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ÚVODNÍ SLOVO

XXI. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2012
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vloni na  jaře jsme v Lokti oslavili 20. výročí založení České společnosti HPB chirurgie s každoročním jarním sympoziem 
věnovaným aktuální problematice hepato – pankreato – biliární oblasti. Vždy jsme se snažili dodržet monotematičnost, 
multidisciplinaritu a pracovní charakter setkání. Ani letos tomu nebude jinak. 

Téma karcinom pankreatu se nám letos vrací v  průběhu dvou desetiletí již potřetí. Nicméně tentokrát v  podobě  
2. Postgraduálního kurzu organizovaného Společností gastrointestinální onkologie. Organizací může být více a každá má 
svůj význam. Účastníci však zůstávají stejní. Potkáte je vždy na jaře na hradě Loket.

Dovolte mi jako každoročně vás všechny přivítat a popřát vám hezký odborný i společenský zážitek.

   

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
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2. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

2. postgraduální kurz SGO pokračuje v  multioborového vzdělávání, tentokráte na  velmi aktuální téma 
diagnostiky a  terapie karcinomu pankreatu. Oproti loňskému roku je kurz letos součástí tradiční odborné 
akce, XXI. jarního setkání v Lokti a odehrává se v komornější atmosféře. 

Pozvání přijali přední odborníci z České republiky a jeden zahraniční host, prof. B. H. Edil z Baltimore, USA, 
jeden z průkopníků a propagátorů imunoterapie pacientů s karcinomem pankreatu. 

Vzhledem k pozitivním ohlasům bychom i nadále rádi pokračovali v tradici syllabů a proto i nyní máte k dispozici 
souhrnné údaje o řečnících, texty shrnující hlavní teze, tištěné verze přednášek a recentní literární zdroje. Nově 
jsou připojeny i fotografie řečníků a „take home messages“, která ve čtyřech větách shrnují hlavní myšlenky 
jednotlivých přednášek. 

Věřím, že kurz pro Vás bude přínosný a nápomocný v nelehké péči o Vaše pacienty s tímto vysoce zhoubným 
onemocněním.

         

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
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PROGRAM
09.00 Zahájení 

09.10  Dušek L (Brno) 
 Epidemiologie karcinomu pankreatu v ČR a predikce příštího vývoje

09.25  Minárik M (Praha)
 Genetika karcinomu pankreatu

09.40  Hucl T (Praha)
 Etiopatogeneze karcinomu pankreatu

 Diskuse

10.00  Závada F (Praha)
 Endoskopická diagnostika karcinomu pankreatu

10.20  Válek V (Brno)
 Role radiologie v diagnostice a stagingu karcinomu pankreatu

10.40  Bunganič B (Praha)
 Karcinom pankreatu a diabetes mellitus, screening karcinomu pankreatu

 Diskuse

11.05  Ryska M (Praha)
 Chirurgické ošetření nemocných s karcinomem pankreatu

11.25  Suchý M (Praha)
 Klinický standard pro léčbu karcinomu pankreatu a možnosti  

jeho využití v klinické praxi

 Diskuse

11.45–12.45 Přestávka na občerstvení

12.45  Edil B (Baltimore)
 Pancreatic cancer vaccine

13.05  Petruželka L (Praha)
 Možnosti onkologické léčby nemocných s karcinomem pankreatu

13.25  Hořejš J (Praha)
 Možnosti nanoknife v paliativní léčbě karcinomu pankreatu

13.40–14.30  Panelová Diskuse
 Moderátoři: Edil B (Baltimore), Petruželka L (Praha),  

Ryska M (Praha), Zavoral M (Praha), Žaloudík J (Brno)
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Take home message

1. Český Národní onkologický registr nabízí komplexní a kvalitní data pro studium epidemiologie zhoubných nádorů 
pankreatu, veškeré podstatné informace lze nalézt na portálu www.svod.cz 

2. Nádory pankreatu vykazují v období 1999–2009 v české populaci trendy typické pro většinu solidních nádorů 
dospělých: setrvale rostoucí incidenci (+ 23%) a výrazně rostoucí prevalenci (+ 62 %). V roce 2009 bylo v ČR nově 
diagnostikováno 1968 osob s tímto onemocněním, přičemž 1846 zemřelo.  

3. Nádory pankreatu jsou diagnózou s velmi špatnou prognózou, poměr mortality a incidence je 0.9. Absolutní hodnota 
prevalence činila v roce 2009 celkem 1684 nemocných. 

4. Nárůst prevalence pozorovaný v posledních letech lze přičítat především rostoucí incidenci a mírně stabilizované 
mortalitě, která narůstá pomalejším tempem než incidence. Absolutní hodnota 5-letého relativního přežití je velmi 
nízká ve srovnání s řadou dalších onkologických diagnóz (společně pro všechna klinická stadia 6,9 % u protinádorově 
léčených pacientů a 4,7 % u všech pacientů hlášených do NOR s nenulovým přežitím). Významněji delšího přežití 
je dosahováno pouze u protinádorově léčených pacientů s onemocněním zachyceným v klinickém stadiu 1 (5-leté 
relativní přežití 25,4 %). 

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Brno

Epidemiologie 
karcinomu pankreatu v ČR 
a predikce příštího vývoje
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Národní onkologický registr ČR (NOR) jako zdroj dat 
Práce shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem předikovat incidenci a prevalenci pacientů s nádory 
pankreatu pro rok 2012. Základem analýz jsou epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), 
dále demografická data ČR a registr zemřelých ČR. Do databáze Národního onkologického registru České republiky (NOR) 
bylo v roce 2009 nahlášeno celkem 80 713 záznamů nově diagnostikovaných novotvarů (C00-C96, D00-D09, D37-D48), 
z nich 74 110 představují zhoubné novotvary celkem (C00-C96) a 54 972 zhoubné novotvary kromě jiných kožních (C00-C96 
bez C44). Za celé dostupné období 1977-2009 je pak v databázi NOR celkem 1 781 101 záznamů novotvarů (C00-C96, 
D00-D09, D37-D48), 1 699 652 záznamů zhoubných novotvarů (C00-C96) a 1 365 548 záznamů zhoubných novotvarů 
kromě jiných kožních (C00-C96 bez C44). Mezi roky 2008 a 2009 narostla celková incidence novotvarů o 1 052 záznamů, 
incidence zhoubných novotvarů o 975 záznamů a incidence zhoubných novotvarů kromě jiných kožních o 349 záznamů. 
Prevalence zhoubných novotvarů celkem vzrostla mezi roky 2008 a 2009 o 19 254 z 419 025 na 438 279 žijících osob 
s tímto onemocněním, u zhoubných novotvarů kromě jiných kožních pak byl nárůst prevalence o 12 435 z 306 317 žijících 
osob s nádorem v roce 2008 na 318 752 v roce 2009. Kvalita záznamů NOR z recentního období je setrvale vysoká, což 
se projevuje i na uspokojivém podílu záznmů bez uvedeného klinického stadia bez udání důvodu (v období 2000 – 2009: 
5,1 %; tabulka1). Tabulka 2 shrnuje počty zhoubných nádorů pankreatu hlášených do NOR ČR v letech 2008 a 2009

Tabulka 1. Obsah a kvalita dat NOR v období 2000 – 2009 (N = 611 965) 1

Typ záznamu dle uvedení klinického stadia 
a léčby v datech NOR

Podíl typů záznamů v % Věk pacientů

Celá ČR
Rozsah mezi 
regiony (min-
max)

Průměr Podíl
≥ 75 let

DCO, nález při pitvě 4,1 % 2,0 - 8,7 % 72 let 48,0 %
Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem 
z objektivních důvodů 2 5,7 % 1,9 - 10,9 % 73 let 51,5 %

Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem bez 
udání důvodu 5,1 % 2,1 - 7,8 % 65 let 27,0 %

Pacienti s uvedeným klinickým stadiem 85,2 % 77,6 - 92,1 % 66 let 28,4 %
- protinádorově léčení 76,3 % 70,9 - 82,8 % 65 let 26,8 %
- bez protinádorové léčby 8,9 % 5,5 - 17,7 % 71 let 42,5 %

1 Všechny diagnózy solidních zhoubných novotvarů se zavedenou TNM klasifikací. 2 Časná úmrtí, pacienti bez dokončené 
diagnostiky a určení klinického stadia, pacienti bez zahájení terapie z důvodu kontraindikace léčby, pacienti odmítající léčbu. 

Tabulka 2. Incidence a mortalita zhoubných novotvarů pankreatu v ČR v letech 2008 a 2009

slinivka břišní (C25)

Hlášeno do NOR v r. 2008 Hlášeno do NOR v r. 2009

Absolutní počet
Počet 
na 100 000 
osob

Absolutní počet
Počet 
na 100 000 
osob

incidence 1 958 18,7 1 968 18,7
mortalita 1 763 16,8 1 846 17,6

Epidemiologie karcinomu pankreatu v ČR a predikce příštího vývoje
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Epidemiologie karcinomu pankreatu v ČR a predikce příštího vývoje

Stručný metodický popis hodnocení dat NOR 
Epidemiologcké charakteristiky jsou odhadovány standardními a  mezinárodně využívanými postupy. Predikce 
epidemiologické zátěže jsou kalkulovány z dat NOR, s využitím informačního zázemí demografických dat české populace. 
Populační predikce incidence a prevalence jsou korigovány pravděpodobnostními modely přežití a panelem expertů České 
onkologické společnosti ČLS JEP, což umožňuje i  spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v  roce 2012 pravděpodobně 
absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Predikce jsou dostupné pro celou populaci ČR a dále i pro jednotlivé regiony, 
resp. spádové oblasti komplexních onkologických center. Kromě epidemiologických charakteristik modely predikují i měsíční 
prevalenci léčených pacientů. Odhady respektují věk pacienta a klinické stadium onemocnění a jsou korigovány s ohledem 
na měnící se demografické parametry české populace. Zvláštní pozornost je věnována odlišení nově diagnostikovaných 
pokročilých stadií zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Prezentované 
odhady jsou primárně zaměřeny na nejpočetnější diagnostické skupiny zhoubných novotvarů. Podle podílu klinických stadií 
u žijících pacientů lze následně při znalosti možných scénářů léčby odhadnout i očekávané náklady. Jelikož u populačních 
registrů dostáváme data vždy s jistým zpožděním, jsou níže uvedené odhady prováděny prospektivně:
1. Odhady incidence a mortality. Metodika vychází z epidemiologických trendů za známé období a koriguje je s ohledem 

na pravděpodobné demografické změny populace. Byl použit Poissonův regresní model s odhady doplněnými intervaly 
spolehlivosti. 

2. Odhad prevalence pacientů s  protinádorovou terapií. Výpočet kombinuje odhady počtu nově diagnostikovaných 
pacientů v budoucích letech a pravděpodobnost x-letého přežití u pacientů diagnostikovaných v předchozích letech. 
Jde o vícesložkový model kombinující regresní odhady incidence a analýzy x-letého přežití s tím, že pouze určitá část 
pacientů diagnostikovaných v minulých letech přežije do hodnoceného roku (celková prevalence) a dále pouze určitá 
část z nich prodělá relaps nebo progresi onemocnění, a je tedy v daném roce opět protinádorově léčena.

3. Odhad x-letého přežití onkologicky nemocných pacientů. Výpočet odhaduje x-leté přežití analýzou kohort definovaných 
5ti letým časovým intervalem. Tato šířka intervalu definující jednu kohortu je standardně využívána i v mezinárodních 
studiích. 

4. Odhad četnosti (pravděpodobnosti) relapsu nebo progrese nádorového onemocnění v  daném roce. Při konstrukci 
těchto odhadů byla využita data o mortalitě na zhoubné nádory z NOR a z registru zemřelých. Ze záznamů o úmrtí 
pacienta z důvodu základního onkologického onemocnění lze odvodit četnost relapsů, a tedy i pravděpodobnost jejich 
nastání do 1., 2.,.... x. roku od primární diagnózy. Populační odhady byly nezávisle ověřeny pomocí odhadů provedených 
vybranou skupinou klinických expertů. 

