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ÚVODNÍ SLOVO

6. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

držíte v rukou syllabus 6. postgraduálního kurzu SGO, který je zaměřen zejména na problematiku kolorektálního karcinomu 
(KRK). Svým tématem navazuje na 2. Národní kongres o KRK z loňského roku, nicméně tentokráte se soustředí na novinky 
v této oblasti. Přednášky jsou orientované jak na primární a sekundární prevenci, tak i na endoskopickou, chirurgickou 
a onkologickou léčbu tohoto zhoubného onemocnění. Zejména prezentace prvních výsledků letos zavedeného adresného 
zvaní v rámci screeningového programu KRK bude jistě velmi diskutovaným tématem. 

Speciálním bonusem je pak přednáška profesora Classena, zakladatele moderní endoskopie a gastroenterologie, zaměřená 
na otázku karcinomu žaludku a v širším pohledu na gastrointestinální onkologii jako takovou. 

Jak je již zavedenou praxí syllabů postgraduálních kurzů SGO, tak i zde jsou Vám poskytnuty informace o řečnících, stručné 
souhrny a konkrétní slidy přednášek a je zde prostor i na Vaše poznámky.   

Věřím, že se Vám bude syllabus líbit a najdete v něm užitečné informace pro vaši klinickou praxi.

        

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
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Take home message

1. Modifi kácie vo výžive a životospráve významne znižujú riziko KRK a v rámci prevencie KRK by mali preto vždy 
dopĺňať skríning KRK. 

2. Napriek pretrvávaniu kontroverzií pri niektorých konkrétnych nutrientoch sa ukazuje, že benefi ty z komplexnej zmeny 
celkového vzorca stravy a výživy oprávňujú formulovať odporúčacie postupy pre zníženie rizika KRK. 

3. Náhrada červeného a údeného mäsa, rafi novaných obilnín a škrobov bez vlákniny ako aj cukrov za hydinu, ryby, 
rastlinné zdroje bielkovín, nenasýtené tuky, strukoviny, zeleninu a ovocie ako primárny zdroj sacharidov – znižuje 
riziko KRK. 

4. Komplexná zmena stravy a výživy má väčší preventívny účinok než ktorákoľvek jednotlivá diétna intervencia. 

5. Strava a výživa ovplyvňujú riziko zhubných nádorov – vrátane kolorektálneho karcinómu – predovšetkým 
cestou nadváhy a obezity. Prevencia a komplexný manažment obezity možno preto pokladať za účinnú súčasť 
prevencie rakoviny, vrátane prevencie kolorektálneho karcinómu.

Význam stravy a výživy 
pri prevencii rakoviny hrubého čreva 

a konečníka

MUDr. Peter Minárik, PhD. 
Gastroenterologické oddelenie, 

Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
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Význam stravy a výživy pri prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka

Spoluautor: PharmDr. Daniela Mináriková, PhD. 
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Posledné desaťročia bol pozoruhodný rapídny vzostup incidencie kolorektálneho karcinómu [KRK] v ekonomicky vy-
spelých krajinách. Tento vzostup sa týkal najmä krajín s veľkým ekonomickým rastom, medzi ktoré patria aj krajiny strednej 
a východnej Európy. Okrem celkového nárastu KRK sa zmenilo aj postavenie KRK spomedzi zhubných nádorov gastrointes-
tinálneho traktu [GIT]. Kým v roku 1970 prevládal karcinóm žalúdka, od roku 2000 bol najčastejším zhubným nádorom GIT-
–u KRK. Česká republika aj Slovensko stoja na popredných miestach v incidencii KRK spomedzi krajín Európy [IARC, 2013]. 
Príčiny KRK sú jednak (1) Vnútorné – genetické [FAP, HNPCC, genetické abnormity pri sporadických KRK]; a ďalej sú to (2) 
Faktory vonkajšieho prostredia. Faktory vonkajšieho prostredia sú jednak (a) Odstrániteľné rizikové faktory, a medzi 
ne patria najmä strava a výživa, a ďalej nedostatok fyzickej aktivity a fajčenie. Ďalej sú to (b) Neodstrániteľné faktory 
predispozičné, a medzi ne patria: vek, pozitívna onkologická osobná anamnéza, pozitívna onkologická rodinná anamnéza, 
pohlavie, dosiahnutá telesná výška, a chronické nešpecifi cké črevné zápaly [IBD]. 

Strava, výživa, ako aj obezita a pohybová aktivita – ovplyvňujú mnohé celulárne procesy, ktoré majú vzťah ku karcino-
genéze [opravy DNA, hormonálnu reguláciu, zápalové a imunitné procesy, ďalej apoptózu, proliferáciu, diferenciáciu, ako aj 
bunkový cyklus a metabolizmus karcinogénov. 

Strava a výživa ovplyvňujú riziko rakoviny, vrátane KRK, prostredníctvom nutrientov, predovšetkým však cestou nadvá-
hy a obezity pri nesprávnej výžive a celkovej životospráve. 

World Cancer Research Fund / American Institute of Cancer Research. Z viacerých svetových spoločností, ktoré sa 
zaoberajú vzťahom výživy a  životného štýlu k  prevencii i  rizikám  zhubným nádorom, najviac meta-analytických údajov 
o týchto vzťahoch za posledné desaťročia poskytuje práve inštitúcia WCRF/AICR. Rozsiahla publikácia „Food, Nutrition, 
Physical Activity, and the Prevention of Cancer. A Global Perspective“ z roku 2007 bola a je dodnes najväčšou kompaktnou 
publikáciou v tejto oblasti vôbec. V roku 2009 vydala táto inštitúcia verejno-zdravotnícku publikáciu „Policy and Action for 
Cancer Prevention“, v ktorej rozviedla a odporučila veľký komplex verejno-zdravotníckych opatrení smerujúcich na zníženie 
výskytu rakoviny vo svete. Väčšina z nich sa týka stravy a výživy. Podľa publikovaných analýz z roku 2009 sa v USA odhadu-
je až 45% prípadov KRK, ktorým sa dalo predísť optimalizáciou výživy, fyzickou aktivitou a zdravou telesnou hmotnosťou, 
t.j. absenciou nadváhy a obezity. Vo Veľkej Británii je to 43% odvrátiteľných prípadov KRK. 

Z faktorov spojených s výživou sa presvedčivo rizikové faktory KRK pokladajú: (a) červené mäso; (b) údené mäso; (c) 
obezita, t.j. nadmerný telesný tuk; (d) abdominálna obezita, t.j. nadmerný viscerálny tuk; (e) alkoholické nápoje u mužov – 
tieto faktory sa pokladajú za presvedčivo dokázané riziká/príčiny KRK. Ďalej sú to: (f) alkoholické nápoje u žien – tento 
faktor sa pokladá za pravdepodobné riziko KRK. Za obmedzene dokázané riziká KRK sa pokladajú: potraviny s ob-
sahom železa, syry, potraviny s obsahom živočíšneho tuku a potraviny s obsahom cukru. Na druhej strane preventívne 
faktory, ktoré znižujú riziko KRK. Z nich sú presvedčivé dôkazy pre: (a) stravu bohatú na vlákninu; a (b) fyzickú aktivitu. 
Pravdepodobnými preventívnymi faktormi je aj (c) cesnak; (d) mlieko; (e) strava s obsahom vápnika. Limitované dôkazy 
o preventívnom účinku sú zatiaľ pre zeleninu, ovocie a stravu s obsahom vitamínu D. K ostatným potenciálnym faktorom sa 
panel expertov WCRF/AICR pre nedostatok relevantných dôkazov zatiaľ vo svojej správe „Colorectal Cancer 2011 Report“ 
nevyjadril. V prezentácii sa ďalej bližšie rozoberajú jednotlivé potraviny a nutrienty, pri ktorých sú dôkazy o znižovaní rizika 
(prevencii), alebo naopak o zvyšovaní rizika KRK. 

Spoločenské faktory, ktoré majú vplyv na stravu a výživu a ktoré zároveň ovplyvňujú riziká pre vznik KRK, možno 
rozdeliť na: (1) Faktory globálne; (2) Faktory národné; (3) Faktory lokálne; a (4) Faktory osobné. V prostredí národ-
ných vplyvov a faktorov okrem zákonov, vládnych nariadení, daní a cien potravín hrá významnú úlohu aj priemysel. Je to 
predovšetkým poľnohospodárstvo, výroba a spracovanie potravín, a ďalej aj transport, obchod a reklamné a marketingové 
aktivity a kampane. Z osobných faktorov je to najmä vzdelanie, sociálny status, rodinné a regionálne prostredie, tradície 
a zvyky ľudí. Cenová dostupnosť a obecný prístup k zdravým potravinám hrajú takisto významnú úlohu. Experti vypracovali 
pre všetkých 9 kľúčových aktérov v oblasti nádorovej prevencie [ľudia, školy, pracoviská, zdravotníctvo, priemysel, vláda, 
občianske iniciatívy, médiá a nadnárodné inštitúcie] jasné úlohy. Jedine komplexné a dôsledné preventívne verejno-zdra-
votnícke opatrenia zo strany čo najväčšieho počtu uvedených aktérov dokážu účinne znížiť výskyt zhubných nádorov, KRK 
nevynímajúc. 
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Význam stravy a výživy pri prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka

Spracovanie a výroba potravín ovplyvňuje takisto riziko rakoviny vrátane KRK. KRK ako jeden z najčastejšie sa vysky-
tujúcich karcinómov, je o to viac pod vplyvom týchto faktorov. Moderná spoločnosť preferuje konzumáciu spracovaných 
potravín, ako aj stravovanie formou rýchleho občerstvenia. Stravovacie modely založené na preferencii konzumácie spra-
covaných potravín majú často nadbytok tuku, rafi novaného škrobu, cukru a soli. Ich energetická hustota býva vysoká 
[>1000 kJ/100g]. Niektoré formy spracovania potravín sú pravdepodobne príčinou rakoviny [solenie, údenie, grilovanie, 
barbecue]. Na druhej strane sú však aj postupy prípravy stravy, ktoré znižujú riziko rakoviny, KRK nevynímajúc: 
medzi ne patria: sušenie, chladenie, mrazenie, varenie v pare [„steaming“], ktoré umožňujú mnohé zdravé potraviny konzu-
movať celoročne. Medzi takéto potraviny patria najmä strukoviny, CZ obilniny, zelenina a ovocie. Tieto postupy prípravy 
a skladovania stravy možno považovať za ochranné voči viacerým druhom rakoviny vrátane KRK. 

Záver 1: [1] Strava a výživa; [2] Fyzická aktivita; a [3] Telesná hmotnosť – sú 3 základné a najdôležitejšie vonkajšie 
faktory, ktoré významne ovplyvňujú riziko KRK. Keďže sa jedná o odstrániteľné a modifi kovateľné faktory, naskytujú sa 
prostredníctvom nich reálne šance pre účinné zníženie KRK. 
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Colorectal cancer: an entirely preventable disease – everything you need to know

Colorectal cancer (CRC) is one of most signifi cant facing mankind, due to its great prevalence and unique characteristics. 
It is the third most common cancer in the world and the second leading cancer killer. Despite these statistics, both the 
occurrence of and death by colorectal cancer may be highly infl uenced by specifi c lifestyle and preventive medical measures.

