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ÚVODNÍ SLOVO

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

je pro mne potěšením, že Vás můžu pozvat na 5. národní kongres o kolorektálním karcinomu, který se uskuteční 13.–14. 12. 
2019 v prostorech hotelu Vienna House Diplomat v Praze. 

Kongres je tradiční celostátní odbornou akcí pořádanou Společností pro gastrointestinální onkologii Č LS JEP (SGO), 
jejíž cílem je usnadnit mezioborovou spolupráci a  poskytnout prostor pro diskuzi odborníků zabývajících se prevencí, 
diagnostikou a léčbou tohoto závažného zhoubného onemocnění. 

Program je připraven ve  formě dvou paralelních sekcí (postgraduální kurz SGO a  sympozia), doplněných o  prezentaci 
posterů  a tematicky pokrývá širokou škálu péče o pacienty s kolorektálním karcinomem. 

Kromě významných tuzemských specialistů se kongresu účastní také přední zahraniční odborníci v  oblasti patologie 
a chirurgie kolorektálního karcinomu. 

Součástí kongresu je i  endoskopický workshop s  živými přenosy z  endoskopických sálů, který se koná 12. 12. 2019 
v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze. 

Věřím, že program akce Vás zaujme a bude přínosem do Vaší klinické praxe. 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Prezident kongresu
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16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO ČLS JEP
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám do  rukou syllabus 16. postgraduálního kurzu SGO shrnující současné znalosti diagnostiky a  léčby 
kolorektálního karcinomu. V posledních letech dochází v oboru gastroenterologie ke kontinuálnímu vývoji a řadě významných 
změn. Změnil se pohled na diagnostiku prekancerosních lézí v trávicím traktu a rozšířily se možnosti endoskopické terapie. 
Endoskopická terapie se svým kurativním potenciálem a  nízkou morbiditou zařadila na  přední místa terapeutických 
algoritmů. 

Součásti syllabu jsou texty a přednášky mnoha tuzemských a zahraničních odborníků orientované jak na prevenci, tak 
i na endoskopickou, chirurgickou a onkologickou léčbu tohoto zhoubného onemocnění.

Koncepce syllabu zůstala stejná, najdete zde stručný souhrn ke  každé přednášce formou abstrakt a  jednotlivé slidy 
přednášky s  prostorem pro Vaše poznámky. Nechybí zde také stručné shrnutí každého řečníka formou „take home 
messages“ a souhrn literatury. 

Pevně věřím, že Vám syllabus poskytne zajímavé a inspirativní čtení, které budete moct využít ve Vaší klinické praxi. 

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

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

ČTVRTEK 12. 12. 2019 
ÚVN PRAHA

08:00–15:00 Endoskopický workshop: Endoskopická terapie kolorektální neoplázie (ÚVN Praha) (str. 28)
  

PÁTEK 13. 12. 2019
SÁL PRAGUE A+B

08:00–08:30 Zahájení kongresu a slavnostní přednáška

08:30–10:00 POSTGRADUÁLNÍ KURZ I
 Diagnostika
 Předsedající: P. Vítek (Frýdek-Místek), Š. Suchánek (Praha)

08:30–08:44 Trendy v epidemiologii kolorektálního karcinomu v ČR
 L. Dušek (Praha) (str. 29)

08:44–08:58 Zobrazovací metody
 V. Válek (Brno) (str. 35)

08:58–09:12 Endoskopická diagnostika
 P. Vítek (Frýdek-Místek) (str. 45)

09:12–09:26 Molekulární biologie – východisko prediktivní onkologie
 O. Daum (Plzeň) (str. 49)

09:26–09:40 Myslíme na všechny malignity tlustého střeva?
 T. Grega (Praha) (str. 55)

09:40–10:00 Panelová diskuze

10:00–10:15 Kávová přestávka

10:15–10:45 STATE OF THE ART LECTURE

 Úvod
 Š. Suchánek (Praha)

 Colorectal cancer: View of a Pathologist
 M. Vieth (Bayeruth, Německo) (str. 65)



18 5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

10:45–12:15 POSTGRADUÁLNÍ KURZ II
 Terapie
 Předsedající: J. Hoch (Praha), L. Petruželka (Praha)

10:45–10:59 Co je standardem chirurgické léčby kolorektálního karcinomu
 J. Hoch (Praha) (str. 67)

10:59–11:13 Karcinom rekta – konvenčně, laparoskopicky nebo roboticky?
 F. Pazdírek (Praha) (str. 69)

11:13–11:27 Diagnostika a chirurgická léčba metastáz kolorektálního karcinomu
 V. Třeška (Plzeň) (str. 73)

11:27–11:41 Současná onkologická léčba kolorektálního karcinomu
 J. Fínek (Plzeň) (str. 87)

11:41–11:55 Postavení radioterapie v léčbě kolorektálního karcinomu
 P. Šlampa (Brno) (str. 89)

11:55–12:15 Panelová diskuze

12:15–13:30 Oběd

12:30–13:30 Satelitní sympozium společnosti SERVIER s.r.o.

13:30–14:00 Posterová sekce – prezentace
 Předsedající: T. Grega (Praha), I. Tachecí (Hradec Králové), D. Langer (Praha)

14:00–15:30 SYMPOZIUM I
 Screening
 Předsedající: M. Zavoral (Praha), O. Urban (Olomouc)

14:00–14:14 Screening kolorektálního karcinomu od 45 let věku – realita nebo fi kce
 M. Zavoral (Praha) (str. 101)

14:14–14:28 Personalizace screeningu KRCA – inteligentní vyhodnocování FIT testů
 P. Kocna (Praha) (str. 109)

14:28–14:42 Potenciální rizika screeningu kolorektálního karcinomu
 O. Urban (Olomouc) (str. 119)

14:42–14:56 Je kvalita screeningové koloskopie měřitelná?
 I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek) (str. 129)

14:56–15:10 Standard při poskytování a vykazování výkonů v rámci screeningu kolorektálního karcinomu v ČR 
(Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 2019)

 Š. Suchánek (Praha) (str. 137)

15:10–15:30 Diskuze

15:30–15:45 Kávová přestávka
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15:45–16:15 STATE OF THE ART LECTURE

 Úvod
 M. Ryska (Praha)

 Nekódující RNA u kolorektálního karcinomu: od patogeneze k prvním klinickým hodnocením 
 O. Slabý (Brno) (str. 147)

16:15–17:45 SYMPOZIUM II
 Patologie
 Předsedající: M. Hermanová (Brno), K. Kamarádová (Hradec Králové)

16:15–16:29 Terminologie prekurzorových lézí CRC, změny v 8. vydání TNM
 M. Hermanová (Brno) (str. 149)

16:29–16:43 Praktický přístup k časně invazivním kolorektálním karcinomům
 K. Kamarádová (Hradec Králové) (str. 159)

16:43–16:57 Příspěvek patologa k rozpoznání hereditárních nádorových syndromů GIT
 P. Fabian (Brno) (str. 171)

16:57–17:11 Problematika stanovení parametrů rozhodujících o užití CHT u pacientů stadia II
 O. Daum (Plzeň) (str. 179)

17:11–17:25 Mucinózní neoplazie apendixu
 T. Jirásek (Liberec) (str. 187)

17:25–17:45 Panelová diskuze
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PÁTEK 13. 12. 2019
SÁL PRAGUE C+D

14:00–15:30 SYMPOZIUM III
 Chirurgická léčba
 Předsedající: J. Hoch (Praha), M. Duda (Olomouc)

14:00–14:14 Extenzivní výkony – mají smysl při lokálně pokročilém karcinomu?
 Z. Jech (Praha) (str. 193)

14:14–14:28 Resekce rekta – nejen onkologické výsledky
 M. Škrovina (Nový Jičín) (str. 197)

14:28–14:42 Možnosti chirurgické léčby karcinomatózy peritonea u kolorektálního karcinomu
 D. Klos (Olomouc) (str. 199)

14:42–14:56 Chirurgická léčba plicních metastáz kolorektálního karcinomu
 J. Vodička (Plzeň) (str. 203)

14:56–15:10 Obstrukce tlustého střeva nádorem
 J. Hoch (Praha) (str. 217)

15:10–15:30 Panelová diskuze

15:30–15:45 Kávová přestávka

16:15–17:45 SYMPOZIUM IV
 Onkologická léčba – multidisciplinární přístup k léčbě metastatického karcinomu rekta
 Předsedající: I. Kiss (Brno), Z. Kala (Brno), V. Válek (Brno), P. Šlampa (Brno)

16:15–16:29 Strategie léčby karcinomu rekta se synchronními metastázami jater
 I. Kiss (Brno) (str. 221)

16:29–16:43 Diagnostika a léčba karcinomu rekta se synchronními metastázami jater
 Z. Kala (Brno) (str. 227)

16:43–16:57 Snadno resekovatelný tumor rekta s metastázami jater
 V. Procházka (Brno) (str. 235)

16:57–17:11 Lokálně pokročilý karcinom rekta s metastázami
 J. Tomášek (Brno) (str. 243)

17:11–17:25 Algoritmus léčby karcinomu anu
 M. Svoboda (Plzeň) (str. 247)

17:25–17:45 Panelová diskuze

17:45–18:00 Přestávka

18:00–18:30 Plenární zasedání SGO
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SOBOTA 14. 12. 2019 
SÁL PRAGUE A+B

09:00–10:30 SYMPOZIUM V
 Pokročilý karcinom – pohled chirurga
 Předsedající: M. Ryska (Praha), L. Petruželka (Praha)

09:00–09:20 Možnosti hodnocení efektivity léčby u pokročilého kolorektálního karcinomu
 M. Minárik (Praha) (str. 253)

09:20–09:40 Přínos robotické asistence u lokálně pokročilého karcinomu rekta
 N. � omassen (Århus, Dánsko) (str. 261)

09:40–10:20 Kazuistiky
 J. Pudil (Praha), S. Batko (Praha), D. Langer (Praha), J. Kalvach (Praha)

10:30–10:45 Kávová přestávka

10:45–11:15 STATE OF THE ART LECTURE

 Úvod
 J. Tomášek (Brno)

  Neoadjuvant and Adjuvant � erapy for Resectable Metastatic Disease (mCRC)
 G. Prager (Vídeň, Rakousko) (str. 263)

11:15–12:45 SYMPOZIUM VI
 Pokročilý karcinom – pohled onkologa
 Předsedající: L. Petruželka (Praha), J. Tomášek (Brno)

11:15–11:29 Možnosti systémové léčby mCRC – aktuální přehled
 Z. Linke (Praha) (str. 265)

11:29–11:43 Peritoneální karcinomatóza mCRC – postavení CRS + HIPEC
 J. Tomášek (Brno) (str. 277)

11:43–11:57 Specifi ka léčby starších pacientů s mCRC
 T. Svoboda (Plzeň) (str. 283)

11:57–12:11 Léčba hodně předléčených pacientů s mCRC
 I. Kiss (Brno) (str. 289)

12:11–12:25 Blízká budoucnost: imunoterapie a jiné novinky v systémové léčbě mCRC
 L. Petruželka (Praha) (str. 295)

12:25–12:45 Diskuze
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SOBOTA 14. 12. 2019
SÁL PRAGUE C+D

09:00–10:30 SYMPOZIUM VII
 Úhrady lékařské péče
 Předsedající: S. Rejchrt (Hradec Králové), M. Kopáčová (Hradec Králové)

09:00–09:14 Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu v ČR
 O. Ngo (Brno) (str. 299)

09:14–09:28 Stav vývoje a implementace nového úhradového systému CZ-DRG a jeho promítnutí do úhrad 
péče o pacienty s kolorektálním karcinomem

 L. Dušek (Praha) (str. 303)

09:28–09:42 Přístup VZP ke screeningu kolorektálního karcinomu
 D. Šmehlík (Praha) (str. 309)

09:42–09:56 Úhrada péče o pacienty s kolorektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
 P. Krabcová (Praha) (str. 311)

09:56–10:10 Úhrady endoskopických výkonů při diagnostice a endoskopické léčbě kolorektálních neoplázií 
v rámci screeningu

 L. Hrdlička (Praha) (str. 327)

10:10–10:30 Diskuze

10:30–10:45 Kávová přestávka

11:15–12:45 SYMPOZIUM VIII
 Zvýšené riziko KRK
 Předsedající: J. Cyrany (Hradec Králové), L. Foretová (Brno)

11:15–11:29 Riziko kolorektálního karcinomu u pacientů s idiopatickými střevními záněty
 M. Bortlík (Praha) (str. 333)

11:29–11:43 Screening a dispenzarizace osob s kolorektálním karcinomem v rodinné anamnéze
 J. Cyrany (Hradec Králové) (str. 337)

11:43–11:57 Pilovité léze – zvýšené riziko kolorektálního karcinomu?
 I. Tachecí (Hradec Králové) (str. 345)

11:57–12:11 Riziko kolorektálního karcinomu u primárně extraintestinálních hereditárních nádorových 
syndromů

 L. Foretová (Brno) (str. 355)

12:11–12:25 Diferenciace rizika kolorektálního karcinomu u nemocných s familiární adenomatózní polypózou
 J. Cyrany (Hradec Králové) (str. 361)

12:25–12:45 Diskuze
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Klinické centrum ISCARE a 1. LF UK, Praha
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2. interní gastroenterologická klinika, Hradec Králové

doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Šiklův ústav patologie, LFP UK
Fakultní nemocnice Plzeň
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. MHA
Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni 

doc. MUDr. Lenka Foretová PhD.
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

as. MUDr. Tomáš Grega
Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. ústav patologie FN u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

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

MUDr. Luděk Hrdlička
ResTrial GastroEndo Praha

MUDr. Zbyněk Jech 
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 

doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.
Oddělení patologie, centrum PATOS, Krajská nemocnice Liberec

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. 
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Kateřina Kamarádová
Fingerlandův ústav patologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče LFMU, Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

MUDr. Petr Kocna, CSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 
Praha
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Ing. Petra Krabcová
Vedoucí oddělení pro styk se zdravotními pojišťovnami, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková Ph.D.
Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.

MUDr. Zdeněk Linke
Onkologická klinika FN Motol Praha

doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Elphogene, s.r.o.
Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Mgr. Ondřej Ngo
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

as. MUDr. Filip Pazdírek
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ Praha

Assoc. Prof. Gerhard Prager, MD
Medical University of Vienna, Department of Surgery, Vídeň, Rakousko

MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, KKOP a CEITEC, Brno

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS
Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín, a.s., Nový Jičín

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ, Brno

Ing. David Šmehlík, MHA
Náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, Praha

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
2. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 

Overlæge Niels � omassen, MD
Mave-tarm, Aarhus, Dánsko

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

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Přednosta Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
2. interní klinika gastroenterologie a geriatrie, FN a LF UP Olomouc
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prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny, FN Brno a LF MU v Brně

Prof. Dr. med. Michael Vieth
Institute of Pathology, Klinikum Bayreuth, Bayreuth, Německo

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Frýdek-Místek
Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě 

doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Chirurgická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň

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



26 5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

SEZNAM POSTERŮ
P-1
Porovnání efektivity čtyř preparátů určených ke střevní očistě před kolonoskopií – randomizovaná, zaslepená studie
Klára Kmochová1, Ondřej Ngo2, Ondřej Májek2, Miroslav Zavoral1, Štěpán Suchánek1

1Interní klinika, Oddělení gastrointestinální endoskopie, Ústřední Vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice 
Praha; 2Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

P-2
Porovnání hodnocení stagingu tumorů rekta z hlediska radiologa a patologa (aktuální stav v roce 2019)
Hana Čápková, Hana Parobková
Radiodiagnostické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

P-3
Profi les of somatic mutations in tissue of IBD and IBDassociated carcinomas revealed by a targeted 
nextgeneration sequencing (NGS) tumor panel confi rm notable diff erences from sporadic colorectal carcinomas
P. Minarikova1, L. Benesova2, B. Belsanova2, A. Semyakina2, M. Kasalicky3, M. Bortlík4, M. Lukáš4, M. Zavoral1, M. Minarik1,2

1Military University Hospital and Charles University, Department of Internal Medicine, First Faculty of Medicine, 
Prague, Czech Republic; 2Genomac Research Institute, Center for Applied Genomics of Solid Tumors (CEGES), Prague, 
Czech Republic; 3Military University Hospital and Charles University, Surgical Clinic, Second Faculty of Medicine, Prague, 
Czech Republic; 4ISCARE, a.s., IBD centre, Prague, Czech Republic

P-4
Indicators of adequate inspection of bowel mucosa: can we use only polyp detection rate (PDR)? 
G. Vojtechova1, O. Ngo2, T. Grega1, K. Kmochova1, M. Voska.1, B. Buckova2, O. Majek2, M. Zavoral1, S. Suchanek1

1Department of Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Military University Hospital, Prague, Czech Republic; 
2Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 

P-5
Eff ectiveness of endoscopic submucosal dissection (ESD) in early gastrointestinal neoplasia therapy
N. Brogyuk1, T. Grega2, O. Ngo3, M. Zavoral4, S. Suchanek5

1First Faculty of Medicine of Charles University and Military University Hospital, Gastrointestinal Endoscopy, Prague, 
Czech Republic, 2First Faculty of Medicine of Charles University and Military University Hospital, Internal Medicine, 
Prague, Czech Republic, 3Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Uherčice, Czech Republic, 
4Military University Hospital, Internal Medicine, Prague, Czech Republic, 5Military University Hospital, Gastroenterology, 
Prague, Czech Republic
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SATELITNÍ SYMPOZIUM
Satelitní sympozium společnosti SERVIER s.r.o. k příležitosti nové indikace přípravku LONSURF – léčba 
metastatického karcinomu žaludku.

Pátek 13. 12. 2019 
12:30–13:30 Sál: Prague A+B
 Komplexní účinnost TRI/TIP v nádorech gastrointestinálního traktu 
 NOVÁ INDIKACE – METASTATICKÝ KARCINOM ŽALUDKU
 Předsedající sympozia: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
 
 NOVÁ INDIKACE: TRI/TIP v léčbě metastatického karcinomu žaludku
 MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. (Brno)
 
 mCRC – Nový pohled na účinnost léků 3. linie 
 MUDr. Stanislav Batko (Praha)
 
 Klinický případ pacienta s dlouhodobou léčebnou odpovědí ve 3. linii mCRC 
 MUDr. David Šulc (Ústí nad Labem)
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5. ENDOSKOPICKÝ DEN ÚVN
Endoskopický workshop: Endoskopická terapie kolorektální neoplázie
Čtvrtek 12. prosince 2019
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Oddělení gastrointestinální endoskopie
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Hosté
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
2. interní gastroenterologická klinika
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Prof. Wu Qi
Peking University Cancer Hospital 
Beijing, China

Program
08:00–15:00 video-live přenosy z endoskopických sálů

Endoskopické výkony:
• endoskopická mukozální resekce (EMR)
• endoskopická submukozální disekce (ESD)
• transmurální endoskopická resekce (full-thickness resekce, FTR)

Endoskopický workshop se koná za fi nanční podpory ÚVN Praha

Olympus – výhradní partner přímých přenosů

Mediální partner
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prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Kolorektální karcinom: současné 
epidemiologické trendy

1. V posledních čtyřech letech pozorujeme mírný pokles incidence i mortality kolorektálního karcinomu, prevalence však 
i nadále mírně rostla.

2. U pacientů starších 65 let je nárůst prevalence o něco výraznější než u celé populace.

3. Kolorektální karcinom je druhým nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem v ČR.

4. V mezinárodním měřítku patří česká populace mezi nadprůměrně zatížené kolorektálním karcinomem.
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Kolorektální karcinom: současné epidemiologické trendy

Spoluautoři: Denisa Krejčí1,2, Jan Mužík1,2

1Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky; 2Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity 

Kolorektální karcinom představuje jedno z nejčastějších a epidemiologicky nejvážnějších nádorových onemocnění české 
populace. V roce 2017 bylo v ČR nově diagnostikováno 86 819 pacientů se zhoubným novotvarem. V roce 2017 zemřelo 
27 320 osob v souvislosti se zhoubným novotvarem. Celkem k 31.12. 2017 v ČR žilo 577 373 osob se zhoubným novotvarem 
nebo s minulostí tohoto onemocnění. Současný vývoj epidemiologie karcinomu tlustého střeva a konečníku vykazuje velmi 
významné trendy – zejména pokles mortality a také incidence tohoto onemocnění. Tento jev je z velké části důsledkem 
velmi silného programu sekundární prevence – screeningu kolorektálního karcinomu. Mezi další faktory ovlivňující vývoj 
epidemiologie onemocnění patří prodlužování dosahovaného přežití pacientů a s tím spojená rostoucí pravděpodobnost 
vzniku kolorektálního karcinomu jako dalšího nádorového onemocnění u již léčených onkologických pacientů.
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Kolorektální karcinom: současné epidemiologické trendy
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Kolorektální karcinom: současné epidemiologické trendy
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1. Pro staging kacinomu rekta je nezbytné provést MR rekta. 

2. Pokud je nález na ultrazvukovým vyšetření a RTG hrudníku negativní a vyšetření je provedeno kvalitně, není důvod 
pro M a N staging doplňovat další vyšetření.

3. Virtuální kolonoskopie je metoda, která by měla být prováděna jako doplnění při jakémkoliv selhání kolonoskopie.

4. Pomocí zobrazovacích metod nelze vyloučit tumor tlustého střeva, pomocí MR lze provést T staging u nemocných 
s karcinomem rekta a pomocí CT pan T3-4 staging u nemocných s karcinomem tlustého střeva.

5. PET-MR a PET-CT jsou metody, které by u těchto nemocných měly být indikované individuálně.

Zobrazovací metody – kolorektální karcinom

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny, FN Brno a LF MU v Brně
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Spoluautoři: Alexandra Litavcová, Miriama Šmajerová 
Klinika radiologie a nukleární medicíny, FN Brno a LF MU v Brně

Úvod
Radiologické zobrazovací metody jsou nezbytnou součástí diagnostiky a  managementu kolorektálního karcinomu. Rolí 
zobrazovacích metod není u pacienta s podezřením na kolorektální karcinom prokázat či vyloučit přítomnost karcinomu. 
Cílem je u  nemocných se známým doplnit předoperační staging, stagign během léčby a  sledovat efekt léčby u  těchto 
pacientů s cílem co nejdříve zachytit recidivu onemocnění. Hlavní indikací zobrazovacích metod jsou pacienti s prokázaným 
kolorektálním karcinomem, kterým provádíme staging (tzv. cTNM) a následně je pomocí zobrazovacích metod sledujeme. 
Hlavní význam mají tyto metody pro M staging, v případě karcinomu rekta také pro T staging, Jejich význam pro N staging 
je poměrně malý.

Ultrasonografi e
Ultrasonografi e má svoje místo především při pátrání po  jaterních metastázách. Ultrazvuk jater by měl být základním 
vyšetřením pro předoperační staging. Pokud jsou játra dobře zobrazena v celém rozsahu, pak není v případě negativního 
nálezu nutné doplňovat další zobrazovací metody. Ty přichází do úvahy, pokud nález na ultrazvuku není jasný, jsou patrné 
jaterní metastázy nebo je vyšetření (obrazová dokumentace) nekvalitní. V takovýchto případech je indikované CT břicha 
a pánve nebo MR břicha a pánve nebo hybridní vyšetření břicha a pánve (PET-CT, PET-MR). Využít můžeme kontrastní látky 
(v Evropě se používá SonoVue®) – CEUS (contrast enhanced ultrasonography) a sledovat charakter sycení ložiska v reálném 
čase. Tato je vhodná i pro pacienty s alergií na jodovou kontrastní látku a renální insufi ciencí, její nežádoucí účinky jsou 
velmi raritní.

Ultrazvuk má pro diagnostiku metastáz do jater sensitivitu 63 – 86 %, specifi citu 88 %. CEUS má u senzitivitu 83–86 % 
a specifi citu 94 – 98 %. Totéž platí pro sledování nemocných po léčbě. Pro posouzení T stagingu a metastáz do uzlin je UZ 
nedostatečná metoda.

Omezení kvalitního vyšetření je především habitus pacienta. Metoda je také značně subjektivní, proto je potřeba zkušeného 
vyšetřujícího lékaře. Dalším problémem je dokumentace ložisek, jejíž kvalita bývá nedostatečná. 

Výpočetní tomografi e (computed tomography, CT)
Výpočetní (počítačová) tomografi e (CT) břicha a hrudníku nejrozšířenější metoda při pátrání po metastatickém postižení 
u nemocných s kolorektálním karcinomem a při jejich dispenzarizaci. Je to zásadní metoda pro hodnocení efektu léčby dle 
RECIST kritérií a současný standard v klinických studiích. Ve většině ekonomicko-medicínských standardů je CT vyšetření 
hrudníku, břicha a pánve indikováno až v případě, že je na RTG snímku hrudníku či UZ jater nález nejasný nebo je patrné 
ložisko. V ČR je CT vyšetření u těchto pacientů považované za zlatý standard. Vyšetření je prováděné i v případě negativního 
UZ vyšetření jater a RTG hrudníku. Diagnostický standard v ČR je tak u těchto nemocných téměř vždy kombinace UZ břicha, 
RTG hrudníku a CT hrudníku, břicha a pánve. To zatěžuje jak zdravotní systém ( fi nančně ), tak pacienty.

Důležitou indikací k CT břicha jsou akutní stavy, kdy je CT vyšetření metodou první volby. U prvozáchytu se může jednat 
o komplikace primárního tumoru (ileus, absces, perforace, jiné), příp. metastatického procesu (např. dilatace žlučových 
cest). 

Hodnocení primárního tumoru pomocí CT vyšetření břicha a  pánve je limitované na  pokročilé léze. Může být náhodně 
zachycen při vyšetření z  jiné indikace. Data pro posouzení senzitivity CT pro T staging neexistují a obecně se uvádí, že 
význam CT pro T staging je pouze ve stádiu T3 – T4 při posuzování prorůstání tumoru. Stejně tak má CT omezený význam 
po hodnocení N stagingu. Hlavní význam CT vyšetření spočívá v M stagingu. 

CT má pro diagnostiku metastáz sensitivitu 75–83 %, specifi citu 95–98 %. Pro rozsah jaterních metastáz má CT sensitivitu 
a specifi citu 74–84 %, a 95–96 %. CT má vysokou sensitivitu (86 %) a specifi citu (78 %) pro posouzení lokálního šíření 
nádoru (T3 a T4). Pro hodnocení metastáz do uzlin má ale CT malou jak sensitivitu (70 %), tak specifi citu (78 %).

Nevýhodou je kromě radiační zátěže (efektivní dávka CT břicha je 10mSv, CT hrudníku 8mSv, u celotrupového vyšetření 
tedy 18mSv) i nutnost podání jodové kontrastní látky, po které mohou nastat komplikace v podobě alergické reakce (až 
anafylaktický šok). U pacientů s renální insufi ciencí navíc hrozí riziko těžkého a nevratného poškození ledvin.

Zobrazovací metody – kolorektální karcinom
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Virtuální kolonoskopie – CT kolonografi e
CT kolonografi e je metodou vhodnou jako doplnění běžných screeningových metod. Nenahrazuje optikou endoskopii, ale 
pokud je tato neúspěšná nebo nekompletní, je možné ji doplnit o virtuální kolonoskopii a  to v  tentýž nebo následující 
den po endoskopii. Při dostatečné dilataci kolon jsou dobře hodnotitelné zejména polypoidní léze. Obtížnější je odlišení 
plochých lézí a polypů menších než 10 mm. Další nevýhodou je radiační zátěž.

MR rekta
MR rekta má klíčovou roli v primárním T stagingu tumorů rekta. Vyšetření umožňuje stanovit hloubku mezorektální invaze 
a negativního cirkumferenčního okraje. Správné stanovení rozsahu tumoru pomáhá při identifi kaci pacientů, kteří by měli 
benefi t z neoadjuvatní chemoterapie a radioterapie (stadia T3b a více, N1 a více) a při plánování typu chirurgického výkonu. 
Pomocí MR můžeme stanovit hranici dolního okraje tumorů dolního rekta a invazi do sfi nkterů, což je stěžejní informace pro 
chirurga. Tato informace rozhoduje o tom, zda je možný výkon šetřící svěrače či nikoli. Prognosticky důležitým faktorem je 
průkaz extramurální vaskulární invaze (EMVI), tedy infi ltrace cévních struktur v mezorektálním prostoru. EMVI je spojená 
s vyšší incidencí metastáz a rekurencí, s horší odpovědí na neoadjuvantní léčbu a celkově kratším přežíváním.

MR jater
MR je vhodnou metodou u pacientů, kteří nemohou podstoupit CT vyšetření (např. pro alergii na jodovou k.l.) nebo u kterých 
byl výsledek CT/UZ/CEUS vyšetření nekonkluzivní. 

Senzitivita a specifi cita MR vyšetření jater ale jen o něco vyšší než CT/CEUS/UZ vyšetřením jater a pohybuje se v rozmezí 
80–88 % resp. 93–97 %, CT 75–83 % resp. 95–98 %, tedy srovnatelnou s CEUS (83–86 % a 94–98 %). U MR vyšetření 
stejně jako u CEUS záleží na mnoha faktorech včetně zkušeností těch, co vyšetření provádí a především ( na rozdíl od CT 
vyšetření ) na spolupráci pacienta. Špatně provedené vyšetření nelze kvalitně popsat. 

Kontraindikace MR vyšetření 
Absolutní kontraindikací je především většina elektronicky řízených implantátů (kardiostimulátory, defi brilátory, kochleární 
implantáty). Postupně přibývá ale těch, která jsou MR kompatibilní. Relativní kontraindikací je přítomnost feromagnetických 
(kovových) materiálů v těle, u kterých hrozí jejich zahřátí a v období 6 týdnů po implantaci jejich dislokace. Posuny drobných 
kovových tělísek jsou nebezpečné hlavně v oblasti orbity. 

Hybridní metody – PET/CT a PET/MR
Dle řady Evropských ekonomicko-medicínských standardů se zdá, že při plošné indikaci nemění PET/PET-CT statisticky 
významně strategii léčby u těchto nemocných. Proto by toto vyšetření mělo být indikované v nejasných případech především 
v souvislosti v M stagingem. Hlavním úkolem PET vyšetření je zejména detekce vzdálených metastáz a zachycení časné 
recidivy onemocnění. Přínos má PET též při hodnocení efektu léčby (jak lokoregionální, tak systémové) a při restagingu.
Poněkud jiná je pozice PET-MR u nemocných s prokázaným karcinomem rekta. Zde nabízí PET-MR kvalitní T staging (MR 
rekta), N staging (uzliny v  peri a  pararektální oblasti) a  M staging (metastázy v  játrech a  plicích) bez nutnosti podat 
kontrastní látku a s malou radiační zátěží nemocného. Tzv. „one-stop-shop“ staging. 

Senzitivita PET pro posouzení vzdálených metastáz je sice vysoká (75–100 %), dle provedených studií ale není vyšší než 
u CT a MR. Dostupná data ze studií zatím neprokázala přínos PET/PET-CT v primární diagnostice kolorektálního karcinomu. 
Dle těchto studií je ale PET-CT/PET-MR vhodná metoda před resekcí jaterních metastáz, jelikož dokáže zabránit zbytečné 
laparotomii. 

Radiační zátěž ze samotného radiofarmaka je stejná pro PET/CT i pro PET/MR (efektivní dávka je přibližně 5mSv v závislosti 
na aplikované aktivitě radiofarmaka v MBq), u PET/MR vyšetření již není další zátěž, u PET/CT se k tomu přidává ještě 
ionizující záření při samotném CT (efektivní dávka u CT hrudníku a břicha je cca 18mSv). 

Klíčová slova
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1. Koloskopie je zlatým standardem diagnostiky kolorektálního karcinomu, na rozdíl od neendoskopických metod má 
i preventivní účinek odstraňováním jeho prekurzorů.

2. Nejdůležitějšími indikátory kvality koloskopie jsou adekvátní střevní očista, četnost intubace céka, četnost detekce 
adenomů a správná technika odstraňování polypů.

3. Nové technologie zlepšují zobrazení sliznice během vyšetření a přesnost charakterizace léze in vivo.

4. Využití umělé inteligence může snížit variabilitu detekce neoplazií a standardizovat takzvanou optickou biopsii.

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Frýdek-Místek

Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě
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Endoskopická diagnostika kolorektálního karcinomu zahrnuje metody koloskopie, sigmoideoskopie a kapslové koloskopie. 
Zatímco cílem neendoskopických metod screeningu kolorektálního karcinomu (FIT, DNA testy, CT kolonografi e) a kapslové 
endoskopie je pouze detekce kolorektálního karcinomu a části jeho prekurzorů, koloskopie a sigmoideoskopie kromě detekce 
neoplastických lézí působí navíc jako preventivní metody vzhledem k  možnosti endoskopické léčby těchto prekurzorů 
(polypektomie, endoskopická mukózní resekce, endoskopická submukózní disekce, transmurální endoskopická resekce).

Kapslová koloskopie 
Současné studie u této metody prokazují senzitivitu 79–89 % a specifi citu 64–97 % pro signifi kantní léze (defi nované jako 
�6 mm). Významnými limitacemi kapslové koloskopie v ČR zůstává vysoká cena a skutečnost, že vyšetření není hrazeno 
zdravotními pojišťovnami. Dalším problémem je nutnost extenzivní přípravy střeva. V případě nálezu patologie je vždy 
indikována následná koloskopie s nutností další střevní přípravy, což pro pacienty není komfortní. Kapslovou koloskopii 
můžeme tedy zvážit jako alternativu k CT kolografi i u nemocných v průměrném riziku kolorektální neoplázie bez stenózy 
trávicí trubice, kteří nechtějí nebo nemohou absolvovat koloskopické vyšetření.

Sigmoideoskopie
Metaanalýza pěti randomizovaných kontrolovaných studií prokázala u  screeningové koloskopie redukci mortality 
na  kolorektální karcinom o  28 % oproti žádnému screeningu. Výhodou metody je jednodušší příprava střeva a  menší 
nutnost sedace. Snížení mortality je však limitováno pouze pro distální kolorektální neoplázie. Více než 40 % kolorektálních 
karcinomů je lokalizováno v pravém kolon a není při této metodě detekováno. Vyšší incidence pravostranných neoplazií 
zřejmě vysvětluje nižší efektivitu sigmoideoskopického screeningu u žen než u mužů.

Koloskopie
Koloskopie na  rozdíl od  sigmoideoskopie působí pozitivně na  snížení mortality nejen distálního ale i  proximálního 
kolorektálního karcinomu (pokles mortality o 53 %). Koloskopie je považována za zlatý standard pro diagnostiku a současně 
i  prevenci kolorektálního karcinomu. Podle indikace rozdělujeme koloskopii na  screeningovou (primární screeningová 
koloskopie, screeningová koloskopie na  základě pozitivity TOKS), dispenzární (stav po  snesení adenomu, osobní nebo 
rodinná anamnéza kolorektálního karcinomu, Lynchův syndrom, polypózy a  idiopatický střevní zánět) a  koloskopii 
u symptomatických pacientů (krvácení do GITU, anémie, bolesti břicha, váhový úbytek, změna defekačního stereotypu). 

Průkaz efektivity koloskopie je v  současnosti založen na  observačních studiích a  srovnáních s  jinými typy screeningu. 
Aktuálně však probíhá několik randomizovaných prospektivních studií, které by měly prokázat účinnost screeningové 
koloskopie na snížení mortality na kolorektální karcinom u populace s průměrným rizikem. Jejich výsledky budou publikovány 
v následujících letech.

Recentní data ukazují, že protektivní účinek kvalitně provedené negativní screeningové koloskopie trvá pravděpodobně až 
15 let. V této souvislosti je důležité určení optimálního věku pro screeningovou koloskopii. Pro německou populaci bylo 
doporučeno v případě koloskopie prováděné jednou za život tuto provést v 55 letech. Pokud je koloskopie prováděna 
v 10letých intervalech, je pak s koloskopickým screeningem vhodné začít nejpozději v 50 letech věku. V ČR dochází nově 
k posunu indikace primární screeningové koloskopie na 50 let.

Intervalové karcinomy představují 3-9 % všech kolorektálních karcinomů. Je pravděpodobné, že většina z  nich vzniká 
v důsledku přehlédnutých neoplastických lézí či inkompletních endoskopických resekcí, pouze menší část můžeme přičíst 
na vrub akcelerované kancerogeneze některých nádorů. Kvalita koloskopického vyšetření proto musí být monitorována. 
Mezi nejdůležitější indikátory kvality koloskopie, které je dle doporučení ESGE potřeba sledovat patří adekvátní střevní 
očista (>90 %), četnost intubace céka (>90 %) a četnost detekce adenomů (>25 %). Nezbytná je rovněž správná technika 
odstraňování polypů (>80 %), monitorace komplikací, sledování zpětné vazby od pacientů a dodržování dispenzárních 
intervalů. U každého endoskopisty i celkově v rámci pracoviště by tyto indikátory měly být periodicky vyhodnocovány. V této 
souvislosti je patrná jednoznačná tendence k tvorbě standardizovaných endoskopických nálezů ve formě strukturovaných 
dat.

Endoskopická diagnostika kolorektálního karcinomu
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Správná indikace dispenzárního intervalu je klíčová pro efektivitu screeningových programů. Až 80 % dispenzárních 
koloskopií je prováděno u  pacientů s  nízkým rizikem a  novější data ukazují absenci redukce incidence kolorektálního 
karcinomu v důsledku dispenzarizace nízkorizikových osob. Na stránkách ČGS www.cgs-cls.cz lze v sekci Aplikace nalézt 
praktický kalkulátor těchto intervalů.

Ke zlepšení zobrazení sliznice během koloskopického vyšetření byly vyvinuta řada technik, které zahrnují jednak použití 
nástavců na konci endoskopu (běžný průhledný cap, Endocuff , EndoRings), další pak rozšíření zorného pole (� ird Eye, 
FUSE – zorný úhel až 330 stupňů), případně balónový koloskop (G-Eye). Další techniky pak umožňují přesnou charakterizaci 
nalezené léze (klasická a  virtuální chromoendoskopie, optické zvětšení obrazu, konfokální laserová endomikroskopie 
a  endocytoskopie). V  praxi se nejvíce ujalo užití vodní asistence během zavádění endoskopu a  použití capu (to však 
především během terapeutických výkonů). Standardem zůstává koloskopické vyšetření v bílém světle s vysokým rozlišením 
obrazu (HD).

Velmi slibnou oblastí je pak využití umělé inteligence v detekci a následné charakterizaci nalezených lézí v trávicí trubicí. 
Tato technologie může výrazně snížit variabilitu detekce mezi jednotlivými endoskopisty a také standardizovat takzvanou 
optickou biopsii u diminutivních kolor ektálních polypů.

Endoskopická diagnostika kolorektálního karcinomu
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1. Cílená terapie nádorů založená na molekulární prediktivní diagnostice se v současné době zaměřuje především 
na inhibici stimulační signalizace receptory pro růstové faktory nádorových buněk a na ovlivnění imunitní reakce proti 
nádorovým buňkám.

2. Nepodkročitelným minimem pro indikaci anti-EGFR terapie je molekulárně genetické vyloučení aktivačních mutací 
genů KRAS a NRAS. Prediktivní význam mutací genu BRAF není dosud plně uznán a jejich vyšetření je pouze 
doporučené. Význam stavu dalších molekul intracelulární signální kaskády (zejména PIK3CA) je stále předmětem 
studií. Za další potenciálně ovlivnitelné receptory jsou považovány HER2 a MET.

3. Nový směr představuje možnost prediktivní diagnostiky translokací genů receptorových tyrosinkináz (zejména 
NTRK), jejichž fúze jsou sice celkově vzácné, ve skupině MSI KRAS/NRAS/BRAF wt CRC s metylací promotoru MLH1 
však jejich četnost dosahuje téměř 50 %.

4. Vzhledem k obecně nízké úrovni imunitní reakce v CRC je možné prediktivní vyšetření exprese PD-L1 omezit na MSI-H 
CRC, zejména medulární morfologie a s vysokým počtem CD8 tumor-infi ltrujících lymfocytů.

doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Šiklův ústav patologie, LFP UK

Fakultní nemocnice Plzeň
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň
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Z  metod cílené terapie CRC jsou předmětem přednášky ty, jejichž indikace je (nebo pravděpodobně bude) založena 
na  molekulární prediktivní diagnostice. Ty patří do  dvou skupin. První skupina zahrnuje terapii založenou na  inhibici 
onkogenní aktivace intracelulárních signálních kaskád, které jsou fyziologicky aktivovány interakcí receptorů (receptorových 
tyrosinkináz, RTK) s jejich ligandy – růstovými faktory. Jde především o signální cesty RAS-RAF-MEK-MAPK a PI3K-AKT-
mTOR, které se uplatňují v přenosu signálu od různých RTK. Druhá skupina je založena na blokádě interakce PD-1/PD-L1 
a tím pádem ke stimulaci imunitní destrukce nádorových buněk.

Z první skupiny je nejvýznamnější cílená terapie anti-EGFR protilátkami, pro jejichž indikaci je nepodkročitelným minimem 
prediktivní diagnostika mutací genů KRAS a NRAS. Prediktivní význam stavu dalších prvků signální kaskády pro tuto cílenou 
terapii, ač logicky opodstatněný, je zatím nejasný. Týká se to zejména významu mutace genu BRAF, a to pravděpodobně 
hlavně v důsledku negativních výsledků starších studií se suboptimální metodikou. I přes slibné výsledky novějších studií 
tak zůstává molekulárně genetické vyšetření genu BRAF pouze doporučeným vyšetřením, přičemž je zdůrazňován spíše 
jeho prognostický význam, ačkoli guidelines obvykle nezdůrazňují fakt, že negativním prognostickým faktorem jsou tyto 
mutace pouze ve skupině MSI-H CRC. Za potenciálně slibný, ale dosud neverifi kovaný prediktor, jsou v  současné době 
pokládány mutace genu PIK3CA, který kóduje katalytickou podjednotku PI3K. Kromě RTK EGFR s pozornost obrací i k dalším 
receptorům, zejména HER2 a MET.

Recentně se rozvíjejícím směrem prediktivní diagnostiky ovlivnění RTK-asociovaných signálních drah je detekce fúzních 
transkriptů některých kódujících genů (např. NTRK, FGFR, ROS). Ačkoli jsou tyto fúze v CRC vzácné (pravděpodobně méně 
než 1 %) a  tedy nevhodné k  plošné prediktivní diagnostice, lze její výtěžnost zvýšit předchozí molekulární subtypizací 
nádoru. Ve skupině MSI-H CRC bez mutací genů RAS a BRAF a s metylací promotoru genu MLH1 se totiž jejich četnost blíží 
k 50 %.

Do druhé skupiny patří predikce účinnosti terapeutického ovlivnění PD-1/PD-L1 signalizace. Ta je sice primárně založena 
na imunohistochemickém vyšetření exprese PD-L1. Ta je však obecně v CRC přítomna jen v malém počtu případů. I zde 
lze výtěžnost prediktivní diagnostiky zvýšit zaměřením se na specifi ckou skupinu nádorů. Obecně nízká úroveň exprese 
PD-L1 totiž vyplývá z nízké intenzity imunitní reakce v majoritní skupině „obyčejných“ CRC. Je však známo, že molekulární 
subtyp CMS1 (MSI-imunitní) je charakterizován výraznější zánětlivou infi ltrací, pravděpodobně v důsledku vysokého počtu 
mutací v nádorových buňkách tohoto subtypu. Logicky lze tedy předpokládat, že v nádorech tohoto subtypu by mohla 
být potenciální imunitní reakce inhibována interakcí PD-1/PD-L1 a že by by lo možné tuto inhibici terapeuticky ovlivnit. 
Z praktického hlediska lze pro defi nování této podskupiny nádorů použít vyšetření MSI, BRAF, „MSI-asociované histologie“ 
a signifi kantní infi ltrace nádoru cytotoxickými T-lymfocyty. Podle MVA v  relativně recentní studii jsou nejvýznamnějšími 
prediktory exprese PD-L1 nádory s medulární morfologií a signifi kantní přítomností CD8+ tumor-infi ltrujících lymfocytů. 
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1. V tlustém střevě se může vyskytovat široké spektrum nádorových onemocnění. 

