Teprve výsledky takto designovaných studií s dostatečnou dobou follow up a dalších, které budou porovnávat 
časnou ale také pozdní morbiditu, funkční výsledky a kvalitu života  jednotlivých terapeutických modalit, by mohly 
mít potenciál zodpovědět položenou otázku – zdali je možné a racionální uplatnit rutinně rektum zachovávající 
přístup léčby adenokarcinomu rekta u většího množství pacientů. 

Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom rekta bez chirurgické intervence?
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Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom rekta bez chirurgické intervence?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Léčit ?   

1. Alternativní  metoda  terapie  
 

2. Diagnostika – potvrzení CR 
 

3. Nižší morbidita a mortalita  - (méně komplikací, lepší 
funkční výsledky, lepší  kvalita života) 
 

4. Selekce      
 

Předpoklady:  

Vyléčit ?  

Papillon J 1990:  
 
312 pts - časné  T1 a malé  T2  nizké  adenokarcionomy rekta    
 - průměrný follow –up  více jak 5 let  
 - endokavitární  radioterapie  
-  lokální recidiva  4.5%  recidiva  v  ulinách  3.8%. 
- úmrtí na  Ca  rekta v 7.7% 
- 67 rizikových pacientů  s T2 a T3 tumory: + 3 pts vzdálené metastázy,   5 pts  lokální recidiva 

 
 
Gerard JP  2002:   
  
63 pts - T2-T3, N0-N1, M0 adenocarcinom střední a distální třetiny rekta  (méně jak 2/3 
cirkumference)  
- Průměrný  follow-up  -54 měsíců.  
- Průměrná lokální kontrola - 63%.   
- 5leté přežívání  64.4% 
- 42 pts  <80 let –  5leté přežívání  78%   (10 pts  v  pořádku  > / =10 let.) 
- Dobrá anorektální  funkce  u 92%  pacientů.  
- T status  - signifikantní  prognostický  faktor.  

Je možné vyléčit lokalizovaný 
karcinom rekta bez chirurgické 

intervence? 
 

Dytrych P., Krška Z., Hoskovec D.  

I. Chirurgická klinika  VFN a 1. LF UK, Praha.    

Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom rekta bez chirurgické intervence?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Add 1:  Alternativní  účinná  terapie  
 

Chemoradioterapie (45-56 Gy)   -  ypCR   v   10-36%   

• Ve skupinách s nižším  stagingem před radioterapií a  
menšími  tumory  je ypCR  dosahována  ve  větší  míře 

  

ACCORD 12/0405 PRODIGE 2 
 
598 pts T3-4 Nx M0 
CAP45 (45-Gy RT  5 týdnů + capecitabine) vs.  
CAPOX50 (50-Gy RT 5 týdnů + capecitabine a oxaliplatina)   
TME  prováděna  6 týdnů po  CRT  
• ypCR  -  13.9% (CAP45)     versus   19.2% (CAPOX50) 

T1- T2  ?  

Add 1:  Alternativní  účinná  terapie  
 

N status -    

527 pts s pCR ……………..  N+ v 6,6%  
 
 
Capirci C, Valentini V, Cionini L, De Paoli A, Rodel C, Glynne-Jones R, Coco C, Romano M, Mantello G, Palazzi S, Mattia 
FO, Friso ML, Genovesi D, Vidali C, Gambacorta MA, Buffoli A, Lupattelli M, Favretto MS, La Torre G.: Prognostic value 
of pathologic complete response after neoadjuvant therapy in locally advanced rectal cancer: long-term analysis of 
566 ypCR patients.  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Sep 1;72(1):99-107. Epub 2008 Apr 11. 

 

 

333 pts s pCR ……………..  N+ v 8,7%. 
 
 
Yeo SG, Kim DY, Kim TH, Chang HJ, Oh JH, Park W, Choi DH, Nam H, Kim JS, Cho MJ, Kim JH, Park JH, Kang MK, Koom 
WS, Kim JS, Nam TK, Chie EK, Kim JS, Lee KJ.:  Pathologic complete response of primary tumor following preoperative 
chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer: long-term outcomes and prognostic significance of pathologic 
nodal status (KROG 09-01 Ann Surg. 2010 Dec;252(6):998-1004 

Add 1:  Alternativní  účinná  terapie  
 

Timing:    

Selekce ! 

- interval ≥ 8 týdnů  od  ukončení neoadjuvance  do chirurgické 
resekce byl  signifikantně  spojen  s vyšší  frekvencí  pCR 
 

- to  koreluje s nižším výskytem lokální recidivy a  s lepším celkovým, 
přežíváním  

 
Kalady MF, de Campos-Lobato LF, Stocchi L, Geisler DP, Dietz D, Lavery IC, Fazio VW Predictive factors of pathologic 
complete response after neoadjuvant chemoradiation for rectal cancer.. Ann Surg. 2009 Oct;250(4):582-9. 

 

• 8-12 týdnů 

Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom rekta bez chirurgické intervence?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Add 3: Lepší výsledky   
(méně komplikací, lepší 
funkce, kvalita života).  

Add 3: Lepší výsledky   
(méně komplikací, lepší 
funkce, kvalita života).  

 LAR   
 -  mortalita ………………………. 2-5%......pro  starší 85 let 12 %  
                 -  signifikantní morbidita  …………………..…………………20-30%  
                 -  inkontinence stolice  ………………………………    více jak  20%   
                 -  sexuální  a močová   dysfunkce  ……………………..    20-70%  
                 -  funkční  potíže  rok po CRT a  chirurgické resekci ….. 78%    
                 -  Insuficience  anastomózy   ……………………………….. až 12 % 
                 -   positivní  CRM  …………………………………………..……… 5-12%   
 
 APR          -  morbidita………………………..…..  10-30% 
                  -  mortalita………………………………..    2-5%  
                   -  perforace střeva……………………  10.4 % 
                   -  positivita CRM ……………………… 15.4%   
                   -  lokální recidiv…….….. 11.9%  ( 15-20%)  
                   -  pětileté specifické přežívání … 55-65% 

Ad 2:  Diagnostika – potvrzení CR 
 

    Endoskopie+ biopsie  

CT, NMR, endoUZ 
s limitovanou  
senzitivitou a 
specifitou/ 70-80%/  

T status  N status 

CT, NMR, endo-USG, 
PET-CT 

nízká /25-60%/  korelace  
mezi  klinicky 
předpokládanou  a 
patologicky  prokázanou  
kompletní  remisí.  

TEM 

Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom rekta bez chirurgické intervence?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Add 4:   Selekce 

Predikce  CR Výběr pacientů 
profitujích  z  
alternativního  postupu.   

• Věk?  
• Polymorbidita?  
• APR ?  
• T1, T2?  
 

Současné výsledky - souhrn 

wait and see  (ycCR)                       LR 4-6%                                 DR   8,1% 

TEM    (ypT0)                                  LR  2%                                  DR   NS 

LAR/APR+ TME (ypCR)                  LR  0,5-3,3%                        DR  8,9-11% 

LE – TEM  výsledky   -   
non pCR 

Probíhající studie: ACOSOG Z6041 (USA), GRECCAR 1, GREECAR 2 (Francie), 
CONTEM (UK, Francie, Dánsko, Švédsko)  , CARTS  (Nizozemí).  

LR  6% (2)  
DR 0 

LR  3% (1) 
DR 3% (1) 

Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom rekta bez chirurgické intervence?
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Pozn.

Je možné vyléčit lokalizovaný karcinom rekta bez chirurgické intervence?

Závěry:   
 
 
• neoperační  management yCR u adenokarcinomu rekta  zvyšuje v porovnání s 

konvenční terapí   frekvenci  lokální recidivy  
 
 

• rektum šetřící chirurgie (lokální  excize) prokáže ypT0,  ukazuje  srovnatelné  
výsledky  s konvenční chirurgií u  této skupiny pacientů  
 
 

• pro použití   rektum  šetřící chirurgie  u  nekompletních odpovědí  na  
neoadjuvanci    není  dostatek  důkazů   
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POZNÁMKY:

Algoritmus sledování (follow up) nemocných 
s kolorektálním karcinomem po skončení 

primární léčby – kontroverze

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Onkologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
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Kudova klasifikace – je čas na změnu?

Take home message
1.  Kudova klasifikace zůstává základem pro hodnocení kolorektálních lézí metodou zvětšovací 

chromendoskopie, v posledních letech byla ale rozšířena o subkategorii II–O, která odpovídá sesilnímu 
serrated adenomu.

2. Pro hodnocení kolorektálních neoplazií endoskopy s vysokým rozlišením a technologií NBI byla vytvořena 
poměrně jednoduchá NICE klasifikace. Pro provádění této klasifikace není nutné použití zvětšovacího 
endoskopu. 

3. Znalost obou uvedených klasifikací je klíčová především pro odhad submukózní invaze neoplastické léze 
před endoskopickou léčbou. 

4. Zlatým standardem pro finální zhodnocení léze zůstává histopatologické vyšetření resekátu.

MUDr. Petr Vítek, Ph.D. 
Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku–Místku, 

LF, Ostravská Univerzita v Ostravě
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Spoluautoři: Mikoviny Kajzrlíková I.
Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku–Místku

Znalost histologického charakteru léze již během endoskopického vyšetření („virtuální histologie“) přináší 
endoskopistům zásadní informace. Umožnuje totiž ponechat nenádorové léze bez léčby a naopak zvolit adekvátní 
terapeutickou strategii u lézí s  pokročilými neoplastickými změnami. V  minulých letech proto bylo do praxe 
zavedeno několik metod, které odhad histologického charakteru léze umožňují. Jedná se o především zvětšovací 
chromoendoskopii, elektronickou (optickou) chromoendoskopii a konfokální laserovou endomikroskopii. 
V oblasti zvětšovací chromoendoskopie se v praxi nejvíce uplatnila Kudova klasifikace (1), která popisuje takzvaný 
pit pattern (vzor jamek, odpovídají ústí kolonických krypt). Kudova klasifikace rozlišuje celkem 7 typů pit pattern 
I, II, IIIS, IIIL, IV, Vi a Vn. Z nich typ I odpovídá normální sliznici, typ II hyperplastické lézi, ostatní typy jsou pak 
neoplastické. Nejpokročilejší neoplastické změny zahrnují pit pattern IIIS a Vi, pit pattern Vn je pak jednoznačnou 
známkou invazivního karcinomu. Jednotlivé typy pit pattern z Kudovy klasifikace jsou znázorněny na Obrázku 1. 
Kudova klasifikace předpokládá použití zvětšovacího endoskopu, v praxi se ale běžně používají endoskopy 
s vysokým rozlišením bez optického zoomu. Nezbytné je použití barviva, které se aplikuje na sliznici, obvykle 
se používá 0,1% roztok indigokarmínu.  Vzhledem k   časové náročnosti chromoendoskopie byly vyvinuty 
techniky elektronické (optické) chromoendoskopie, které zlepšují viditelnost především vaskulárních struktur 
sliznice s pomocí optického filtru či úpravou digitálního obrazu (NBI firmy Olympus, i–Scan firmy Pentax a FICE 
firmy Fujinon). Nejvíce prací bylo doposud publikováno s technologií NBI, při které se na rozdíl od vzoru jamek 
hodnotí především cévní struktury. U neoplastických lézí s vývojem dysplázie narůstá denzita cév i jejich šířka 
(vascular pattern). Přesnost určení neoplastického charakteru léze je při používání NBI a hodnocení vascular 
pattern obdobná jako při užití chromoendoskopie s analýzou pit pattern (2). Obdobných výsledků bylo dosaženo  
i u technologie i–Scan (3). Senzitivita a specificita pro rozlišení neoplastické a non–neoplastické léze se u metod 
elektronické chromoendoskopie pohybují nad 90%. 
Za účelem standardizace hodnocení nálezů vypracovala skupina expertů z Japonska, USA a Evropy v roce 2010 
NBI international colorectal endoscopic (NICE) klasifikaci pro hodnocení kolorektálních neoplazií. NICE klasifikace 
byla vytvořena pro použití u endoskopů s vysokým rozlišením bez zvětšení při dostatečném přiblížení (4). V rámci 
NICE klasifikace se hodnotí tři charakteristiky léze: barva, mikrovaskulární struktura a vzhled povrchu. Pro 
zjednodušení byly léze rozděleny do tří kategorií (Typ 1 – hyperplastická léze, Typ 2 – adenom či karcinom 
s  povrchovou submukózní invazí a Typ 3 – karcinom s  hlubokou submukózní invazí). Přesná charakteristika 
jednotlivých typů je uvedena v Tabulce 1. 
Ve studii, která přímo porovnávala zvětšovací chromokolonoskopii vůči zvětšovací NBI endoskopii, byla zvětšovací 
chromokolonoskopie přesnější především u lézí s výraznějšími nepravidelnostmi povrchu (5). Obě metody nejsou 
zaměnitelné, ale mohou se doplňovat především v odhadu přítomnosti submukózní invaze před endoskopickou 
léčbou (6).
V  posledních letech je zvýšená pozornost věnována problematice pilovitých lézí (hlavně sesilních serrated 
adenomů), které mohou být prekurzory kolorektálního karcinomu především v proximálním tračníku. V souvislosti 
s jejich charakteristikou metodami zvětšovací chromokolonoskopie je z původní Kudovy klasifikace vyčleňován 
samostatný subtyp vzoru jamek – pit pattern II–O (open shape–otevřeného tvaru), který je odlišný od klasického 
typu II dle Kudovy klasifikace (7). Molekulární analýza u lézí s pit pattern II–O prokázala vysokou četnost BRAF 
mutace a CIMP (8).
Povrchový vzhled léze je jednou z řady faktorů, které endoskopista před případnou resekcí zvažuje. Významným 
dalším parametrem je především přítomnost elevace léze při submukózní injekci (lifting sign), případně přítomnost 
ulcerace. Rozhodující pro další postup u konkrétního nemocného však nadále zůstává histopatologické zhodnocení 
kompletního resekátu.

Kudova klasifikace – je čas na změnu?
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Kudova klasifikace – je čas na změnu?

Obrázek 1: Schématické znázornění původní Kudovy klasifikace

Tabulka 1: NICE klasifikace 
  Typ 1 Typ 2 Typ 3 

Barva Stejná nebo světlejší 
než okolní sliznice

Hnědší než okolní 
sliznice (nutno 

potvrdit, že příčinou 
jsou cévní struktury)

Tmavě hnědá oproti 
okolní sliznici, někdy 

s bělavými okrsky

Cévy 
Žádné nebo 

izolované, běžící 
napříč lézí

Hnědé širší cévy, 
obklopené bělavými 

strukturami  
(pits–jamky)

Oblasti s narušením 
průběhu či absencí 

cév

Vzor povrchu 

Tmavé nebo bělavé 
skvrny stejné 
velikosti nebo 
absence vzoru

Oválné, tubulární 
nebo větvené bílé 

struktury, obklopené 
hnědými cévami

Oblasti 
s nepravidelným nebo 

chybějícím vzorem

Histologický 
ekvivalent Hyperplastická léze

Adenom, 
intramukózní 

karcinom, výjimečně 
povrchová 

submukózní invaze

Karcinom s hlubokou 
submukózní invazí
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Kudova klasifikace – je čas na změnu?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Pit pattern II-O 
O – otevřeného tvaru – „open shape“ 
Typický pro SSA, MSI+, CIMP + 
 

Kimura T., AJG 2012 

Kudova klasifikace 

 
 
 
 
 
 
Klasifikace vyžaduje chromoendoskopii – 
akcentace pits – „jamek“ 

Kudo, Digestive Endoscopy 2011 

Kudova klasifikace –  
čas na změnu? 

Petr Vítek 

Kudova klasifikace – je čas na změnu?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Hiroshima classification 

 

Sano classification 

 

Při použití NBI nevidíme pits! 

Tanaka, Digestive Endoscopy 2011 

Kudova klasifikace – je čas na změnu?
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Pozn.

Pozn.

Kudova klasifikace – je čas na změnu?

NICE klasifikace 

 
 
 
 
 

Posuzuje se barva léze, cévy a povrchový vzor 
Jednoduché kategorie – praktická použitelnost 

Tanaka, Digestive Endoscopy 2011 

Závěr 

Kudova klasifikace zůstává základem pro 
hodnocení kolorektálních lézí metodou 
zvětšovací chromendoskopie, v posledních 
letech byla ale rozšířena o subkategorii  II-O, 
která odpovídá sesilnímu serrated adenomu. 
 
Pro hodnocení kolorektálních neoplazií  
endoskopy s vysokým rozlišením a technologií 
NBI byla vytvořena praktická NICE klasifikace. 
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Take home message
1.  Kapslová kolonoskopie je nová, minimálně invazivní metoda vyšetření tlustého střeva, která může být 

alternativní metodou ve screeningu kolorektálního karcinomu.