While genetics is known to play a role in the genesis of CRC, particularly in familial polyposis, it is well documented that 
dietary and lifestyle factors play a greater role in most cases of CRC. For example, red meat has long been known to 
increase the risk of developing CRC in a dose related manner, particularly meats prepared at high temperatures, especially 
when burned. 

Infl ammation is another risk factor which contributes to many cancers, as well as cardiovascular disease. Infl ammatory 
bowel disease of the colon increases the risk of CRC a� er 10 years duration, unless primary sclerosing cholangitis exists, 
which raises the risk earlier than 8-10 years. Signifi cant CRC prevention can be obtained by the routine use of low-dose 
aspirin, probably due to the anti-infl ammatory eff ect. 

Other ways to prevents CRC: routine exercise, ideal body weight, regular consumption of fi ber containing foods (fruits and 
vegetables), eating fi sh containing omega-3 fatty acids, limiting alcohol intake, limiting meat intake, avoiding processed 
meats and other foods, and by preparing food with fat-free low temperature methods. Noninvasive and safe methods 
to decrease body infl ammation may be obtained using polarized medical light therapy, scientifi cally proven to decrease 
infl ammation locally and systemically. A daily 10-minute application is routinely recommended in our clinic outpatients.

Screening for CRC is of major importance, because it can detect the pre-cancerous precursor of CRC, the adenomatous 
polyp. Fecal blood tests, fecal DNA mutation and heme tests, and sigmoidoscopy or colonoscopy should be performed 
routinely at varying intervals from the age of 50 onward in the general population, earlier for at-risk individuals. Virtual 
colonoscopy (VC) can detect polyps as well as optical colonoscopy, without risk of perforation and without need for 
sedation, but does not allow for polyp excision. On the other hand, it may result in a greater degree of compliance with 
screening recommendations. Prep-free VC is another attractive alternative that may help to overcome the stigma of the 
discomfort of multiday preparation and fasting required otherwise.
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Take home message

1. Kolorektální karcinom (C18–C20) je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v ČR. Nově uzavřená data 
Národního onkologického registru ČR za rok 2011 ukázala 8 084 nově diagnostikovaných onemocnění. Pro rok 2014 
predikujeme prevalenci více než 55 000 osob s tímto onemocněním. 

2. Epidemiologická data nadto stále zhoršuje zvýšený pozdní záchyt tohoto onemocnění v klinických stadiích, kdy je již 
snížená pravděpodobnost vyléčení pacienta. Jak v incidenci, tak v prevalenci je v ČR více než 50 % osob s pokročilým 
onemocněním ve stadiu III a vyšším. 

3. Screening kolorektálního karcinomu je literaturou založenou na důkazech prokázaná metoda efektivní sekundární 
prevence tohoto onemocnění. Principem sekundární prevence je vyhledávání nemocných mezi asymptomatickými 
klienty s cílem zachytit nemoc v časném stadiu. Screeningová kolonoskopie má nadto potenciál významně 
přispět i k redukci incidence, neboť odstraněním pokročilých adenomových polypů lze zabránit samotnému vzniku 
onemocnění. 

4. Screening kolorektálního karcinomu je v ČR aktivní a nabízí občanům test na okultní krvácení do stolice a v případě 
jeho pozitivity kolonoskopické vyšetření tlustého střeva. Od 55 let věku mohou občané alternativně volit přímo 
primární screeningovou kolonoskopii. 

5. V roce 2014 byl v ČR zahájen projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – 
screeningové programy“, který se skládá ze dvou částí: adresné zvaní pojištěnců z cílových skupin a celorepubliková 
informační kampaň. Zahájením adresného zvaní občanů do screeningu byl učiněn zásadní krok k posílení screeningu 
(screening, který aktivně zve účastníky prevence, se obecně nazývá populační). V ČR byl nastaven model, ve kterém 
zvou zdravotní pojišťovny občany, kteří se screeningu neúčastní; zvaní probíhá postupně každý měsíc, přičemž jsou 
zvány kohorty dle data narození v daném měsíci. 

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýzy Masarykovy univerzity, Brno

Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha

Screening kolorektálního karcinomu v ČR 
po zavedení adresného zvaní – 

dosavadní výsledky dle dostupných dat
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Screening kolorektálního karcinomu v ČR po zavedení adresného zvaní – dosavadní výsledky dle dostupných dat 

Spoluautor: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýzy Masarykovy univerzity, Brno

Od ledna 2014 bylo zahájeno adresné zvaní pojištěnců do programů screeningů zhoubných nádorů, konkrétně 
screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu (mamografi ckého screeningu) u žen, a dále nádorů tlustého 
střeva a  konečníku (kolorekta) u  žen a  mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a  zvýšit dosud 
nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní 
a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Projekt je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci 
se zástupci dotčených odborných společností (gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, 
radiodiagnostika, všeobecné lékařství, PL), zástupců zdravotních pojišťoven a  dalších expertů jmenovaných 
ministrem zdravotnictví. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, 
které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí fi nančních prostředků z  fondů EU. 
Tento článek přináší první výsledky projektu adresného zvaní z  první poloviny tohoto roku, kdy bylo pozváno 
téměř 1,3 milionu českých občanů.

Screeningové programy jsou v  ČR dobře zavedeny a  již nyní zachytávají velký podíl nádorů ve  velmi časných stadiích 
nebo ve stadiu prekanceróz – nezhoubných stadií, která předcházejí vzniku zhoubného nádoru. Test skrytého krvácení 
do stolice ročně podstupuje přes půl milionu mužů a žen. U přibližně 9 tisíc jedinců je při následné kolonoskopii objeven 
a odstraněn adenom, nezhoubný nádor, ze kterého by se bez screeningu mohl vyvinout kolorektální karcinom. Bohužel je 
při screeningových vyšetřeních objeveno každoročně také asi 800 kolorektálních karcinomů, časný nález však dává i těmto 
pacientům dobré vyhlídky na vyléčení.

Přes dosavadní nadějné výsledky stále desítky procent českých mužů a žen na screening zhoubných nádorů nedocházejí 
a připravují se tak o možnost předejít zhoubnému onemocnění nebo výrazně zmírnit jeho následky. Nejnižší návštěvnost 
pozorujeme právě u programu screeningu kolorektálního karcinomu, kde na prohlídky pravidelně dochází pouze přibližně 
čtvrtina mužů a žen z cílové populace starší než 50 let. 

Model tzv. populačního screeningu nabízí možnost významně účast v programu posílit. Zdravotní pojišťovny zvou cílovou 
skupinu pojištěnců, kteří se do screeningu zhoubných nádorů dlouhodobě nezapojují. Zvaní probíhá formou adresných 
dopisů, které popisují i konkrétní kroky, jak se do daného screeningu zapojit. Pojištěnci jsou zváni postupně v průběhu roku 
podle měsíců svého narození. Po uplynutí jednoho roku bude příslušná pojišťovna stejným systémem zvát pojištěnce, kteří 
nově spadají do výběru, a opakovaně také pojištěnce, kteří na první výzvu nereagovali a stále do výběru spadají. Pokud 
se pojištěnec dostavil, měl by být v následujících letech zván svým registrujícím lékařem, příp. screeningovým centrem. Je 
nezbytné, aby screeningová vyšetření mohla být prováděna screeningovými centry (zdravotnickými zařízeními) kontinuálně 
a nedocházelo k jejich zahlcení pojištěnci z cílových skupin.

V  tomto příspěvku předkládáme první výsledky tohoto projektu. Během první poloviny roku 2014 bylo do  programu 
screeningu kolorektálního karcinomu pozváno 989 tisíc mužů a žen ve věku 50 až 70 let (viz tabulka 1). Z celkem 2,8 
milionů osob v cílové populaci tak pozvánku dosud dostalo 35 %. Účast na screeningových programech se mění s věkem, 
z čehož vyplývá i různý podíl pozvaných pojištěnců v jednotlivých věkových skupinách. Podle prvotních výsledků (které se 
týkají pouze klientů pozvaných během ledna 2014 – prvotní analýza data zdravotních pojišťoven) se na screening nádorů 
tlustého střeva a konečníku dostavila po pozvání přibližně desetina osob. Projekt zvaní tedy již nyní pomohl desetitisícům 
českých občanů využít přínosu screeningových programů a  tak účinně čelit velmi závažným nádorovým onemocněním. 
Zároveň se nicméně ukazuje, že většina z pozvaných osob pozvánku na bezplatné preventivní vyšetření stále nevyužívá.
 
Podrobné údaje lze nalézt na  portálu www.kolorektum.cz a  celkové informace k  projektu adresného zvaní na 
www.bezrakoviny.cz. 
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Tabulka 1. Počty pojištěnců pozvaných na jednotlivé programy screeningu zhoubných nádorů během ledna až června 
2014. Srovnání tří screeningových programů.

Varianta zvacího dopisu Pozvánka na screening nádorů
děložního 

hrdla
prsu kolorekta

(tlustého střeva 
a konečníku)

Muži pozvaní na screening nádorů kolorekta 510 489
Ženy pozvané na screening nádorů děložního hrdla 144 062
Ženy pozvané na screening nádorů prsu 82 756
Ženy pozvané na screening nádorů děložního hrdla a prsu 75 136 75 136
Ženy pozvané na screening nádorů kolorekta 263 293
Ženy pozvané na screening nádorů děložního hrdla a kolorekta 31 445 31 445
Ženy pozvané na screening nádorů prsu a kolorekta 41 893 41 893
Ženy pozvané na všechny screeningové programy 142 785 142 785 142 785
Celkem pozvaných pojištěnců 393 428 342 570 989 905

Tabulka 2. Reakce klientů na pozvánku na screening – míra účasti osob oslovených v lednu 2014. 
Srovnání tří screeningových programů. 

Screeningový program Míra účasti (%)
Screening nádorů děložního hrdla 5,3
Screening nádorů prsu 9,3
Screening nádorů kolorekta 10,4

Obrázek 1. Pokrytí cílové populace screeningu kolorektálního karcinomu (cílová skupina je 2 847 765 mužů a žen ve věku 
50–70 let) pozváním během ledna až června 2014 dle věku a pohlaví pojištěnců.

Článek je výsledkem projektu „Vývoj a implementace metodiky hodnocení účinnosti adresného zvaní občanů 
do onkologických screeningových programů ČR” v programu Národní akční plány a koncepce Ministerstva 
zdravotnictví ČR 
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Take home message

1. Patogeneze sporadického kolorektálního karcinomu je multifaktoriální proces. 

2. Podrobná znalost onkogeneze je podmínkou optimální léčby. 

3. Uplatňuje se celá řada navzájem provázaných rizikových faktorů a zásadní je mimo jiné vliv životního stylu. Opatření 
v této oblasti se mohou podílet na individuálním riziku v řádu desítek procent.  