Epidemiologie zhoubných nádorů pankreatu v ČR dokumentovaná v tabulkách a grafech
Výsledky analýz dat NOR shrnujeme v následujících podkladech:
• Tabulka 3: základní epidemiologické charakteristiky ZN pankreatu (poslední dostupná data NOR ČR za rok 2009
• Tabulka 4a-b: hodnoty pětiletého relativního přežití u pacientů se ZN pankreatu s ohledem na protinádorovou léčbu dle 

záznamů NOR ČR
• Obrázek 1: vývoj incidence, mortality a prevalence ZN pankreatu v čase – srovnání pohlaví 
• Obrázek 2: celkový vývoj incidence, mortality a prevalence ZN pankreatu v čase 
• Obrázek 3: srovnání regionů ČR dle incidence a mortality ZN slinivky břišní 
• Obrázek 4: zastoupení klinických stadií u nově diagnostikovaných ZN slinivky břišní
• Tabulka 5a-c: predikce epidemiologické a léčebné zátěže u ZN slinivky břišní v ČR pro rok 2012 
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Epidemiologie karcinomu pankreatu v ČR a predikce příštího vývoje

Tabulka 3. Základní epidemiologické charakteristiky ZN slinivky břišní (C25) v ČR
Parametr Muži Ženy Celkem 
Incidence (2009) 
Absolutní počet nových onemocnění 976 992 1 968 
Počet na 100 tis. osob 18,9 18,5 18,7 
Trend 1999-2009 + 22% + 25% + 23% 
Střední věk při diagnóze (25%-75% kvantil) 59 - 75 63 - 80 61 - 78 
Poměr výskytu muži : ženy - - 1,02 : 1 
Mortalita (2009) 
Počet zemřelých 958 888 1 846 
Počet zemřelých na 100 tis. osob 18,6 16,6 17,6 
Trend 1999-2009 + 16% +15% + 16% 
Prevalence (31.12.2009) 
Absolutní počet 835 849 1 684 
Počet na 100 tis. osob 16,2 15,9 16,0 
Trend 1999-2009 + 48% +79% + 62% 

Tabulka 4. Pětileté relativní přežití onkologických pacientů se ZN pankreatu (C25) v ČR
4a. Hodnocení přežití u protinádorově léčených pacientů dle klinického stadia primární diagnózy

Klinické stadium (KS)
5leté relativní přežití protinádorově léčených pacientů v čase 
(%, 95% intervaly spolehlivosti)
1995 - 19991 2000 - 20042 2005 - 20082

KS I 18,1 (8,4-32,7) 21,4 (11,1-35,3) 25,4 (13,6-38,7)
KS II 16,8 (4,7-35,7) 12,2 (5,2-21,6) 14,6 (7,3-24,3)
KS III 8,4 (2,3-19,9) 6,5 (2,2-13,8) 5,3 (1,8-12,1)
KS IV 1,6 (0,3-5,4) 1,7 (0,6-4,1) 2,8 (1,3-5,5)
Všechna KS 6,7 (3,7-12,1) 6,1 (3,8-9,4) 6,9 (4,7-9,6)

4b. Hodnocení přežití u všech pacientů zaznamenaných v NOR bez rozlišení klinického stadia

Typ záznamu
5leté relativní přežití v různém období 
(%, 95% intervaly spolehlivosti)
1995 - 19991 2000 - 20042 2005 - 20082

Všechny záznamy v NOR s nenulovým přežitím 3 4,2 (3,0-5,7) 3,8 (2,9-5,0) 4,7 (3,6-6,0)

Všechny validní záznamy NOR s úplnou 
diagnostikou 4 3,8 (2,5-5,5) 3,6 (2,5-5,0) 4,8 (3,5-6,4)

Pouze protinádorově léčení pacienti 6,7 (3,7-12,1) 6,1 (3,8-9,4) 6,9 (4,7-9,6)

1 Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období
2 Analýza periody zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období
3 Z celkové populační databáze jsou vypuštěny pouze záznamy DCO a nálezy nádorů při pitvě.
4 Skupina splňuje podmínku úplné diagnostiky nádorového onemocnění, nicméně stále zahrnuje relativně vysoký podíl 
neléčených pacientů z objektivních důvodů.
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Epidemiologie karcinomu pankreatu v ČR a predikce příštího vývoje

Tabulka 5a. Predikce celkové incidence zhoubných nádorů pankreatu pro rok 2012

Diagnóza

Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2012 1

Stadium
I

Stadium
II

Stadium
III

Stadium
IV

Klinické stadium neznámo
CELKEMobjektivní 

důvody
neúplný 
záznam

ZN slinivky 
břišní (C25)

383
(247; 518)

144
(92; 197)

1141
(944; 1338)

446
(264; 628)

59
(35; 83)

2173
(1582; 2764)

1 Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové incidence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených 
onkologických pacientů. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Objektivními důvody pro neuvedení stadia 
onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické 
léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. 

Tabulka 5b. Predikce celkové prevalence zhoubných nádorů pankreatu pro rok 2012

Diagnóza

Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2012 1

Stadium
I

Stadium
II

Stadium
III

Stadium
IV

Klinické 
stadium 
neznámo

CELKEM

ZN slinivky 
břišní (C25)

839
(791; 887)

238
(213; 263)

1906
(1834; 1978)

784
(738; 830)

3767
(3576; 3958)

1 Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové prevalence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených 
onkologických pacientů (se stejnou nebo jinou onkologickou diagnózou). Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti.

Tabulka 5c. Predikce počtu pacientů nově protinádorově léčených se ZN pankreatu v roce 2012 

Diagnóza

Prediktivní odhady celkového počtu pacientů 
nově léčených protinádorovou terapií v roce 2012 1

Stadium
I

Stadium
II

Stadium
III

Stadium IV

CELKEMNově 
diagnost.
Stadium IV

Relapsy 
a progrese
u pacientů 
z předchozích 
let

ZN slinivky 
břišní (C25)

247
(159; 334)

94
(60; 128)

447
(370; 524)

200
(176; 225)

988
(765; 1211)

1 Tabulka shrnuje predikce počtu léčených pacientů odvozené z trendů incidence, prevalence a z populačních modelů přežití 
pro rok 2012. Odhady jsou prováděny výhradně z  validních populačních dat, u  kterých je jasná histologická verifikace 
nádoru a je dokončené určení klinického stadia onemocnění v době primární diagnózy. Tabulky obsahují počty všech osob 
pravděpodobně léčených protinádorovou terapií (informace o  podstoupené léčbě dle záznamů NOR, 2004–2009), dle 
klinického stadia. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách). Počty nezahrnují pacienty 
léčené pro neterminální relapsy onemocnění a dispenzarizované pacienty. 

Poděkování
Práce byla podpořena projektem OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0020 (MŠMT): Edukační a informační platforma onkologických 
center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech. 
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Take home message

1. Existuje klasický molekulární model vývoje karcinomu pankreatu založený na poruchách onkogenů a tumor 
supresorových genů. 

2. S pomocí vyšetření genových aberací (především mutací KRAS) lze spolehlivě odlišit karcinom pankreatu 
a chronickou pankreatitidu. 

3. Vyšetření DNA metylací a exprese mikro RNA (miRNA) může pomoci při časném záchytu a odhadu léčebné odpovědi. 

4. Vyšetřování molekulárních markerů umožňuje sledování průběhu onemocnění a odpověď na cytostatickou léčbu.

RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
ředitel

Centrum aplikované genomiky solidních nádorů
Genomac International, s. r. o.

Praha

Molekulární 
genetika karcinomu 

pankreatu
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Molekulární genetika karcinomu pankreatu

Klinická diagnostika karcinomu pankreatu se zásadně opírá o zobrazovací techniky, které i přes významná technologická 
vylepšení nejsou schopny zachytit časné fáze onemocnění. V  důsledku toho nezaznamenala poslední léta výrazné 
zlepšení prognózy nemocných. Přestože byly identifikovány jisté rizikové faktory a minoritní prekurzory, jako např. rodinná 
historie, chronická pankreatitida, kouření, diabetes mellitus či některé genetické syndromy (hereditární pankreatitida, 
cystická fibróza, familial atypical multiple mole melanoma, Peutz-Jeghersův a Lynchův syndrom), většina případu zůstává 
sporadických.

Současný převratný vývoj v  experimentálních molekulárních technikách umožnil detailní popis a  pochopení 
mechanismů vedoucích ke  vzniku a  progresi karcinomu pankreatu. Klasický model předpokládá dominantní roli 
několika onkogenů a  tumor supresorových genů účastnících se v  celé řadě signálních kaskád. Jedná se především 
o  vyšetřování aberací genů účastnících se RAS, AKT a  Wnt signálních drah, které mají klíčovou roli v  transkripci 
a  proliferaci a  dále genů ze systému regulace buněčného cyklu (SMAD/DPC, CDKN2A/p16) a  apoptózy (TP53).  
Mimo vyšetřování těchto „klasických“ genetických markerů, se v molekulární onkologii karcinomu pankreatu do popředí 
dostává i testování markerů epigenetické regulace genové exprese (tzv. epigenetických markerů), zahrnující aberantní DNA 
metylace a hladiny tzv. mikroRNA (miRNA)

Očekává se, že vyšetřování těchto nových markerů umožní časnější záchyt onemocnění a přesnější sledování jeho průběhu, 
především pokud jde o úspěšnost chirurgické léčby. Kromě toho může identifikace takových biomarkerů predikujících průběh 
onemocnění může významně ovlivnit volbu onkologické léčby a kvalitu života pacientů.
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Take home message

1. Kouření je nejčastější známou příčinou karcinomu pankreatu a je zodpovědné za asi jednu čtvrtinu nádorů. Kuřáci 
mají dvojnásobné riziko vzniku karcinomu ve srovnání s nekuřáky. 

2. Polovina pacientů s karcinomem pankreatu má diabetes mellitus. Jedná se buď o dlouhotrvající diabetes, který je 
příčinou choroby, nebo o nově zjištěný diabetes, který je časným symptomem nádoru.  

3. Genetické (poškození DNA) a negenetické změny vedou k alteraci buněčných signálních drah, v jejichž důsledku 
dochází ke změnám biologického chování buněk a iniciaci, progresi a metastazování. Bližší pochopení těchto 
signálních drah a možnosti jejich zásahu cílenou protinádorovou léčbou představuje největší potenciál v léčbě 
karcinomu pankreatu.  

4. Karcinom pankreatu vzniká z patologicko-anatomicky definovaných  prekurzorových lézí, jako jsou pankreatické 
intraepiteliální neoplazie (PanIN), intraduktální pankreatickém mucinózní neoplázie (IPMN) a mucinózní cystické 
neoplazie (MCN). Jejich identifikace, sledování či odstranění má potenciál vzniku nádoru zabránit či ho léčit v časném 
stadiu. 

MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
zástupce přednosty pro experimentální hepatogastroenterologii

Klinika hepatogastroenterologie
Institut klinické a experimentální medicíny

Praha
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Etiopatogeneze karcinomu pankreatu

Karcinom pankreatu je devastující onemocnění s dlouhodobě omezenými možnostmi léčby a špatnou prognózou. Nejčastěji 
se jedná o onemocnění sporadické bez známé dominantní příčiny. Mezi rizikové faktory jeho vzniku patří kouření, obezita 
s nadměrným příjmem tuků, vysoký věk, mužské pohlaví, etnický původ, chronická pankreatitida, diabetes mellitus či expozice 
některým karcinogenům v zaměstnání. Kouření představuje nejvýznamnější preventabilní rizikový faktor. Zvyšuje riziko vzniku 
karcinomu asi dvakrát. Kouření je asociované s nízkým věkem v době diagnózy a riziko klesá u těch, kteří kouřit přestanou. 
Riziko vzniku karcinomu pankreatu stoupá s věkem. Absolutní většina pacientů s karcinomem pankreatu je starších 60 let. 
Karcinom pankreatu je o něco častější u mužů a v afroamerické populaci. Dlouhotrvající zánět slinivky představuje riziko vzniku 
karcinomu, avšak pouze velmi malé procento pacientů s karcinomem pankreatu má chronickou pankreatitidu. Dlouhodobý 
průběh diabetu mellitu zdvojnásobuje riziko vzniku karcinomu, na druhé straně však může být sekundární diabetes časným 
symptomem nádorového onemocnění. Zdá se, že inzulin v léčbě diabetu může působit kancerogenně, naopak metformin by 
mohl riziko vzniku nádoru snižovat. Expozice chlorovaným uhlovodíkům, polyaromatickým uhlovodíkům či některým kovům 
v pracovním prostředí může výskyt zvyšovat. Obezita a nadměrný příjem živočišných tuků jsou rizikovými faktory. Efekt 
diety bohaté na ovoce a zeleninu nebyl v posledních studiích potvrzen. Mezi faktory s doposud nejednoznačně prokázanou 
souvislostí patří infekce Helicobakterem pylori a krevní skupiny non-0.
Méně často je karcinom pankreatu onemocněním s rodinným výskytem, ať už jako součást některých genetických syndromů 
či bez doposud známé konkrétní genetické predispozice. Vrozené mutace v  BRCA2, PALB2, CDKN2A, STK11 a  genech 
způsobujících Lynchův syndrom riziko vzniku karcinomu pankreatu výrazně zvyšují. BRCA2 mutace jsou nejčastější známou 
příčinou vrozeného karcinomu pankreatu, nacházejí se u 5-20% rodin s familiárním výskytem. Geneticky podmíněná je také 
hereditární pankreatitida způsobená mutacemi v genu pro kationický trypsinogen PRSS1, u které je kumulativní riziko vzniku 
karcinomu pankreatu až 40%.
Karcinom pankreatu, stejně jako jiná nádorová onemocnění, vzniká v důsledku poškození DNA. Toto poškození může být 
vrozené (vrozené mutace), získané v důsledku působení rizikových faktorů/karcinogenů či vzniklé při náhodně při dělení 
buněk a replikaci DNA. Mezi nejčastější genetické abnormality u  invazivního karcinomu pankreatu patří mutační aktivace 
KRAS onkogenu a inaktivace tumor-supresorových genů CDKN2A, TP53, SMAD4 a BRCA2, rozsáhlé chromozomální ztráty, 
genové amplifikace a zkrácení telomer. Mezi méně často mutované geny patří například BRAF, MYB, AKT2 a STK11. Vedle 
genetických mechanismů mohou funkci genů ovlivnit také epigenetické změny, jako například metylace DNA modifikace 
histonů. Příkladem může být metylací promotoru navozené potlačení funkce tumor-supresorového genu CDKN2A u těch 
nádorů, které v tomto genu nenesou mutaci. Předpokládá se, že také zvýšená exprese některých molekul mikroRNA může 
přispět k nádorové progresi. 
Pro karcinom pankreatu je charakteristická výrazná přítomnost vazivového stromatu. Interakce mezi stromálními fibroblasty 
(stelárními buňkami) a neoplastickými buňkami přispívá k nádorové iniciaci, progresi a metastazování. Tato interakce se 
odehrává na molekulární úrovni. Nádorové stroma může také způsobovat fyzickou bariéru zabraňující chemoterapeutikům 
dosáhnout nádorové buňky. Jeho potlačení by tak mohlo představovat jeden z mechanismů jak zvýšit dostupnost a efektivitu 
protinádorových léků. Účast imunitního systému v progresi karcinomu pankreatu vychází z pozorování pozitivního účinku 
inhibice T regulačních lymfocytů (buňky potlačující protinádorovou imunitní odpověď) nebo z použití vakcín obsahujících 
ozářené nádorové buňky či jejich antigeny. Teorie kmenových buněk předpokládá, že jediným obnovitelným zdrojem 
nádorových buněk jsou kmenové buňky (nádor iniciující buňky) obsažené v  nádoru. Jejich existence a  role u  karcinomu 
zůstává nezodpovězená. 
Výše uvedené mechanismy vedou různým způsobem k alteraci buněčných signálních drah, v jejichž důsledku pak dochází 
ke změně biologického chování buněk. Mezi nejdůležitější signální dráhy alterované u karcinomu pankreatu patří ty, které 
regulují apoptózu, opravu DNA, progresi buněčného cyklu, adhesi, invazi či konkrétně signální dráhy KRAS, TGF-ß, Wnt/
Notch či NF-kappa B. Některé z těchto signálních drah jsou předmětem cílené protinádorové léčby.
Molekulární evoluce karcinomu pankreatu je postupná a odhaduje se, že trvá mnoho let. V důsledku postupně přibývajících 
alterací genetického materiálu a abnormální aktivace signálních drah dochází k patologicko-anatomickým změnám buněk. 
Preneoplastické prekurzory, ze kterých vzniká většina nádorů, se nazývají pankreatické intraepiteliální neoplazie (PanIN) 
a představují postupnou progresi normálního duktálního epitelu v invazivní karcinom. PanIN jsou mikroskopické léze do 5mm 
velikosti detekovatelné histologicky. Mezi další prenoplastické prekurzory patří intraduktální papilární mucinózní neoplazie 
(IPMN) a mucinózní cystické nádory (MCN). Tyto léze jsou již přístupné detekci zobrazovacími metodami a jejich nalezení tak 
umožňuje pravidelné sledování či preventivní chirurgické odstranění. 
Navzdory výše uvedenému poznání zůstává karcinom pankreatu onemocněním s mimořádně špatnou prognózou. Prohloubení 
naší znalosti etiopatogeneze tohoto onemocnění dává velkou šanci tuto prognózu ovlivnit. Eliminace rizikových faktorů, 
včasné rozpoznání prekancerózních lézí a jejich pravidelné sledování či eventuální chirurgické odstranění a především vyvinutí 
nových terapeutických postupů na základě znalosti genetických a negenetických alterací signálních drah, které řídí proces 
vzniku a progrese nádoru, mohou prognózu tohoto onemocnění ovlivnit. 
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Take home message

1. Z endoskopických metod se v diagnostice a stagingu karcinomu pankreatu nejvíce využívá endoskopické 
ultrasonografie. Senzitivita a specificita této metody je srovnatelná s CT/MRI. 

2. EUS je přesnější metodou v detekci malých potenciálně resekabilních lézí do 2-3 cm v průměru. Metodu bude 
pravděpodobně možno využít v screeningu rizikové populace.  

3. EUS FNA poskytuje možnost cytologické/histologické diagnostiky v indikovaných případech 
 •  neresekabilní tumor před paliativní léčbou
 • diferenciální diagnóza jiných solidních lézí  

 pankreatu
 • pacienti rizikoví pro chirurgický výkon
 • meta do levého jaterního laloku, na peritoneum 

 s ascitem
 • diagnostika cystických tumorů pankreatu 

4. Význam ERCP jako diagnostické metody klesá, neboť nepřináší možnost kompletního stagingu. Neinvazivní 
zobrazovací RDG metody a EUS mají vyšší senzitivitu i specificitu a umožňují kvalifikovaně provést staging 
onemocnění. Terapeutický potenciál ERCP v paliaci karcinomu pankreatu je naopak v kontextu ostatních 
intervenčních metod nejvyšší. 

MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D.
vedoucí lékař

Oddělení gastroenterologie, hepatologie a poruch metabolismu
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Praha

Endoskopická 
diagnostika karcinomu 

pankreatu
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Se stále zlepšující se rozlišovací schopností neinvazivních zobrazovacích metod klesá v  diagnostice pankreatu význam 
endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografie, která však stále poskytuje nejlepší zobrazení duktálního systému 
v pankreatobiliární oblasti. Naopak význam EUS s možností cytologické verifikace stoupá, neboť tato metoda dosahuje 
konzistentně nejlepších výsledků v detekci malých lézí, T a N stagingu a zhodnocení angioinvaze, což jsou zásadní parametry 
pro stanovení reskability tumoru. 

Endoskopická ultrasonografie
Endoskopická ultrasonografie je považována podobně jako CT za  zlatý standard diagnostiky karcinomu pankreatu. 
Schopnost detekce ložisek velikosti 1-2 cm je vyšší než u CT vyšetření, takže právě resekabilní tumory s relativně nejlepší 
prognózou bývají detekovány právě pomocí EUS. EUS je více invazivní vyšetření, ale pacienta ušetří radiační zátěže, 
jejíž kumulativní úhrn bývá v procesu diagnózy a  terapie karcinomu pankreatu překvapivě vysoký. Metoda navíc nabízí 
i možnost cytologické diagnostiky pomocí techniky tenkojehlové aspirační biopsie (EUS FNA). Cytologická ani histologická 
verifikace karcinomu není nutnou podmínkou resekčního výkonu u  potenciálně resekabilních pacientů, je však nutná 
u nemocných s inoperabilními tumory k zahájení onkologické léčby. Pomocí EUS/FNA lze rozlišit i jiné typy nádorů (lymfomy, 
neuroendokrinní tumory, či metastázy nádorů jiného origa do pankreatu), u kterých není resekční výkon metodou volby. 
V literatuře se objevují i první zmínky o využití EUS ve screeningu rizikové populace u hereditárních syndromů s rizikem 
vzniku karcinomu pankreatu. Vypovídací hodnota endosonografie a tenkojehlové biopsie je nejvyšší ve vysokoobjemových 
centrech s dostatečnou expertízou, které mají k dispozici cytopatologa školeného v diagnostice pankreatobiliárních malignit. 
Vypovídací schopnost EUS je omezena v terénu chronické pankreatitidy, kde se k diferenciální diagnostice pankreatických 
mas začíná využívat EUS elastografie nebo kontrastního EUS. Velmi významnou roli hraje EUS/FNA u cystických tumorů 
pankreatu. Pokud se jedná o  cystický tumor, který splňuje dle neinvazivních metod kritéria pro resekci není vyšetření 
nutné. EUS/FNA je však vhodné provádět u pacientů, kteří jsou pro resekční výkon rizikoví, nebo je diagnóza z jakéhokoliv 
důvodu nejasná. Cytologická diagnostika, spolu s vyšetřením na karcinoembryonální antigen (CEA) a DNA analýzu, kde se 
vyšetřuje obsah DNA v aspirátu z cystické léze, K-ras mutace a alelické ztráty. EUS představuje u hraničních lézí optimální 
metodu pro dispenzární péči, neboť na rozdíl od CT vyšetření není zatíženo radiačním rizikem a v případě nálezu rizikových 
charakteristik umožňuje okamžitou cílenou biopsii. 

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP) 
Tato metoda patřila již od svého zavedení do klinické praxe koncem 60. let ke zlatému standardu diagnostiky karcinomu 
pankreatu. V současné době její význam v diagnostice klesá a úloha ERCP se přesouvá do oblasti terapeutických intervencí 
u neresekabilních karcinomů. Nález typického „double duct signu“ není pro karcinom pankreatu patognomický a může 
provázet i  benigní onemocnění pankreatu, zejména chronickou pankreatitidu. ERCP nepřispívá významně ani k  T a  N 
stagingu onemocnění, nepřispívá ke  stanovení resekabilitity a  bioptická verifikace nádorů mimo ampulární oblast je 
zatížena nižší senzitivitou a specificitou než tomu je u EUS/FNA. ERCP s biliární dekompresí je u potenciálně resekbilních 
pacientů indikované v případě cholangoitidy, nesnesitelného pruritu a při perspektivě delší časové prodlevy od stanovení 
diagnózy k resekčnímu výkonu.
U cystických tumorů můžeme pomocí ERCP zachytit patognomický obraz „rybích úst“ na Vaterově papile. Jde o zející ústí 
pankreatického vývodu vyplněného mucinem. Ke stanovení typu intraduktálního papilárního tumoru (IPMN) (hlavní vývod, 
postranní vývod, smíšený typ) je pro invazivitu procedury a defekty v náplni vývodného systému, způsobené přítomností 
mucinu vhodnější magnetická rezonance. Mother-baby pankreatikoskopie pomáhá v  rozlišení mezi IPMN s  postižením 
hlavního vývodu a chronickou pankreatitidou. 
Snadno dostupné kvalitní CT nebo MRCP/MRI vyšetření má podobnou vypovídací schopnost a  není zatíženo rizikem 
komplikací. K  ERCP byli pacienti indikováni při nálezu obstrukčního ikteru, kdy se předpokládalo, že k  eventuálnímu 
resekčnímu výkonu není vhodné pacienta indikovat s biliární obstrukcí. Holandská randomizovaná studie (lit. odkaz č. 8) 
však prokázala, že pacienti s biliární drenáží mají komplikovanější pooperační průběh. Proto současná doporučení směřují 
spíše k časné resekci v terciálních vysokoobjemových centrech. 