2. Multicentrická studie v ČR se zabývá porovnáním účinnosti kolonické kapsle a optické kolonoskopie  
v detekci kolorektální neoplázie 

3. Kvalita vyšetření kolonickou kapslí je výrazně závislá na střevní přípravě 

4. Průměrná senzitivita v detekci polypů při vyšetření kolonickou kapslí odpovídá jiným neinvazivním 
screeningovým metodám

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

Nové možnosti kapslové koloskopie
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Spoluautoři: Májek O.2, Voška M.1, Grega T.1, Zavoral M.1
1Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 
2Institut biostatistiky a analýz MU, Brno 

Kapslová kolonoskopie je nová, minimálně invazivní metoda vyšetření tlustého střeva. Ve srovnání s optickou 
kolonoskopií není nutná intubace a insuflace střeva, které jsou pacientem vnímány negativně. Může tudíž 
významně zvýšit adherenci ke screeningu. 
V České republice probíhá v současné době studie, jejímž cílem je porovnat účinnosti nové generace kolonické 
kapsle a   kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů kolon a zhodnocení možnosti využití kapsle v programu 
screeningu kolorektálního karcinomu v ČR. Tato multicentrická (ÚVN Praha, IKEM Praha, GEP Praha, FN Hradec 
Králové), prospektivní, cross over studie zahrnující 232 asymptomatických jedinců starších 50 let. Mezi sledované 
veličiny patří počet pacientů s polypy velikosti < 6mm, ≥ 6mm, resp. ≥ 10mm. Dalšími parametry jsou stupeň 
střevní přípravy, tolerance vyšetření nemocnými a komplikace vyšetření kolonickou kapslí. 
Dosud bylo ve studii vyšetřeno celkem 139 jedinců ve všech endoskopických centrech, do dalšího zpracování dat 
bylo zařazeno 119 pacientů. Průměrná senzitivita kolonické kapsle v detekci polypů byla 83 %.  (67 % pro polypy 
≥ 6mm a rovněž 67 % pro polypy ≥ 10mm). Průměrná specificita činila 83 % (64 % pro polypy ≥ 6mm a 93 % pro 
polypy ≥ 10mm). Senzitivita a specificita v detekci adenomů byly u kapsle 86 % respektive 62 %, (75 % resp. 
63 % pro adenomy ≥ 6mm). Karcinom byl identifikován kolonickou kapslí i na kolonoskopii. 
 
Celková střevní příprava byla v případě kapslové kolonoskopie adekvátní u 81 % pacientů. Bylo zaznamenána 
vyšší senzitivitu kolonické kapsle v detekci polypů u pacientů s adekvátní střevní přípravou. Dosud byly 
dokumentovány 4 mírné nežádoucí účinky spojené s oběma vyšetřovacími metodami. 
 
Tato studie, která má jako první v souboru pouze screeningovou populaci, ukázala srovnatelné výsledky, jako 
dosud publikované zahraniční studie. Průměrná senzitivita v  detekci polypů odpovídá jiným neinvazivním 
screeningovým metodám. 

Práce byla podpořena granty IGA MZ č. 1154 a PRVOUK–P27/LF1/1 

Nové možnosti kapslové koloskopie
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Nové možnosti kapslové koloskopie
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek
  

3 

Kolonoskopie Kolonická kapsle 

Polyp < 6mm 

Polyp ≥ 6mm 

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek
  

Kolonická kapsle PillCam Colon 2 
• velikost 11,6 x 31,5mm 
• zorný úhel 172 (oproti 156°), pokrytí 

téměř 360° tlustého střeva 
• flexibilní rychlost snímaní (AFR),  
    4 - 35 snímků/vteřinu 
• detekce tenkého střeva a aktivace AFR 
 

 
 
 
 

 
2 2 

detekce tenkého střeva a aktivace AFR

Nové možnosti kapslové koloskopie 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní 
nemocnice Praha 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Interní klinika 

 
 

2. národní kongres o kolorektálním karcinomu 
4. postgraduální kurz SGO 

6. – 7. prosince 2013, Praha 

Š. Suchánek, O. Májek, M. Voška, T. Grega 
M. Zavoral 

Nové možnosti kapslové koloskopie
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek
  

Karcinom 

4 

Kolonická kapsle Kolonoskopie 

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek 

5 

Studie v ČR 
• Multicentrická (ÚVN Praha, IKEM, GEP, FN HK) 
• Prospektivní (2010 - 2014) 
• Screeningová populace (asymptomatičtí jedinci 

starší 50 let) 
• KI zařazení do studie:  

– skupiny s vysokým rizikem KRK 
– KI vyšetření kolonickou kapslí 

• Druhá generace kolonické kapsle 
• Projekt IGA MZ č. 1154 

 
 
 

5 

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek 

6 

Cíl studie 

• Porovnat účinnost nové generace kolonické 
kapsle a kolonoskopie v detekci polypů a 
karcinomů kolon ve screeningové populaci 
 

• Zhodnotit možnost využití kapsle v 
programu screeningu KRK v ČR  
 

6 

Nové možnosti kapslové koloskopie
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek
  

Srovnání přesnosti modalit 

9 

Kolonoskopie1 Kolonická kapslová endoskopie 

Prevalence 
(počet, podíl 

pacientů) 

Senzitivita 
(počet shodných 
výsledků, podíl 

mezi KS+) 

Specificita 
(počet shodných 
výsledků, podíl 

mezi KS-) 

Polyp 59 (50%) 49 (83%) 50 (83%) 

≥ 6 mm 15 (13%) 10 (67%)X 67 (64%) 

≥ 10 mm 6 (5%) 4 (67%) X 105 (93%) 

Adenom2 29 (24%) 25 (86%) 56 (62%) 

≥ 6 mm 8 (7%) 6 (75%) X 70 (63%) 

Karcinom 1 (1%) 1 (100%) X 118 (100%) 

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek
  

Charakteristika pacientů 
věk a pohlaví 

Po
če

t v
yš

et
ře

ný
ch

 p
ac

ie
nt

ů 

Věk pacientů 

N = 119 pacientů 
předběžné/průběžné hodnocení k  31.03.2013 

8 

VĚK Muži Ženy Celkem 
N 72 67 139 

Průměr 58,6 60,2 59,4 

Minimum 50 50 50 

Maximum 81 77 81 

N = 119 pacientů
předběžné/průběžné hodnocení k  31.03.2013

VĚK
N

Průměr
Minimum
Maximum

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek 

7 

Sledované parametry 
Hlavní 
• Počet pacientů s:  

– polypy ≥ 6mm, reps. ≥ 10mm 
– adenomovými polypy ≥ 6mm 

 

Vedlejší 
• Stupeň střevní přípravy 
• Tolerance vyšetření nemocnými  
• Komplikace 

Nové možnosti kapslové koloskopie
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek
  
Kolonická kapsle 
  
Kolonická kapsle Štěpán SuchánekKolonická kapsle 

Per-pacient senzitivita a střevní 
příprava 

10 

Polypy 
Kolonická kapsle 

Nepřítomny Přítomny Součet 

Kolonoskopie 
Nepřítomny 40 7 47 
Přítomny 6 39 45 
Celkový 
součet 46 46 92 

Polypy 
Kolonická kapsle 

Nepřítomny Přítomny Součet 

Kolonoskopie 
Nepřítomny 6 3 9 
Přítomny 3 7 10 
Celkový 
součet 9 10 19 

Adekvátní příprava (A+B) při CCE 

Neadekvátní příprava (C+D) při CCE 

Senzitivita: 
39 / 45 = 87% 

Senzitivita: 
7 / 10 = 70% 
 

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek 

Nežádoucí účinky 

• U 119 jedinců zaznamenány 4 mírné 
nežádoucí účinky  
– 1 pacient – zvracení a bolest břicha                

v souvislosti se střevní přípravou 
– 3 pacienti – výrazná bolest břicha v průběhu 

kolonoskopie 

 

11 

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek 

Exkrece kapsle 
• GIT transit time :  

– průměr 5 h. 17 min.  
– medián 4 h. 25 min 

• 85 % vyšetření kolonickou kapslí bylo 
kompletních 

• CCE inkomplentí u 20 jedinců 
– pomalá pasáž - 13 jedinců 
– technické problémy - 7 jedinců 

12 

Nové možnosti kapslové koloskopie
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Pozn.

Pozn.Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek
  

14 

Poděkování 

   MUDr. M. Beneš; MUDr. B. Bunganič;  
prof. MUDr. J. Bureš, DrSc.; MUDr. T. Douda;  

doc. MUDr. P. Drastich, PhD; 
 doc. RNDr. L. Dušek, PhD; MUDr. T. Hucl, PhD; 

prof. MUDr. M. Kopáčová, PhD;  
doc. MUDr. J. Martínek, PhD; 

MUDr. I. Tachecí, PhD; MUDr. G. Vojtěchová;  
prof. MUDr. J. Špičák, CSc.  

 

Kolonická kapsle               Štěpán Suchánek 

Závěr 
• Studie probíhající v České republice ukazuje 

na souboru screeningové populace 
srovnatelné výsledky jako zahraniční studie 
 

• Průměrná senzitivita v detekci polypů 
odpovídá jiným neinvazivním 
screeningovým metodám 

 

13 

Nové možnosti kapslové koloskopie
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Take home message
1.  Snažit se o dosažení dna céka (a intubaci terminálního ilea), vždy zdokumentovat slovem i obrazem 

(pohled na dno céka a na ústí apendixu), snažit se vyšetřit oblast mezi chlopní a apendixem

2. Zavádět endoskop s rozvahou, pomalu a plynule (menší looping). Při vytvoření kličky provést manévr 
(rotace po směru hodinových ručiček a tah endoskopem ven), při neúspěchu vytáhnout endoskop do rekta 
a začít zavádět znovu. Omezit zavádění „naslepo“, pokud musím klouzat po stěně, nesmí nikdy vymizet 
(„vybělet“) cévní kresba. Neostýchat se zavolat zkušenějšího kolegu, pokud se mi nedaří.

3. Určování vzdálenosti je přesnější při vysouvání endoskopu, měření vzdálenosti v rektu udáváme od zevního 
ústí anu (zavést konec endoskopu k lézi, uchopit endoskop těsně u anu dvěma prsty a vysunout, změřit 
vzdálenost od prstů ke konci endoskopu)

4. Ponechanou lézi označit Spotem na protilehlé stěně, ploché léze nebioptovat

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. 
II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kvalita koloskopie
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Koloskopie je endoskopické vyšetření tračníku. Název pochází z  řečtiny (colon – scopeo). Tak jako všechny 
endoskopické techniky prošlo i vyšetření tračníku výrazným kvalitativním vývojem a v dnešní době pracujeme 
nejen se sofistikovanou technikou, ale řada požadavků je kladena i na kvalitu naší práce a způsob provedení 
endoskopického výkonu. Pankoloskopie s dosažením céka a v optimálním případě intubací terminálního ilea je 
v nyní zlatým standardem vyšetření tračníku. 
Cílem koloskopie je dokonalá vizualizace celé sliznice tračníku. Zde hraje dominantní roli očista střeva – dělená 
příprava se stala již standardem, poslední dávka očistného přípravku musí být podána cca 4 hodiny před 
výkonem, aby bylo dokonale přehledné dno céka a ascendens. U nemocných, kde jsme pro špatnou přípravu 
neuspěli, volíme intenzifikovaný režim. Přípravu hodnotíme písmeny A až D (modifikovaná Bostonská škála), kde 
písmenem A označujeme vynikající přípravu s dokonale čistou sliznicí, písmenem B tekutinu v lumen, kterou lze 
bez problému odsát, nebo obsah, který lze opláchnout a odsát, písmenem C přípravu, při které není dokonalá 
vizualizace sliznice pro zbytky stolice a písmenem D formovanou stolici v  lumen, pro kterou nelze vyšetření 
provést či dokončit. Screeningová koloskopie je prováděna pouze při přípravě A či B, při nedostatečné přípravě 
pacienta přeobjednáváme na novou screeningovou koloskopii. Jako samozřejmost dnes používáme velkokapacitní 
oplach, krouživým pohybem konce endoskopu obhlížíme celou plochu sliznice, snažíme se nahlédnout za řasy, 
využíváme symeticon či dimeticon. Názory na využití butylskopolaminu se různí (viz recentní studie Corteho. de 
Browera a další), ale obecně se přikláníme k názoru, že u tračníku s výraznějšími spasmy jeho aplikace pomáhá 
při diagnostické i terapeutické koloskopii. V indikovaných případech nám pomáhá endoskopie ve vodní imerzi. 
CO2 insuflace umožňuje snazší provedení výkonu s menší analgosedací a s větším komfortem pro nemocného. 
Nezapomínejme na vyšetření análního kanálu a anokutánního přechodu. Po odběru biopsie z tumoru je nutno 
vzít nové klíšťky na další odběry (část patologické tkáně může zůstat v kleštičkách a spojit se s dalším vzorkem). 
Pozor na zavádění endoskopu v ohbí tračníku („walking stick handle“ fenomen), v oblasti ohybu střeva pomůže 
k dalšímu zavedení stahovat a odsávat. Při endoskopii zavádíme endoskop zlehka, nikdy neužíváme násilí a je 
nutno vědět, kdy přestat (ukončit výkon). Nikdy nečistíme ucpaný kanál endoskopu zavedeného v pacientovi!!!! 
Hrozí riziko perforace tračníku. Pokud chceme dělat terapeutické výkony, musíme nejprve ovládat řešení jejich 
komplikací (stavění krvácení, klipování).
Indikátory kvality endoskopie jsou dosažení céka (%) a adenoma (polyp) detection rate (optimálně při vysouvacím 
čase 10 min.) – poměr počtu pacientů, u kterých je zachycen adenom (polyp), vůči celkovému počtu koloskopií 
v  procentech. Vysouvací čas se hodnotí od opuštění céka do vysunutí přístroje z  rekta, stopky se zastavují 
při odběru biopsií a dalších případných výkonech. Parametrem kvality pracoviště je samozřejmě i procento 
komplikací při diagnostických a terapeutických výkonech. Dalším kriteriem je procento intervalových lézí.
Nejedná se ale jen o kvalitu vlastní endoskopie, ale celého výkonu, komplexní. Je nutno znát a posoudit 
indikace a kontraindikace, nemocnému vysvětlit výkon a podepsat s  ním kvalitní informovaný souhlas. Tam, 
kde je to potřebné, podat ATB profylaxi, zeptat se na antikoagulancia, antiagregancia, na rodinnou anamnézu 
kolorektálního karcinomu. Zajistit adekvátní analgosedaci a komfort nemocného. Je nutný dohled po výkonu. Do 
kvali ty výkonu nepochybně zahrnujeme i kvalitu dokumentace (stručná a výstižná zpráva se všemi náležitostmi,  
foto/videodokumentace, doporučení a další postup) a kvalitu očisty endoskopů včetně její evidence a ověřování 
formou stěrů.

Dedikace: Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906).

Kvalita koloskopie
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Kvalita koloskopie
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 
 
 
 

Koloskopie 

• Pankoloskopie je zlatým standardem 
vyšetření tračníku 

• Intubace terminálního ilea 
• Snaha o dokonalou vizualizaci (příprava, 

velkokapacitní oplach, vysouvací čas, 
krouživý pohyb konce endoskopu, snaha 
nahlédnout za řasy, butylskopolamin, 
symeticon, dimeticon) 

• Endoskopie ve vodní imerzi, CO2 insuflace 

 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 
 
 
 

Koloskopie 

• Řecký kořen slova (colon + scopeo) 
• Kvalita a technika koloskopie 
Waye JD, Rex DK, Williams CB. Colonoscopy: Principles 
and Practice 
 
 
 

 
Rex DK et al. Quality indicators for colonoscopy. Am J Gastroenterol 
2006; 101: 873-885. 

 2. Národní kongres o kolorektálním 
karcinomu 

 
 
 
 

Kvalita koloskopie 
 

Marcela Kopáčová  
 II. interní gastroenterologická klinika  

Fakultní nemocnice Hradec Králové  
a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 

 

Kvalita koloskopie
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Kvalita koloskopie

 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 
 
 
 

Koloskopie 
• Nejen kvalita vlastní koloskopie, ale celého 

výkonu, komplexní 
• Indikace a kontraindikace 
• Informovaný souhlas, pohovor s nemocným 
• ATB profylaxe, antikoagulancia, antiagregancia 
• Analgosedace, komfort nemocného 
• Dohled po výkonu 
• Kvalitní zpráva a foto(video)dokumentace 
• Doporučení a další postup 

 

 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 
 
 
 

Koloskopie 

• Indikátory kvality jsou: 
 

Dosažení céka (%) 
Adenoma (polyp) detection rate (vysouvací 

čas 10 min.) 
      poměr počtu pacientů, u kterých je     
      zachycen polyp vůči celkovému počtu      
      koloskopií v procentech 

 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 
 
 
 

Pankoloskopie 

• Dosažení dna céka (intubace terminálního 
ilea) 

• Zdokumentovat obrazem i slovem 
• Pohled na dno céka s chlopní a pohled na 

ústí apendixu 
• Snaha vyšetřit i oblast pod chlopní 
• Zavádět endoskop s rozvahou, pomalu a 

plynule (menší looping) 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 
 
 
 

Cave ! 