4. V současné době jsou doporučení ke screeningu universální bez ohledu na individuální riziko.

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

Screening 
kolorektálního karcinomu 

a individuální riziko
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Screening kolorektálního karcinomu a individuální riziko 

Vznik kolorektálního karcinomu je vícestupňový proces trvající přibližně 10 – 15 let. Komplikovaná onkogeneze je průsečíkem 
celé řady faktorů genetických i  vyplývajících z  vlivů zevního prostředí a  způsobu života. Jednotlivé faktory se prolínají 
a ovlivňují navzájem natolik, že je velmi obtížné určit, které z nich jsou významné primárně a které jsou pouze asociované 
bez vlastního specifi ckého účinku. Situace je dále komplikována tím, že tyto faktory se mohou různě uplatnit i u dalších 
chorob a  dále také povahou pomalu se rozvíjejícího onemocnění. Naopak změny ve  stylu života mohou být například 
v důsledku migrace velmi rychlé. Jednotlivé procesy patogeneze ovlivňují některé medikamenty, které lze zvažovat také 
v  systematickém preventivním podávání, tedy v  tzv. chemoprevenci. Je otázkou, nakolik by se individuální riziko mělo 
zohlednit ve screeningu. 

Incidence kolorektálního karcinomu obecně vyšší u mužů je různá u jednotlivých etnických skupin. Ve Spojených státech byla 
incidence karcinomu tlustého střeva a rekta 70,2 resp. 53,5 na 100 000 obyvatel afrického původu, zatímco u bílých byly 
tyto hodnoty nižší (63,7 a 49,5 na 100 000 obyvatel). Jednou z příčin může být různá dieta: Studie ze Severní Karolíny určila 
tři druhy diety. Západně-jižní, ovocná – zeleninová a metropolitní. Ovocná – zeleninová dieta spojena s nižší hmotností, 
vyšším vzděláním a vyšší konzumací nesteroidních antirevmatik a také se sníženým výskytem kolorektálního karcinomu 
(OR 0,4), zatímco pokles u metropolitní diety byl statisticky nevýznamný. Naopak Západní-jižní dieta byla spojena s vyšším 
rizikem. 

Ve studii EPIC byla adherence k mediterrání dietě bohaté na ryby, ovoce a zeleninu spojena s nižším rizikem kolorektálního 
karcinomu a tento fenomén byl výraznější u kuřáků. 

Řada studií prokázala zvýšené riziko kolorektálního karcinomu v závislosti na požívání masa, zejména červeného a tepelně 
upraveného. Určujícími faktory jsou protein hem a látky generované tepelnou úpravou jako jsou heterocyklické aminy. Tyto 
látky ovlivňují metabolismus a genetiku buněk tlustého střeva také v souvislosti se změněným bakteriotem. Tato aktivita 
je nejvýraznější v distálním colon. Bylo prokázáno, že výskyt kolorektálního karcinomu roste s množstvím požívaného masa 
lineárně: 14% na každých denních 100 g. 

Zvýšená konzumace alkoholu představuje nárůst v  incidenci o  17% u  mužů a  4% u  žen. Podle studie EPIC zahrnující 
465 879 jedinců sledovaných po dobu 8,7 roku znamenalo kuřáctví zvýšený výskyt kolorektálního karcinomu poměrem RR 
1,21. Riziko je výraznější u pravostranné lokalizace. 

Riziko kolorektálního karcinomu i adenomových polypů se snižuje v závislosti na zvýšeném příjmu kyseliny listové (vitaminu 
B6), ovšem pouze v přírodní podobě a nikoliv formou farmakologické suplementace, která naopak riziko zvyšuje. 

Významným faktorem onkogeneze je obezita. Tuková tkáň je vysoce metabolicky aktivní. Sekrecí cytosinů/adipokinů aktivuje 
makrofágy a vytváří prostředí chronického systémového zánětu s pro-onkogenním potenciálem. Nejvýznamnějšími pro-
onkogenními metabolity jsou adiponectin, leptin, resistin a ghrelin účastnící se buněčného růstu, proliferace a angiogeneze. 
Recentní metaanalýza celkem 54 studií prokázala zvýšené riziko při užití body mass indexu (RR 1,334) i při užití objemu 
pasu (RR 1,455). 

Řada současných chorob se dá označit za civilizační, neboť souvisí s nízkou fyzickou aktivitou. Metaanalýza Wolina ukazuje, 
že rozdíl mezi skupinou fyzicky nejaktivnějších a  skupinou se sedavým způsobem života činí ve  výskytu kolorektálního 
karcinomu 24%. 

Podle Dánské studie adherence k zásadám zdravého života může způsobit rozdíl v prevalenci kolorektálního karcinomu 
na výši 23%

Vzorec způsobu života doplňuje i dosažené vzdělání a socioekonomický status. EPIC studie prokázala, že základním a nižší 
vzdělání je spojeno s nižším rizikem kolorektálního karcinomu (HR 0,73). Tento fenomén je výraznější u žen a v Jižní Evropě. 
Ve Spojených státech je tomu naopak. 

V současné době se rozbíhají nejméně tři rozsáhlé prospektivní studie mapující podrobně široké spektrum faktorů životního 
stylu nemocných s kolorektálním karcinomem (Heidelberg, Maastricht a Wageningen). Výsledky lze očekávat nejdříve v roce 
2016. 
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Globální prevalence diabetu se prudce zvyšuje a současný počet 360 miliónů diabetiků se má do roku 2030 zvýšit na 552 
miliónů. Vedle dalších souvislostí je diabetes spojen s častějším výskytem kolorektálního karcinomu o 20 – 30% obecně a 50 
– 60% u nemocných na insulinoterapii. Ze specifi ckých patogenetických mechanismů se uplatňjují insulinová rezistence, 
hyperinsulinemie, hyperglykemie, pro-zánětlivé metabolity a oxidativní stres. 

Podobně metabolický syndrom je spojen se zvýšeným rizikem rakoviny střeva, nikoliv však rekta a toto riziko je výraznější u žen. 

Vysoká koncentrace HDL a apo-lipoproteinu A-1 je spojena se sníženým výskytem rakoviny tlustého střeva, nikoliv však 
tračníku. 

Alterovaný střevní mikrobiot přispívá k onkogenezi chronickými zánětlivými změnami a imunitní dysbalancí. Změnjy mikrobiotu 
jsou podobné jako u nespecifi ckých střevních zánětů se zvýšeným výskytem Fusobacterium species a genetoxických kmenů 
Escherichie coli. Řada experimentálních studií naznačuje terapeutický potenciál probiotik. 

Vztah mezi Helicobacter pylori a kolorektálním karcinomem byl cílem 27 studií, které zmapovala recentní metaanalýza. 
Helikobakterová infekce byla spojena se zvýšeným rizikem jak u adenomu (RR = 1,66), tak i u adenomu (RR = 1,39). 

Je prokázána výrazná souvislost hladiny cirkulujícího 25-hydroxy-vitasminu D a kolorektálního karcinomu (<25,0 mmol/l 
IR 1,32; >100,0 mmol/l IR 0,77), modulací buněčného růstu, apoptózy a angiogeneze. Tento vliv může být modulován 
genetickými variantami receptoru vitaminu D a receptoru calcium sensing. Spojení 25-hydroxy-vitaminu D a kolorektálního 
karcinomu u mužských kuřáků může být pozitivně ovlivněna koncentrací cirkulujícího proteinu vázajícího vitamin D. 

Riziko vzniku kolorektálního karcinomu může ovlivňovat řada chronicky užívaných medikamentů, mezi něž patří statiny. 
Inhibují syntézu cholesterolu inhibicí 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzym A  reduktázy, přičemž řada vedlejších produktů 
této dráhy jsou důležité významná buněčné funkce, jako integritu mebrán, syntézu proteinů a buněčnou replikaci. Výsledky 
jednotlivých studií jsou ovšem značně heterogenní. Recentně byla publikována metaanalýza zahrnující 42 studií.  Snížení 
rizika u konzumentů statinů bylo v úhrnu nevýznamné (RR = 0,90). Větší pokles byl zaznamenán v observačních studiích (RR 
= 0,89), u karcinomu rekta (RR – 0,81) a u lipofi lických statinů (RR = 0,88), nikoliv u studií randomizovaných, u karcinomu 
střeva a hydrofi lních statinů. Výhodou statinů je ralativně malý výskyt vedlejších účinků. Je ovšem třeba si být vědom, 
že uživatelé statinů mohou vykazovat další specifi cké vlastnosti způsobu života, jež samy o sobě výskyt kolorektálního 
karcinomu snižují. 

Velká pozornost se upíná na nesteroidní antirevmatika, která homogenně v experimentálních i klinických studiích prokázala 
snížení rizika vzniku adenomů a karcinomů. Jak COX-2 selektivní i neselektivní nesteroidní antirevmatika tak působí na COX-
2 závislými i nezávislými mechanismy, jako jsou aktivace apoptózy a modulace protizánětlivých signálních drah. Problémem 
jsou vedlejší účinky gastrointestinální a kardiovaskulární a tak COX-2 selektivní antirevmatika byla z chemoprevence pro 
zvýšení rizika kardiálních příhod vyloučena. 

Aspirin prokázal v mnoha studicích redukci rekurujících adenomů po polypektomii a snížené riziko vzniku kolorektálních 
karcinomů u hereditárních syndromů (HR 0,63). Pozoruhodné je prodloužení přežití v kombinaci s adjuvantní léčbou, pakliže 
bylo podávání zahájeno až po stanovení diagnózy. 

Agonisté PPARγ například thiazolidinediony, látky zvyšující senzitivitu k insulinu, vykazují též protinádorové vlastnosti jako 
inhibici buněčného růstu, indukci apoptózy a buněčné diferenciace. Výsledky jednotlivých studií nejsou homogenní nadto 
zde existuje zvýšené riziko srdečního selhání, kostních fraktur a karcinomu močového měchýře. 
Metformin je biguanid užívaný jako lék oprvní volby u diabetu 2. Typu inhibicí glukoneogeneze a redukcí insulinové rezistence. 
Experimentální i klinické studie vcelku homogenně prokazují snížení rizika kolorektálního karcinomu i rekurence adenomů 
indukcí AMP aktivovanou protein kinázy a dále ovlivněním mTOR syntézy proteinů a regulací působení „insulin-like growth 
faktoru“. Nicméně kvalitní studie u ne-diabetiků neexistují. 

Závěr
Je zcela zřejmé, že změny v oblasti životosprávy ovlivňují výskyt kolorektálního karcinomu o desítky procent. Postavení 
jednotlivých zvažovaných faktorů určí výsledky několika probíhajících prospektivních studií. Míru individuálního rizika 
lze poměrně přesně stanovit, nikterak se však nepromítá do  doporučení ke  screeningu. Je řada molekul, která výskyt 
kolorektálního karcinomu mohou ovlivnit, nicméně žádná nesplňuje podmínky chemoprevence – tj. vedle účinnosti absence 
vedlejších účinků.
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Take home message

1. Zatímco dosavadním paradigmatem screeningu kolorektálního karcinomu v ČR bylo zajištění co nejvyšší účasti 
osob z cílové skupiny za užití jakékoliv screeningové metody, do budoucna musí být kladen stejný důraz na kvalitu 
a bezpečnost screeningu a screeningový metod.

2. V oblasti testů na okultní krvácení to znamená standardizaci testů na úrovni jednotné citlivosti (cut-off ) na národní 
úrovni. 

3. Citlivost testů musí být nastavena s ohledem na efektivitu a bezpečnost screeningu a musí odpovídat kapacitám 
české kolonoskopie.  V současné době se jeví jako optimální hladina odpovídající 75ng hemoglobinu na 1 ml stolice. 
Nastavení citlivosti je třeba periodicky vyhodnocovat. 

