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Navzdory tomu, že incidence kolorektálního karcinomu
(CRC) v České republice stagnuje, a mortalita dokonce mírně
klesá (obrázek 1), stále jsme na prvním místě na světě ve vý-
skytu tohoto onemocnění u mužů (obrázek 2) a na 9. místě
u žen (obrázek 3). Kolorektální karcinom je zároveň nejčastěj-
ším onkologickým onemocněním u obou pohlaví v naší repub-
lice. U mužů je častější než u žen (obrázek 4) a s věkovou pre-
ferencí v sedmém decenniu života (obrázek 5). V rámci České
republiky lze pozorovat v incidenci jisté meziregionální rozdíly.
Nejvyšší výskyt je zaznamenán v kraji Plzeňském a Jihočeském
(obrázek 6). Kolorektální karcinom se tak stává jednoznačně
závažným zdravotním problémem, který by měl být v popředí
pozornosti celkové zdravotní politiky státu a veřejnost by měla

být kontinuálně odpovídajícím způsobem informována, jak
tomuto onemocnění předcházet, jaké jsou možnosti současné
diagnostiky a léčby.

Obecně lze říci, že incidence CRC přirozeně narůstá s vě-
kem, stejně jako je tomu u většiny ostatních nádorů. Je to dů-
sledek vzniku různých genových abnormalit, většinou zřejmě
spojených s delecí supresorových genů. Nicméně etiopatoge-
neze tohoto onemocnění je složitější. Svoji roli hrají jak heredi-
tární faktory, tak vlivy prostředí. Stále platí, že CRC je častější
v ekonomicky vyspělejších zemích, což může být spojeno s vyš-
ším příjmem živočišných tuků, červeného masa, stejně jako
s nedostatkem vlákniny v potravě a nedostatkem fyzické akti-
vity, spojeným s obezitou. 
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Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. / Klinika komplexní onkologické péãe MOÚ, Brno

Kolorektální karcinom – vedoucí
pozice v incidenci na svûtû,

v˘znamn˘ zdravotní problém 
âeské republiky

obrázek 1 C18–C21 – ãasov˘ v˘voj incidence a mortality u kolorektálního karcinomu v âR
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V patogenezi CRC převládají genetické změny ve sliznici
střeva (obrázek 7). Fyziologický střevní epitel je dynamickým
systémem, který se rychle obnovuje, a to již během 5–6 dní.
Tím se stává značně náchylným ke genetickým změnám, jež se

po čase trvale zakódují do genomu buňky a vedou ke vzniku
anatomických změn v podobě chronických zánětlivých změn
a polypů. Intenzivní proliferace buněk je však za fyziologických
podmínek v rovnováze s jejich apoptózou. Teprve porušení re-
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obrázek 2 C18–C21 – srovnání incidence v âR s ostatními zemûmi svûta (muÏi)
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obrázek 3 C18–C21 – srovnání incidence v âR s ostatními zemûmi svûta (Ïeny)
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gulačních mechanismů vede ke zmíněným histologickým změ-
nám. Klíčovým faktorem ovlivňujícím mechanismus apoptózy
je protein APC, produkt genu APC. Tento protein se nachází
v bazální membráně buněk sliznice tlustého střeva. Alterace
genu APC se projeví selháním mechanismu apoptózy, což má
za následek nekontrolovanou proliferaci. Tato porucha se jeví
jako primární, ale k rozvoji karcinomu jsou nutné i postupně
vznikající další defekty, např. v genu DCC na chromosomu
18q a genu p53 na chromosomu 17p. K rozvoji maligního bu-
jení rovněž patří porucha adheze buněk, což souvisí s poru-
chou regulačních proteinů, jako je zmiňovaný protein APC 
a β-katenin, γ-katenin, axin, conductin a další. Celý proces je
však zřejmě složitější, neboť se stále objevují nové genetické
změny typické pro CRC a odlišné od fyziologické sliznice střeva. 

Podle etiopatogeneze můžeme rozdělit výskyt CRC na spo-
radický, familiární a hereditární. Sporadický výskyt je nejčastěj-
ší a tvoří až 70 % všech CRC. Vyskytuje se u obou pohlaví
a převážně po 50. roce života. Také u těchto onemocnění mů-
žeme detekovat somatické mutace v onkogenech myc, ras, src,
erbB2 nebo supresorových genech p53, APC, DCC nebo v re-
paračních genech MSH2, MLH1, MSH6 a jiných.