• Vědět, kdy přestat 
• Čas do intubace céka je pomocný parametr 

(posoudí obtížnost koloskopie, ale nejde o závody) 
• Po biopsii suspektní malignity či adenomu se 

suspektně vyšším stupněm dysplázie vyměnit 
klíšťky 

• Neostýchat se zavolat zkušenějšího kolegu 
• Ponechanou lézi označit Spotem na protilehlé 

stěně, plochou lézi nebioptovat 
      

 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 
 
 
 

Cave ! 
• Nikdy netlačit na endoskop 
• Při tvorbě kličky se vrátit, srovnat endoskop 
• Pokud nelze jinak, než klouzat po stěně, pak    
     nesmí nikdy vymizet tlakem cévní kresba 
• Fenomen „walking  
     stick handle“ 
• Nečistit kanál  
     endoskopu zavedeného v pacientovi !!! 

 

 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu 
 
 
 

Příprava 

• Kvalitu přípravy ovlivňuje dieta 
• Dělená příprava, druhá dávka 4 hodiny před 

výkonem 
• Intenzifikovaná příprava u dříve 

nepřipraveného pacienta 
• Screeningová koloskopie jen příprava A, B 

Kvalita koloskopie
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Take home message
1.  Základní histologická klasifikace pilovitých lézí zahrnuje hyperplastické polypy, sesilní pilovité léze  

(s nebo bez dysplázie) a tradiční pilovitý adenom.

2. Sesilní pilovitá léze a tradiční pilovitý adenom jsou premaligní léze.

3. Všechny pilovité léze lokalizovány proximálně od sigmatu a všechny pilovité léze rektosigmatu větší než  
5 mm by měly být kompletně odstraněny.

4. Doporučení stran dispenzarizace jsou opřena o zjištěné rizikové faktory karcinogeneze (proximální 
lokalizace, velikost, počet a histologické charakteristiky včetně dysplázie).

MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Pilovité léze tračníku
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Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové

Mnoho let byly definovány dva hlavní typy benigních epiteliálních lézí kolorekta: adenomy a hyperplastické 
polypy. Adenomy byly identifikovány jako zřejmé prekurzory kolorektálního karcinomu, hyperplastické polypy 
byly považovány za léze neškodné, s nulovým maligním potenciálem. Vzhledem k narůstajícímu množství 
důkazů o morfologické, molekulárně genetické i klinické heterogenitě skupiny tzv. „hyperplastických polypů“ byl 
vypracován koncept pilovitých lézí, umožňující diferencovaný diagnostický i terapeutický přístup. Diagnostická 
kritéria nejsou přesto stále ještě sjednocena a všeobecně akceptována, což často vede k nejasnostem a omylům.

Definice pilovitých lézí tračníku je založena na jejich morfologii v mikroskopickém obraze s charakteristickým 
pilovitým uspořádáním epitelu krypt. Pilovité léze jsou v podstatě vytvářeny klonální proliferací epiteliálních 
buněk s genetickými alteracemi genů KRAS [1] a BRAF [2]. Typická morfologie je důsledkem poruchy apoptózy  
a migrace buněk na povrch krypt, která vede k jejich retenci a tvorbě pilovitých struktur.

Z klinického pohledu je zásadní maligní potenciál některých pilovitých lézí. Bylo prokázáno, že klasické adenomy 
nejsou s největší pravděpodobností prekurzory části sporadických kolorektálních karcinomů s vysokým (MSI–H) 
či nízkým (MSI–L) stupněm mikrosatelitové nestability, vzhledem k nálezům mutace genu BRAF a hypermetylace 
CpG ostrůvků (CIMP) v těchto karcinomech (nejsou typické pro adenomy) [3]. Prekurzory těchto převážně 
pravostranných karcinomů (tvořících podle některých autorů až 30 %, [3]) jsou pilovité léze. Některá data 
prokazují u těchto lézí urychlenou karcinogenezi (CIMP–pathway) [4–6] v porovnání s nádorovou transformací 
na základě chromozomální či mikrosatelitové nestability.  

V současné době zahrnuje revidovaná nomenklatura pilovitých lézí hyperplastické polypy, tradiční pilovité 
adenomy, sesilní pilovité léze/adenomy a podle některých autorů také tzv. smíšené léze.

Nejčastější pilovité léze jsou hyperplastické polypy (80%). Jedná se o většinou drobné (menší než 5 mm), přisedlé 
polypy lokalizované v oblasti rektosigmatu. Mikroskopicky nacházíme pilovité uspořádání proximální poloviny 
krypt, buňky jsou typicky bez dysplázie. Také změny architektury krypt, typické pro další pilovité léze, nejsou 
přítomny. Hyperplastické polypy jsou většinou pokládány za léze s nulovým maligním potenciálem, v případě 
nálezu lézí větších (než 10 mm) či pravostranných, měly by být kompletně odstraněny [7,8]. Otázkou zůstává, 
zda se v těchto případech nejedná spíše o sesilní pilovité léze chybně diagnostikované jako hyperplastické polypy. 
Specifická je situace u takzvané hyperplastické polypózy, kde je asociace s kolorektálním karcinomem zjevná [9].

Nejproblematičtější je druhá nejčastější pilovitá léze (15 %) – sesilní pilovitá léze. Makroskopicky nalézáme 
nejčastěji ploché, mapovité léze, větší než 5 mm, častěji pravostranné s nadprodukcí hlenu (kryté tzv. hlenovou 
čepičkou). Vzhledem k těmto charakteristikám existuje u sesilních pilovitých lézí významně vyšší riziko jejich 
přehlédnutí v průběhu endoskopie a zároveň představují jeden z rizikových faktorů vzniku takzvaných intervalových 
karcinomů (karcinomy, které vzniknou 3–5 let po dispenzární pankolonoskopii s odstraněním všech nalezených 
polypů.). Histologická diagnostika je zároveň při klíšťkové biopsii vzhledem k výskytu charakteristických znaků 
pilovité léze při bazi krypt (pilovité uspořádání distální třetiny epitelu krypt, dilatace a rozšíření baze krypt do  
T nebo L, pseudoinvaze pod muscularis mucosae) obtížná a vede často k desinterpretaci léze jako hyperplastického 
polypu. Vzhledem k tomu je všeobecně doporučováno provádět kompletní endoskopickou resekci těchto 
lézí (EMR či ESD) s jejich vyšetřením erudovaným patologem. Při resekci léze po částech a vzhledem k jejímu 
často neostrému ohraničení vůči normální sliznici v bílém světle se doporučuje používat endoskopy s vysokým 
rozlišením, chromoendoskopii/narrow band imaging a okraje resekce dále ošetřit argonovou plazmakoagulací. 
V případě pochybnosti stran kompletnosti snesení léze, je nutné ji ověřit časnější kontrolní endoskopií.  
V nomenklatuře těchto lézí panuje stále ještě poměrně významná míra neshody mezi patology. Otázkou je, zda 
tyto léze nazývat termínem sesilní pilovitá léze či sesilní pilovitý adenom. Léze je definována pouze na základě 
změn architektury krypt a přítomnost dysplázie byla považována za diagnostický nález pro takzvanou smíšenou 
lézi (kombinace pilovité léze s adenomem či tradičním pilovitým adenomem). Na druhou stranu byla v recentních 
publikacích popsána existence takzvané pilovité dysplázie s odlišnými histopatologickými charakteristikami 
od standardní adenomové dysplázie. Zda se oba typy dysplázie také liší ve svém biologickém chování, nebylo 
prozatím prokázáno.

Poslední a raritní (1–5 %) pilovitou lézí je tradiční pilovitý adenom. Nachází se s mírnou převahou v levém 
tračníku (60 %). Jedná se o přisedlé nebo stopkaté polypy s vilozní strukturou. Vzhledem k jejich morfologii 
připomínající adenom (včetně přítomnosti dysplázie), nečiní jejich diagnostika větší problémy.

Pilovité léze tračníku
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Také v našem souboru koloskopií tvoří pilovité léze menšinu identifikovaných lézí. Mezi roky 2005 a 2009 jsme na 
endoskopickém pracovišti 2. interní gastroenterologické kliniky provedli celkem 12 144 koloskopií a identifikovali 
15 444 polypů a plochých lézí. Sesilních pilovitých lézí a tradičních pilovitých adenomů (histologicky potvrzených) 
bylo pouhých 156 (1 %), což je výrazně méně než podíl adenomových (6124: 40 %) a hyperplastických polypů 
(3562: 23 %).

Vzhledem k nárůstu zkušeností s pilovitými lézemi mezi endoskopisty a patology i vzhledem k odlišnému 
přístupu k pravostranným polypům a plochým lézím v posledních letech se ale v našem souboru v čase procento 
diagnostikovaných nehyperplastických pilovitých lézí významně zvyšuje (mezi roky 2005 – 2009 cca 6 x).

Z praktického hlediska je zásadní doporučení endoskopické dispenzarizace těchto lézí. I přes pokrok v klasifikaci  
a diagnostice neoplastických i non–neoplastických lézí tračníku v posledních letech, neexistuje v oblasti pilovitých 
lézí dosud všeobecně akceptovaný přístup. Na našem pracovišti se v dispenzarizaci přikláníme k doporučenému 
postupu publikovanému Rexem a spoluautory v loňském roce [10]. 

Práce byla podpořena grantem IGA: NT11524–5/2010. 

Pilovité léze tračníku
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Take home message
1.  Virtuální kolonoskopie je bezpečné, standardizované vyšetření s nízkou dávkou, efektivní dávka dnes 

dosahuje až 3 mSv, může být ale i nižší. 

2. CTC je akceptovaná jako screeningová metoda časné detekce kolorektálního karcinomu jak American 
College of Radiology tak American Cancer Society. 

3. CAD (computer–aided detection) dosahuje sensitivitu pro léze > 6 mm více než 90%, pro léze > 10 mm více 
než 96 %. 

4. Virtuální kolonoskopie je silný nástroj v časném záchytu kolorektálního karcinomu.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
FN Brno a LF MU Brno

Může virtuální kolonoskopie 
nahradit kolonoskopii optickou?
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Technika vyšetření 
Virtuální kolonoskopie je vlastně vyšetření břicha výpočetní tomografií. K vyšetření je nutný multidetektorový 
přístroj (nejméně 16ti spirální CT přístroj) a speciální program, pomocí kterého provádíme vlastní virtuální 
kolonoskopii, což je vlastně 3D rekonstrukce tlustého střeva z 2D velmi tenkých řezů. Vlastní vyšetření skládá 
z dvou sad 2D obrázků, kterých je několik set až 2000.  Vyšetření provádíme protokolem „low dose technique“, 
při kterém se využívá RTG záření o nízké energii (effektivní dávka 3–8 mSv). Metoda virtuální kolonoskopie je 
neinvazivní, bezbolestná. Výkon se provádí po standardní přípravě (stejně jako kolonoskopie nebo dvojkontrastní 
irrigografie). Vyšetření můžeme kompletně archivovat. 
Po přípravě pacienta a nafouknutí tlustého střeva vyžaduje vlastní VCT dobu skenování dobu okolo 20 sekund 
za jednu akvizici (vyšetření se provádí na zádech a břiše). Tedy nemocný stráví ve skeneru asi 3 minuty. Typicky 
celé vyšetření od uložení na CT stůl zabere přibližně 15 minut. Analgosedace se nepoužívá. Vlastní generace 
obrázků trvá opět asi 10 minut. Doba hodnocení vyšetření radiologem je variabilní. Ve studii ACRIN se doba 
hodnocení pohybovala v rozmezí v rozmezí 19 – 25 minut (19 minut pro základní 2D prohlížení snímků a 25 minut 
pro základní 3D prohlížení snímků). 
Vlastní snímky i virtuální kolonoskopii většinou nezávisle hodnotí několik lékařů, což zvyšuje objektivitu vyšetření 
(senzitivitu, specificitu i přesnost) a výrazně omezuje pravděpodobnost ovlivnění nálezu chybou lékaře. Radiolog 
proto musí projít speciálním kvalitním a přísným tréninkovým programem.  Interpretace VCT je proto časově 
náročná. Nutnost prohlédnout velký počet obrázků vede k únavě a vysokému riziku percepční chyby. To snižuje 
kvalitu, přesnost a spolehlivost tohoto vyšetření. Rozdíly ve spolehlivosti hodnocení výsledku vyšetření mezi 
jednotlivými lékaři i pracovišti dosahuje u polypů větších než 10 mm až 25 % ve velikosti. Tato omezení částečně 
řeší CAD – počítačové vyhodnocování snímků a rozpoznání patologických nálezů. CAD má potenciál zkrátit dobu 
interpretaci VCT a snížit variabilitu přesnosti a spolehlivosti nálezů. K dispozici řada komerčních CAD systémů  
a některé jsou schválené FDA. 

Indikace 
Hlavní indikací VCT je vyšetření pacientů s karcinomem tlustého střeva který významně obturuje lumen střeva. 
Vyšetřen umožňuje simultánní předoperační staging nádoru a kontrolu proximálního tračníku a vyloučení 
synchronních lézí. VTC je samozřejmě indikované u nemocných s neúplnou kolonoskopií. Význam vyšetření pro 
screening kolorektálního karcinomu není jasný. V roce 2008 aktualizované doporučení American Cancer Society, 
the U.S. Multi–Society Task Force on Colorectal Cancer, a American College of Radiology definovalo VCT jako 
metodu vhodnou pro screening polypů větších než 6 mm v intervalu jednu za 5 let. Byť je další výhodou možnost 
náhodné diagnosticky patologických procesů v dutině břišní, zůstává nevýhodou vyšetření radiační zátěž. Pro 
diagnostiku polypů menších jak 10 mm je VCT horší než optická kolonoskopie. Probíhající screening v USA pak 
neprokázal zásadní benefit či finanční přínos VCT jako screeningové metody. 

Přesnost metody 
VCT je srovnávána v řadě studií s optickou kolonoskopií. Senzitivita a specificita pro detekci všech polypů se 
mezi studiemi pohybuje v poměrně širokém spektru a snižuje se s klesající velikostí polypů. Dřívější studie, které 
používaly 2D zobrazení a nepoužívali značení tekutiny a stolice kontrastem měly nízkou senzitivitu a specificitu 
pro detekci polypů. Studie shrnující vyšetření 1233 asymptomatických dospělých (bylo použito značení stolice 
a tekutin, vyšetření bylo prováděno ve 2D a 3D zobrazením, bylo hodnoceno zkušenými radiology), prokázala 
senzitivitu a specificitu 94 % a 96 % pro polypy 10 mm a větší a 89 % a 80 % pro polypy 6 mm a větší. 
Negativní prediktivní hodnota VCT byla více než 99 % pro adenomatózní polypy o velikosti 8 mm a více.  
V nerandomizované studii s pacienty, kteří podstoupili buď kolonoskopii (3120 pacientů) nebo VCT  
(3163 pacientů), byl záchyt pokročilých nádorů podobný ve skupině VCT (3,2 %) a kolonoskopie (3,4 %). Tato 
studie prokázala 90 % senzitivitu a 86 % specificitu pro identifikaci adenomů větších než 10 mm a 78 % senzitivitu 
a 88 % specificitu u lézí větších než 6 mm. U polypů větších než 10 mm byla pozitivní prediktivní hodnota  
u pacienta 23 % a negativní prediktivní hodnota 99 %. Senzitivita u polypů větších než 6 mm byla u pacienta  
78 %. Navíc ve srovnání s kolonoskopií především jako předoperační vyšetření VCT přesněji lokalizuje polohu 
léze v tlustém střevě. 
Při vyšetření VCT se u asymptomatických jedinců nálezy mimo tlusté střevo vyskytují v 6 až 8 %. Ve studii 
ACRIN mělo 16 % pacientů nález mimo tlusté střevo, který vyžadoval další vyšetření. K těmto nálezům patřily 
především karcinomy mimo tlusté střevo, aneuryzma břišní aorty, adenomy nadledvin, ložiska v plíci a ledvinách, 
postižení vaječníků, jater a sleziny. Kim et al identifikoval u 3120 asymptomatických pacientů vyšetřených VTC 
241 nálezů mimo tlusté střevo (7,7 %). V 8 případech se jednalo o maligní proces (0,3 %). 

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?
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Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?