4. V současné době je považován za optimální pro dvoustupňový screening kolorektálního karcinomu kvantitativní 
imunochemický test. Rychlý vývoj v této oblasti přinese brzy další alternativy. 

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. 
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, přednosta 

Testy na okultní krvácení 
do stolice ve screeningu 

kolorektálního karcinomu
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Testy na okultní krvácení do stolice ve screeningu kolorektálního karcinomu

Spoluautor: MUDr. Norbert Král
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, odborný asistent 

Úvod
Test na okultní krvácení do stolice (TOKS) je primárně screeningovým testem rakoviny tlustého střeva a konečníku, který 
v asymptomatické nízkorizikové populaci pomáhá vyhledávat jedince vhodné k diagnostickému programu. Test má nízkou 
diagnostickou hodnotu; negativní TOKS nevylučuje přítomnost nádoru ani polypu. Vzhledem k předpokladu, že krvácení 
z polypů nebo nádorů je intermitentní, test je třeba opakovat v určeném intervalu. Pozitivní TOKS je indikací k zahájení 
postupu k zjištění příčiny krvácení; tedy k provedení totální kolonoskopie. 

Vzhledem k tomu, že u dospělého člověka dochází denně ke ztrátám krve stolicí v objemu 0,5 – 2,5 ml, musí být testy 
nastaveny tak, nedetekovaly fyziologické ztráty krve do stolice. V současně probíhajících screeningových programech 
v Evropě jsou používány testy na bázi guajakové pryskyřice a imunochemické testy na bázi reakce lidského hemoglobinu 
ve stolici s protilátkou v testu. 

Testy na okultní krvácení
Guajakový test je stále nejpoužívanější a  také nejvíce prostudovanou screeningovou metodou. Je levný, jednoduchý, 
proveditelný pacientem a vyhodnotitelný přímo v ordinaci. Senzitivita (podíl pozitivních podle testu, kteří jsou skutečně 
pozitivní) jednoho testu je 19- 50%, ale zvyšuje se při opakování. Specifi cita (procento negativních testů u  skutečně 
negativních) je 96-98%. Pozitivní předpovědní hodnota (positive predictive value; pravděpodobnost v procentech, že ti, 
kteří mají pozitivní test, mají také hledaný znak nebo chorobu) gTOKS pro kolorektální karcinom je nízká; 80-90% testů 
je falešně pozitivních. Metaanalýza tří nejvýznamnějších randomizovaných kontrolovaných studiií, provedených v 80 a 90-
tých letech minulého století v  USA (Minnesota), Velké Británii (Nottingham) a  Dánsku (Funen) s  guajakovým testem, 
ukázala snížení mortality ve vyšetřované populaci o 16% (RR 0,84, CI:0,77-0,93). Střední pozitivita gTOKS při populačním 
screeningu byla ve studiích okolo 3%. 

Nevýhodou guajakového testu je způsob odběru, při kterém musí vyšetřovaná osoba manipulovat se stolicí, tj. roztírat ji 
na okénka testové obálky. Test nelze automaticky odečítat a nelze nastavovat cut off , tj. hodnotu koncentrace hemoglobinu, 
při které je již vzorek považován za pozitivní. Dietní omezení test zpřesňují, ale zároveň komplikují. Evropské doporučení 
pro zajištění kvality při kolorektálním screeningu (European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening 
and diagnosis, First Edition, European Commission, 2009) ovšem nepovažují dietní ani lékové omezení za indikované pro 
screeningové vyšetření guajakovým nebo imunochemickým testem. Guajakové testy se aktuálně používají např. v britském, 
fi nském, německém nebo francouzském screeningu.

V  současné době existuje dostatek podkladů pro doporučení k  náhradě guajakových testů ve  screeningu testy 
imunochemickými (iTOKS). Imunochemické testy se vyznačují vyšší senzitivitou a stejnou specifi citou při jednorázovém 
vyšetření ve srovnání s guajakovým testem, prováděným na šesti vzorcích ze tří odběrů stolice. Mají nízkou senzitivitu 
ke krvácení z proximální části trávicí trubice (z dásní, jícnu, žaludku). Odběr se provádí bez předchozího dietního nebo 
lékového omezení, jednodušším způsobem s možností kvantitativního odběru a postačí jen z  jedné stolice. Přijatelnost 
odběru, jednoduchá manipulace a  způsob vyhodnocení imunochemického testu zvyšují adherenci cílové populace 
i zdravotnického personálu. iTOKS musí být vyhodnocen v určitém časovém limitu, závislém na teplotě při skladování.

Od ledna 2009 byly imunochemické testy uvedeny do českého screeningového programu a od roku 2013 prakticky nahradily 
guajakový test. Kromě praktického lékaře provádí TOKS v rámci screeningového programu od 1. 1. 2009 také gynekolog. 

V současné době jsou využívány různé typy imunochemických testů, s různým způsobem odběru a vyhodnocení. V režimu 
POCT (point of care testing) jsou k dispozici: 
-  Kvalitativní jednorázové (kazetové, papírkové) testy, vyhodnocované chromatografi ckou metodou přímo v  ordinaci. 

Jejich cena odpovídá ceně guajakového testu. 
-  Imunochemické testy s automatickým vyhodnocením turbidimetrickou metodou na přístroji, např. Quik Read. V moderní 

verzi umožňují kvantitativní odběr a číselné vyhodnocení. 
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V  laboratořích jsou k  dispozici multikapacitní analyzátory, které turbidimetrickou metodou kvantitativně vyhodnocují 
množství hemoglobinu ve kvantitativně odebraném vzorku. V současné době nemají pro Screening v ČR úhradový kód. Tento 
systém je využívaný ve screeningových programech např. v Holandsku, v Japonsku, v některých oblastech Rakouska. Ústav 
všeobecného lékařství 1.LFUK provedl na jaře 2014 průzkum používaných TOKS mezi praktickými lékaři. Data z průzkumu 
potvrzují výše uvedené a budou v rámci sdělení prezentována. 

Důsledky zavedení imunochemických testů
Zatímco v roce 2008 činila míra pozitivity guajakových testů v ČR 3-4%, tedy odpovídající pozitivitě v mortalitních studiích, 
během let 2009-2012 míra pozitivity stoupla na 6-8% s výraznou regionální variabilitou. Jedná se o důsledek používání 
imunochemických testů s různou citlivostí. Důsledkem je vyšší tlak na kolonoskopická centra a delší čekací doba, která 
v některých oblastech přesáhla 6 týdnů. Tuto situaci ještě zvýraznilo zahájení adresného zvaní ke screeningovým programům 
v lednu 2014. 

Zástupci komise MZ pro Screening kolorektálního karcinomu na jaře 2014 projednali tuto situaci s výborem Společnosti 
všeobecného lékařství SVL ČLS JEP a došli ke konsenzu o nutnosti standardizovat imunochemický TOKS na  jednotnou 
hladinu citlivosti. Aktuálně je navržena hodnota cut-off  75ng/ml. Vyšší hodnota by znamenala nižší citlivost a nezaručila 
by dostatečný záchyt prekanceróz a nádorů, i když pozitivní předpovědní hodnota (PPV) pozitivního výsledku by byla vyšší. 
Nižší hodnota cut-off  by znamenala při vyšší citlivosti nižší specifi citu, vyšší počet kolonoskopií a nižší PPV, tedy vyšší 
falešnou pozitivitu. 

Výhledy TOKS
Průzkumy v Evropě i ve světě ukazují, že dvoustupňové screeningové programy jsou efektivnější než programy založené 
pouze na endoskopii. Proto bude dále středem zájmu hledání optimálního TOKS. V USA platí některé pojišťovací plány 
i screeningový test DNA ve stolici. Test detekuje určité alterace DNA nádorových buněk uvolněných do stolice. Je ovšem 
mnohem nákladnější než iTOKS. Zvrat do  budoucna přinese nejspíš rozvoj genomiky, který umožní výběr jedinců pro 
vyšetření, založený na rozpoznání genetického rizika. 
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Studie Crossing Borders: 
snaha o zefektivnění screeningu 

kolorektálního karcinomu

Take home message

1. V roce 2013 byla iniciována mezinárodní ČR, Německo, Rakousko) studie Central European Pilot Project for Bowel 
Cancer Screening (Crossing Borders) s cílem standardizovat screeningové programy KRK a tím zvýšit účast cílové 
populace

2. Česká část studie zmíněna studie („Přesnost imunochemických testů na okultní krvácení do stolice v detekci 
kolorektální neoplázie: multicentrická cross-over studie“) je multicentrická, multioborová, prospektivní, zaměřená 
na vyšetření osob s běžným rizikem kolorektálního karcinomu (asymptomatičtí jedinci ve věku 50-75 let) 
imunochemickými testy na okultní krvácení do stolice 

3. V letech 2015 – 2019 bude vyšetřeno 3 000 osob dvěma typy nejčastěji používaných FIT, semikvantitativním 
(QuikRead) a kvantitativním (OC Sensor), s cut-off  hodnotou 75 – 100 ng/ml dle typu přístroje. Každý vyšetřovaný 
absolvuje oba testy (cross-over design) a následně kolonoskopii. 

4. Hlavním cílem je zjistit přesnost (senzitivita, specifi cita) obou testů v detekci kolorektální neoplázie (pokročilý 
adenom, karcinom). Dalším cílem je zjistit, zda tento dvoustupňový screening kolorektálního karcinomu je v ČR 
průchodný, efektivní a bezpečný. Projekt bude zaměřen také na zjištění vyššího metabolického rizika KRK (diabetes 
mellitus a ICHS) 
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Kolorektální karcinom (KRK) představuje svou naléhavou epidemiologií jeden z největších problémů současného zdravotnictví 
všech vyspělých zemí. Česká republika (ČR) patří mezi státy s nejvyšší incidencí a mortalitou na světě. V roce 2011 
bylo toto zhoubné onemocnění diagnostikováno u 8 176 osob a 3 961 pacientů na tuto malignitu zemřelo (zdroj Národní 
onkologický registr, www.svod.cz). 

Tento medicínský problém je nejvýraznější v jihozápadních a západních Čechách (Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský region). 
Podobně nepříznivé epidemiologické ukazatele lze vypozorovat i v  oblastech Německa (Bavorsko) a Rakouska (Spolková 
země Hradsko; Burgenland). Zmíněné státy mají nastavený rozdílný systém prevence kolorektálního karcinomu. 

Z toho důvodu byl a v roce 2013 byla iniciována mezinárodní ČR, Německo, Rakousko) studie Central European Pilot 
Project for Bowel Cancer Screening (Crossing Borders) s cílem standardizovat screeningové programy KRK a tím zvýšit 
účast cílové populace. Vzhledem k  rozsahu a  komplexitě tohoto problému byla připravena nejprve česká část studie, 
zaměřená na využití různých imunochemických testů na okultní krvácení do stolice (FIT) v programu screeningu KRK.