Endoskopická diagnostika karcinomu pankreatu
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Take home message

1. Neresekabilita adenokarcinomů pankreatu je spojována se stupněm kontaktu tumoru s mesenterickými cévami. 
Nejvyšší pravděpodobnost neresekability indikuje kontakt 180-270°. 

2. Pro detenci tumorů pankreatu je klíčová pankreatická parenchymová fáze postkontrastního CT vyšetření.  
Pro staging pak porto-venózní fáze. 

3. Positivní prediktivní hodnota pro posouzení neresekovatelnosti je > 94 %. Positivní prediktivní hodnota pro 
posouzení resekovatelnosti je > 80 %. CT je přesnější v určení nevhodnosti radikální resekce tumoru.  

4. Kritéria neresekability karcinom pankreatu v CT obraze jsou infiltrace velkých mesenteriálních cév (>1/2 AH, SMA, 
TC), okluze VP a VMS (> 2 cm), metastázy na peritoneu a vzdálené metastázy (uzliny, játra, plíce, kosti).

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
přednosta

Radiologická klinika, LF MU a FN
Brno

Diagnostika 
karcinomu 
pankreatu
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Diagnostika karcinomu pankreatu

Karcinom pankreatu je velmi závažné onemocnění. Klinický a  laboratorní nález, který pro toto onemocnění svědčí, je 
nespolehlivý a většinou signalizuje pozdní stádium onemocnění. Zobrazovací metody mají význam jak v primární diagnostice 
nádorů pankreatu (často se jedná o náhodný nález), tak v předoperačním stagingu a samozřejmě při sledování efektu 
léčby. Základní význam má výpočetní tomografie. Význam magnetické rezonance (MR) se zvyšuje. Ultrazvukové vyšetření 
i s podáním kontrastní látky (UZ) a angiografie (AG) mají spíše okrajový význam. 
Výskyt adenokarcinom pankreatu tohoto tumoru se zvyšuje a  přes značné pokroky v  diagnostice nedosahuje stále 
pětileté přežití těchto nemocných 5 %. Nádor je nejčastěji lokalizovaný v hlavě pankreatu. Pak se může projevit vznikem 
obstrukční žloutenky a je tak větší naděje na zachycení tumoru v časném stádiu, kdy je chirurgické řešení možné. Většina 
nádorů, lokalizovaných v  těle a  kaudě slinivky břišní je diagnostikovaná pozdě a  zobrazovací metody většinou prokáží 
lokální šíření tumoru, infiltraci cévních struktur v okolí a metastázy do  jater, lymfatických uzlin či omenta. CT vyšetření 
je nutné provádět v pankreatické fázi (30 – 55 sekund po aplikací kontrastní látky). V této fázi je největší rozdíl denzit 
mezi zdravou pankreatickou tkání a nesytícím se tumorem slinivky břišní. Pro CT angiografii je vhodné provést vyšetření 
i v arteriální fázi 25 – 30 sekund po podání kontrastní látky. Rutinní arteriální fáze ale není potřebná pro detekci nebo 
staging pankreatického adenokarcinomu. Je to ale zdroj dat pro CT angiografii viscerálních tepen. Pro diagnostiku jaterních 
metastáz je nutná porto-venózní fáze za 65 – 70 sekund po podání kontrastní látky. Vaskulární invazivita se též nejlépe 
detekuje v porto-venózní fázi (>80 %). CT vyšetřením lze diagnostikovat známky nemožnosti kurativní resekce, ne ale 
možnost kurativní resekce. 
Lokálně pokročilý tumor může mít lokální peripankreatickou invazivitu – tedy je resekabilní, ale resekce není kurativní. Toto 
často nejde pomocí zobrazovacích vyloučit. Kritéria neresekability karcinom pankreatu v CT obraze jsou infiltrace velkých 
mesenteriálních cév (>1/2 AH, SMA, TC), okluze VP a VMS (> 2 cm), metastázy na peritoneu a vzdálené metastázy (uzliny, 
játra, plíce, kosti). V popisu CT vyšetření se tedy musí vždy objevit popis přítomnosti (nepřítomnosti) a rozsahu lokální 
infiltraci tumorem, perivaskulární infiltraci TC, SMA a HA, invaze/okluze VMS a PV a vzdálených metastáz.
Dynamické vyšetření pomocí magnetické rezonance nemá lepší výsledky než CT. Přesnost stagingu pro diagnostiku 
karcinom pankreatu pomocí CT/MR je poměrně vysoká. Positivní prediktivní hodnota pro posouzení neresekability je > 
94 %. Positivní prediktivní hodnota pro posouzení resekability je > 80 %. MDCT zvyšuje PPH pro resekabilitu.
Omezení je především diagnostika malých, povrchových metastáz jater, peritoneálních metastáz, postižení uzlin 
a diagnostika minimální lokální invazivity včetně perineurálního šíření tumoru.

Tabulka 1
Vysoká pravděpodobnost 
resekability

Neresekabilní

Tumor obkružuje 
<180° (< ½) 
Grade 0 – II

Tumor obkružuje 
>180° (> ½)
Grade III - IV

Tabulka 2
GRADE Vztah tumor/céva (tepna)
0 Bez kontaktu s tumorem
I 0-90° (< ¼ obvodu)
II 90-180° (¼-½ obvodu)
III 180-270° (mezi ½ až ¾ obvodu)
IV 270-360° (> ¾ obvodu)

Tabulka 3
Karcinom pankreatu – staging: regionální metastázy
LN velikost 
(krátká osa) % malignity Senzitivita 14 %

< 5 mm 9 % Specificita 85 %
5-10 mm 36% Přesnost 73 %
> 10 mm 77% LN > 10 mm

Tabulka 4 
Identifikace tumorů pankreatu pomocí CT a MR

MDCT MRI
Přesnost 98% 98%
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Sensitivita 100% 100%
Specificita 88% 88%
PPV 97% 97%
NPV 100% 100%

Tabulka 5 
Odhad resekability tumoru pomocí CT a MR

MDCT MRI
Přesnost 94% 90%
Sensitivita 92% 88%
Specificita 100% 100%
PPV 100% 100%
NPV 78% 70%
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Karcinom pankreatu a diabetes, 
screening karcinomu 

pankreatu

MUDr. Bohuš Bunganič
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a poruch metabolismu

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Praha

1. Polovina pacientů s adenokarcinomem pankreatu (AKP) má DM, z nich až v 85% jde o nově vzniklou poruchu 
glykoregulace (méně než 3 roky).  

2. Dlouho trvající diabetes je mírný rizikový faktor (OR 1.8), ale nedávno vzniklý diabetes může být časným příznakem 
AKP.  

3. Diabetes asociovaný s AKP je podobný běžnému DM2, ale na rozdíl od něho je způsoben nejen periferní inzulinovou 
rezistenci, ale také významným snížením funkce β-buněk (mix diabetes). 

4. Nalezení specifického biomarkeru(ů) odlišujícího běžný DM2 od DM při AKP může významně přispět k časné 
diagnostice AKP.

Take home message
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Karcinom pankreatu a diabetes, screening karcinomu pankreatu

Poruchy glykoregulace postihují téměř výhradně adenokarcinom pankreatu, který tvoří 90% všech malignomů slinivky 
břišní. Adenokarcinom pankreatu je deprimující choroba. Je čtvrtým nejčastějším karcinomem v rozvinutých zemích. V USA 
bylo zaznamenáno v roce 2010 až 37.000 nových onemocnění, z toho 27.000 úmrtí na tuto nemoc. Pětileté přežití se 
odhaduje na 3%. Lokální příznaky (bolest, váhový úbytek, cholestáza, ikterus, anemie) se objevují příliš pozdě, a často je 
nemoc již generalizovaná. Moderní zobrazovací metody zpřesnily diagnostiku, ale nezlepšily prognózu, neboť nejsou včas 
aplikovány. Časný symptom má pro diagnostiku adenokarcinomu pankreatu mimořádný význam. 
Více než 30 let je známo, že adenokarcinom pankreatu se sdružuje s poruchou glukózové tolerance nebo diabetem. Až 60% 
pacientů s karcinomem pankreatu má poruchu glukózové tolerance. 85% tvoří skupina s nově vzniklým diabetem (trvání 
méně než 3 roky před diagnózou karcinomu pankreatu). Schwarts et al. popsali zvýšený výskyt poruchy glykoregulace 
u  nemocných s  adenokarcinomem pankreatu a  předpokládali existenci specifického faktoru tohoto nálezu. Na  základě 
sesbíraných dat (OGTT, inzulin, C-peptid) popsali kromě inzulinové rezistence i  poruchu β-buněk pankreatu. Cersosimo 
et al. potvrdili u nemocných s karcinomem zvýšenou periferní rezistenci a dysfunkci β-buněk jako další přídatný faktor. 
Permert a  spol. zjistili zlepšení glukózové tolerance po  resekci nádoru přes snížení sekrece inzulinu. Tato skutečnost 
podpořila názor, že karcinom pankreatu je příčinou vzniku diabetu. Gullo et al. na podkladě multicentrické studie uzavřeli, 
že diabetes při karcinomu pankreatu je způsoben nádorem a je jeho časným příznakem. Tato problematika byla v dalších 
letech předmětem řady metaanalýz. Huxley et al. potvrdili, že diabetes 2. typu se často sdružuje s karcinomem pankreatu, 
a že riziko se významně liší v závislosti na trvání diabetu. Dlouho trvající diabetes je mírný rizikový faktor (OR 1.8), ale 
nedávno vzniklý diabetes lze považovat za časný příznak karcinomu pankreatu.
Poruchy glykoregulace při adenokarcinomu pankreatu podrobně zabývali Chari, Pannala a  jejich týmy z  Mayo kliniky 
v  Rochesteru. Chari et al. v  populační studii 2112 osob od  50 let věku nalezli 18 osob, u  nichž byl diagnostikován 
adenokarcinom pankreatu do 3 let od vzniku diabetu. Pannala et al prokázali, že polovina pacientů s nedávno zachyceným 
karcinomem pankreatu má diabetes. Zjistili, že diabetes asociovaný s karcinomem pankreatu, je podobný diabetu 2.typu 
(vyšší věk, zvýšené BMI nebo obezita, pozitivní rodinná anamnéza diabetu) a  považují za  charakteristické symptomy 
pro tento diabetes progredující hyperglykemii a pokles BMI v průběhu 2 let před stanovením diagnózy. Vývoj poruchy 
glykoregulace při adenokarcinomu pankreatu rozdělili Chari et al s použitím HOMA analýzy do tří fází: U normoglykemických 
nemocných s AKP je zvýšena periferní inzulinová resistence a funkce beta-buněk je normální . U nemocných s poruchou 
glukózové tolerance je funkce beta-buněk výrazně snížená, ale inzulinová rezistence se ve srovnání s předchozí skupinou 
významně nemění. U nemocných s AKP a diabetem se proti předchozí skupině dále zvyšuje periferní inzulinová rezistence, 
ale porucha funkce beta-buněk se příliš nezvyšuje. Tyto nálezy odlišují diabetes při AKP od  běžného diabetu 2. typu. 
Glykemie nalačno, glukozový toleranční test, sérový C-peptid a  insulinemie jsou standardní markery poruchy glukózové 
homeostázy a inzulinové rezistence. Tyto ukazatelé lze použít jako první síto u nemocných s poruchou glykoregulace, ale 
nejsou dostatečně specifické pro odlišení diabetu při AKP od běžného diabetu 2. typu.
Hledání specifického biomarkeru nebylo dosud úspěšné. Senzitivita amylinu (islet amyloid polypeptide) je podle Chariho 
nižší než CA-19.9 a  další markery (N-terminální peptid kalcium vázajícího proteinu-100 A8, connexin 26) zatím nebyly 
klinicky testovány. 
Porucha glykoregulace je se značnou pravděpodobností časným symptomem významného počtu nemocných s AKP. Odlišení 
běžného diabetu 2. typu od diabetu při AKP prostřednictvím jednoho nebo více ukazatelů použitelných v klinické praxi by 
se mohlo stát významným přínosem pro časnou diagnostiku AKP a nepochybně si zaslouží další aktivity v tomto směru. 
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Take home message

1. Rozhodování o léčbě nemocných s CaP přísluší multioborovému indikačnímu týmu (gastroenterolog, chirurg, onkolog, 
rentgenolog, patolog, anesteziolog). 