Komplikace a rizika VCT 
U VCT se komplikace vyskytují pouze zřídka. Potenciální komplikace souvisejí především s  přípravou 
nemocného před vyšetřením, s insuflací tlustého střeva a radiační zátěží. Perforace střeva je vzácná a běžnější  
u symptomatických pacientů, kteří u kterých není použita automatická nízkotlaková insuflace oxidu uhličitého. 
Burling et al měl u souboru 17 067 vyšetření VCT 9 perforací (0,08 %). V jiné studii z 11 870 vyšetření prováděných  
v 11 zařízeních bylo 7 perforací (0,06 %). Mezinárodní pracovní skupina pro virtuální kolonoskopie neměla 
hlášeny žádné perforace u provedených více než 11 000 screeningových VCT vyšetření a jednu perforaci  
u 22.000 screeningových a diagnostické vyšetření (0,005 %). Vyšší radiační zátěž se týká především obézních 
nemocných, u kterých je VCT prováděna opakovaně. Radiační dávka je podle některých studií srovnatelná 
se zátěží u dvojkontrastní irrigografie. Podle odhadů výpočtu celoživotního rizika rakoviny při typické VCT  
u 50–letého muže který podstoupí VCT se toto riziko zvyšuje o 0,14 %. Protokolem s „low dose“ CT se dá ale 
tato dávky výrazně snížit. 

Virtuální kolonoskopie a včasný záchyt polypů 
Až 80 % kolorektálních karcinomů vzniká z adenomů tlustého střeva. Maligní transformace těchto polypů trvá 
10–15 roků. Přitom je známé, že polyp < 5mm má malé riziko maligní transformace (< 0,01 %). Proto je pro 
časnou detekci kolorektálního karcinomu důležité zobrazit všechny polypy než 5 mm. Při virtuální kolonoskopii 
můžeme zobrazit polyp ze všech stran vyšetřit lze střevo i za stenózou. K hodnocení využíváme různé typy 
programů, z nichž některé mají funkci tzv. „CAD“, tedy automatické vyhodnocení vyšetření včetně automatické 
detekce polypů „počítačovým programem“ (CAD = Computer–aided detection). Kombinace virtuální kolonoskopie, 
hodnocení 2D CT vyšetření a využití CAD umožňuje v současné době dosáhnout sensitivitu pro diagnostiku lézí 
v tlustém střevě > 6mm 96 %, pro léze >10 mm okolo 99 %. Navíc při vlastním CT vyšetření, i když použijeme 
protokol low doze (nízká dávka), vyšetříme alespoň orientačně uzliny v dutině břišní a v retroperitoneu a stejně 
tak zachytíme parenchymové orgány. V případě podezření na patologický proces můžeme doplnit plnohodnotné 
CT vyšetření břicha i s intravenózním podáním kontrastní látky. 

Mapa pracovišť v ČR 
V současné době je v ČR 37 pracovišť, na kterých lze provést virtuální kolonoskopii. Část těchto pracovišť 
prošla auditem Radiologické společnosti a jsou uvedeny na mapě pracovišť, která je pro veřejnost dostupní na  
www.crs.cz v kolonce mapa přístrojů VZT. Informace o přípravě nemocných a o vlastním vyšetření lze též získat 
na adrese http://www.fnbrno.cz/nemocnice–bohunice/radiologicka–klinika/informace–pro–pacienty/t2221. 
Ročně se v ČR provede okolo 3000 vyšetření virtuální kolonoskopií. 

Závěry 
VTC je dnes plně standardizovaná metoda vyšetření tlustého střeva. Její spolehlivost a přesnost se zvyšuje 
s velikostí polypů. U polypů větších než 10 mm jsou výsledky plně srovnatelné a optickou kolonoskopii. Kvalitu 
vyšetření zvyšuje použití MDCT s nejméně 64 řadami detektorů, značení stolice perorálním kontrastem, hodnocení 
2D i 3D obrazů s  využitím plně automatického software (CAD) a plnění střeva automatickým insuflátorem 
s využitím oxydu uhličitého. Nicméně, detekce polypů menších než 10 mm a plochých polypů je horší než při 
optické kolonoskopii. VTC se dnes dává přednost před dvojkontrastní irrigografií. 
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Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Děkuji za 
pozornost 

Nemůže, dokud nebude 
mít radiolog tak dlouhé 

prsty, aby moho 
vytrnout polyp pod CT 

kontrolou až z céka 

Může virtuální kolonoskopie 
nahradit kolonoskopii 

optickou? 

Vlastimil Válek 
RDK FN Brno a LF MU Brno 

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

CTC – indikace 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

CTC je akceptovaná jako screeningová 
metoda časné detekce kolorektálního 
karcinomu jak American College of 
Radiology tak American Cancer 
Society a to u pacientů nad 50 let pokud je 
pozitivní test na akutní krvácení nebo jsou 
přítomny individuální rizikové faktory 

Virtual colonoscopy: Utility, impact and overview. World J Radiol 2013 March 28; 5(3): 61-67 

CTC – indikace 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

CTC je užitečný nástroj u nemocných s 
nekompletní optickou kolonoskopií. Odhalí 
další intra i extrakolické léze u 19 % 
nemocných. 
Pokud při CTC detekujeme kolorektální 
karcinom, metoda může být použitá i jako 
staging. 

CT-Colonography After Incomplete Colonoscopy: What is the Diagnostic Yield? Diseases of the Colon & Rectum 
Volume 56: 5 (2013) 

CTC 

 

2. národního kongresu o kolorektálním 
karcinomu 

CTC je vyšetření výpočetní tomografií 
(CT) bez aplikace kontrastu s využitím 
protokolů s nízkou dávkou u kterého je 
nutná příprava a distenze tlustého 
střeva.  

Computed Tomographic Colonography: Evidence and Techniques for  Screening. Seminars in Roentgenology, 
2013 

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?

CTC – kontraindikace 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

CTC je kontraindikovaná u nemocných s 
akutním zánětem tlustého střeva včetně 
pacientů s divertikulitidou. 

Virtual colonoscopy: Utility, impact and overview. World J Radiol 2013 March 28; 5(3): 61-67 

Otázky zní jinak 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

1. Je CTC standardizovaná 
metoda? 

2. Je použitelná ve screeningu 
CRC? 

3. Jaká je situace v ČR? 
4. Kam se vše bude vyvíjet? 

Tak jako MRCP NENÍ
konkurence ERCP, 

NENÍ CTC konkurence 
kolonoskopie 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Perorální příprava 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

Diagnostic accuracy of laxative-free computed tomographic colonography for detection of adenomatous polyps in 
asymptomatic adults: A prospective evaluation. Ann Intern Med 156:692-702, 2012 
Oral contrast adherence to polyps on CT colonography. J Comput Assist Tomogr 30:51-57, 2006  
 Evaluating patients’ preferences for type of bowel preparation prior to screening CT colonography: Convenience 
and comfort versus sensitivity and specificity. Clinical Radiology 68 (2013) 1140e1145 

Multicentrická studie – elektronické 
odstranění zbytků stolice 
Perorální značení zbytků stolice je standard 
Pacienti dávají přednosta kvalitě před 
komfortnější přípravou. 

Protokol vyšetření 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

1. Na zádech a na břiše 
2. Perorální příprava + projímadla 
3. Značení zbytků stolice kontrastem 
4. Distenze střeva CO2 s automatickou 

pumpou a kontrolou tlaku 
5. Zpracování 2D, 3D, virtuální 

kolonoskopie, CAD 
 

Computed Tomographic Colonography: Evidenceand Techniques for Screening. Seminars in Roentgenology, 2013 

Je CTC 
standardizovaná 

metoda? 

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?



492     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     493

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?

Hlavní indikace VC 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

Detekce polypů a tumorů pokud je optická 
kolonoskopie nekompletní, nemocný ji 
odmítá či netoleruje, kontraindikovaná…+ 
screening 

Standardizace 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

Nutná korelace řezů + rekonstrukcí + VC  
CAD (computer-aided detection) - 
sensitivita pro léze>6mm je více než 
90%,pro léze>10mm okolo 96% . 
Dvojí čtení 

Standardizace 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Dávka 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

1. Efektivní dávka 3 mSv, může být ale i 
nižší 

2. Brenner a Georgsson – riziko vzniku 
rakoviny 0,14 % – 0.07 % 

3. Berrington de Gonzales et al. – 
benefit/riziko 24:1 – 35:1 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu

Radiation-related cancer risks from CT colonography screening: a risk-benefit analysis. AJR 2011; 196:816–823 
Mass screening with CT colonography: should radiation exposure be of concern? Gastroenterology 2005; 129:328-  
337 
The Time Has Arrived for National Reimbursement of Screening CT Colonography. AJR 2013; 201:73–79 
 

Je CTC použitelná 
ve screeningu 

CRC? 

Měření polypu 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?

Postižení další orgánů 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

1. Zalis et al. - 19 % extrakolický nález, 
5,5 % další vyšetření a léčba. 

2. Durbin et al. – 13,9 % nefrolitiáza,     
2 % expanze na ledvině. 

3. U screeningové CTC 10 % 
4. Benefit karcinomy, aneurysma 

 Diagnostic accuracy of laxative-free computed tomographic colonography for detection of adenomatous polyps 
in asymptomatic adults: a prospective evaluation. Ann Intern Med 2012; 156:692–702. 
Genitourinary abnormalities in an asymptomatic screening population: findings on virtual colonoscopy. Clin  
Nephrol. 2012 Mar;77(3):204-10. 

Cena 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

An international review of the main cost-effectiveness drivers of virtual colonography versus conventional 
colonoscopy for colorectal cancer screening: Is the tide changing due to adherence? Contents lists available at 
ScienceDirect, 2013

Mírně na stranu CTC.  
Pokud je příprava bez projímadel, pak 
výrazně. 

Jaká je situace v 
ČR? 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.
Situace v ČR 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

1. Od loňského dubna téměř 3000 
vyšetření.  

2. 37 pracovišť, 25 jich je na mapě. 
3. Systém certifikace a kontroly kvality 

organizovaný RS ČLS JEP (podobně 
jako mamografický screening). 

4. FN Brno – téměř 300 vyšetření. 

 

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Plán do dalších let 

 

2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu 

1. Definovat pracoviště, kde je používaný 
standardizovaný protokol vyšetření 
včetně CO2 

2. Podpořit rozšíření CAD 
3. Audity ve spolupráci s MZČR a VZP 
4. Úhrada – pilotní projekt VZP 
 

Computed Tomographic Colonography: Evidenceand Techniques for Screening. Seminars in Roentgenology, 2013 

Definovat pozici CTC v ČR a 
diskutovat její význam v časné 
diagnostice kolorektálního karcinomu 
= společný cíl (snad) nás všech je 
výrazně zvýšit záchyt časných stádií 
kolorektálního karcinomu a CTC 
tomu může pomoci.  

Kam se vše bude 
vyvíjet? 

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?

http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/radiologicka-
klinika/informace-pro-pacienty/t2221 
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Pozn.

Děkuji za 
pozornost 

Může virtuální kolonoskopie nahradit kolonoskopii optickou?
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Take home message
1.  Konvenčná endoskopická resekcia (KER) je jednoduchá a bezpečná technika odstránenia plochých 

premalígnych i niektorých malígnych lézií hrubého čreva 

2. Pred vlastným odstránením lézie hrubého čreva je nutné podrobné zhodnotenie charakteru lézie,  
pretože má svoje limitácie 

3. Pokiaľ máme podozrenie na karcinóm a/alebo léziu nie sme schopní odstrániť bezpečne, je na mieste 
zvážiť iný prístup (ESD, chirurgické riešenie) 

4. Pre nezanedbateľný výskyt lokálnej reziduálnej neoplázie je po KER potrebné endoskopické sledovanie

MUDr. Boris Pekárek, Ph.D.
Národný Onkologický Ústav, Bratislava, Slovensko

Konvenční endoskopická resekce
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Endoskopická resekcia sa za posledných 20 rokov stala jedným zo štandardných postupov  v terapii premalígnych 
i včasných malígnych lézií tráviaceho traktu. Veľmi významný je jej diagnostický prínos, pretože nám umožnuje 
nielen odstránenie, ale aj histologické zhodnotenie lézie a rozhodnutie o ďalšom postupe.Konvenčnou nazývame 
endoskopickú resekciu pomocou endoskopickej slučky . Konvenčná ER má viacero modifikácií. Napriek preferencii 
endoskopických resekcií s možnosťou nasávania do cylindra v pažeráku ev. žalúdku, je v našich podmienkach 
v hrubom čreve väčšinou používaná najjednoduchšia z techník bez nutnosti sliznicu nadvihovať prídavnými 
inštrumentáriami či nasávať do nástavca. Pôvod tejto opatrnosti je v rozdielnej hrúbke steny hrubého čreva oproti 
pažeráku a žalúdku, i hrúbke a tuhosti lamina muscularis propria. V pažeráku lamina muscularis propria odoláva 
nasatiu do pseudopolypu nad ligačným krúžkom, a preto je v tejto lokalite bezpečná endoskopická resekcia  
s ligátorom aj bez úvodného podpichu. Toto si však v hrubom čreve (snáď s výnimkou rekta)  dovoliť nemôžeme. 
Z techník používajúcich štandardne prvotné nasávanie do nástavca či kanálu endoskopu našla širšie uplatnenie 
len  takzvaná studená polypektómia, ktorú môžeme realizovať u drobných  lézií (do 7mm) nezhubného vzhľadu, 
spravidla 0–IIa a  0–Is. Technika „studenej polypektómie“ spočíva vo vytvorení pseudopolypu pri nasatí do 
kanálu na cca  5sekúnd a  následnom odstránení pripravenou slučkou rezom bez použitia elektrochirurgickej 
jednotky. Technika je rýchla a u malých lézií do 7mm bezpečná. Slučka musí byť pripravená v pracovnom kanáli, 
lebo vytvorený pseudopolyp veľmi rýchlo zmizne. Lézie do 20mm (podľa charakteru a uloženia) sú zväčša 
odstrániteľné klasickou konvenčnou ER s  použitím elektrochirurgickej jednotky jedným rezom s možnosťou 
dobrého posúdenia laterálneho i vertikálneho okraja. Pokiaľ je lézia odstraňovaná po častiach, túto výhodu 
strácame. Pri tuhších léziách, ako sú neuroendokrinné tumory, môže byť zložité aj pri drobnej lézii do 1cm udržať 
patologicky posúditeľný bezpečný okraj a je potrebné zvážiť inú techniku odstránenia.Pred odstránením lézie je 
vždy na mieste endoskopické zhodnotenie vzhľadu. Dôležitá je i palpácia, pričom do 7cm v rekte máme možnosť 
palpovať priamo prstom (či je lézia mäkká a pohyblivá voči stene), inak je možná palpácia inštrumentáriom 
(zväčša zavretými kliešťami).  Je samozrejmé, že rozpadavú, tvrdú alebo ulcerovanú lézie pokladáme za malígnu.
Pri hodnotení lézií sa používa štandardne Parížska klasifikácia, ktorá nám podľa typu lézie takisto napovedá 
o  pravdepodobnosti karcinómu v  lézii i  možnostiach odstránenia. LST (laterally spreading tumors= do strán 
rastúce lézie) ešte navyše rozdeľujeme na granulárne a negranulárne. Tieto ďalej delíme na granulárne homogénne 
a granulárne zmiešané. Negranulárne zas delíme na elevované, pseudovklesnuté. Negranulárne pseudovklesnuté 
lézie sú väčšinou karcinómami, navyše majú vo svojej biologickej podstate fibrózu submukózy a  preto je na 
mieste zvážiť inú techniku odstránenia ako konvenčnú EMR. Naopak homogénne granulárne  lézie majú veľmi 
nízku pravdepodobnosť výskytu karcinómu v  lézii.  Zväčšovacia endoskopia s  chromodiagnostikou alebo NBI 
nám umožňujú i  zhodnotenie pit pattern a  povrchovej vaskulatúry lézie, čo je pre nás posledným vodidlom 
k  suspozícii histologického záveru pre výkonom. U podozrivých a  rizikových lézií s  vkleslinou, mechanických 
prejavmi  v  okolitej sliznici pri lézii, pit pattern V  alebo nepravidelnou či roztrúsenou vaskulatúrou môže byť 
prínosom EUS s využitím minisondy ev. transrektálnej sonografie ak je lézia v jej dosahu. Pokiaľ léziu pokladáme 
za odstrániteľnú, nebioptujeme ju zbytočne a už vôbec nie necielene. Je dávno dokázané, že necielené biopsie 
sa nemôžu porovnávať z endoskopickým hodnotením. Príkladom je štúdia Galandiuka a kolektívu zverejnená 
už v  80–tych rokoch minulého storočia, pričom pri posúdení 1400polypov  pri endoskopickej palpácii prišlo  
k chybe pri posúdení malígnej lézie len u 9% lézií, naopak u necielených biopsí až 39%. Je potrebné si uvedomiť, 
že biopsia samotná je nedostatočná a iba kompletná excízia umožní presné histologické zhodnotenie. Léziu 
bioptujeme len vtedy, ak výsledok histologického zhodnotenia môže zmeniť prístup pričom odoberáme len  
1–2 biopsie z endoskopicky suspektného miesta, v ideálnom prípade na okraji lézie. Bioptizácia môže následným 
hojením spôsobiť neskorší „non–lifting sign.“ Čo sa týcha technickej stránky prevedenia konvenčnej EMR, okraje 
lézie v hrubom čreve nie je zväčša potrebné označovať pred výkonom, keďže sú spravidla dobre diferencovateľné 
aj počas výkonu. Podpich realizujeme najčastejšie najprv z aborálnej strany, aby neprišlo k schovaniu lézie za 
vytvorený vankúš, pričom je možné realizovať podpich aj cez léziu. Je možné použiť celú škálu roztokov od 
fyziologického, cez dextrózu, glycerol, hydroxy–propyl–metyl–celulózu  a mnohé ďalšie až po kyselinu hyalurónovú, 
ktorá je najdrahšia. Fyziologický roztok má nevýhodu v jeho rýchlom– niekoľkominútovom vstrebaní. V našich 
podmienkach je všeobecne dostupným použitie niektorým z  plazmaexpanderov, ktoré vydržia v  submukóze 
mnohonásobne dlhšie ako fyziologický roztok a  sú použiteľné pri predpoklade dlhšieho výkonu. Roztoky na 
podpich dopĺňame farbivom, u nás najčastejšie patentovou modrou. Léziu  je zväčša vhodné rotáciou endoskopu 
na pozíciu 5–6 v pohľade endoskopistu. Pri väčších léziách je na mieste zvážiť umiestnenie prvého rez na koniec 
s obtiažnejším dosahom. V rekte a colon ascendens máme počas výkonu využiť možnosť práce v inverzii. Pokiaľ 
nám práca v inverzii umožní oveľa lepší prístup počas zložitej EMR po častiach aj v iných častiach čreva (najmä 
sigme či colon descendens), je na mieste i použitie gastroskopu, ktorý nám umožní práci v  inverzii aj v  tejto 
lokalite. Pri piecemeal EMR býva výhodou použitie monofilamentnej slučky a počas výkonu nadväzovať jeden 
rez na druhý, pričom začínať treba určite od okraja lézie (aj v prípade že hlavný nodulus či polypózna masa nie je 
v dosahu prvého rezu). Pred samotným začiatkom výkonu je na mieste pacienta polohovať tak, aby lézia bola na 