V  ČR byl organizovaný screening KRK zahájen v  roce 2000, kdy byl spuštěn Národní program screeningu KRK pro 
osoby s průměrným rizikem, starších 50 let, který byl v roce 2009 novelizován Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Bezpříznakovým osobám ve věku 50 – 54 let je nabízen guajakový nebo imunochemický test na okultní krvácení do stolice 
(TOKS) v  jednoročním intervalu a  v  případě jeho pozitivity následuje screeningová kolonoskopie. Od  věku 55 let 
existuje možnost volby, buď pokračovat ve vyšetřování TOKS ve dvouletých intervalech, nebo tzv. primární screeningová 
kolonoskopie, která může být po deseti letech zopakována. V roce 2013 došlo k útlumu guajakových TOKS a od roku 2014 
jsou využívány dominantně (92%) testy imunochemické (FIT). 

Počátkem roku 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní osob, které se na screeningu KRK doposud nepodíleli. Tím došlo 
k přechodu programu z oportunního nastavení na populační. Zvýšený zájem cílové populace o 10-20% je však následován 
vyšším počtem indikovaných kolonoskopií. Z  kapacitních důvodů je nutné, aby program byl racionálně nastaven a  byl 
efektivní.

S tím souvisí i využití adekvátních FIT, s vhodným poměrem senzitivity a specifi city pro detekci kolorektální neoplázie, 
správně nastavenou hranicí pozitivity (cut-off  hodnota), dostatečnou akceptací cílovou populací a v neposlední řadě 
i možností kontroly kvality FIT. 

Tyto charakteristiky splňují pouze testy, které jsou přístrojové, mají nastavitelné cut-off  a  jejichž kvalitu lze hodnotit 
na základě jasně defi novaných parametrů. Lze je rozlišit na semikvantitativní (nastavení cut-off od výrobcem dané dolní 
hranice) a kvantitativní (nastavitelné cut-off  v celé šíři). 

Z přístrojových FIT jsou v současné době v klinické praxi v ČR využívány zejména semikvantitativní přístroje (point-of-care-
testing, POCT), umístěné v ordinacích praktických lékařů (PL), kde jsou vyhodnocovány lékařským personálem (dominantně 
testy QuikRead, Orion Diagnostica Oy, Finland). V praxi jde o testy QuikRead 101, kde je výrobcem nastavené cut-off  
na 100ng/ml a QuikRead go s  cut-off  75ng/ml. V případě obou těchto přístrojů je hodnota koncentrace hemoglobinu 
ve stolici nižší než cut-off  vyhodnocena jako negativní výsledek. V případě koncentrace vyšší než cut-off  jsou udávány 
konkrétní hodnoty (semikvantitativní hodnocení). 

Kvantitativní FIT jsou umístěny v laboratořích ve všech krajích ČR (zejména OC Sensor, Eiken Chemical Co., LTD., Japan). 
Hodnoty koncentrací hemoglobinu ve stolici jsou vždy udávány v číselných jednotkách (kvantitativní hodnocení).
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Právě přítomnost testů QuikRead v ambulancích PL je důvodem dominance v klinické praxi nad testy OC Sensor. Nicméně 
jejich efektivita nebyla zatím verifi kována na  základě defi novaných parametrů. Naopak v  roce 2012 byla publikována 
studie (spolupříjemcem navrhovaného grantu), která potvrdila realizovatelnost využití testu OC Sensor v české populaci, 
se senzitivitou 73.0% a specifi citou 90.1%. Studie z roku 2011, provedená v Holandsku (země s dlouholetou zkušeností 
s testováním FIT) nabídla již méně optimistickou senzitivitu 52.4%.

Z výše uvedeného vyplývá naléhavá nutnost verifi kace efektivity těchto testů na dostatečném počtu jedinců v České 
Republice a  to jak z  hlediska odborného, tak i  socioekonomického. Na  základě těchto poznatků pak upravit design 
a nastavení Národního programu screeningu KRK v ČR, tak aby byl racionální a efektivní. 

Výše zmíněna studie („Přesnost imunochemických testů na okultní krvácení do stolice v detekci kolorektální neoplázie: 
multicentrická cross-over studie“) je multicentrická, multioborová (8 pracovišť z  různých krajů ČR z  oboru 
gastroenterologie, praktického lékařství, klinické biochemie a biostatistiky), prospektivní, zaměřená na vyšetření osob 
s  běžným rizikem kolorektálního karcinomu (asymptomatičtí jedinci ve  věku 50-75 let) imunochemickými testy 
na okultní krvácení do stolice. V letech 2015 – 2019 bude vyšetřeno 3 000 osob dvěma typy nejčastěji používaných FIT, 
semikvantitativním (QuikRead) a kvantitativním (OC Sensor), s cut-off  hodnotou 75 – 100 ng/ml dle typu přístroje. Každý 
vyšetřovaný absolvuje oba testy (cross-over design) a následně kolonoskopii. 

Hlavním cílem je zjistit přesnost (senzitivita, specifi cita) obou testů v detekci kolorektální neoplázie (pokročilý adenom, 
karcinom). Dalším cílem je zjistit, zda tento dvoustupňový screening kolorektálního karcinomu je v ČR průchodný, efektivní 
a bezpečný. Projekt bude zaměřen také na zjištění vyššího metabolického rizika KRK (diabetes mellitus a ICHS). V srpnu 
letošního roku byla podána žádost o fi nancování cestou Agentury pro zdravotnický výzkum české republiky (AZV).

Podpořeno grantem IGA MZ ČR číslo NT/13673
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� e Large Linqu Trial. Can gastric cancer be prevented by eradication of Helicobacter pylori?

Spoluautoři: Wei-Cheng You, Kaifeng Pan
Peking University School of Oncology, Beijing/China

1. In order to establish whether or not the eradication of Helicobacter pylori might serve to reduce the incidence 
and mortality rate of stomach cancer, a  large intervention study was conducted in in Linqu County (China). 

2. A  total of 185,907 people between the ages of 25 and 54 from 980 municipalities were tested with the 13C UBT. 
Hp-positive test persons were assigned to one of two groups via a  process of cluster randomization of the 
municipalities.  ey either underwent a  10-day Bismuth-based quadruple therapy or were administered a  placebo 
preparation of similar appearance (Tab 1). 45 days a� er the last administration of the medication, the 13C UBT was 
performed a second time to establish the eff ectiveness of the therapy. All participants of the study will be monitored 
for a  period of 7 to 10 years to establish the incidence and mortality rate of stomach cancer in both groups.

3. Some fi ndings:  e prevalence of Helicobacter pylori in 57.3 % of the H.p. positive participants (106,059 people). 96,123 
participants subsequently underwent the quadruple therapy to eradicate Helicobacter pylori (compliance: 90.6 %) and 
89,881 participants (93.5 %) were given a second 13C UBT following the treatment (45,600 people from the active 
group and 44,281 people who had received a placebo).  e two groups shared the same demographic characteristics 
and patterns of alcohol and nicotine consumption.  e attempt to eradicate Hp was successful in 72 % of the test 
persons in the active group.  e success ratio was signifi cantly lower for men than for women and also relatively low 
for smokers, alcohol consumers and unmarried test persons. No correlation was established between the success 
rate of the treatment and occupation, educational background or a positive family anamnesis.  e participants of the 
study appeared to tolerate the Bismuth-based antibiotic therapy well. 1,363 participants (1.51 %) registered mild or 
moderate complaints. Only 9 people terminated the study because of moderate complaints. 

Conclusion: � e early baseline results of the study demonstrate that a  large study to eradicate Helicobacter 
pylori in a Chinese county is both feasible and acceptable for the population.

Tab. 1
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Take home message

Endoskopická submukózní 
disekce (ESD) 

v rektu

1. Kolorektální ESD je metoda určená k en bloc resekci povrchových lézí které jsou větší než 20 mm nebo vykazují 
pozitivitu příznaku non-li� ingu při fi bróze.

2. Ve srovnání s EMR vykazuje vysokou úspěšnost v dosažení en bloc resekce (74-98%) a R0 resekce (69-87%). 
Praktickým důsledkem je vysoká míra kurativní resekce a nízký výskyt lokální reziduální neoplázie (0 -2, 8%).

3. Ve srovnání s transanální endoskopickou mikrochirurgií relevantních lézí je ESD srovnatelně úspěšná, ale délka 
hospitalizace je kratší.

4. ESD je metoda technicky náročná, vyžadující strukturovaný tréning a centralizaci na pracoviště s dostatečným 
počtem výkonů.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava

Lékařská fakulta OU, Ostrava
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I. Defi nice a úvod
Endoskopická submukózní disekce je metoda určená k en bloc resekci povrchových lézí trávicí trubice které jsou větší než 
20 mm nebo vykazují pozitivitu příznaku non-li� ingu při fi bróze.

Metoda ESD byla vyvinuta počátkem 21. století v Japonsku jako alternativa chirurgické léčby časného karcinomu žaludku 
[1]. Navzdory absenci randomizovaných studií jsou její přednosti natolik přesvědčivé, že se ESD stala pevnou součástí 
terapeutického algoritmu nejen v Asii, ale také v některých zemích Evropy. Druhou jasně etablovanou indikací je léčba 
časného dlaždicobuněčného karcinomu jícnu [2]. 

V kolorektální oblasti nejsou výhody ESD tak jednoznačné. Kolorektální ESD je v současné době používána zejména v zemích 
Jihovýchodní Asie [3-11]. Například v Japonsku ji v roce 2008 provádělo celkem 198 center. V Evropě a USA je kolorektální 
ESD akceptována s  rozpaky a  je mnohými experty považována za kontroverzní. Hlavním důvodem tohoto zdrženlivého 
postoje je vysoký výskyt komplikací [12-17]. První reference o použití ESD na českém pracovišti byla publikována v roce 
2006[18].

II. Indikace:
V roce 2014 není postavení metody ESD v colon a rektu ustálené a názory na její použití se vyvíjejí. Indikaci ESD musíme 
vymezit vzhledem ke dvěma zavedeným způsobům léčby:

1. Chirurgické léčbě
2. Konvenční endoskopické slizniční resekci, en bloc a piecemeal (EMR,EPMR)

Ad 1. Metoda ESD není zatížena morbiditou a mortalitou, která nevyhnutelně provází abdominální chirurgii. Ve srovnání 
s  laparoskopickou resekcí poskytuje ESD vyšší kvalitu života, ale rozdíl není tak zásadní, jako u  resekce žaludku nebo 
jícnu. Ve srovnání s transanální endoskopickou mikrochirurgií jsou výsledky ESD v relevantních případech srovnatelné, ale 
hospitalizace chirurgicky ošetřených pacientů je delší [19, 20].

Ad 2. Ve srovnání s EPMR je dominující výhodou ESD vysoká účinnost v dosažení en bloc resekce (74-98%) a R0 resekce 
(69-87%). Praktickým důsledkem je vysoká míra kurativní resekce a nízký výskyt lokální reziduální neoplázie (0 -2, 8%) 
[21]. 

R0 resekce je zásadní podmínkou kurativní resekce karcinomu. V  colon a  rektu ale nejčastěji léčíme premaligní léze, 
u kterých není posouzení R0 prognosticky významné. Případný reziduální adenom můžeme prakticky vždy zcela odstranit 
při kontrolní kolonoskopii. 

Teoreticky je ESD výhodná pouze v případech dobře diferencovaných, povrchově invadujících karcinomů bez lymfovaskulární 
invaze. Indikační spektrum je tedy poměrně úzké. Například v recentní japonské multicentrické studii čítající 1111 lézí bylo 
dosaženo en bloc resekce v 88% a histologické vyšetření potvrdilo karcinom v 19%. U poloviny nemocných s karcinomem 
však byla indikována následná chirurgická léčba pro pozitivitu nepříznivých prognostických známek při histologickém 
vyšetření. Jinak řečeno, pouze 10% nemocných z celého souboru z ESD profi tovalo [22]. Bohužel, tyto nemocné jsme 
v současné době schopni selektovat pouze na základě histologického vyšetření resekované léze.