Pokud se setkají kombinace rizikových faktorů z prostředí
a některé z výše popsaných genetických alterací v rodinném
prostředí, pak se může objevovat tzv. familiární CRC, což vidí-
me přibližně u 20 % případů. Přítomnost CRC u příbuzného
prvního stupně zdvojnásobuje riziko jeho vzniku u ostatních
členů rodiny. Pokud takový příbuzný onemocněl karcinomem
kolorekta před 60. rokem věku, pak se toto riziko ještě zvyšuje.

Hereditární formy CRC jsou charakterizovány přítomností
dědičného nepolypózního nebo polypózního syndromu. Jsou
přítomné u 5–10 % pacientů s tímto onemocněním. Mezi prv-
ní patří Lynchův syndrom a mezi druhé pak skupina zahrnují-

cí familiární adenomatózní polypózu, Peutzův-Jeghersův 
syndrom, juvenilní polypózu, PTEN-hamartomatózní syndrom
a smíšený polypózní syndrom. Příčinou familiární adenoma-
tózní polypózy jsou v naprosté většině mutace v genu APC.
Nemoc se projevuje vznikem stovek až tisíců prekancerózních
adenomatózních střevních polypů, které se začínají objevovat
již v době puberty. Autosomálně recesivní typ dědičnosti pre-
dispozice se u tohoto syndromu objevuje u jedinců s mutace-
mi genu MYH. Juvenilní polypóza je autosomálně dominantní
onemocnění se vznikem hamartomatózních polypů v gastro-
intestinálním traktu. Jsou známé mutace ve dvou genech spo-
jených s tímto syndromem, a to v genu MADH4 a genu
BMPRIA. Zárodečná mutace v genu PTEN se projevuje jako
autosomálně dominantní Cowdenův syndrom s rozvojem
v dospělosti nebo jako vrozený Bannayanův-Rileyův-Ruvalca-
baův syndrom (PTEN-hamartomatózní syndrom). Součástí
obou syndromů jsou i juvenilní polypy a mnohočetné hamar-
tomy. Peutzův-Jeghersův syndrom je opět vzácný hereditární
syndrom s autosomálně dominantní dědičností, u kterého
byla zjištěna zárodečná mutace genu STK11. U smíšeného po-
lypózního syndromu byl zjištěn výskyt genu CRAC1, který byl
např. stanoven u několika mnohočetně postižených aškenáz-
ských židovských rodin. Nejčastější formou dědičného CRC je
Lynchův syndrom. Jedná se o autosomálně dominantně dě-
dičné onemocnění, jehož příčinou jsou mutace v některém
z „mismatch“ reparačních genů (MMR). Na hereditární formu
CRC je třeba vždy myslet, i když její výskyt je minoritní. V ČR
existuje možnost genetického testování v postižených rodi-
nách, přičemž jednotliví členové rodin jsou pak předmětem
celoživotního sledování nebo profylaktických léčebných opat-
ření k zamezení vzniku nádorového onemocnění nebo k jeho
časnému zjištění.
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obrázek 4 C18–C21 – ãasov˘ v˘voj hrubé incidence (muÏi, Ïeny)
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Současné názory na etiopatogenezi CRC podporují kom-
plexní, multifaktoriální vlivy, které kromě výše popsaných ge-
netických změn jsou spojeny s genetickými změnami vzniklými
na podkladě působení zevního prostředí a životosprávy. Vý-
živové zvyklosti hrají nesporně významnou úlohu. Vliv celkové-
ho kalorického příjmu spojeného s obezitou v etiopatogenezi
CRC byl potvrzen klinickými studiemi. Podle těchto studií je
obezita u mužů spojena s dvojnásobným zvýšením rizika vzni-
ku karcinomu střeva, ale nikoliv rekta. Nezávislým rizikovým
faktorem je i konzumace červeného masa, ale studie neproká-
zaly, zda úplná abstinence od červeného masa může být fak-
torem protektivním. Smažené a grilované maso zvyšuje ob-
zvláště riziko vzniku karcinomu rekta. Naopak inverzní vztah