2. Koncentrace nemocných s CaP na specializovaná centra je nutnou podmínkou k dosažení dobrých výsledků s nízkou 
perioperační letalitou. 

3. Radikální resekce s adjuvantní chemoterapií je nejúčinnější současnou léčebnou metodou indikovanou u nemocných 
s T1-3, N0-1, M0. 

4. Paliativní léčba – endoskopická či chirurgická – neprodlužuje život nemocného, ale může výrazně ovlivnit kvalitu jeho 
života. Součástí je účinná analgetická terapie. 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
přednosta

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Praha

Možnosti onkologické léčby  
nemocných s karcinomem  

slinivky břišní
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Radikální resekce je jedinou léčebnou modalitou, která ve  spojení s  adjuvantní chemoterapií signifikantně prodlužuje 
přežívání nemocných s karcinomem pankreatu - CaP. Ten se vyskytuje ve více než 90 % v podobě duktálního adenokarcinomu 
lokalizovaného v hlavě slinivky. Radikální resekce (RR) je v současné době u naprosté většiny nemocných s CaP prováděna 
v  podobě segmentárního resekčního výkonu se standardní lymfadenektomií N1-2 a  lze ji provést u  přibližně 20 % 
nemocných s CaP. Resekce portomesenterického žilního segmentu, v případě adherence či prorůstání tumoru do žilní stěny, 
je považována za součást standardního výkonu, pokud je dosaženo resekce R0 (1, 2). 
Nejlepších výsledků v léčbě nemocných s duktálním adenokarcinomem pankreatu stran délky přežívání je dosahováno při 
kombinaci radikální resekce s adjuvantní chemoterapií u I., II. stádia onemocnění (3). 
Cílem sdělení je informovat o současných možnostech radikální chirurgické léčby nemocných s CaP v souladu s Klinickým 
standardem pro diagnostiku a léčbu pacientů se zhoubným onemocněním pankreatu KKCCS0007 (4). 

I. Radikální resekční výkon se současnou standardní lymfadenektomií
Představa o standardní resekci pankreatu s adekvátní lymfadenektomií se v průběhu poslední dekády příliš nezměnila. 
Operační postup byl stanoven v průběhu devadesátých let minulého století a to především na základě předcházejícího 
zhodnocení biologické povahy CaP. Ten se šíří nejen lymfatickou cestou, ale i perineurálně. 
Podle lokalizace nádoru je v  případě duktálního adenokarcinomu indikována v  závislosti na  lokalizaci proximální 
pankreatoduodenektomie, levostranná pankreatektomie či zřídka totální pankreatektomie. Centrální segmentární 
pankreatektomie není u duktálního adenokarcinomu krčku či těla pankreatu doporučována.

A - Proximální pankreatoduodenektomie (PDE)
PDE je indikována při lokalizaci CaP v oblasti hlavy či krčku pankreatu. Na většině pracovišť se dává přednost modifikaci 
podle Traverso se zachováním pyloru s vědomím, že je prokázána stejná onkologická radikalita jako při původní operaci 
podle Kausch - Whipple s resekcí distální části žaludku (5).
Standardní resekce představuje vyjmutí žlučníku, ductus choledochus, duodena od linie cca 5 cm aborálně od pyloru a hlavy 
pankreatu (s oblastí krčku, pokud CaP z hlavy přesahuje do oblasti krčku). Je obvyklé, že se resekční plocha pankreatu 
v oblasti krčku a retroperitoneálně odesílá k rychlému bioptickému vyšetření k ověření, že resekujeme žlázu v parenchymu 
nepostiženém tumorem a že neponecháváme nádor dorzálně od mesenterických cév. 
Za adekvátní lymfadenektomii se v současné době považuje odstranění pojivové tkáně od hilu jaterního (přesněji od místa 
disekce ductus hepaticus communis těsně nad junkcí d. cysticus), podél lig. hepatoduodenale a vpravo od v. portae, v. 
mesenterica sup. a dorzálně ležící a. mesenterica sup. Dále je nutné odstranit tkáň podél a. hepatica communis až k truncus 
coeliacus.
Na některých pracovištích se resekční výkon zahajuje provedením tzv. kocherizace duodena a preparací podél pravé strany 
a. mesenterica sup. – tzv. „artery first approach“ (6). K bioptickému vyšetření se na některých pracovištích odebírá vzorek 
tkáně z retroperitonea z oblasti mezi v. cava inf. a aortou na úrovni hlavy pankreatu.
Pokud patolog najde peroperačně v linii resekce maligní tkáň, PDE se doporučuje změnit na TPE (7). V případě pozitivity 
odebrané tkáně z resekční linie dorzálně od mesenterických cév je nutné postiženou tkáň dodatečně odstranit, změnit 
peroperační staging a  resekční výkon se spíše stává paliativním. Pokud nám patolog najde peroperačně pozitivitu 
z odebrané tkáně v retroperitoneálním prostoru mezi aortou a dolní dutou žílou, od původně plánované radikální resekce 
je vhodné ustoupit či v přísně selektovaných případech (většinou u mladého nemocného) provést resekci paliativní. 
Odběr dalších vzorků na peroperační či definitivní histologické vyšetření (uzliny N2, N3, dorzální resekční plocha apod.) či 
peroperační provedení ultrasonografického vyšetření jater, závisí na zvyklostech pracoviště či na probíhajících klinických 
studií. 
Po  dokončení proximální resekce s  výše popsanou lymfadenektomií nastupuje fáze rekonstrukční, při které je třeba 
postupně provést pankreatojejuno - / pankreatogastro - anastomózu (PJA, PGA), hepatikojejunoanastomózu (HJA) 
a duodenojejunoanastomózu (DJA), většinou na první kličku jejunální. Typ zvolené rekonstrukce nemá vliv na prognózu 
pacienta (8), i když se vzhledem k 10% výskytu dehiscencí PJA v poslední době upřednostňuje PGA. Založení nasojejunální 
sondy protažením distálně od DJA k  časné pooperační enterální výživě považujeme za součást standardního postupu. 
Způsob pojistného drénování dutiny břišní závisí na konkrétním pracovišti.
Výše popsaný postup peroperačního vyšetřování odebrané tkáně je spíše maximalistický a  nepochybně existují 
v pankreatické chirurgii velmi kvalifikovaní chirurgové, kteří uvedená vyšetření neprovádějí či nevyžadují jejich peroperační 
hodnocení patologem s  poukazem na  časté diskrepance mezi výsledky rychlého bioptického (fresh frozen section) 
a klasickým definitivním vyšetřením. 
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B - Levostranná pankreatektomie (DPE)
Při lokalizaci CaP v těle či kaudě pankreatu je indikována levostranná radikální pankreatektomie, dříve označovaná jako 
distální (DPE). DPE je ve srovnání s PDE technicky jednoduší, indikovaných nemocných s CaP v těle a kaudě pankreatu 
k DPE je zřetelně méně vzhledem k tomu, že klinické příznaky se dostavují později. Většina nemocných se tak dostaví k první 
návštěvě lékaře již s neoperabilním CaP. 
Žláza se při radikální DPE protíná obvykle v oblasti krčku. Pokud je CaP lokalizován v těle a nemáme průkaz postižení uzlin 
v oblasti hilu sleziny, můžeme provést resekci se zachováním sleziny.
Lymfadenektomie zahrnuje odstranění uzlin N1, 2, resekční plochu odesíláme peroperačně k  rychlému bioptickému 
vyšetření. Při dostatečné zkušenosti lze DPE provést u  většiny nemocných laparoskopicky. Na  resekční ploše je nutné 
uzavřít zející ductus pancreaticus a resekční plochu ošetřit v prevenci pooperačního krvácení. 

C - Totální pankreatektomie (TPE)
Po počátečním nadšení se od provádění TPE koncem minulého století ustoupilo vzhledem k vysokému výskytu pozdních 
komplikací, především rozvoji diabetu. V posledních letech někteří autoři revokují tento postup s tvrzením, že mortalita 
a morbidita TPE je srovnatelná se segmentárními resekčními výkony. Výhodu TPE spatřují především ve vyšší potencionální 
onkologické radikalitě při častém multifokálním výskytu CaP v pankreatu (9).
Podle současného názoru, stanoveného na základě provedených studií, je TPE vhodná při zjištěné pozitivitě resekční plochy 
či při operační příhodě, která si provedení TPE vynucuje. Elektivní TPE není doporučována.

U všech současných standardně prováděných radikálních resekcí pankreatu je za adekvátní lymfadenektomii považováno 
odstranění lymfatických uzlin N-1,2 s tím, že případná jejich pozitivita má vliv na stanovení pooperačního stagingu. Zjištěná 
pozitivita lymfatických uzlin proto většinou nemůže mít vliv na rozhodování v průběhu operace. 
V případě, že najdeme peroperačně pozitivní resekční linii při PDE či DPE, je doporučeno provést TPE. V případě peroperační 
pozitivity odebrané tkáně z prostoru mezi v. cava inf. a aortou, lze rozhodnutí provést paliativní resekci či nikoliv ponechat 
na úvaze operatéra. 
Na  některých pracovištích je odebírána ještě uzlina č. 12a, respektive uzlina č. 9 – dle klasifikace japonských autorů 
odpovídající uzlině N2, resp. N3 (10). Jejich pooperační vyšetření také mění definitivní staging a  provedený resekční 
výkon považujeme v případě pozitivity N3 za paliativní s příslušnou prospekcí života rovnající se v podstatě exploraci či 
biliodigestivní spojce.

D - Resekce portomesenteriálního žilního segmentu
U části nemocných s CaP lokalizovaných v hlavě pankreatu nádor intimně adheruje ke stěně v. portae, v případě lokalizace 
v processus uncinatus k v. mesenteria sup. V některých případech dokonce do žilní stěny prorůstá. Zkušený rentgenolog 
tuto situaci většinou správně ohodnotí předoperačně při CT vyšetření, snad ještě lépe si počíná zkušený endoskopista 
provádějící endosonografické vyšetření. Nicméně občas je i  nadále nucen předoperačně nerozpoznanou angioinvazi 
do portomesenterického segmentu řešit chirurg, který patologický nález rozpozná většinou až po protětí krčku pankreatu.

E - Resekce artérie
Na  rozdíl od  resekce portální žíly je arteriální resekce považována za výkon neobvyklý. Resekce a. mesenteria sup. postižené 
duktálním adenokarcinomem je v literatuře uváděna sporadicky (11) a obecně je považována za kontraindikaci k resekčnímu výkonu. 
Adherence nebo prorůstání CaP do  truncus coeliacus nemusí být považováno jednoznačně za  projev neresekability. 
Celý truncus coeliacus může být odstraněn jako součást výkonu při PDE i  DPE s  rekonstrukcí pomocí a. hepatica. Je 
vhodné předoperačně provést embolizaci tepny (12). Disekovanou část a. lienalis a a.gastrica sin. není třeba nahrazovat, 
u některých nemocných je nutné připojit splenektomii. Kontrolu perfuze jater je u takového výkonu vhodné provést ještě 
v průběhu operace. 