 Nevýhodami ESD jsou riziko perforace a dlouhý čas výkonu. Recentní japonská data ukázala, že s nárůstem zkušeností 
je výskyt komplikací ESD srovnatelný s  konvenční endoskopickou resekcí [11, 23-28]. V  evropských podmínkách však 
v současné době nemůžeme takovou kvalitu garantovat. Průměrný čas výkonu je v nejlepších centrech 116 minut, což je 
podstatně déle, než 25 minut u EPMR.

Z uvedeného vyplývá, že ESD zvážíme jako alternativu EPMR především v případech, kdy je velikost léze >20mm a současně 
nelze vyloučit přítomnost invazivního karcinomu.

Druhou indikační skupinu tvoří léze s příznakem non-li� ingu v důsledku fi brózy (LST-NG) nebo předchozí neúplné resekci. 
Podle naší zkušenosti jsou ale výkony v této indikační kategorii velice obtížné.
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Japonská pracovní skupina “ e Colon ESD Standardization Implementation Working Group” defi novala tato indikační 
kritéria [29]: 
Léze velikosti ≥ 20 mm, které jsou indikované k endoskopické léčbě a nelze je odstranit en bloc metodou EMR:

- LST-NG (zejména LST-NGPD)
- Pit pattern Vi
- Karcinom se submukózní invazí
- Velká vpáčená (depressed) léze (typ 0-IIc)
- Velká elevovaná léze podezřelá z karcinomu

Léze se submukózní fibrózou 
Sporadické léze v terénu ulcerosní kolitidy 
Lokální recidiva po EMR

Metodou ESD lze odstranit také karcinoid rekta. Při velikosti < 10 mm použijeme nejčastěji metodu EMR s ligací, pro léze 
velikosti 10-20mm je ESD alternativou chirurgické léčby [30, 31].

III. Technické provedení: 
Terapeutickým cílem ESD je R0 resekce neoplázie s maximálně povrchovou (≤ 1mm) submukózní invazí. Indikační podmínkou 
ESD v Japonsku je vyloučení masivní (> 1mm) submukózní invaze pomocí zvětšovací chromokolonoskopie nebo endoskopické 
ultrasongrafi e [32, 33].

K provedení ESD si připravíme toto instrumentárium:
a. Kolonoskop s funkcí waterjet (samostatný oplachový kanál + pumpa)
b. Nože k ESD 
c. Insufl átor CO2
d. Průhledný nástavec s bočním otvorem (cap, distal attachement)
e. Bipolární koagulační kleště
f. Klipy

Metodu ESD provedeme v následujících krocích: [34] 
1. Označení okraje (marking)
2. Submukózní injekce
3. Vstupní incize sliznice
4. Cirkulární incize 
5. Submukózní disekce
6. Ošetření spodiny a extrakce resekátu

1. Označení okraje nepovažujeme za nezbytné, neboť demarkační linie zůstává, na rozdíl od lézí v žaludku, dobře patrná 
i  po  submukózní injekci. Výjímkou z  tohoto pravidla jsou pilovité adenomy. Pokud se rozhodneme označení provést, 
použijeme nejčastěji ESD nůž a koagulační značky lokalizujeme 5 mm zevně od demarkační linie. Alternativně lze k označení 
použít argonovou plazmakoagulaci.

2. Submukózní injekci provedeme běžným injektorem. Pokud testujeme příznak non- li� ingu, aplikujeme do submukózy 
nejprve fyziologický roztok. Pokračujeme injekcí roztoku pro kolorektální ESD, kterým je standardně 0, 25% roztok kyseliny 
hyaluronové. Vzhledem k její vysoké ceně a horší dostupnosti často používáme náhradní roztoky [35, 36]. Tab.3. Do všech 
typů roztoků přidáme metylénovou modř. Někteří přidávají ještě adrenalin, nejčastěji v ředění 100 000:1. Začneme injekcemi 
po obvodu léze v plánovaném rozsahu cirkulární incize.

3. Cílem vstupní incize je vytvoření otvoru skrze sliznici do submukózy, do kterého zanoříme řezací část ESD nože. 

4. Cirkulární incizi vedeme ze vstupní incize ve vzdálenosti 3-5 mm zevně od demarkační linie. (Nastavení elektochirurgické 
jednotky ICC200: Endocut, Eff ect 3, 80-120W). Provedení cirkulární incizie v celém rozsahu není vždy výhodné. Naopak, 
semicirkulární incize přínáší kvalitnější li� ing. Řez pak dokončíme v druhé době, po částečné submukózní disekci. Častým 
problémem začátečníku je přerušovaná incize s ponechanými můstky sliznice, které vadí při následující submukózní disekci. 
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5. Submukózní disekce je klíčovou a zároveň nejobtížnější fází ESD. Spočívá v postupném přerušení submukózy pod lézí 
pomocí speciálních diatermických nožů. V Japonsku jsou pro kolorektální ESD nejčastěji používány hook-knife (75, 3%), 
fl ush-knife, fl ex-knife a dual -knife. (Nastavení ICC200: Forced coag, 40 W).

Před výkonem upravíme polohu nemocného tak, aby se léze vlastní váhou odklápěla od  střevní stěny. Proto je idální 
lokalizovat lézi naproti vodní hladinky v  lumen střeva. K  insufl aci colon preferujeme CO2 [10, 37]: Kolorektální ESD je 
ve srovnání s ESD v žaludku obtížnější z těchto hlavních důvodů:
Submukóza je mnohem tenší
Operační prostor je menší
Zakřivení přístroje ztěžuje kontrolu nástroje
Přenesené pohyby srdce v některých úsecích colon ztěžují výkon

V průběhu submukózní disekce podle potřeby opakujeme submukózní injekci s cílem maximální expozice submukózy, která 
je po injekci zbarvena modře. Disekci vedeme na rozhraní střední a basální třetiny submukózy. ESD nožem s neizolovaným 
hrotem řežeme směrem zevnitř-ven (inside-outside). Nástroj udržujeme v tangenciální poloze vzhledem ke stěně colon. 
Začátek disekce je obtížný, často bez možnosti přímé zrakové kontroly. Po dilataci submukózy tlakem capu se přehlednost 
výkonu zlepší. Mnozí experti po  parciální submukózní disekci neizolovaným nožem pokračují nástrojem IT-knife nano, 
jehož hrot je izolován keramickou kuličkou. Tímto nástrojem lze postupovat rychleji směrem ze zevní strany léze dovnitř 
(outside-inside). Při dlouhém výkonu můžeme zvážit dokončení submukózní disekce polypektomickou kličkou (hybridní ESD/
EMR procedura), experti však tento postup většinou nedoporučují pro riziko perofrace a  inkompletní resekce. Krvácení 
ze submukózních cév je integrální součástí výkonu. Vždy je ihned ošetříme některou z metod endoskopické hemostázy. 
Pokračující krvácení může vyústit ve ztrátu přehledu.

7. Poslední fází výkonu je vyšetření resekční spodiny a resekátu. Vyloučíme mikroperforaci, krvácení a reziduální neoplázii 
[38]. Komplikace ihned ošetříme. Resekát vyšetříme makroskopicky a  endoskopicky a fi xujeme na  korkovové podložce 
špendlíky. Provedeme fotodokumentaci spodiny a  resekátu s  přiloženým měřítkem. Stejně jako v  případech konvenční 
endoskopické resekce, také u ESD rozhoduje o kurativním záměru výsledek histopatologického vyšetření. 

IV.Komplikace ESD
Výskyt perforace v  průběhu kolorektální ESD je udáván v  rozmezí 0-13%. Perforaci lze v  naprosté většině případů 
uzavřít endoskopicky pomocí klipů a léčit konzervativně. Hlavní problém intraprocedurální mikroperforace spočívá v tom, 
že negativně ovlivňuje další průběh výkonu a  snižuje úspěšnost dosažení en bloc resekce. Velké perforace zůstávají 
k chirurgickému ošetření. Recentní metaanalýza 22 studií čítajících celkem 2841 pacientů ukázala potřebu chirurgického 
uzávěru perforace v 18 (0,6%) případech. Riziko opožděné perforace je udáváno v 0, 3-0,7%. Riziko opožděného krvácení 
je 1, 4-2,7%,  chirurgická léčba je nutná jen výjímečně [39-41].

V.Dispensarizace
Kritéria kurativní resekce jsou stejná, jak je uvádíme v  kapitole o  EMR. Po  kurativní ESD doporučujeme dispensární 
kolonoskopii za  1 rok, v  případě piecemeal resekce za  6 měsíců. V  případech karcinomů se submukózní invazí (sm1) 
doplníme vždy CT vyšetření k vyloučení metastatického postižení lymfatických uzlin. Ve srovnání s EPMR je nízké riziko 
lokální reziduální neoplázie důležitou výhodou ESD u pacientů neakceptujících dispensární kolonoskopii.

VI.Tréning ESD
Metoda ESD je obtížná a vyžaduje tréning. V Japonsku je dopručeno, aby kolorektální ESD prováděl lékař s dostatečnou (40 
případů) zkušeností s ESD v žaludku. Toto doporučení nelze v Evropě akceptovat z důvodu nízkého výskytu vhodných lézí. 
Druhým zásadním rozdílem mezi východní a západní endoskopickou školou je úzká specializace japonských a korejských 
endoskopistů. Zatímco v těchto zemích provádějí metodu specialisté na ESD, často v jediné části trávicí trubice, v Evropě 
a USA se metodou zabývají pokročilí endoskopisté, provádějící zároveň řadu dalších metod, jako jsou ERCP a EUS.
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Pro Evropské podmínky dopručují autority sedmistupňový tréning metody, zahrnující tyto postupné kroky: [41, 42]:
1. Osvojení základních znalostí (diagnostika, indikace, komplikace, vybavení)
2. Návštěva živých demonstrací, hands-on kurzů na modelech, samostnatný nácvik na modelech.
3. Návštěva ESD centra, nejlépe v Japonsku.
4. Pokračování nácviku na hands-on kurzech, samostatný nácvik na modelech
5. Zahájení ESD malých lézí v antru žaludku a v rektu
6. Postupné zvyšování obtížnosti – tělo žaludku, jícen, colon
7. Pokračování v tréningu: Účast na konferencích, opakování návštěv ESD center a živých demonstrací
Jako neživý model je nejčastěji používán “Compact Erlangen Active Simulator for interventional endoscopy (EASIE)“ 
připravený ze žaludku prasete.

VII. Závěr
Metoda ESD je využívána k  léčbě kolorektálních neoplázií větších 20 mm, pokud jsou indikovány k  endoskopické léčbě 
a nelze je odstranit en bloc metodou EMR [43]. ESD je technicky obtížná. Její zvládnutí vyžaduje strukturovaný tréning 
endoskopických týmů a  centralizaci do  pracovišť s  dostatečným počtem výkonů a  adekvátním technickým vybavením. 
V naší zemi je metoda dostupná a ve spolupráci s endoskopisty ostatních zemích Evropy pracujeme na její standardizaci.
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Take home message

1. Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu je modelovým příkladem personalizovaného přístupu.