Konvenční endoskopická resekce
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opačnej strane ako hladina tekutiny. Zabezpečíme si tak lepší a dlhší prehľad pri prípadnom masívnom krvácaní, 
rovnako i to, že pri prípadnej perforácii nám obsah nemusí do nej zatiecť a máme šancu ju bezpečnejšie zatvoriť. 
Krvácanie počas ER hodnotíme ako komplikáciu len v  tom prípade, že ju nedokážeme vyriešiť endoskopicky, 
čo je zriedkavé. Oneskorené krvácanie sa udáva v prípade rozsiahlejších EMR zväčša 5–7%. Perforácie sa pri 
konvenčnej ER vyskytujú do 0,5%. Po piecemeal ER je vhodná  kontrola jazvy po 3–12 mesiacoch, i ďalšia následná 
kontrola po roku. Je na mieste spomenúť najmä štúdiu autorov z nemocnice vo Vítkoviciach a Frýdku–Místku, 
ktorí dokázali vysoký výskyt lokálnej reziduálnej neoplázie (LRN) po odstránení LST i ošetrení argón–plazma 
koaguláciou (APC). Vzhľadom na obvykle nevýrazné zmeny v oblasti jazvy pri LRN i zmenu okolitej sliznice pri 
ošetrení APC býva výhodné rozsah LRN označiť koagulačnými značkami pred vlastným ošetrením. 

Konvenční endoskopická resekce
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Konvenční endoskopická resekce
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Konvenčná ER 

• lézií do 10-20mm je možné odstránenie 
jedným rezom 

• u piece-meal strácame možnosť zhodnotenia 
laterálnych okrajov! 

! u tuhých podslizničných lézií (NET) môže byť 
zložité aj pri drobnej lézií udržať “patologicky 
bezpečný“ okraj!1 

 

 
(1) Modlin IM, Lye KD, Kidd M. A 5-decade analysis of 13,715 carcinoid tumors. Cancer 2003; 97: 934–959 

Endoskopická resekcia (ER) 

• konvenčná= endoskopickou slučkou 
– s transparentným nástavcom 

 

 

– s použitím ligátora 

 

 

– „strip biopsy“ 

– „jednoduchá“- po podpichu odstránenie slučkou 
bez prídavných nástavcov či inštrumentárií 

Konvenčná 
endoskoskopická 

resekcia 

Pekárek B. 

Konvenční endoskopická resekce
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Konvenční endoskopická resekce

 0-IIa 

 

 

 

 0-IIb  

 

 

 

 0-IIa+ IIc 

 

Parížska 
klasifikácia 

Zastúpenie karcinómov (intramukóznych i so zásahom do submukózy) podľa morfológie 
povrchových neoplastických lézií porovnanie Japonských a „západných“ súborov 1 

(1) Kudo et al. Nonpolypoid neoplastic lesions of the colorectal mucosa. Gastrointestinal Endoscopy 2008; 68 (4): S 20. 

Pred ER 

• dôležité endoskopické zhodnotenie pit pattern 
a vaskulatúra 

• biopsie len pri podozrení na malignitu (1-2 z 
endoskopicky susp. miesta) ak to bude meniť 
prístup 
– oproti „endoskopickej palpácii“  sú horšie výsledky 

necielených biopsií1 

• TRUS/ minisonda? 
• pri podozrení na adenokarcinóm alebo NET 

zvážiť chirurgický prístup ev. ESD 
 

(1) Galandiuk S. et al. Villous and tubulovillous adenomas of the colon and rectum. A retrospective review, 1964-1985. Am J Surg 1987; 153:41 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Konvenční endoskopická resekce

Rozdelenie  

LST podľa  

morfológie 

Kudo et al. Nonpolypoid neoplastic lesions of the colorectal mucosa. Gastrointestinal Endoscopy 2008; 68 (4): S 21. 

Prediktívne hodnoty morfológie LST lézií pre  karcinóm v submukóze: výsledky 699 lézií z 
nemocnice Yokohama od apríla 2001 do júla 20071 

Rozdelenie LST 
podľa morfológie 

EMR v hrubom čreve 
• premalígne lézie 

 
• NET – do 10mm 

 
• adenokarcinóm 

– dobre alebo stredne diferencovaný 
• sm1 (do 1000ʮm), bez lymfovaskulárnej invázie 
• >1mm resekčný okraj1 

– do 20mm protrudujúcich lézií (0-IIa) 
– do 10mm vklesnutých lézií (0-IIc, 0-IIb) 

 
 

(1) Steele RJ et al. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. First edition – management of 
lesions detected in colorectal cancer screening. Endoscopy 2012; 44: E140 –150 



506     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Pozn.

Pozn.

Pozn.

 

Lokálna reziduálna neoplázia a jej ošetrenie APC  

Konvenčná EMR? 
• non-lifting? 

• vysoké riziko lokálnej reziduálnej neoplázie1 

• riziko rekurencie stúpa  s množstvom tkaniva 
ponechaným pre APC2,3 

– pri pravidelnom sledovaní a ošetrení v dlhom 
intervale je však riziko rekurencie minimálne4,5 

– otvorená otázka významu ošetrenia spodiny APC 

 
(1) Urban O, Kijonkova B, Kajzrlikova IM et al. Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 

months of follow-up Eur J Gastroenetrol Hepatol 2012;25(6):733. 
(2)  Brooker JC, Saunders BP, Shah SG, et al. Treatment with argon plasma coagulation reduces recurrence after piecemeal resection of large 

sessile colonic polyps: a randomized trial and recommendations. Gastrointest Endosc 2002; 55:371. 
(3)  Zlatanic J, Waye JD, Kim PS, et al. Large sessile colonic adenomas: use of argon plasma coagulator to supplement piecemeal snare 

polypectomy. Gastrointest Endosc 1999; 49:731. 
(4) Luigiano C, Consolo P, Scaffidi MG, et al. Endoscopic mucosal resection for large and giant sessile and flat colorectal polyps: a single-center 

experience with long-term follow-up. Endoscopy 2009; 41:829. 
 

Technika EMR v hrubom čreve 

 
• označenie lézie? 
• poloha pacienta 
• poloha prístroja 
• podpich- FR1/1 (ev. iné k udržaniu dlhšieho 

 liftingu) + patentblau V 
• slučka (tuhá, monofilamentná) 
• začíname od okraja (najťažšie prístupného)+ 

náväznosť rezov 
 

Konvenční endoskopická resekce
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Konvenční endoskopická resekce

Konvenčná ER- komplikácie 

• krvácanie 
– počas výkonu- %?  koho to zaujíma?  

– oneskorené 5-7% u rozsiahlych konvenčných ER 
• prevencia? 

• perforácie (~0,5%) 

 

ASGE -TECHNOLOGY STATUS EVALUATION REPORT: Endoscopic mucosal resection and endoscopic submucosal dissection. 
Gastrointestinal Endoscopy 2008; 68(1): 11-18. 
Bourke MJ Bleeding Following Wide-Field Endoscopic Resection in the Colon. Gastroenterol Hepatol. 2011; 7(12): 814–817.  

 

Konvenčná EMR- pre 

• najjednoduchšia technika 

• nie je potrebná celková anestéza 

• potrebujeme bežne používané  „lacné“ 
inštrumentárium (slučka, ihla, roztoky,..) 

• trvá relatívne krátky čas 

• bezpečná 

 

Konvenčná EMR- proti 

• necelých 60% lézií v hrubom čreve môžme 
odstrániť v celku s posúditeľnými okrajmi1   
– piece-meal neumožňuje zhodnotenie celej lézie s 

posúdením horizontálneho i vertikálneho okraja 

 

• vyššie percento rekurencií pri odstraňovaní po 
častiach 

 

(1) Srinivas R P et al. Meta-analysis and systematic review of colorectal endoscopic mucosal resection WJG 2009; 15 (34): 4273 
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Take home message
1.  Postavení metody ESD v colon a rektu není jednoznačné 

2. Výhodou ESD je vysoké procento en bloc resekce a nízké riziko reziduální neoplázie 

3. Nevýhodou ESD je výskyt perforace v 10% a dlouhý operační čas 

4. Metoda ESD je v České republice omezeně dostupná

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

LF, Ostravská Univerzita v Ostravě

Endoskopická submukózní disekce
 v colon a rektu
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Endoskopická submukózní disekce (ESD) je endoskopická technika určená ke snesení povrchových lézí trávicí 
trubice řezem v submukóze diatermickým nožem. ESD je používána k resekci velkých (zpravidla>20 mm) přisedlých 
nebo plochých lézí en bloc. 
Potřebné vybavení: Diatermický nůž, injektor, roztok pro sm injekci, průhledný nástavec, coagrasper. 
Provedení: 
1. Označení okraje léze 
2. Submukózní injekce po obvodu léze 
3. Cirkulární incize 
4.  Sm injekce pod lézi 
5.  Submukózní disekce 
6. Vybavení léze a ošetření spodiny 
Metoda ESD byla popsána japonskými autory na přelomu tisíciletí. Je standardně používána k léčbě dysplázie 
a časného karcinomu jícnu a žaludku. V  posledních letech je stále častěji používána také v  colon a rektu.  
V roce 2008 provádělo kolorektální ESD celkem 198 japonských endoskopických center.  Z Japonska se metoda 
rozšiřuje na západní polokouli. V České republice byla první ESD provedena v roce 2005. 
K ESD v rektu a levém tračníku používáme často gastroskop, v pravém colon nejlépe pediatrický kolonoskop. Důvodem 
je větší flexibilita těchto endoskopů. Vždy používáme průhledný nástavec („ cap“) pomocí kterého lze dosáhnout 
trakce parciálně odklopeného slizničního laloku a lepší expozice submukózní vrstvy. Standardem je insuflace CO2 
místo obvyklého atmosférického vzduchu. CO2 se vstřebává asi 150x rychleji než vzduch, což zvyšuje toleranci 
dlouhých výkonů pacientem a snižuje diskomfort v případě mikroperforace. Způsob analgosedace se řídí délkou 
plánovaného výkonu a zvyklostmi pracoviště. Označení okraje léze se provádí například jehlovým nožem nebo 
některým z nástrojů pro ESD. Po liftingu sliznice v okolí léze je provedena cirkulární incize vně značek. Japonští 
endoskopisté používají v colon nejčastěji hook–knife.  Následuje injekce pod lézi a submukózní disekce pomocí 
laterálně směřujících řezů zpravidla stejným nástrojem. K prevenci perforace je nůž v průběhu řezu udržován 
v maximálně tangenciálním postavení vůči stěně trávicí trubice. Jednotlivé nože mají různé operační vlastnosti  
a vyžadují různá nastavení elektrochirurgické jednotky (Tabulka). 
Postavení ESD v  colon a rektu není v  roce 2013 jednoznačné.   Japonská pracovní skupina pro standardizaci 
kolorektální ESD definovala následující indikační kritéria: Léze typu LST podtyp NG velikosti ≥ 20 mm, léze se 
submukózní fibrózou, sporadické léze v terénu ulcerosní kolitidy a lokální recidiva po EMR. 
Metoda ESD v colon je srovnávána s metodou EPMR (endoscopic piecemeal mucosal resection). Obě metody jsou 
určeny pro endoskopickou léčbu přisedlých nebo plochých lézí velikosti > 20mm.  Hlavní výhodou EPMR je snadná 
technická proveditelnost, nevýhodami jsou výskyt lokální reziduální neoplázie (LRN) ve 2– 21% a nemožnost 
posoudit R0 resekci při histologického vyšetření.. LRN může být zdrojem invazivního karcinomu, zejména pokud 
nemocný neakceptuje endoskopické kontroly.   Hlavní výhodou ESD je možnost en bloc resekce v 84–94%  
a výskyt lokální reziduální neoplázie pouze v 0–2, 8% případů. Nevýhodami jsou výskyt perforace v 1, 4–10%  
a dlouhý operační čas. Perforace jsou většinou uzavřeny endoskopicky klipy. 
Při provádění ESD je potřeba zvážit, že stěna colon je ve srovnání s žaludkem významně tenší. Kolonoskop se 
hůře ovládá a prostor k provedení výkonu je omezený. Snažší je ESD v extraperitoneálně uloženém rektu. 
Závěrem lze konstatovat, že metoda ESD v colon a rektu má definované indikace. V České republice je dostupná 
na 3–4 pracovištích. Jedná se o jeden z nejobtížnějších výkonů terapeutické digestivní endoskopie. Vyžaduje 
dobře trénovaného endoskopistu a kvalitní vybavení. Zásadní je mezioborová spolupráce s chirurgem, patologem 
a onkologem. 

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu
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Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu

Tabulka: Některé nástroje k ESD a jejich charakteristiky 

Knife Výrobce  Výhoda Nevýhoda 

IT OLYMPUS 
KD–612Q

Bezpečný. Snadný longitudinální řez 
z distálního konce proximálně

Laterální řez vyžaduje „twisting“ 
endoskopu. Řez proto někdy 
neprobíhá pod zrakovou kontrolou

IT 2 OLYMPUS
KD–611L

Jako IT
Lepší koagulace Jako IT

IT nano OLYMPUS Jako IT
Menší keramická kulička Jako IT

Flex OLYMPUS
KD–630L Nejsnadnější ovládání, flexibilita Malá efektivita ve vazivové tkáni

Hook OLYMPUS
KD–620LR

Snadná disekce směrem do lumen, 
bezpečný Disekce po velmi malých částech

Triangle 
tip (TT) 

OLYMPUS
KD–640L

Jako hook, ale disekce všemi směry bez 
potřeby rotace Incize široká a ne zcela rovná

Dual 
 

OLYMPUS
KD–650L Dvě fixní délky nože  

Flush 
FUJIFILM
DK2618JN 
10–30

Kombinace nože a sprejové kanyly. 
Různé délky a 2 typy zakončení.  

Hybrid ERBE Kombinace nože a injektoru Vysoká cena zařízení, složitý

Needle OLYMPUS
KD–10Q–D1 Řez všemi směry, „ostrý“ řez Snadno perforuje, náročný na 

kontrolu řezu
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Folia Gastroenterol Hepatol 2006, 4 (1): 4 – 10
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Historie ESD 

 

Strip of biopsy     Tada 1984 

ERHSE                    Hirao 1988 

EMR-C                   Inoue  1992 

EMR-L/MBL          Akiyma 1997 

ESD                        Hosokawa 1998, Gotoda 1999 

 

 

Definice 

    Endoskopická submukózní disekce (ESD) je 
endoskopická technika určená ke snesení 
povrchových lézí trávicí trubice řezem 
v submukóze  diatermickým nožem  

 

    ESD je používána k resekci velkých ( >20 mm) 
přisedlých nebo plochých lézí en bloc  

 

Endoskopická submukózní disekce v 
colon a rektu  

Urban O. 
 