2. Většinu primárních nádorů tlustého střeva tvoří adenokarcinomy (95 %), nicméně vzhledem ke zdokonalení 
diagnostických metod a screeningu dochází k nárůstu méně častých nádorů.

3. Mezi méně časté maligní nádory tlustého střeva patří neuroendokrinní tumory, gastrointestinální stromální tumory, 
lymfomy a metastázy především maligního melanomu, bronchogenního karcinomu, karcinomu prsu a ovaria.
 

4. Vzhledem k nevýrazným symptomům a nenápadnému, někdy až bizarnímu vzhledu těchto nádorů dochází často 
k opoždění jejich diagnostiky. 

as. MUDr. Tomáš Grega 
Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – 

Vojenské fakultní nemocnice Praha

Myslíme na všechny malignity 
tlustého střeva?
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Spoluatoři: Štěpán Suchánek, Miroslav Zavoral 
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 

Většinu primárních nádorů tlustého střeva tvoří adenokarcinomy (95 %). Díky screeningovému programu a zdokonalení 
diagnostických metod dochází k  vzestupu záchytu méně častých tumorů tlustého střeva, mezi které patří zejména 
neuroendokrinní tumory (NET), gastrointestinální stromální tumory (GIST), lymfomy a  metastázy. Do  tlustého střeva 
metastazují především maligní melanom, bronchogenní karcinom, karcinom prsu a  ovariální karcinom. Vzhledem 
k nevýrazným symptomům a nenápadnému, někdy až bizarnímu vzhledu těchto nádorů dochází často k opoždění jejich 
diagnostiky. Neuroendokrinní tumory (NET) představují potenciálně maligní nádory vycházející z neuroendokrinních buněk 
v subepiteliálních vrstvách stěny trávicího traktu. Jedná se o tumory, které byly historicky označované za karcinoidy, jelikož 
se svými biologickými vlastnostmi odlišovali od  klasického karcinomu. NET se může vyskytovat v  různých lokalizacích 
vzhledem k difusnímu neuroendokrinnímu systému v lidském organismu. Současně mohou NET produkovat hormonálně 
aktivní látky jakými jsou například serotoin, gastrin, motilin a mnoho jiných). NET v oblasti tlustého střeva a konečníku 
vycházejí s enterochromafi nních buněk a jen zřídka jsou hormonálně aktivní. Donedávna používané rozdělení NET podle 
klasifi kace Williamse a Sandlera z roku 1963 se opírá o odvození tumorů z různých úseků embryonálního střeva. Toto dělení 
se ve světle současných poznatků jeví jako poněkud překonané, je však jednoduché, srozumitelné, a proto se s vědomím 
určité nepřesnosti používá i  v  recentní literatuře. Tato klasifi kace dělí NET na  tři skupiny – NET vycházející z  předního 
úseku embryonálního střeva (foregut), NET ze středního úseku (midgut) a NET ze zadního úseku embryonálního střeva 
(hindgut). Nová WHO klasifi kace NET přináší komplexní pohled na tyto nádory a řídí se proliferační (Ki-67 index) a mitotickou 
aktivitou (počet mitóz na 10 zorných polí). Mezi další faktory patří velikost NET nad 2 cm, přítomnost angioinvaze nebo 
lymfangioinvaze, přítomnost metastáz, lokalizace primárního tumoru a přítomnost R0 resekce. NET apendixu patří mezi 
nejčastější nádory v této lokalizaci a je současně jeden z nejčastějších NET vůbec. Průměrný věk nemocných v době diagnózy 
je 40-45 let; nádor bývá náhodným nálezem u apendektomie provedené z jiných důvodů. Biologické chování je v převážné 
většině případů příznivé, metastazování není časté. NET tlustého střeva se nejvíce vyskytuje v céku a v proximální části 
tlustého střeva, průměrný věk nemocných je kolem sedmdesáti let. Většina nádorů dosahuje velikosti více než 2 cm a u 44 % 
jedinců jsou v době diagnózy založeny vzdálené metastázy. Jejich prognóza je nepříznivá. Naproti tomu NET v oblasti 
rekta je charakteristický pomalým růstem a nízkým výskytem vzdálených metastáz. Jejich makroskopický vzhled je mnohdy 
decentní ve  formě malých 5 mm subepiteliálních útvarů. To je současně i důvodem častého přehlédnutí těchto nádorů. 
Francouzská retrospektivní studie na  345 rektálních NET prokázala, že pouze 18 % endoskopistů správně rozpoznalo 
přítomnost NET v rektu. Endoskopická terapie je často nekurativní a vyžaduje použití pokročilých endoskopických technik, 
jakými je endoskopická submukózní disekce, endoskopická transmurální resekce nebo endoskopické mukozální resekce 
s použitím ligátoru. Mezi další méně časté nádory tlustého střeva patří GIST, mezenchymální subepiteliální ná dor, vycházející 
z ně které  vrstvy gastrointestiná lní  stě ny (nejč astě ji z muscularis propria), vyklenují  se intraluminá lně  nebo extraluminálně. 
Kaž dý  GIST je nutné považ ovat za  potenciá lně  maligní , přičemž maligní  potenciá l narů stá  s  velikostí  tumoru a  jeho 
mitotickou aktivitou. Typický m ná lezem je submukó zní  elastická  masa s hladký mi okraji vyklenují cí  se do lumina, vě tš inou 
krytá  normá lní  sliznicí , v některých případech může být na povrchu exulcerovaná. V léčbě se uplatňuje pravidlo, že každý 
GIST> 2 cm má  bý t reseková n. U pacientů s neradikální resekcí nádoru nebo u nádorů větších než 3 cm se doporučuje 
adjuvantní léčba imatinibem. U malých nádorů menš í ch než  2 cm je variantou pravidelné  endoskopické  sledová ní . Prognóza 
pacientů zá visí  na  adekvá tnosti resekce, velikosti tumoru a  jeho mitotické  aktivitě . Primární maligní  lymfomy tlustého 
střeva patří v drtivé většině mezi non- Hodgkinové lymfomy (NHL). Jsou extrémně vzácné, jejich nejčastější lokalizace je 
v oblasti pravého tračníku a v rektu. Má různé morfologické formy, často se vyskytuje ve formě polypoidních mas nebo 
cirkulární infi ltrace s ulceracemi a může tak imitovat nespecifické střevní záněty, zejména ulcerosní kolitidu. V  tlustém 
střevě se může vyskytovat široké spektrum nádorových onemocnění, včetně metastatického rozsevu jiného primárního 
tumoru. Vzhledem k nevýrazným symptomům a nenápadnému, někdy až bizarnímu vzhledu těchto nádorů dochází často 
k opoždění jejich diagnostiky.
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Poznámky

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

Co je standardem chirurgické léčby 
kolorektálního karcinomu
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Roboticky asistovaná operace

1. Šetrná díky výborné vizualizaci

2. Profi t zejména u pacientů obézních, s úzkou pánví a nádorem ve střední a distální třetině rekta 

3. Možné zlepšení pooperačních funkčních výsledků

4. Nepřinesla zatím zlepšení onkologických výsledků

as. MUDr. Filip Pazdírek
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Karcinom rekta otevřeně, 
laparoskopicky nebo roboticky?
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Spoluautoři: Michal Vjaclovský, Markéta Bocková, J. Hoch
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod: Operace zůstává základní léčebnou modalitou v léčbě karcinomu rekta. Cílem sdělení je porovnání výsledků otevřené, 
laparoskopické a robotické operace pro karcinom rekta. 

Metodika: K hodnocení byly prohledány databáze PubMed, Scopus a Embase porovnávající otevřenou, laparoskopickou 
a  roboticky asistovanou operaci pro nádor rekta. Pro srovnání byly zařazeny randomizované kontrolované studie 
a metaanalýzy publikované od roku 2010. Celkově bylo hodnoceno 20 studií. Součástí sdělení i porovnání vlastních výsledků 
na souboru 160 pacientů. 

Výsledky: Délka operace roboticky operovaných pacientů byla ve  srovnání s  laparoskopicky a  otevřeně operovanými 
pacienty delší o 37 resp. o 61 minut. U skupiny pacientů operovaných roboticky byla krevní ztráta o 188 ml menší než 
u  pacientů operovaných otevřeně, také hospitalizace byla kratší, průměrně o  2,9 dne. Ve  srovnání s  laparoskopicky 
operovanými byl u roboticky operovaných nemocných nižší výskyt konverzí zejména u obézních mužů s nízce uloženými 
nádory. Při hodnocení funkčních výsledků  nacházíme u roboticky operovaných nemocných nižší výskyt sexuální dysfunkce. 
Počet odebraných lymfatických uzlin, radikalita operace, DFS i OS je srovnatelné napříč skupinami. Celkové pooperační 
komplikace byly také srovnatelné. 

Závěr: Pacienti operovaní roboticky asistovaně měli ve srovnání s pacienty operovanými laparoskopicky nižší počet konverzí 
zejména u obézních mužů s nízce uloženým nádorem. Celkové pooperační komplikace byly srovnatelné ve všech skupinách. 
Také onkologické výsledky jsou porovnatelné.

Karcinom rekta otevřeně, laparoskopicky nebo roboticky?
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1. V současnosti došlo k významnému posunu limitů jaterních resekcí u nemocných s JMKRK. Hlavním důvodem je úzká 
indikační, léčebná a dispenzární péče o tyto nemocné v multioborovém týmu.

2. Včasná diagnostika, multimodální léčba, kde resekce jater je zlatým standardem a důsledná dispenzární péče jsou 
důležitými faktory OS u nemocných s JMKRK.

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Přednosta Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Diagnostika a chirurgická léčba metastáz 
kolorektálního karcinomu
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Kolorektální karcinom (KRK) je třetí nejčastější příčinou smrti nemocných. Přibližně u  třetiny nemocných se vyvinou 
jaterní metastázy (JMKRK) v následujících 15 letech a u 20–30% nemocných jsou diagnostikovány současně s primárním 
nádorem, nebo do jednoho roku po operaci primárního KRK. Jaterní resekce, které jsou součástí multimodální léčby, jsou 
zlatým standardem léčby JMKRK, avšak mají stále své limity. Pokud není možné jaterní resekci provést, pak méně než 
20% nemocných se dožije 3 let od stanovení diagnózy JMKRK. Současné výsledky jaterních resekcí v rámci multimodální 
léčby dosahují 40–50 % pětiletého přežívání a u řady nemocných (kolem 20%) i dlouhodobé remise. Nicméně jen 20–30% 
nemocných s JMKRK jsou primárně operabilní v době stanovení diagnózy. Avšak i nemocní, u kterých lze provést radikální 
(R0) resekci, mají rozdílnou prognózu v závislosti na některých prediktivních faktorech.

Resekce JMKRK je defi nována radikalitou výkonu na  játrech u nemocného v celkově dobrém stavu, kterému chirurgický 
výkon přinese z dlouhodobého pohledu jednoznačný profi t. Dnes za hlavní kritérium resekability považujeme celkový stav 
nemocného, jeho životní prognózu, kvalitu života, zachování dostatečného zbytkového objemu jater – tzv.“ future liver 
remnant volume“ (FLRV) při dobré funkci jaterního parenchymu. Za radikální (R0) resekci považujeme lem zdravé jaterní 
tkáně kolem JMKRK, který je >1 mm. K negativním prognostickým faktorům patří R1-2 resekce, nutnost krevních transfuzí 
v  perioperačním období, vznik pooperační infekce snižující protinádorovou imunitu, špatná odpověď na  neoadjuvantní 
onkologickou léčbu dle RECIST kritérií. 

Pro předoperační indikační rozvahu je zásadně nutná přesná diagnostika. V multioborovém týmu má dnes nezastupitelné 
postavení rentgenolog, specializující se na problematiku nádorů jater. V takovém případě má předoperační ultrasonografie, 
často s využitím intravenózní aplikace kontrastní látky (contrast enhanced ultrasonography – CEUS) vysokou senzitivitu 
podobnou multidetektorové výpočetní tomografii – MDCT – (63–97%, resp. 75–96%). MDCT s aplikací kontrastní látky 
zobrazuje JMKRK jako hypovaskulární léze v portální fázi. Magnetická rezonance (MRI) opět s aplikací kontrastní látky 
dokáže zobrazit léze o průměru < 1 cm (senzitivita 80–97%), nicméně na úkor specifi city. Hybridní metody jako PET CT nebo 
PET MRI (pozitronová emisní výpočetní tomografi e – magnetická rezonance) jsou metody důležité pro detekci mimojaterních 
metastáz se senzitivitou 94–98%. Tyto metody jsou však zatíženy určitým počtem falešně pozitivních výsledků.

Z hlediska rozsahu jaterních resekcí jsou obecně preferovány výkony šetřící jaterní parenchym. Důvodem je předpoklad 
recidívy JMKRK a následných reresekcí, či termoablační léčby. Nicméně zastánci větších anatomických resekcí (nad 3 jaterní 
segmenty) argumentují možnou přítomností mikrometastáz v jaterním parenchymu kolem hlavních metastatických ložisek. 
Pokud tuto možnost připustíme, pak nepochybně perioperační onkologická léčba by měla hrát důležitou roli v multimodální 
léčbě. Opět zde platí nezastupitelná úloha multidisciplinárního týmu, který by měl určit terapii „šitou na míru“ pro daného 
pacienta.

V absolutní většině případů následují resekce synchronních JMKRK v druhé době po resekci primárního KRK. Jednodobé 
resekce JMKRK s  primárním nádorem jsou dobře možné bez zvýšení pooperační morbidity u  nemocných, u  kterých je 
jeden výkon jednoduchý, snadno proveditelný. Pokud postižení jaterního parenchymu metastatickým procesem je natolik 
rozsáhlé, ale resekabilní, pak bychom měli využít metodu „liver fi rst“, tj. resekovat nejprve JMKRK a ve druhé době primární 
kolorektální karcinom. Důvodem je případná komplikace po primární resekci kolorektálního karcinomu, která by oddálila 
jaterní výkon z  časového hlediska natolik, že JMKRK by se staly neresekabilními. U  těchto nemocných pak může být 
výhodné využít předoperační neoadjuvantní onkologickou léčbu před resekcí jater. Někteří autoři u tohoto postupu popisují 
kvalitní dlouhodobé přežívání (46% po 4 letech) zejména u nemocných s dobrou odpovědí na neoadjuvantní onkologickou 
léčbu. „Liver fi rst“ resekce se také používají u nemocných s karcinomem rekta s uzlinovými metastázami, kde je nutná 
neoadjuvantní chemoradioterapie, která u  některých nemocných při primárním řešení karcinomu rekta by mohla vést 
k progresi a neresekabilitě JMKRK.

Pro chirurga je z hlediska klinické praxe zásadní rozhodnutí, zda operovat resekabilní JMKRK při přítomnosti mimojaterního 
nádoru. Zhruba 10–15% nemocných s KRK je postiženo v různém intervalu od primární operace KRK plicními metastázami. 
Jejich radikální resekce má obdobné dlouhodobé výsledky jako resekce jater pro JMKRK. Uzliny hepatoduodenálního 
ligamenta, oblasti truncus coeliacus, či aortální skupina uzlin jsou postiženy metastázami při resekci JMKR asi u 10% 
nemocných. Výskyt perioneálních metastáz, lze řešit v současnosti buď jejich kompletní chirurgickou extirpací, nebo HIPEC 
metodou (hypertermická intra-peritoneální chemoterapie), kde výsledek záleží na stupni peritoneálního postižení vyjádřeném 
Sugarbakerovým peritoneálním indexem. V  současnosti platí, že pokud jsou JMKRK a  mimojaterní nádor (např. plicní, 
uzliny první etáže v hepatoduodenálním ligamentu, implantační peritoneální metastázy) radikálně odstranitelné s výjimkou 
pozitivních uzlin kolem truncus coeliacus a aorty, má resekce jater jednoznačný smysl. Pětileté přežívání u nemocných 
s resekabilními plicními metastázami je 36–49%, s resekabilními peritoneálními metastázami 15-30%, pozitivními uzlinami 
hepatoduodenálního ligamenta 18–25%, zatímco postižení coeliackých a aortálních uzlin znamená pokročilé onemocnění 

Diagnostika a chirurgická léčba metastáz kolorektálního karcinomu
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s nulovou nadějí na pětileté přežití. Po mimojaterního nádorového postižení musíme počítat u těchto nemocných s vysokým 
procentem recidív, jejichž výskyt se pohybuje v rozmezí 84–95%, z nichž však řada je opět chirurgicky odstranitelných.

Jednou z hlavních příčin primární neresekability JMKRK je nedostatečný zbytkový objem jater – tzv. future liver remnant 
volume (FLRV). V současnosti máme několik možností, jak zvýšit FLRV. Jedná se o onkologickou léčbu s cílem snížení objemu 
JMKRK tak, aby byla možná radikální resekce – tzv. „downsizing“ metoda. K dalším postupům patří dvojdobá resekce jater, 
embolizace, nebo podvaz větve portální žíly na straně nádoru (PVE, PVL). Problémem těchto metod je progrese JMKRK 
v jaterním parenchymu v době nutné pro růst FLRV, která se pohybuje v rozmezí 4–8 týdnů. Abychom minimalizovali toto 
riziko, je navržena řada postupů, které mohou zabránit progresi JMKRK, jako jsou PVE s kombinací TACE, TARE a nebo 
zrychlují růst FLRV a zkracují tak významně interval nutný k resekci jater – PVE s aplikací autologních hematopoietických 
kmenových buněk (HSC) a metoda „Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy“ (ALPPS). 

Obecným cílem těchto metod je zvětšení objemu jaterní tkáně, který zůstane po  resekci JMKRK a  bude dostatečný 
pro udržení jaterních funkcí. U  nemocných s  normální jaterní tkání se za  dostatečný FLRV považuje objem > 25-30%, 
u nemocných s poškozeným jaterním parenchymem pak > 40%. U těchto nemocných je důležité kromě stanovení FLRV 
zjistit rovněž funkci jaterní tkáně pomocí funkčních testů. 

Technika dvojdobé resekce jater je indikována u nemocných s bilobárním postižením JMKRK, kde FLRV je nedostatečný. 
V  první době provedeme odstranění nádoru z  jednoho (nejčastěji levého) laloku jater a  ve  druhé době po  regeneraci 
zbylého laloku jater (obvykle po 4–8 týdnech) provedeme odstranění druhostranného jaterního laloku. Mortalita dvojdobé 
resekce jater je nízká (1-2%) a je plně srovnatelná s jednodobými resekcemi. Nevýhodou této metody je poměrně dlouhý 
interval optimálního nárůstu FLRV, kde je nebezpečí dalšího nárůstu nejen jaterních, ale i mimojaterních metastáz. Dalším 
problémem je vznik adhezí po prvním výkonu, které komplikují sekundární výkon. 

Metody PVE (PVL) zvyšují FLRV o 8–27% u 72–80% nemocných v intervalu 4–6 týdnů (18, 19). Jde o bezpečné metody, 
kde dlouhodobé výsledky jsou srovnatelné s  výsledky primárních resekcí jater. Hypertrofi e jater může být pomalejší 
u nemocných vyššího věku, dále u diabetiků, malnutrice, infekce a poškození jaterní tkáně zevní noxou. Poměrně dlouhý 
interval hypertrofi e jater po  PVE může být příčinou zvětšení objemu jaterních, nebo nárůstu mimojaterních metastáz. 
Nedořešenou otázkou zůstává využití perioperační onkologické léčby současně s PVE, PVL na regeneraci jater a dlouhodobé 
výsledky následné resekce jater. 

Z důvodu poměrně pomalého nárůstu FLRV po PVE (PVL) s nebezpečím progrese JMKRK se hledají další, novější metody, 
jako jsou ALPPS nebo PVE s aplikací HSC, ke zkrácení intervalu nutného k hypertrofi i FLRV.

ALPPS je metoda, která znamenala velký historický průlom v jaterní chirurgii nemocných s primárními nebo sekundárními 
nádory jater, kde FLRV je nedostačující. Metoda využívá dvouetapového výkonu s maximálním zkrácením časového intervalu 
mezi oběma výkony, což je podstatné k zabránění růstu nádoru v játrech a vytvoření pevných pooperačních srůstů v oblasti 
jater. Používá se zároveň u nemocných, kde PVE, PVL selhala jako tzv. „rescue“ terapie. Prvním výkonem je podvaz pravé 
větve portální žíly společně s větvemi pro segmenty 4A and 4B s ponecháním zásobení jater arteriální krví a in situ rozdělení 
jaterního parenchymu mezi laterálními a mediálními sektory levého laloku jater. Druhým výkonem je pak podvaz a přerušení 
pravé jaterní tepny, žlučovodu a žíly a odstranění pravé strany jater s nádorem. Recentní studie popisují nárůst FLRV o 40 
– 80% v intervalu 6-9 dní po první fázi výkonu, nebo až 22% každodenní nárůst FLRV v porovnání se zhruba 3% nárůstem 
po PVE. Trvajícím problémem této metody je stále vysoká morbidita (kolem 35%) a mortalita (kolem 8%) v porovnání 
s ostatními výkony indikovaných pro nárůst FLRV. 

Metoda PVE s aplikací HSC se snaží zvýšit a  zrychlit regenerační kapacitu jaterního parenchymu a  zkrátit tak interval 
nutný pro nárůst FLRV po PVE. Podstatou metody je PVE na straně nádoru, odběr HSC z kostní dřeně nebo z krve pomocí 
leukaferézy s  následnou jejich aplikací do  druhostranné větve portální žíly. HSC zvyšují rychlost regenerace jaterního 
parenchymu především parakrinními mechanismy sekrecí cytokinů a  růstových faktorů stimulující růst a  diferenciaci 
hepatocytů, cholangiocytů a dalších buněk. V porovnání se samotnou PVE má tato metoda lepší výsledky co do rychlosti 
nárůstu FLRV, která se tak zkracuje na 2–3 týdny. Velkou výhodou metody oproti ALPPS je nulová mortalita a minimální 
morbidita nemocných. 

Diagnostika a chirurgická léčba metastáz kolorektálního karcinomu
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Další metodou je ultrasonografi cky asistovaná jednodobá hepatektomie – „ultrasound-guided enhanced one-stage 
hepatectomy“ (e-OSH), která využívá peroperační USG k navigované resekci bilobárních JMKRK s maximálním šetřením 
zdravého jaterního parenchymu. Metodu lze využít i u nemocných s větším počtem JMKRK v oblasti FLRV, kde se využívá 
společně s PVE (PVL) druhostranného řečiště. 

V poslední době je diskutována i možnost transplantace jater u neresekovatelných JMKRK. Tato metoda je využívána jen 
u přísně selektovaných nemocných s JMKRK bez přítomnosti mimojaterních metastáz. Metoda však dosahuje podstatně 
horších výsledků než resekční léčba. 

K  paliativním výkonům pak patří termoablační metody (radiofrekvenční ablace – RFA, mikrovlnná ablace – MWA, nebo 
ireversibilní elektroporace – IRE), které jsou využívány tam, kde nelze z různých důvodů provést jaterní resekci. Jsou rovněž 
součástí jaterních resekcí, ať už při vytvoření linie řezu pomocí koagulační nekrózy, nebo v rámci kombinovaných výkonů 
u vícečetných JMKRK, kde se část metastáz resekuje a zbylé pak jsou ošetřeny termokoagulací. K nejčastěji užívaným 
termoablačním metodám patří RFA a MWA. Obecně mají horší dlouhodobé přežívání a časnější recidivu JMKRK především 
tam, kde je JMKRK lokalizována u větší cévy, kde krevní proud vede k ochlazování termického efektu (tzv. „heat sink eff ect“) 
a  tudíž horší ablaci příslušné JMKRK. Horší výsledky jsou rovněž u  JMKRK lokalizovaných na  povrchu jater (nebezpečí 
diseminace a implantace nádorových buněk na peritoneu) a u JMKRK větších 3 cm.

Přibližně u 2/3 nemocných, u kterých se primárně podaří odstranit JMKRK dojde v různém časovém intervalu po operaci 
k recidívě JMKRK, nejčastěji v prvních 2 letech po operaci jater. Recidíva je vázána jen na jaterní tkáň u 25% nemocných. 
Opakované resekce jsou bezpečné a jejich dlouhodobé výsledky se blíží výsledkům primárních resekcí jater. Tam, kde nelze 
provést další resekční výkon, je často možné využít termoablační techniky k destrukci JMKRK. 5-leté přežívání nemocných 
po opakovaných výkonech se pohybuje mezi 40–50%. Uvádí se, že čím časnější recidiva, tím horší dlouhodobé přežívání 
nemocných po dalším výkonu na játrech.

Vzniklo s podporou Výzkumného záměru UK v Praze – PROGRES Q 39
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Současná onkologická léčba 
kolorektálního karcinomu
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Adjuvantní léčba CRC 
Ve stádiu II resekovaného CRC pT4, N0, M0 a pT3, N0, M0 high risk podskupina se doporučuje kontinuální 5-fl uorouracil /
LV nebo kapecitabin. Ve stádiu III se doporučuje adjuvantní chemoterapie:
– kontinuální 5-fl uorouracil/LV nebo kapecitabin nebo bolusový 5-fl uorouracil/LV nebo FOLFOX nebo CAPOX nebo FLOX. 

Léčba mCRC
Doporučení odborných společností v závislosti na výkonnostním stavu nemocných se staví u nemocných s metastatickým 
kolorektálním karcinomem (mCRC) za podání maximálního počtu léčebných schémat, ze kterých mohou nemocní profi tovat. 
Dnes se počet těchto léčebných linií v souvislosti s mutačním stavem genu RAS pohybuje od tří do čtyř léčebných linií. 

Hlavním nositelem terapeutického účinku v  léčbě kolorektálního karcinomu, a to jak v adjuvantním záměru, tak v  léčbě 
metastatického onemocnění, je chemoterapie, které více či méně úspěšně v jednotlivých liniích léčby sekunduje léčba cílená.

Po vyčerpání kombinačních léčebných schémat postavených na kombinacích 5 – fl ouoruracilu, leukovorinu a oxaliplatině či 
irinotekanu. U nemocných s divokou verzí RAS genu pak můžeme volit v léčbě metastatického onemocnění jak anti – EGFR 
léčbu, tak anti VEGF, u nemocných s mutovanou verzí pak pouze anti- VEGF. Asi u 5% nemocných se vykytuje nádorová 
mikrosatelitní instabilita. 

Do popředí se tak dostává léčba podkladě znalostí genetického profi lu nádoru. Platí obecná léčebná doporučení:
• RAS wild typ nádorů podání anti-EGFR protilátky(all-RAS WT, L>R)
• defi cientní mismatch repair nádorů podání imunoterapie: PD-1, PD-L1, CTLA-4
• BRAF mutovaných nádorů podání cílené terapie/kombinace: EGFR, MEK, BEACON
• nádorů s KRAS mutací AMG510; T-buněčný přenos
• nádorů s HER2 amplifi kací podání duální inhibice: trastuzumab+ lapatinib/pertuzumab

Tato doporučení jsou v našich úhradových podmínkách kromě nemocných s wild RAS typem nádorů čistě teoretická, mnohdy 
ve stádiu ověřování klinickými studiemi.

Současná onkologická léčba kolorektálního karcinomu
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Postavení radioterapie 
v léčbě kolorektálního karcinomu

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ, Brno

1. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie
- její význam pro lokální kontrolu je signifi kantní, potvrzeno více studiemi
- u lokálně pokročilých karcinomů rekta zvyšuje možnosti R0 resekce a zachování svěrače
- možnost R0 resekce zvyšuje jak protrahovaná, tak akcelerovaná RT (s odstupem 6–8 týdnů po RT)

2. IMRT a VMAT technika RT (fotonová) s IGRT nastavením snižuje toxicitu radioterapie
- využití i v radiochirurgii jaterních, plicních a uzlinových metastáz, v CNS
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Postavení radioterapie v léčbě kolorektálního karcinomu

Spoluautoři: Lukáš Bobek, Petr Pospíšil
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ, Brno

Pro stanovení léčebné strategie je nezbytná přesná diagnostika určující rozsah, umístění tumoru konečníku, stav mízních 
uzlin, potenciální cirkumferenční resekční okraj (CRM) podle případné infi ltrace perirektální tukové tkáně, event. postižení 
mezorektální fascie (MRF). 

Důležité je určení vzdálenosti tumoru od anu (za tumory rekta se pokládají tumory do 15 cm při měření od análního okraje), 
hodnota se liší podle použité metody – u rigidní či fl exibilní endoskopie je to od análního okraje u MR je to od anorektální 
jukce, roli hraje i poloha pacienta při vyšetřování (tab. 1).

Tab. 1. Stanovení vzdálenosti od anu v závislosti na požité diagnostické metodě

Lokalizace tumoru Rigidní rektoskopie Flexibilní endoskopie MR
Dolní rektum do 5 cm do 5 cm do 4 cm
Střední rektum > 5 až 10 cm > 5 až 10 cm > 4 až 10 cm
Horní rektum > 10 až 15 cm > 10 až 15 cm > 8 až 12 cm
Referenční bod měření Anální okraj Anální okraj Anorektální junkce

Léčebná strategie
Cílem léčby je maximálně omezit riziko reziduální choroby a tím zvýšit možnost lokální kontroly. Dalším cílem je zachování 
funkce svěrače a minimalizovat akutní a pozdní vedlejší nežádoucí účinky léčby. Pacienti s karcinomem konečníku mají být 
došetřováni a následně léčeni na pracovištích, která mají dostatek zkušenosti s  léčbou tohoto onemocnění především 
v rámci Komplexních onkologických center (KOC).

Léčebná strategie má být stanovena na základě rozhodnutí multidisciplinárního týmu.

Před zahájením je nutno určit přesný rozsah onemocnění (dokončený staging), stanovit TNM klasifi kaci, vztah tumoru 
k mezorektální fascii (MRF) a její případné postižení, velikost tumoru, jeho lokalizaci a vzdálenost od análního okraje.

Chirurgická léčba
Základem lokální léčby karcinomu rekta je radikální chirurgický zákrok. V  případě neadjuvantní léčby je nutné stanovit 
optimální načasování chirurgického výkonu.

Načasování (timing) operace po krátkém kurzu předoperačního ozáření (5x5 Gy) je na 7.–9. den po zahájení radioterapie, 
tedy odstup 2–4 dny od ukončení ozáření. Interval mezi ukončením normofrakcionované chemoradioterapie a chirurgickým 
výkonem má být 6–8 týdnů. U starších pacientů (> 80 let) nebo pacientů v horším celkovém stavu, kteří nemohou být 
léčeni normofrakcionovanou chemoradioterapií, může být operace odložena 6–8 týdnů po  skončení akcelerovaného 
předoperačního ozáření (5x5 Gy). Nicméně u pacientů s operabilním tumorem v dobrém celkovém stavu zůstává tento 
postup experimentální a je předmětem probíhajících studií.
V případě, že po předoperační chemoradioterapii dojde ke klinicky kompletní odpovědi primárního tumoru, standardním 
postupem zůstává totální mezorektální excize (TME). I  když se po  provedené lokální excizi jizvy prokáže patologická 
kompletní odpověď tumoru (pCR) nelze menší výkon než TME považovat za standardní. 

Systémová terapie
Systémová léčba je určena standardy České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP: Zásady cytostatické léčby maligních 
onkologických onemocnění; www.linkos.cz). Systémová léčba nachází uplatnění jak v adjuvanci, tak v léčbě metastatického 
onemocnění, u karcinomu rekta potom také v léčbě neoadjuvantní v kombinaci s radioterapií. 

Radioterapie
V  léčebné strategii má své pevné místo radioterapie. V  současné době se v  léčebné strategii karcinomu konečníku 
radioterapie používá především v  neoadjuvantním a  adjuvantním podání. Zevní radioterapie je indikována pro nádory 
rekta do  vzdálenosti 15 cm od  análního okraje, tumory lokalizované výše jsou většinou léčeny jako karcinom colon 
(sigmoidea) s výjimkou tumorů invadujících do přilehlých pánevních orgánů a struktur nebo peritoneálního ohbí (individuální 
zvážení předoperační radio(chemo)terapie. 



5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 91

Postavení radioterapie v léčbě kolorektálního karcinomu

Předoperační radioterapie
Cílem (neoadjuvantní) léčby je především snížení rizika lokální recidivy. Dále dosažení operability a umožnění R0 resekce 
u pokročilých tumorů zejména tam, kde je postižena mezorektální facie (MRF +) nebo u stadií T4, kde je riziko pozitivity 
cirkumferenčního resekčního okraje. Dalším cílem je snaha o zachování funkce svěrače u nízce sedících tumoru, kde hrozí 
riziko trvalé stomie.

Existují dva způsoby předoperační radioterapie:
1. Standardní kurs radioterapie s  dávkou 45–50,4 Gy v  25-28 frakcích s  operací odloženou o  6–8 týdnů, zpravidla 
v kombinaci se systémovou terapií – chemoterapií (experimentálně i s biologickými preparáty) – s 5-Fu formou kontinuální 
infúze (lépe než bolus) nebo s perorálními 5-Fu prekursory (kapecitabin nebo uracil-tegafur – UFT)
2. Akcelerovaný režim radioterapie 5×5 Gy následovaný okamžitým chirurgickým zákrokem.

Předoperační radioterapie standardní frakcionací (5×1,8–2,0 Gy/týden) je indikována u lokálně pokročilých nádorů (T3, 
T4), v případě průkazu patologických (postižení) lymfatických uzlin, u nízce sedících tumorů a dále u hraničně resekabilních 
nebo neresekabilních nádorů s  cílem redukce primárního nádoru. Výhodou delšího kurzu radioterapie je šance redukce 
objemu tumoru (downstaging, downsizing), případně i dosažení kompletní patologické remise, zlepšení resekability tumoru, 
zvýšení šance na svěrač záchovný operační postup.

Akcelerovaný režim předoperační radioterapie (5×5,0 Gy/týden) může být indikován u vybraných pacientů s operabilními 
nádory. Není vhodný u hraničně operabilních tumorů, protože nelze očekávat redukci nádorového objemu (downstaging, 
downsizing). Předpokládanou výhodou akcelerovaného režimu je redukce možnosti peroperační diseminace. Výhodou je 
krátká předoperační doba léčby ve srovnání s dlouhodobým kurzem chemoradioterapie. 

Avšak v poslední době se ukazuje, že i po krátkém kurzu předoperačního ozáření lze redukci nádoru očekávat, pokud je 
operace odložena o 6-8 týdnů. Tento přístup zatím nelze považovat za standardní, ale je ho možné individuálně zvažovat 
u starších pacientů nebo u pacientů se závažnými komorbiditami, kteří nemohou podstoupit klasickou chemoradioterapii 
(probíhající švédská studie). 

Teoretickou nevýhodou akcelerované radioterapie je vyšší riziko vzniku pozdních ireverzibilních změn orgánů v  oblasti 
pánve (poslední literární údaje však toto nepotvrzují).
 
Pro určení operability před akcelerovanou neoadjuvantní radioterapií 5×5,0 Gy je nutné provedení MR vyšetření ke stanovení 
operability (negativní radiální resekční okraj, CRM).

Akcelerovanou radioterapií se aplikuje obvykle nejčastěji dávka 25,0 Gy v 5 frakcích od pondělí do pátku. Cílové objemy 
jsou stejné jako v případě dlouhého kurzu RT (bez boost). Operaci je nutno provést do 72 hodin od ukončení radioterapie, 
dříve než se plně projeví její akutní toxicita. 

Použití krátkého či dlouhého kurzu (chemo)radioterapie je rovnocenné tam, kde redukce nádorového objemu není nutná 
a  také tam, kde není postižena mezorektální fascie. Oproti tomu provedení krátkého kurzu RT je mnohem jednodušší 
a nákladově efektivnější.

Bylo prokázáno, že předoperační chemoradioterapie následovaná adjuvantní chemoterapií ve  srovnání s  pooperační 
chemoradioterpií a adjuvatní chemoterapií výrazně snižuje riziko lokální recidivy, má nižší akutní i pozdní toxicitu a dává větší 
šanci na chirurgické postupy zachovávající svěrač a tedy zlepšuje funkční výsledky u nízce umístěných nádorů konečníku. 
Avšak vzdálené recidivy a celkové přežití jsou u obou postupů podobné.

Neoadjuvantní konkomitantní chemoradioterapie
V  současné době se prosazuje v  neoadjuvantní i  adjuvantní léčbě zhoubných nádorů konečníku konkomitantní 
chemoradioterapie (výhledově i  s  kombinací biologických cílených preparátů, např. bevacizumab). Randomizovanými 
studiemi je potvrzeno dosahování lepších léčebných výsledků po  aplikaci kombinované neoadjuvantní konkomitantní 
chemoradioterapie. 

Konkomitantní chemoradioterapie je zatížena vyšší toxicitou a proto musí být její indikace pečlivě zvažována (zvl. u pac. 
vyššího věku s interkurentními chorobami). Konkomitantní chemoradioterapie může být zvažovanou léčebnou modalitou 
u inoperabilní lokální recidivy karcinomu konečníku u nemocných, kde zatím radioterapie nebyla provedena. 
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Přidáním systémové chemoterapie k předoperační radioterapii se zvyšuje míra kompletních patologických remisí i dosažení 
downstagingu tumoru. Radioterapie je aplikována standardní frakcionací 5×1,8–2,0 Gy/týden. K  potenciaci účinku 
radioterapie se standardně využívá kontinuálně aplikovaný 5-fl uorouracil v 1. a 5. týdnu radioterapie (500–1000 mg/m2 
i.v. kont., den 1.–5.). 

Další možností je konkomitantní aplikace kapecitabinu. Kapecitabin je aplikován v průběhu radioterapie (i během víkendů) 
dvakrát denně 825 mg/m2 (další možností je aplikace 900 mg/m2 nebo 825 mg/m2 v dny radioterapie). Další možností je 
kombinace FuFA.

Nevýhodou neoadjuvantní radioterapie standardní frakcionací (5×1,8–2,0 Gy/týden, 46–50 Gy, celkem 4–6 týdnů) 
je oddálení termínu operace. Chirurgické řešení je doporučováno provést aspoň 6-8 týdnů po  ukončení neoadjuvantní 
standardně frakcionované radioterapie (vhodné je i přešetření stagingu), kdy se plně projeví účinek neoadjuvantní terapie. 
Odezní akutní postradiační změny a ještě se neprojeví chronické změny normálních tkání po ozáření.

Pozn: U  schématu s  kapecitabinem nejsou zatím ukončeny studie 3. fáze klinického zkoušení, ale předběžné výsledky 
jsou značně přesvědčivé. Kapecitabin t.č. může v  ČR předepsat onkolog u  nemocných s  nemožností žilního přístupu 
v neoadjuvantním podání v kombinaci s radioterapií u nemocných s karcinomem rekta stadia Dukes B, C.

Neoadjuvantní léčba u karcinomu rekta je doporučena:
Středně pokročilá stadia: cT3c-d MRF- cN0/N+, horní/střední třetina, nebo ≥cT3a MRF- cN0/N+, dolní třetina 
Indikována buď krátká RT, nebo CHT-RT (obě varianty možné; více se preferuje CHT-RT). Pokud jde o snížení rizika lokální 
recidivy, oba režimy mají podobnou efektivitu, srovnatelná je i pozdní toxicita. Výhodou zkrácené RT je především nižší 
akutní toxicita.

Lokálně pokročilá stadia: cT3 MRF+ nebo cT4 nebo cN+ laterální pánevní (LU v  povodí a. rectalis media, a. 
obturatoria, a. iliaca interna)
Indikována předoperační CHT-RT, pak operační řešení s odstupem 6-8 týdnů. V případě vyššího věku nebo u pacientů se 
závažnými komorbiditami možno zvážit i krátký kurz RT s odloženou operací po 6-8 týdnech.

Závěr
Cílem (neoadjuvantní) léčby je především snížení rizika lokální recidivy. Dále dosažení operability a umožnění R0 resekce 
u pokročilých tumorů zejména tam, kde je postižena mezorektální facie (MRF +) nebo u stadií T4, kde je riziko pozitivity 
cirkumferenčního resekčního okraje. Dalším cílem je snaha o zachování funkce svěrače u nízce sedících tumoru, kde hrozí 
riziko trvalé stomie.
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1. Incidence kolorektálního karcinomu u jedinců starších 50 let má v zemích s efektivním screeningovým programem 
klesající tendenci. 

2. Světová epidemiologická data ukazují stoupající incidenci kolorektálního karcinomu u jedinců mladších 50 let 
(tzv. věkově předčasný kolorektální karcinom). 

3. Počítačové mikrosimulační modely naznačují pozitivní nákladovou efektivitu screeningu kolorektálního karcinomu 
od 45 let věku. 

4. Výhodou časného zahájení screeningu je vyšší záchyt prekurzorů kolorektálního karcinomu a tím spojené redukci 
incidence, mortality a morbidity tohoto onemocnění ve vyšších věkových kategoriích. 