F - Radikální rozšířené resekce pro CaP
Z původních sdělení Fortnera (13) plyne předpoklad autora, že zvýšení onkologické radikality výkonu je závislé na  jeho 
rozšíření mimo slinivku. Resekční výkon znamenal kromě pankreatektomie také multiviscerální resekci s  odstraněním 
pojivové tkáně z retroperitonea a resekci velkých cév v supramesokolickém prostoru. Provedené randomizované studie 
neprokázaly přínos tohoto postupu ve smyslu prodlouženého přežívání, výsledky se signifikantně nelišily od standardního 
radikálního resekčního výkonu (14). Výskyt komplikací v časném pooperačním období byl u rozšířených radikálních výkonů 
signifikantně vyšší. 
Nehledě k výhradám k designu randomizovaných studií a nevelkému počtu zařazených pacientů není v současné době provádění 
těchto výkonů oprávněné vyjma některých zcela ojedinělých případů, které jsou níže popsány jako multiviscerální resekce.
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Take home message

1. Pozitivní vliv vyššího počtu výkonů pracoviště na výsledky péče je řadě případů zřejmý a statisticky doložitelný. 

2. Tento vztah se týká výsledků ve smyslu kvality péče i spotřeby zdrojů. 

3. Existuje však celá řada dalších faktorů, které ovlivňují výsledky, které se uplatňují v různých klinických podmínkách 
různou měrou. 

4. Navrženou a zde prezentovanou metodu hodnocení je proto třeba dále validovat a doplňovat sběrem dalších, 
klinicky relevantních dat.

MUDr. Miloš Suchý
SoftwareProduction s.r.o.

Plzeň

Klinický standard pro léčbu karcinomu 
pankreatu a možnosti jeho využití 

v klinické praxi
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Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se zhoubným onemocněním pankreatu byl vytvořen v rámci projektu 
IGA MZ ČR NS 10650-3/2009 Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů 
zdravotních služeb, mezioborovým autorským týmem společností:

•	 Česká chirurgická společnost ČLS JEP
•	 Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
•	 Česká onkologická společnost ČLS JEP
•	 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Garantem klinického standardu je Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., autorský kolektiv dále sestává z autorů a oponentů:
Doc. MUDr. Františkem Bělina, CSc., Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D, Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Prof. MUDr. Pavel 
Šlampa, CSc.
Klinický standard splňuje požadavky na mezioborovou spolupráci. Představitelé odborných společností potvrdili na základě 
oponentur vzájemnou shodu. Je tedy akceptovaný na národní úrovni.
Klíčové výrazy:
Medicína založená na důkazech, kvalita a efektivita péče, klíčová doporučení, vztah objemu a výsledků péče
Charakteristiky klinického standardu
Klinický standard byl zpracován dle národní metodiky vytvořené v  rámci projektu uvedeného výše. Splňuje celou řadu 
požadavků, ze kterých vybíráme:

1. Cílem klinického standardu je zlepšování kvality a  efektivity péče (tedy ne dokument typu repetitoria nebo 
odborné pojednání, které by neřešilo konkrétní cíle).

2. Jednotlivá doporučení vydaná v  rámci klinického standardu vycházejí z konkrétních vědeckých důkazů, které 
jsou klasifikovány z hlediska kvality důkazu a síly doporučení dle vybraného systému EBM (zde byl použit systém 
adaptovaný podle: Sackett, D., Straus SE, Richardson WS et al: Evidence – based medicine. Churchill Livingstone, 
2000).

3. Vybraná klíčová doporučení jsou orientována na  nejdůležitější aspekty péče a  známé problémy v  České 
republice – obsahují nejen složky aspekty klinické, ale i organizační. 

4. Cílem klinického standardu není konkurovat klinickým doporučeným postupům vydávaným v zahraničí (NCCN, ESMO, 
SIGN), ale formulovat co nejefektivněji doporučení pro naše podmínky. Na druhé straně, klinické standardy často 
vycházejí z takových zahraničních zdrojů, nebo se na ně odkazují.

5. Klinický stav a proces péče jsou exaktně vymezeny tak, aby bylo možné v  rámci dostupných dat provádět 
statistiky, formulovat ukazatele kvality péče a hodnotit základní ekonomické aspekty péče.

6. Klinický standard je zpracován ve čtyřech částech:
a. Odborná
b. Technická
c. Stručná (přehled doporučení)
d. Pro pacienty

Přehled vydaných doporučení
Doporučení, vydaná v rámci klinického standardu spadají svým zaměřením do čtyř skupin:

1. Skupina doporučení o kvalifikaci, technickém vybavení a minimálním objemu výkonů pracoviště.
2. Skupina doporučení o diagnostice, stanovení stagingu, gradingu a multioborovém rozhodování o strategii 

péče1. 
3. Skupina doporučení o léčbě (R0 resekce, adjuvantní terapie, paliativní terapie, léčba bolesti, dispenzarizace)
4. Skupina doporučení o sběru dat a hodnocení výsledků péče (informace o stádiu nemoci, výkonech, krátkodobých 

a  dlouhodobých výsledcích péče). Tento sběr a  zpracování dat umožňuje hodnotit kvalitu péče a  adherenci 
pracoviště ke klíčovým doporučením (viz obrázek 1)

1 požadavek, aby strategie péče byla stanovena na základě multidisciplinárního indikačního semináře, vedl k návrhu nového výkonu „51881 Multidisci-
plinární indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u pacientů se zhoubnými solidními nádory“ a jeho zařazení do Seznamu výkonů s bodový-
mi hodnotami. 
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Obrázek 1 Sledování procesních ukazatelů v čase

Suchy M., Tuma P. Klika P., Dusek L, Simultaneous Development of National Sets of Guidelines and Quality Indicators in the 
Czech Republic, Guideline International Network Conference Chicago, August 2010
Využití klinického standardu
Klinický standard má různé cíle a možnosti využití, podle kterých je také navrhován a formulován.

1. Pro vlastní klinickou praxi. Podmínkou je zvládnutí metody implementace, která sestává ze šíření a školení, 
vytvoření místního protokolu, úpravy zdravotnické dokumentace, sběru dat a  průběžného vyhodnocování 
adherence jednotlivých doporučení.

2. Pro organizaci systému péče. Sem spadají doporučení o prevenci, o kvalifikačních a technických požadavcích, 
o nezbytnosti všeoborové spolupráce, o centralizaci chirurgické a onkologické péče, o dispenzarizaci a povinnosti 
sbírat data.

3. Pro ekonomiku péče a jejího financování. Klinický standard je v závěru vývoje vyhodnocován i z hlediska rizika 
úhrad a může se stát předmětem kontraktace zajišťující pojištěncům kvalitní péči a pojišťovnám efektivní úhradu.

Vztah objemu péče, krátkodobých a dlouhodobých výsledků
Jedním z  často diskutovaných témat chirurgické péče je otázka, do  jaké míry je vyšší objem prováděných výkonů 
faktorem, který zlepšuje výsledky péče. Existují již četné práce, které tento vztah rozebírají a dokládají, současně ale 
existuje nebezpečná tendence přijmout tento aspekt nekriticky a bez výjimek. 

Informace a příklady z literatury

Příklad 1 Stanovení hranice počtu případů a mortalita
Jedna z klíčových publikací, která se touto otázkou zabývala, vyšla již v listopadu roku 1995 v Annals of Surgery, ale má 
i vysoký počet recentních citací, takže její závěry jsou dodnes považovány za aktuální: 
Relation of perioperative deaths to hospital volume among patients undergoing pancreatic resection for malignancy, M D 
Lieberman, H Kilburn, M Lindsey, and M F Brennan, Department of Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New 
York, New York, USA.2

Autoři se zabývají vlivem objemu provedených operací na krátkodobé výsledky a to jak u institucí, tak u operatérů. Stanovili 
tři pásma počtu operací:

•	 Minimal volume– méně než 10 operací za rok
•	 Low – volume – 10-50 operací za rok
•	 High – volume – více než 50 operací za rok (dvě pracoviště s 81 operacemi za rok)

2 Má 61 citací z toho 11 od roku 2009 až dosud v archivu Annals of Surgery. Autoři přitom odkazují mimo jiné i na práci Whipple AO, Parsons WB, Mul-
lins CR. TREATMENT OF CARCINOMA OF THE AMPULLA OF VATER. Ann Surg. 1935 Oct;102(4):763–779.
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Při hodnocení nemocniční mortality těchto skupin pracovišť dospěli k následujícím výsledkům: 
•	 Pracoviště high volume vykazovala 4% mortalitu, 
•	 Pracoviště low volume vykazovala 12,3% a 
•	 Pracoviště minimal volume vykazovala 21,8% nemocniční mortalitu

Příklad 2 – Důsledky zavedení standardů zaměřených na erudici a procesy péče
Další publikace zabývající se touto problematikou vyšla v červenci 2007 v HPB (Oxford): Role of volume outcome data in 
assuring quality in HPB Surgery, Bernard Langer, Surgical Oncology, Cancer Care Ontario, ON, Canada3

Autoři komentují, že vztah mezi počtem provedených výkonů a nemocniční mortalitou je již všeobecně uznáván, ale 
že objem výkonů je jen jedním z celé řady významných faktorů zahrnujících:

1. Praxe chirurga a jeho zkušenost
2. Zdroje nemocnice, organizace a její procesy týkající se chirurgické péče

Zavedli sadu standardů, atakujících tyto faktory v programu chirurgické péče o onkologické pacienty v provincii Ontario 
a to vedlo ke snížení nemocniční mortality u velkých výkonů na pankreatu o 50%.

Příklad 3 – Projekt centralizace chirurgické péče a jeho důsledky
Jako poslední příklad uvádíme publikaci, která vyšla v Journal of Clinical Oncology v říjnu 2009 a to: Centralization of Cancer 
Surgery: Implications for Patient Access to Optimal Care, Karyn B. Stitzenberg, Elin R. Sigurdson, Brian L. Egleston, Russell 
B. Starkey, and Neal J. Meropol
Tato publikace se již zabývá konkrétním příkladem centralizace velkých resekčních výkonů pro karcinom jícnu, 
pankreatu, tlustého střeva a rekta ve státech NY, NJ, PA v letech 1996 – 2006, jejím vlivem na výsledky péče a míru 
migrace (cestování) pacientů. 
Po zavedení centralizace došlo k poklesu případů v „low volume“ institucích o cca 85% (v závislosti na postiženém orgánu). 
V důsledku centralizace došlo ke snížení nemocniční mortality následujícím způsobem: 

•	 Resekce jícnu – z 8.15% na 3.12% od 1996 do 2006 (P =.038)
•	 Resekce pankreatu - z 7.31% na 3.84% (P =.001). 
•	 Resekce tlustého střeva – z 3.33% na 2.64% (P =.002) 
•	 Resekce konečníku - zde nedošlo k signifikantní u zlepšení (z 1.84% v roce 1996, na 1.57% v roce 2006; P =.703).

Medián nárůstu cestovní vzdálenosti se zvýšil:
•	 u jícnu o 72%, 
•	 u pankreatu o 40%, 
•	 u tlustého střeva o 17% a 
•	 u konečníku o 28% (P <.0001). 

Existoval vztah mezi změnou objemu a  cestovní vzdálenosti. Závěrem (v  podmínkách USA)bylo, že došlo ke  zlepšení 
výsledků, ale i k významnému zvýšení vzdálenosti cestování pacientů, což může být pro některé skupiny obyvatel problém.

Možnosti hodnocení vztahu objem – výsledky v ČR
Exaktní způsob zpracování klinického standardu s jasným vymezením klinického stavu, procesu péče a klíčových doporučení 
umožňuje provádět různé statistiky zaměřené na epidemiologii, výsledky, ukazatele kvality a ekonomické aspekty péče.

Hodnocení vlivu objemu výkonů na krátkodobé výsledky
K tomuto hodnocení jsou využita data z výkazů pro zdravotní pojišťovny. Navrhli jsme a v praxi odzkoušeli jednoduchou 
metodu „pro začátek“, jejímž cílem je nalezení hranice mezi skupinami nemocnic, které mají při stanovení hranice „high 
volume“ – „low volume“ největší a statistiky významné rozdíly výsledkových ukazatelů.