Centrum péče o zažívací trakt 
 
Vítkovická nemocnice , Ostrava 

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.
MULTICENTER QUESTIONNAIRE SURVEY ON THE CURRENT SITUATION OF COLORECTAL ENDOSCOPIC 

SUBMUCOSAL DISSECTION IN JAPAN 

Digestive Endoscopy 
pages S2-S8, 8 MAY 2010 DOI: 10.1111/j.1443-1661.2010.00952.x 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1443-1661.2010.00952.x/full#f2 

MULTICENTER QUESTIONNAIRE SURVEY ON THE CURRENT SITUATION OF COLORECTAL ENDOSCOPIC 
SUBMUCOSAL DISSECTION IN JAPAN 

V letech 2000-2008 provádělo kolorektální ESD v Japonsku 194 institucí 
 

Digestive Endoscopy 
pages S2-S8, 8 MAY 2010 DOI: 10.1111/j.1443-1661.2010.00952.x 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1443-1661.2010.00952.x/full#f1 

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu

Nástroje k ESD 

Preference nástrojů pro kolorektální ESD v 
Japonsku 

Hook knife (75,3%), Flush (51,5%), Flex (42,3%) 

IT-2 (9,3%), IT (4,1%), Triangle (1%) 

Schéma ESD 
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

ESD v colon (LST-NG, non lifting) 

 

ESD v rektu 

Endoskopická mukózní resekce piecemeal 

 
 
 
 
 
 
 
 
• LST < 20 mm en bloc (EMR en bloc) 
• LST > 20 mm piecemeal (EPMR piecemeal) 

 
 

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu



516     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     517

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu

Haggitova a Kikuchiho klasifikace 

 

Hodnocení sm invaze (Kitajima) 

• Autoři snímků: Vítek P., Hořava V.jr., Frýdek-Místek 

Posouzení kurativního záměru ESD 

R0 ( resekční okraj ≥ 1mm) 

Sumbukózní invaze (sm1-3) 

Diferenciace (grade) 

Lympho-vaskulární invaze 

 

Budding 

Perineurální invaze 

 

 

 



518     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Perforace EMR/ESD v colon a rektu:  
18 japonských center, 1008 EMR, 805 ESD 

 
Velikost (mm) 20-29 30-39 ≥40 

n 926 446 441 

0I /IIa /IIc 382/515/29 111/323/12 48/386/7 

ESD/EMR 

n(%) 212/714 (23/77) 257/189 ( 58/42) 336/105 (76/24) 

n(%) en bloc 202/471 (95/66) 246/84(96/44) 313/11(93/10) 

Komplikace n(%)  

Perforace 3/5 (1,4/0,7) 7/3 (2,7/1,6) 8/2 (2,4/1,9) 
Opožděné krvácení 3/9 ( 1,4/1,3) 7/3 (2,7/1,6) 8/2 (2,4/1,9) 

 
Nakajima T et al., Endoscopy 2011, 43, A1 

Lokální residuální neoplázie po kolorektální ESD 

Author Journal     n 
En bloc 
resection 

En bloc and 
R0 resection 

Perforation 
Local 
recurrence 

Isomoto H 
Endoscopy 
2009 

   292 90.1% 79.8% 8.2% 0.3% 

Saito Y 
Gastrointest 
Endosc 2007 

   200 84% 83% 5% 0.5% 

Fujishiro M 
Clin 
Gastroentero
Hepatol 2007 

   200 91.5% 71% 6% 1% 

Zhou PH 
Surg Endosc 
2009 

   74 93.2% 89.2% 8.1% 0% 

Tamegai Y 
Endoscopy 
2007 

    71 98.6% 95.6% 1.4% 2.8% 

Tanaka S 
Gastrointest 
Endosc 2007 

    70 – 80% 10% 0% 

Lokální residuální neoplázie po kolorektální EMR 

Author Design Journal Lesion size n 
Local recurrence rates 

En bloc Piecemeal 

Tanaka S Retrospective 
Gastrointes
t Endosc 
2001 

≧20 mm 81 
4.9% 
(2/41) 

10% 
(4/40) 

Hurlstone 
DP 

Prospective Gut 2004 ≧10 mm 58 
9.1% 
(2/22) 

22.2% 
(8/36) 

Hotta K Retrospective 
Int J 
Colorectal 
Dis 2009 

≧10 mm 572 
0.7% 
(3/440) 

23.5% 
(31/132) 

Saito Y Retrospective 
Surg 
Endosc 
2009 

≧20 mm 228 
2.7% 
(2/74) 

20.1% 
(31/154) 

Urban O Prospective 
Eur J GH 

2013 

≧10 mm 

 
79 

14% 

(3/21) 

24% 

(14/58) 

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu



518     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     519

Pozn.

Pozn.

Pozn.

Indikace k ESD v kolorektu 
1.  Léze,  které je obtížné odstranit en bloc EMR (≥ 20mm) 
       - LST-NG ( zejména pseudodepressed type) 
       - pit pattern Vi 
       - SM1 karcinomy 
       - vpáčené léze (0-IIc), LST –GM (≥40mm) 
 
2. Fibróza ( non lifting – po biopsii , peristaltika) 

 
3. Sporadické léze v zánětlivém terénu ( Ulcerózní kolitida) 

 
4. Lokální reziduální neoplázie 
       
Tanaka S et al. Colorectal endoscopic submucosal dissection: present 
status and future perspective, including its differentiation from endoscopic 
mucosal resection. J Gastroenterol 2008;43:641-651 

 

ESD: Indikace podle lokalizace 

Esophagus    SCC             Asi ano 
                       BORN         Asi ne 
 
Žaludek                             Asi ano 
 
Colon, rektum                 Zřídka ano 
 
Neexistují žádné randomizované studie a pouze několik nekvalitních 
 „ metaanalýz “ 
 
 
T. RÖSCH, DDW 2013                     

ESD v Evropě 
n En bloc , n(%) R0 en bloc, n(%) 

118 145 (77) 137 (73) 

Jícen 27 24(89) 21(78) 

Žaludek 75 64 (85) 63(84) 

Colon 13 9 (69) 9(69) 

Rektum 72 48(67) 44(61) 
Komplikace: 

Krvácení (transfuze) 4 

Perforace,n(%) 34 (18,1) 

(chirurgie) 6 
 
Farhat S. et al.  Endoscopy 2011, 43: 664-670 

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Závěry 
ESD: 
-  je vhodná k léčbě povrchových neoplázií v kolorektu  pro 
nízký výskyt reziduální neoplázie a možnost dokonalého 
histologického vyšetření resekátu 
 
- jsou indikovány především léze ≥ 20mm s předpokladem  
povrchové sm invaze nebo fibrózy 
 
-patří k nejobtížnějším výkonům terapeutické digestivní 
endoskopie, vyžaduje tréning a centralizaci  
 
-ESD v kolorektu je terapeutická technika ve vývoji 
 
 

Dokumentace ESD 

  

ESD v kolorektu: Tipy a triky 

Přehled, manévrovatelnost (přístroj) 
Využití gravitace 
Označení (marking) není nuté 
Neprovádět kompletní cirkulární incizi 
Postupovat incize-disekce step by step 
Od malých lézí k velkým 
Rektum→ Ascendes → Transversum → Descendens → 

Sigmoideum → H,L flexura 
Prevence stenosy rekta- čípky s kortikoidem 1x denně 
 
 Yahagi , DDW 2013 

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu
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Pozn.

Endoskopická submukózní disekce v colon a rektu
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Take home message
1.  Frekvence komplikací endoskopické léčby časné kolorektální neoplázie je důležitým parametrem kvality 

koloskopie.

2. Kvalitní endoskopická léčba časných neoplázií kolorekta má přípustné riziko komplikací. 

3. Nejzávažnější komplikací jsou významné odložené krvácení, postprocedurální perforace a systémový 
rozsev u karcinomu s hlubokou submukózní invazí. 

4. Velký podíl komplikací konvenční endoskopické resekce a endoskopické submukózní disekce lze léčit 
endoskopicky. 

MUDr. Jiří Cyrany 
II. interní gastroenterologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové 

Komplikace konvenční endoskopické resekce
a endoskopické submukózní disekce
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Spoluautoři: Kopáčová M.
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové 

Komplikace koloskopických výkonů představují široké spektrum pre–, intra–, postprocedurálních a odložených 
příhod, které jsou různé závažnosti (Tab. 1). Toto sdělení je zaměřeno pouze na komplikace bezprostředně 
související s odstraňováním časné kolorektální neoplázie převážně typu laterally spreading tumor metodami 
konvenční endoskopické resekce (CER) a endoskopické submukózní disekce (ESD). Komplikace můžeme 
zjednodušeně rozdělit dle Tab. 2. Intraprocedurální krvácení je většinou efektivně ošetřeno již během výkonu  
a za komplikaci je považujeme jen tehdy, pokud si vynutí emergentní operaci, příjem na jednotku intenzivní péče 
nebo převod krevních derivátů. Podobně intraprocedurální perforace je často efektivně ošetřena při výkonu. 
Naproti tomu perforace manifestovaná až po výkonu prakticky vždy vyžaduje chirurgické řešení. Nekompletní 
odstranění neoplázie je buď rozpoznáno při výkonu a pak je indikací k operaci ve druhé době, nebo představuje 
zdroj rekurence, která musí být rozpoznána v rámci kontrolních endoskopických vyšetření a je většinou řešena 
endoskopicky (méně často chirurgicky).    Možnou závažnou konsekvencí je diseminace karcinomu s hlubokou 
submukózní invazí. Správné zhodnocení histologických parametrů patologem (hloubka invaze, stupeň 
diferenciace, přítomnost angioinvaze a perineurálního šíření, nepostižené resekční okraje) je závislé na kvalitě 
resekátu. Jen tak můžeme odhadnout individuální riziko lymfatického postižení a vážit ho proti riziku operačního 
výkonu u konkrétního pacienta.

Výskyt komplikací
Volba terapeutické strategie (CER versus ESD) i způsob a kvalita provedení těchto výkonů se velmi liší geograficky 
(východ versus západ) i mezi jednotlivými pracovišti a endoskopisty. S vědomím této heterogenity musíme 
hodnotit také výsledky prezentované v literatuře.
CER:  Dle Burgesse[1] riziko intraprocedurálního krvácení při CER stoupá s velikostí léze, s charakterem  
0–IIa+Is dle Pařížské klasifikace, vilózní komponentou a nízkým objemem prováděných výkonů. Klinicky významné 
odložené krvácení se objevuje v 6–7 % a je častější u lézí, které krvácely již při výkonu a které byly lokalizovány 
v pravém tračníku[1,2].
Frekvence perforací při CER nepřesahuje 2 % dle studie Masciho[3].
Riziko inkompletního odstranění léze při CER je odhadováno na 11 % a je vyšší u lézí již dříve ošetřovaných a lézí 
v oblasti ileocékální chlopně[4]. Riziko rekurence stoupá s velikostí léze[4].
ESD: Repici ve svém přehledu [5] shrnuje poznatky z 22 převážně asijských studií zabývajících se ESD v kolorektu 
a konstatuje incidenci odloženého krvácení 2% a perforace 4%. Většina těchto komplikací byla ale vyřešena 
endoskopicky, emergentní operace musela být indikována jen v 1 % případů a to pro perforaci. Ve 12% nebylo 
možné dosáhnout kompletní resekce, ve dvou evropských studiích to bylo až 35%. Chirurgický výkon ve druhé 
době byl nutný u 2 % pacientů. Pokud byla resekce označena za kompletní (R0), byla rekurence v průměrně 
dvouletém sledování prakticky vyloučena (0,07%).
CER versus ESD: Výsledky a komplikace CER a ESD srovnává v multicentrické prospektivní nerandomizované 
studii Nakajima[6]: rizika odloženého krvácení nebyla rozdílná (CER 1,7% ESD 2,2%), procento perforací 
bylo vyšší v ESD skupině (CER 0,8% ESD 2,0%), většina komplikací byla ale zvládnuta endoskopicky, potřeba 
emergentní chirurgie byla v obou skupinách nízká (0,1% CER a 0,2% u ESD).

Prevence a terapie komplikací
Obecnou prevencí komplikací je dobrá příprava tračníku, správná volba typu endoskopu, jeho příslušenství 
(distální nástavec) a instrumentária, vhodná je insuflace oxidem uhličitým. Videodokumentace všech invazivních 
výkonů je důležitým nástrojem pro zpětnou vazbu pokud ke komplikaci dojde. Optimálním způsobem registrace 
komplikací je strukturovaná endoskopická databáze.

Perforace
Prevence perforace spočívá ve správném endoskopickém zhodnocení rizika hlubší submukózní invaze (velikost 
léze, laterally spreading tumor negranulárního typu nebo s dominantním nodulem, pit–pattern V, kvalita lifting–
sign) a případně v použití endosonografie. Vysoké riziko perforace mají léze po předchozím odběru biopsií nebo 
po předchozí endoskopické terapii. Riziko perforace pak z velké části určuje technika vlastního výkonu – více  
u ESD než u CER, kde je základem přiměřená submukózní injekce a zohlednění anatomie tračníku (haustra).
Pneumoperitoneum či kapnoperitoneum vzniklé při perforaci do volné dutiny břišní je často vhodné vzhledem 
k diskomfortu pacienta drénovat za sterilních kautel pomocí flexily a stříkačky s tekutinou plnící roli ventilu.  
K uzávěru defektu můžeme využít buď klasických hemostatických klipů, kombinace klipů a odpojitelné kličky nebo 
klipů typu over–the–scope. Některé z těchto technik vyžadují  znovuzavedední endoskopu (over–the–scope klip) 

Komplikace konvenční endoskopické resekce a endoskopické submukózní disekce
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nebo výměnu za dvoukanálový přístroj (klipy + odpojitelná klička). I při technické úspěšnosti endoskopického 
uzávěru je nutné pacienta pečlivě sledovat stran známek peritoneálního dráždění a léčit systémovými antibiotiky.
Postprocedurální perforaci ve většině případů není možné řešit endoskopicky. Jen část perforací směřuje do volné 
peritoneální dutiny – rektum je uloženo z větší části extraperitoneálně, vzestupný a sestupný tračník je částečně 
uložen retroperitoneálně, i při výkonech v ostatních částech tračníku může dojít k perforaci v místě úponu 
mesocolon. Základem je včasná diagnostika této komplikace a její odlišení od hyperkoagulačního syndromu. Při 
významném klinickém podezření se nespokojíme s nálezem na nativním snímku břicha, ale provádíme počítačovou 
tomografii. Včasná diagnostika minimalizuje kontaminaci peritoneální dutiny a zlepšuje tak operační výsledky 
(možnost primární anastomózy) a snižuje riziko pooperačních komplikací.

Krvácení
Při stavění krvácení používáme nejčastěji koagulační metody. Během ESD je to vlastní disekční nástroj (nůž)  
v nastavení pro koagulaci u cév menšího kalibru, větší cévy je nutné koagulovat nástrojem s možností úchopu 
(kleště typu coagrasper nebo hot–biopsy). Na spodině defektu po slizniční resekci je použití koagulační 
sondy (typu bipolární sondy) limitované vzhledem k riziku perforace při tlaku sondy do spodiny. K redukci 
intenzity krvácení je možné použít opich směsí s adrenalinem (limitováno v aborálním rektu, kde může dojít  
k významnému systémovému působení). Z mechanických technik používáme standardních hemostatických klipů, 
jen při významném jinak nestavitelném krvácení je možné použít za cenu nového zavedení endoskopu i klip typu  
over–the–scope. Spíše u krvácení z více drobnějších zdrojů lze zvážit použití sprejového hemostatika. Při selhání 
endoskopické terapie je možné se pokusit o angiografickou intervenci (i když s vysokým rizikem ischemického 
postižení části tračníku), jinak nemocného musíme indikovat k urgentní chirurgické revizi. Paralelně s úsilím  
o zástavu krvácení musíme hradit ztráty krevními deriváty. Riziko odloženého krvácení lze snížit profylaktickým 
ošetřením cév na spodině nebo uzávěrem slizničních defektů po výkonu. S cílem minimalizovat krvácení po 
výkonech byla publikována doporučení podávání protisrážlivé terapie. Je nutné zohlednit individuální riziko 
vysazení protisrážlivé terapie u konkrétního pacienta. Antiagregancia a warfarin vysazujeme před výkonem  
5 dní, perorální inhibitory 48 hodin a nízkomolekulární heparin 8 hodin.

Residuální neoplázie
Riziko residuální neoplázie je nižší při použití ESD než při použití CER. Při použití CER je základním pravidlem 
snaha o systematické odstranění adenomové tkáně kličkou do zdravých okrajů. Residuální neoplastická tkáň na 
spodině či v okrajích musí být aktivně vyhledávána a odstraněna, případně ošetřena argonovou plasmakoagulací. 
Nezbytné je endoskopické sledování po výkonu (2 a 6 měsíců) a v indikovaných případech značení místa tetováží.