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

Vojenské fakultní nemocnice Praha

 Screening kolorektálního karcinomu 
od 45 let věku – realita nebo fi kce
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Kolorektální karcinom (KRK) je třetí nejčastější maligní onemocnění celosvětově s  incidencí 1,8 milionů nových případů 
ročně, což představuje přibližně 10 % všech malignit. Zároveň je KRK celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí 
na malignitu s mortalitou 881 000 jedinců ročně (1). V současnosti lze pozorovat ve světě tři epidemiologické trendy: 
a) stoupající incidence i mortalita (pobaltské oblasti, Rusko, Čína a Brazílie); b) stoupající incidence a klesající mortalita 
(Velká Británie, Kanada, Dánsko, Singapur); c) klesající incidence a mortalita (Česká republika, USA, Japonsko, Francie, 
Holandsko). Sekundární prevence KRK formou screeningu představuje nejefektivnější metodu snižující incidenci a mortalitu 
tohoto onemocnění. Screening KRK se opírá o skutečnost, že věk patří mezi nejsilnější rizikový faktor KRK, a proto většina 
odborných společností doporučuje zahájení screeningu od 50 roku života. Pozitivní efekt screeningu lze pozorovat například 
na epidemiologickém vývoji KRK v České republice (ČR). Od zahájení Národního screeningového programu v  roce 2000 
dochází k poklesu incidence KRK o 18,4 % a poklesu mortality o 32,4 % (2). Tento pozitivní jev je sledovatelný u jedinců 
starších 50 let. Naopak, u jedinců mladších 50 let je pozorován vzestup incidence KRK. V anglosaské literatuře je tento 
karcinom označován jako „early onset colorectal cancer“, v češtině lze volně přeložit jako věkově předčasný kolorektální 
karcinom. KRK před 50 rokem života není obvykle častým jevem a pokud se objeví, tak je většinou spojený s hereditárními 
familiárními syndromy (3). V současnosti dochází v USA k vzestupu incidence nehereditárních, sporadických KRK u jedinců 
mladších 50 let. Důvody pro tento jev nejsou zcela jasné, ale předpokládá se vliv změny životního stylu a stoupající výskyt 
obezity. V USA je incidence věkově předčasného KRK 31,4/100 000 obyvatel, což představuje přibližně 10–11 % všech KRK 
v tamní populaci (4). Obdobné zprávy přicházejí i z jiných rozvinutých zemí jakými jsou Kanada, Německo či Austrálie (5,6,7). 
Incidence věkově předčasného KRK vzrostla od roku 1990 v USA o 51 %, přičemž častěji se vyskytuje karcinom rekta. Výskyt 
karcinomů konečníku u mladých dospělých se od roku 1991 do roku 2014 nejen zdvojnásobil (údaje z programu SEER, 
Surveillance, Epidemiology and End Results program), ale odhaduje se, že do roku 2030 vzroste až o 270 % (8). Dospělí 
jedinci narození kolem roku 1990 mají dvojnásobné riziko karcinomu tračníku a čtyřikrát vyšší riziko karcinomu konečníku 
v porovnání s jedinci narozenými kolem roku 1950. Naopak, incidence KRK v USA u osob starších 50 let klesla z maxima 
225,6 / 100 000 osob v roce 1985 na 119,3 / 100 000 osob v roce 2013 (4). Incidence věkově předčasného KRK v ČR 
(40–49 let) má hodnotu 21 / 100 000 osob a vzhledem k stoupajícímu trendu obezity a metabolického syndromu u mladších 
jedinců lze předpokládat stoupající trend do příštích let (9). Nasvědčují tomu data z Registru screeningových kolonoskopií, 
kde pozorujeme postupný nárůst endoskopických terapeutických výkonů u jedinců mladších 50ti let. Stoupající incidence 
věkově předčasného KRK vedla v roce 2018 k vydání nových doporučení Americké onkologické společnosti (American Cancer 
Society; ACS), které uvádí zahájení screeningu u asymptomatických jedinců již od 45 let věku (10). Tato doporučení se 
opírají o výsledky mikrosimulačních modelů, což jsou so	 warové programy, které simulují individuální životy velké kohorty 
lidí a vliv rizikových i protektivních faktorů včetně screeningu na vznik KRK (11). Na základě těchto počítačových modelů a se 
znalostí současných epidemiologických dat byla zjištěna pozitivní nákladová efektivita screeningu KRK u asymptomatických 
jedinců od 45 let věku. Zahájením časného screeningu KRK lze získat v průměru +25 let získaného života u jedné osoby, 
přičemž množství screeningových testů stoupne pouze o 17 % (12). Koloskopie a imunochemické testy na okultní krvácení 
(FIT) představují nejvýhodnější screeningové testy u jedinců ve věku 45-50 let. Výhodou časného zahájení screeningu KRK 
je brzký záchyt prekancerosních lézí a snížení incidence a mortality KRK v produktivním věku. Současně u mladších jedinců 
je nižší výskyt komplikací spojených s  kolonoskopickým vyšetřením v  porovnání s  jedinci nad 50 let (13,14). Naopak, 
americké sdružení odborníků z oboru primární péče a prevence, US Preventive Service Task Force (USPTF), nedoporučuje 
zahájení screeningu KRK od 45 let věku s ohledem na nedostatečné důkazy vedoucí k této změně (15). Poukazují na to, že 
počítačové mikrosimulační modely neodráží realitu běžné praxe, jakou je například míra compliance jedinců ke screeningu. 
I přesto, že počítačové mikrosimulační modely naznačují pozitivní nákladovou efektivitu screeningu KRK od 45 let věku, 
bude nutné k potvrzení efektivity časnějšího screeningu KRK provedení populačních epidemiologických studií. 

Podpořeno grantem MO 1012 a Progres Q28/LF1. 
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1. Kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici stanovená POCT nebo laboratorními analyzátory s garantovanou externí 
kontrolou kvality bude od ledna 2020 screeningovou metodou KRCA.

2. Personalizovaný populační screening KRCA zahrnuje vícerozměrné vyhodnocení rizika KRCA včetně inteligentního 
vyhodnocování hodnot FIT testů.

3. Role praktických lékařů bude především v personalizovaném přístupu, protože znalosti rodinné historie, životního 
stylu, environmentálních a genetických faktorů, ve vztahu ke kvantitativním hodnotám koncentrace hemoglobinu 
ve stolici mají právě praktičtí lékaři.

4. Personalizaci screeningu KRCA lze řešit postupně, inteligentní analýzu hodnot FIT v závislosti na věku, pohlaví 
a metodě detekce FIT bude prvním krokem.

MUDr. Petr Kocna, CSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

1. lékařské fakulty Karlovy University a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Personalizace screeningu KRCA – 
inteligentní vyhodnocování FIT testů
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Kvantitativní FIT test pro okultní krvácení je v  současné době optimálním primárním testem pro screening KRCA. 
Dosavadní důkazy naznačují, že okultní krvácení testované pomocí FIT zůstane nejlepším testem pro populační screening 
KRCA v příštím desetiletí. Kvantitativní FIT nabízí významnou možnost zahrnující hodnoty FIT testu do rizika algoritmu KRCA 
screeningu (Benton 2015) a pro personalizaci screeningových programů. Kolorektální karcinom představuje vážné zdravotní 
riziko pro evropskou populaci, převážně v regionu střední Evropy, kde je druhou nejčastější rakovinou stejně jako druhou 
nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. Nastavení cut-off  hodnoty pro kvantitativní analýzu Hb ve stolici a optimalizace 
screeningových programů se řídí odbornými, epidemiologickými a ekonomickými aspekty v jednotlivých zemích.

Kvantitativní FIT test pro okultní krvácení nahrazuje ve  většině zemí guajakové testy (gFOBT) z  mnoha důvodů, 
především však z pohledu citlivosti testu. Senzitivita gFOBT pro detekci kolorektálních karcinomů se pohybuje kolem 30%, 
zásadní výhodou gFOBT byla však jejich téměř nulová falešná pozitivita při téměř 100% specifi citě. Rozhodnutím Komise 
pro screening KRK MZ ČR ze dne 2.července 2012 byl gFOBT  test pro okultní krvácení při screeningu KRCA nahrazen 
imunochemickými testy – iFOBT (FIT), a to jak kvalitativními – rapid testy, tak kvantitativní analýzou hemoglobinu. Analýzou 
screeningových dat za rok 2016 byla zjištěna průměrná pozitivita FIT 7,2% s velmi vysokou variabilitou mezi regiony v České 
republice – 4,0 až 13,3 % (Májek 2017). Rozhodnutím Komise pro screening KRK MZ ČR byl schválen text aktualizovaného 
Věstníku MZ ČR pro screening KRCA, a screeningovou metodou bude od ledna 2020 pouze kvantitativní imunochemický 
test (FIT) ověřený externí kontrolou kvality. Touto zásadní změnou dochází k výraznému zpřesnění pozitivity FIT.

Screening rakoviny tlustého střeva a  konečníku může zachránit životy, je ale třeba cíleného, osobního – 
personalizovaného screeningu. Aktuální studie zkoumají individuální posouzení rizik na základě rodinné historie, životního 
stylu, environmentálních a genetických faktorů. Kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici – hodnoty FIT a jejich změny 
v čase jsou jedním z faktorů pro identifi kaci pacientů s vysokým rizikem vzniku KRCA. Základními cíly personalizovaného 
screeningu je snížení zatížení screeningu, snížení využívání omezených zdrojů, snížení nákladů a samozřejmě snížení výskytu 
a úmrtnosti na KRCA.

Význam nízkých hodnot Hb (negativních FIT testů) zdůrazňuje holandská studie (Grobbee 2017). Po 8 letech sledování 
měli účastníci s výchozími koncentracemi hemoglobinu 8-10 μg/g vyšší kumulativní výskyt pokročilých neoplázií (33%) než 
účastníci s nulovou hodnotou hemoglobinu – 5% (p<0.001). U osob s koncentracemi hemoglobinu 8-10 μg/g se zvýšilo 
rizikové skóre pro KRCA z hodnoty 1,2 (osoby s koncentrací 0-2 μg/g) – až na 8,2 opět při významnosti p<0.001. Účastníci 
se dvěma po  sobě následujícími koncentracemi 8 μg/g měli 14-násobné zvýšení rizika pokročilé neoplázie ve  srovnání 
s účastníky se dvěma po sobě jdoucími nulovými koncentracemi hemoglobinu ve stolici, opět p<0,001. Výchozí a následné 
koncentrace hemoglobinu ve  stolici byly vyhodnoceny jako nezávislé prediktory pro rozvoj pokročilých neoplazií a  tyto 
informace by měly být použity při navrhování personalizovaných strategií pro KRCA screening. Rozsáhlá studie NHS 
z května 2017 (Westwood 2017) analyzuje na 271 stranách se 147 tabulkami efektivitu automatizovaných, laboratorních 
FIT testů – (Eiken, Japonsko), HM-JACKarc (Kyowa Medex, Japonsko), FOB Gold (Sentinel, Itálie), komplex Ridascreen Hb/
Ht (R-Biopharm, Německo) pro primární péči a osoby s nízkorizikovými příznaky KRCA. Studie sumarizuje závěry tak, že 
imunochemické testy hemoglobinu ve stolici jsou pravděpodobně klinicky i ekonomicky efektivní strategií pro třídění osob, 
kteří se v primární péči prezentují s příznaky dolní části zažívacího ústrojí při současně nízkém riziku kolorektálních nádorů.

Věkový interval doporučený pro screening KRCA asymptomatických osob je při personalizovaném přístupu řešen 
individuelně. Doporučení publikované v Spojených státech v roce 2018 posunulo screening KRCA již od 45 let (Wolf 2018). 
„Věk je samozřejmě důležitý, ale rovněž několik dalších faktorů, jako je pohlaví, příbuznost prvního stupně s CRC, vysoký 
index tělesné hmotnosti (BMI), metabolický syndrom, kouření cigaret, strava, užívání určitých léků (aspirin, nesteroidních 
protizánětlivých léků, hormonální substituční terapie) a adherence. Nedostatkem je neschopnost integrovat tyto faktory 
do personalizovaného screeningu“, takto reagoval bezprostředně prof. Imperiale. Inteligentní hodnocení FIT testů by mělo 
rovněž zahrnovat variabilitu FIT hodnot, které se liší podle věku a pohlaví. Studie provedená v Kaiser Permanente (USA) 
na souboru 640 859 osob, deklaruje doporučené cut-off  při zvolené pozitivitě 8% následovně: muži 20 μg/g, ženy 15 μg/g, 
50-59 let 15 μg/g, 60-69 let 20 μg/g, 70-75 let 25 μg/g (Selby 2018).

Personalizace screeningu KRCA – inteligentní vyhodnocování FIT testů
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Riziko vzniku kolorektálního nádoru, jeho predikce, je dalším prvkem personalizace screeningu. Studie Colonpredict 
(Cubiella 2016) zahrnuje do vícerozměrného modelu 11 proměnných s následující faktory rizika – věk (1.04), mužské pohlaví 
(2.2), Hb ve stolici ≥ 20 μg/g (17.0), Hb v krvi < 10 g/dl (4.8), CEA ≥ 3 ng/ml (4.5), předchozí kolonoskopie (0.1), krvácení 
z  rekta (2.2) a  změna střevní pasáže (1.7). Přínos výpočtu rizika srovnává studie (Park 2019) a  procento nalezených 
pokročilých kolorektálních neoplasií metodou FIT při cut-off  20 μg/g stolice je 18.8%, výpočtem rizika zahrnující FIT, věk, 
pohlaví, obesitu, kouření a diabetes je při hodnotě > 80 téměř dvojnásobné – 35.7%. Pro výpočet rizika vzniku pokročilých 
neoplasií kolorekta byly vypracovány so	 warové aplikace s použitím neuronových sítí (Cooper 2018). Zvýšené riziko vzniku 
KRCA je popsáno nejen u IBD, diabetiků 2.typu ale také u metabolického syndromu (Ulaganathan 2018).

Kvantitativní FIT test pro okultní krvácení je metodou imunologickou a hodnoty koncentrace hemoglobinu ve stolici 
jsou stanoveny ve vztahu na kalibraci analyzátoru, mohou se proto lišit při stanovení na různých analytických systémech. 
Kriterium cut-off  15 μg/g stolice bylo v Holandsku zvoleno na  základě mnoha studií provedených s analyzátorem OC-
Sensor a předpokládaná pozitivita měla být 6,3%. Screening KRCA je však prováděn testem FOB Gold, který byl zvolen 
pro populační screening v Holandsku na základě výběrového řízení, skutečná pozitivita po 1 roce – 12,2% výrazně zvýšila 
potřebu kolonoskopií a vedla k nutnému zvýšení cut-off  kriteria na 47 μg/g, při snížení citlivosti metody a pozitivity testu 
na očekávaných 6.3%. Na letošním meetingu WEO CRC Screening Committee v Barceloně porovnávala Lansdorp-Vogelaar 
variantu nejúčinnějšího screeningu (FIT ročně, 45-80 let, 10 μg/g) s aktuálně realizovaným screeningem (FIT 1x za 2 roky, 
55-75 let, 47 μg/g) se závěrem snížení nárok na kolonoskopie < třetina efektu oproti nejúčinnějšímu screeningu.

Rozdílná pozitivita FIT ve vztahu k technologii analytického procesu je podrobně popsána v německé studii (Gies 2018) 
analyzující 9 rozdílných kvantitativních metod stanovení hemoglobinu ve stolici. Autoři porovnali tři varianty pro nastavení 
cut-off  kriteria. Je-li nastaveno cut-off  doporučené výrobcem, OC Sensor 10.00 μg/g, SENTiFIT-FOB Gold 17.00 μg/g, 
CAREprime Hb 6.30 μg/g, QuikRead go iFOBT 15.00 μg/g a Eurolyser FOB test 8.04 μg/g, pak je pozitivita testu 6,8 – 6,2 – 
12,3 – 6,8 – 5,7%. Při shodně nastavené cut-off  na 15,00 μg/g je pozitivita pro tyto analyzátory 3,4 – 6,6 – 5,6 – 5,9 – 4,0% 
a je-li nastavena shodná specifi cita na 96.7%, pak je téměř shodná pozitivita mezi 5,9 – 6,1%, ale pro každý analyzátor je 
nutno volit specifi cké cut-off  – OC Sensor 6.60 μg/g, SENTiFIT-FOB Gold 17.68 μg/g, CAREprime Hb 12.35 μg/g, QuikRead 
go iFOBT 15.00 μg/g a Eurolyser FOB test 6.11 μg/g. Na letošním meetingu WEO CRC Screening Committee v Barceloně 
prezentovala Ulrike Haug analýzu 2.8 milionů FIT provedených v Německu v roce 2018 technologiemi 12 různych výrobců, 
nebylo defi nováno cut-off , ale požadavek na metodu – 25% senzitivita pro záchyt pokročilé neoplasie a > 90% specifi cita 
FIT testu. Závěry podstatné pro náš český screening – metoda OC-Sensor provedená u 1.347 061 osob, cut-off  10 μg/g 
měla pozitivitu 10.2%, metoda FOB Gold provedená u 532 133 osob, cut-off  17 μg/g měla pozitivitu 7.9%.

Personalizaci screeningu KRCA budeme řešit, předpokládám, postupně. Prvním, nejjednodušším krokem by mohlo být 
inteligentní vyhodnocení FIT testu na základě věku a pohlaví, které umí řešit každý laboratorní informační systém, včetně 
variability technologií, která budeme v Česku používat. Dalším krokem bude variabilita doporučeného věku pro screening 
zahrnující rodinnou historii, životní styl, environmentální a  genetické faktory, ve  vztahu ke  kvantitativním hodnotám 
koncentrace hemoglobinu ve  stolici. Posledním krokem bude integrace analýzy FIT a  výpočtu rizika vzniku KRCA nejen 
v asymptomatické populaci ale rovněž u symptomatických osob v gastroenterologii, nemocných a dispenzarizovaných, kdy 
průběžně prováděný FIT test by mohl být jedním z kriterií pro včasnou detekci intervalových karcinomů. V personalizovaném 
přístupu ke screeningu KRCA výrazně vzroste role praktických lékařů, protože právě oni mají znalosti rodinné historie, 
životního stylu, a dalších environmentálních a genetických faktorů pro posouzení rizika vzniku KRCA.

Personalizace screeningu KRCA – inteligentní vyhodnocování FIT testů
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1. Screening KRK snižuje incidenci a mortalitu na toto onemocnění.

2. Vliv screeningu KRK na celkovou mortalitu není znám.

3. Hlavním rizikem screeningu KRK je „overdiagnosis“ a „overtreatment“.

4. Screening je potřeba individualizovat .

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
2. interní klinika gastroenterologie a geriatrie, FN a LF UP Olomouc

Potenciální rizika screeningu 
kolorektálního karcinomu



120 5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Cílem onkologického screeningu je detekce asymptomatických karcinomů, jejichž následná léčba povede k  prodloužení 
života nemocné osoby. 

Screening kolorektálního karcinomu (KRK) snižuje incidenci a mortalitu na toto onemocnění (disease specifi c mortality). 
Pozitivní dopad screeningu na celkovou mortalitu (overall mortality) však dosud prokázán nebyl a vyžaduje dlouhodobé 
randomizované studie s velkým počtem probandů.

Nemáme tedy vědecký podklad pro tvrzení, že „screening KRK zachraňuje životy“. Musíme teoreticky připustit, že benefi t 
screeningu na incidenci a mortalitu KRK může být neutralizován nebo dokonce převážen negativním ovlivněním celkové 
mortality ( down-stream efekt screeningu). 

Efektivita screeningu je dána poměrem rizika a přínosu. Je-li přínos nulový (neprokázán), je každé riziko nepřijatelně vysoké. 
„Primum non nocere“ zůstává základním etickým požadavkem také v preventivní medicíně.

Hlavními riziky screeningu jsou falešná pozitivita a „overdiagnosis“. Termín „ overdiagnosis“ označuje detekci karcinomu 
(prekancerózy), který by se v průběhu života dané osoby neprojevil. Diagnostika a následná terapie takového onemocnění 
je škodlivá a má potenciál ohrozit nemocného jak na zdraví, tak na životě (off - target deaths). Rizika screeningu jsou často 
přehlížena. Například jen 7 % z 57 primárních screeningových studií kvantifi kuje „overdiagnosis“ a 4 % falešně pozitivní 
diagnózu.

Celoživotní riziko vzniku kolorektálního karcinomu (KRK) je 5 % což znamená, že 95 % populace je metodám screeningu 
vystaveno zbytečně. Většina známých rizik screeningu KRK je spojena s metodou koloskopie a polypektomie, které jsou 
provázeny závažnými gastroenterologickými komplikacemi ve 2,4 %. Bolest při koloskopii reportuje až 32 % osob, přičemž 
kardiovaskulární komplikace sedace jsou udávány ve 2,1 % a mortalita dosahuje 0,007 %. 

Prekancerózní polypy nalézáme přibližně u  32 % screenovaných osob starších 60 let a  míra jejich detekce (adenoma 
detection rate) je jedním z  hlavních parametrů kvality koloskopie. Při tom z  převažující většiny polypů karcinom nikdy 
nevznikne. Jejich detekce je typickým příkladem „overdiagnosis“, která vede k psychologické stigmatizaci a léčbě nemocného 
s potenciálem nežádoucích účinků a komplikací (overtreatment). Až 85 % komplikací koloskopie (perforace, krvácení) je 
spojeno s endoskopickou polypektomií. Závažné komplikace a mortalita kolorektální chirurgie benigních polypů se vyskytují 
ve 24 % resp. 0,7 %. 

Jelikož na současné úrovni poznání nejsme schopni určit benefi t a riziko screeningu v individuálním případě, jsme povinni 
alespoň minimalizovat rizika. V  praxi to znamená především zvážení přínosu screeningu v  individuálních klinických 
souvislostech a sledování parametrů kvality screeningových programů, včetně kvality koloskopie a kolorektální chirurgie.

Potenciální rizika screeningu kolorektálního karcinomu
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1. V současnosti je sledování kvality koloskopie nedílnou součástí screeningového programu.

2. Ke klíčovým indikátorům patří kvalitní střevní příprava v ≥90%, dosažení spodiny céka v ≥90%, ADR v ≥25%, 
správná technika polypektomie v ≥80%, sledování komplikací, zkušenosti pacientů a správná dispenzarizace 
po polypektomii.

3. Byly popsány různé způsoby manipulace s ADR, vzhledem k tomu je snaha o nalezení objektivnějších parametrů, 
například MAP/APC nebo kalkulace ADR ze všech koloskopií, ne pouze screeningových.

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková Ph.D.
Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.

Je kvalita screeningové koloskopie 
měřitelná?
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Spoluautor: Petr Vítek 
Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o., Ostravská Univerzita, 
Fakultní nemocnice Ostrava

Je prokázáno, že koloskopie s odstraněním polypů je asociována se snížením incidence kolorektálního karcinomu (KRK) 
i mortality na KRK. [1, 2] Screeningové vyšetření podstupují asymptomatičtí často zdraví jedinci. Koloskopie může pacienta 
ohrozit jak přímými komplikacemi, tak i  nepřímo sekundárně indikovaným chirurgickým výkonem u  asymptomatické 
neoplázie. Vzhledem k těmto faktům je kladen důraz na kvalitu koloskopického vyšetření a sledování indikátorů kvality. 
Sledování kvality koloskopie by mělo být přímou součástí screeningového programu. V  současné době jsou vyvíjeny 
záznamové systémy, které přímo generují indikátory kvality. 

Dle doporučení ASGE byly indikátory rozděleny na preprocedurální, intraprocedurální a postprocedurální, jako prioritní 
indikátory byly stanoveny adenoma detection rate (ADR), četnost dosažení céka s  fotodokumentací a  dodržování 
doporučených dispenzárních intervalů.[3] 

Aktuální doporučení ESGE z roku 2017 dělí indikátory kvality na hlavní a vedlejší. K těm klíčovým indikátorům patří kvalitní 
střevní příprava v ≥90%, dosažení spodiny céka v ≥90%, ADR v ≥25%, správná technika polypektomie v ≥80%, sledování 
komplikací, zkušenosti pacientů a správná dispenzarizace po polypektomii. [4]

ADR je defi nováno jako procento pacientů podstupujících screeningovou koloskopii nad 50 let věku, u kterých byl odstraněn 
adenomový polyp. Pro ADR byla prokázána inverzní asociace s rizikem intervalového KRK. [5] Corley ve své práci publikoval 
3% pokles incidence KRK a 5% pokles mortality na KRK každé 1% zvýšení ADR. [6] 

ADR je v současnosti zřejmě nejuznávanější indikátor kvality koloskopického vyšetření, přesto jsou popsány metody, jak 
s  ním lze manipulovat a  je snaha o  nalezení objektivnějších indikátorů. Jednou možností manipulace s  ADR je změna 
indikace ke koloskopii, pokud pacient splňuje více indikací, například je odeslán ke screeningu a zároveň je symptomatický, 
tzn. „indication gaming“. Pokud endoskopista nalezne suspektní adenomový polyp, označí koloskopii jako screeningovou 
a pokud ne, označí ji jako diagnostickou. [7] Toto lze omezit kalkulací záchytu adenomů ze všech provedených koloskopií, 
nejen ze screeningových. 

Další nevýhodou ADR je možný tzn. „one and done“ přístup, kdy endoskopista po nalezení jednoho suspektního adenomového 
polypu již nemusí zbylý úsek střeva prohlížet tak pečlivě. [8] Tento problém řeší MAP (mean adenoma per colonoscopy) 
nebo také APC (adenoma per colonoscopy), které počítá s počtem všech nalezených adenomů při koloskopii a zohledňuje 
kvalitu vyšetření celého tračníku. V současnosti je to asi nejobjektivnější parametr, i když Kaminski ve své studii neprokázal 
superioritu MAP nad ADR. [9] Žádná hraniční hodnota pro MAP/APCR zatím není stanovena, ve studii Denise používali cut 
off  0.6. [8]

Je kvalita screeningové koloskopie měřitelná?
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Standard při poskytování a vykazování výkonů 
v rámci screeningu kolorektálního karcinomu v ČR 

(Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 2019)

1. Screening kolorektálního karcinomu (KRK) v České republice (ČR) je řízen Komisí pro screening KRK Ministerstva 
zdravotnictví ČR (MZ ČR)

2. Standardy pro poskytování výkonů v rámci screeningového programu KRK jsou zveřejňovány formou Věstníku MZ 
ČR, jehož poslední platné verze je z roku 2009

3. V současné době je ve finální fázi přípravy nová verze Věstníku, která by měla být platná od ledna 2020

4. Hlavní změnou bude posun věkové hranice pro screeningovou kolonoskopii z 55 let na 50 let věku. Dalšími 
změnami je důraz na kontrolu kvality, zejména u Center pro screeningovou kolonoskopii a možnost provedení 
imunochemických testů na okultní krvácení do stolice kvantitativním testem v laboratoři

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – 

Vojenské fakultní nemocnice Praha
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Standard při poskytování a vykazování výkonů v rámci screeningu kolorektálního karcinomu v ČR 
(Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 2019)

Screening kolorektálního karcinomu (KRK) v České republice (ČR) je řízen Komisí pro screening KRK Ministerstva zdravotnictví 
ČR (MZ ČR). Standardy pro poskytování výkonů v rámci screeningového programu KRK jsou zveřejňovány formou Věstníku 
MZ ČR, jehož poslední platné verze je z roku 2009. V současné době je ve fi nální fázi přípravy nová verze Věstníku, která 
by měla být platná od ledna 2020. 

Screening KRK je i nadále určen pro bezpříznakové (asymptomatické) jedince (ženy i muži) od 50 let věku. K dispozici jsou 
dvě screeningové metody: kvantitativní imunochemický test na okultní krvácení ve stolici (TOKS / FIT, fecal immunochemical 
test) nebo screeningová kolonoskopie. 

FIT se provádí u  jedinců od 50 do 54 věku v  jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu, a  to buď 
v ambulancích praktických lékařů a gynekologů (POCT, point-of-care testy) nebo nově v laboratořích. V případě pozitivního 
testu následuje TOKS-pozitivní kolonoskopie. 

Screeningová kolonoskopie se provádí od věku 50 let a v případě negativního výsledku (z hlediska kolorektální neoplázie) 
je opakována v desetiletých intervalech. 

Preventivní kolonoskopie (TOKS-pozitivní a  screeningové kolonoskopie) jsou prováděny v  Centrech pro screeningovou 
kolonoskopii, u kterých bude nově sledována a vyhodnocována kontrola kvality cestou jasně defi novaných indikátorů kvality: 
• provedení a zadání minimálně 100 preventivních kolonoskopií do Registru preventivních kolonoskopií (Registr)
• adekvátní střevní očista dle BBPS u ≥ 90 % preventivních kolonoskopií
• podíl totálních kolonoskopií (dosažení céka potvrzené foto/videodokumentací) u ≥ 95 % preventivních kolonoskopií
• záchyt adenomových polypů (adenoma detection rate, ADR) celkem ≥ 25 %
• záchyt adenomových polypů (adenoma detection rate, ADR) u mužů ≥ 30 %
• záchyt adenomových polypů (adenoma detection rate, ADR) u žen ≥ 20 %
• sledovaní a vykazování komplikací (krvácení, perforace) do Registru 

Další vývoj screeningového programu by měl být založen na principu medicíny založené na důkazech. Z toho důvodu byl 
vytvořen dotazník s otázkami na aktuální témata, ke kterým se vyjádřili představitelé (zástupci v Komisi pro screening KRK 
MZ ČR) jednotlivých odborností, které se zabývají screeningem KRK.

Dotazník: Screening kolorektálního karcinomu: kde dnes jsme, kam směřujeme, nebo kam bychom se mohli posunout

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice 
Praha, zástupce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP): obor gastroenterologie (GE)
as. MUDr. Petr Kocna, CSc. (Ústav lékařské biochemie a  laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK Praha, zástupce České 
společnosti klinické biochemie ČLS JEP): obor klinická biochemie (KB)
doc.  MUDr.  Bohumil Seifert, Ph.D.  (Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, zástupce Společnosti všeobecného 
lékařství ČLS JEP): obor praktické lékařství (PL)
doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. (Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice 
Praha, zástupce Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP): obor gastroenterologie (GE)

Téma 1 Populační screening kolorektálního karcinomu (KRK) v současné době pokrývá cca 30-35% populace, která by 
měla být testována, a podle zahraničních studií je pro úspěšnou efektivitu screening nutno pokrýt nejméně 50-55 % osob.

Otázka: Je potřeba současný stav 30–35 % zvýšit a provádět screening u vyššího počtu osob, hledáme pro to 
vhodná řešení?

KB: Mezi vhodná řešení by mohla být varianta, jak nabízet FIT test co nejotevřeněji, v ambulancích jakékoliv odbornosti, 
s tím, že výsledek FIT testu, provedený v laboratořích bude dále řešen u praktických lékařů nebo gastroenterologů. FIT test 
není nyní indikován v dispensarizačním protokolu. FIT test by měl být inteligentně vyhodnocován (viz dále) a ročně prováděn 
i  v dispenzarizaci, např. v 10letém období po negativní kolonoskopii, což by mohlo výrazně zvýšit záchyt intervalových 
karcinomů, která nám unikají.

GE: Zvýšení pokrytí cílové populace metodami screeningu KRK je v současné době jeden z hlavních úkolů. V posledních 
letech byly publikovány práce zaměřené na využití FIT v případě negativních preventivních kolonoskopií (TOKS-pozitivní 
a screeningové kolonoskopie). Nejde tedy o dispenzární vyšetření v pravém slova smyslu, to přichází v úvahu v případě 
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pozitivního nálezu na  kolonoskopii. Tedy využití FIT během 10letého intervalu po  negativní preventivní kolonoskopii je 
smysluplné, otázkou zůstává interval vyšetření FIT. 

PL: Těch 30-35 % platí pro pokrytí naší populace od 50 let bez horní hranice, s čímž zahraniční studie nepočítají. Přepočteme-
li pokrytí na populaci srovnatelnou se zahraničními programy, tedy 50-70(75) let, procenta přibydou. Připočteme-li k tomu 
ještě kolonoskopická vyšetření, prováděná v cílové populaci z diagnostických důvodů, dostaneme se nad 50% pokrytí. 
Nástroji pro zvyšování účasti jsou systematické centrální zvaní cílové populace, účinná mediální kampaň a  motivace 
poskytovatelů. V  Evropě jsou dobré zkušenosti se zasíláním testů přímo probandům spolu s  pozvánkou. Ale musíme 
si uvědomit, každý screening má v účasti své limity, dané především svobodou jednotlivce, informovaně se o  zapojení 
do screeningu rozhodnout.

Téma 2 Podle podrobné analýzy publikované ÚZIS je procento III. a IV. stádia KRK přibližně 50 % a tento poměr se výrazně 
nemění. Zahraniční analýzy dokládají, že KRK detekované ve stádiu III. a IV. mají přibližně 50% přežití po dobu 5 let.

Otázka: Jak můžeme modifi kovat screening a zvýšit detekci I. a II. stádia KRK?

KB: Detekci časných stádií, prekanceróz řeší mnoho studií optimalizací FIT testu. Můžeme jít stejným směrem.

GE: Zvýšení záchytu časných stádií KRK je jeden z  hlavních cílů organizovaného screeningového programu. To souvisí 
s dostatečným pokrytím cílové populace v adekvátním věkovém intervalu a s nastavení cut-off  TOKS (viz níže)

PL: Je zajímavé, že obecné ukazatele (incidence, mortalita), mají tak příznivou tendenci, zatímco procento vyšších stadií 
KRK v době diagnózy se s rostoucím screeningem výrazně nemění. Signalizuje to spíše pokroky v léčbě než v samotném 
screeningu. Na druhou stranu největší přínos screeningu je v záchytu a ovlivnění přednádorových lézí. Časnější diagnostiku 
může přinést posunutí dolní věkové hranice screeningu. Proti snížení cut-off imunochemického TOKS hovoří kapacitní 
problémy a zkušenosti ze zahraničí. Zásadním krokem kupředu by mohlo být uvolnění kvantitativního imunochemického 
TOKS, který může provádět přímo v ordinaci téměř polovina praktických lékařů (a všichni v laboratoři), také pro časnou 
diagnostiku. Imunochemický TOKS je významný marker rizika kolorektálního karcinomu u symptomatických pacientů. Tito 
pacienti jsou vyšší prioritou pro kolonoskopii než asymptomatičtí pacienti ve screeningu. 

Na základě studií z posledních let k tomuto kroku přistoupila například NHS ve Velké Británii nebo pojišťovny v Holandsku, 
a tím posílily boj za včasnou diagnostiku kolorektálního karcinomu.

Téma 3 Optimalizace FIT testů pro screening je řešena ve všech státech především z hlediska dostupnosti potřebných 
kolonoskopií. Vysoká citlivost umožňuje detekci časných stádií a zvyšuje samozřejmě počty potřebných kolonoskopií. Počty 
zbytečných kolonoskopií ale zvyšuje především falešná pozitivita FIT testů. V současné době jsme se rozhodli vyžadovat 
pouze kvantitativní analýzu Hb ve stolici, snížit tak počty falešně pozitivních rapid testů, cut-off  ponechat na hodnotě 15 
μg/g a věkový limit jsme snížili na 50 let pro kolonoskopie.
Otázka: Můžeme snížit cut-off  FIT testu a věkový limit pro detekci časnějších stádií KRK s ohledem na dostupnost 
kolonoskopií?

KB: Příkladem může být situace v Holandsku, jak ji referovala I. Lansdorp-Vogelaar na letošním meetingu WEO CRC Screening 
Committee v Barceloně. Porovnávala variantu nejúčinnějšího screeningu, který vypracovali na základě mnoha studií s FIT 
testem OC-Sensor (FIT test 1x ročně, ve věku 45-80 let, cut-off 10 μg/g) s aktuálně realizovaným screeningem s FIT testem 
FOB Gold, který byl zvolen na základě výběrového řízení, podle finančního aspektu (FIT test 1x za 2 roky, ve věku 55-75 let, 
cut-off 47 μg/g). Důvodem uvedených změn byla nutnost snížení počtu potřebných kolonoskopií, se závěrem, že současně 
prováděný screening má pouze třetinový efekt oproti plánovanému, nejúčinnějšímu screeningu.

Doporučujeme snížení věkového limitu na 45 let (viz doporučení v roku 2018 ze Spojených států) a cut-off  snížit na 10 μg/g 
stolice, limit doporučovaný v mnoha studiích a pro OC-Sensor používaný také v Německu (viz referát U. Haug na letošním 
meetingu WEO CRC Screening Committee v Barceloně). V tomto bodě se asi budeme lišit v pohledu na to, co je potřebné, 
a co je realizovatelné.
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GE: V tomto směru byly v České republice recentně učiněny pozitivní kroky, kdy od ledna 2020 by mělo dojít k posunu dolní 
věkové hranice screeningové kolonoskopie na 50 let. To je první krok, který ukáže prostupnost Center pro screeningovou 
kolonoskopii (Centra). Pokud bude dostatečná a čekací doby na kolonoskopii se významně neprodluží, pak lze uvažovat 
o dalším kroku, tedy snížení cut-off na 10 μg/g. Provádět oba kroky najednou by mohlo zahltit Centra, protože dochází 
ke  snížení dolní věkové hranice bez posunu horní věkové hranice a  lze tedy očekávat navýšení počtu kolonoskopií již 
v prvním kroku.

PL: Rozhodnutí o snížení cut-off  imunochemického TOKS ve screeningu nemůže být rozhodnutím od stolu. Musí mu předcházet 
analýzy a  modelování, především s  ohledem na  kapacity a  možná rizika včetně rizik poškození ze screeningu. Nemám 
na mysli jen rizika fyzického a psychického poškození pacienta, ale také škody na systému, v důsledku nerovnovážného 
rozdělení zdrojů a přístupu k péči (např. asymptomatičtí v. symptomatičtí). Cut-off  jsme zvolili empiricky a teď nám nezbývá 
než počkat, co se ve screeningu stane. I Holanďani, kteří se připravovali deset let, museli cut-off  brzy změnit. Laboratorní 
i POCT systémy umožňují přizpůsobení cut-off  v relativně krátké době podle potřeb.

Téma 4 Vysoká, profesionální kvalita všech procesů ve screeningu je samozřejmostí a je zcela v souhlase s evropskými 
doporučeními. Kvalita GE pracovišť je průběžně kontrolována, a pracoviště, která kritéria nesplňují, jsou ze screeningu 
vyřazena. Pro kontrolu kvality pracovišť, kde bude kvantitativně analyzována stolice na hemoglobin budeme vyžadovat 
externí kontrolu kvality.

Otázka: Jak budeme postupovat, pokud některá pracoviště budou v EHK vyhodnoceny negativně? Pokud některá 
pracoviště budou analyzovat nekvalitně a budou vyhodnocovat výsledky FIT testu chybně, budou tyto nesprávné 
analýzy propláceny?

KB: S touto otázkou souvisí i kritérium hodnocení externí kontroly kvality.

V současné době je negativně vyhodnoceno v SEKK EHK pracoviště, kde chyba měření je větší než 20 %. Požadujeme-li co 
nepřesnější analytiku, proto jsme zvolili pouze kvantitativní analýzu na analyzátorech, pak i chyba 20 % je dosti vysoká. 
Budeme-li indikovat ke kolonoskopii test s hodnotou 11 μg/g (při cut-off  10 μg/g), pak hodnota 11 může být falešně 
pozitivní, je-li skutečná hodnota 9 + 2 μg/g je 20% chyba. Stejně tak může být falešně negativně vykázaná hodnota 9 μg/g, 
je-li ze skutečné, pozitivní hodnoty 11 μg/g odečtena 20% chyba. Pro ilustraci uvádím, že ze 24 pracovišť, ověřovaných pro 
projekt ÚZIS, 9 bylo vyhodnoceno negativně, kde chyba dosahovala i 40 %.

Pojišťovny by neměly proplácet chybně prováděnou analýzu. Pokud podle Věstníku MZ ČR stačí, že se pracoviště externí 
kontroly účastní, a na výsledku nezáleží, tak jsme screening tímto EHK pouze prodražili. Nestačí do školy chodit a nosit 
domů pětky, musíme prokázat své schopnosti a kvality, a přinášet jedničky, nebo alespoň dvojky. 

GE: Pracoviště, které nesplní indikátory kvality by mělo být ze systému programu screeningu KRK vyřazeno, a tedy mu ani 
nebude umožněno příslušné výkony vykazovat. To by mělo platit jak pro Centra, tak i pro PL, gynekology i laboratoře. Stejně 
jako Centra pro screeningovou kolonoskopii musí žádat o zařazení do programu (a splnit indikátory kvality) vždy na 2 roky, 
tak podobná praxe by měla být zavedena i pro ostatní odbornosti (po nadefi novaní adekvátních indikátorů kvality).

PL: Kvantitativní imunochemický TOKS, ať už jako laboratorní nebo POCT metoda, podléhá externí kontrole kvality. 
Předpokládám, že jako u všech ostatních POCT výkonů, podléhajících externí kontrole kvality, bude úspěšné EHK v daném 
roce podmínkou úhrady pojišťovnou. Zdravotní pojišťovny mají v tomto směru již vybudovaný kontrolní systém. Navrhuji 
vyhodnotit zkušenosti s EHK imunochemického TOKS po prvním ostrém roce 2020. 

Téma 5 Využití moderních technologií nám umožňuje detekovat Hb ve stolici velmi přesně, předpokládáme externí kontrolu 
kvality, ale zatím jsme zcela eliminovali variabilitu imunochemické analýzy. Imunochemické metody používané různými 
výrobci se liší volbou protilátek, složení detekčních pufrů i technologií detekce, koncentrace hemoglobinu ve stolici jsou 
stanoveny ve vztahu na kalibraci analyzátoru, takže výsledky kvantitativní detekce Hb ve stolici se mohou lišit při stanovení 
na různých analytických systémech. Příkladem je jednak změna metody z OC-Sensor na FOB Gold v Holandsku, kdy museli 
cut-off  výrazně změnit, nebo prezentace U. Haug na  letošním meetingu WEO CRC Screening Committee v  Barceloně. 
V Německu bylo v roce 2018 provedeno 2.8 milionů FIT technologiemi 12 různých výrobců, nebylo defi nováno žádné cut-
off , ale požadavek na metodu – 25 % senzitivita pro záchyt pokročilé neoplázie a > 90 % specifi cita FIT testu. Závěry jsou 
podstatné pro náš český screening – metoda OC-Sensor provedená u 1.347 061 osob, cut-off  10 μg/g měla pozitivitu 
10.2 %, metoda FOB Gold provedená u 532 133 osob, cut-off  17 μg/g měla pozitivitu 7.9 %.
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Otázka: Změníme pro optimalizaci FIT nejen hodnotu cut-off , ale rovněž variabilní cut-off  pro používané 
analyzátory?

KB: Německé zkušenosti považuji za zcela zásadní, FIT byl detekován různými technologiemi včetně POCT, cut-off 10 μg/g 
pro OC-Sensor a 17 μg/g pro FOB Gold jednoznačně doporučuji. 

GE: Výsledek FIT by měl být stejný nehledě na použitý analyzátor. Pokud k  tomu vede cesta, že bude určena rozdílná 
hodnota cut-off pro každý analyzátor, pak to měl být takto nastaveno.

PL: Uvedením kvantitativního imunochemického TOKS, zapojením laboratoří a stanovením pravidel pro zapojení metod 
do screeningu se v roce 2020 posunujeme o skok kupředu. Od biochemických odborníků očekávám poskytování expertízy 
k používaným metodám a průběžné monitorování výstupů. Rok 2020 přináší změny, jejichž průchodnost a dopad je potřeba 
nejprve kriticky vyhodnotit, než bychom přistoupili ke změnám dalším. 

Téma 6 Zohledněním variability cut-off  pro různé analytické technologie se dostáváme k inteligentnímu vyhodnocování 
FIT testů, což je prvním krokem personalizace screeningu. Kuipiers (Nature Rev.Gastro.Hepato. 2018) uvádí, že základními 
cíli personalizovaného screeningu je snížení zatížení screeningu, snížení využívání omezených zdrojů, snížení nákladů 
a samozřejmě snížení výskytu a úmrtnosti na KRK. Personalizace screeningu může pomoci pro zvýšení detekce časných 
stádií KRK, při použití nižších cut-off  detekce Hb s přijatelným počtem potřebných kolonoskopií. Inteligentní vyhodnocování 
může zpřesnit volba cut-off  v  závislosti na  věku a  pohlaví. Studie provedená v  Kaiser Permanente (USA) na  souboru 
640 859 osob, deklaruje doporučené cut-off  při zvolené pozitivitě 8 % následovně: muži 20 μg/g, ženy 15 μg/g, 50-59 let 
15 μg/g, 60-69 let 20 μg/g, 70-75 let 25 μg/g (Selby 2018).

Otázka: Změníme při optimalizaci FIT cut-off  nejen podle analytických technologií, ale rovněž podle věku a pohlaví?

KB: Domnívám se, že toto je řešitelné, cut-off  defi nované pro jednotlivé analyzátory podle Německé analýzy lze ještě dále 
rozdělit na několik hodnot podle věku a pohlaví, což by snad měli zvládnout odborníci v IT analýze. Navrhuji jim tento úkol 
zadat. Vykazovat pozitivitu FIT testu v závislosti na technologii, věku a pohlaví umí každý laboratorní informační systém.

GE: Individualizace cut-off  je postup, který refl ektuje nejmodernější vědecké poznatky a je jistě správný. Nicméně zavádění 
organizačních novinek je nutné provádět v postupných krocích, rozložených do delšího časového úseku a po vyhodnocení 
efektivity předešlého kroku.

PL: Inteligentní zpracování dat pro vyhodnocování individuálních rizik je, doufejme, již blízkou budoucností. V zahraničí již 
existují kalkulátory rizik, užívané pro třídění symptomatických pacientů v primární péči pro další vyšetřování. Rozhodně bych 
podpořil rozvojový projekt v této oblasti, protože by pomohl klinickému rozhodování praktických lékařů (a jejich pacientů).