byl zaznamenán u konzumace rybího masa. Nebylo prokázá-
no, že by náhrada masa sójou měla ochranný význam. Celko-
vě není dosud jasné, zda dieta s vysokým příjmem proteinů je
rovněž kancerogenní, i když je spojena s akcelerací proliferace
epitelu. Živočišné tuky jsou naproti tomu velmi rizikové, neboť
jejich metabolizace bakteriální flórou střeva vede k tvorbě kan-
cerogenů. Není jednotného závěru, zda jsou to právě nasyce-
né tuky – některé studie totiž potvrzují jejich rizikovost, jiné
však nikoliv. Řadu let se tvrdí, že vysoký příjem vlákniny, zvláš-
tě z obilovin, ovoce a zeleniny, hraje ochrannou roli při vzniku
adenomatózních polypů nebo karcinomů. Toto tvrzení bylo vy-
sloveno na základě několika epidemiologických studií. V me-
chanismu protektivního účinku se zdůvodňuje možnost naře-
dění kancerogenů vláknitou dietou, urychlením střevní pasáže
a vytvořením příznivého střevního prostředí. Faktem ovšem je,
že existují i výsledky jiných studií, které prokazují, že vláknina
nehraje při vzniku karcinomu střeva a konečníku žádnou roli.
Antioxidanty z ovoce a zeleniny mohou sice mít určitý protek-
tivní význam, nicméně je třeba toto působení blíže objasnit
a prokázat. Pozornost přitahují bioaktivní látky v brokolici
a květáku, jako jsou glukosaminofoláty, karotenoidy, indoly aj.

Dalšími faktory zvyšujícími riziko vzniku CRC mohou být se-
davý způsob života a kouření cigaret. Studie prokazují, že se-
davý způsob života podporuje spíše vznik karcinomu střeva než
rekta, ale mechanismus vzniku není dostatečně objasněn. Dal-
ší studie poukazují na významné zvýšení rizika při kouření více
než 35 balíčků cigaret/rok u mužů. Při 20 balíčcích cigaret/rok
se zvyšuje riziko vzniku adenomatózních polypů. V poslední
době se prokázalo, že také u žen, středně silných kuřaček, je
incidence dvakrát vyšší než u nekuřaček. Naproti tomu u mužů
byl ve vztahu k rektálnímu karcinomu pozorován jistý mírný
protektivní účinek mírného požívání alkoholu. Možným zdů-
vodněním je interference s metabolismem folátů. Je však také
prokázáno, že konzumace nejméně 70 g etanolu denně vede
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obrázek 5 C18–C21 – vûková struktura populace pacientÛ za období 1977–2005 (incidence, mortalita)

obrázek 6 C18–C21 – meziregionální rozdíly v incidenci
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ke zvýšenému riziku. Nepodařilo se prokázat jako rizikový ani
jako protektivní faktor chronické pití kávy a čaje.

Epidemiologické studie podporují skutečnost, že užívání
nesteroidních antiflogistik vede ke snížení incidence CRC i ade-
nomů. Z těchto důvodů jsou tyto látky, a především selektivní
inhibitory cyklooxygenázy 2, intenzivně zkoumány a v literatu-
ře se objevují slibné i méně slibné výsledky. Zvýšení exprese
genu COX2 je prokázáno až u 90 % sporadických karcinomů
a 40 % adenomů tlustého střeva. Pravděpodobně působí na
úrovni časné fáze kancerogeneze akcelerací apoptózy a inhibi-
cí angiogeneze. Další výzkum v této oblasti je však žádoucí, po-
něvadž účinek se projevuje až po dlouhé době užívání a přetr-
vává jen krátkodobě po vysazení léčby. 

Bylo prokázáno, že vliv výživy na vznik CRC je dán střevní
mikroflórou, jejíž kvantitativní poměry jsou zásadně ovlivněny
stravou. Naprostá většina bakterií ve střevě patří do skupiny
E. coli. Byly zjištěny také intracelulární lokalizace těchto bakterií.
Pravděpodobně jde o enteroinvazivní patogenní kmen E. coli.
Mezi hlavní mechanismy, kterými střevní mikroflóra ovlivňuje
vznik karcinomu, patří dekonjugace žlučových kyselin, fermen-
tace vedoucí k tvorbě butyrátu, tvorba diacylglycerolu, syntéza
pentanů a další, které se považují za kancerogenní.

Výše popsané faktory jsou známou skutečností, kterou by
se měl zabývat každý projekt na snížení incidence CRC, pro-
blémem však není jen incidence, ale rovněž narůstající poža-
davky na diagnostiku a náročnost současné moderní onkolo-
gické léčby. Pokud onemocnění už vzniklo, je otázkou, jak
postupovat. Před samotným vznikem mnohdy předcházejí
symptomy, které trvají delší či kratší dobu a postižený se větši-
nou snaží vyčkat, zda obtíže samy neustoupí. Jen menšina se