Závěr
CER i ESD jsou efektivní techniky k odstranění časné kolorektální neoplázie s přijatelným rizikem komplikací. 
Nejvýznamnějšími komplikacemi těchto výkonů jsou odložené významné krvácení, postprocedurální perforace  
a systémový rozsev u karcinomu s hlubokou submukózní invazí. Velká část komplikací může být efektivně řešena 
endoskopicky. Frekvence komplikací endoskopické léčby časné kolorektální neoplázie je důležitým parametrem 
kvality endoskopisty i endoskopického centra – je totiž důležitou složkou efektivity digestivní endoskopie v boji 
s kolorektálním karcinomem.

Komplikace konvenční endoskopické resekce a endoskopické submukózní disekce
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Komplikace konvenční endoskopické resekce a endoskopické submukózní disekce
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

KOMPLIKACE CER A ESD 

KOMPLIKACE 
INTRA POST 

PROCEDURÁLNÍ 

KRVÁCENÍ 
odložené 
krvácení 

PERFORACE peritonitida 

INKOMPLETNÍ 
RESEKCE 

nekurativní 
resekce 

rekurence

Tabulka 2. 

ZÁVAŽNOST 
KOMPLIKACE incident 

komplikace 

lehká 
středně 
těžká 

těžká fatální 

vyřešeno během procedury x 

procedura přerušena x 

neplánovaná 
hospitalizace 

≤ 3 noci x 

4-10 nocí x 

> 10 nocí x 

jednotka 
intenzivní péče 

1 noc x 

> 1 noc x 

opakovaná endoskopie x 

transfuse x 

intervenční radiologie x 

chirurgie x 

trvalé poškození x 

smrt x 

volně dle Cotton PB. Gastrointest Endosc 2010; 71: 452. 

Tabulka 1. 

KOMPLIKACE 
KONVENČNÍ ENDOSKOPICKÉ RESEKCE 
A ENDOSKOPICKÉ SUBMUKÓZNÍ DISEKCE 

Jiří CYRANY 
II. interní gastroenterologická klinika  
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové 

Komplikace konvenční endoskopické resekce a endoskopické submukózní disekce
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Take home message
1.  Nutná velmi dobrá kooperace gastroenterologa, chirurga, patologa, onkologa 

2. Po selhání EMR/EMD ještě možná lokální terapie TEM/TAMIS 

3. EMR a EMD jsou srovnatelné s TEM a TAMIS. TEM a TAMIS je možné řešit i T2 tumory v kombinaci  
s chemoradioterapií.  

4. EMR,EMD a TEM,TAMIS mají výrazně nižší morbiditu a pooperační letalitu ve srovnání s resekční operací. 
Počet recidiv je vyšší u lokálí terapie, ale pětileté přežívání je srovnatelné s resekčními výkony. 

MUDr. Julius Örhalmi
Chirurgická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR
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Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR

Spoluautoři: Urban O.
Vítkovická Nemocnice, Ostrava 

Endoskopické metody v spučasnosti dokážou nalézat neoplázie v jejich časných stadiích. 
Rozpoznání malignity a její správná diagostika má rozhodující vliv na další terapeutický postup a prognózu 
pacienta.
Riziko lymfatických metastáz je v případě slizniční neoplázie v kolorektu 0%, při postižení submukózy se zvyšuje 
na 3–18 %. U T2 nádorů je riziko již 12–28% a u T3 nádorů 36–79%. Časné neoplázie až do stadia sm1–sm2 
lze radikálně řešit endoskopicky metodami EMR, nebo EMD. Při nepříznivých formách a porkočilejších stadiích 
mohou být edoskopické metody nedostatečné. Stejně tak i při přítomné lymfangioinvazi. V případě selhání 
endoskopických metod je nutné zvolit optimální postup vhodný pro daného pacienta. Zde je nutná spolupráce 
gastroenterologa, chirurga, patologa a onkologa. PO zvážení celkového stavu pacienta a možných rizik 
operačního řešení, které lze předběžně stanovit pomocí skórovacích algoritmů P–POSSUM a Cr POSSUM je určen 
další postup. Při T1 tumoru bez lymfangioinvaze je metodou volby Transanální Endosopická Mikcrochirurgie 
– TEM, nebo Transanální Miniinvazivní Chirurgie – TAMIS. Výkon lze provést radikálně s minimální morbiditou 
ve srovnání s resekčním výkonem. I při vyšším výskytu lokálních recidiv je pětileté přežívání srovnatelné  
s resekčními výkony. Resekčné výkony jsou indikované pro vyšší stadia nádorového onemocnění, ale jsou zatíženy 
vyšší pooperační morbiditou – 19 – 30% a nezanedbatelnou 30 denní pooperační letalitou 0,9–3% Nutno vzít 
v potaz i zhoršenou kvalitu života při zhoršené kontinenci pro stolici, nebo při provedení amputačního výkonu 
s trvalou kolostomií. Při přítomné lymfangioinvazi a vyšších stadiích – T2 je idnikovaný resekční výkon, prptože 
riziko možné recidivy a lymfatického postižení je již vyšší, než předpokládaná pooperčí morbidita. V případě 
vysoce rizikových pacientů, nebo u pcientů odmítajících operční řešení lze i zde zvolit lokální terapii v kombinaci 
s neoadjuvantní chemoradioterapii. I zde pak lze dosáhnout velmi dobrých výsledků.  
Optimální postup je nutné nastavit na konkrétního pacienta v kooperaci s gastroenterologem, patologem  
a onkologem a samozřejmě s pacientem. Lze tak vytěžit maximum z miniinvazivních technik při zachování nižšího 
rizika pooperačních komplikací a zároveň při uspokojivém riziku možné lokoregionální recidivy. Při vzniku recidivy 
lze pak postupovat principem salvage surgery opět multidisciplinárně.
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Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Indikace pro endoskopickou 
resekci 

 

 

 

 

          

       

 chirurgie 

endoskopie 

R0 reskce  
možná 

           Minim riziko + 
           Lymf. uzlin 

T1m, T1sm1 

Riziko lymfatických metastáz 

 

• m 1,2,3,- téměř 0 

• sm1 - menší než 1% 

• sm2  - 6%  

• sm3 – 13 – 18% 

• T2 -      12-28% 

• T3 -      36-79% 

Možnosti  chirurgické a další 
léčby po selhání  ESD/EMR 

Július Örhalmi, FN Hradec Králové 

Ondřej Urban, Vítkovická Nemocnice a.s., 
Ostrava 

 

Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Metody vyšetření 

Vysokofrekvenční minisonda: UM-DP20-25R,      UM-
S30-25R Olympus 

 

    sonda 

voda 

stěna 

EUS 

Metody vyšetření 

 

 

Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

LST Rektum- Adenoca pT1sm1 

EMR en bloc / ESD 

Rektum 0IIa+c, pT1m 

EMR  

en bloc / piecemeal 

EUS 

Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

Adenokarcinom 0IIc+IIa  pT2 

Chirugie 

Operační řešení 

• Nízká přední resekce 

• Abdominoperineální resekce 

 

• Totální mesorektální excize 

 radikalita, nižší počet recidiv 

 vyšší morbidita, letalita, 5 leté přežívání stejné 

Možnosti dalšího řešení 

 

• Chirurgické řešení – operace 

• TEM/TAMIS 

• Radioterapie/Chemoradoterapie 

• Sledování 

 

Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR



536     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Pozn.

Pozn.

Pozn.

TEM/TAMIS 

• EMR-EMD srovnatelné s TEM/TAMIS 

• +- celková anestesie 

• +- morbidita 

• Počet recidiv, přežívání – srovnatelné 

 

 

 

TEM/TAMIS 

• T1 – sm1,sm2, (sm3) 
• < 3 cm 
• G1,G2 
• Bez lymfangioinvaze 
T2 
• neoadjuvantní/adjuvantní chemoradioterapie 
• Lokální recidivy 3 – 15% 
• Pětileté přežití – 80%  

 

TEM/TAMIS 

TEM – Transanální Endoskopická Mikrochirurgie 

TAMIS – Transanální Miniinvazivní Chirurgie 

Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR
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Pozn.

Pozn.

Pozn.

TEM/TAMIS 

TME vs TEM/TAMIS 

• +- morbidita, letalita 

• T1NO,T2NO – výsledky stejné(nižší morbidita 
TEM) 

• N+ výsledky lepší pro TME 

• Indikace u polymorbidních pacientů 

• Odmítající operaci, trvalá kolostomie 

Sledování 

Wait and see, wait and watch 

• Po kompletní histopatologické odpovědi 

• Po nekompletní EMR/ESD s možností 
lymfangioinvaze u vysoce rizikového pacienta 

 

Radioterapie 

• U pacientů s relativní kontraindikací 
chirurgického zákroku 

• Nesouhlasící s operací 

• Možná konkomitance s chemoterapií 

• 44 – 50,4 Gy 

• 10 – 17% úplné histopatologické odpovědi 

Možnosti chirurgické a další léčby po selhání ESD/EMR
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POZNÁMKY
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Olympus představuje významné technologické novinky v endoskopickém systému EVIS EXERA III, 
přinášející další pokrok na cestě k lepším klinickým výsledkům: 

■  DF – ( Dual Focus ) dvoustupňová opto-digitální technologie umožňuje volitelné zaostření 
od 2-100mm.

■  OT – ( One Touch konektor ) komplexní připojení endoskopu k videosystému jedním pohybem

■  RIT – ( Responsive Insertion Technology ) soubor unikátních technologických inovací u videokolonoskopů
EXERA III, pro lepší a snadnější zavádění:

•   PB – ( Passive Bending ) pro hladký průchod flexurou nebo složitou anatomií
•   HFT – (High Force Transmission ) zvyšuje radiální tuhost a tím zlepšuje přenos kroutícího  momentu
•   INNOFLEX – umožňuje nastavit tuhost tubusu pro snadnou manipulaci a zavádění

■  NBI – ( Narrow Band Imaging ) několikanásobně jasnější úzkopásmové zobrazování

■  PRE-FREEZE – stabilizace zaostření obrazu pro ukládání

■  HDTV – (High Definition TeleVision ) zobrazení s vysokým rozlišením

■  DICOM – digitální rozhranní pro práci s pacientskými daty a záznamem obrazu

Nové opto-digitální technologie, umožňují pokročilou vizualizaci, podporují úspěšné umění endoskopie, 
které spočívá v časném odhalení a léčbě nemocí v zažívacím traktu. 

Advancing the Art of Endoscopy...

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, tel.: +420 221 985 111, e-mail: info@olympus.cz, www.olympus.cz

Evis ExeraIII_A4_4.11  4.11.2013 10:25  Stránka 1
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Merck Serono Oncology  |  Combination is key™

Merck Serono is a 
division of Merck

I tak může 
vypadat  
zmenšení nádoru

Regrese nádoru je prvním krokem 
k úspěšnému dosažení léčebných cílů 
a prodloužení přežití.1 Časná regrese nádoru 
je spojena s významným prodloužením 
přežití při léčbě přípravkem Erbitux® 
v 1. linii u pacientů s metastazujícím 
kolorektálním karcinomem exprimujícím 
receptor epidermálního růstového faktoru 
a vykazujícím gen KRAS divokého typu.2,3 
Erbitux® také navíc přináší zmírnění příznaků 
nemoci a zlepšení kvality života.4

ERBITUX® 5 mg/ml infuzní roztok - Zkrácená informace o přípravku
Léčivá látka: cetuximabum. Indikace: K  léčbě pacientů s  metastazujícím 
kolorektálním karcinomem (mCRC) exprimujícím receptor epidermálního 
růstového faktoru (EGFR) a  vykazujícím gen KRAS divokého typu. Používá 
se v  kombinaci s  chemoterapií na  základě irinotekanu, v  první linii léčby 
v kombinaci s FOLFOX, a/nebo jako samostatná látka k léčbě pacientů, u kterých 
selhala léčba na základě oxaliplatiny a irinotekanu a u pacientů, kteří nesnáší 
irinotekan. V kombinaci s radiační terapií k léčbě pacientů s lokálně pokročilým 
spinocelulárním karcinomem hlavy a krku a/nebo v kombinaci s chemoterapií 
na  bázi platiny k  léčbě opakovaného a/nebo metastazujícího onemocnění. 
Dávkování a způsob podání: ERBITUX® je podáván 1x týdně. Úvodní dávka je 
400 mg/m², následující týdenní dávky jsou každá 250 mg/m². Pacienti musí být 
premedikováni antihistaminiky a kortikosteroidy. Kontraindikace: U pacientů se 
známou těžkou hypersenzitivní reakcí na cetuximab. Kombinace s chemoterapií 
zahrnující oxaliplatinu je kontraindikována u  pacientů s  metastazujícím 
kolorektálním karcinomem s mutovaným genem KRAS nebo u pacientů, u nichž 
není mutační stav genu KRAS u kolorektálního karcinomu znám. Před zahájením 
kombinační léčby se musí vzít v  úvahu kontraindikace pro současně užívané 
chemoterapeutické látky nebo radiační terapii. Nežádoucí účinky: Mírné až 
středně závažné reakce zahrnují příznaky jako je horečka, třesavka, nevolnost, 
vyrážka nebo dušnost. K  těžkým formám dochází obvykle v  průběhu nebo  
do  1 hodiny po  ukončení úvodní infuze. Mezi příznaky patří rychlý nástup 

obstrukce dýchacích cest (bronchospasmus), kopřivka a/nebo hypotenze. 
V  kombinaci s  lokální radiační terapií se objevily nežádoucí účinky jako 
mukozitida, radiační dermatitida a dysfagie nebo leukopenie, převážně ve formě 
lymfocytopenie. Mezi kožní reakce patří akneiformní vyrážka, poruchy nehtů 
(paronychium). Interakce: V kombinaci s  infuzemi fluoropyrimidinů se zvyšuje 
četnost výskytu srdeční ischemie, včetně infarktu myokardu a  městnavého 
srdečního selhání, stejně jako četnost výskytu syndromu ruka - noha. Léková 
forma a balení: Infuzní roztok. Balení obsahuje jednu 20 ml lahvičku s obsahem 
100 mg cetuximabu. Uchování: Uchovávejte v  chladničce (2–8 °C). Držitel 
rozhodnutí o registraci: Merck KGaA, 64293 Darmstadt, Německo. Registrační 
číslo: EU/1/04/281/003. Datum poslední revize textu: 02/2013. Výdej přípravku 
je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před 
předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.

Reference: 1. Buyse M. et al. Lancet 2000; 356:373-378. 2. Piessevaux H. et al. 
Ann Oncol 2012 23(Supplement 11):xi37. 3. Modest DP. et al. Acta Oncologica 
2012; Early Online: 1-7. 4. Au H J. et al. J Clin Oncol 2009; 27:1822-1828. 