Téma 7 Riziko vzniku kolorektálního nádoru, jeho predikce, je dalším prvkem personalizace screeningu. Studie Colonpredict 
(Cubiella 2016) zahrnuje do vícerozměrného modelu 11 proměnných s následující faktory rizika – věk (1.04), mužské pohlaví 
(2.2), Hb ve stolici ≥ 20 μg/g (17.0), Hb v krvi <10 g/dl (4.8), CEA ≥ 3 ng/ml (4.5), předchozí kolonoskopie (0.1), krvácení 
z  rekta (2.2) a  změna střevní pasáže (1.7). Přínos výpočtu rizika srovnává studie (Park 2019) a  procento nalezených 
pokročilých kolorektálních neoplázií metodou FIT při cut-off  20 μg/g stolice je 18.8%, výpočtem rizika zahrnující FIT, věk, 
pohlaví, obesitu, kouření a diabetes je při hodnotě > 80 téměř dvojnásobné – 35.7%. Pro výpočet rizika vzniku pokročilých 
neoplázií kolorekta byly vypracovány so warové aplikace s použitím neuronových sítí (Cooper 2018). Zvýšené riziko vzniku 
KRK je popsáno nejen u IBD, diabetiků 2.typu ale také u metabolického syndromu (Ulaganathan 2018). V personalizovaném 
přístupu ke  screeningu KRK výrazně vzroste role praktických lékařů, protože právě oni mají znalosti rodinné historie, 
životního stylu, a dalších environmentálních a genetických faktorů pro posouzení rizika vzniku KRK.

Otázka: Můžeme očekávat od  praktických lékařů zvažování rizika KRK na  základě rozhovoru a  pacientem, při 
inteligentním posuzování přesně změřených hodnot FIT testů?

KB: Zvažujeme-li potřebu zvýšit počty screeningované populace, zachytit více časných stádii při nižším cut-off , budeme-
li mít přesné hodnoty Hb ve stolici vztažené na analytiku laboratoře, se kterou praktický lékař komunikuje, včetně věku 
a pohlaví, pak by mohl praktický lékař pro individuální posouzení rizika KRK znalosti o testované osobě do tohoto procesu 
zahrnout. Předpokládám, že se jedná o cca 2 osoby denně na každého praktického lékaře (5000 praktických lékařů by mělo 
vyhodnotit za 200 pracovních dnů 2 miliony osob, což je 50-55% požadované populace).
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GE: Tato otázka je určena pro praktické lékaře

PL: Již jsem se o tom zmínil. Potřebujeme nástroje na podporu klinického rozhodování lékařů v praxi, nejen pro screening, ale 
i pro včasnou diagnostiku. Potřebujeme kvantitativní imunochemický test také pro symptomatické pacienty. Potřebujeme 
vyvíjet IT aplikace, které z dat, dostupných z dokumentace každého pacienta indikují výši rizika a naléhavost intervence, 
preventivní i diagnostické. Lze očekávat přínos genomiky. To je „A“, ale má to také „B“. Specializovaná péče musí být také 
adekvátně připravena na přebírání těchto pacientů, např. s onkologickým rizikem, podle naléhavosti a závažnosti. Praktický 
lékař v  každém místě musí vědět, kam kterého pacienta odešle. K  dispozici jsou zahraniční modely: „Two week wait“ 
ve Velké Británii nebo „� ree legged model“ v Dánsku.
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Nekódující RNA u kolorektálního karcinomu: 
od patogeneze k prvním klinickým hodnocením

Poznámky

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, KKOP a CEITEC, Brno
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1. Recentně, v letošním roce vydaná WHO klasifi kace nádorů trávicího traktu, přinesla několik změn týkajících se 
prekurzorových lézí CRC, zejména ve skupině pilovitých lézí. 

2. Vzhledem k rozvoji poznání onkogeneze kolorektálního karcinomu cestou pilovitých lézí a jejich biologických 
charakteristik byla změněna terminologie některých pilovitých lézí. Sesilní pilovitý adenom/polyp je nyní označován 
jako sesilní pilovitá léze. 

3. Doplněna byla i klasifi kace kolorektálních neuroendokrinních neoplazií, kde součástí klasifi kačního schématu je nově 
i neuroendokrinní tumor, NET G3, jehož diferenciální diagnostika vůči neuroendokrinnímu karcinomu, NEC G3 má 
významné klinické implikace.

4. 8. vydání TNM klasifi kace defi nuje in situ kolorektální karcinom invazí v rozsahu lamina propria mucosae 
(intramukozálně), pojem intraepiteliální karcinom již dále není používán a léze tohoto typu jsou klasifi kovány jako 
high grade dysplazie. 

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. ústav patologie FN u sv. Anny v Brně 

a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Terminologie prekurzorových lézí CRC, 
změny v 8. vydání TNM
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8. vydání UICC TNM klasifi kace, které bylo implementováno od ledna 2018, přineslo některé změny i do klasifi kace nádorů 
kolorekta a jejich prekurzorových lézí. V kategorii T již intraepiteliální karcinom (tj. intraepiteliální neoplazie bez invaze přes 
bazální membránu) není klasifi kován jako in situ karcinom/Tis, jak tomu bylo v předchozím vydání UICC TNM klasifi kace. 
Intraepiteliální karcinom je klasifi kován jako high grade dysplazie a  in situ kolorektální karcinom/Tis je defi nován invazí 
do lamina propria mucosae, tj. zahrnuje nádorové buňky, omezené na lamina propria mucosae (lokalizované intramukózně), 
bez šíření přes lamina muscularis mucosae do submukózy. Invazivní kolorekátlní karcinom je nadále defi nován invazí přes 
lamina muscularis mucosae do submukózy a invaze přes bazální membránu do slizniční proprie defi nuje karcinom in situ/
Tis. V oblasti kolorekta tudíž není invazivní karcinom defi nován invazí přes bazální membránu, jak je tomu ve většině jiných 
lokalizací, ale invazí přes muscularis mucosae. 

8. vydání UICC TNM rozšiřuje kategorii M, kolorektální karcinom s  metastázami na  peritoneu je klasifi kován jako M1c, 
kategorie M1a je vyhrazena pro kolorektální karcinomy s metastázami omezenými na jeden orgán a kategorie M1b pro 
nádory s metastázami ve více než jednom orgánu. Upřesněna je defi nice ložisek nádoru, tzv. satelitů, jejichž přítomnost 
nemění pT klasifi kaci primárního nádoru, ale změní klasifi kaci uzlin na pN1c, pokud jsou všechny regionální mízní uzliny při 
patologickém vyšetření negativní. 

V  letošním roce byla vydána nová WHO klasifi kace nádorů gastrointestinálního traktu, která přinesla některé změny 
i do oblasti nádorů kolorekta a jejich prekurzorových lézí. 

Došlo ke  změně v  terminologii některých pilovitých lézí. Sesilní pilovitý adenom/polyp je nyní klasifi kována jako sesilní 
pilovitá léze, nově je zavedena jednotka neklasifi kovaného pilovitého adenomu. 

Doplněna byla i klasifi kace kolorektálních neuroendokrinních neoplazií. V kategorii dobře diferencovaných neuroendokrinních 
neoplazií – neuroendokrinních tumorů (NET) je nově představena kategorie NET G3, jehož diferenciální diagnostika vůči 
neuroendokrinnímu karcinomu, NEC G3, má významné klinické implikace. Původně smíšené adeno-neuroendokrinní 
karcinomy (MANEC) jsou nově klasifi kovány jako smíšené neuroendokrinní-nonneuroendokrinní neoplazie (MiNEN).

Terminologie prekurzorových lézí CRC, změny v 8. vydání TNM
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1. Kolorektální karcinom patří mezi jednu z nejčastějších malignit v ČR, u které narůstá incidence případů zachycených 
v časném stadiu především s patologickým stadiem T1.

2. Část pacientů s endoskopicky kompletně odstraněným (R0) karcinomem s minimální invazí do submukózy 
a bez dalších rizikových faktorů může být pouze sledována bez nutnosti další chirurgické léčby.

3. Patologické hodnocení rizikových faktorů jako je hloubka invaze, zhodnocení resekčních okrajů (spodiny, 
horizontálních okrajů), lymfovaskulární invaze a grade karcinomu je kruciální pro rozhodování o další terapii, nicméně 
může přinášet různá úskalí v rámci rutinní diagnostiky.

4. Přednáška shrnuje praktickou problematiku hodnocení časných karcinomů patologem od zpracování materiálu 
až po úskalí v hodnocení jednotlivých rizikových faktorů.

MUDr. Kateřina Kamarádová
Fingerlandův ústav patologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Praktický přístup k časně invazivním 
kolorektálním karcinomům
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Kolorektální karcinom je jednou z  nejčastějších maligních diagnóz v  ČR. Díky aktivnímu screeningu dochází k  snížení 
absolutního počtu diagnostikovaných případů. Zároveň dochází k navýšení podílu pacientů diagnostikovaných v časném 
stadiu. Týká se to především klinického stadia I s patologickým stadiem tumoru T1. Stadium tumoru T1 představuje skupinu 
karcinomů s invazí do submukózní vrstvy stěny střeva. Tyto tzv. časné karcinomy mohou být diagnostikovány v rámci maligní 
progrese v prekurzorech s polypovitým i plochým růstem a zachyceny v rámci endoskopického vyšetření. Některé časné 
karcinomy jsou zastiženy náhodně (v polypu), anebo jsou cíleně odstraněny pomocí některé z endoskopických technik jako 
je endoskopická submukózní disekce (ESD) nebo případně endoskupická mukozální resekce (EMR). Invazivní karcinom je 
zatížen rizikem rozvoje lymfogenních a hematogenních metastáz. U časných karcinomů roste riziko uzlinových metastáz 
především s hloubkou invaze, nicméně minimálně invazivní karcinomy mají riziko velice malé (ale nenulové) a  takovéto 
případy pak mohou být považovány za minimálně rizikové stran progrese a metastáz a tito pacienti pak mohou být pouze 
sledováni bez nutnosti podstoupení další chirurgické terapie. Takovýto přístup je výhodný např. u polymorbidních pacientů 
ve vyšších věkových kategoriích.

Úlohou patologa je tedy zhodnocení faktorů, které zvyšují riziko uzlinových metastáz, a  to především stanovení míry, 
resp. hloubky invaze karcinomu. Dalším úkolem je posouzení ostatních rizikových faktorů, jako je invaze do lymfatických 
a krevních cév, míra diferencovanosti nádoru – grade, postižení resp. vztah karcinomu ke spodině vzorku a k laterálním 
okrajům. Tyto faktory jsou také spojeny s rizikem rozvoje uzlinových metastáz a pomáhají pacienty dále rozdělit na vysoce 
rizikové, s nutností chirurgické terapie, a na nízce rizikové, u kterých je možné dlouhodobé sledování. Tyto parametry jsou 
součástí doporučení různých společností včetně gastroenterologických či onkologických. 

Jeden z nejsilnějších faktorů spojených s  rizikem uzlinových metastáz je míra hloubka invaze do submukózy. Ve  snaze 
stratifi kovat pacienty do  rizikových skupin vzniklo několik klasifi kací hodnocení submukózní invaze pro pedunkulující 
(polypovité) léze a pro léze ploché. V polypech je to Haggittova klasifi kace s hodnocením míry postižení stopky polypu 
až po invazi těsně k muscularis propria (level 4). Pro ploché léze pak jednou z prvních metod byla Kikuchiho klasifi kace 
v různých modifi kacích s hodnocením postižení submukózy rozdělené na třetiny dle vztahu k muscularis propria a rozdělím 
na  kategorie sm1, sm2 a  sm3. Obě tyto klasifi kace však vznikly v  rámci studia resekátů se zachovanou a  přítomnou 
muscularis propria a  jejich použítí v endoskopickém materiálu je tak limitováno. Dalším přístupem je pak přímé měření 
hloubky invaze do submukózy v milimetrech, kde je v současné době uznáván hraniční rozměr hloubky invaze do/nad 1 mm 
submukózy. Karcinomy s invazí přes 1 mm jsou spojeny se signifi kantně vyšším rizikem uzlinových metastáz. Hodnocení 
invaze do submukózy může být zatíženo vícero faktory, které mění šíři vlastní submukózy, a to od technického zpracování 
jako je správná orientace vzorku a  přikrojení, přes míru natažení vzorku při vypnutí na  korek klinikem, dobu fi xace až 
po biologické faktory jako je míra desmoplastické či zánětlivé reakce v karcinomu. Problematické je určení místa, od kterého 
lze invazi reálně měřit. V případech, ve kterých lze ještě nalézt rezidua muscularis mucosae, je doporučováno měřit hloubku 
invaze od pomyslné spojnice nebo průběhu slizniční svaloviny. V  lézích, kde je vyšší míra desmoplázie nebo ulcerace se 
doporučuje měřit hloubku celé léze. Tím však mohou vznikat rozdíly v riziku pouze na základě variability měření, jak dokazují 
i recentní studie provedené mezi expertními gastrointestinálními patology.

Dalšími rizikovými parametry jsou lymfangioinvaze a angioinvaze. Jejich hodnocení může být také obtížné, zde je však 
možnost užití pomocných vyšetření jako je imunohistochemický průkaz antigenů endotelu lymfatických (D2-40) nebo 
krevních i lymfatických (CD31) cév. 

Novějším faktorem, který může přispět ke  stratifi kaci rizikových pacientů je budding, neboli přítomnost oddělených 
jednotlivých nádorových buněk nebo drobných skupinek 2–4 buněk na invazivní nádorové hranici karcinomu. Hodnocení 
buddingu je tématem mnoha studií, v přechozích letech s variabilitou použité metody pro vlastní hodnocení. V současné 
době je doporučeno používat konsenzuální metodu ITBCC (international tumor budding consensus konference) z  roku 
2016. 

Přednáška shrnuje praktické aspekty hodnocení rizikových fakturů z pohledu patologa u časných karcinomů především 
v endoskopicky odebraných vzorcích s ohledem na existující doporučení. Problematiku hodnocení jednotlivých faktorů je 
pak doložena na několika příkladech z vlastní praxe s  fotodokumentací. Diskuze se pak zabývá zařazením jednotlivých 
faktorů do obecných diagnostických nebo terapeutických doporučení a z toho vyplývající zodpovědnost patologa při jejich 
hodnocení s potřebou úzké klinicko-patologické spolupráce. 

Praktický přístup k časně invazivním kolorektálním karcinomům
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1. Ne všechny polypózní nádorové syndromy se vyznačují vysokým počtem polypů jako klasická FAP.

2. Přítomnost dysplázie v některých polypech je vysoce suspektní z nádorového syndromu (polypy z fundických žlazek 
žaludku, juvenilní a Peutz – Jeghersovy polypy). 

3. Některé vzácné nádory jsou téměř patognomické pro syndromy (Ovariální sex-cord tumor s anulárními tubuly – PJS, 
dysplastický gangliocytom možečku – PTEN HS, Gardnerův fi brom – FAP)

4. Skríning Lyncova syndromu lze snadno provést imunohistochemickým vyšetřením MMR proteinů v LS- associovaných 
nádorech (kolorektální, endometriální a uroteliální karcinomy).

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

Příspěvek patologa k rozpoznání 
hereditárních nádorových syndromů GIT
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Přehled morfologie polypů GIT spojených s polypózami 
Konvenční adenomy (ConvA): jsou charakterizovány tubulárním či vilózním uspořádáním a epiteliální dysplázií převážně 
nízkého (LG) či méně často vysokého (HG) stupně. Morfologicky jsou adenomy u polypóz zcela totožné se sporadickými 
lézemi. Na možnost polypózy tak upozorní spíše jejich výskyt v neobvykle mladém věku či mnohočetnost. Je potřeba zmínit, 
že u Lynchova syndromu (LS) se mohou též vyskytovat polypózní léze – typicky jsou to v mladším věku a v proximálním 
colon vznikající vilózní adenomy, často s HG dysplázií. Jsou – analogicky s invazivními nádory u LS – charakteristické ztrátou 
exprese některého z mismatch repair proteinů (MMR). 

Pilovité léze: pilovité (serrated) léze jsou charakterizovány epiteliální proliferací tvořící četné jemné mikropapilární projekce, 
takže v  podélném řezu připomínají ozuby pily. Do  spektra serrated lézí patří: A) hyperplastické polypy (morfologicky 
lze definovat tři subtypy, pravděpodobně bez klinického významu) – ty jsou tvořeny paralelně uspořádanými kryptami 
s povrchově lokalizovanou pilovitou hyperplázií non-dysplastického epitelu. B) sesilní serrated adenomy/polypy (SSA/P) 
s podobným nekomplexním uspořádáním, pilovitá proliferace je ale lokalizována zejména v bazích krypt, které se navíc 
nepravidelně dilatují a deformují. Odlišení HP od SSA/P je v některých případech obtížné až nemožné. C) tradiční serrated 
adenomy (TSA), jež se svou komplexní větvenou strukturou více podobají tradičním adenomům, zachovávají si ale pilovitou 
hyperplázii výstelky. Epiteliální dysplázie v serrated lézích obvykle chybí, může se ale s výjimkou HP vyskytnout, typicky 
v  TSA. Tato dysplázie může mít specifický vzhled (tzv. dysplázie serrated typu) ale také může mít morfologii shodnou 
s konvenčními adenomy (dříve se serrated léze s konvenční dysplázií považovaly za kombinované či smíšené léze) a proto 
také může být v individuálním případě obtížné až nemožné rozlišit serrated lézi od konvenčního adenomu).

Polypy z  fundických žlazek (fundic gland polyps – FGP): jsou charakteristické mikrocystickou dilatací gastrických žlazek 
a výskytem v oxyntické (korporální) žaludeční sliznici. Sporadické případy FGP (často spojené s dlouhodobým užíváním 
inhibitorů protonové pumpy) jsou morfologicky totožné se syndromickými. Epiteliální dysplázie ve sporadických případech 
je naprosto výjimečná, zatímco u syndromických se může vyskytnout, její přítomnost sama o sobě je tedy znak signalizující 
suspekci z GIT polypózy. 

Peutz – Jeghersovy polypy (PJP): jsou hamartomy vyskytující se napříč celým GIT. Jsou tvořeny laločnatě zřasenou místně 
příslušnou sliznicí, často se znaky hyperplázie, ale obvykle bez epiteliální dysplázie. Typickým znakem je arboreskující 
větvení výběžků muscularis mucosae, jež ale nemusí být nutně vždy vyjádřeno. Přítomnost epiteliální dysplázie zvyšuje 
pravděpodobnost Peutz-Jeghersova syndromu (PJS), nikoliv ale absolutně. 

Juvenilní polypy (JP): jsou hamartomy vyskytující se napříč celým GIT, jsou tvořeny místně příslušnou sliznicí s dominující 
edematózní a zánětlivě infi ltrovanou lamina propria, typické jsou mikrocystické žlazové struktury. Časté jsou povrchové 
eroze či ulcerace. Odlišení od zánětlivých pseudopolypů a v případě žaludeční sliznice od hyperplastického gastrického 
polypu je obtížné, často až nemožné. 

PTEN – asociované hamartomové polypy (HamP): jsou polypy vznikající výhradně v souvislosti s PTEN hamartomatózním 
syndromem, jejich stavba může být totožná s  juvenilními polypy či navíc obsahují příměs tukové tkáně, organoidně 
uspořádanou lymfoidní tkáň či ganglioneuromatózní okrsky. V  takovémto případě histologický obraz přímo svědčí pro 
vysokou suspekci z PTEN hamartomatózního syndromu. 

Příspěvek patologa k časnému rozpoznání polypózních nádorových syndromů:
Histologická klasifi kace příslušného polypu sama o sobě nemůže vyvolat podezření na některou z polypóz, neboť všechny 
zmiňované léze se vyskytují též sporadicky a  tyto non-syndromické nálezy v  rutinní praxi gastroenterologa i  patologa 
dominují. Výjimku tvoří již zmíněné (a zcela raritní) hamartomové polypy s obsahem tukové, lymfoidní či ganglioneuromatózní 
tkáně, které se mimo PTEN hamartomatózní syndrom nevyskytují. Vodítkem k  suspekci na  polypózu tak může být A) 
mnohočetný výskyt polypů, B) nízký věk pacienta a  samozřejmě C) rodinná anamnéza. V  situaci, kdy je klinicky zjevně 
přítomna polypóza, patolog přispěje alespoň klasifi kováním typu polypu a tím může pomoci nasměrovat další diagnostiku. 

Rozpoznání dysplázie ve FGP je znakem, který je suspektní z familiární adenomové polypózy či jejích variant včetně GAPPS. 
Méně signifi kantně dysplázie v juvenilním a Peutz-Jeghersově polypu ukazuje na možnost juvenilní polypózy resp. Peutz-
Jeghersova syndromu. 

Kromě samotných polypů je vhodné zmínit jiné změny či novotvary, které jsou silně asociované s polypózními nádorovými 
syndromy a LS („signální léze“). Pro FAP silně svědčí přítomnost Gardnerova fi bromu, méně silně pak výskyt abdominální 
fi bromatózy. Mnohočetné kožní nádory se sebaceózní diferenciací vyskytující se u  jedinců před 50. rokem života nebo 
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postihující tělní partie mimo obličej, stejně tak mnohočetné keratoakantomy vznikající na místech chráněných před sluncem 
u mladých osob jsou silným indikátorem Muir – Torre syndromu (varianta LS). Ovariální sex-cord tumor s anulárními tubuly 
je velmi vzácný nádor, velmi silně asociovaný s  Peutz – Jeghersovým syndromem. Dysplastický gangliocytom mozečku 
(„Lhermitte Duclos disease“) je obdobně raritní nádorovitá léze, prakticky patognomická pro PTEN hamartomatózní 
syndrom. Všechny jmenované léze by měly vést přinejmenším k pátrání po dalších projevech příslušných syndromů, ať už 
u daného jedince, či v jeho rodinné anamnéze, optimálně ke směřování pacienta ke klinickému genetikovi.

 Tzv. aberantní kryptální fokus (jde o mikroskopický monokryptální či oligokryptální konvenční adenom) se může vyskytnout 
jako ojedinělá, většinou náhodně zachycená změna, vyskytnou-li se u jedné osoby ale dva a více takových fokusů, je vysoce 
suspektní, že jde o  osobu s  FAP. Obdobnou a  velmi zajímavou lézí jsou relativně nově popsané prekurzory novotvarů 
u LS – tzv. MMR-defi cientní kryptální fokusy. Jde o léze, které jsou na úrovni endoskopické i mikroskopické morfologicky 
neodlišitelné od normální sliznice, při imunohistochemickém průkazu MMR proteinů však s absencí nejméně jednoho z nich. 
V  zatím publikovaných studiích se u  pacientů bez LS tyto fokusy ve  zdravé sliznici v  okolí karcinomů tračníku nenašly 
ani v  jednom případě, zatímco u pacientů s LS a karcinomem se našly v hustotě přibližně 1/1cm2. Tato nízká hustota 
a tedy velmi malá pravděpodobnost záchytu v endoskopických biopsiích značně limituje praktickou aplikovatelnost tohoto 
fenoménu. Snad by mohl být alternativní metodou detekce LS u pacientů, kteří chtějí znát, zda jsou postiženi LS a současně 
odmítají vyšetření germinální DNA. 

Skríning Lynchova syndromu
LS je ze zde diskutovaných syndromů daleko nejčastější. Odhaduje se, že incidence LS je 1/200 až 1/2000! Považuje se 
za prokázané, že cca 5% kolorektálních karcinomů a cca 3% endometriálních karcinomů vzniká právě na podkladě LS. 
Přitom relativně vyšší medián věku v době vzniku malignit (ve srovnání např. s FAP) není dostatečně alarmujícím příznakem, 
který by vedl k suspekci na hereditu. Nádory vzniklé při LS se vyznačují defektem v mismatch repair systému (dMMR), kdy 
mutace v příslušném genu vede téměř vždy k absenci jednoho či více MMR proteinů (tato absence je při histologickém 
vyšetření detekovatelná imunohistochemicky) a z toho vyplývající vysokou mírou mikrosatelitní nestability (MSI-H). Stejné 
charakteristiky mají i CRC s epigeneticky umlčeným MMR systémem, a to mechanizmem hypermetylace promotoru genu 
MLH1, současně bývá prakticky vždy přítomna v nádorové popualci mutace BRAF genu – obě tyto změny umožňují velmi 
spolehlivé odlišení „Lynchovského“ a sporadického CRC. Z pohledu onkologů je vyšetření MSI-H (dMMR) u kolorektálního 
karcinomu důležitým ukazatelem prognózy CRC (MSI-H nádory mají lepší prognózu) a v některých případech i vhodnosti 
adjuvantní chemoterapie a také velmi silným prediktorem účinnosti protinádorové imunoterapie tzv. check-point inhibitory, 
a  to napříč všemi histologickými typy nádorů. Vyšetření MMR proteinů se tedy nezávisle na  hereditárních aspektech 
postupně stává (nebo brzy stane) standardem péče o pacienty s CRC. Považujeme – ve shodě s dalšími – za racionální 
zavedení plošného skríningu Lynchova syndromu imunohistochemickou detekcí dMMR (doplněnou v indikovaných případech 
o stanovení BRAF mutace a metylace promotoru MLH1) u všech nově diagnostikovaných CRC a endometriálních karcinomů, 
neboť tato metoda naplňuje požadavky kladené na skríning – jde o metodu relativně levnou (v  řádu jednotek tisíc Kč) 
s  vysokou senzitivitou i  specifi citou, aplikovanou na  jasně defi novanou cílovou populaci. Odhalení rodin s  Lynchovým 
syndromem má významné pozitivní dopady jak na samotné osoby – nosiče, tak na celý systém zdravotní a sociální péče. 
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1. Národní guidelines pro stanovení parametrů rozhodujících o užití CHT u pacientů stadia II se mezi jednotlivými 
zeměmi liší, z části z racionálních důvodů.

2. Z parametrů uváděných recentní Modrou knihou ČOS se jako sporné parametry jeví špatná diferenciace nádoru 
(z důvodů technického rázu) a mucinózní složka (jejíž negativní prognostický význam současné poznatky vyvracejí).

3. Parametry nádoru, které by podle recentní literatury měly být kodifi kovány v guidelines a měly by se stát povinnou 
součástí výsledkového listu histopatologického vyšetření, zahrnují nádorový „budding“, přítomnost špatně 
diferencovaných klastrů nádorových buněk a růstový „pattern“ nádoru.

4. Slibnými markery jsou dále parametry hodnotící nádorové stroma, tedy mikroprostředí interagující s nádorovými 
buňkami, mezi něž patří hodnocení imunitní odpovědi („Immunoscore“) a poměr objemu nádor/stroma.

Problematika stanovení parametrů 
rozhodujících o užití CHT u pacientů stadia II

doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Šiklův ústav patologie, LFP UK

Fakultní nemocnice Plzeň
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň
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Zatímco recentní Modrá kniha ČOS za parametry rozhodující o užití CHT u pacientů stadia II označuje pT4, neznámé resekční 
okraje, obstrukci, perforaci střeva nádorem, špatnou diferenciaci nádoru, přítomnost mucinózní složky, nedostatečný počet 
vyšetřených lymfatických uzlin (podmínkou pro přesný patologický staging je vyšetření nejméně 12 lymfatických uzlin) 
a lymfatickou a/nebo vaskulární a/nebo perineurální invazi, německá guidelines uvádějí pouze pT4, neodkladnou resekci, 
nádorovou perforaci střeva a nedostatečný počet vyšetřených lymfatických uzlin. Oba zdroje se pak shodují na významu 
MSI jako negativního prediktoru pro terapii 5-FU. Nově vydaná WHO klasifi kace Nádorů trávicího traktu (5. vydání, 2019) 
z  části vysvětluje tyto rozpory, z  části nepřímo demonstruje nízkou validitu některých uvedených znaků a  uvádí nové 
perspektivní prognostické markery.

Grading, tedy stupeň (de)diferencovanosti nádoru v současné době trpí absencí jasně defi novaných hodnotících kritérií. 
Klasický morfologický grading platný pro adenokarcinom NOS a  nově i  mucinózní adenokarcinom, jehož grading byl 
dříve založen na stanovení MSI (resp. dMMR). Kromě toho recentní studie, o které se WHO klasifi kace opírá, vyvracejí 
prognostickou hodnotu přítomnosti mucinózní komponenty. Oproti předchozímu vydání WHO klasifi kace se již ani neuvádí 
užití MSI pro grading ostatních typů CRC. Vzhledem k tomu, že pro tyto non-NOS non-mucinózní CRC není ani jiný gradingový 
systém uveden, nelze v současné době validně stanovit stupeň jejich diferenciace.

Mezi nové perspektivní markery uváděné recentními studiemi i WHO klasifi kací patří především nádorový „budding“, tedy 
(kvantifi kovatelná) přítomnost klastrů 1-4 nádorových buněk v  linii invaze. Vzhledem k  tomu, že jde o  morfologickou 
manifestaci epiteliálně-mesenchymální transice (a  tedy i  molekulárního subtypu CMS4), je pochopitelná jeho asociace 
s lymfovaskulární invazí a TNM. Dle literatury jde o nezávislý prognostický faktor, který se, v závislosti na situaci, jeví jako 
vhodný indikátor resekce, adjuvantní terapie, případně neoadjuvantní terapie.

Za  ještě významnější negativní prognostický marker lze podle současných poznatků považovat (kvantifi kovatelnou) 
přítomnost „špatně diferencovaných klastrů“, tedy shluků více než 4 nádorových buněk bez tvorby žlázových lumin.

Vzhledem k tomu, že funkce nádorových buněk je modulována interakcí s jejich mikroprostředím, zaměřuje se v poslední době 
pozornost na analýzu jeho vlastností použitelných ve vztahu k užití systémové terapie. V prvé řadě se pozornost zaměřuje 
na hodnocení účasti zánětlivých buněk a jejich mediátorů v nádorovém mikroprostředí. Zatím je nejvíce standardizovaná 
metoda stanovení tzv. Immunoscore, tedy imunohistochemická analýza zastoupení CD3 a  CD8 lymfocytů v  různých 
nádorových kompartmentech. Předpokládá se, že Immunoscore by mohlo být významnějším prognostickým parametrem 
než TNM, MSI a mutace BRAF. Velmi slibným markerem, zejména pro nenáročnost jeho stanovení, je poměr zastoupení 
vlastních nádorových buněk a nádorového stromatu, ať už samostatně, nebo v kombinaci s hodnocením zánětlivé reakce.

Problematika stanovení parametrů rozhodujících o užití CHT u pacientů stadia II
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1. Změna terminologie některých apendikálních nádorů v nové WHO klasifi kaci nádorů trávicího traktu z roku 2019.

2. Nová jednotka high-grade apendikální mucinózní neoplazie (HAMN).

3. Změny v terminologii a klasifi kaci prekurzorových lézí.

4. Termín „karcinoid z pohárkových buněk“ opuštěn a nahrazen termínem „adenokarcinom z pohárkových buněk“.

doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.
Oddělení patologie, centrum PATOS, Krajská nemocnice Liberec

Mucinózní neoplazie apendixu
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V předloženém sdělení jsou shrnuty a reportovány novinky a změny v klasifi kaci epitelových nádorů oblasti apendixu, jak 
je zavádí aktuálně platná WHO klasifi kace nádorů trávicího traktu z letošního roku . Hlavní změny se týkají terminologie 
prekurzorových lézí, přesnějšího členění apendikálních muciózních neoplazií, se zavedením a defi nováním nové jednotky 
HAMN. Dále jsou představeny další, vesměs terminologické změny v oblasti nádorů s diferenciací směrem k pohárkovým 
buňkám a změny v gradingu a stagingu jednotlivých lézí.

Mucinózní neoplazie apendixu
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MUDr. Zbyněk Jech 
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

1. Racionální co nejpřesnější předléčebná diagnostika

2. Stanovení postupu a modalit léčby multidisciplinárním indikačním týmem 

3. Příprava a provedení operace mezioborovým chirurgickým týmem 

4. Dosažení histologicky potvrzené radikality operace je hlavním cílem extenzivního chirurgického výkonu při lokálně 
pokročilém karcinomu a je podmínkou pro dlouhodobé přežití operovaných nemocných. 

Extenzivní výkony – mají smysl při lokálně 
pokročilém karcinomu?
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Spoluautor: Markéta Bocková 
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, 

Lokálně pokročilý T4 karcinom tlustého střeva a konečníku prorůstající do okolních tkání a přilehlých orgánů bez vzdálených 
metastáz se vyskytuje přibližně v 10% případů. Na rozdíl od jiných nádorů mohou mít nemocní s kolorektálním karcinomem 
prospěch z extenzivních výkonů v rozsahu multiviscerální resekce nebo totální pánevní exenterace. U nemocných s lokální 
recidivou nádoru bez vzdálené diseminace je situace složitější vzhledem k pooperačním změnám po předchozích operacích 
a po proběhlé onkologické léčbě. Při postižení sousedních struktur a orgánů musí být provedena multiviscerální resekce en 
bloc spolu s disekcí spádové lymfatické tkáně. 

Racionální co nejpřesnější zobrazovací diagnostika je u  lokálně pokročilých karcinomů a  recidiv nádoru nezbytností. 
Vyloučení přítomnosti vzdálených metastáz a přesné posouzení infi ltrace či prorůstání nádoru do okolních tkání a orgánů 
je pro plánování chirurgické léčby klíčové. Multimodální onkologická léčba je většinou možná, ale pro dlouhodobé přežití 
nemocných je rozhodující dosažení onkochirurgické radikality R0. 

Úloha multidisciplinárního indikačního týmu (MDT) je ke  stanovení postupu a  výběru modalit léčby (operační léčba, 
onkologická medikamentózní léčba, radioterapie) v  současné době nezastupitelná. Extenzivní operační výkony jsou 
zvažovány u nemocných s T4 nádorem nebo s lokální recidivou převážně v situacích, kdy jsou možnosti neoperační léčby 
již vyčerpány nebo je léčba již bez očekávané terapeutické odezvy nebo je léčba již není možná pro nežádoucí účinky či 
komplikace. 

Při plánování extenzivního operačního výkonu se posuzuje jeho proveditelnost a onkologický přínos, vyšší riziko komplikací, 
zvýšená pooperační morbidita, a bude-li zachována dostatečná kvalita života. 

Extenzivní operační výkony zahrnují u  nádorů přesahujících orgánové hranice nejen odstranění nádoru en bloc 
a spádovou lymfadenektomi, ale i následnou rekonstrukci se založením derivační stomie ev. střevní anastomózy, založení 
ureteroileostomie a  uzávěr defektu pánevního dna. Pro zdárný průběh operace je důležitá chirurgická spolupráce 
s vytvořením mezioborového chirurgického týmu. Organizace mezioborového operačního týmu vychází většinou ze zvyklostí 
jednotlivých pracovišť a jeho složení odpovídá konkrétnímu případu. 

Konečné rozhodnutí provést extenzivní chirurgický výkon je vždy obtížné a náročné. Závisí na peroperačním posouzení 
operability, radikality a proveditelnosti výkonu operatérem a operačním týmem. Spolehlivě odlišit skutečnou nádorovou 
infi ltraci okolních tkání nebo orgánů od peritumorózní rekace je peroperačně často nemožné. 

Výsledky po  kurativních multiviscerálních resekcích kolon a  rekta po  neoadjuvantní radio-, radiochemoterapii se téměř 
neliší od výsledků po standardních segmentárních resekcích tračníku, resp. předních nízkých resekcích nebo exstirpacích 
rekta včetně pětiletého přežití. 

Pánevní exenterace jsou stále zatíženy vysokou morbiditou, ale mortalita se snížila ve  specializovaných centrech 
na přijatelných 6%. Pětileté přežití po kurativních pánevních exenteracích je udáváno přibližně okolo 30%. 

Extenzivní výkony při lokálně pokročilém kolorektálním karcinomu nebo při lokální recidivě nádoru mají smysl pokud je 
dosaženo histologicky potvrzené radikality operace. Kurativní extenzivní výkon R0 je rozhodující pro dlouhodobé přežití 
nemocných. 

Extenzivní výkony – mají smysl při lokálně pokročilém karcinomu?
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Poznámky

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS
Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín, a.s., Nový Jičín

Resekce rekta – nejen onkologické výsledky



198 5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO



Take home message

5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO 199

1. Kolorektální karcinom s peritoneální karcinomatózou je projevem pokročilého nádorového onemocnění s obecně 
velmi špatnou prognózou odpovědi na konvenční systémovou léčbu a omezenou prognózou celkového přežívání. 

2. CRS a HIPEC v rámci multimodální léčby kombinující všechny režimy je metodou volby s dobrými výsledky pro vysoce 
selektovanou skupinu těchto nemocných s limitovaným postižením peritonea. 

3. Slibné jsou také výsledky této léčebné metody v prevenci diseminace u kolorektálního karcinomu, které jsou 
předmětem řady probíhajícím randomizovaných studií.

MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice 

a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Možnosti chirurgické léčby peritoneální 
karcinomatózy u metastazujícího 

kolorektálního karcinomu
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Spoluautoři: Juraj Riško1, Dominika Kriváčková1, Beatrice Mohelníková-Duchoňová2, 2Bohuslav Melichar2, 
2Radmila Lemstrová2, Čestmír Neoral1

1I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; 2Onkologická klinika Fakultní 
nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Nádory peritoneálního povrchu, a to jak primární, tak sekundární, jsou spojovány s velmi špatnou prognózou a rychlou 
progresí přes konvenční onkologickou léčbu zahrnující systémovou chemoterapii, event. cílenou léčbu, radioterapii, chirurgický 
výkon a symptomatickou léčbu. Ještě donedávna byla většina z nich považována za neléčitelnou. V osmdesátých letech 
dvacátého století se objevily první informace o cytoredukční chirurgii (cytoreductive surgery, dále jen „CRS“) kombinované 
s  intraperitoneální hypertermickou chemoterapií (dále jen „HIPEC), které se postupem řasu staly standardem léčby pro 
vybrané nádorové entity peritoneálního povrchu (pseudomyxom peritonea a primární peritoneální mezoteliom). U  řady 
dalších peritoneálních karcinomatóz pocházejících z karcinomů kolorekta, žaludečního karcinomu a ovariálního karcinomu 
u  vysoce selektovaných nemocných může tato léčba vést k  výraznému prodloužení celkového přežívání při zachování 
vysokého standardu kvality života. Tato metoda je ve specializovaných centrech metodou bezpečnou s akceptovatelnou 
mírou morbidity a mortality srovnatelnou se zahraničními pracovišti a je dostupná i pro nemocné v České republice.

Kolorektální karcinom v  našich podmínkách je jedním z  nejčastějších příčin sekundární peritoneální karcinomatózy. 
V populačních studiích byla prokázána celosvětově peritoneální karcinomatóza u 4,8-8,3% všech nemocných s kolorektálním 
karcinomem. Incidence karcinomatózy u nádorů kolorekta je velmi obtížně předvídatelná, protože senzitivita a specifi cita 
zobrazovacích metod zejména pro malé noduly na peritoneu je relativně nízká, na rozdíl od vzdálených metastáz jaterních 
či plicních, které exkludují zpravidla nemocné z chirurgického výkonu v první linii před zahájením paliativní systémové léčby. 
Stejně jako v jiných případech, můžeme peritoneální karcinomatózu rozdělit na synchronní (v čase primární manifestace) či 
metachronní (po primární léčbě). Intraperitoneální rozsev může nastat dvěma způsoby, a to jednak jako transmurální invaze 
nádoru před vlastním chirurgickým výkonem, a nebo po potenciálně kurativním výkonu, kdy se nádorové buňky uvolňují 
do břišní dutiny přímo z nádoru, nebo z lymfatických cest a cév. Rizikovými faktory pro rozvoj PC u kolorektálního karcinomu 
jsou: T4 stadium primárního nádoru, postižení lymfatických uzlin (N1-N2), mucinozní/prstenčité buňky v histologickém 
obraze, pravostranné tumory, pozitivní peritoneální cytologie, akutní chirurgický výkon, perforovaný primární nádor, 
metastázy do ovarií, předchozí resekce peritoneálních nodulů a mladý věk.

Indikace nemocného k  tomuto rozsáhlému chirurgickému výkonu zatíženého významným rizikem morbidity a  mortality 
je vysoce individualizovaný a personalizovaný postup v rámci multidisciplinárního týmu zahrnujícího chirurga, klinického 
onkologa, radiologa, patologa a anesteziologa. Limitací pro výkon je celkový stav nemocného a jeho přidružené choroby, 
které musí být pečlivě evaluovány v  rámci předoperační přípravy. Doporučujeme vyloučit z kandidátů pro CRS a HIPEC 
nemocné s limitujícím srdečním a plicním onemocněním, dysfunkcí jater a ledvin. Absolutní kontraindikací dle našeho názoru 
a  zkušeností je např. užívání metotrexátu u  autoimunitních onemocnění z  důvodu násobně vyššího rizika nežádoucích 
účinků v  podobě těžké myelotoxicity. Stejně tak je relativní kontraindikací dlouhodobé užívání kortikoidů, ty je nutné 
vysadit alespoň 6 týdnů před plánovanou CRS a HIPEC. Pro rozhodování je také důležitá informace o typu primárního 
nádoru, rozsahu onemocnění podle zobrazovacích metod, postižení tenkého střeva a resekabilita metastáz, dále reakce 
na  předchozí chemoterapii, přítomnost vzdálených metastáz (extraperitoneální metastázy jsou vylučujícím kritériem) 
a také celková motivace a souhlas nemocného s tímto typem výkonu (většinou paliativního charakteru).

Cílem cytoredukce je odstranění makroskopicky viditelných ložisek nádoru. Tento postup zahrnuje celou řadu chirurgických 
postupů, z nichž dominantní je peritonektomie. U primárního karcinomu kolorekta je samozřejmě nezbytnou podmínkou 
úspěšné resekce i vlastní resekční výkon na tračníku či rektu. Pojem peritonektomie zavedl prof. Paul Sugarbaker a byl 
standardizován ve  Washington Cancer Institute a  defi nuje současné cíle cytoredukční chirurgie, a  to excizi těch částí 
parietálního a viscerálního peritonea, které je postiženo nádorem. Reziduální nádorové buňky nebo malé zbytky implantátu 
jsou pak vystaveny účinku HIPEC. Přitom úloha cytoredukce je zásadní především z toho důvodu, že cytostatika penetrují 
jen do hloubky ne větší než 4mm.