3 Má 3 recentní citace v archivu Annals of Surgery.
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Krok 1, návrh rozdělení skupin nemocnic podle objemu:
Využili jsme metodu, která vychází z  objemu počtu případů provedených nemocnicemi s  nejvyšším počtem případů. 
Nemocnice seřadíme podle počtu případů sestupně a do skupiny s vysokým objemem případů zařadíme všechny takto 
seřazené nemocnice, jejichž souhrnný počet případů překročí nějaký stanovený podíl ze všech případů v populaci. Například 
stanovíme jako výchozí hodnotu podílu případů 80 % všech případů populace. Ta odpovídá tzv. Paretovu zákonu (optimu), 
který říká, že přibližně 80 % veškerých důsledků je způsobeno pouze asi 20 % příčin. Tím rozdělíme celý soubor případů 
na dvě skupiny – s vysokým a nízkým počtem případů. Skupina s vysokým počtem případů bude tedy obsahovat 80 % všech 
případů populace a skupina s nízkým počtem případů 20 % případů populace. Současně tím získáme hraniční hodnotu 
počtu případů jedné nemocnice, která ještě přísluší skupině s  vysokým objemem. Pak se snažíme statistickými 
metodami prokázat, že obě skupiny se významně liší ve výsledkových parametrech (nemocniční mortalitě a průměrných 
nákladech na případ). Volba 80 % samozřejmě není „zákonem“, je to jen výchozí nastavení celého modelu, u kterého lze 
na základě Paretova zákona očekávat, že rozlišení parametrů obou skupin bude významné. Nemusí to ale platit a my 
můžeme pro individuální klinickou skupinu volit jiné hodnoty rozdělení souboru a  sledovat, které rozdělení přinese 
největší statistický rozdíl výsledkových ukazatelů. Podílem rozdělení souboru také říkáme, jak až velkou porci péče 
bychom měli teoreticky centralizovat, pokud bychom chtěli, aby péče byla poskytována pouze v nemocnicích s vysokým 
objemem. My jsem na základě celé řady výpočtů nakonec pro ilustrativní příklady použili poměr 70% v.s.30%. Viz obrázek 
2.

Obrázek 2 – způsob stanovení hranice „high volume“ 

Krok 2, výpočet výsledkových ukazatelů:
Pro popis kvantitativních hodnot výsledkových parametrů krátkodobých (viz. obrázek 3) bylo použito statistik, které 
zohledňují vliv odlehlých hodnot. Medián i 5% „uřezaný“ průměr vliv extrémních hodnot tlumí a lépe tak charakterizují celkové 
náklady, body i ZUP v rámci hospitalizace pacienta. Podobně, i pro testování rozdílů mezi skupinami, neparametrický Mann-
Whitney U test posuzuje rozdílnost na základě pořadí hodnot, nikoliv jejich absolutních hodnot a je tak více rezistentní vůči 
odlehlým hodnotám. Hladina významnosti byla nastavena na 5 %.
Percentil – je číslo, která dělí soubor seřazených hodnot na dvě skupiny podle toho, jaký je podíl hodnot menších než číslo 
(procento), kterým je percentil označen.

25% percentil – je číslo, kdy ze souboru seřazených hodnot je 25 % hodnot menších než toto číslo. 25 percentil se rovněž 
nazývá dolní kvartil.
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Medián – 50% percentil, tedy polovina hodnot je menších a druhá polovina je větších než medián.
5% „uřezaný průměr“ – je průměr spočítaný na souboru hodnot, ze kterých bylo odstraněno 5 % extrémních hodnot 
(nízkých i vysokých).
Paretův zákon – říká, že 80 % veškerých důsledků je způsobeno pouze asi 20 % příčin. V přeneseném významu tedy 
znamená, že 80 % veškerých výkonů je soustředěno do 20 % nemocnic.
Testování statistické hypotézy – umožňuje posuzovat, zda platí nulová hypotéza (předpoklad, 
že např. výše nákladů na  léčbu je stejná mezi typy nemocnic A, B, C). Dělí se na  parametrické  
a neparametrické testy.
Parametrické testy – pracují s  absolutními naměřenými hodnotami, mají však předpoklady na  data (např. normalita, 
shoda rozptylů apod.). 
Neparametrické testy – pracují např. s  pořadím seřazených hodnot, znaménkovou metodou apod.  
a nevyžadují proto splnění předpokladů pro parametrické testy.
Mann-Whitney U test – je neparametrický test na zhodnocování, zda jsou dva a více nezávislé vzorky rozdílné či nikoliv. 
Nezávislým vzorkem tímto považujeme skupiny nemocnic (např. typ nemocnic A, B, C). Nulovou hypotézou je, že hodnoty 
pro jednotlivé typy nemocnic jsou shodné.
Hladina významnosti a – je maximální dovolená pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy, když platí.  
p-hodnota – je dosažená hladina významnosti. Je-li p-hodnota menší než zvolená hladina významnosti (5 %), pak 
zamítáme nulovou hypotézu a označujeme výsledek za statisticky významný.
Pro popis výsledkových parametrů dlouhodobých bylo použito pětileté relativní přežití radikálně operovaných pro C25 
stadia I+II dle klasifikace ZZ (viz. obrázek 4)

Obrázek 3 – výsledkové ukazatele krátkodobé u resekce pankreatu
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Obrázek 4 – Pětileté relativní přežití radikálně operovaných pro C25 stadia I+II dle klasifikace ZZ

Výsledky u jiných skupin výkonů
Metodu jsme ověřovali u celé řady dalších klinických stavů a skupin výkonů, jako příklad uvádíme

Obrázek 5 - výsledkové ukazatele krátkodobé u resekce jater pro metastázy
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Obrázek 6 - výsledkové ukazatele krátkodobé u resekčních operací na žaludku

Omezení a rizika zkreslení
Metoda stanovení krátkodobých výsledků je samozřejmě zatížena známými a neznámými riziky zkreslení výsledku. Jako 
známá rizika jsme identifikovali:
Omezení klinická

1. Pohlaví a věk – lze použít pro nepřímou standardizaci
2. Komorbidity, závažnost nemoci na vstupu, rozsah nádoru, operabilita, celkový stav výkonnosti a další

Omezení technická
3. Omezení kvalitou vykazovaných dat a velikostí souborů
4. Omezení jinými faktory pracoviště, než je objem péče (např. míra specializace celé nemocnice a její zaměření)

Metoda stanovení dlouhodobých výsledků je rovněž zatížena celou řadou rizik zkreslení a proto obě metody, přestože 
dávají očekávané výsledky, musí být ještě validovány.
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Komentář k výsledkům
Výsledky prezentované výše dokládají, že u  řady skupin výkonů vychází statisticky významný rozdíl výsledkových 
ukazatelů u  skupin nemocnic s  vysokým a  nízkým počtem případů a  to v  tom smyslu, který potvrzuje výchozí 
předpoklad, že vysoký objem výkonů vede k nižší nemocniční mortalitě a nižším průměrným nákladům na případ. 
Tyto výsledky také dokládají význam doporučení, aby pacienti byli operováni na  pracovištích s  dostatečným objemem 
výkonů, přičemž stanovení hranice počtu případů je součástí kalkulace.
Existují ale také skupiny případů, kde výsledky nejsou statisticky významné, nebo jsou dokonce opačné, než bylo očekávání, 
tedy například dokládají, že v nemocnicích s vyšším objemem jsou spotřebovány vyšší náklady.
Cílem této studie nebylo celoplošně změřit a  vyhodnotit výsledky u  jednotlivých skupin případů, cílem bylo 
nalezení a ověření základní metody jako východiska pro další podrobnější šetření. 
Co se týče zjištěných výsledků na několika vzorcích výkonů, které jsme studovali, lze je interpretovat ve vztahu k některým 
klinickým faktorům následujícím způsobem:

1. Náročnost operačního výkonu a možné ohrožení významných životních funkcí organizmu. Vysoká náročnost 
výkonu vedoucí ke znatelné populační mortalitě (resekce pankreatu, jícnu, jater, žaludku, plic a výkony na velkých 
cévách) je většinou hlavním argumentem pro požadavek na  vysoký objem výkonů jednoho pracoviště. U  celé 
řady dalších výkonů, které jsou technicky rovněž náročné, nemusí být vztah k významným životním funkcím tolik 
významný. Sem patří operace prsou, štítné žlázy, ledvin, prostaty a močového měchýře. V těchto případech nebývá 
rozdíl v mortalitě významný, resp. populační mortalita je primárně nízká stejně jako absolutní počty úmrtí.

2. Nízký populační počet případů/nemocnic a nežádoucí variabilita výsledků. U skupiny náročných operačních 
výkonů jsme zaznamenali jednu výjimku a to u resekčních výkonů na jícnu, kde skupina s vyšším počtem operací 
vykazuje vyšší nemocniční mortalitu. Podrobnějším rozborem jsme zjistili, že tuto skupinu tvoří pouze 4 nemocnice, 
které vykazují 11 a více výkonů ročně. Dvě z těchto nemocnic vykazují vysokou mortalitu a „kazí“ tak výsledek 
celé skupině. V  této skupině navíc zcela dominuje jediná nemocnice, která provádí více než 70 výkonů ročně 
s excelentními výsledky. 

3. Nesourodost souborů z  hlediska základního onemocnění. Z  důvodů které jsme popsali výše (požadavek 
na jednoduchost metody a potřeba zajistit dostatečně velké soubory případů) jsme nerozlišovali například resekce 
pankreatu u pacientů s nádorem, zánětem nebo jiným postižením. Takovou stratifikaci lze použít za předpokladu, 
že bude zajištěno kvalitní vykazování diagnóz, lépe však zajištěn sběr dalších, doplňujících klinických dat.

4. Nesourodost souborů z  hlediska mixu rizik. V  souboru s  vysokým počtem výkonů se vyskytuje vyšší počet 
primárních center (především pracovišť fakultních nemocnic), která koncentrují náročnější případy s  horšími 
parametry na vstupu péče. Tato rizika zkreslení lze do  jisté míry eliminovat nepřímou standardizací. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o první šetření a hledání metody v kontextu širšího výzkumu, nebyla tato metoda standardizace 
zatím použita, protože vyžaduje mnohem podrobnější analýzu a sběr dat. 

5. Nesourodost souborů z hlediska mixu výkonů. Při definici našich souborů jsme byli omezeni daty zdravotních 
pojišťoven, tedy kódy vybraných výkonů. Tato data nevypovídají vždy o významných parametrech chirurgické péče 
jako je radikalita a cíl operace (například R0 operace s kurativním cílem v onkochirurgii). Toto může být samozřejmě 
významným kritériem zkreslení výsledků. Až na malé výjimky jsme pracovali ne s jedním výkonem, ale s nějakou 
skupinou výkonů podobné povahy (abychom zajistili pro výpočty dostatečný počet případů). V tom případě lze 
opět předpokládat, že mix náročnosti operací je u  jednotlivých nemocnic různý. Tento faktor zkreslení však lze 
celkem dobře eliminovat nepřímou standardizací.
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Take home message

1. To learn about immunotherapy in Pancreas Cancer 

2. Presentation of our pancreas cancer vaccine trial 

3. The role of minimally invasive pancreas surgery with the vaccine 

4. Our results with laparoscopic pancreas surgery

Barish H. Edil, M.D.
Assistant Professor of Surgery and Oncology

Department of Surgery and Oncology
Johns Hopkins University School of Medicine

Baltimore, Maryland, USA

Advances 
in Surgical Care 

of Pancreas Cancer
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Talk I: The Changing Trends of Pancreas Surgery
William Halsted of The Johns Hopkins Hospital in 1899 reported the first successful resection of an ampullary cancer with 
a transduodenal approach and reanastomosis of the pancreatic and bile ducts to the duodenum. Allen Oldfather Whipple 
established the one stage pancreaticoduodenectomy as the procedure of choice and the next forty years the “Whipple” 
operation was performed in limited numbers and mortality in the 1970s was 25%. Until a series from Johns Hopkins 
published in the Annals of Surgery showed 187 consecutive resections with a mortality of 2%. Currently Johns Hopkins 
has done 5800 whipples with a 2.8 % mortality. However, there have not been any major changes in the technique for the 
last thirty years until recently. 
Recent Advances:
Recent advances in surgical technique include the implementation of laparoscopic techniques. At Johns Hopkins since 
2007 we have performed 118 laparoscopic distal pancreatectomies and 45 laparoscopic whipples. This requires a different 
technical approach, however, maintains the same oncologic principals. We have shown improved outcomes (p<.05) in 
blood loss, morbidity with equivalent lymph node harvest and margin status to the open operation. Even with improving 
surgical techniques and our patients recovering from the operation quicker with less morbidity the five year survival has 
not changed when you compare the 1990s to 2000 and 2010. Therefore new innovative therapies are required.