Úplnou informaci o přípravku obdržíte na adrese:
Divize Merck Serono, Merck spol. s r.o.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 272 084 211, Fax: +420 272 084 307
E-mail: erbitux@merck.cz ON
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Prokázaná účinnost

Kontrola angiogeneze

Avastin prodlužuje pacientům s mCRC život
při zachování jeho kvality 1

AVASTIN® 25 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku – Základní informace o přípravku

Účinná látka: bevacizumabum. Držitel rozhodnutí o registraci: Roche Registration Limited, Velká Británie, Registrační čísla: EU/1/04/300/001-002. Indikace: Terapie metastazujícího 
karcinomu tlustého střeva nebo rekta v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fl uoropyrimidin. Avastin v kombinaci s paklitaxelem je indikován jako léčba první linie 
u nemocných s metastazujícím karcinomem prsu. Avastin v kombinaci s kapecitabinem je indikován k první linii léčby nemocných s metastazujícím karcinomem prsu, u kterých se léčba jinou 
možnou chemoterapií, včetně antracyklinů a taxanů, nepovažuje za vhodnou. Nemocní, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni režimem obsahujícím taxan a antracyklin v adjuvantním 
podání nemají být léčeni kombinací Avastin + kapecitabin. Avastin přidaný k chemoterapeutickému režimu s platinou je indikován k léčbě první linie nemocných s neresekabilním 
pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným plicním karcinomem jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk. Avastin v kombinaci 
s interferonem alfa-2a je indikován jako léčba první linie u nemocných s pokročilým a/nebo metastazujícím karcinomem ledviny. Avastin v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem 
je indikován k úvodní léčbě pokročilého (stádia III B, III C a IV dle FIGO) epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice. Kontraindikace: Přecitlivělost 
na léčivou látku nebo jakoukoli pomocnou látku přípravku, na látky produkované ovariálními buňkami čínských křečků nebo na jiné rekombinantní lidské nebo humanizované 
protilátky. Těhotenství. Upozornění: Zvýšená pozornost u pacientů s intraabdominálním zánětlivým procesem (zvýšené riziko vzniku perforace a píštěle GIT), po operaci (možné 
komplikace při hojení ran), s nekontrolovanou hypertenzí (riziko hypertenzní krize a proteinurie), ve věku nad 65 let (zvýšené riziko vzniku arteriálních tromboembolických příhod), 
u pacientů s kongenitální hemoragickou diatézou, získanou koagulopatií nebo u pacientů léčených plnou dávkou antikoagulancií k léčbě tromboembolismu před zahájením léčby 
Avastinem. V případě vzniku tracheoesofageální píštěle nebo jakékoli píštěle 4 stupně trvale ukončit léčbu. Ukončení léčby zvážit v případě vnitřní píštěle mimo oblast GIT. V ojedinělých 
případech riziko vzniku reakce na infuzi/hypersenzitivní reakce. Nežádoucí účinky (některé z nich se jevily jako závažné) byly hlášeny při užití v neregistrovaném nitroočním podání. 
Klinicky významné interakce: Bevacizumab neovlivňuje v klinicky závažném rozsahu farmakokinetiku 5-fl uorouracilu, karboplatiny, paklitaxelu a doxorubicinu. U některých pacientů 
léčených kombinací bevacizumabu a sunitinib malátu byla hlášena mikroangiopatická hemolytická anemie (MAHA). Hlavní klinicky významné nežádoucí účinky (u pacientů léčených 
jak v monoterapii, tak v kombinaci s chemoterapií): Nejzávažnější pozorované nežádoucí účinky – gastrointestinální perforace, píštěle, hemoragie, arteriální a žilní thromboembolismus, 
syndrom reverzibilní zadní leukoencefalopatie, proteinurie, osteonekróza čelisti. Nejčastější nežádoucí účinky – astenie, průjem, dysfonie, nausea a jinak nespecifi kované bolesti, selhání 
vaječníků, ve většině případů reversibilní. Dávkování a způsob podání – Obecná doporučení: První dávka Avastinu by měla být podávána během 90 minut ve formě nitrožilní infuze. 
Jestliže je první infuze dobře snášena, druhá infuze může být podávána během 60 minut. Jestliže je dobře snášena infuze podávaná během 60 minut, všechny následující infuze mohou 
být podávány během 30 minut. Nepodávejte jako bolus v nitrožilní injekci nebo bolusovou injekcí. Infuze nesmí být podávány nebo míchány s roztoky glukózy. Snížení dávky při výskytu 
nežádoucích příhod se nedoporučuje. V případě nutnosti musí být léčba buď trvale ukončena, nebo dočasně pozastavena. Doporučené dávkování pro jednotlivé diagnózy: Viz platný 
Souhrn údajů o přípravku (viz www.sukl.cz). Dostupná balení přípravku: 1x100 mg bevacizumabu ve 4 ml; 1x 400 mg bevacizumabu v 16 ml koncentrátu pro přípravu infuze. Podmínky 
uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2°C-8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Datum poslední revize textu: 
2. 7. 2013. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podmínky úhrady viz www.SUKL.cz.

Další informace získáte na adrese Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, tel. 220 382 111.

Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku Avastin (datum poslední revize textu 2. 7. 2013)

A
V

A
/1

0.
13

/0
74

/0
93

8



544     2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 2. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 4. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO     545

STIVARGA® v léčbě metastatického 
kolorektálního karcinomu (mCRC):

Rozšiřuje léčbu.  
Prodlužuje přežití.

•  Medián celkového přežití: 
STIVARGA® 6,4 měsíců vs. placebo 5,0 měsíců; 
HR = 0,77; 95% CI = 0,64–0,94; p = 0,0052
Indikace: Přípravek Stivarga® je indikován k léčbě dospělých 
pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (CRC), kteří 
byli dříve léčeni dostupnými typy léčby nebo kteří nejsou vhodnými 
pro dostupné typy léčby. Tyto typy léčby zahrnují chemoterapii 
na bázi fluoropyrimidinů, anti‑VEGF léčbu a anti‑EGFR léčbu.

Zkrácený souhrn údajů o přípravku:
Název léčivého přípravku: Stivarga 40 mg potahované tablety. Slo-
žení: 40 mg regorafenibu v jedné tabletě. Schválené indikace: Léčba 
dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, kteří 
byli dříve léčeni dostupnými typy léčby nebo kteří nejsou vhodnými 
pro dostupné typy léčby. Tyto typy léčby zahrnují chemoterapii na bázi 
fluoropyrimidinů, antiVEGF léčbu a antiEGFR léčbu. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku. Klinicky významná 
varování a upozornění pro použití: Doporučuje se provádět: vyšetření 
krevního obrazu a koagulačních parametrů hlavně u pacientů se stavy 
predisponujícími ke krvácení a u těch, kteří jsou léčeni léky, které zvyšují 
riziko krvácení, vyšetření jaterních funkcí a měření krevního tlaku před 
zahájením a po dobu léčby a pečlivě monitorovat celkovou bezpečnost 
u pacientů s mírným nebo středně závažným zhoršením jaterních 
testů, léčit případnou hypertenzi a v případě hypertenzní krize léčbu 
přípravkem Stivarga vysadit, sledovat pacienty s anamnézou ischemické 
choroby srdeční s ohledem na klinické známky a příznaky ischemie 
myokardu. U pacientů, u kterých se vyvine syndrom reverzibilní zadní 
encefalopatie(PRES) je doporučeno ukončit léčbu přípravkem Stivarga 
a provádět kontrolu hypertenze a podpůrnou léčbu dalších přízna‑
ků. V případě dermatologické toxicity, hypertenze, krvácení, srdeční 
ischémie/infarktu, GIT perforace a píštěle, trvalých nebo recidivujících 
významných abnormalit biochemických a metabolických laboratorních 
vyšetření nebo před závažným chirurgickým výkonem zvážit přeru‑
šení léčby (trvalé či přechodné). Jedna denní dávka 160 mg obsahuje 
2,427 mmol (nebo 55,8 mg) sodíku a 1,68 mg lecitinu (odvozeného ze 
sóji). Klinicky významné nežádoucí příhody: Nejzávažnějšími nežá‑
doucími účinky u pacientů léčených přípravkem Stivarga jsou závažné 
poškození jater, krvácení a gastrointestinální perforace. Nejčastěji 
pozorovanými nežádoucími účinky jsou astenie/únava, snížení chuti 
k jídlu a příjmu potravy, kožní reakce ruka‑noha, průjem, úbytek těles‑
né hmotnosti, infekce, hypertenze a dysfonie. Podrobnější informace 

naleznete v SPC přípravku Stivarga. Interakce: Inhibitory CYP3A4,UGTA9 
a induktory CYP3A4, substráty UGT1A1 a UGT1A9, BCRP, P‑glykopro‑
tein, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, antibiotika a látky 
sekvestrující žlučové kyseliny. Dostupné lékové formy: Tablety s 40 mg 
regorafenibu. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka je 160 mg 
1× denně po dobu 3 týdnů s následujícím 1týdenním obdobím bez léčby. 
Tablety regorafenibu by se měly polykat celé a zapíjet vodou po lehkém 
jídle, které neobsahuje více než 30 % tuku. Případné úpravy dávky se mají 
provádět v krocích po 40 mg (jedna tableta) podle individuální bezpeč‑
nosti a tolerance. Klinicky významná možnost vzniku závislosti na léku: 
Není známa. Odkaz na speciální skupiny pacientů: Přípravek Stivarga 
lze v těhotenství použít pouze tehdy, pokud to je nezbytně nutné a po 
pečlivém zvážení přínosů pro matku a rizika pro plod, během léčby 
nekojit. Pro použití přípravku Stivarga u pediatrické populace v indikaci 
metastazujícího kolorektálního karcinomu nejsou relevantní důvody. 
Přípravek Stivarga není doporučen u pacientů se závažnou poruchou 
funkce jater (ChildPugh C). U pacientů s Gilbertovým syndromem se 
může vyskytnout mírná nepřímá (nekonjugovaná) hyperbilirubinémie. 
Při předepisování pacientům s nádory s genem KRAS mutovaného typu 
se lékařům doporučuje pečlivě vyhodnocovat přínosy a rizika. Jméno 
a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342 
Berlin Německo. Registrační číslo: EU/1/13/858/001‑002. Podmínky 
uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí. Lahvičku uchovávejte dobře uzavřenou a vysoušedlo 
ponechte v lahvičce. Poslední revize SPC: srpen 2013. Další informace 
získáte na adrese: Bayer, s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5, 
tel.: 266 101 111, fax: 266 101 957, www.bayer.cz. Přípravek je vázán na 
lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Před předepsáním léku si pečlivě přečtěte úplnou informa‑
ci o přípravku. q Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

L.CZ.SM.09.2013.0128
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Zkrácená informace o léčivém přípravku

JEVTANA 60 mg
koncentrát pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem
Název přípravku: Jevtana 60 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem. Složení: 1 ml koncentrátu obsahuje cabazitaxelum 40 mg. Po úvodním naředění přiloženým rozpouštědlem obsahuje 1 ml roztoku ca-
bazitaxelum 10 mg. Indikace: V kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem k léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty refrakterním na hormonální léčbu dříve léčených režimem obsahujícím docetaxel. Dávkování 
a způsob podání: Doporučená dávka kabazitaxelu je 25 mg /m2 v jednohodinové intravenózní infuzi každé 3 týdny v kombinaci s 10 mg prednisonu nebo prednisolonu perorálně jednou denně po celou dobu léčby. Pracoviště 
musí mít k dispozici zařízení a vybavení k léčbě závažných hypersenzitivních reakcí (hypotenze a bronchospazmus). Pacienti musí být alespoň 30 minut před podáním přípravku premedikováni antihistaminiky, kortikosteroidy  
a antagonisty H2 a profylakticky antiemetiky. Při výskytu nežádoucích účinků je třeba přikročit k úpravě dávky. Doporučené úpravy dávkování viz platné SPC. V případě nutnosti musí být léčba buď dočasně pozastavena, nebo 
trvale ukončena. Kontraindikace: Hypersenzitivita na kabazitaxel, na jiné taxany nebo na kteroukoli pomocnou látku (včetně polysorbátu 80), počet neutrofilů menší než 1500/mm3, porucha funkce jater, souběžné očkování 
vakcínou proti žluté zimnici. Zvláštní upozornění a opatření: Klinicky významná varování: Před zahájením infuze kabazitaxelu by měli být všichni pacienti premedikováni. Pacienty je třeba pečlivě sledovat. Hypersenzitivní 
reakce mohou vzniknout během několika minut po záhájení infuze kabazitaxelu. Mohou se vyskytnout závažné reakce zahrnující generalizovanou vyrážku/erytém, hypotenzi a bronchospasmus, které vyžadují okamžité přerušení 
infuze kabazitaxelu a příslušnou léčbu a musí být léčba přípravkem JEVTANA ukončena. Ke snížení rizika nebo ke zvládnutí neutropenických komplikací (febrilní neutropenie, dlouhodobá neutropenie nebo neutropenická infekce) 
může být profylakticky podáván G-CSF. Primární profylaxi G-CSF je třeba uvážit u pacientů z vysoce rizikových klinických skupin (věk > 65 let, špatný celkový stav, prodělané epizody febrilní neutropenie, rozsáhlá dřívější radiace, 
špatný stav výživy nebo jiné závažné komorbidity), které jsou predispozicí k častějším komplikacím z dlouhodobé neutropenie. Každotýdenní monitorování kompletního krevního obrazu je nezbytně nutné v cyklu 1 a nadále před 
každým cyklem léčby, aby bylo možno případně upravit dávku. Dávku je třeba snížit v případě febrilní neutropenie nebo u neutropenie přetrvávající navzdory příslušné léčbě. Léčba má být znovu zahájena, pouze pokud se 
počet neutrofilů vrátí na úroveň ≥ 1500/mm3. Pokud se u pacienta po podání kabazitaxelu vyskytne průjem, je možné zahájit léčbu obvykle používanými přípravky proti průjmu a zavést příslušná opatření k rehydrataci pacientů. 
Vyskytne-li se u pacientů nausea nebo zvracení, je možné podat obvyklá antiemetika. V případě výskytu periferní neuropatie je nutno posoudit příznaky a jejich zhoršení před každou léčbou a léčbu odložit, dokud se příznaky 
nezlepší, event. snížit dávku.Byly hlášeny renální poruchy ve spojitosti se sepsí, závažnou dehydratací způsobenou průjmem, zvracením a obstrukční uropatií, dále selhání ledvin včetně fatálních případů.Po celou dobu léčby je 
třeba pečlivě kontrolovat hydrataci pacienta a intenzivně pacienty léčit, pokud nastane změna ve vylučování moči. V případě selhání ledvin ≥ stupeň 3 má být léčba kabazitaxelem ukončena. Byly hlášeny srdeční arytmie, nejčastěji 
tachykardie a fibrilace síní. Rozpouštědlo obsahuje 573,3 mg 96% ethanolu. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu u vysoce rizikových skupin pacientů, jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo s epilepsií a alkoholici ... Pacienti 
s poruchou funkce ledvin. U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin a u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin v konečném stádiu renálního selhání je třeba postupovat se zvýšenou opatrností a během 
léčby kontrolovat jejich stav. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí a mladistvých nebyla stanovena. Pacienti s anémií: U pacientů s hladinou hemoglobinu < 10 g/dl je zapotřebí postupovat s opatrností 
a v případě klinické indikace zavést příslušná opatření. Těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se podávání kabazitaxelu těhotným ženám. Stejně jako ostatní cytotoxické léčivé přípravky může i kabazitaxel 
zapříčinit u těhotných žen poškození plodu. Kabazitaxel se nedoporučuje během těhotenství. Kabazitaxel by neměl být užíván během kojení. Pacienti léčení kabazitaxelem by měli užívat účinnou antikoncepci po celou dobu léčby, 
přičemž se doporučuje s antikoncepcí pokračovat ještě dalších až 6 měsíců po poslední dávce kabazitaxelu. Interakce: Je třeba vyvarovat se současného podávání léčivých přípravků, které jsou silnými induktory nebo inhibitory 
CYP3A. Při současném podávání substrátů CYP3A a kabazitaxelu se při terapeutických dávkách neočekává žádný klinický dopad na pacienta. Pacienti by neměli užívat třezalku tečkovanou. Dále je třeba vyvarovat se očkování 
živou atenuovanou vakcínou. podání substrátů OATP1B1 se doporučuje s odstupem 12 hodin před infuzí nebo 3 hodiny po infuzi kabazitaxelu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Je třeba upozornit pacienty na 
možnost vzniku nežádoucích účinků ( únava a závrať ) a varovat je před řízením či obsluhováním strojů za těchto okolností. Nežádoucí účinky: anémie, leukopenie, febrilní neutropenie, trombocytopenie, průjem, nausea, zvracení, 
zácpa, bolest břicha, dyspepsie, anorexie, dyspnoe, kašel, alopecie, bolesti zad, artralgie, únava, astenie,pyrexe, komplexní přehled NÚ viz SPC. Předávkování: Specifické antidotum neexistuje. V případě předávkování by měl být 
pacient umístěn na specializované jednotce, pečlivě monitorován a co možná nejdříve dostat G-CSF. Měla by být zavedena další vhodná symptomatická léčba. Doba použitelnosti a podmínky uchovávání: 3 roky. Při teplotě 
do 30 °C, chraňte před mrazem! Balení: Jedno balení obsahuje 1 bezbarvou injekční lahvičku o objemu 15 ml s 1,5 ml koncentrátu a 1 bezbarvou injekční lahvičku o objemu 15 ml s 4,5 ml rozpouštědla. Držitel registračního 
rozhodnutí: sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, F- 75008, Paříž, Francie. Registrační číslo: EU/1/11/676/001, Datum revize textu: 13. 12. 2012

Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Jen na lékařský předpis. Léčivý přípravek není v době přípravy materiálu hrazen z veřejného zdravotního pojištění. V současné době probíhá správní řízení řízení  
o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese: sanofi–aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222, http://www. ema.europa.eu/.
Určeno pro odbornou veřejnost
*metastatický hormonálně refrakterní karcinom prostaty

Reference: 1. De Bono J S, Oudard S, Ozguroglu M et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet 2010; 376: 1147–54 
 2. SPC přípravku Jevtana, datum revize textu 27. 10. 2011

Jevtana je první lék, který prodlužuje  
celkové přežití u pacientů s mHRPC*  
předléčených docetaxelem1,2
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Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

PHARMACEUTICALS KONTAKT
Kontaktní osoba – Radka Schrötterová
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Tel.: 973 202 901, fax: 973 202 898, e-mail: radka.schrotterova@uvn.cz
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XXIII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2014
5. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI 
PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII ČLS JEP

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, 
Česká společnost HPB Chirurgie 
a Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
si Vás s garancí ČCHS ČLS JEP, ČGS ČLS JEP a ČOS ČLS JEP 
dovolují pozvat na

11. 4. 2014, LOKET NAD OHŘÍ
HLAVNÍ TÉMA: STENÓZY ŽLUČOVÝCH CEST – 
PROBLÉM ČASNÝ I POZDNÍ 
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