Peritoneální karcinomatóza u kolorektálního karcinomu byla dlouhodobě považována za terminální stadium onemocnění. 
Rozvoj peritoneálních metastáz je očekáván cca u 40% všech pacientů s kolorektálním karcinomem. Klinické projevy jsou 
různé, metastázy mohou být synchronní či metachronní a mohou mít podobu jednotlivých lokalizovaných nodulů či difúzního 
peritoneálního postižení. Pokročilá klinická stadia se projevují podobně jako u jiných PM a to kachexií, ascitem a příznaky 
střevní obstrukce. CRS a HIPEC je dlouhou dobu přijímán u vybraných nemocných jako metoda volby v rámci multimodální 
onkochirurgické léčby. Poprvé byla tato metoda popsána Sprattem v roce 1980. V roce 2003 holandská skupina vedena 
Verwaalem prezentovala výsledky randomizované studie hodnotící srovnání systémové léčby vs. CRS a HIPEC, s mediánem 

Možnosti chirurgické léčby peritoneální karcinomatózy u metastazujícího kolorektálního karcinomu
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přežití v první skupině 13 vs. 22 měsíců u pacientů po HIPEC léčbě. Další zajímavé výsledky přinesla francouzská skupina 
vedená Eliasem z  Institutu Gustava Roussyho ve Villejuif, kde průměrný medián přežití u pacientů s PM kolorektálního 
původu po CRS a HIPEC dosáhl 63 měsíců a 5-leté přežití 51%. Bohužel tyto výsledky nepotvrdily recentní prospektivní 
randomizované studie, které byly aktuálně ukončeny. V rámci Studie PRODIGE 7, jejíž výsledky prezentoval Francois Quenet 
z Francie na 11. světovém kongresu Mezinárodní skupiny léčby malignit peritoneálního povrchu (PSOGI) v roce 2018 v Paříži, 
byli pacienti s PM z CRC randomizováni do dvou skupin, v jednom ramenu podstoupili pouze CRS a v druhém CRS+ HIPEC 
s oxaliplatinou, přitom nebyl prokázán efekt HIPEC s oxaliplatinou na celkové přežívání a období bez rekurence, naopak 
ve skupině s HIPEC došlo k vzestupu pooperačních komplikací. Jednoznačně však bylo prokázáno, že zásadní je efekt kvality 
cytoredukce, tzn. že pacienti s PM CRC by měli být referováni do center, jež s tímto chirurgickým výkonem a metodikou mají 
zkušenosti. Podobně dopadl i výsledek fáze III prospektivní randomizované studie PROPHYLOCHIP vedený francouzskou 
skupinou z Institutu Gustava Roussy prezentovaný na stejném fóru, jejímž cílem bylo zhodnotit potenciální benefi t second-
look operace následovaný HIPEC u nemocných s PM CRC. Do skupiny byli řazeni pacienti, kterým v době primárního nádoru 
byly resekovány PM, nebo metastázy do  ovárií, nebo se jednalo o  perforovaný CRC. Po  primární operaci následovala 
adjuvantní systémová léčba po dobu 6 měsíců (FOLFOX nebo XELOX± cílená léčba), na konci léčby byli pacienti s normálními 
hladinami markerů, bez symptomů a negativním nálezem na CT randomizováni do dvou ramen, v nichž v první byli nemocní 
pravidelně dispenzarizováni každé 3 měsíce po  dobu 2 let a  dále každých 6 měsíců další 3 roky, ve  druhé nemocní 
podstoupili second-look operaci s HIPEC (oxaliplatina i.p.+ 5-fl uorouracil i.v.) a teprve poté dispenzarizováni. V této studii 
nebyl prokázán efekt této proaktivní léčby ve srovnání se skupinou, která byla po primární léčbě pouze dispenzarizována. 
Celkové 5-leté přežívání ve  skupině s HIPEC bylo 67,9% ve  skupině bez HIPEC 72%. CRS a HIPEC je u  kolorektálního 
karcinomu stále diskutovanou možností léčby a její indikace by měla být přísně individuální. Současné guidelines National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) verze 1.2017 doporučují CRS s/či bez HIPEC u pacientů s limitovanými PM CRC, 
u kterých je možné docílit R0 resekci. Vzhledem k možnostem současné systémové a cílené léčby a výsledkům recentních 
studií se zdá být přínos CRS a HIPEC u CRC omezený. Indikace se tak posouvají k preventivním výkonům u vysoce rizikové 
skupiny mladých a  relativně zdravých jedinců u CRS s mucinózní složkou, u kterých jsou peroperačně nalezena ložiska 
PM, jsou přítomny ovariální cysty metastazujícího CRC, pozitivní cytologie, nádorové píštěle do střeva v nádorové mase, 
obstrukce nádorem, perforované tumory, T3 mucinózní nádory, T4 stadia, perforace tumoru během resekčního výkonu, či 
pozitivní resekční okraje. Obecně vyřazujícím kritériem jsou extraperitoneální metastázy a celkově špatný stav nemocného 
limitující rozsáhlý operační výkon.

Závěr: Cytoredukční chirurgie a  HIPEC je speciální kombinovanou onkochirurgickou metodou, která v  sobě zahrnuje 
poměrně rozsáhlý operační zákrok směřující k  odstranění viditelné nádorové masy a  následuje aplikace cytostatika 
v  hypertermii s  cílem redukovat počet zbytkových nádorových buněk. Tento typ metody se stal standardem péče 
u nemocných s pseudomyxomem peritonea z neoplázií apendixu a u primárního maligního mezoteliomu peritonea, kde 
může u  selektovaných pacientů vést k  vyléčení. U  sekundárních metastazujících karcinomů kolorekta, žaludku a  ovarií 
je tato metoda předmětem řady celosvětově probíhajících multicentrických studií, na  jejichž evaluaci se čeká. Nicméně 
u vybrané skupiny nemocných s tímto typem sekundárního postižením peritonea může tento postup vést k významnému 
prodloužení celkového přežívání a údobí bez choroby při zachování vysoké kvality života. Ve specializovaných centrech v ČR 
je tato metoda zatížena pooperační morbiditou a mortalitou srovnatelnou se zahraničními údaji.

Možnosti chirurgické léčby peritoneální karcinomatózy u metastazujícího kolorektálního karcinomu
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Chirurgická léčba plicních metastáz 
kolorektálního karcinomu

1. Léčba plicních metastáz kolorektálního karcinomu vyžaduje multidisciplinární přístup a individuální posouzení 
každého jednotlivého nemocného.

2. Zásadní podmínkou radikální plicní metastazektomie je dosažení R0 resekce při maximální snaze o šetření zdravé 
plicní tkáně, které umožní v případě recidivy onemocnění znovu operační řešení, jež je většinově doporučováno.

3. Rozhodujícími prognostickými faktory ovlivňujícími jak celkové přežití (overall survival), tak přežití bez nemoci 
(disease free survival) po plicní metastazektomii, jsou počet metastáz, stav nitrohrudních lymfatických uzlin 
a předoperační hodnoty vybraných biomarkerů. 

4. Radikální plicní metastazektomie, jakožto potenciálně kurativní metoda, nepochybně prodlužuje přežívání nemocných 
s plicními metastázami kolorektálního karcinomu.

doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Chirurgická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 

Fakultní nemocnice Plzeň
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Chirurgická léčba plicních metastáz kolorektálního karcinomu

Úvod
Plíce jsou druhým nejčastějším místem nádorové diseminace, přičemž do plic metastazuje 30-40 % všech solidních nádorů 
[1]. Plíce jsou rovněž po játrech druhým nejčastějším místem orgánové diseminace kolorektálního karcinomu (CRC), kdy 
plicní metastázy diagnostikujeme dříve či později u cca 10-25 % nemocných [2]. I přes nedostatek větších kontrolovaných 
studií, kdy jsou obvykle prezentovány pouze heterogenní soubory s krátkým follow up a malým počtem pacientů, je dnes 
chirurgická léčba plicních metastáz CRC, při absenci efektivnějších léčebných postupů s  nižší morbiditou, všeobecně 
přijímaným terapeutickým postupem [ 3]. Cílem následující studie je retrospektivní analýza souboru nemocných operovaných 
pro plicní metastázy CRC během osmnáctiletého období.

Metodika
V letech 2000-2017 jsme radikálně chirurgicky léčili 104 nemocných s plicními metastázami CRC. Základní charakteristiky 
souboru jsou uvedeny v  tabulce 1. Medián doby od operace primárního nádoru do metastazektomie byl v souboru 24 
měsíců.

K diagnostice plicních metastáz byly použity standardní vyšetřovací metody pro chirurgická onemocnění plic, tj. výpočetní 
tomografi e (CT), dále magnetická rezonance či výpočetní tomografi e v  kombinaci s  pozitronovou emisní tomografi í 
(PET/MR, PET/CT), fi brobronchoskopie apod. Byly stanovovány předoperační sérové hladiny následujících biomarkerů: 
karcinoembryonálního antigenu (CEA) a carbohydrate antigenu 19–9 (CA 19–9) chemiluminiscenční metodou soupravou 
Beckman na přístroji DxI 800, a solubilního cytokeratinového fragmentu tkáňového polypeptidického specifi ckého antigenu 
(TPS) imunoradiometrickou metodou (IRMA). Cut off  pro jednotlivé biomarkery v laboratoři jsou následující: CEA 3 μg/l, CA 
19-9 28 IU/l, TPS 90 IU/l.

Indikačním kritériem k plicní metastazektomii (PM) bylo radikální odstranění primárního zhoubného nádoru a nepřítomnost 
jiných extrapulmonálních metastáz, s výjimkou resekabilních jaterních. Další podmínkou bylo, že plicní metastázy se jevily 
dle předoperačních vyšetření radikálně odstranitelné co do počtu a  lokalizace, nemocný byl schopen výkonu v  celkové 
anestezii, a  potenciální benefi t operace převyšoval její rizika. Vylučujícím kritériem byla přítomnost extrapulmonálních 
metastáz (s výjimkou resekabilních jaterních) a předoperačně prokázané nádorové postižení nitrohrudních lymfatických 
uzlin (LU).

Tab. 1 Charakteristiky souboru

Proměnné Počet %
Pohlaví
Muži 56 53.8
Ženy 48 46.2

Medián věku (roky) 66 (29-81)

Primární nádor
Tračník 62 59.6
Rektum 42 40.4

Plicní metastázy
Metachronní 89 85.6
Synchronní 15 14.4
Solitární 74 71.2
Mnohočetné 30 28.8
Bilaterální 12 11.5

↑ předoperační hodnoty biomarkerů
CEA 38 36.5
CA 19-9 13 12.5
TPS 43 41.3
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Typy operací
Klínovitá resekce 56 44.4
Precizní laserová excize 33 26.2
Segmentektomie 6 4.8
Lobektomie 29 23.0
Bilobektomie 1 0.8
Pneumonektomie 1 0.8

Medián velikosti metastáz (mm) 16 (1.5-75)

Postižení nitrohrudních LU 7 7.3
N1 4
N2 2
N1+N2 1

Pooperační morbidita 10 9.6

Reoperace 3 2.9

30denní letalita 0 0
Operačním přístupem byla buď posterolaterální torakotomie nebo videotorakoskopie. Rozsah výkonu se odvíjel 
od lokalizace a počtu resekovaných ložisek. Za dostatečné z hlediska onkologické radikality jsme považovali odstranění 
metastázy s bezpečnostním lemem cca 10 mm zdravé tkáně po obvodě ložiska. Konkrétními typy prováděných výkonů byly 
v případě otevřených operací anatomické plicní resekce, dále neanatomické plicní resekce, tj. klínovité, a precizní laserové 
excize pomocí Nd:YAG laseru MY 40 1.3 o vlnové délce laserového paprsku 1318 nm. Během miniinvazivních operací jsme 
metastatická ložiska odstraňovali klínovitou resekcí pomocí endostaplerů. Systematická nodální disekce byla prováděna 
podle zavedeného schématu � e International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) z roku 2009.

V uvedeném souboru, jehož medián sledování činil 63 měsíců, jsme hodnotili celkové přežití (OS), resp. disease free survival 
(DFS) po  metastazektomii, a  jejich vztah k  věku a  pohlaví pacienta, předoperačním hodnotám biomarkerů, lokalizaci 
primárního nádoru, času vzniku metastázy, typu operačního výkonu, počtu a  velikosti metastáz, stavu nitrohrudních 
lymfatických uzlin a podání adjuvantní onkologické léčby po metastazektomii.

Statistická analýza byla provedena s užitím so	 ware SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Analýza celkového přežití 
a času do progrese onemocnění byla počítána pomocí tzv. Kaplan-Meier křivek přežití a byla omezena na dobu 5 let od PM. 
Vliv jednotlivých faktorů byl testován pomocí Log-rank testu a Coxova regresního modelu. Statistická významnost byla 
stanovena na hranici alpha = 5 %.

Výsledky
Celkem bylo provedeno 126 operačních výkonů u 104 pacientů, 10 nemocných (9,6 %) bylo znovu radikálně operováno pro 
recidivu plicních metastáz. Celkem bylo radikálně odstraněno 171 metastáz. Další specifi cké charakteristiky chirurgické 
léčby jsou uvedeny v tabulce 1.

Po PM žije bez progrese nemoci 38 pacientů (37,3 %). Bez známek recidivy či progrese nemoci žilo 5 let od metastazektomie 
celkem 38,4 % pacientů, 10 let pak 35,1 %. Nemocní s 2 a více metastázami CRC mají 2krát vyšší riziko progrese nemoci 
(statisticky významné; Log-Rank test: p-value = 0,0104; Cox Hazard model: p-value = 0,0121; 95% Hazard Ratio CI: 1,2 
– 3,3). Pacienti s postižením nitrohrudních LU nádorovou diseminací mají 2,6krát vyšší riziko progrese nemoci (statisticky 
významné; Log-Rank test: p-value = 0,0378; Cox Hazard model: p-value = 0,0460; 95% Hazard Ratio CI: 1,0 – 6,6). 
Hodnoty TPS nad cut off  90 IU/l zvyšují riziko progrese nemoci 2,2krát (statisticky významné; Log-Rank test: p-value = 
0,0148; Cox Hazard model: p-value = 0,0175; 95% Hazard Ratio CI: 1,1 – 4,2), hodnoty CA 19-9 nad cut off  28 IU/l zvyšují 
riziko progrese nemoci 2,4krát (statisticky významné; Log-Rank test: p-value = 0,0112; Cox Hazard model: p-value = 
0,0141; 95% Hazard Ratio CI: 1,2 – 4,7).
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V souboru přežívá 58 operovaných (55,8 %). Pětileté přežití v souboru činilo 54,3 %, desetileté pak 46,2 %. Pacienti s 2 
a více metastázami CRC mají 2,1krát vyšší riziko úmrtí (statisticky významné; Log-Rank test: p-value = 0,0202; Cox Hazard 
model: p-value = 0,0232; 95% Hazard Ratio CI: 1,1 – 3,8). Pacienti s postižením nitrohrudních LU nádorovou diseminací 
mají 4,3krát vyšší riziko úmrtí (statisticky významné; Log-Rank test: p-value = 0,0014; Cox Hazard model: p-value = 0,0033; 
95% Hazard Ratio CI: 1,6 – 11,2). Hodnoty CEA nad cut off  3 μg/l zvyšují riziko úmrtí 2,4krát (statisticky významné; Log-
Rank test: p-value = 0,0170; Cox Hazard model: p-value = 0,0208; 95% Hazard Ratio CI: 1,1 – 4,9), hodnoty CA 19-9 nad 
cut off  28 IU/ml zvyšují riziko úmrtí 2,7krát (statisticky významné; Log-Rank test: p-value = 0,0107; Cox Hazard model: 
p-value = 0,0143; 95% Hazard Ratio CI: 1,2 – 5,8), hodnoty TPS nad cut off  90 IU/l zvyšují riziko úmrtí 3,9krát (statisticky 
významné; Log-Rank test: p-value = 0,0013; Cox Hazard model: p-value = 0,0029; 95% Hazard Ratio CI: 1,6 – 9,6). Pacienti, 
kteří nepodstoupili opakovanou PM pro recidivu metastatického postižení plic mají 4,3krát vyšší riziko úmrtí ve srovnání 
s pacienty, kteří opakovanou PM podstoupili (statisticky významné; Log-Rank test: p-value = 0,0090; Cox Hazard model: 
p-value = 0,0166; 95% Hazard Ratio CI: 1,3 – 14,0).

 Multivariační analýza určila jako statisticky významné prognostické faktory pro OS následující – zvýšení předoperačních 
hodnot nad cut off  u CEA (Cox Hazard model: p-value = 0,0048; Hazard Ratio: 3,6; 95% Hazard Ratio CI: 1,5 – 8,8), CA 19-9 
(Cox Hazard model: p-value = 0,0210; Hazard Ratio: 3,4; 95% Hazard Ratio CI: 1,2 – 9,6), TPS (Cox Hazard model: p-value 
= 0,0171; Hazard Ratio: 3,4; 95% Hazard Ratio CI: 1,2 – 9,4) a postižení nitrohrudních LU nádorovou diseminací (Cox 
Hazard model: p-value = 0,0145; Hazard Ratio: 3,9; 95% Hazard Ratio CI: 1,3 – 11,5). Pro DFS stanovila jako statisticky 
významné prognostické faktory zvýšení předoperačních hodnot nad cut off  u CEA (Cox Hazard model: p-value = 0,0429; 
Hazard Ratio: 2,0; 95% Hazard Ratio CI: 1,0 – 4,1), CA 19-9 (Cox Hazard model: p-value = 0,0155; Hazard Ratio: 3,0; 95% 
Hazard Ratio CI: 1,2 – 7,3) a přítomnost 2 a více metastáz CRC (Cox Hazard model: p-value = 0,0183; Hazard Ratio: 2,5; 
95% Hazard Ratio CI: 1,2 – 5,3).

Diskuse
Dnes jsou všeobecně přijatými podmínkami indikace PM kontrola primárního nádoru a jeho případného extrapulmonálního 
šíření, možnost dosažení kompletní resekce plicních metastáz při dostatečné plicní rezervě a  absence alternativních 
léčebných možností s nižší morbiditou [3,4]. Synchronní či metachronní výskyt operabilních jaterních metastáz CRC tak 
dnes již není kontraindikací PM, neboť sekvenční operace jaterních a plicních ložisek přináší poměrně povzbudivé výsledky 
[5,6]. U těchto pacientů jsme na našem pracovišti dosáhli mediánu přežití 73 měsíců, resp. pětiletého přežití 60 %, byť se 
pochopitelně jednalo o poměrně přísně selektovaný soubor nemocných.

V rozvaze o indikaci PM však hrají poměrně důležitou roli i další faktory, mezi něž například patří předoperační hodnoty 
některých vybraných biomarkerů. Řada autorů poukazuje na  negativní dopad předoperační elevace CEA na  prognózu 
nemocných po PM [3,7-9], což odpovídá i našemu zjištění v případě OS, nicméně v našem souboru se objevily i další dva 
biomarkery, a to TPS a CA 19-9, jejichž předoperační elevace byla významně spojena s horším OS a DFS. Zejména TPS jako 
marker proliferační aktivity nádoru se ukazuje jako nepochybně významný marker progrese nemoci.

Jako další poměrně významný faktor ovlivňující jak OS, tak DFS se jeví počet diagnostikovaných, resp. resekovaných plicních 
metastáz. Naše výsledky ukazují, že existuje významný (dvojnásobný) rozdíl v OS i DFS mezi pacienty s resekovanou 1 
metastázou a pacienty s resekovanými 2 a více metastázami CRC. Podobná zjištění prezentovali i další autoři, nicméně se 
liší v počtu metastáz, který je podle nich hranicí mezi lepší a horší prognózou, kdy např. Tsitsias et al., resp. Pagès et al. ji 
uvádí ve shodě s námi mezi 1 a 2 metastázami, Cho et al. naopak mezi 3 a 4 metastázami [7,10,11]. I přes tyto rozdílné 
výsledky lze obecně jistě říci, bez ohledu na konkrétní počet metastáz, že vyšší počet metastáz je spojen s horší prognózou 
a naopak. Indikace nemocného s vícečetnými metastázami k PM by tak měla být posuzována individuálně a zvláště pečlivě, 
s přihlédnutím k dalším ovlivňujícím faktorům. Na druhou stranu u pacientů s bilaterálním postižením, zejména v případě 
izolovaných ložisek, by neměla být apriori PM kontraindikována.

Postižení nitrohrudních LU nádorovou diseminací při plicních metastázách CRC se uvádí v rozmezí cca 10-20 %, přičemž 
zcela jednoznačně zhoršuje prognózu nemocného (jak DFS, tak OS) [12,13]. Podle Bölükbase et al., resp. Aliho et al. roste 
riziko postižení nitrohrudních LU s počtem metastáz, s  každou další dokonce o 16 % [12,13]. Není však dosud jasné, 
do jaké míry je přežívání pacientů ovlivněno postižením jednotlivých etáží LU (N1, N2) či počtem postižených uzlinových 
zón. V  našem souboru bylo sice postižení nitrohrudních LU prokázáno u  menšího počtu operovaných, než se obvykle 
uvádí (7,3 %), nicméně podle očekávání s prokázanou výrazně horší prognózou (riziko progrese nemoci 2,6krát vyšší, 
riziko úmrtí 4,3krát vyšší). Na základě těchto výsledků si myslíme, že nemocní s předoperačně prokázaným postižením 
nitrohrudních LU nádorovou diseminací by neměli být k PM vůbec indikováni. Na druhou stranu se shodujeme s některými 
autory v doporučení provádět během PM systematickou nodální disekci nitrohrudních LU především za účelem zpřesnění 
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stagingu, resp. volby adjuvantní onkologické léčby, zejména při vědomí toho, že citlivost předoperačních zobrazovacích 
vyšetření (CT, PET/CT, PET/MR) k odhalení nádorového postižení LU není vysoká [13,14]. Vliv systematické nodální disekce 
na OS při PM je však i nadále diskutabilní, nicméně např. Pagés et al. uvádí, že její absence je významně spojena s vyšším 
pětiletým rizikem recidivy plicních metastáz [10,15].

Potřebný rozsah resekce plicní tkáně se při PM odvíjí od  lokalizace a  počtu metastáz, oproti např. Shionovi et al. či 
Hernándezovi et al. jsme neprokázali žádný statisticky významný rozdíl v OS a DFS mezi jednotlivými použitými resekčními 
výkony (precizní laserové excize, klínové plicní resekce staplerem či na svorce, anatomické plicní resekce) [15,16]. Za zásadní 
však považujeme dosažení R0 resekce, neúplné resekce by neměly být prováděny. Souhlasíme a řídíme se doporučeními 
Weltera et al., podle kterých by se měl bezpečnostní lem zdravé tkáně po obvodě resekované metastázy zvětšovat s její 
velikostí a neměl by být menší než 7 mm [17].

Pětileté přežití 54,3 % zjištěné v  našem souboru odpovídá jiným publikovaným výsledkům, kde se pohybuje nejčastěji 
v  rozmezí 34-75 % [8,9-11,14,18,19]. Relativně malý rozdíl mezi pětiletým a  desetiletým přežitím v  našem souboru 
(cca 8 %) ukazuje, že nemocní, kteří přežili 5 let po PM, mají poměrně vysokou šanci na skutečně dlouhodobé přežití. 
Jinak řečeno, pravděpodobnost recidivy plicní metastázy je po 5 letech od PM již poměrně nízká. Pokud však k recidivě 
plicní metastázy dojde, měli bychom se ji opět pokusit radikálně odstranit, neboť jak dokazují naše výsledky i zkušenosti 
jiných autorů, opakované PM prokazatelně prodlužují OS ve srovnání s  jinými léčebnými modalitami [2,6,14]. Poměrně 
překvapivě jsme nezjistili, na  rozdíl od  četných literárních údajů, žádnou významnou souvislost mezi OS, resp. DFS, 
a lokalizací CRC (rektum v. tračník), dobou vzniku metastázy (synchronní v. metachronní), velikostí metastázy a podáním 
adjuvantní chemoterapie po PM [2,5,7,11,12,18,19]. Právě názory na efekt podání adjuvantní chemoterapie po PM nejsou 
stále jednoznačné [2,9,11,20]. Přesto lze obecně říci, že nejlepší výsledky stran dlouhodobého přežití můžeme očekávat 
u metastáz solitárních, metachronních, malé velikosti, při disease free intervalu > 1 rok od resekce primárního nádoru, 
R0 resekci metastáz, absenci postižení nitrohrudních LU, dobře diferencovaných nádorů, resp. karcinomu tračníku, při 
normální hladině biomarkerů před metastazektomií a absenci jaterních metastáz [2,5,7-12,14,18,19].

Závěr
Radikální PM, jakožto potenciálně kurativní metoda, nepochybně prodlužuje přežívání nemocných s plicními metastázami 
CRC. Zásadní je dosažení R0 resekce při maximální snaze o šetření zdravé plicní tkáně, které umožní v případě recidivy 
onemocnění znovu operační řešení, jež je většinově doporučováno. Systematická nodální disekce by měla být nedílnou 
součástí každé PM. Rozhodujícími prognostickými faktory ovlivňujícími jak OS, tak DFS, jsou počet metastáz, stav 
nitrohrudních lymfatických uzlin a předoperační hodnoty biomarkerů.

Dedikace
Podpořeno projektem institucionálního výzkumu MZČR –FNPI, 00669806.
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1. Obstrukce nádorem je důvodem více než poloviny všech neodkladných operací tlustého střeva. 

2. Výsledky léčby závisí na typu a rozsahu operace, založení nebo vyloučení anastomózy, počtu operačních dob, 
dosažené radikalitě, případně dalších modalitách léčby.

3. Mortalita a morbidita má příčinu v lokálních a systémových poruchách vyplývajících z obstrukce a z pooperačních 
komplikací, v případě jednodobých resekcí především z poruch anastomózy. 

4. Prioritou je vyřešit obstrukci a teprve na dalším místě, pokud to je možné, odstranit nádor.

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

Obstrukce tlustého střeva nádorem
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Podle údajů ESMO se obstrukcí projeví 8 až 40 % kolorektálních karcinomů, podle lokalizace převažují nádory v  levé 
polovině. Neošetřená obstrukce má fatální konec z orgánového selhání nebo peritonitidy z distenční perforace střeva. 
Nejstarším a nejsnazším řešením obstrukce je stomie.

Mortalita při ileu tlustého střeva ještě v roce 1940 přesahovala 40 %. Lepší výsledky umožnila dosáhnout jednodobá resekce 
v ileózním stavu. Jinou variantou resekce je subtotální kolektomie. Možnosti léčby závisí na ovlivnitelných a neovlivnitelných 
faktorech. Neovlivnitelnými faktory jsou věk, komorbidity, pokročilost nádoru, přítomnost metastatického postižení 
a  určitou měrou i  poruchy homeostázy vyplývající z  akutního stavu. Hodnocení výchozího nálezu záleží na  chirurgické 
diagnostice, interním a anesteziologickém vyšetření, včetně využití skórovacích systémů s odhadem únosnosti operace 
a interních rizik. Ovlivnitelná je předoperační příprava a perioperační péče a typ operace.

Obstrukci může způsobit pouze pokročilý nádor. Ošetření nemocných s pokročilým nádorem směřuje od počátku k řešení 
obstrukce, když lokální nález, metastatické postižení nebo generalizace vylučuje odstranění nádoru. Očekávatelně 
odstranitelný nádor rozvahu mění. Vedle volby rozsahu operace a rozhodnutí, zda resekce a zda primárně s anastomózou 
nebo bez a se stomií, případně zda kolektomie, je třeba zvažovat výhledově jiné možnosti léčby a onkologickou radikalitu.

Diagnostika 
Stanovit diagnózu ileózního stavu je ve většině případů možné již z anamnézy a fyzikálního vyšetření, příčinu při nádoru 
konečníku vyšetřením per rectum. Základním zobrazovacím vyšetřením je nativní rtg vyšetření průkazné asi v  60 % 
případů. Ultrasonografi cké vyšetření je limitováno plynovou náplní a zkušeností vyšetřujícího. Při pochybnostech o povaze 
a příčině neprůchodnosti, včetně vyloučení pseudoobstrukce, je CT vyšetřením volby. CT vyšetření v akutním stavu vyřadilo 
akutně provedenou irrigografi i. CT bez kontrastu může být podle některých doporučení prvým zobrazovacím vyšetřením, 
následované při nejasnosti kontrastním CT vyšetřením. MRI se v této indikaci užívá jen výjimečně. Rtg sledovaná pasáž, 
resp. enteroklýza na  rozdíl od  tenkého střeva význam nemá. Endoskopické vyšetření – rektoskopie, sigmoideoskopie 
a koloskopie – může identifi kovat překážku v rektu a v levé polovině tračníku a vyloučit pseudoobstrukci. Podmínkou užití 
uvedených diagnostických metod je neohrozit nemocného odkladem operace zejména, hrozí-li distenční perforace.

Resekční výkony
Resekce střeva s anastomózou v jedné době je defi nitivním chirurgickým řešením akutního stavu i afekce, která k němu vedla, 
splňuje tedy současně onkologický požadavek co nejčasnějšího odstranění nádoru. Přes riziko pooperačních komplikací 
mají primární resekce menší mortalitu než v případě vícedobého postupu, udává se mezi 6 a 19 %. Dalším přínosem je 
zkrácení hospitalizace. Výsledek primární resekce s anastomózou závisí kromě dokonalého technického zvládnutí výkonu 
také v rozvaze, kdy lze výkon provést bez nepřiměřeného rizika. Základní podmínkou resekce je resekabilní léze a nemocný, 
který snese rozsáhlejší výkon. Resekce je nevhodná při metastatickém postižení. Zakládat anastomózu není vhodné při 
sterkorální peritonitídě, při pochybnosti o vitalitě anastomózovaných střevních okrajů, při změnách způsobených zánětem 
nebo iradiací, při rozsáhlé distenzi střeva nad překážkou nebo při stagnaci tuhé stolice nad či pod uvažovaným místem 
anastomózy. Dalšími důvody jsou poruchy nutrice, oběhová instabilita, případně vysoký věk. Primární resekce teoreticky 
přináší prospěch starým nemocným vyloučením další operace, současně ale zvyšuje riziko, že případnou komplikaci 
nezvládnou.

Vedle segmentárních resekcí je jiným jednodobým výkonem subtotální kolektomie s distální ileokolickou anastomózou. 
Nejpodstatnější indikací k subtotální kolektomii je překážka v levé polovině tračníku s hrozící nebo již přítomnou distenční 
perforací proximální části tračníku. Hlavním záporem postupu je rozsah výkonu a pozdější vysoká frekvence stolic, těžko 
zvládaná fragilními nemocnými. Subtotální kolektomie snižuje riziko selhání anastomózy, mortalita se neliší proti nemocným, 
jimž byla provedena segmentární resekce. V žádném srovnání nebylo prokázáno, zda k ošetření obstrukce tlustého střeva 
při resekabilním nádoru je vhodnější segmentární resekce nebo subtotální kolektomie. Další možností resekce v akutním 
stavu jsou operace dle Hartmanna nebo Mikulicze, tzn. resekce bez založení anastomózy. Záporem je, že k obnově střevní 
kontinuity se neobejdou bez další operace, části operovaných stomie zůstane navždy.

Obstrukce tlustého střeva nádorem
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Stomie a by-pasy.
Vyřešení ileu založením střevní spojky je vyhrazeno jen pro obstrukci neodstranitelným nádorem zejména v pravé polovině 
tlustého střeva, stomie v akutním stavu jsou alternativou i u resekabilních nádorů. Zvládnutím ileu lze připravit podmínky 
k resekci střeva s nádorem k elektívní operaci dle onkochirurgických pravidel. Záporem postupu je potřeba další operace, 
pozdější odstranění nádoru, opakovaná hospitalizace a vyšší náklady, přínosem vytvoření podmínek pro plánovanou resekci 
při respektování všech onkochirurgických podmínek. Jen zdánlivě je shoda, že lepší výsledky poskytují resekce v  první 
době než léčba ve více dobách. Recentní americká metaanalýza hodnotící výsledky léčby levostranné obstrukce po resekci 
a po primárním založení stomie prokázala, že v 30 denní mortalitě a morbiditě nebyl žádný rozdíl, nemocným po kolostomii 
a následné elektívní resekci zůstala dlouhodobě méně často trvalá kolostomie. 

Rekanalizace, stenty
Při ileu z nádoru v  levé polovině, především na  rektu a sigmoideu, se jako neoperační řešení nabízí balonová dilatace, 
rekanalizace laserem nebo zavedení stentu. Úspěch se dá očekávat zejména tehdy, není-li obstrukce kompletní. Hlavním 
cílem je vyřešit akutní stav, vyhnout se akutní operaci a umožnit elektívní operaci po odpovídající přípravě. Výpovědní 
je multicentrická studie z  pěti britských center, v  níž bylo založeno 334 stentů, z  nich 264 paliativně a  52 (15.6 %), 
jako „bridge to surgery“. U 16 (6.1 %) z nich byla následně nutná kolostomie. Nejvýznamnějším prediktivním ukazatelem 
špatného výsledku bylo ASA ≥ 3. 

Timing operace
Důležitým momentem je včasnost ošetření. Ileózní stav je náhlou příhodou a tak je třeba k němu přistupovat. V drtivé většině 
ke stanovení diagnózy stačí anamnéza a řádné fyzikální vyšetření. Dostupnost, možnosti a kvalita soudobých zobrazovacích 
metod poskytují již před operací velmi dobrou představu o nálezu, operace tak mohou být cílenější a operujícího chirurga 
ušetří pochybností o povaze a lokalizaci překážky. Vyšetření však mají odvrácenou tvář, když vyšetřováním vzrůstá riziko 
odkladu operace.

Při kompletní obstrukci způsobené nádorem rekta má přednost řešení ileu s ohledem na operačně technickou náročnost 
resekce rekta. Příčinou obstrukce je vždy pokročilý nádor, radiochemoterapie může jeho podmínky k resekci v další době 
a přežití zlepšit, ale přibližně u 40 % takových nádorů nelze po radiochemoterapii odstranit. 

Závěr
Nádorová obstrukce tlustého střeva je vždy projevem pokročilého nádoru. Léčbu dosud provází vysoká mortalita a morbidita. 
Jen za optimálních podmínek je vhodným řešením jednodobá segmentární resekce. Odklad resekce po ošetření ileu v prvé 
době perspektivu nemocného neohrožuje. Jednoznačné doporučení, zda jednodobé nebo dvoudobé řešení akutního stavu 
neexistuje. Prioritou neodkladné operace je vyřešení obstrukci a teprve na dalším místě, pokud to je možné, odstranit 
nádor.

Obstrukce tlustého střeva nádorem
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1. Léčba metastatického adenokarcinomu rekta je typickým příkladem mezioborové spolupráce.

2. Individualizace léčebné strategie by měla probíhat cestou mezioborové indikační komise.

3. Strategie léčby tj. sekvence léčebných modalit vychází z rozsahu primárního nádoru a metastatického onemocnění. 

4. Při výběru léčby zohledňujeme molekulární charakteristiku nádoru (RAS,BRAF wt vs. mt), celkový stav pacienta 
(PS 0-1 vs. 2 a více), komorbidity pacienta a přání pacienta.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Klinika komplexni onkologicke peče LFMU, Masarykův onkologicky ustav, Brno

Strategie léčby karcinomu rekta se 
synchronními metastázami jater



222 5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádory zažívacího traktu. Nádory rekta představují asi jednu třetinu případů. 
Incidence adenokarcinomu rekta byla v ČR 2000 případů, z toho 20 % bylo diagnostikováno jako primárně metastatické 
onemocnění – synchronní metastatické onemocnění. Téměř 40 % těchto pacientů má generalizaci pouze do  jater – 
oligometastatické postižení (LLD). 

Před stanovením léčby je nutností stanovení klinického stadia: 
Vyloučení metastáz (cM): CT hrudníku, CT břicha a pánve (alternativou PET/CT či PET/MRI)
Rozsah nádoru rekta (cT,cN): MRI rekta, EUS rekta
Většina pacientů, tj. téměř 80% v  případě metastatického onemocnění má současně lokálně pokročilý nález v  oblasti 
primárního nádoru tj. cT3 nebo cT4. 

Pro celkovou strategii léčby primárně metastatického adenokarcinomu rekta bude tedy důležitý rozsah primárního 
nádoru (operabilní vs. lokálně pokročilý) stejně jako rozsah metastatického onemocnění (iniciálně resekabilní, potenciálně 
resekabilní, neresekabilní).

Z této charakteristiky defi nujeme 4 klinické situace, které budou mít odlišný scénář v rámci individualizace léčebné strategie.
• Resekabilní primární nádor a resekabilní metastazy
• Resekabilní primární nádor a neresekabilní metastázy 
• Neresekabilní primární nádor a resekabilní metastázy
• Neresekabilní primární nádor a neresekabilní metastázy

Jednotlivé klinické situace na modelových kazuistikách budou demonstrovány a diskutovány v jednotlivých přednáškách 
v rámci bloku: multidisciplinární přístup k léčbě metastatického karcinomu rekta.

Strategie léčby karcinomu rekta se synchronními metastázami jater
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1. Resekce primárního tumoru resekce a jaterních metastáz jsou potenciálně kurativní.

2. Možné jsou resekce simultánní i omezené na jeden orgán v různém pořadí.

3. U stenotických tumorů rekta nejprve zajistit pasáž.

4. Resekční výkon zpravidla po předchozí chemoterapii.

5. V případě pooperačních infekčních komplikací hrozí odklad chemoterapie – vždy tedy plánovat typ výkonu s tímto 
vědomím.

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. 
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno 

a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
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Asi 20 % pacientů s  diagnostikovaným karcinomem rekta je postiženo synchronními jaterními metastázami. Resekce 
primárního tumoru a metastáz zůstává jediným potenciálně kurativním způsobem léčby. Léčebný plán závisí na kvalitním 
stagingu, v němž hrají hlavní úlohu zobrazovací vyšetření. Optimální postup k  léčbě těchto pacientů není jednoznačně 
stanoven. Zcela nezbytné je projednat strategii léčby komisionálně a  stanovit terapeutický plán multidisciplinárním 
konsenzem u jednotlivých pacientů individuálně. Obstrukce trávicího traktu ohrožující jeho průchodnost si může vynutit 
akutní řešení formou derivační stomie. Vždy je vhodné provedení stomie zvážit ještě před zahájením chemoterapie. Krvácení 
z primárního tumoru způsobující anemii nebývá považováno za důvod k upřednostnění primární resekce origa. Většinou se 
daří zvládnout krevními převody a v průběhu podávané chemoterapie zpravidla ustává. 

Základním požadavkem na chirurga je provedení radikální resekce. U jaterních ložisek je kompletní odstranění s bezpečným 
lemem zdravé tkáně podmíněno zachováním dostatečného objemu funkčního jaterního parenchymu (FLR). Resekční okraj 
1 mm zdravé tkáně považován za dostatečný. 20 až 25 % ponechaného plně funkčního jaterního parenchymu je dostatečné 
u mladých pacientů. Po prodělané chemoterapii se navyšuje na 40% ponechané jaterní tkáně, což může být pro chirurgický 
výkon výrazně limitující. U  menších metastatických ložisek uložených v  hloubi parenchymu proto s  výhodou užíváme 
možnosti kombinace s  radiofrekvenční ablací (RFA). Při resekci rekta je požadována adekvátní lymfadenektomie a dále 
negativní distální i cirkumferenční resekční linie. 

V otázce načasování chirurgické resekce primárního tumoru či synchronních jaterních metastáz rozlišujeme v současné 
době tři základní postupy. Volba některého z  nich závisí na  stupni pokročilosti nálezu na  rektu či játrech. Obecně má 
přednost ten orgán, který je více postižen. 

Dle toho pak uplatňujeme primary fi rst approach, který je historicky starší. Maximálně z něj profi tují symptomatičtí pacienti 
a dochází k resekci zdroje metastáz. Někteří autoři popisují i přímý benefi t resekce primárního tumoru při neresekabilních 
jaterních metastázách. 

Chirurgický výkon na  játrech pak následuje s odstupem 2−3 měsíců, s vhodnou aplikací chemoterapie mezi operacemi. 
Původní výhrady etapového postupu směřovaly k obavám z progrese nádorového onemocnění v mezidobí. Dnes se zdá, 
že tato progrese selektuje pacienty s velmi agresivním nádorovým onemocněním a  je pravděpodobné, že by profi t pro 
pacienty v těchto případech neznamenala ani simultánní resekce jaterních ložisek. 

V případě inverzního, tzv. liver fi rst přístupu je v první době provedena resekce jaterních metastáz. Hlavní výhodou je 
možnost včasného zahájení systémové terapie vzhledem k  nízkému riziku septických komplikací. Dále je tento přístup 
vhodný pro extenzivní jaterní postižení u  asymptomatického primárního tumoru rekta a  rovněž v  případě metastáz, 
u kterých bylo neoadjuvantní léčbou dosaženo resekability z původní inoperability. Progrese tumoru rekta do neresekablity 
je v průběhu chemoterapie po liver fi rst resekci vzácná. 

Simultánní resekce metastáz a primárního tumoru během jedné anestezie může vést ke zkrácení intervalu mezi chirurgickou 
a případnou adjuvantní léčbou, snížit počet potřebných hospitalizací a zmenšit jejich negativní vliv na pacienta. Možnosti 
simultánního řešení karcinomu rekta byly v  éře otevřené operativy většinou pouze ve  sporadických případech. Výkony 
byly zatíženy vysokou perioperační morbiditou. S rozvojem minimálně invazivní chirurgie, laparoskopických (robotických) 
resekcí se možnosti simultánních resekcí zvýšily. Došlo k posunu problematiky i do méně přístupných jaterních segmentů 
a patologií středního a distálního rekta. 

Je možné kombinovat laparoskopické resekce jater s využitím potenciálně kurativního minimálně invazivního neoperačního 
řešení, k  nimž patří zejména RFA. S  výhodou je užíváme u  malých metastáz v  hloubi jaterního parenchymu, které by 
v případě resekce vyžadovaly odstranění objemné porce zdravé tkáně. Limitací kvalitního ošetření s kurativním potenciálem 
je velikost metastázy do 3 cm. 

Diagn ostika a léčba karcinomu rekta se synchronními metastázami jater
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1. Vždy posoudit na začátku strategii léčby ve spolupráci s onkology.

2. U symptomatických pacientů s poruchou pasáže plánovat případný budoucí resekční výkon a dle toho zvážit druh 
stomie.

3. Při resekčních výkonech zvážit rizika provedení anastomózy a jejích komplikací.

4. V případě anastomotických komplikací je nutné jejich časné řešení.

MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno 

a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Snadno resekovatelný tumor rekta 
s metastázami jater
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Cílem chirurgické léčby je dosažení radikální resekce. Standardem léčby bylo etapové chirurgické řešení karcinomu rekta 
a  jaterních metastáz. V  otázce načasování resekce primárního tumoru či synchronních jaterních metastáz není shoda, 
možných strategií je více. Simultánní řešení karcinomu rekta bylo v éře otevřené operativy užíváno pouze ve sporadických 
případech. S  rozvojem minimálně invazivní chirurgie se možnosti simultánních resekcí zvýšily. Limitací širšího uplatnění 
tohoto přístupu může být signifi kantní prodloužení operačního času a riziko peroperačních ztrát krve, tedy hlavních příčin 
komplikací, zejména netěsnosti střevní anastomózy. Ačkoliv někteří autoři popisují příznivé výsledky i  po  simultánních 
resekcí zahrnujících velké jaterní zákroky, je doporučeno provádět spíše menší jaterní resekce, tj. do tří jaterních segmentů. 

Při zvažování, zda bude resekce rekta jednoduchá nebo složitá, je nutné posoudit jednak staging, kde standardním vyšetřením 
je magnetická rezonance. Dále je třeba vzít v úvahu habitus pacienta a případné předchozí operační výkony. Dále je důležité 
posoudit, zda se jedná o symptomatický tumor rekta a zda jsou metastázy jater resekabilní, nebo neresekabilní v době 
stanovení diagnózy. Nejoptimističtější variantou je asymptomatický tumor rekta s resekabilními metastázami v  játrech. 
Zde je nejčastěji doporučována nejprve chemoterapie následovaná resekcí. Resekce může být provedena simultánně nebo 
etapově dle lokalizace a velikosti jaterních ložisek a náročnosti operace rekta. V nádorů střední a distální třetiny rekta 
může být vřazena radioterapie (častěji 5x5 Gy) dle stadia tumoru. U asymptomatického tumoru rekta s neresekabilními 
metastázami je prvním krokem chemoterapie. Je-li onkologická léčba úspěšná a dojde ke konverzi na resekabilní metastázy, 
je primárně vhodná jejich resekce bez řešení tumoru rekta v první době. Tento postup má nejlepší výsledky z hlediska 
přežívání. 