Talk II Immunotherapy For Pancreatic Cancer
Immunotherapy is one of the new therapies we are currently pursuing. We have used for the last ten years an allogeneic 
GM-CSF secreting pancreas cancer vaccine. Our most recent clinical trial is a randomized neoadjuvant GM-CSF pancreas 
cancer vaccine which is administered prior to surgery with or without low dose cyclophosphamide. This trial revealed the 
ability to sequester lymphocyte aggregates into the pancreatic cancer, in a safe and effective manner. The analysis of these 
aggregates in the laboratory has provided a better understanding of pancreas cancer.
In conclusion there are many advancements that are needed in the treatment of pancreatic cancer. In the last several years 
we have modified our surgical approach to involve more minimally invasive techniques. In addition we have added new 
therapeutic option of immunotherapy with an immune modulator to help investigate and treat pancreatic cancer.

Advances in Surgical Care of Pancreas Cancer
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Take home message

1. Ve všech klinických stadiích je doba přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní nejkratší ve srovnání s ostatními 
typy solidních nádorů. Inovace léčebných postupů je nezbytná.  

2. Předpokladem pro déle trvající léčebný výsledek je časný záchyt nemoci umožňující chirurgickou intervenci 
s následnou léčbou adjuvantní. Nutná je podpora výzkumů biomarkerů časného záchytu a zvýšená diagnostická 
ostražitost u rizikových skupin. Léčba časně diagnostikovaných onemocnění by měla být prováděna 
na specializovaných pracovištích.  

3. Většina onemocnění je diagnostikována v lokálně pokročilém nebo metastatickém klinickém stadiu. Léčebný přístup 
k lokálně pokročilému a metastazujícímu onemocnění je odlišný. Není jednoznačně definován nejlepší léčebný postup 
u lokálně pokročilého onemocnění. Klinické studie se zařazením lokoregionální léčby jsou žádoucí.  

4. Nejsou přesvědčivé klinické důkazy o účinnosti cílené biologické léčby. Potřebné jsou klinické studie s novými léky. 
Kombinovaná chemoterapie FOLFORINOX by měla být zvážena u pacientů s metastazujícím onemocněním v dobrém 
výkonnostním stavu jako léčba první linie. Farmakoterapii je nepřípustné zahájit bez bioptické verifikace!

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 
přednosta

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Praha

Možnosti onkologické léčby  
nemocných s karcinomem  

slinivky břišní
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Duktální adenokarcinomy tvoří většinu (>90%) nádorových onemocnění slinivky břišní. Kolem 60–70% adenokarcinomů 
pankreatu vychází z hlavy, postižení těla (5–10%) nebo ocasu slinivky (10 – 15%) je méně časté. Adenokarcinomy pankreatu 
mají silnou tendenci k  lokální invazi a  vzdálenému metastazování. V  resekátech je častý nález perineuralní, vaskulární 
a lymfoinvaze; postižení regionálních mízních uzlin je přítomno v 50–75%.
Karcinom slinivky břišní je solidní nádor s nejhoršími léčebnými výsledky ve všech stadiíích onemocnění. 5-letá doba přežití 
nemocných s karcinomem slinivky břišní je <5%. Vyskytuje se častěji u starší populace. Choroba je diagnostikována u většiny 
nemocných v pokročilém stadiu bez možnosti chirurgické intervence. Základem pro stanovení léčebného postupu je kompletní 
staging. Zhodnocení resekability onemocnění by mělo být provedeno ve specializovaném mezioborovém týmu. Radikální léčba 
nepočetných časných stadií by měla být prováděna ve specializovaných centrech. U 30 až 40 % nemocných je diagnostikováno 
lokálně pokročilé neresekabilní onemocnění a u kolem 40 % nemocných se jedná v době diagnozy o metastazující stadium 
onemocnění. 
Existují dvě teorie vysvětlující hrůznou letalitu tohoto onemocnění. Jedna předpokládá, že se jedná o mimořádně agresivní 
onemocnění s velmi rychlým šířením do vzdálených orgánů, což velmi zužuje časový pro radikálních chirurgickou intervenci. 
Další teorie předpokládá, že nádorový růst je obdobný jako u  jiných solidních neoplasiíí, ale klinická symptomatologie se 
objevuje pozdě v pokročilém stadiu onemocnění, kde není šance pro radikální intervenci. Poslední studie podporují druhou 
možnost (Nature 2010) alespoň u podskupiny nemocných s pomalejším růstem nádoru, kde se naskýtá možnost identifikovat 
možnosti časnějšího záchytu.
Současná léčba pokročilých stadií onemocnění je paliativní. Většina adenokarcinomů je resistentních ke konvenční radioterapii 
i farmakoterapii včetně cílené biologické léčby. Onemocnění v pokročilém stadiu není možné vyléčit, ale neznamená to, že není 
možné nemocnému ulevit a v řadě případů významně oddálit symptomatickou progresi choroby. Volba optimálního léčebného 
postupu je individuální a je vždy nutné zvážit možný paliativní přínos všech léčebných modalit.
Přibližně u 50% nemocných je diagnostikován pokročilý karcinom pankreatu s šířením mimo pankreas, postižením regionálních 
lymfatických uzlin nebo metastáz jaterních nebo postižení jiných orgánů včetně peritoneálního rozsevu. Medián přežití 
neléčeného metastatického onemocnění se udává kolem 2 až 3 měsíce. Medián přežití nemocných na podkladě klinických 
studií je kolem 6 měsíců.U 30–35% nemocných se jedná o lokálně pokročilé neresekabilní onemocnění s mediánem přežití při 
léčbě mezi 9 – 10 měsíci. Léčebný přístup zejména u nemocných v dobrém výkonnostním stavu je odlišný od léčby metastatické 
nemoci, když k nalezení nejvíce účinné strategie mohou přispět jedině klinické studie u molekulárně definovaných podskupin.
Problémem resekabilního onemocnění je častý výskyt lokálních neb vzdálených recidiv do 2 let po chirurgickém výkonu. 
Adjuvantní chemoterapie je standardním postupem, optimální režim nebyl zatím nalezen včetně začlenění radioterapie.
Moderní era chemoterapie začala koncem devadesátých let minulého století, kdy bylo prokázáno zlepšení výsledků při 
léčbě gemcitabinem ve srovnání s doposud používanou monoterapií gemcitabinem. Paliativní monoterapie gemcitabinem 
se tak na dlouhou dobu stala základní paliativní léčbou metastazujícího onemocnění. K rozšíření paliativního armamentaria 
přispělo zařazení perorálního kapecitabinu a oxaliplatiny. Kombinovaná léčba zvyšuje počty objektivních léčebných odpovědí 
a u vybrané skupiny může i vést prodloužení přežití. Potvrzením přínosu kombinované léčby byl klinický důkaz účinnosti 
kombinovaného režimu (FOLFIRINOX -5-fluorouracil, leukovorin, irinotekan a  oxaliplatina) ve  srovnání s  monoterapií 
gemcitabinem u pacientů s metastazujícím onemocnění v dobrém výkonnostním stavu (PS). Vzhledem k riziku nežádoucích 
účinků lze očekávat prospěch pouze u klinicky vybrané podskupiny nemocných. Z nových léků zařazených do kombinovaných 
režimů se ukazuje jako perspektivní kombinace nab -paklitaxelu s gemcitabinem s možností využít molekulární predikce 
(zvýšená exprese SPARC v nádorovém stromatu) Cílená biologická léčba v kombinaci s chemoterapií neprokázala na rozdíl 
od  kolorektálních karcinomů téměř žádný přínos kromě limitovaného časového efektu po  přidání tyrosinkinázového 
inhibitoru erlotinibu. Zařazování nemocných do probíhajících klinických studií je proto žádoucí.
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Take home message

1. Nanoknife přináší další možnost destrukce karcinomu pankreatu v případech, kdy není možná resekce. 

2. Hlavní výhodou proti termálním ablačním metodám je ušetření cévních kmenů, pankreatického a žlučového vývodu. 

3. Metoda se provádí v celkové anestezii buď perkutánně pod kontrolou US či CT nebo peroperačně. Komplikace 
nejsou závažné, avšak je třeba vzít v úvahu fakt, že ve světě je v současné době uděláno jen necelých 300 výkonů 
na pankreatu. 

4. Nevýhodou jsou poměrně vysoké náklady.

MUDr. Josef Hořejš, CSc.
primář

Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK
Praha

Možnosti nanoknife 
v paliativní léčbě 

karcinomu pankreatu
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Nanoknife /irreversibilní elektroporace, IRE/ patří mezi nové ablační metody využívající na rozdíl od radiofrekvenční ablace 
a dalších netermální energii, kterou vytváří poruchy integrity buněčné membrány se vznikem nanopórů a porušením buněčné 
homeostázy. To vede k apoptóze a nevratné buněčné smrti. Poté dojde působením makrofágů k odstranění odumřelých 
buněk a k hojení tkáně. Vše se odehrává v  intervalu 2-3 týdnů. Hlavní výhodou je ušetření nebuněčných struktur a tím 
k ušetření cév, žlučovodů a pankreatických vývodů. Termální ablační metody destruují i tyto struktury a tak je jejich použití 
u nádorů pankreatu otazné. Navíc odpadá nevýhoda termálních ablací u tumorů umístěných poblíž velkých cévních struktur, 
které ochlazují a tím ruší termální ablaci. Principem metody je aplikace vysokonapěťových pulzů v krátkém čase / 1500 – 
3000 V, desítky ms/. Používají se tenké 19 G jehly v počtu 3 – 6 podle velikosti nádoru, přičemž vzdálenost mezi nimi má 
být maximálně 2 cm. Jejich přesné zavedení je kruciální. Vlastní ablace trvá 10 – 20 minut. Výkon je prováděn v celkové 
anestezii, což je zásadní předpoklad, přičemž jednotlivé pulzy jsou synchronizované se srdečním rytmem. Možnosti 
zavedení jsou v podstatě dvě. Buď na operačním sále při laparotomii ev. laparoskopii a perkutánně pod US či CT kontrolou. 
Oba přístupy mají své výhody i  nevýhody, takže předoperační společná rozvaha chirurga a  intervenčního radiologa je 
nezbytná. Indikací je neresekabilní pankreatický tumor a jak z principu metody vyplývá, postižení cévních struktur výkonu 
nebrání. Výkon lze kombinovat s následnou destrukcí nebo resekcí jaterních metastáz. Právě kombinace ablace s resekcí 
je pravděpodobně velmi nadějnou cestou k alespoň prodloužení života nemocných, které diagnóza kacinomu pankreatu 
odsuzuje k smrti. Zkušenosti s touto metodou jsou však zatím poměrně střídmé. Ve světě je publikováno zatím necelých 
300 výkonů většinou s vynikajícím krátkodobým efektem, což však připomíná začátky radiofrekvenční ablace, kde počáteční 
nadšení je v současnosti částečně utlumené. 
Závěr: Výhody IRE

1. Krátký čas výkonu
2. Minimální komplikace
3. Vznik buněčné smrti s následnou regenerací
4. Ušetření žlučových a pankreatických vývodů
5. Ušetření cév
6. Absence fenoménu ochlazení
7. Jasná demarkace ablace a určitá možnost monitorace.

Možnosti nanoknife v paliativní léčbě karcinomu pankreatu
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