2. Současné chemoterapeutické režimy  jsou patrně maximem možného efektu konvenční chemoterapie a další zlepšení 
je možné pouze při kombinaci  s cílenou biologickou léčbu

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

4. Vzhledem k rozmanitosti klinických situací a heterogenitě nádorů lze stanovit jen obecné principy. Je všeobecně 
přijatým konsensem, že léčebný postup by měl stanovit multidisplinární tým.

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

Současný a budoucí algoritmus 
léčby metastazujícího 

kolorektálního karcinomu
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Současný a budoucí algoritmus léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu

Spoluautor: MUDr. Patrik Georgiev
Onkologická klinika 1. LF UK ÚVN

V posledních 20 letech byl zaznamenán významný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu. Medián přežití metastazu-
jícího onemocnění, který činil u neléčeného onemocnění pouze při suportivní symptomatické léčbě 3-6 měsíců, dosáhl v 
současnosti při kombinaci chemoterapie a cílené léčby 29 měsíců (studie CALGB/SWOG 80405). Historickým standardem 
léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu byla systémová chemoterapie 5-fl uorouracilem (5-FU). 5-FU byl patento-
ván v srpnu 1957 a téměř po čtyři dekády byl jediným protinádorovým lékem pro systémovou terapii kolorektálního kar-
cinomu. Zvýšení účinnosti bylo dosaženo při modulaci leukovorinem(LV) a po opuštění samostatného bolusového podání 
ve prospěch kontinuální aplikace došlo ke snížení toxicity. Dlouhá doba bez objevení nových léků pro léčbu kolorektálního 
karcinomu vedlo k terapeutickému nihilismu a kolorektální karcinomy obdobně jako všechny GI malignity byly vnímány jako 
chemo-refrakterní onemocnění. Nová éra systémové léčby kolorektálních karcinomů začala v druhé polovině devadesátých 
let minulého století. Léčebné armamentarium bylo postupně rozšířeno o oxaliplatinu , irinotekan a perorální fl uoropyrimi-
din kapecitabin. Nové léky měly původně nahradit 5-FU , ale u žádného z nich nebyla prokázána v monoterapii větší účin-
nost a tak cesta byla nalezena v jejich kombinaci s 5-FU (FOLFOX – 5-FU,LV, oxaliplatina / FOLFIRI – 5-FU, LV, irinotekan/
XELOX – kapecitabin, oxaliplatina /FOLFIRINOX –5FU-FU,LV,irinotekan,oxaliplatina). 

Postupné rozpoznávání klíčových molekulárních struktur v nádorové buňce a nádorovém mikroprostředí urychlilo nástup 
cílené léčby a do léčebného armamentaria kolorektálního karcinomu postupně přibyl bevacizumab, cetuximab, panitumu-
mab, ziv-afl ibercept a regorafenib. Kromě tyrosinkinazového inhibitoru regorafenibu potřebují k vyjádření účinnosti všech-
ny léky na bázi monoklonálních protilátek „partnerský“ chemoterapeutický režim. . Chemoterapeutické režimy FOLFOX/
FOLFIRI/FOLFIRINOX jsou patrně maximem možného efektu konvenční chemoterapie a další zlepšení je možné pouze 
při  kombinaci s cílenou biologickou léčbu (v první linii chemoterapie plus cetuximab/panitumumab nebo bevacizumab). Při 
léčbě jaterních (plicních) metastáz jako jediného sídla metastatického procesu je možné dosáhnout dlouhodobé kontroly 
choroby jedině při multimodalitním přístupu spočívající ve správném načasování chirurgické resekce metastáz a systémové 
léčby.

Resekce jaterních metastáz je součástí standardní léčebné strategie. Při nevhodném postupu bez chirurgické intervence 
může nemocný přijít o šanci na vyléčení. Obdobně nezařazení farmakologické léčby může negativně ovlivnit léčebný výsle-
dek.

U nemocných s rozsáhlejším více - orgánovým metastatickým postižením je cílem léčby zlepšení kvality života a prodlou-
žení doby přežití . V éře rozpoznaného lidského genomu není stále možné jednoznačně vybrat („molekulárně predikovat“) 
nejvíce účinný režim. Podle stavu pro kolorektální karcinomy klíčového onkogenu RAS je možné vyřadit nádory, kde při 
prokázané RAS mutaci bude antiEGFR léčba neúčinná(„RASistence“) nebo dokonce méně účinná než konvenční léčba 
cytostatiky. Rozšíření mutační expertizy o celý RAS (ne pouze KRAS) umožňuje vyčlenit nádory „RAS independentní“ , kde 
nelze o účinnosti antiEGFR léčby pochybovat. Znalost mutačního stavu KRAS onkogenu bylo vstupní podmínkou v řadě 
klinických studií, stav celého RAS onkogenu je většinou zpětně doplňován jako podklad k dalším analýzám. V současnosti 
je podkladem proto podkladem pro rozhodovací ne KRAS ale celý RAS. Již zahájené klinické studie jsou při nově zjištěných 
geneticky podmíněných závislostech (př. RAS mutace) logicky průběžně pozměňovány ve svém designu, aby neztratily na 
aktuálnosti . Poslední presentovaná velká klinická studie CALGB/SWOG 80405 je toho důkazem. Ekvivalentní výsledky 
všech čtyř ramen otvírají pro onkology a pacienty možnost uplatnění principů personalizované mediciny jak pro volbu cílené 
léčby tak pro volbu chemoterapeutického partnera při léčbě metastazujícího onemocnění. Účinnost režimů FOLFOX nebo 
FOLFIRI je ekvivalentní při rozdílném profilu nežádoucích účinků . FOLFIRI způsobuje alopecii a je ve srovnání s oxaliplatinou 
více emetogenní s rizikem průjmových komplikací. Tato kombinace může být hůře tolerována u nemocných s Gilbertovým 
syndromem a při UGT1A1 polymorfi smu. Limitací kombinace FOLFOX je periferní neuropatie. Pro oxaliplatinu je neurotoxici-
ta dávku limitujícím specifi ckým nežádoucím účinkem. Riziko se zvyšuje s délkou podání. Na rozdíl od ostatních nežádoucích 
účinků chemoterapie (alopecie, nevolnost) můžou tyto účinky přetrvávat měsíce a roky po léčbě a u některých pacientů 
(< 5%) nedojde k úplnému zotavení. Nežádoucí účinky cílené antiEGFR a antiVEGF léčby jsou též rozdílné přičemž jejich 
výskyt je ve všech klinických studiích konsistentní. Ekvivalentní výsledky léčby neznamenají potlačení nezbytnosti stanovení 
molekulárních prediktorů ( pro rozhodovací proces je nutné vždy vyšetřit minimálně RAS status ). Lze očekávat rozšíření 
škály genového prognostického a prediktivního armamentaria nejen o vyhodnocení mutačního stavu dalších signálních uzlů 
a dráh (BRAF, MAPK , PI3K/AKT PTEN atd.), ale extensivní využívání moderních biotechnologií s přímým dopadem na roz-
hodovací procesy.  Ekvivalentní výsledky znamenají zdůraznění individualizace (personalizace) při volbě léčebného režimu. 
Vyhodnocení rozdílného profi lu nežádoucích účinků ve vztahu ke klinickému stavu nemocného a dalším klinickým faktorům 
s respektováním názorů nemocného je žádoucí. Podat správnou léčbu správnému pacientovi je cílem všech onkologů, ale i 
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v éře cílené molekulární léčby se výběr správných nemocných ne zcela daří. Podání léčby nesprávně vybranému nemocnému 
může vést k zbytečným nežádoucím účinkům bez léčebného efektu, ztrátě času pro podání správné léčby a neefektivnímu 
zatížení fi nančních zdrojů. K plné realizaci cílené léčby stále chybí u řady tzv. cílených léků spolehlivé prediktory účinnosti a 
proto jejich plná identifi kace předmětem intenzivního klinického výzkumu. Počínající éra individualizované léčby metasta-
zujícího kolorektálního karcinomu by měla zajistit „adekvátní léčbu pro každého” . Zastaralý koncept: „stejné léčbz pro 
všechny” ve všech léčebných liniích nahrazuje nový koncept individualizovaného přístupu podle léčebného cíle s výběrem 
léčby na podkladě molekulární predikce. V praxi to bude v budoucnosti znamenat nový koncept „rozdílné léčba pro všech-
ny“. Budoucnost je v plně funkčních mezioborových skupinách. Jen plně funkční týmová spolupráce umožní připravit „ léčbu 
na míru“ .

Nový rozměr cílené farmakoterapie spočívá  v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor nejen na 
základě molekulární (genové) charakteristiky nádorové choroby ale též genové výbavy každého pacienta. Necílená aplikace 
u nesprávně vybraných nemocných  může vést nejen k neúčinnosti,  zbytečnému výskytu nežádoucích účinků, promeškání 
času pro podání účinné léčby a  zbytečné fi nanční zátěži . Cesta ke zlepšení léčebných výsledků spočívá v správné iden-
tifi kaci skupin nemocných, u kterých bude vybraná léčba přínosem a eliminaci nemocných, kteří léčbu vůbec nepotřebují 
nebo pro které vybraná léčba nebude přínosem . Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu je modelovým příkladem 
personalizovaného přístupu. Výběr a načasování optimální systémové léčby (chemoterapie a cílená biologická léčba) nebyl 
doposud určen. Vzhledem k rozmanitosti klinických situací a heterogenitě nádorů lze stanovit jen obecné principy. Je vše-
obecně přijatým konsensem, že léčebný postup by měl stanovit multidisciplinární tým. 
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Take home message

1. Jaterní metastázy se vyvinou u více než 55 % nemocných s kolorektálním karcinomem, z toho v době zjištění 
primárního tumoru jsou detekovatelné u 25–35 % pacientů.

2. Nejúčinnější součástí léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu je radikální chirurgická resekce. Primárně je 
indikována u 20 % nemocných.

3. Po konverzní léčbě je možné resekci provést u dalších cca 15–20 %.

4. Úspěšná léčba u těchto nemocných závisí na těsné mezioborové spolupráci v rámci víceoborových indikačních komisí, 
které na principu personalizované medicíny určují léčebný a dispenzární postup u jednotlivých pacientů.

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

Přínos chirurgie 
v komplexní terapii pokročilého 

kolorektálního karcinomu
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Přínos chirurgie v komplexní terapii pokročilého kolorektálního karcinomu   

V  incidenci kolorektálního karcinomu (KRK) je Česká republika 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 25–35 % 
nemocných má v době stanovení primárního nádoru již zjistitelné metastatické postižení jater. U dalších 30 % se jaterní 
sekundarity vyvinou s časovým odstupem do 24 měsíců. Méně často nacházíme postižení plic, raritně mozku. 

Dříve byla terapie u metastatického postižení jater málo úspěšná. Medián přežívání po zjištění diagnózy u neléčeného 
pacienta nepřesahoval 6,9 měsíců. Adson MA v sedmdesátých letech prokázal na 34 nemocných signifi kantní přínos velké 
jaterní resekce (2). Léčebné možnosti se u  nemocných s  jaterními metastázami tak v  průběhu posledních 2 desetiletí 
výrazně rozšířily. Nejúčinnější léčbou je chirurgicky jaterní ložiska radikálně odstranit, tj. provést kurativní resekci 
jater (3). Předpokladem úspěšné léčby je proto primárně posoudit resekabilitu s cílem jejich kurabilního odstranění. 