U symptomatického tumoru rekta s poruchou pasáže je třeba ještě před zahájením léčby provést stomii. Zde je racionální 
zvážit lokalizaci tumoru a tedy jaký typ operace by byl plánován v případě následného resekčního výkonu. U tumorů rekta 
většinou krvácení z tumoru ustává v průběhu chemoterapie. Jen vzácně může dojít i k perforaci, kdy je samozřejmě nutné 
operační řešení. Chirurg tedy řeší hlavně stavy střevní neprůchodnosti. V případě, že bude naděje na sfi nkter šetřící resekci, 
je vhodné provést ileostomii, které bude po  resekci využita jako protektivní. V  případě velmi nízko uloženého tumoru 
s  postižením svěračů nebo levátorů je vhodné provedení kolostomie, protože jediným výkonem v  budoucnu může být 
amputace rekta. U plánované resekce rekta s totální mesorektální excizí (TME) se standardně provádí Ileostomie s cílem 
redukce výskytu symptomů anastomotického leaku (nikoliv snížení incidence leaku). Má ale možné komplikace – až ve 43%: 
problémy s ošetřováním, parastomální absces, dehydratace, uremie. U pacientů s metastatickým postižením jater bychom 
měli brát v úvahu, že stomie bude ponechána často dlouhodobě. U části pacientů tedy může být provedení kolostomie 
vhodné i  když je následně plánován sfi nkter šetřící resekční výkon. U  snadno resekovatelného tumoru orálního rekta, 
který působí poruchu pasáže u staršího pacienta se synchronními metastázami v  játrech, může být variantou provést 
Hartmannovu operaci v  první době. Tito pacienti potřebují založení stomie, tedy výkon v  celkové anestezii a  případný 
resekční výkon bez anastomózy u  příznivých pacientů není náročný. Provedení kolostomie je komfortnější z  hlediska 
ošetřování než ileostomie a umožní lepší toleranci další léčby. Případné resekční výkony s anastomózou je třeba vždy 
pečlivě zvážit, protože jsou zatíženy riziky anastomotických komplikací, což pak odkládá provedení chemoterapie. Pro 
pacienta s metastatickým postižením jater je včasné podání chemoterapie zásadní a je tedy třeba provést primárně co 
nejbezpečnější výkon. 

V  případě resekčního výkonu s  anastomózou na  rektu je třeba dále rozlišit výkon na  orálním rektu, kdy je provedena 
parciální mesorektální excize (PME) a výkony pro tumory níže uložené, u nichž je indikována TME. Rizika anastomotického 
leaku jsou při PME srovnatelné s výkony na tračníku, ale k leakům po TME dochází až ve 26% při dlouhodobém sledování 
/déle než 30 dnů/. Infekční komplikace oddalují podání chemoterapie a je třeba je adekvátně řešit. U leaku po TME má 
nyní nejnadějnější výsledky Vacuum assisted closure. Podtlaková terapie podporuje hojení ran evakuací abscesové kolekce, 
zrychlením tvorby granulační tkáně, redukcí otoku, zvýšení vaskularizace a redukcí bakteriální kolonizace. Použitelné je pro 
pacienty bez vzniku peritonitidy, a úspěšná je v 92% případů bez trvalého ponechání stomie. Výhodné je, že ambulantní 
léčba je možná ve vysokém procentu případů – uváděno je 86% s velmi dobrou tolerancí. Občasnou komplikací může být 
mírné krvácení při výměně materiálu protože dojde k drobnému poškození hypervaskularizovaných granulací. Je důležité 
leak diagnostikovat včas a  zahájit lokální léčbu co nejdříve. Van Koperen publikoval práci, podle které je výrazně nižší 
úspěšnost vyhojení defektu, pokud byla léčba zahájena až za 6 týdnů po resekci ( 75% vs 38%.)

Snadno resekovatelný tumor rekta s metastázami jater
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1. Přesná diagnostika primárního nádoru i metastáz.

2. Vyšetření molekulárních prediktorů (onkogeny RAS, BRAF, stav MMR resp MSI) pro stanovení optimální systémové 
terapie.

3. Léčbu plánovat v prostředí multidisciplinárního týmu.

4. 3 modality léčby: chirurgie, chemoterapie/cílená léčba, radioterapie.

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

Lokálně pokročilý karcinom rekta 
s metastázami
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Karcinom rekta se synchronními metastázami zahrnuje řadu klinicky velmi rozdílných situací. V klinickém obraze mohou 
dominovat symptomy obturujícího karcinomu rekta nebo naopak mnohočetné rozsáhlé metastatické postižení, které 
může ohrožovat jaterní funkci. Základem pro stanovení optimálního postupu je přesná diagnostika rozsahu primárního 
nádoru a  rozsahu metastáz. Diagnostické metody jsou prakticky stejné, jako používáme pro přesnou diagnostiku 
nemetastatického karcinomu rekta: kolonoskopie, rektoskopie, CT hrudníku a  břicha, MR pánve, v  klinicky nejasných 
případech PET/CT nebo v případě dostupnosti PET/MR. Pro stanovení optimální systémové léčby je navíc nutné vyšetření 
prediktivních a prognostických molekulárních faktorů. Minimálně jde o mutační stav onkogenu RAS a BRAF. Pro případnou 
indikaci imunoterapie je vhodné vyšetření MMR nebo stavu MSI z nádorové tkáně. V naprosté většině případů by měl 
být terapeutický postup stanoven v  prostředí multidisciplinárního týmu na  pracovišti, které se běžně věnuje chirurgii 
nádorů rekta a resekcím jaterních a plicních metastáz. Je nutné stanovit individuální plán se zařazením systémové léčby, 
radioterapie a chirurgické léčby. Důležité je také dobře naplánovat termíny přešetření a plán upravit podle odpovědi nádoru 
na proběhlou léčbu. 

Algoritmus léčby je popsán v doporučeních ESMO z roku 2017 a v aktuálních doporučeních NCCN 3.2019. Za povšimnutí 
stojí, že evropská doporučení defi nují etáže rekta (dolní, střední, horní) na základě endoskopického vyšetření, americká 
doporučení vycházejí z obrazu MR pánve. 

Lokálně pokročilý karcinom rekta s metastázami
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1. Léčba karcinomu anu je v dnešní době založena převážně na konkomitantní radiochemoterapii. 

2. Chirurgie je ke zvážení jen u nádorů zcela minimálních rozměrů nebo v podobě salvage při perzistenci nebo recidivě 
po onkologické léčbě. 

3. Hlavním důvodem je možnost rezervace svěračů a minimalizace nutnosti provést kolostomii. 

4. K dispozici jsou 2 základní režimy chemoterapie, radioterapie je v dnešní době založena na velmi pokročilých 
ozařovacích technikách a moderním plánování.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Algoritmus léčby karcinomu anu
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Spoluautor: Jindřich Fínek
Onkologická a radioterapeutická klin. FN Plzeň

Incidence čistě análního karcinomu skvamozního typu není vysoká a značně souvisí s HPV infekcí. Hlavními vyšetřovacími 
metodami umožňujícími stanovení stádia onemocnění jsou vedle fyzikální vyšetření (včetně p.r. a třísel) a nutné histologické 
verifi kace pomocí ano/rektoskopie, z  metod diagnostických hlavně MR pánve (či kvalitně provedená endosonografi e) 
doplněná lépe o  CT hrudníku a  podle možností a  dostupnosti event. o  celotělové PET/CT. Terapie je multioborová 
a definitivní plán by měl být vytvořen týmem odborníků, přičemž se výrazně liší od léčby nádorů distálního rekta. Pouze 
velmi malé tumory do 2 cm mohou být léčeny chirurgicky s doporučovaným bezpečnostním lemem nad 0,5 cm, nesmějí 
však postihovat anální kanál. Tato metoda je tedy v primární léčbě spíše výjimečná a častěji nenachází uplatnění v případě 
nádorové perzistence nebo recidivy jako salvage technika nebo v paliaci k řešení inkontinence nebo stenózy. V ostatních 
případech by bylo nutné provést výkon nešetřící svěrače, vzhledem k účinnosti metod léčby onkologické je tedy standardem 
konkomitantní radiochemoterapie. Ta má kurativní charakter a umožňuje zachovat svěrače, uvádí se, že kolostomii musí 
z důvodu perzistence nebo původního rozsahu nádoru absolvovat maximálně 20% pacientů.

Nejčastějším režimem chemoterapie používaným současně s léčbou zářením je kombinace 5-fl uorouracilu s mitomycinem C 
při zahájení a před ukončením RT, druhé z léčiv je podáváno pouze v 1. cyklu. Ten nabízí podobný počet léčebných odpovědí 
a  lokální kontroly, avšak častější ušetření svěračů v porovnání s kombinací cisplatiny a 5-fl uorouracilu. Druhý z  režimů 
je častěji používán ve  4. stádiu s  diseminací, jako méně častou variantu s  menším množstvím údajů lze pak zvažovat 
i kombinaci karboplatina/paclitaxel, režim pro další linii již není znám. Chemoterapie indukční (před RTCHT) ani konsolidační 
(po RTCHT) nejsou spojeny s žádným přínosem pro pacienty. V indikovaných případech lze místo 5-fl uorouracilu podat jeho 
p.o. alternativu, capecitabin.

Standard radioterapie představují dnes již moderní techniky typu IMRT nebo léčby obloukové (VMAT či RapidArc) 
na lineárním urychlovači. Plánování probíhá na podkladě CT dat s možnou fúzí s vyšetřením na MR nebo PET/CT. Pacient je 
obvykle v poloze na zádech a má naplněný močový měchýř. Cílové objemy jsou jasně defi nované a u pokročilejších nálezů 
zahrnují i tříselné uzliny. Určeny jsou také toleranční dávky rizikových struktur v pánvi. Vzhledem ke konkomitantní aplikaci 
chemoterapie je obvykle pacient léčen standardní frakcionací dávkou 1,8-2 Gy denně do celkové dávky 45 Gy na oblast 
nepostižených uzlin, 50 Gy na oblast uzlin postižených a s možností dalšího zvýšení LD v tumoru anu do cca 54-60 Gy. 

Léčebný efekt je patrný cca 8-12 týdnů po RTCHT a defi nitivní asi půl roku po léčbě. 

Algoritmus léčby karcinomu anu
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1. Standardní metody hodnocení jsou založeny především na zobrazovacích metodách CT a PET-CT.

2. Aplikovatelnost těchto metod je omezena radiační zátěží, rozlišením a případnými falešnými pozitivitami v důsledku 
morfologických změn jako následku předchozí protinádorové terapie.

3. Vyšetřování proteinových tumor markerů je vhodným doplňkem s omezenou citlivostí a specifi tou.

4. Vyšetřování cirkulující DNA se jeví jako vhodný vysoce specifi cký nástroj pro sledování léčby pacienti s metastatickým 
kolorektálním karcinomem.

doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Elphogene, s.r.o.

Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – 
Vojenské fakultní nemocnice Praha
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Současná léčba pokročilého kolorektálního karcinomu (stádia IIIB a IV) se zakládá na doporučeních publikovaných odbornými 
společnostmi. Nejvýznamnější z nich jsou doporučení Evropské společnosti pro lékařskou onkologii (European Society for 
Medical Oncology, ESMO), která jsou pravidelně publikována v časopise Annals of Oncology. Dalším významným vodítkem 
jsou doporučení společnosti National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ve Spojených státech, jejích aktualizace lze 
získat online na adrese https://www.nccn.org. Informace lze též čerpat z národních zdrojů jako např. britský National 
Institute for Health and Cancer Excellence (NICE, https://www.nice.org.uk). V České republice se postupy léčby včetně 
nástrojů pro hodnocení jejího efektu řídí doporučeními v Modré knize České onkologické společnosti, jejíž aktuální znění je 
veřejně dostupné na adrese: https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/diagnostika-a-lecba/modra-kniha-cos/
aktualni-vydani-modre-knihy/

U pokročilých stádií kolorektálního karcinomu jsou základním nástrojem sledování účinnosti léčby zobrazovací vyšetření, 
především CT a PET/CT. Frekvence zobrazení se liší podle typu aplikované léčby, obecně je perioda vyšetření od 3 měsíců (např. 
v pooperačním sledování, nebo při podávání biologické léčby) do 12 i 24 měsíců u dlouhodobých remisí. Přestože uvedená 
radiologická vyšetření představují „zlatý standard“, jejich používání je přirozeně limitováno hladinou radiační zátěže pro 
pacienta. Dalším limitujícím faktorem je maximální rozlišení, které se i u vysokorozlišovacích přístrojů pohybuje na úrovní 
10mm. Léze o menších rozměrech tak zůstávají většinou neodhaleny. Častým faktorem snižujícím specifi tu zobrazení jsou 
morfologické změny, ke  kterým dochází zejména po předchozí protinádorové léčbě. Typické jsou nejednoznačné nálezy 
v místech předchozích chirurgických zákroků, či změny v důsledku radiační terapie.

Z výše uvedených důvodu existuje stále prostor pro další, komplementární, nástroje, jako například vyšetřování a sledování 
dynamiky tumorových markerů (především CEA, CA19-9). V poslední době se v klinické onkologii solidních nádorů prosazují 
metody tzv. tekuté biopsie založené na  detekci cirkulující nádorové DNA (circulating-tumor DNA, ctDNA) v  plazmě 
onkologických pacientů. U některých diagnóz, jako např. plicní karcinom se tento nástroj stal součástí doporučení, jako 
alternativa v případech, kdy není k dispozici tkáňový vzorek pro standardní histologické či cytologické vyšetření. Zcela nová 
aplikace tekuté biopsie se nyní dostává do popředí zájmu – vyšetřování minimální reziduální choroby (minimal residual 
disease, MRD), též jako molekulární reziduální choroby (molecular residual disease). Jedná se o  přesnou kvantifi kaci 
detekovaných hladin ctDNA za účelem korelace s klinickým obrazem probíhajícího onemocnění a prognózy dalšího vývoje. 
Výsledky získané z naších klinických projektů i z prací zahraničních autorů prokazují využitelnost tohoto postupu pro (i) 
odhad rizika budoucí progrese či rekurence onemocnění (ii) časný záchyt takové progrese či rekurence. Výhodou tohoto 
postupu je minimální invazivita vyšetření, umožňující častá vyšetření ve formátu tzv. těsného sledování.

Podpořeno grantem AZV 15-27939A.
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Poznámky

Overlæge Niels � omassen, MD
Mave-tarm, Aarhus, Dánsko

Přínos robotické asistence u lokálně 
pokročilého karcinomu rekta
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Přínos robotické asistence u lokálně pokročilého karcinomu rekta

Since October 2011 we have used robotic assisted minimal surgery for all rectal cancers at Aarhus University Hospital, 
colorectal department. Fixed cancers and pelvic extenterations are done with open surgery. � e robotic approach has 
proven to be safe and with time comparable with laparoscopic surgery when it comes to operating time, complications and 
oncologic outcome. � ere is signifi cant less use for pain treatment a	 er robotic surgery and the hospital stay is shorter. 
� ere are documented benefi ts for the surgeon. Overall we experience a prolonged 5 year survival for colorectal cancer 
and part of that can be related to centralization of treatment, MDT conferences and minimal invasive surgery. 
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Assoc. Prof. Gerhard Prager, MD
Medical University of Vienna, Department of Surgery, Vídeň, Rakousko

Neoadjuvant and Adjuvant � erapy 
for Resectable Metastatic Disease (mCRC)

Poznámky
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1. Pokročilý kolorektální karcinom je v dnešní v naprosté většině případů chronické onemocnění. 

2. Ačkoli u naprosté většiny pacientů nedojde k trvalé kurativě, tak racionálně aplikované postupné linie kombinované 
terapie cystostatik a biologické léčby vede k výraznému prodloužení jejich přežití, a to za uchování dobré kvality 
jejich života. Aktuální armementárium léků pro léčbu pokročilého kolorektálního karcinomu zahrnuje aktuálně 
fl uoropyrimidiny, oxaliplatinu, irinotecan, antiangiogenní preparáty (bevacizumab, afl ibercept, regorafenib), 
anti-EGFR protilátky (cetuximab, panitumumab), trifl uridin/tipiracil. V úzké skupině těchto nádorů má jistě své místo 
nová modalita léčby – imunoterapie check-point inhibitory. 

MUDr. Zdeněk Linke
Onkologická klinika FN Motol Praha
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Nádorová onemocnění jsou celosvětově jedním z nejčastějších důvodů mortality obyvatelstva, tvoří cca pětinu všem příčin 
úmrtí, během života nádorová choroba postihne třetinu populace. Tím se nádorová onemocnění stávají nejen strašákem 
v očích jednotlivců – potencionálních pacientů, ale jsou i problémem celé společnosti. A to nejen z důvodu hospodářských 
ztrát z důvodu nemocnosti pacientů, ale zejména z narůstajících nákladů na léčbu při snaze uhradit či alespoň významně 
se podílet na  spoluzajištění úhrady čím dál tím více nákladnější protinádorové léčby. Již před dvěma desetiletími se 
postupně etablovaly do kombinací spolu s chemoterapií dvě skupiny monoklonálních protilátek v rámci léčby pokročilého 
kolorektálního karcinomu – antiangiogenní léky a anti-EGFR preparáty. Na  rozhodnutí o algoritmu léčby se u  každého 
pacienta kromě informací o pokročilosti choroby, stavu a preferencích pacienta, začaly stále více uplatňovat prediktivní 
faktory – RAS mutační stav, BRAF mutační stav, stav mikrosatelitové instability (MSS, MSI-high). V 1. paliativní linii léčby 
nejčastěji v závislosti na RAS mutačním stavu nádoru jsou používány v kombinaci s chemoterapií monoklonální anti-EGFR 
protilátky

Dnešní doba přináší prudký rozvoj cílené léčby, která se většinou významně podílí na tom hlavním, co každého pacienta 
– klienta zajímá. A to je fakt, zda bude při modernější léčbě déle žít, a to při zachování dobré kvality života. Základem 
adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu je 5-fl uorouracil, příp. perorální jeho prodrug kapecitabin, a oxaliplatina. Obě 
tato cytostatika součástí léčby v 1. paliativní linii u pokročilého kolorektálního karcinomu – režim FOLFOX nebo CAPOX. 
V  klinické studii NO16996 rameno s  chemoterapií FOLOFX/XELOX společně s  bevacizumabem vykázalo jasný benefi t 
z hlediska prodloužení přežití oproti ramenu se samotnou chemoterapií FOLFOX/XELOX – 21.3 vs. 19.9 měsíců (1). U RAS 
wild nádorů se však jeví přínosnější k  chemoterapii FOLFOX 1.linie antiEFDR prtilátky – panitumumab oproti samotné 
chemoterapii ve studii PRIME – přežití 26.0 vs. 20.2 měsíců (2), nebo cetuximab ve studii CRYSTAL v kombinaci s chemoterapií 
FOLFIRI oproti samotné terapii FOLFIRI – přežití 23.5 vs. 20.0 měsíců (3). Přímé srovnání efektu léčby u RAS wild pacientů 
chemoterapie spolu s antiangiogenním bevacizumabem nebo s antiEGFR léčbou porovnala u panitumumabu studie PEAK 
(4) – benefi t pro pacienty vyšší v rameni s panitumumabem oproti ramenu s bevacizumabem – přežití 41.3 vs. 28.9 měsíců 
a u cetuximabu oproti bevacizumabu studie FIRE-3 (5) – přežití pacientů s nádorem levého tračníku 38.3 vs. 28.0 měsíců – 
a ve studii CALGB80405 (6) byl rozdíl menší – 30.1 vs. 26.9 měsíců. Přínos tripletních režimů v 1.linii léčby s chemoterapií 
FOLFOXIRI oproti doubletní chemoterapii FOLFOX s antiangiogenní léčbou bevacizumabem prokázal klinická studie TRIBE – 
310 měsíců vs. 25.8 měsíců (7). V přesně indikovaných případech s RAS wild pokročilým nádorem lze demonstrovat přínos 
antiEGFR terapie panitumumabem k tripletnímu režimu FOLFOXIRI oproti samotnému tripletu FOLFOXIRI ve studii VOLFI 
(8) – počet léčebných odpovědí 85.7 % vs. 60.6 %, přínos je zejména v případech se zvažovanou resekabilitou. 

V  2. linii léčby je nejčastěji užita kombinace 5-fl uorouracilu a  irinitecanu – léčebný režim FOLFIRI. V  závislosti na  RAS 
mutačním stavu a užité biologické léčby v 2.linii může být aditivně k chemoterapii přidána biologická léčba afl iberceptem 
(klinická studie VELOUR) nebo lze pokračovat bevacizumabem i  v  2.linii (klinická studie ML18147). Studie VELOUR (9) 
v rameni s chemoterapií FOLFIRI a afl iberceptem bylo dosaženo prodloužení přežití oproti ramenu se samotnou chemoterapií 
FOLFIRI – 13.5 vs. 12.1 měsíců. Podobně ve studii ML18147 (10) je v  ramenu s  chemoterapií FOLFORI a pokračujícím 
bevacizumabem oproti ramenu se samotnou chemoterapií FOLFIRI prodlouženo přežití – 11.2 vs. 9.8 měsíců. Klinická 
studie RAISE prokázala v  podobném designu přínos ramucirumabu, ale tento v  indikaci kolorektálního karcinomu není 
hrazen. 

Po selhání 2 paliativních linií léčby však terapeutické možnosti určitě nekončí. Ve 3. linii léčby lze aplikovat regorafenib 
– v  klinické studii CORRECT (11) byl prokázán benefi t z  hlediska přežití v  rameni s  regorafenibem oproti placebu -6.4 
vs.5.0 měsíců. Podobné výsledky dosáhla i  identicky designovaná klinikcá studie CONCUR u asijské populace. Ve stejné 
indikaci lze aplikovat trifl uridin/tipiracil, klinická studie RECOURSE prokázala v  ramenu s  TRI/TIP prodloužení přežití 
na 7.2 měsíců oproti ramenu s placebem 5.2 měsíců (12). Oba preparáty jsou srovnatelné efektivitou, liší se významně 
profi lem toxicity. Je vždy nutné ve vyšší linii terapie pamatovat na zachování dobré kvality života a přihlédnut k toxickému 
profi lu obou preparátů. Imunoterapie se před lety jevila jako skoro opuštěná a neperspektivní metoda léčby nádorových 
onemocnění, nicméně příchod skupiny léků checkpoint inhibitorů znamenal přelom v léčbě řady nádorových onemocnění 
(maligní melanom, karcinom plic, karcinom ledviny, ORL nádory). V  rámci léčby kolorektálního karcinomu se správná 
a personalizovaná indikace checkpoint inhibitorů stále aktuálně hledá, přesto u pacientů s nádorem MSI-high statusem 
se zdá tato terapie perspektivní. 

Základem pro úspěšnost léčby a mnohaleté přežití pacientů a ještě lépe – trvalá kompletní remise choroby – znamená odhalit 
onemocnění co nejdříve. I přes všechny pokroky v diagnostice, veškerým osvětovým programům pro veřejnost navzdory 
se budeme nadále setkávat i s případy primárně pokročilých a metastazujících forem kolorektálního karcinomu. U těchto 
pacientů jde pak o to, aby byli léčeni co nejefektivnějším přístupem. Tato terapie by měla vycházet z prediktivních faktorů 
nemoci a měla by i pochopitelně refl ektovat priority pacienta – klienta. Toto v dnešní době představuje personalizovaná 
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a precisní onkologická léčba. Precisní onkologická léčba by měla refl ektovat prediktivní molekulární faktory nádorového 
onemocnění a na  jejich podkladě by měla stanovovat léčbu na míru („tailoring“ therapy). Personalizovaná medicína by 
měla modifi kovat výslednou protinádorovou léčbu s částečně ohledem na stav pacienta – klienta, ale zejména s ohledem 
na jeho priority! Tento kombinovaný koncept precisní a personalizované onkologické léčby bude v nejbližších letech nabízet 
řadu cílených nových biologických preparátů, ať již v monoterapii či v kombinacích, bude sílit snaha přejít ze zastaralého 
konceptu cytotoxické léčby k léčbě moderní – cílené, biologické, imunologické. Farmaceutické fi rmy chrlí ročně stovky nových 
látek, z nichž se však jen část stane efektivní terčovou léčbou. Cílené signální struktury genomu jsou dnes již zmapovány 
a vyšetřovány širokým genomickým testováním. To však povede pravděpodobně ve výhledu několika let k trvalému opuštění 
konceptu „stejná léčba pro všechny v daném stádiu a při daném morfologickém typu nemoci“ a naopak pravděpodobně 
toto bude znamenat terapii extrémně individualizovanou podle výsledků genomického testování, a to mnohdy bez ohledu 
primární lokalizaci nádoru!

Aktuálně aplikované typy systémové protinádorové léčby u pokročilého kolorektálního karcinomu, nejčastěji kombinace 
cytostatické léčby s terapií biologickou, přináší většině pacientů – klientů významný benefi t. Za posledních 30 let došlo 
i  u  této diagnózy díky rozšíření armementaria protinádorových léků, zkoumání benefi tu z  jejich kombinací, přínosu 
maintenance terapie, k  významnému celkového přežití našich pacientů. Došlo k  prodloužení v  délce přežití z  éry před 
zavedením 5-fl uorouracilu do léčby z 6 měsíců na, u vybraných skupin pacientů, v dnešní době více než 60 měsíců! Léčbu 
podáváme na  podkladě výsledků dat rozsáhlých registračních mezinárodních klinických studií, které jsou nám denně 
předkládány prostřednictvím internetu, různých mítinků a zástupci farmaceutických fi rem. Původně jasná data klinických 
studií jsou však modifi kována různými retrospektivními analýzami podskupin v rámci těchto studií, algoritmy léčby jsou 
pozměňovány kvůli výsledkům dalších a dalších nových inovativních léků. Problémem těchto nových léků však zůstává fakt, 
že výsledky klinických studií – zejména co se týče celkového přežití pacientů – jsou dále většinou významně ovlivněny eticky 
jistě správnými pohnutkami nabídnout pacientům v kontrolních ramenech se standardním léčbou po prvé progresi léčbu 
novými studiovými preparáty, a to v rámci access fází klinických studií. Pro jednotlivce věc velmi záslužná, pro výpovědní 
hodnotu klinických studií z  hlediska celkového přežití však skutečnost značně ztěžující interpretaci výsledků. Nezbývá 
než argumentovat daty o přežití bez známek progrese (PFS) a to nejsou pak často až tak pádné argumenty pro plátce 
zdravotní péče. A s tím mnohdy souvisí prodlužování a oddalování zavedení nových inovativních preparátů do systému 
úhrad preparátů plátci zdravotní péče. Navíc chybějí srovnání preparátů naroveň mezi sebou (koncept „face to face“). 
Dále si pochopitelně uvědomujeme, že studijní populace pacientů jsou svým způsobem částečně umělé. Pacienti jsou 
fi ltrováni před zařazením do studií řadou zařazujících a vyřazujících kritérií a většinou jsou tyto studijní populace pacientů 
v biologicky významně lepším stavu než běžný a typický pacient v našich ambulancích. Často však můžeme být překvapeni 
efektivitou preparátů ve vyšších léčebných liniích, které někdy mohou přinést oproti původnímu očekávání významně hlubší 
a déle trvající léčebnou odpověď než léčebné modality v časnějších liniích. 

Proto jsou snahy ověřit si efektivitu a toxicitu nových protinádorových preparátů a jejich případnou kombinaci s cytostatickou 
léčbou zavedením celorepublikových registrů pacientů, které mají právě takovou běžnou pacientskou populaci představovat. 
A můžeme být pak mnohdy překvapeni výsledky, kdy tyto mohou vycházet i významně lépe oproti výsledkům registračních 
studií. Výsledky, které se k nám dostávají zvenčí – informace z klinických studií, národních lékových registrů apod., však 
nemohou nikdy nahradit zkušenost osobní. 
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1. Prognóza pacinetů s peritoneálními metastázami je závažnějším proti skupině pacientů s metastázami 
v parenchymových orgánech.

2. Pacineti s menším rozsahem peritoneálních metastáz mají prospěch z jejich radikální resekce.

3. Přínos HIPEC v indikaci mCRC je menší, než se dříve předpokládalo. HIPEC je aplikován v kombinaci se systémovou 
protinádorovou farmakoterapií. 

4. Indikace k cytoredukčnímu výkonu a HIPEC musí proběhnou v rámci multidisciplinárního týmu na pracovišzi, které 
metodu provádí.

 Peritoneální karcinomatóza mCRC – 
postavení CRS + HIPEC

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



278 5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Prognóza pacientů s peritoneální diseminací kolorektálního karcinomu je horší proti skupině bez peritoneálního postižení. 
Postižení peritonea je přítomno asi u pětiny pacientů s mCRC, ale jen přibližně ve 2% je peritoneum jedinou lokalizací 
metastáz. Při limitovaném postižení peritonea, kdy lze předpokládat možnost R0 resekce metastáz, je jedním z možných 
způsobů léčby cytoredukční chirurgie (CRS) v kombinaci s hypertermickou intraperitoneální chemoterapií (HIPEC). Tento 
způsob léčby kombinuje mechanické odstranění nádorových hmot s jejich farmakologickou a fyzikální destrukcí. Indikace 
této léčebné metody pro léčbu peritoneálních metastáz kolorektálního karcinomu je v  respektovaných mezinárodních 
doporučeních (ESMO, NCCN) uváděna jako možná metoda pro pacienty s  limitovaným rozsahem metastáz, kterou lze 
použít jen ve  specializovaných centrech. Panuje shoda na  tom, že pacient má prospěch z  radikálního chirurgického 
odstranění všech nádorových hmot z dutiny břišní. Není úplně shoda na efektu vlastní intraperitoneální chemoterapie. 
Nejsou jednotné protokoly cytostatické léčby pro intraperitoneální podání. V roce 2018 byla na kongresu ASCO publikována 
randomizovaná studie Prodige 7, do které byli zařazování pacienti s karcinomatózou peritonea při mCRC. Všichni pacienti 
ve studii absolvovali Cytoredukční chirurgický výkon a byli randomizováni pro léčbu HIPEC nebo do kontrolního ramene bez 
intraperitoneální aplikace cytostatik. Důležité je, že všem pacientům byla podána systémová chemoterapie před operací, 
po operaci nebo obojí a to v celkovém trvání 6 měsíců. V rámci HIPEC byla podána intraperitoneálně zahřátá oxaliplatina 
současně s i.v. podáním leukovorinu a 5-fl uorouracilu. Primárním cílem studie bylo celkové přežití (OS). Výsledek studie byl 
negativní, OS byl v obou ramenech stejný: 41,7 vs 41,2 měsíce, HR=1,00: 95%CI [0,73 – 1,37] p=0,995, obdobné bylo také 
přežití bez relapsu. V rameni s HIPEC byla zaznamenána vyšší toxicita léčby. Je nutné zdůraznit, že tento negativní výsledek 
platí pro HIPEC s  oxaliplatinou, není jasná účinnost jiných cytostatik při intraperitoneálním podání. Negativní výsedky 
měly také randomizované klinické studie s  využitím HIPEC u  vysoce rizikových pacientů s  CRC (tumor T4, perforovaný 
TU, minimální metastatické postižení peritonea resekované v  rámci resekce primárního nádoru, resekované metastázy 
vaječníků). Šlo o studie COLOPEC (ASCO GI 2019) a ProphyloCHIP (ASCO 2018). Je zřejmé, že pacineti pro tuto léčbu musí 
být velmi pečlivě selektování a indikace výkonu musí proběhnou v prostředí multidisciplinárního týmu na pracovišii, které 
metodu rutinně provádí. 

 Peritoneální karcinomatóza mCRC – postavení CRS + HIPEC
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1. Léčba metastatického kolorektálního karcinomu má u pacientů vyššího věku četná specifi ka, většinou však platná 
všeobecně pro onkologický přístup u jakékoliv diagnózy. 

2. Optimální je provedení geriatrického vyšetření před jejím zahájením. 

3. Jelikož je třeba mnohem pečlivěji vážit mezi případným benefi tem a pravděpodobnou toxicitou, musíme při její 
indikaci zvažovat velké množství faktorů. 

4. Mnohem většího významu pak nabývají různé formy redukce dávky, úpravy podávaného režimu a terapie 
metronomická.

Specifi ka léčby starších pacientů s mCRC

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
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Většina nádorových onemocnění se objevuje ve vyšším věku, kdy pacienti současně trpí řadou i velmi vážných komorbidit. 
Ty mohou být podáváním některých cytostatik a cílené léčby u kolorektálního karcinomu dekompenzovány nebo může dojít 
k závažné morbiditě. Jako vhodné se tedy jeví, aby všichni pacienti podstoupili geriatrické šetření, které by mohlo upřesnit 
jejich rezervy a komparovat předpokládaný cíl léčby s rizikem vzniku významnějších nežádoucích účinků. K dispozici je tedy 
řada objektivních testů, zaměřených na  kognitivní funkce, socioekonomický status, komorbidity a  další, vše ve  vztahu 
k předpokládanému přežití na základní i interkurentní onemocnění, možné dosažení benefi tu v bezpříznakovém a celkovém 
přežití a kvalitu života. Ve vyšším věku totiž rovněž silně narůstá riziko úmrtí na toxicitu léčby, i když i v tomto případě 
celkově není příliš vysoké. 

Základem všech režimů jsou kombinace založené na 5-fl uorouracilu a leucovorinu. Ty bývají běžně u této skupiny nemocných 
doplňované o novější cytostatika oxaliplatinu a/nebo irinotecan, jejichž toxicita však obvykle bývá vyšší, než přínos z jejich 
přidání, nejsou tudíž u starších pacientů standardně podávány. Z hlediska cílené léčby je situace podobná a aplikace léčiv 
cílených proti VEGF nebo EGFR, běžně používaných u mladších pacientů bez komorbidit. V této situaci se však klinická praxe 
rovněž obejde bez jejich indikace. Operační výkon může být u nemocných vyššího věku zásadní a přispět ke zlepšení kvality 
života, je však nutno zohlednit rizika spojená s narkozou, následnou deteriorací celkového stavu, horším hojením a možným 
zhoršením symptomatologie onemocnění. Podobně je třeba přistupovat k  zařazení radioterapie s  rizikem následné 
inkontinence, nedokončení léčebného plánu pro průjmy a toxicitu hematologickou či jinou. U pacientů s limitovaným počtem 
metastáz však lze bez problémů a excesivní toxicity dokonce lokální léčbu radiační preferovat, není závislá na věku. 

Již od 1. linie lze u řady nemocných podat medikaci p.o. na bázi nejčastěji capecitabinu, jehož výhodou je možná individualizace 
dávkování, které umožní redukovat toxicitu při zachování účinnosti léčby. Zejména metronomické, dlouhodobé podávání 
minimálních dávek, je u nemocných vyššího věku velmi oblíbené.

Nezbytná je tedy těsná spolupráce mezi onkology, chirurgy, radiology a dalšími specialisty v multidisciplinárních týmech 
s modifikací léčebného postupu podle stavu pacienta a vývoje onemocnění, u starších tedy se nebo konzultací začleněním 
internisty, kardiologa, geriatra.

Specifi ka léčby starších pacientů s mCRC
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1. Pacienti v dobrém celkovém stavu, s dobrou tolerancí a hlavně s dlouhotrvajícím efektem léčby v první a druhé linii 
mají předpoklad dobré léčebné odpovědi i v další linii.

2. EGFR i VEGF inhibitory jsou nejčastěji indikovány v časných liniích léčby.

3. V našich podmínkách klinické praxe se rozhodujeme ve třetí linii léčby nejčastěji mezi regorafenibem nebo trifl uridin/
tipiracilem. Při rozhodování využíváme znalostí o průběhu a toxicitě předchozích linií léčby.

4. I v pozdějších liniích léčby se uplatňuje molekulární charakteristika nádoru při výběru léčebné strategie (RAS, MSI, apod.)

Léčba hodně předléčených pacientů 
s metastatickým kolorektálním karcinomem

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče LFMU

Masarykův onkologický ústav, Brno
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Pacienti v dobrém celkovém stavu, s déle dobrou léčebnou odpovědí na první a druhé linii léčby, mají šanci na prodloužené 
přežití i se třetí línií léčby. 

V současné době v drtivé většině případů byly EGFR inhibitory použity v první linii (levý tračník) nebo ve druhé linii. Pokud by 
nastala klinická situace, že dosud pacient s wtRAS lečený EGFR inhibitorem nebyl, je možné použít EGFR inhibitory i v této 
indikaci. Ve srovnání se symptomatickou léčbou (BSC) lze očekávat medián doby do progrese (mPFS) 3,7 vs 1,9 měsíce, 
medián přežití (mOS) 9,9 vs 4,8 měsíce (HR 0,55, p<0,001). Častěji však budeme zvažovat v této klinické situaci indikaci 
regorafenibu nebo trifl uridin/tipiracilu (TAS-102). V třetí linii léčby, u významně předléčenných pacientů, byl ve srovnání 
s placebem prokázán benefi t mPFS 2 měsíce a mOS 5 měsíců. V podmínkách naší klinické praxe byla dosažená efektivita až 
dvojnásobná oproti výsledkům v klinických studiích, což vyplývá z lépe indikovaných pacientů. 

Regorafenib by mohl být upřednostněn v  případech výrazné hematologické toxicity předchozích linií léčby a  naopak 
trifl uridin/tipiracil u pacientů s výrazným „hand-foot syndromem“.

V rámci léčebných sekvencí je nutné zmínit další strategie: „reinduction“ a „rechallenge“. Jako reindukci myslíme znovu 
použití cytostatika či biologika, které bylo použito v minulosti, ale v průběhu léčby nedošlo k progresi. Příkladem je např. 
první linie léčby FOLFOX, kdy po 6 měsících léčby a počínající polyneuropatii ukončíme aplikace oxaliplatiny a pokračujeme 
do progrese pouze chemoterapii FUFA či FUFA/bevacizumab.

Naopak jako rechallange myslíme situace, kdy k progresi na léčivu došlo. Příkladem je chemoterapie v kombinaci s EGFR 
inhibitorem v případě wtRAS onemocnění v první linii, po progresi ve druhé linii byl použit režim FOLFIRI/bevacizumab 
a  ve  třetí linií je zvažováno na  základě aktuálně neprokázané mutace RAS tekutou biopsií či vyšetřením z  metastázy 
znovu použití EGFR inhibitoru. Na tuto strategii máme zatím limitovaná data, nicméně výsledky jsou povzbuzující. Pacienti 
s dobrou odpovědí (CR/PR/SD nad 6 měsíců) na cetuximab v první linii a k progresi došlo v terapeutickém cetuximab-free 
intervalu, dosáhli ORR 54%, mPFS 6 měsíců. Tato strategie se nyní v rámci studie ověřuje.

Léčba hodně předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
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1. Systémová léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu od zavedení kombinovaných režimů FOLFOX, FOLFIRI, 
FOLFOXIRI + cetuximab/panitumumab/bevacizumab jako léčby první volby prožívá období stagnace bez zásadní 
průlomové inovace. 

2. Znovuobrození imunoterapie „check point inhibitory“ účinné napříč solidními nádory přináší novou účinnou možnost 
léčby pouze u mikrosatelitově nestabilních nádorů (cca u 2–4% mCRC). 

3. Kombinace MAPK inhibitorů je novou možností léčby vyhrazené pro BRAF V600E mutované nádory (cca 3–4% mCRC). 
Další možností je použití inhibitorů HER-2 signální dráhy (cca u 2% mCRC) a použití NTRK inhibitorů, které jsou 
účinné při prokázané NTRK fuzní přestavbě (< 0,5% mCRC). 

4. Léčba mCRC se bude ubírat cestou precizní mediciny podmíněné molekulární predikcí pomocí NGS individuálně 
pro každý nádor. Meziborový tým se brzy rozšíří o další specialisty v „molekulární“ medicině“. 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ Praha

Budoucnost imunoterapie a jiné novinky 
v systémové léčbě metastazujícího 
kolorektálního karcinomu (mCRC)
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Tři zásadní události poslední doby dramaticky ovlivňují a v budoucnosti budou stále více ovlivňovat možnosti onkologické 
léčby: 1). k dispozici začínají budou “stovky” nových cílených léků, které mohou přímo zasáhnout signální struktury podílející 
se na onkogenezi 2). molekulární identifi kace rozdílů dříve morfologicky téměř identických nádorů povede k reklasifi kaci 
nádorových onemocnění a expanzivnímu nárůstu nových klinicko-molekulárně patologických jednotek 3). implementace 
nových biotechnologií umožní významně zpřesnit předpověď rizika relapsu (prognostické faktory) časných stadií onemocnění 
a předpovědět účinnost vybrané léčby (prediktivní faktory). Nemocným s předurčenou resistencí ke konveční léčbě/vysokým 
rizikem relapsu by měla být nabídnuta léčba novými léky v klinických studiích nového typu v komplexních výzkumných centrech.
Lze předpokládat, že v blízké budoucnosti budou k dispozici klinické trialy s novými léky s vysokou pravděpodobnosti léčebné 
odpovědi pro vybrané (na podkladě biomarkerů) u početně omezené skupiny nemocných. Vyhodnocení výsledků v za krátké 
časové období by mělo umožnit rychlejší zavedení nových léku do klinického praxe a zabránit často zbytečně rozsáhlýma 
časově zdlouhavým klinickým studiím fáze III. Další průlomovou událostí je znovuobrození imunoterapie s využitím inhibice 
kontrolních bodů imunitní odpovědi („check point inhibitory“). Systémové léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu 
od zavedení kombinovaných režimů FOLFOX, FOLFIRI, FOLFOXIRI + cetuximab/panitumumab/bevacizumab jako léčby první 
volby prožívá období stagnace bez zásadní průlomové inovace. Znovuobrození imunoterapie „check point inhibitory“ účinné 
napříč solidními nádory přináší novou účinnou možnost léčby pouze u mikrosatelitově nestabilních nádorů (cca u 2-4% 
mCRC). Kombinace MAPK inhibitorů je novou možností léčby vyhrazené pro BRAF V600E mutované nádory (cca 4% mCRC). 
Další možností je použití inhibitorů HER-2 signální dráhy (cca u 2% mCRC) a použití NTRK inhibitorů, které jsou účinné 
při prokázané NTRK fuzní přestavbě (< 0,5% mCRC ).Podat správnou léčbu s nejvyšší účinností správnému pacientovi 
je cílem všech onkologů, ale ani v éře cílené molekulární léčby se výběr správných nemocných ne zcela daří. Jak nemocný 
hostitel tak zhoubné nádory jsou nesmírně heterogenní. Heterogenita spočívá jak v unikátním profi lu každého nádoru a tak 
v unikátním profi lu organismus každého nemocného z hlediska farmakometabolismu každého léčíva (farmakogenomika). 
Individuální léčebný plán tak spočívá v kombinaci vyhodnocení individuálního molekulárního profi lu nádoru a individuálního 
farmakogenomického profi lu každého pacienta. Léčba mCRC se bude ubírat cestou precizní mediciny podmíněné molekulární 
predikcí pomocí NGS individuálně pro každý nádor. Meziborový tým se brzy rozšíří o  další specialisty v  „molekulární“ 
medicině“. Pojem individualizovaného nebo personalizovaného přístupu není v klinické medicíně nový. Precizní medicína 
umožňuje vybrat léčbu pro každého pacienta na bazi genomiky, biomarkerů a molekulárního fenotypu s cílem zlepšit léčebný 
efekt a minimalizovat nežádoucí účinky. Tumor agnostická léčba má protinádorový účinek při jakékoliv lokalizaci primárního 
nádoru na  základě specifické molekulární a  terčové alterace pro každý lék. Konvenční onkologická systémová léčba 
působí orgánově nebo tkáňově specifi cky. Tumor agnostická léčba vykazuje protinádorový účinek nezávisle na lokalizaci 
primárního nádoru nebo tkáně, ze které nádor vzniká a je cíleně účinná podle přítomnosti pro nádor specifické molekulární 
terčové alterace. Tento léčebný přístup lze použít pouze u nádoru vykazujícího specifi ckou molekulární aberaci. Příkladem 
“agnostického” přístupu je pembrolizumab (a následně nivolumab), který byl v roce 2017 uvolněn ke klinickému použití 
v USA u mikrosatelitově nestabilních karcinomů jakekoliv lokalizace v zažívacím traktu. V listopadu 2018 byl v USA FDA 
zaregistrován larotrectinib k léčbě solidních karcinomů bez ohledu na primární lokalizaci nádoru při prokázaně NTRK fúzní 
přestavbě. Tento inovativní agnostický přístup k  léčbě je použitelný napříč solidními nádory bez ohledu na pokročilost 
onemocnění. Imunoterapie check point inhibitory působí bez ohledu na lokalizaci a typ tkáně. Otázkou je zdali ji považovat 
za nádorově agnostickou, lokalizačně agnostickou a histologicky agnostickou léčbu? Kontroverzní otázky imunoterapie 
proto musí být urgentně řešeny s cílem zúžení indikačního hrdla, zvýšení účinnosti a eliminaci rizik nežádoucích projevů. 
Autoři ve sdělení analyzují principy precizní mediciny v léčbě metastazujících kolorektálních karcinomů včetně aktualizace 
doporučených postupů budoucnosti.
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1. Kolorektální karcinom představuje jednu z nejčastějších onkologických diagnóz v ČR s roční incidencí zhruba 8 tisíc 
případů.

2. Program screeningu kolorektálního karcinomu představuje účinný nástroj pro redukci populační zátěže tímto 
onemocněním a vede tak k úspoře nákladů na léčbu pokročilých onemocnění.

3. V řadě zahraničních studií byla prokázána nákladová efektivita kolorektálního screeningu, včetně potenciálu celkové 
úspory nákladů.

4. Pro hodnocení nákladové efektivity jsou klíčová kvalitní data, která jsou v současné době dostupná prostřednictvím 
Národního zdravotnického informačního systému, a díky nim je možné studovat nákladovou efektivitu v českých 
podmínkách.

Mgr. Ondřej Ngo
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

Nákladová efektivita screeningu 
kolorektálního karcinomu v ČR
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Na základě vědeckých důkazů z řady klinických studií byly doporučeny screeningové programy karcinomu kolorekta, prsu 
a  děložního hrdla. Program screeningu karcinomu tlustého střeva a  konečníku prokazatelně snižuje epidemiologickou 
zátěž tímto onemocněním. Pro hodnocení a optimalizaci screeningu v České republice je důležitý průběžný monitoring 
screeningové procesu. Klíčovou součástí hodnocení screeningových programů je jejich nákladová efektivita, neboť je při 
plánování zdravotnických rozpočtů na místě otázka, zda peníze investované do různých zdravotních technologií nemohou 
být investovány účelněji, ať již ve  zdravotnictví nebo v  jiných veřejných službách. Tato otázka je obzvláště relevantní 
u národních screeningových programů, neboť se jedná o programy značně nákladné a zároveň zatěžující i zdravé osoby 
diagnostickými vyšetřeními. Avšak prostřednictvím fungujícího screeningu mohou být vynaložené prostředky v budoucnu 
ušetřeny na stále nákladnější léčbě pokročilých stadií nádorových onemocnění, neboť léčba pacientů diagnostikovaných 
v časných stadiích je velmi účinná a přitom relativně levná. Analýza nákladové efektivity dává do vzájemné relace  přínosy 
zdravotnických technologií a  jejich náklady a v řadě zahraničních studií byla prokázána nákladová efektivita a potenciál 
úspory nákladů u  kolorektálního screeningu. Zahraniční studie je však vhodné doplnit analýzou respektující specifi cké 
podmínky českého zdravotnictví. Jeden z  klíčových parametrů hodnocení nákladové efektivity screeningu jsou náklady 
na  léčbu zhoubných nádorových onemocnění v  různých klinických stadiích. Řadu těchto údajů lze získat z  inovovaného 
Národního zdravotnického informačního systému, který byl v nedávné době obohacen o podrobná administrativní data ze 
zdravotních pojišťoven.

Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu v ČR
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1. Nově vyvíjený systém DRG pro Českou republiku pokrývá všechny segmenty akutní lůžkové péče a je připravován 
po postupný vstup do úhrad od roku 2021.

2. Již v roce 2020 vstoupí do úhrad dva pilotní projekty vysoce specializované péče.

3. Síť referenčních nemocnic zůstává stabilní, což je předpokladem pro úspěch nově zaváděného systému DRG.

4. Všechny důležité výstupy lze najít na https://drg.uzis.cz/klasifi kace-pripadu/web/.

Stav vývoje a implementace nového úhradového 
systému CZ-DRG a jeho promítnutí do úhrad 
péče o pacienty s kolorektálním karcinomem

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
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V ČR je od roku 2015 vyvíjen nový systém DRG, který je pod názvem CZ-DRG vydán ve Sdělení ČSÚ již ve verzi 2.0. Systém 
pokrývá všechny segmenty akutní lůžkové péče a je připravován po postupný vstup do úhrad od roku 2021. Již v roce 2020 
vstupují do úhrad dva pilotní projekty vysoce specializované péče založené na nákladovém ocenění hospitalizačních případů 
dle CZ-DRG. Klasifi kační systém, i hodnoty nákladového ocenění lůžkové péče jsou transparentně publikovány na veřejných 
portálech. Prezentace představí obsah klasifi kačního systému se zaměřením na léčbu kolorektálního karcinomu.

Stav vývoje a implementace nového úhradového systému CZ-DRG a jeho promítnutí do úhrad péče 
o pacienty s kolorektálním karcinomem
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Poznámky

Ing. David Šmehlík, MHA
Náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, Praha

Přístup VZP ke screeningu 
kolorektálního karcinomu
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1. Problematika úhrady může být řešena pouze systémové, komplexně pro všechny poskytovatele ZP.

2. Upínáme se k projektu DRG RESTAR- spolupracujeme, komunikujeme, fandíme. Nic lepšího jsme v ČR dosud neměli 
a nic lepšího se nám ani nenabízí. 

3. I první krok ocenění skutečných nákladů je skvělý výsledek. 

Take home message

Úhrada péče o pacienty s kolerektálním 
karcinomem z pohledu fakultní nemocnice

Ing. Petra Krabcová
Vedoucí oddělení pro styk se zdravotními pojišťovnami, 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha



312 5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice

Úhrada (z  prostředků veřejného zdravotního pojištění) za  zdravotní péči, poskytovanou pacientům s  kolorektálním 
karcinomem, probíhá čtyřmi základními úhradovými mechanismy: úhrada výkonů screeningu kolorekta, ambulantní úhrada, 
úhrada za hospitalizační případ, individuálně smluvně sjednaná úhrada (v tomto případě jde o robotickou chirurgii).

Screening karcinomu kolorekta byl pro rok 2019 v rámci „Úhradové vyhlášky“ (dále jen „Vyhláška“), navrácen mezi péči hrazenou 
zcela (bez limitace). Hodnota bodu je 1,09 Kč oproti hodnotě bodu pro specializované ambulance, která je 1,06 Kč. Jde o výkony 
15101, 15103, 15105, 15107 (kolonoskopie), 15440 (odběr materiálu), 15445 (videoendoskop), 15950 (polypektomie) 
vykázané v souvislosti se screeningem kolorekta. Formulace ve vyhlášce je provázena dvojím výkladem zdravotních pojišťoven 
k úhradovému mechanismu. Tento dvojí výklad může ve své minimalistické variantě, snížit úhradu v režimu screening až o 85 %.

Bodové ohodnocení u všech 4 screeningových kolonoskopií, je 1 167 bodů (1 272 Kč) za výkon. U výkonů s negativním 
nálezem není možné vykázat ZUM (tetováž, injektor). Totální kolonoskopie (mimo screening) má bodové ohodnocení 988 
bodů (ZUM/ZULP ano). Menší bodové ohodnocení plyne z kratšího času výkonu 45 minut oproti 55 minutám u screeningu. 
Výkony provedené mimo screenig podléhají v souladu s „Vyhláškou“, nastavenému limitu. V roce 2019 bude v ambulancích 
částečně uhrazená i nadprodukce. Řešení efektivní (přiměřené) produkce je na vedení nemocnice – vydává jednoduché 
pokyny směrem k  jednotlivým pracovištím. Na začátku roku se řeší limity stanovení vyhláškou a v průběhu roku event. 
odchylky od ideálního stavu.

Úhrada za sreenigovou kolonoskopii (SC):
15107 SC kolonoskopie 1 167 bodů
15445 Videoendoskop (a 10 min) 4x  156 bodů
15950 Polypektomie 4 444 bodů
= 5 767 bodů x 1,09 = 6 286 Kč (mimo SC by to bylo o 363 Kč méně, při 300 výkonech/rok je rozdíl mezi běžnou ambulantní 
úhradou a screeningem cca 109 tis. Kč)
15920 Endoskopické stavění krvácení  713 bodů
09125 Pulzní oxymetr + 09219 i.v.inj.  139 bodů 
= 852 bodů x 1,06 = 903 Kč

Celková úhrada: 7 189 Kč (všechna ZZ)
Je možné vykázat ZUM, a to ke kolonoskopii, polypektomii i k stavění krvácení, např. injektor, tetováž, klipovač, klipy.

Úhrada za Totální kolonoskopii:
15445 Videoendoskop (a 10 min) 4x  156 bodů
15950 Polypektomie 4 444 bodů
= 4 600 bodů x1,09 = 5 014 Kč (x 1,06 = 4 876 Kč)
15404 Totální kolonoskopie  988 bodů
15920 Endoskopické stavění krvácení  713 bodů
09125 Pulzní oxymetr + 09219 i.v. inj.  139 bodů = 
= 1 840 bodů x 1,06 = 1950 Kč

Celková úhrada: 6  964 Kč pokud je videoendoskop a  polypektomie uhrazena v  režimu SC nebo 6  826 Kč v  režimu 
ambulance (rozdíl 138 Kč)

Většina zdravotních pojišťoven (kromě dvou) hradí všechny výkony screeningové kolonoskopie plně v  hodnotě bodu 
1,09 Kč, bez ohledu na skutečnost, zda jsou nebo nejsou provedeny v souvislosti se screeningem. Pokud se pojišťovna 
drží striktně formulace ve „Vyhlášce“, uhradí z celkového objemu bodů u výkonů SC, vyjmenovaných ve „Vyhlášce“, cca 
17 %. U pojišťoven, které hradí výkony SC plně, jde především o vstřícný pohled na výkon 15950 (Polypektomie), který 
považují za výkon prevence, bez ohledu na to, zda je proveden v souvislosti se SC kolonoskopií. Odstranění polypu je z jejich 
pohledu, rovněž zákrok prevence kolorektálního karcinomu.

Endoskopická jednotka je z  pohledu naplnění produkce, směrem ke  zdravotním pojišťovnám, významným pracovištěm 
nemocnice, které vyprodukuje v ambulantním režimu cca 13 mil. bodů ročně + vykáže ZUM v hodnotě cca 1,3 mil. Kč + 3,5 mil. 
bodů za výkony provedené za hospitalizace. I přes vysokou produkci (body) jsou celkové náklady (fi xní + variabilní náklady/
počet bodů) na jeden vyprodukovaný bod vyšší, než je úhrada ze zdravotního pojišťění. Variabilní náklady započítáváme 
jako: osobní náklady, krev, léky (-ZULP), SZM (-ZUM). Endoskopické jednotky jsou v současnosti zatíženy velmi nákladným 
přístrojovým vybavením. Jde o vybavení v pořizovací ceně blížící se 180 mil. Kč (endoskopy, endoskopické věže, sonografy, 
RTG přístroje, monitory, vybavení sálů…  ). 
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Úhrada za hospitalizační případ, probíhá v úhradovém systému IR_DRG skrze case mix (dále jen CM) ohodnocení násobené 
základní sazbou v korunách (dále jen ZS). CM ohodnocení je složeno z ohodnocení za hospitalizaci (délka hospitalizace 
ve dnech) a za vykázaný ZUM, ZULP (cena v Kč). Pokud je jedna z těchto dvou složek překročena (tzv. outlier), základní CM 
se navyšuje úměrně překročení horní hranice. CM ohodnocení je přiděleno k DRG bazi ve které je případ umístěn. Do DRG 
baze je případ zařazen buď na základě provedeného „kritického výkonu“ a vykázané hlavní Dg. nebo pouze na základě 
vykázané hlavní Dg.

Žádný z endoskopických výkonů není „kritickým výkonem“, proto je zařazení případu, u kterého byl proveden endoskopický 
výkon, uskutečněno pouze na základě vykázané hlavní Dg.

Případy pacientů s Dg. karcinom kolorekta jsou zařazeny do baze 0630 = Zhoubné nádory trávicího systému, jde o MDC 
supinu 06 – bazi 0630 – severitu 1,2,3 = 06301, 06302, 06303. Do baze 0630 jsou zahrnuty zhoubné nádory trávicího 
systému (jícen – konečník): C 18 Zhoubný novotvar tlustého střeva, C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideální spojení, C 
20 Zhoubný novotvar konečníku. Úhradový systém IR-DRG nebyl již mnoho let kultivován (žádné změny). Poslední změny 
proběhly v roce 2015, kdy došlo k navýšení CM u vybraných chirurgických oborů – CHIR, ORT, URO..).

Bilance u bazí, které zahrnují endoskopické zákroky (ÚVN 2018):
Celá nemocnice Průměrné hodnoty Průměrné hodnoty produkce 

(body, materiál)
DRG 
báze 

Název DRG báze Počet Bilance v Kč Náklad Výnos Bilance 
v Kč 

Počet 
OD

CMI ZULP ZUM Výkony Lab.
výk.

Diag. 
výk. 

0630 Maligní 
onemocnění 

trávicího 
systému

67 -1 186 627 38 620 20 909 -17 711 6,0 0,59741 1 873 2 217 5 383 2 280 1 236

0631 Peptický vřed 
a gastritida

29 -727 914 51 045 25 945 -25 100 6,8 0,74128 4 135 3 781 5 584 3 207 752

0632 Poruchy jícnu 59 -1 536 707 49 147 23 101 -26 046 4,3 0,66003 1 731 4 438 11 711 2 026 328
0638 Jiné poruchy 

trávicího 
systému

292 -5 608 833 36 968 17 760 -19 208 3,8 0,50741 1 403 1 999 8 899 2 382 456

 CELKEM: 447 -9 060 080           

Pro výpočet výnosu byla použita základní sazba 35 000 Kč. Celková bilance za všechny baze do kterých vstupuje endoskopie 
v roce 2018 je záporná: – 9, 0 mil. Kč.

Baze 0630 – Maligní onemocnění trávicího systému v ÚVN 2018:
Celá nemocnice Průměrné hodnoty

DRG 
báze

Název DRG báze Případy Bilance Náklad Výnos Bilance Počet 
OD

CMI ZULP ZUM

0630 Maligní onem. 
trávicího 
systému

67 -1 186 627 38 620 20 909 -17 711 6,0 0,59741 1 873 2 217

Pouze Odd. GASTRO Průměrné hodnoty
DRG 
báze

Název DRG báze Případy Bilance Náklad Výnos Bilance Počet 
OD

CMI ZULP ZUM

0630 Maligní onem. 
trávicího 
systému

36 -751 878 42 741 21 856 -20 886 6,4 0,62445 1 785 4 025

Vidíme vyšší ztrátu/1 případ (o 3 175 Kč) pokud je pacient hospitalizován na Odd. gastro, především proto, že mu byla 
provedena endoskopie a byl použit nákladný materiál, dále je mírně delší průměrná délka hospitlizace o 0,4 dny/případ, to 
je u 36 případů celkově delší délka hospitalizace o 14,4 dne. Při nákladu na 1 OD 3 195 Kč je zatížení v bazi 0630 vyššími 
náklady o 46 000 Kč (1 278 Kč/1 případ).
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Baze 0630 – Maligní onemocnění trávicího systému dle Číselníku relativních vah úhradového systému DRG:
DRG NAZEV RV Úhrada případ Z toho –

úhrada mat.
ALOS

06301 Maligní onemocnění 
trávicího systému bez 

CC

0,4206  14 721 Kč  1 306 Kč 4,89

06302 Maligní onemocnění 
trávicího systémus CC

0,5452  19 082 Kč  2 695 Kč 6,24

06303 Maligní onemocnění 
trávicího systému 

s MCC

0,7551  26 429 Kč  3 080 Kč 8,54

Úhrada materiálu v bazi s CC, která odpovídá průměrné délce hospitalizace v ÚVN, je 2 695 Kč. Průměrná skutečná cena 
materiálu v této bazi, u endoskopovaných pacientů, je 4 025 Kč.

Úhrada materiálu v bazi 0630:
Od Do AMAT RVmat Úhrada mat.
0  3 757 Kč  1 252 Kč 0,0373  1 306 Kč 
0  7 742 Kč  2 581 Kč 0,0770  2 695 Kč 
0 8 857 Kč  2 952 Kč 0,0880  3 080 Kč 

Průměrně započtený materiál do baze 0630 je v ceně 1 252 až 2 952 Kč (dle severity případu, tj. bez CC, s CC, s MCC).

Kazuistika:
Pacient 68 let. V péči ÚVN od 17.10.2018, kdy byla provedena screeningová kolonoskopie při pozitivním TOKS s nálezem: 
objemný polopřisedlý polyp.Provedena biopsie a stanovena dg. Tubulární adenom tlustého střeva (rectosigma) s low grade 
dysplazií. 

Hospitalizace I. Interní klinika, 11/2018:
Provedena Sigmoideoskopie + enbloc EMR polypu sygmatu – pulsující krvácení ošetřeno koagulací a 2x hemoklipy, tetováž. 
Náplánováno CT břicha a MR. Kontrola v chir. amb. 4.12.2018.

Délka hospitalizace: 1 ošetřovací den

Bilance hospitalizačního případu I.: 
06302Maligní onemocnění trávicího systému s CC
Provádějící Výnosy Výnosy 

rozpad
Náklady CM Nákl. STD Nákl. ZULP Nákl. ZUM Nákl. výk. Nákl. lab.

IK – OGHM 18 174 3 183 5 581 0,55 3 195 0 0 2 386 0
IK- OGIE 0 14 005 17 552 0 0 0 6 719 10 834 0
Odd.hemat.a krevni 
transfuze

0 46 73 0 0 0 0 0 73

Oddeleni klinicke 
biochemie

0 126 67 0 0 0 0 7 60

Oddělení patologie 0 813 799 0 0 0 0 0 799
 18 174 18 174 24 072 0,55 3 195 0 6 719 13 226 932
Bilance: -5 898         

Použit materiál v hodotě 6 719 Kč. Započtená úhrada, dle DRG je 2 695 Kč. Max. cena za materiál, která je započtena 
ve standardní úhradě, při severitě 2 (s CC), je 7 742 Kč, to znamená, že nedojde ani k navýšení úhrady (případ není outlier).
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Hospitalizace II. Chirurgická klinika, 1/2019:
Leden 2019
Zákrok: Roboticky provedená resekce Ca rekta, ileostomie
Délka operace: 5,5 hodiny
Délka hospitalizace: 6 ošetřovacích dnů (3 JIP, 3 standar)
Náklady na případ: 158 373 Kč 
Výnos od zdravotní pojišťovny:  141 131 Kč (úhrada dle ISSU – balíček)
Bilance případu: - 17 242 Kč

V případě, kdy by nebyl uzavřen Úhradový dodatek na roboticky provedený zákrok bylo by hrazeno systémem DRG a výsledek 
je v tabulce níže:

Provádějící 
oddělení

Výnos Náklad CM Nákl. STD Nákl. JIP Nákl. 
ZULP

Nákl. 
ZUM

Nákl. výk. Nákl. lab. Nákl. 
oper.

Chirurgická klinika 95 186 136 728 3,43 10 950 32 628 122 57 469 19 834 0 15 725

Klinika 
anesteziologie

26 366 17 452 0 0 0 0 0 17 452 0 0

Odd.hemat.a 
krevni transfuze

471 659 0 0 0 0 0 267 392 0

Odd. klinické 
biochemie

1 419 737 0 0 0 0 0 55 682 0

Odd. RHB 1 158 1 050 0 0 0 0 0 1 050 0 0

Oddělení patologie 1 740 1 747 0 0 0 0 0 0 1 747 0

 126 338 158 373 3,43 10 950 32 628 122 57 469 38 658 2 821 15 725
Celková bilance: -35 035          

Jde o bazi 0601: Velké výkony na tlustém a tenkém střevu

Případ skončil zápornou bilancí – 17 242 Kč, ale pokud by nebyl uzavřen Úhradový dodatek (Robotika), byla by ceková 
bilance případu ještě horší (- 35 035 Kč).

Hospitalizace III. Chirurgická klinika, 2/2019:
Přelom února a března 2019
Zákrok: Obnova kontinuity GIT
Operační sál 4x: celkem 200 minut (operace, 2x převaz VAC, 1x sekundární sutura rány)
Délka hospitalizace 15 ošetřovacích dnů (5 JIP, 10 standard)
Náklady na případ: 158 557 Kč 
Výnos od zdravotní pojišťovny:  150 305 Kč (IR-DRG)
Bilance případu: - 8 252 Kč
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Baze: 06012: Velké výkony na tlustém a tenkém střevu s CC
Provádějící 
oddělení

Výnos Náklad CM Nákl. 
STD

Nákl. 
JIP

Nákl. 
ZULP

Nákl. 
ZUM

Nákl. 
výk.

Nákl. 
diag.

Nákl. 
lab.

Nákl. 
oper.

OD JIP OD

Chirurgická 
klinika

99 088 109 745 4,1 37 380 33 669 652 9 039 20 155 0 0 8 850 10 3

Klinika 
anesteziologie

40 960 40 499 0 0 26 362 0 0 14 137 0 0 0 0 2

Odd.hemat.a 
krevni 
transfuze

701 1 295 0 0 0 0 0 0 0 1 295 0 0 0

Oddeleni 
biochemie

2 969 1 561 0 0 0 0 0 105 0 1 456 0 0 0

Oddělení 
klinické 
farmacie

312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oddeleni 
mikrobiolog

609 782 0 0 0 0 0 0 0 782 0 0 0

Odd. RHB 1 493 1 167 0 0 0 0 0 1 167 0 0 0 0 0

RDG oddělení 4 172 3 508 0 0 0 1 200 0 0 2 309 0 0 0 0

Celkem 150 305 158 557 4,1 37 380 60 031 1 852 9 039 35 564 2 309 3 533 8 850 10 5

Bilance: -8 252             

Zde byl případ s mírnou komplikací, tím se prodloužila délka hospitalizace na 15 dnů. Průměrná délka hospitalizace v bazi 
0601 je 10 dnů. Pokud by byla hospitalizace o 5 dní kratší, případ by skonči pozitivní bilancí 10 438 Kč.Obecně je za ÚVN 
tato baze bilančně vyrovnaná. Právě proto, že jsou baze s kritickými výkony lépe ohodnoceny.

Další vývoj případu:
Kontrola po poslední operaci – obnovení kontnuity GIT provedena dne 30. 4. 2019: Resekce kompletní, pacient bez obtíží, 
rány zhojeny, plně kontinentní.Vydána dokumentace ke kontrole v onkologické amb. – dispenzarizace. Pacient objednán 
ke kontrole za 1 rok.

Celková bilance případu:
Ambulantní úhrada:
1) SC Kolonoskopie, polypektomie, 3 x videondoskop, stavění krvácení
 5 315 bodů x 1,09 = 5 793 Kč
 710 bodů x 1,06 = 753 Kč
 Celkem: 6 025 bodů/6 546 Kč + ZUM 6 718 Kč

2) Totální Kolonoskopie, polypektomie, EMR, stavění krvácení
 10 472 bodů x 1,09 = 11 415 Kč
 18 601 bodů x 1,06 = 19 717 Kč
 Celkem: 29 073 bodů/31 132 Kč 

Za obě vyšetření: 35 098 bodů, úhrada 37 678 Kč.

Pokud započteme skutečný náklad v ÚVN na 1 vyprodukovaný bod na endoskopické jednotce 1,78 Kč: 
Vyprodukováno 35 098 bodú, úhrada zdravotmí pojišťovnou 37 678 Kč.

35 098 x1,78 Kč (skutečný náklad) = 62 474 Kč – 37 678 Kč (úhrada) = celková bilance za endoskopickou jednotku – 24 796 Kč.

Celková bilance Amb.: - 24 796 Kč
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Úhrada za hospitalizaci:
Hosp. I.: - 5 898 Kč
Hosp. II.: - 17 242 Kč
Hosp. III.: - 8 252 Kč 

Celková bilance HOSP: - 31 392 Kč
(pokud by se Hospitalizace III. nezkomplikovala, vyšla by celková bilance na cca – 20 954 Kč)

Negativa:
- Úhradový systém IR-DRG nehradí skutečné náklady, tj. ignoruje endoskopické výkony (polypektomie, EMR, stenty 

do hepatobiliárního systému, stavění krvácení..).
- Roboticky provedené zákroky nejsou zcela uhrazeny – stále se řeší (problém zejména u komplikací).
- V amb. bodové ohodnocení endoskopických zákroků neodpovídá skutečným nákladům (přístrojové vybavení) – řešit 

přímo ve „Vyhlášce“? 

Pozitiva:
+ Systém prevence karcinomu kolorekta v ČR funguje a zachraňuje životy
+ Léčba ukončena za 6 měsíců od stanovení dg.
+ Pacient bez obtíží, plně kontinentní, v péči onkologa.
+ Pacient nehradí rozdíl mezi náklady a úhradou ZP z vlastních zdrojů, tj. péče je dostupná pro všechny pojištěnce.
+ Je evidentní snaha MZ ČR i některých ZP o zajištění zvýšené úhrady jako motivace pro Poskytovatele ZP („Úhradová 

vyhláška“).

Shrnutí:
• Problematika úhrady může být řešena pouze systémové, komplexně pro všechny poskytovatele ZP.
• Upínáme se k projektu DRG RESTAR- spolupracujeme, komunikujeme, fandíme. Nic lepšího jsme v ČR dosud neměli a nic 

lepšího se nám ani nenabízí. 
• I první krok ocenění skutečných nákladů je skvělý výsledek. 
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Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
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Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
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Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
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Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
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Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
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Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
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Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
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Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
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Úhrada péče o pacienty s kolerektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
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1. V úhradové vyhlášce je ohodnocení screeningových endoskopických výkonů zvýhodněno zvýšenou cenou bodu 
a výkony jsou propláceny mimo regulace (PURO).

2. Aktuální bodová hodnota diagnostických endoskopických výkonů je nedostatečná a nerefl ektuje ekonomickou 
náročnost všech vstupů (pořízení endoskopické techniky, servis, náklady spojené s desinfekcí, režie, personální 
náklady atd.).

3. Cílová screeningová populace se vyznačuje vysokou detekcí adenomů a umožňuje provádění vysokého počtu bodově 
výhodně oceněných endoskopických terapeutických výkonů.

4. Úhrady endoskopických výkonů při diagnostice a endoskopické léčbě kolorektálních neoplázií v rámci screeningu 
nedosahují ani poloviny průměrné úhrady obvyklé v západních zemích EU.

MUDr. Luděk Hrdlička
ResTrial GastroEndo Praha

Úhrady endoskopických výkonů 
při diagnostice a endoskopické léčbě 

kolorektálních neoplázií v rámci screeningu
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Úhradová vyhláška pro rok 2020 pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 vykázané v souvislosti 
se screeningem karcinomu kolorekta stanovuje hodnotu bodu ve výši 1,11 Kč s možností navýšení až na 1,21 Kč při splnění 
všech bonifikačních kritérií. Tyto výkony jsou propláceny v plné výši a bez regulací (PURO). Aplikace těchto úhradových 
mechanismů je, na rozdíl od ambulantních poskytovatelů, složitá v nemocničních zařízeních díky paušálním platbám plátců 
zdravotní péče. 

Bodové ohodnocení diagnostických screeningových endoskopických výkonů je nedostatečné, nerefl ektuje ekonomickou 
náročnost všech vstupů (pořízení endoskopické techniky, servis, náklady spojené s desinfekcí, režie, personální náklady 
atd.). Autorem zjištěný rozdíl mezi současným a  reálným bodovým ohodnocením je více než 650 bodů/1 výkon. Cílová 
screeningová populace se vyznačuje vysokou detekcí adenomů a umožňuje provádění vysokého počtu bodově výhodně 
oceněných endoskopických terapeutických výkonů, což sekundárně zvyšuje úhradu endoskopie spojené se screeningem 
KRCA. S ohledem na zjištěné procento adenomů při screeningových koloskopiích je přibližně 40% screeningových koloskopií 
spojených s potenciální možností polypektomie, která poté zvyšuje celkovou úhradu za screeningový výkon z cca 1.700 Kč 
(jen diagnostický výkon) na cca 6.700 Kč (diagnostický výkon + EPE). 

Průměrná celková úhrada za screeningovou koloskopii (včetně zprůměrování bioptických a polypektomických výkonů) se 
tak blíží 4.000 Kč, v porovnání s platbami v západních zemích EU nedosahuje ani 50% tamějších úhrad.

Úhrady endoskopických výkonů při diagnostice a endoskopické léčbě kolorektálních neoplázií v rámci screeningu
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Úhrady endoskopických výkonů při diagnostice a endoskopické léčbě kolorektálních neoplázií v rámci screeningu
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Úhrady endoskopických výkonů při diagnostice a endoskopické léčbě kolorektálních neoplázií v rámci screeningu
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Úhrady endoskopických výkonů při diagnostice a endoskopické léčbě kolorektálních neoplázií v rámci screeningu
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Úhrady endoskopických výkonů při diagnostice a endoskopické léčbě kolorektálních neoplázií v rámci screeningu
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1. Riziko vzniku kolorektální noplázie je u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou tlustého střeva oproti 
běžné populaci zvýšeno. 

2. Nejvýznamnější prevenci představuje efektivní terapie střevního zánětu a dosažení slizničního zhojení. K časné 
detekci neoplastických lézí v terénu střevních zánětů slouží metoda chromoendoskopie – pomocí barvy nebo 
elektronická (Narrow Band Imaging, NBI). 

3. V léčbě izolovaných časných lézí lze využít obvyklé endoskopické techniky, neoplázie endoskopicky neřešitelná 
vyžaduje provedení proktokolektomie.

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Klinické centrum ISCARE a 1. LF UK, Praha

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha

Riziko kolorektálního karcinomu u pacientů 
s idiopatickými střevními záněty
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Idiopatické střevní záněty (IBD), tedy ulcerózní kolitida (UC) a Crohnova choroba (CD), jsou chronická zánětlivá onemocnění 
trávicí trubice. Závažnou komplikací ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby v tlustém střevě může být vznik kolorektálního 
karcinomu (KRK). Patogeneze KRK u  nemocných s  IBD bezprostředně souvisí s  chronickým zánětem a  v  některých 
aspektech se liší od karcinogeneze sporadického KRK. U pacientů s IBD se tento nádor objevuje o jednu až dvě dekády dříve 
oproti běžné populaci a má některé odlišné morfologické charakteristiky. Více postihuje pravou polovinu střeva, častěji je 
multifokální a má mucinózní charakter. Jeho časná diagnostika je komplikována přítomností chronického střevního zánětu. 
Hlavním nástrojem primární prevence KRK v terénu IBD je efektivní léčba střevního zánětu, v  ideálním případě vedoucí 
k dosažení kompletní remise. V sekundární prevenci se uplatňuje endoskopický dispenzární program založený na včasné 
diagnostice slizniční dysplázie.

Aktuální epidemiologická data ukazují, že riziko KRK je zvýšeno mezi pacienty s  idiopatickými střevními záněty 
přibližně 2-3 násobně oproti běžné populaci. U nemocných s UC je relativní riziko 2,4, u Crohnovy choroby dosahuje 
hodnoty 1,9. Původní představy o vyšší úmrtnosti pacientů s KRK mezi nemocnými se střevními záněty oproti pacientům 
se sporadickým karcinomem však potvrzeny nebyly. Crohnova choroba je současně významným rizikovým faktorem pro 
vznik adenokarcinomu tenkého střeva. Tento jinak raritní nádor vzniká v terénu Crohnovy choroby postihující tenké střevo 
až 30x častěji než v běžné populaci. 

Z hlediska prevence kolorektální neoplázie v terénu IBD je klíčovým aspektem posouzení rizikových faktorů. Dlouhodobě 
většina prací ukazuje, že nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími vznik neoplázie u pacientů s UC a CN jsou: trvání choroby, 
rozsah zánětu v tlustém střevu, rodinná anamnéza kolorektálního karcinomu a koincidující primární sklerozující 
cholangitida (PSC). Trvání zánětu (hodnoceno od začátku symptomů, nikoli od okamžiku stanovení diagnózy) v délce 8-10 
roků je považováno za hranici, kdy by měl být pacient zařazen do dispenzárního programu zaměřeného na prevenci KRK. 
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je pak diagnóza PSC – autoimunitně podmíněný zánět žlučových cest. Mechanismus, 
jakým PSC přispívá ke zvýšení rizika kolorektální neoplázie, není detailně znám, provedení transplantace jater riziko KRK 
neovlivňuje. Stanovení diagnózy PSC je automatickým podnětem pro vstup nemocného do dispenzárního programu bez 
ohledu na ostatní rizikové faktory.

Způsob dispenzárních koloskopií se zásadně změnil zavedením moderních endoskopů s  vysokým rozlišením, a  také 
vstupem doprovodných technik do klinické praxe. Časově náročný, přitom však velmi neefektivní způsob mnohočetných 
náhodných odběrů, byl nahrazen efektivnějším způsobem cílených biopsií z  makroskopicky viditelných lézí. Významnou 
měrou k této změně přispěly práce Rutterovy, který na počátku milénia prokázal, že naprostá většina dysplastických lézí je 
identifi kovatelná endoskopicky. Současně se ukázalo, že ohraničené léze resekovatelné endoskopicky lze léčit touto cestou 
namísto dříve prosazované kolektomie u každého pacienta s UC a nálezem dysplastické léze. Tento postup se tak značně 
přiblížil terapii sporadických adenomů.

Vývojem prošla i endoskopická terminologie. Původně používaný termín „dysplasia associated lesion or mass“ (DALM) byl 
nejprve nahrazen termíny „adenoma-like mass“ (ALM) a non-ALM, v současnosti je doporučeno používat termíny vycházející 
z  tzv. Pařížské klasifi kace. Dysplastické léze se proto dělí na  typ polypoidní (Ip, Is) a  nepolypoidní (IIa-c), případně 
dysplázii endoskopicky neviditelnou. 

V  dispenzárním programu se kromě endoskopů s  vysokým rozlišením využívá dalších metod, které umožňují zvýraznit 
povrchový reliéf sliznice tlustého střeva a snáze zachytit méně nápadné léze. Patří sem chromoendoskopie, při níž je 
na  povrch sliznice sprejovou kanylou aplikováno barvivo (indigokarmín nebo metylenová modř) zvýrazňující povrchové 
nerovnosti. Biopsie je poté odebírána cíleně z  ložisek viditelných, nikoli náhodně ve  vysokém počtu z  celého tračníku 
a rekta. Za tzv. elektronickou chromoendoskopii označujeme moderní způsoby zobrazení slizničního povrchu pomocí 
speciálních optických fi ltrů či digitálního postprocesingu (NBI, i-scan, FICE), které rovněž zvýrazňují povrchové změny 
na sliznici. Recentní práce ukazují, že tzv. druhá generace NBI procesingu je v detekci dysplastických lézí v terénu IBD stejně 
efektivní jako chromoendoskopie pomocí barvy a současně je méně časově náročná.

Riziko kolorektálního karcinomu u pacientů s idiopatickými střevními záněty
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Následující body shrnují současnou podobu dispenzárního programu.
1.  zahájení dispenzárních koloskopií 8 let od vzniku symptomů střevního zánětu;
2.  koloskopie přístrojem s vysokým rozlišením, ideálně ve fázi remise a po dosažení kvalitní střevní očisty. Pokud nelze 

dosáhnout remise (chronicky aktivní UC), neměla by být dispenzární koloskopie odkládána.
3.  využití konvenční chromoendoskopie s využitím barviva (indigokarmín, metylenová modř), nebo tzv. virtuální (elektronické) 

chromoendoskopie (NBI);
4.  endoskopická resekce viditelných lézí (polypektomie, endoskopická slizniční resekce) doplněná o odběr biopsií ze sliznice 

v okolí léze. Cílem je potvrdit kompletní endoskopickou resekabilitu. Při záchytu dysplázie v okolí léze je indikována 
proktokolektomie.

5. interval dispenzárních koloskopií závisí na  míře rizika individuálního pacienta. Nemocní ve  vysokém riziku (rodinná 
anamnéza KRK u  prvostupňového příbuzné před 50. rokem života, nemocní s  PSC, vysokou aktivitou zánětu při 
předchozí dispenzáírní koloskopii a také nemocní, kteří již odmítli chirurgickou léčbu v minulosti) by měli podstupovat 
koloskopie v  intervalu 1 rok. Ve středním riziku jsou nemocní s  rodinnou anamnézou KRK u příbuzného nad 50 let, 
nemocní s pozánětlivými polypy a pacienti se středně aktivním zánětem při předchozí dispenzární koloskopii; doporučený 
interval je zde 3 roky. Ostatní pacienti spadají do kategorie nízkého rizika a koloskopie je vhodná v pětiletém intervalu.

Preventivní endoskopické vyšetření je vhodné i u nemocných po proktokolektomii a konstrukci ileálního pouche (IPAA). 
Každoročně by měli být vyšetřeni pacienti s PSC, nálezem karcinomu nebo dysplázie v  resekovaném střevu a pacienti 
s perzistující atrofi í sliznice v pouchi.

Riziko kolorektálního karcinomu u pacientů s idiopatickými střevními záněty
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1. Rodinná anamnéza je nezbytnou součástí provedení koloskopie.

2. Doporučení po provedení koloskopie má být směrováno nejen na vyšetřovanou osobu, ale i na její příbuzné, pokud je 
to relevantní.

3. Kolorektální karcinom nebo pokročilý adenom u příbuzného prvního stupně významně modifi kuje pravidla screeningu 
a dispenzace (časnější zahájení, zkrácený interval).

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, 

2. interní gastroenterologická klinika, Hradec Králové
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Kolorektální karcinom (CRC) vzniká souhrou genetických vlivů a vlivů zevního prostředí. Kromě víceméně přesně definovaných 
hereditárních syndromů existuje přibližně čtvrtina případů CRC, které se vyskytují u osob s pozitivní rodinnou anamnézou 
tohoto onemocnění. Zvýšení životního rizika CRC v případě pozitivní rodinné anamnézy lze kvantifi kovat dle robustních 
dat z  recentní metanalýzy: výskyt u příbuzného prvního stupně zvyšuje riziko 1,87 krát – toto riziko se pak může lišit 
dle konkrétního případu příbuzenského vztahu, počtu příbuzných a jejich věku. Na těchto základech pak stojí doporučení 
jednotlivých odborných společností zaměřená na  modifi kaci screeningu a  dispenzace těchto osob. Česká doporučení 
publikovaná v roce 2016 se vyjadřují i k tomuto tématu a ve zjednodušené verzi jsou k dispozici ve webové aplikaci České 
gastroenterologické společnosti. V tomto oboru byla v poslední době publikována dvě nová doporučení: americké z roku 
2017 a tzv. Banff ský konsensus Kanadské gastroenterologické společnosti z roku 2018. Základní princip všech recentních 
doporučení lze shrnout: Kolorektální karcinom nebo pokročilý adenom u příbuzného prvního stupně je důvodem zahájení 
screeningu CRC nejpozději ve věku o 10 let nižším než je věk postiženého příbuzného a dispenzarizace má být prováděna 
v intervalu kratším než u osob bez rodinného rizika, obvykle 5 let a méně. Ve stanovení zahájení a intervalu sledování je 
vhodné zohlednit počet postižených příbuzných a věk jejich postižení. S poklesem věku diagnózy neoplázie, s výskytem 
synchronních nebo metachronních nádorů a nárůstem počtu postižených příbuzných již nutno zvažovat Lynchův syndrom – 
k výpočtu rizika možno využít model. Doporučení po provedení koloskopického vyšetření by mělo obsahovat nejen výstižné 
doporučení intervalu kontroly pacienta, ale také doporučení pro jeho příbuzné.

Screening a dispenzarizace osob s kolorektálním karcinomem v rodinné anamnéze
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1. Pilovité léze (hyperplastické polypy, sesilní pilovité léze, sesilní pilovité léze s dysplázií, tradiční pilovitý adenom 
a neklasifi kovaný pilovitý adenom) jsou heterogenní skupina neoplastických a non-neoplastických lézí tračníku 
s rozdílným klinickým významem a maligním potenciálem. 

2. Pilovité léze jsou podkladem pro vznik až 30 % karcinomů tlustého střeva. 

3. Sesilní pilovité léze jsou lokalizovány především proximálně, jejich morfologické charakteristiky jsou spojeny s vyšším 
rizikem přehlédnutí v průběhu koloskopie ve srovnání s konvenčními adenomy.

4. Riziko karcinogeneze je srovnatelné s adenomy, pokročilé pilovité léze (> 10 mm a sesilní pilovité léze s dysplázií) mají 
karcinogenezi pravděpodobně urychlenou. 

5. Léčba pilovitých lézí je založena na endoskopické resekci, dispenzarizace (intervaly dispenzárních koloskopií) po jejich 
resekci je určována podle typu, velikosti léze a přítomnosti dysplázie. 

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
2. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Pilovité léze – zvýšené riziko 
kolorektálního karcinomu?
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Pilovité léze představují morfologicky i molekulárně heterogenní skupinu neoplastických a non-neoplastických lézí tračníku 
s rozdílným klinickým významem a maligním potenciálem. Společným a defi nujícím histopatologickým znakem je přítomnost 
pilovitého uspořádání epitelu. Podle aktuální klasifi kace patří do  skupiny hyperplastické polypy (HP) (mikrovesikulární, 
nebo z pohárkových buněk), sesilní pilovité léze (SSL), sesilní pilovité léze s dysplázií (SSLD), tradiční pilovitý adenom (TSA) 
a neklasifi kovaný pilovitý adenom. 

Hyperplastické polypy a sesilní pilovité léze tvoří v populaci s průměrným rizikem kolorektálního karcinomu 10 – 30 % všech 
polypů tračníku. Pilovité léze jsou podkladem pro vznik až 30 % karcinomů tlustého střeva, které vznikají „pilovitou“ cestou 
karcinogeneze (serrated pathway) (1-2). Ta zahrnuje množství genetických a epigenetických alterací vedoucí ke  vzniku 
sporadického kolorektálního karcinomu s hypermetylací, s/bez mikrosatelitní nestability. Premaligními lézemi jsou SSL 
a TSA, jejichž prekurzory mohou být i některé HP. Z tohoto pohledu jsou rizikovější především proximálně lokalizované 
mikrovesikulární HP (prekurzor SSL). Menší hyperplastické polypy lokalizované distálně nemají maligní potenciál. Jako 
pokročilé označujeme větší a dysplastické SSL. Na rozdíl od konvenčních adenomů, nerozlišujeme u SSL stupeň dysplázie. 
Předpokládá se, že SSLD progredují do kolorektálního karcinomu častěji a časněji ve srovnání s konvenčními adenomy (3-5). 

Vzájemně se vylučující aktivační mutace genu BRAF (mikrovesikulární HP, SSL, TSA), nebo KRAS (HP z pohárkových buněk, 
TSA) iniciuje vznik pilovité léze. Extenzivní metylace CpG ostrůvků (CpG island methylator phenotype – high, CIMP-H) vede 
v SSL ke vzniku dysplázie a invazivního karcinomu. Kritickým momentem karcinogeneze na podkladě SSL je hypermetylace 
promotoru MLH1 a následný defi cit v mismatch repair (MMR) opravném systému. Také TSA s mutací BRAF mají častěji 
fenotyp CIMP-H, pro KRAS mutované TSA je typický fenotyp CIMP-L. Léze se zachovanou funkcí MMR (cca ¼ SSL a TSA) 
mají v pozdějších fázích karcinogeneze přítomnu mutaci genu TP53. 