 Na  léčbě těchto nemocných se podílí několik oborů (onkolog, chirurg, radiolog, radioterapeut, patolog, hepatolog, 
gastroenterolog, anesteziolog). Pacienti tak jednoznačně profi tují z jejich společného rozhodování a výběru optimálního 
terapeutického postupu u  každého z  nich v  rámci víceoborových indikačních komisí (VIK) a  z  principu tzv. 
personalizované medicíny (4). Role VIK je zcela nezastupitelná a kvalita rozhodování se odráží na šanci konkrétního 
nemocného na dlouhodobé přežívání a kvalitu jeho života. 

Pacienty s nálezem jaterních metastáz kolorektálního původu lze rozdělit na 3 skupiny: A – primárně resekovatelní, B – 
primárně neresekovatelní, ale potencionálně ano, C – neresekovatelní.

Podmínky kvalifi kovaného rozhodnutí o resekci jsou následující:
1 – kvalitní zobrazení jaterního nálezu a eventuálních extrahepatických metastáz, určení jejich resekability,
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 možností systémové protinádorové léčby.

Jedná se o  posouzení jak technické resekability – tj. radikálního odstranění jaterních metastatických ložisek R0 -, tak 
i onkologické resekability – tj. odstranění všech v těle detekovatelných metastatických ložisek. Příkladem bývá radikální 
resekce jater před plánovaným radikálním odstraněním metastatického ložiska v  plicích. Technicky je resekce jater 
proveditelná za předpokladu, že zachováme více jak 25 % funkčního jaterního parenchymu (nebo cca 40 % parenchymu 
po  předchozí chemoterapii), zachováme alespoň jednu jaterní žílu a  odpovídající část jaterního pediklu, tj. arteriální 
a portální zásobení, drenáž žluče a žilní odtok ponechané části jater (4). 

Ad A - Primárně resekovatelné jaterní metastázy  
Primárně resekovatelné metastázy mohou být jak synchronní, tak i metachronní. U synchronních jaterních metastáz obvykle 
nejprve zresekujeme primární nádor na kolorektu; u karcinomu rekta po neadjuvantní chemoradioterapii. Resekci střeva 
a jater lze nicméně provést v jedné době u těch nemocných, které neohrozíme výrazně zvýšeným operačním rizikem. Při 
tomto postupu není jaterní tkáň tangována předchozí chemoterapií a lze dříve zahájit adjuvantní chemoterapii. Nevýhodou 
jsou současné dva operační přístupy. Střevní resekce provedená laparoskopicky nebo oba současné výkony provedené 
laparoskopicky mohou operační zátěž nemocného snížit. Doposud publikované výsledky u  pacientů po  provedených 
resekcích v jedné době v porovnání s dvěma operacemi jsou obdobné (5). 

Resekci jater lze také provést primárně po eventuálním krátkodobém či dlouhodobém modulu neadjuvantní chemo(radio)
terapie a resekci střeva pak provést v druhé době. Podmínkou je absence stenózy střeva a krvácení z primárního nádoru. 
Výhodou je udávaná nižší morbidita a mortalita ve srovnání s tradičním postupem (27.3 % vs. 44.4 %, resp. 0 % vs. 5.6 %). 
Tento postup umožňuje získat tzv. terapeutické okno u pacientů, u kterých primární nádor vyžaduje podání neoadjuvantní 
CHMT (6). 

Na první pohled progresivní přístup publikoval v roce 2008 B. Nordlinger (7), kdy prokázal přínos perioperační chemoterapie 
ve zvýšeném tříletém přežívání ve srovnání se samotnou resekcí jater. U obou skupin pacientů však bylo prokázáno obdobné 
pětileté přežívání. 
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Adjuvantní chemoterapie po provedené radikální resekci jater (± plic) signifi kantně prodlužuje jak DFS (disease free survival), 
tak i celkovou dobu přežívání (OS – overal survival), nesignifi kantní je rozdíl v přežívání v závislosti na typu chemoterapie 
(8). Doposud nejsou známy parametry odlišující pacienty, kteří by z resekce metastáz neprofi tovali. Jediným nezávislým 
pozitivním faktorem je R0 resekce (9). U dvou třetin nemocných po provedené resekci jater musíme počítat s rozvojem 
rekurence. Mortalita následné resekce však u těchto nemocných nepřekračuje mortalitu první jaterní resekce, tj. 1–2 % 
(10). 

Ad B – Primárně neresekovatelné, ale potencionálně resetovatelné jaterní metastázy
U této skupiny nemocných je cílem dosáhnout co největšího procenta konverzí a provést resekční jaterní výkon. Nejedná 
se o skupinu homogenní a lze ji rozdělit na následující podskupiny v závislosti na důvodu primární neresekovatelnosti: 1 
– velký rozsah metastatického postižení jater, kdy nelze zachovat dostatečný volum zdravého parenchymu, 2 – nevhodná 
lokalizace ložisek (nejčastějším případem je postižení všech 3 jaterních žil), 3 – přítomnost extrahepatických metastáz, 
které jsou primárně neresekovatelné.   

Ad C – Primárně neresekovatelné jaterní metastázy
Paliativní resekce střeva je u  nemocného s  neresekovatelnými jaterními metastázami indikována především v  případě 
stenózy nebo krvácení. Nehledě na výsledek studií Cairo a Cairo II (11) prokazující lepší přežívání po resekci než bez ní, je 
oprávněně poukazováno na vysoký výskyt pooperační morbidity u těchto nemocných. Vhodnou alternativou tak zůstává 
podávání paliativní chemoterapie s plánováním odlehčující stomie až při hrozícím ileózním stavu (12). 

Strategie zvýšení procenta resekability jaterních metastáz
A – konverzní chemoterapie
Ambiciózní program, který se stal v současné době téměř standardním postupem, zahájil v roce 1996 H. Bismuth (13), 
když dosáhl u 13 % primárně neresekovatelných pacientů po podání 5-FU, leukovorinu a oxaliplatiny konverzi. U těchto 
nemocných bylo možné provést resekční výkon (v 75 % se jednalo o velkou jaterní resekci) s pětiletým přežíváním 33 %. 
V současné době lze takto dospět po podání 4 cyklů chemo(bio)terapie při zjevné rentgenologické odpovědi ke konverzi 
u  více než 30 % nemocných (14, 15). CT kontrolní vyšetření je vhodné provádět po 2 měsících od zahájení systémové 
protinádorové léčby a nepromeškat vhodný okamžik provedení resekce jater. V případě progrese jaterního nálezu v průběhu 
chemoterapie je metodou volby přejít na druhou linii chemo(bio)terapie se snahou docílit resekce jater (16, 17). Výhodou je 
hepatotoxicita chemoterapie: oxaliplatina vede k sinusoidální obstrukci – „blu liver“, irinotekan k rozvoji steatohepatitidy 
– yellow liver (způsobuje signifi kantně vyšší 90denní mortalitu.

B – Portální venózní embolizace
Využitím ipsilaterální jaterní atrofi e a kontralaterální hypertrofi e po předoperační selektivní embolizaci portální větve nebo 
její ligaci můžeme dosáhnout po 3 týdnech významného zvětšení plánovaného ponechaného jaterního parenchymu. Tento 
postup je indikován u nemocných, u kterých by hrozilo po velké jaterní resekci jaterní selhání v důsledku nedostatečného 
ponechaného volum jater (tzv. jaterní remnant). Nevýhodou může být akcelerace růstu metastatických ložisek (18).   

C – Dvouetapová resekce jater
Tato technika, při které se v první fázi odstraní většina jaterního parenchymu a následně po tří- až čtyřtýdenní regeneraci 
jaterní tkáně se odstraní zbytek metastatických ložisek, se využívá u nemocných, kteří mají bilobární metastatické postižení 
jater (19).

D – Ablativní metody a hybridní techniky
Nejčastější uplatnění u neresekabilních ložisek či malých rekurentních metastáz našla radiofrekvenční ablace (RFA). RFA je 
ve srovnání s resekcí spojeno s menší morbiditou a mortalitou, nicméně s větší pravděpodobností progrese (20). RFA se 
dá také doplnit resekční výkon. 

Zásadní význam resekce jaterních metastáz a situace v České republice Správně indikovaná a provedená resekce 
jaterních metastáz dokáže signifi kantně 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.
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V naší republice bohužel není vždy chirurgická intervence zvažována na prvním místě (21). Pacienti s jaterními metastázami 
mnohde dostávají primárně systémovou léčbu a  možnost provedení resekce je odsunuta. Ne vždy jsou však jaterní 
metastázy operabilní. Velká retrospektivní studie autorů Kopetz a spol. (22) 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 signifi kantně 
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 (23).      
 
V  posledních letech se podařilo do  tzv. Modré knihy České onkologické společnosti (ČOS) inkorporovat rozhodovací 
postup, kterého by se měla VIK u pacienta s jaterními metastázami KRK držet (24) Uvedený postup dodržuje současné 
zásady evropského konsensu léčby těchto nemocných (5) s tím, že zásadním je rozdělení pacientů na primárně resekabilní, 
hraničně resekabilní a neresekabilní. V první skupině na základě vlastních zkušeností nedoporučujeme podávat neadjuvantní 
systémovou protinádorovou terapii. Pacienta indikujeme primárně k  jaternímu resekčnímu výkonu. Ve druhé skupině je 
v tabulce na str. 69 Modré knihy uvedena konverzní léčba s provedením restagingu. U třetí skupiny nemocných indikujeme 
podle celkového stavu 1. linii agresivní nebo šetrnější paliativní léčby. Do této skupiny se zpětně zařadí část nemocných 
z druhé skupiny, kde nedošlo ke konverzi a nebylo možné pacienta indikovat k resekci jater. 

Dodržením postupu uvedeného v Modré knize ČOS a zejména prezentací všech nemocných s pokročilým kolorektálním 
karcinomem do víceoborových indikačních komisí dojde i v České republice k výraznému pokroku v léčbě těchto nemocných 
s prodloužením jejich života. 
 
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 % nemocných. U dalších přibližně 15–20 % nemocných lze resekci provést po konverzní systémové 
protinádorové léčbě. Lze také použít speciálních chirurgických technik (výkony kombinované, dvoudobé) či výkon provést 
po artifi ciálně vyvolané hypertrofi i na straně plánovaného jaterního remnantu. Současnou bezpečnost operačního výkonu, 
s  mortalitou 1–2 %, umožňuje nejen propracovaná operační technika, ale sofi stikovaný odhad velikosti a  funkčnosti 
ponechaného jaterního parenchymu, kvalitní perioperační péče anesteziologa a minimalizace hepatotoxického poškození 
jater vzniklé předoperačně podávanou protinádorovou léčbou. 

Úspěšná léčba u těchto nemocných závisí na těsné mezioborové spolupráci v rámci víceoborových indikačních komisí, které 
na principu personalizované medicíny určují léčebný a dispenzární postup u jednotlivých pacientů.

Práce byla podpořena granty IGA MZČR NT 13 660 a ZRO MO 1012
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