Prognóza karcinomů vznikajících na podkladě pilovité cesty karcinogeneze souvisí s jejich molekulárně genetickým profi lem. 
Karcinomy vznikající v oblasti céka a colon ascendens ( > 50 % nádorů vzniklých pilovitou cestou karcinogeneze, MSI-H 
fenotyp s MLH1 hypermetylací) mají prognózu relativně příznivou (5 leté přežití u > 70 % nemocných), distální karcinomy 
(MSI-L fenotyp) mají prognózu významně horší (5 leté přežití u 30 % nemocných). 

Z endoskopického hlediska jsou HP drobné (< 5 mm), distálně lokalizované polypy. Proximálně lokalizované HP a SSL jsou 
neostře ohraničené ploché léze nebo přisedlé polypy s typickou morfologií povrchu: IIa, IIb nebo Is (Pařížská klasifi kace), 
typu IIO (Kudova klasifi kace), typu 1 (NICE, JNET klasifi kace) (6-8). Charakteristická je dále poměrně chudá cévní kresba 
a vyšší hlenotvorba, často vedoucí ke vzniku hlenové čepičky. Tyto znaky mohou (v kombinaci s horší přípravou a proximální 
lokalizací) výrazně znesnadňovat jejich identifi kaci a udávané riziko přehlédnutí pilovitých lézí převyšuje toto riziko pro 
konvenční adenomy (27 – 59 %). Recentní data prokazují zvýšení endoskopické detekce pilovitých lézí při prodloužení 
vytahovacího času endoskopu (> 6 min), použití klasické či virtuální chromoendoskopie, přístrojů s vysokým rozlišením a při 
použité dělené přípravy střeva (9). Při zobrazení pilovitých lézí pomocí NBI  lze defi novat jejich některé další endoskopické 
znaky (např. tmavé skvrny uvnitř krypt) (10, 11). SSLD mají častěji nodulární, polypoidní nebo vkleslé okrsky, změny 
povrchové struktury (typ III – V (Kudo), typ 2 (NICE)), nebo oblasti s abnormální strukturou cév (12). TSA bývají lokalizovány 
distálně a jsou častěji polypoidní, připomínající povrchovou strukturou adenom. 

Léčba pilovitých lézí je založena na  jejich endoskopické resekci. Typ výkonu závisí na  typu léze, její lokalizaci, velikosti 
a zkušenostech endoskopisty. Pro léze < 10 mm je doporučováno snesení technikou „cold snare“, léze > 10 mm snášíme 
preferenčně technikou endoskopické slizniční resekce (standardní nebo v „cold snare“ modifi kaci). 

I přes značné pokroky v klasifi kaci a diagnostice neoplastických i non-neoplastických lézí tračníku v posledním desetiletí, 
neexistuje dosud všeobecně akceptovaný přístup k  pilovitým lézím. Byla publikována rozdílná doporučení evropských 
a amerických autorit (ESGE, BSG a US MSTF) (9, 13, 14), kratší dispenzární intervaly jsou doporučovány po resekci větších 
pilovitých lézí (> 10 mm), SSLD a TSA. 

Pilovité léze – zvýšené riziko kolorektálního karcinomu?
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1. 3–6 % nádorů kolorekta může mít dědičnou příčinu onemocnění. 

2. Může se jednat o polypózní nebo nepolypozní syndromy nádoru kolorekta. 

3. Nádory kolorekta mohou být součástí i syndromů s primárním výskytem jiných nádorů, například hereditárního 
syndromu nádorů prsu a vaječníků, Li-Fraumeni syndromu, ale i jiných syndromů. 

4. Genetické poradenství a testování pomocí nové generace sekvenování panelu genů je velkým přínosem pro 
diagnostiku dědičného rizika u pacienta a v rodině.

doc. MUDr. Lenka Foretová PhD.
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

Riziko kolorektálního karcinomu 
u primárně extraintestinálních hereditárních 

nádorových syndromů
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Celosvětově jsou nádory kolorekta třetím nejčastějším nádorem u mužů a druhým u žen. Asi 3-6 % může být dědičného 
původu. Nádory kolorekta se ve většině případů objevují sporadicky ve vyšším věku, častější jsou u kuřáků a při konzumaci 
alkoholu, mnohdy jako následek mnohočetných polypů. Rizikových faktorů onemocnění je velké množství. Gastroenterolog 
má možnost při podezření na dědičnou etiologii odeslat pacienta ke genetické konzultaci a možnému testování. Podezření 
by mělo být u mladších osob s vícečetnou polypózou tlustého střeva, nebo u časnějšího výskytu karcinomu. Genetické 
příčiny jsou velmi variabilní. 

Obr. Klasifi kace hereditárních karcinomů kolorekta a polypózních syndromů a kauzálních genů

Dle Laura Valle. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2017; Vol 15, No 6. 

NGS sekvenování může zachytit dědičnou příčinu onemocnění. U  karcinomu kolorekta se často provádí jako screening 
imunohistochemické vyšetření nádoru ke zjištění absence proteinů MLH1, MSH2, MSH6 a PMS2, která může upozornit 
na  Lynchův syndrom. Nicméně missense mutace (záměny baze) se nemusejí projevit v  absenci produktu genu a  ICH 
neupozorní na  možnost Lynchova syndromu. Defi cit individuálních proteinů MSH2, MSH6 a  PMS2 znamená většinou 
přítomnost zárodečné mutace a potvrzení Lynchova syndromu při testování, současný defi cit MLH1 a PMS2 je však často 
způsoben metylací promotoru MLH1, kdy bývá přítomna i aktivační BRAF mutace v nádoru, která většinou Lynchův syndrom 
vylučuje. Pokud je rodinná anamnéza pozitivní, i přes negativní ICH screening je vhodné genetické vyšetření. 

Příčina mnohočetné polypózy tlustého střeva je geneticky variabilní, s AR a AD dědičností. Kromě FAP je většina dalších 
dědičných polypóz velmi vzácná. Vzhledem k důležitosti časného záchytu polypózy je však genetické testování důležité. 
Při použití rozsáhlého panelu rizikových genů je možné zachytit i vzácné příčiny. K panelu 226 rizikových nádorových genů 
přidáváme geny pro vzácné polypózy jako jsou NTHL1, GREM1, RNF43. 

Nádory kolorekta jsou součástí i  jiných hereditárních syndromů. Vyskytují se u  populačně nejčastějšího syndromu 
nádorů prsu a vaječníků, u Li-Fraumeni syndromu, kde je potřebná časnější kolonoskopie. U dalších syndromů jako PTEN 
hamartomatosní syndrom, DICER1 syndrom, se vyskytují hamartomy kolorekta, u NF1 syndromu neurofi bromy, u MEN2B 
(mnohočetná endokrinní neoplazie typ 2) ganglioneuromy. Polypy mohou být i u tuberosní sklerosy. 

K diferenciální diagnostice je důležité vždy znát podrobné výsledky gastroenterologického vyšetření, histologické výsledky, 
případě imunohistochemické výsledky a MSI profi l. Další klinické příznaky mohou napovědět, o jaký syndrom by se mohlo 
jednat. Rodinná anamnéza je zásadní u rozlišování možných nádorových syndromů. U vyšetření NGS je zásadní postup, 
jakým je pacient vyšetřen a hodnocen a dále rozsah genů, které jsou panelem vyšetřeny. Znalosti o rizikových genech se 
posouvají, proto neustále rozšiřuje množství genů, které jsou panelem vyšetřeny. V současné době náš panel (Czecanca) 
zahrnuje rutinně i promotor 1B APC genu pro GAPPS syndrom, POLD1 a POLE geny, a bude zahrnovat i další vzácné geny. 
V  naší laboratoři jsou hodnoceny mutace a  varianty ve  všech 226 rizikových genech a  sensitivita tohoto testování je 
vysoká. V jiných laboratořích mohou mít méně rozsáhlé panely a mohou hodnotit jen klinikem vybrané geny dle anamnézy. 

Genetické testování NGS je důležitým přínosem pro gastroenterologii a onkologii, i pro další lékařské obory. Testování 
s komplexním hodnocením osobní, rodinné anamnézy je důležitým předpokladem pro správné hodnocení výsledků. 

Riziko kolorektálního karcinomu u primárně extraintestinálních hereditárních nádorových syndromů
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1. Syndrom adenomové polypózy představuje široké spektrum onemocnění s variabilní penetrancí v kolorektu.

2. Stagingový systém vytvořený společností InSiGHT pomáhá klasifi kovat závažnost kolorektálního polypózy 
a směrovat adekvátní sledování a léčebná opatření.

3. Profylaktická kolektomie zůstává základním opatřením u pacientů s familiární adenomatózní polypózou, ale její 
indikace, načasování a volba typu je přísně individuální.

4. Rozhoduje dobře informovaný pacient na základě doporučení zkušeného mezioborového týmu.

Diferenciace rizika kolorektálního karcinomu 
u nemocných s polypózou

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, 

2. interní gastroenterologická klinika, Hradec Králové



362 5. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU / 16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO

Familiární adenomatózní polypóza je dědičné onemocnění charakterizované mnohočetnými polypy kolorekta. Ve  své 
klasické formě vystavuje svého nositele prakticky 100% životnímu riziku kolorektálního karcinomu (CRC), často v mladém 
věku. Ale jak atenuovaná autosomálně dominantní, tak nejčastější recesivní forma onemocnění MAP (MUTYH asociovaná 
polypóza) mívají kolonický fenotyp méně vyjádřený a riziko je menší. Adenomatózní polypózu musíme dnes navíc považovat 
za celý soubor syndromů: kromě FAP v její klasické i atenuované formě a MAP je dnes známá již celá řada dalších genů 
a onemocnění ať autosomálně dominantních (POLD1, POLE, GREM1, AXIN2) nebo recesivních (NTHL1, CMMR-D, MSH3), 
navíc se v některých případech etiologii adenomatózy nepodaří specifi kovat. Ačkoliv je u klasické FAP nakonec kolektomie 
nezbytná u všech pacientů, jedná se nevratný výkon s velkým dopadem na kvalitu života pacienta. V reálné klinické praxi 
navíc často nezbývá než se orientovat podle aktuálního koloskopického a histologického nálezu na pozadí rodinné a osobní 
anamnézy pacienta. Pomůckou se na tomto poli se stává stagingový systém vytvořený společností InSiGHT (International 
Socienty for Gastrointestinal Hereditary Tumours). Systém inspirovaný Spigelmanovou klasifi kací duodenální adenomatózy 
pomáhá určit závažnost postižení tračníku a/nebo konečníku a nasměrovat tomu adekvátní sledování a léčebná opatření. 
Ačkoliv je profylaktická kolektomie u  pacientů s  adenomatózní polypózou stále základní ochranou před kolorektálním 
karcinomem, její indikace, načasování a volba typu musí být přísně individuální v závislosti na mnoha faktorech. V závěru 
rozhoduje dobře informovaný pacient na základě doporučení zkušeného mezioborového týmu.

Diferenciace rizika kolorektálního karcinomu u nemocných s polypózou
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POSTERY

P-1
Porovnání efektivity čtyř preparátů určených ke střevní očistě 
před kolonoskopií – randomizovaná, zaslepená studie
Klára Kmochová1, Ondřej Ngo2, Ondřej Májek2, Miroslav Zavoral1, Štěpán Suchánek1

1Interní klinika, Oddělení gastrointestinální endoskopie, Ústřední Vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha; 
2Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Úvod: Kvalitní střevní příprava je základním předpokladem kvalitní kolonoskopie. Vysokoobjemový polyetylenglykol (PEG, 
4L) je považován za zlatý standard ve střevní přípravě. Cílem studie je porovnání efektivity PEG (4L) s nízkoobjemovými 
preparáty: roztokem sulfátových solí (OSS), nízkoobjemovým PEG (2L) + kyselinou askorbovou (2L-PEG + Asc), roztokem 
pikosulfátu sodného a magnezium citrátu (PSMC).

Metodika: Randomizovaná zaslepená studie. Do studie zařazeni pacienti ≥ 18 let z jakékoli indikace ke kolonoskopii kromě 
plánovaných terapeutických kolonoskopií. Typ projímadla přidělen randomizačním programem. Pacienti poučeni o režimu 
přípravy ústně i písemně, doporučen dělený režim. Efektivita hodnocena dle dosažené kvality střevní přípravy (dle Boston 
Bowel Preparation Scale) a záchytu kolorektální neoplazie.

Výsledky: Finální analýza provedena na souboru 431 pacientů (109 PEG; 110 OSS; 108 2L-PEG+Asc; 104 PSMC). Adekvátní 
střevní přípravy (celkové BBPS ≥ 6 a alespoň ≥ 2 v každém segmentu) dosaženo ve srovnatelném počtu kolonoskopií ve všech 
skupinách (95,4 % PEG; 94,6 % OSS; 96,3 % 2L-PEG+Asc; 96,2 % PSMC; p=0,955). Počet detekovaných neoplastických 
lézí byl vyšší ve skupině PEG a OSS, rozdíl nebyl statisticky významný (49,5 % PEG; 49,1 % OSS; 38,0 % 2L-PEG; 40,4 % 
PSMC). Pokročilá neoplazie (léze ≥ 10mm nebo histologicky adenom s HGD/karcinom) detekována ve srovnatelném počtu 
kolonoskopií ve všech skupinách (11% PEG; 10,0 % OSS; 11,1 % 2L-PEG+Asc; 14,4 % PSMC; p=0,201). 

Závěr: Porovnávané nízkoobjemové preparáty jsou stejně efektivní jako čtyřlitrový polyetylenglykol a mohou být považovány 
za jeho alternativu.

Podpořeno granty MO 1012, Progres Q28/LF1 a programovými projekty Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 16-29614A, 
17-31909A, NV18-08-00246.
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P-2
Porovnání hodnocení stagingu tumorů rekta z hlediska radiologa 
a patologa (aktuální stav v roce 2019)
Hana Čápková, Hana Parobková
Radiodiagnostické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Úvod: Plánování optimální léčby již diagnostikovaného karcinomu rekta vyžaduje přesný staging, z  neinvazivních 
zobrazovacích metod jsou indikovány počítačová tomografie trupu, transrektální ultrasonografi e a magnetická rezonance 
rekta a pánve (MR). Naším cílem bylo porovnání a zhodnocení aktuálního stavu stagingu radiologem při MR zobrazení 
s pooperačním stagingem z preparátu dle patologa.

Metodika: V roce 2019 bylo u vybrané skupiny 38 pacientů za devět měsíců provedeno MR rekta dle protokolu Evropské 
společnosti pro gastrointestinální a  abdominální radiologii (ESGAR) v  rámci stagingu a  restagingu. Zaměřili jsme se 
na hodnocení radiologem při MR zobrazení (lokální a nodální staging a uložení tumoru), dále jsme vyhledali pooperační 
zhodnocení preparátu patologem (lokální a nodální staging) a údaje o provedení neoadjuvantní léčby.

Výsledky: Stagingové MR vyšetření bylo provedeno v 15 případech, ve 23 případech z důvodu restagingu se provedlo 
vždy po  ukončení neoadjuvantní terapie. Ve  20 případech se hodnocení lokálního nádorového stagingu (T) shodovalo, 
v  18 případech shodné nebylo. Ve  26 případech se shodovalo hodnocení nodálního stagingu (N), ve  12 případech se 
neshodovalo.

Závěr: Shledali jsem výraznou variabilitu v  hodnocení lokálního i  nodálního stagingu mezi radiologem a  patologem. 
Za hlavní důvody považujeme změny po radioterapii, dysbalance mezi limitovaným prostorovým rozlišením MR zobrazení 
a milimetrovou invazí nádoru do mesorektálního tuku v preparátu, staré hemoragie v tumoru, tetováž tumoru, lokalizaci 
tumoru a uzlinové mikrometastázy.
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P-3
Profi les of somatic mutations in tissue of IBD and IBDassociated 
carcinomas revealed by a targeted nextgeneration sequencing (NGS) 
tumor panel confi rm notable diff erences from sporadic colorectal 
carcinomas
P. Minarikova1, L. Benesova2, B. Belsanova2, A. Semyakina2, M. Kasalicky3, M. Bortlík4, M. Lukáš4, M. Zavoral1, 
M. Minarik1,2

1Military University Hospital and Charles University, Department of Internal Medicine, First Faculty of Medicine, Prague, 
Czech Republic; 2Genomac Research Institute, Center for Applied Genomics of Solid Tumors (CEGES), Prague, 
Czech Republic; 3Military University Hospital and Charles University, Surgical Clinic, Second Faculty of Medicine, Prague, 
Czech Republic; 4ISCARE, a.s., IBD centre, Prague, Czech Republic

Background: Infl ammatory bowel diseases (IBD) present an increased risk of developing colorectal carcinoma. 
Neutrophilreleased chemicals in the immune response to infl ammation causes mutagenesis, and its longterm eff ects may 
result in the development of tumorspecifi c DNA mutations that are the initiators of malignant conversion of intestinal tissue 
cells. � e subsequent molecular changes within the aff ected gastrointestinal mucosa induce focal changes of the tissue 
morphology. � e molecular mechanisms of this malignant conversion show specifi c diff erences from similar mechanisms 
leading to other types of colorectal carcinoma. � e aim of the project is to trace tissuespecifi c somatic DNA mutations by 
massively parallel nextgeneration sequencing using an extensive panel of 50 carcinomaassociated genes (oncogenes and 
tumor suppressors). Furthermore the purposes was to compare the resulting profi les obtained from IBD (Crohn’s disease, 
Ulcerative colitis) and IBDassociated carcinomas to those obtained from tissue of sporadic colorectal tumors.

Methods: � e group consisted of 25 patients with IBD and 5 patients with sporadic colorectal cancer covering samples 
from primary tumor, metastases with both MSI and MSS status. For each tumor DNA was extracted from either a biopsy or 
resected tissue (native or FFPE) and subjected to NGS performed on Illumina MiSeq sequencer using SureSeq™ Solid tumor 
hybridizationbased enrichment panel (Oxford Gene Technology, Oxfordshire, UK). NGS data was processed by NextGENe 
sequence analysis suite (So	 genetics, State College, PA).

Results: We mapped the incidence and frequency of major control oncogenic mutations in tissue samples of IBD patients. 
In general a  diff erence was observed when comparing mutational spectra among IBD, IBDassociated carcinomas and 
sporadic carcinomas. As expected, we have confi rmed an inverse succession of mutations aff ecting oncogenes and 
tumorsupressors from traditional sporadic pathway. Furthermore we have revealed a high incidence of somatic mutations 
of the NOTCH1 and EPAS1 genes, which have previously been shown to be related to their activation and infl ammatory 
processes in the tissue.

Conclusions: Investigation of the presence of specifi c mutations in infl ammatory tissue of IBD patients represents 
a qualitatively new approach to disease characterization, including the prediction of the risk of malignant conversion.

Supported by Czech Ministry of Defense research project MO1012
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P-4
Indicators of adequate inspection of bowel mucosa: can we use only 
polyp detection rate (PDR)? 
G. Vojtechova1, O. Ngo2, T. Grega1, K. Kmochova1, M. Voska.1, B. Buckova2, O. Majek2, M. Zavoral1, S. Suchanek1

1Department of Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Military University Hospital, Prague, Czech Republic; 
2Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 

Keywords: polyp detection rate, mean adenoma per colonoscopy, adenoma detection rate, quality indicators

Introduction: Adenoma detection rate (ADR) and mean adenoma per colonoscopy (APC) are established quality indicators 
in colonoscopy. Yet they are not generally used in European countries. � is may be because it is rather diffi  cult to obtain 
them in terms of time and personnel. To improve the compliance of endoscopists with quality control, it is essential to 
simplify the entire monitoring process. Polyp detection rate (PDR) is a user friendly alternative of ADR that can be easily 
evaluated from administrative data. � e aim of our study was to assess whether PDR correlates with ADR and with APC. 
Our eff ort was to determine minimal marginal value for APC. 

Methods: Prospective multicenter study included asymptomatic individuals aged 45-75 who underwent preventive 
colonoscopy in 2012-2016 as part of Czech study monitoring metabolic risk factors of colorectal cancer. Individuals with 
incomplete colonoscopy and endoscopists with less than 30 colonoscopies and/or no detected adenoma in the observed 
group were excluded from the study. Spearman’s correlation coeffi  cient was used to assess the relation between individual 
PDR/ADR and PDR/APC resp. � e resulting conversion factors to predict ADR (APC) from PDR were obtained by linear 
regression.

Results: In total, the study included 1,614 preventive colonoscopies performed by 16 endoscopists. Correlation between 
PDR and both indicators in all preventive colonoscopies was strong and statistically signifi cant (PDR/ADR: Rs 0.82; p < 
0.001; PDR/APC: Rs 0.70; p= 0.0027). We used the same methodology to determine gender-specifi c and indication-specifi c 
PDR/ADR and PDR/APC correlations. In all cases, we demonstrated a  strong and statistically signifi cant correlation 
between PDR and ADR (APC resp). We obtained conversion factors for both quality indicators: PDR to ADR 0.7185, resp. 
PDR to APC 0.0123.

Conclusion: � ere is a strong correlation between PDR/ADR as well as between PDR/APC. Because of better availability, 
PDR may replace ADR and APC in colonoscopy quality assessment. Using our conversion factor we obtained minimal 
marginal value of APC 0.5 based on 40% minimal marginal value of PDR as recommended by ESGE.
PDR has the potential to increase compliance of endoscopists to quality control, at least until data processing is fully 
automated.

Supported by grants MO1012, Progres Q28/LF1 and 17-31909A
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P-5
Eff ectiveness of endoscopic submucosal dissection alone 
and in combination with endoscopic mucosal resection 
(hybrid technique) in colorectal neoplasia therapy
Brogyuk N.1, Grega T.1, Ngo O.2.3, Majek O2,3., Zavoral M.1, Suchanek S.1

1Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Military University Hospital Prague, Prague, 
Czech Republic; 2Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic; 
3Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

Introduction: Endoscopic submucosal dissection (ESD) is the therapeutic endoscopic method that allows en-bloc 
and radical (R0) resection of colorectal neoplasia. ESD is still a technically demanding method, which needs special training 
and has some risk of complications. ESD can be performed alone or in combination with endoscopic mucosal resection 
(EMR) – hybrid technique (ESD+EMR).

Aims & Methods: � e main aim is to evaluate eff ectiveness of ESD and hybrid technique in the treatment of colorectal 
neoplasia in one tertiary endoscopic center.

Data from a retrospective registry of patients who underwent ESD and hybrid technique from February 2015 to March 
2019 were evaluated. � erapeutic results and performance related complications were analyzed.

Results: A total of 42 procedures (29 ESD and 13 hybrid) were analyzed in 42 patients (mean age 65 years, 27 males). 
� e lesions were located both, in rectum (n = 37), and colon (n = 5). � e mean lesion size was 31 mm (range 10–80 mm). 
27 lesions (64 %) were assessed as sessile polyps (type 0- Is according to Paris classifi cation), 15 lesions (36 %) as fl at 
lesions.  En-bloc resection was achieved in 28 of 29 lesions (95.6 %) in ESD group, and 7 of 13 lesions (53.8%) in hybrid 
technique group. R0 resection was achieved in 25 lesions (86.7 %) in ESD, end 7 lesions (53.8 %) in hybrid technique 
group. Perforation was observed in 19 cases (45 %). 15 microperforations were treated with hemoclips, 1 perforation was 
treated with OTSC, 1 perforation surgically, 1 perforation with Cephalosporins, 1 bleeding was cured by thermocoagulation. 
Histological fi ndings were as follows: 2 (4.7 %) cancers with invasion to muscularis propria (T2), 7 (16.6 %) cancers with 
invasion to the upper third of submucosa (sm1), 3 intramucosal carcinomas (7,1%), 12 adenomas with high grade dysplasia 
(28,5 %) and 17 adenomas with low grade dysplasia (40.5 %). � e predictive factor of the conversion of ESD to hybrid 
technique was the localization of lesions in the colon. Surgical therapy for R1 resections was indicated in 3 cases. Follow up 
endoscopy was performed in 28 of 42 lesions (66,6 %), all with negative fi ndings.

Conclusion: ESD and hybrid technique ESD+EMR are eff ective and safe therapeutic methods for radical resection (R0) 
of early gastrointestinal neoplasia. Periprocedural complications can be treated conservatively.

Funding: Supported by the Czech Ministry of Health grants No. NV18-08-00246 and No. 17-31909A and projects MO1012 
and Progres Q28/LF1.
Disclosure: Nothing to disclose

Keywords: endoscopic submucosal dissection; gastrointestinal neoplasia; complications.





Gastrointestinální endoskopie v ÚVN 

Oddělení gastrointestinální endoskopie  
zajišťuje široké spektrum diagnostické a terapeutické endoskopie 

trávicí trubice a hepatobiliárního ústrojí, včetně urgentních výkonů

Na oddělení se provádí zejména následující endoskopické výkony:

 standardní metody: endoskopie horní části trávicího traktu (HČTT); kolonoskopie; endosonografi e 

(EUS); endoskopická retrográdní cholangiopankreatografi e (ERCP); abdominální sonografi e (SONO)

 speciální diagnostická vyšetření: kapslová endoskopie tenkého i tlustého střeva a konečníku; 

kontrastní EUS a přímá vizualizace žlučových cest (SpyGlass); perkutánní transhepatální 

cholangiografi e (PTC); rektální endosonografi e; pH-metrie a manometrie jícnu, tranzientní 

elastografi e (FibroScan)

 vysoce specializované terapeutické výkony: radiofrekvenční ablace (RFA) Barrettova jícnu; 

endoskopická mukozální resekce (EMR) a endoskopická submukozální resekce (ESD) časných lézí 

trávicí trubice; laserová litotrypse lithiázy žlučových cest 
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High-definition colonoscope facilitating endoscopic 

treatment through excellent maneuverability

• Short bending for better access to lesions
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Zvolte léčivý přípravek KEYTRUDA 
jako iniciální léčbu metastatického 
NSCLC u všech vhodných pacientů.

Umožníte jim žít déle a s lepší kvalitou života  
než při léčbě chemoterapií 2,3,4

CHEMOTERAPIE
14,2 (8,7) měsíců*

* Celkové přežití:
14,2 měsíců (95 % CI: 9,8-19,0)

8,7 měsíců (95 % CI: 7,3-11,5) - při očištení vlivu crossoveru

** Celkové přežití:
30,0 měsíců (95 % CI: 19,3-NR)

KEYTRUDA
30,0 měsíců**

Zkrácená informace o léčivém přípravku
 Název přípravku: KEYTRUDA® 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. KEYTRUDA® 25 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok.  Kvalitativní a  kvantitativní složení: Lahvička s práškem obsahuje 

pembrolizumabum 50 mg, po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu pembrolizumabum 25 mg. Injekční lahvička se 4 ml koncentrátu obsahuje pembrolizumabum 100 mg. Pomocné látky: Sacharóza, histidin, polysorbát 80, 
monohydrát hydrochloridu histidinu. Indikace: Přípravek KEYTRUDA je indikován: 1. v monoterapii k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých; 2. v monoterapii k adjuvantní léčbě 
melanomu u stadia III u dospělých s postižením lymfatických uzlin, kteří podstoupili kompletní resekci; 3. v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) u dospělých, jejichž nádory 
exprimují PD-L1, se skóre nádorového podílu (tumour proportion score - TPS) ≥50 % bez pozitivních nádorových mutací EGFR nebo ALK; 4. v kombinaci s chemoterapií pemetrexedem a platinou v první linii k léčbě metastazujícího 
neskvamózního NSCLC u dospělých, jejichž nádory nevykazují pozitivní mutace EGFR nebo ALK; *5. v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem nebo nab-paklitaxelem v první linii k léčbě metastazujícího skvamózního NSCLC 
u dospělých; 6. v monoterapii k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s TPS ≥1 %, a kteří již byli léčeni nejméně jedním chemoterapeutickým režimem. Pacienti 
s pozitivními nádorovými mutacemi EGFR nebo ALK musí být také předtím, než dostanou přípravek KEYTRUDA, léčeni cílenou terapií; 7. v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním klasickým 
Hodgkinovým lymfomem (cHL), u nichž selhala autologní transplantace kmenových buněk (ASCT) a brentuximab vedotin (BV), nebo u kterých transplantace není vhodná a BV u nich selhal; 8. v monoterapii k léčbě lokálně 
pokročilého nebo metastazujícího uroteliálního karcinomu u dospělých, kteří již byli léčeni chemoterapií obsahující platinu; 9. v monoterapii k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího uroteliálního karcinomu u dospělých, 
u kterých není chemoterapie obsahující platinu vhodná a u kterých nádory vykazují expresi PD-L1 s kombinovaným pozitivním skóre (combined positive score, CPS) ≥ 10; 10. v monoterapii k léčbě recidivujícího nebo 
metastazujícího skvamózního karcinomu hlavy a krku (HNSCC) u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s TPS ≥ 50 %, a kteří podstupují nebo podstoupili chemoterapii obsahující platinu; *11. u dospělých v kombinaci 
s axitinibem v první linii k léčbě pokročilého renálního karcinomu (RCC). Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka přípravku KEYTRUDA v monoterapii je 200 mg každé 3 týdny nebo 400 mg každých 6 týdnů, dávka 
se podává intravenózní infuzí po dobu 30 minut; v kombinační léčbě 200 mg podávaných intravenózní infuzí po dobu 30 minut každé 3 týdny. Při podávání přípravku KEYTRUDA v rámci kombinace s chemoterapií je nutno 
přípravek KEYTRUDA podávat první. Pacienty je nutno přípravkem KEYTRUDA léčit do progrese nemoci nebo do vzniku nepřijatelné toxicity. Byly pozorovány atypické odpovědi (tj. počáteční přechodné zvětšení nádoru nebo vznik 
nových malých lézí během prvních několika měsíců, následované zmenšením nádoru). Klinicky stabilní pacienty s počátečními známkami progrese nemoci se doporučuje léčit dál, dokud se progrese nepotvrdí. K adjuvantní léčbě 
melanomu se KEYTRUDA má podávat do recidivy onemocnění, nepřijatelné toxicity nebo po dobu až jednoho roku. *Dávkování přípravků v kombinaci s pembrolizumabem viz SmPC pro souběžně použitá léčiva. Zvláštní 
upozornění: U pacientů s NSCLC se doporučuje testování nádorové exprese PD-L1 pomocí validovaného testu. U pacientů s neskvamózním NSCLC, jejichž nádory vykazují vysokou expresi PD-L1, je nutno zvážit riziko 
nežádoucích účinků při kombinované léčbě v porovnání s monoterapií pembrolizumabem. Pacienti s v minulosti neléčeným uroteliálním karcinomem nebo HNSCC musí být k léčbě vybráni na základě exprese PD-L1 nádorovými 
buňkami potvrzené validovaným testem. Imunitně zprostředkované nežádoucí účinky: U pacientů, kterým byl podáván pembrolizumab, se vyskytly nežádoucí účinky související s imunitou, včetně závažných a fatálních, 
většina z nich byla reverzibilní a zvládla se přerušením podávání pembrolizumabu, podáním kortikosteroidů a/nebo podpůrnou léčbou. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky postihující současně více tělesných systémů, např. 
pneumonitida, kolitida, hepatitida, nefritida, endokrinopatie, kožní nežádoucí účinky. Pembrolizumab musí být trvale vysazen při jakémkoli imunitně zprostředkovaném nežádoucím účinku stupně 3, který se opakuje, nebo při 
jakékoli imunitně zprostředkované nežádoucí toxicitě stupně 4, kromě endokrinopatií, které jsou zvládnuty substitučními hormony. Pembrolizumab může být znovu nasazen po 12 týdnech po poslední dávce přípravku KEYTRUDA, 
pokud nežádoucí účinek zůstává na stupni ≤ 1 a dávka kortikosteroidů byla redukována na ≤ 10 mg prednisonu nebo jeho ekvivalentu za den. Při hematologické toxicitě stupně 4, pouze u pacientů s cHL, se přípravek KEYTRUDA 
musí vysadit do zlepšení nežádoucích účinků na stupeň 0 až 1. Léčba pembrolizumabem může u příjemců transplantovaných solidních orgánů zvýšit riziko rejekce, je nutné zvážit benefit/risk. U pacientů s HL, postupujících 
alogenní transplataci kostní dřeně, byly pozorovány případy GVHD a VOD. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Interakce: Nebyly provedeny žádné formální farmakokinetické 
studie lékových interakcí. Pembrolizumab se odstraňuje z oběhu katabolizací, žádné metabolické lékové interakce se nepředpokládají. Před nasazením pembrolizumabu je nutno se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů 
nebo imunosupresiv, a to kvůli jejich potenciálnímu vlivu na farmakodynamickou aktivitu a účinnost pembrolizumabu. Systémové kortikosteroidy nebo jiná imunosupresiva však lze používat po nasazení pembrolizumabu k léčbě 
imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků. Těhotenství, kojení: Údaje o podávání pembrolizumabu těhotným ženám nejsou k dispozici. Ženy ve fertilním věku mají během léčby a nejméně 4 měsíce po poslední dávce 
pembrolizumabu používat účinnou antikoncepci. Není známo, zda se pembrolizumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Je nutno se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo vysadit pembrolizumab. Nežádoucí účinky: 
*Velmi časté (≥ 1/10): anémie, neutropenie, trombocytopenie, hypotyreóza, hypertyreóza, snížení chuti k jídlu, bolest hlavy, závrať, periferní neuropatie, dysgeuzie, hypertenze, dyspnoe, kašel, dysfonie, průjem, bolest břicha, 
nauzea, zvracení, zácpa, vyrážka, pruritus, alopecie, syndrom palmoplantární erytrodysestezie, muskuloskeletální bolest, artralgie, bolest v končetině, únava, astenie, edém, pyrexie, zvýšení ALT, AST a kreatininu v krvi; Časté 
(≥ 1/100 až < 1/10: pneumonie, lymfopenie, febrilní neutropenie, leukopenie, reakce spojená s infúzí, hypofyzitida, tyreoiditida, adrenální insuficience, hyponatremie, hypokalemie, hypokalcemie, insomnie, letargie, suché oko, 
srdeční arytmie (včetně fibrilace síní), pneumonitida, kolitida, suchá ústa, hepatitida, těžké kožní reakce, erytém, vitiligo, suchá kůže, ekzém, akneiformní dermatitida, myozitida, artritida, tenosynovitida, nefritida, akutní poškození 
ledvin, onemocnění podobající se chřipce, třesavka, zimnice, edém, hyperkalcemie, zvýšení ALP, bilibrubinu v krvi. Udána vždy nejvyšší frekvence výskytu, pro podrobnější informace o výskytu při léčbě v monoterapii nebo 
v kombinaci s chemoterapií či axitinibem viz SPC přípravku. Upozornění: Pembrolizumab může mít mírný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Po podání pembrolizumabu byla hlášena únava. Doba 
použitelnosti: 3 roky Keytruda 50mg, 2 roky Keytruda 25mg/ml. Uchovávání: Z mikrobiologického hlediska má být přípravek, jakmile se naředí, použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, chemická a fyzikální stabilita 
přípravku po otevření před použitím byla prokázána na dobu 96 hodin při 2 až 8 °C. Tento 96hodinový limit může zahrnovat až 6 hodin při pokojové teplotě (25 °C nebo nižší). Při uchovávání v chladničce nechat injekční lahvičky 
a/nebo intravenózní vaky před použitím ohřát na pokojovou teplotu. Balení: Jedna injekční lahvička 15ml à 50 mg pembrolizumabum. Jedna injekční lahvička 10ml se 4 ml koncentrátu pembrolizumabu.  Držitel rozhodnutí 
o registraci: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nizozemsko. Kontaktní e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com. Registrační číslo: EU/1/15/1024/001, EU/1/15/1024/002. Datum poslední 
revize textu: 26. 8. 2019. Způsob výdeje: Vázán na lékařský předpis. Způsob úhrady: Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (indikace 1,3 – viz www.sukl.cz).
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku.

  Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.
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wt RAS – divoký typ onkogenů RAS
mCRC – metastatický kolorektální karcinom

1. Vectibix® Souhrn údajů o přípravku.

Zkrácené informace o přípravku Vectibix®

Název přípravku: Vectibix 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní 
a kvantitativní složení: Jedna injekční lahvička na jedno použití obsahuje pa-
nitumumabum 100 mg v 5 ml. Léková forma: Koncentrát pro infuzní roztok. 
Terapeutické indikace: Vectibix je určen k léčbě dospělých pacientů s metasta-
zujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wild-type) onkogenu 
RAS v první linii v kombinaci s FOLFOX nebo FOLFIRI, v druhé linii v kombinaci 
s FOLFIRI u pacientů, kteří dostali v první linii chemoterapii obsahující fluoropyrimidin 
(kromě irinotekanu) a jako monoterapie po selhání léčby chemoterapeutickými 
režimy zahrnujícími fluoropyrimidin, oxaliplatinu a irinotekan. Dávkování a způsob 
podání: 6 mg/kg v intravenózní 60minutové infuzi, po naředění fyziologickým 
roztokem na koncentraci nepřesahující 10 mg/ml, jednou za 2 týdny. Jestliže je 
první infuze tolerována, mohou být následující infuze podávány po dobu 30 až 
60 minut. V případě závažných dermatologických reakcí (≥ stupeň 3) může být 
nezbytná úprava dávky (viz bod 4.4 v SPC). Před zahájením léčby musí být potvrzen 
divoký typ RAS (KRAS a NRAS ). Zvláštní skupiny pacientů: Bezpečnost a účinnost 
u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater nebyla stanovena. Neexistuje žádné 
relevantní použití u pediatrické populace. Kontraindikace: Přecitlivělost na léčivou 
látku nebo na jakoukoliv z pomocných látek. Pacienti s intersticiální pneumonitidou 
nebo plicní fibrózou. Kombinace přípravku Vectibix s chemoterapií obsahující oxali-
platinu u pacientů s mutovaným RAS nebo u pacientů s mCRC, kde RAS status není 
znám. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Kožní reakce a toxicita pro 
měkké tkáně: U velké části pacientů se vyskytují kožní reakce. Závažné (NCI-CTC 
stupeň 3) kožní reakce byly zaznamenány u 23 % a život ohrožující (stupeň 4) 
kožní reakce u < 1 % pacientů, kteří dostávali Vectibix v monoterapii a v kombinaci 
s chemoterapií (n = 2 224). U pacientů léčených přípravkem Vectibix byly pozorovány 
život ohrožující a fatální infekční komplikace včetně nekrotizující fasciitidy a sepse. 
Vzácně byly hlášeny případy Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální 
nekrolýzy. V případě kožní toxicity a toxicity pro měkké tkáně se závažnými nebo 
život ohrožujícími zánětlivými nebo infekčními komplikacemi přerušte nebo ukon-
čete podávání přípravku Vectibix. Reakce spojené s infuzí: Mohou se vyskytnout 

závažné reakce po infuzi (horečka, třesavka, dušnost, anafylaxe, bronchospazmus, 
hypotenze), při výskytu závažných infuzních reakcí je třeba léčbu ukončit. Poruchy 
elektrolytové rovnováhy: Byla pozorována těžká hypomagnezémie, a s ní související 
hypokalcémie. Rovněž byla pozorována hypokalémie. Pacienty je třeba sledovat 
a podávat substituci. Akutní renální selhání: Pacienty je třeba poučit, aby při vý-
skytu těžkého průjmu informovali lékaře. Může vést k akutnímu renálnímu selhání. 
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Vectibix 
nemá být podáván v kombinaci s chemoterapií IFL nebo s chemoterapií obsahující 
bevacizumab. Když byl panitumumab podáván v kombinací s IFL (fluoruracil, leuko-
vorin, irinotekan), byl zaznamenán vysoký výskyt závažných průjmů. U kombinace 
panitumumabu s bevacizumabem a chemoterapií byla pozorována zvýšená toxicita 
a úmrtí. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během léčby a ales-
poň po dobu 2 měsíců od podání poslední dávky používat vhodnou antikoncepci. 
Doporučuje se, aby ženy nekojily v průběhu léčby a alespoň 2 měsíce od poslední 
dávky přípravku. Nežádoucí účinky: Nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky 
jsou kožní reakce, které se vyskytují přibližně u 94 % pacientů. Tyto reakce jsou 
většinou mírného nebo středně závažného charakteru. Velmi často hlášenými 
nežádoucími účinky jsou: gastrointestinální příznaky (průjem, nauzea, zvracení, 
zácpa a bolest břicha); celkové potíže (únava, pyrexie); poruchy metabolismu a výživy 
(snížená chuť k jídlu), infekce a infestace (paronychie), poruchy kůže a podkožní 
tkáně (vyrážka, akneiformní dermatitida, pruritus, erytém a suchá kůže). Zvláštní 
opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte 
před mrazem a světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: Amgen Europe B.V., 
Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/07/423/001. 
Datum revize textu: 11. července 2019. 

Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu 
údajů o  přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na  lékařský před-
pis. Přípravek je hrazen z  prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

SC-CZ-PANITUMUMA-00170 URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Amgen s.r.o.
Klimentská 46, 110 02 Praha 1
tel.: +420 221 773 500, www.amgen.cz
CZ-P-954-0919-077902

ŠANCE PRO PACIENTY  
s wt RAS mCRC:

Vectibix® + FOLFOX nebo FOLFIRI  

v 1. linii léčby1

CÍLENÁ
INDIVIDUALIZOVANÁ
LÉČBA





Bristol-Myers Squibb je globální biofarmaceutická společnost zaměřující se na 

vývoj inovativních způsobů léčby a podporu biofarmaceutického výzkumu.

Naším posláním je objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, které 

pomáhají pacientům zvítězit nad nádorovými onemocněními. 

Náš závazek vyvíjet inovativní léky je tak silný jako vůle pacientů bojovat proti 

závažným onemocněním. Naši vědci se snaží objevit nový typ léků, které dají 

pacientům naději. Nakonec bude náš úspěch měřen jedinou věcí: jak dokážeme 

změnit životy pacientů.

BOJUJEME S NÁDOROVÝMI ONEMOCNĚNÍMI

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4  |  tel.: 221 016 111, e-mail: bms.czech@bms.com, www.b-ms.czIO
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Pacienti jsou v centru 

všeho, co děláme.

Inspirují nás. 

Motivují nás.





DĚKUJEME ZA PODPORU KONGRESU
Partneři SGO a kongresu

Partneři kongresu
 

Platinový partner

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Partner tašek, tužek a bloků



XXIX. JARNÍ SETKÁNÍ 
NA ZÁMKU ZBIROH 2020
16. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI 
PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII ČLS JEP

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, 
Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP a ÚZIS ČR  

si dovolují pozvat na

27. 3. 2020, ZÁMEK ZBIROH
DRG RE-START V ONKOGASTROENTEROCHIRURGII 
Z POHLEDU KLINICKÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

ON-LINE POVINNÁ REGISTRACE
www.uvn.cz – konference, semináře
(omezený počet míst k sezení)

REGISTRACE
26. 3. 2020, 16:00–19:30 – recepce v hotelu na zámku Zbiroh
27. 3. 2020, 08:15–08:55 – Muchův sál, zámek Zbiroh

SPOLEČENSKÝ PROGRAM
26. 3. 2020, 20:00–24:00 – společenský večer, Erbovní sál, zámek Zbiroh

UBYTOVÁNÍ
Kontakty lze nalézt na www.zbiroh.com/cz/. Rezervován je celý hotel (ubytovací kapacita zámeckého hotelu je omezená, 
cena: od 1.600,- do 4.500,- Kč/pokoj). Při objednávání hotelového pokoje vždy uveďte heslo: HPB Sympozium 
(UPOZORNĚNÍ: bez tohoto hesla nebude hotelový personál vaši rezervaci akceptovat).

KONGRESOVÝ POPLATEK
1.000,- Kč – splatný při registraci v hotovosti (po domluvě lze do 20. 3. 2020 požádat o vystavení faktury na platbu bankovním převodem).

KONTAKT
Kontaktní osoba – Radka Schrötterová
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Tel.: 973 202 901, fax: 973 202 898, e-mail: radka.schrotterova@uvn.cz