dostaví při prvních příznacích k lékaři na kontrolu. Z praxe je
známo, že obtíže předcházejí 3–4 měsíce před ověřením dia-
gnózy. V takových případech je mnohdy onemocnění pokročilé,
a vyhlídky na úplné uzdravení jsou pak malé. Proto stále platí,
že zásadní pro snížení mortality na CRC je prevence. V přípa-
dě, že onemocnění je lokálně pokročilé nebo metastatické, je
třeba zvažovat, které zdravotnické zařízení je vhodné, protože
existují různé možnosti v diagnostice a léčbě v jednotlivých
zdravotnických zařízeních. Vzhledem k tomu, že dnešní kom-
plexní přístup k metastatickému onemocnění umožňuje pro-
dloužení života v mediánu o 25 měsíců (oproti 5 měsícům před
15 lety), platí zde zásada volby správného zdravotnického
zařízení, které se touto chorobou zabývá denně. Onkologové
razí heslo „správný lék správnému pacientovi“. Celosvěto-
vě se onkologická péče staví za tzv. „personalizaci léčby“.
Toho je možné dosáhnout jen na pracovištích, která se věnují
onkologickým onemocněním často. Tato pracoviště mají větši-
nou k dispozici širokou škálu léčebných a diagnostických me-
tod a zdravotnický personál je školen v této velmi specifické
a závažné problematice. Zásadní je vždy volba správné léčeb-
né strategie na začátku léčebného procesu. Ta může jedno-
značně ovlivnit prognózu pacienta. A k tomu je třeba mít
všechny dostupné, moderní způsoby diagnostiky a léčby. Nej-
správnější volbou jsou komplexní onkologická centra
(KOC), třebaže i v případě volby menšího onkologického pra-
coviště (onkologická ambulance, onkologické pracoviště men-
šího rozsahu samostatné nebo jako součást menší nemocnice)
je možné dostat adekvátní péči, protože závažnost jednotli-
vých typů onemocnění je různá a některá nevyžadují špičkové
technologie. Rozhodnutí by mělo být na lékařské komisi v kom-
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obrázek 7 Posloupnost pfiemûny normálního epitelu v nádorov˘, sled moÏn˘ch genetick˘ch zmûn
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plexním onkologickém centru, která určí správnou strategii léč-
by a pacienta buď doporučí do onkologické ambulance či pra-
coviště menšího rozsahu, nebo do KOC. 

Co tedy můžeme celkově učinit pro to, abychom se zbavili
nešťastného prvenství v incidenci CRC? Jistě je především tře-
ba zdůraznit všechny možné metody primární a sekundární
prevence a od dětství vštěpovat zásady správné životosprávy
edukačními programy na všech úrovních vzdělávání obyvatel-
stva. Je třeba se rovněž věnovat cílenému screeningovému
programu, který ovšem v tomto případě není vůbec jednodu-
chý. Screeningový program by měl splňovat zásady jednodu-
chosti, nenáročnosti pro pacienta i státní pokladnu a měl by
být snadno aplikovatelný na velkou část populace. V případě
CRC není primární asymptomatický záchyt ve světle těchto kri-
térií jednoduchý. Test na okultní krvácení zvaný hemokult je
sice jednoduchý, laciný, ale značně nepřesný, s významnou fa-
lešnou negativitou i pozitivitou, vedoucí k traumatizaci jedince
i zdravotníků. Imunodetekce okultního krvácení je sice k dis-
pozici, ale je poněkud dražší a není dosud dostatečně osvěd-
čená. Samotná sigmoideoskopie nebo kolonoskopie jsou sice
metodami suverénními, ale jsou invazivní a ne každý jedinec je
ochotný riziko vzniku komplikací podstoupit, virtuální kolono-
skopie pomocÍ CT s sebou rovněž nese nebezpečí falešné ne-
gativity, a v případě pozitivity pak stejně kolonoskopické vyšet-
ření. Vyšetření videokapslí je zatím finančně velmi náročné
a pro screening nepoužitelné. V ČR je toto vyšetření dostupné
na vybraných pracovištích na vyžádání pro samoplátce. Každo-
pádně však platí, že dostatečná edukace obyvatelstva o tomto

onemocnění, edukace o možnostech hereditárních a familiár-
ních forem, edukace o správné životosprávě a vhodnosti
některého z výše uvedených diagnostických možností nebo je-
jich kombinace je zatím tou správnou cestou. Časný záchyt
vede většinou k zachování života. Pozdní záchyt je spojen s ná-
ročnou léčbou, která sice dnes již vede k významnému pro-
dloužení kvalitního života, ale ne k jeho záchraně.

Závûr
Zásady vedoucí ke snížení incidence:
1. primární prevence – edukační programy;
2. sekundární prevence – záchyt rizikových rodin, genetické

testování, kontinuální sledování rizikových jedinců, regionální
preventivní programy v zatížených oblastech;

3. screeningový celostátní program – možnosti výběru – sig-
moideoskopie, kolonoskopie, hemokult, imunodetekce, vir-
tuální CT kolonoskopie, videokapsle.

Zásady vedoucí ke snížení mortality:
1. strategie léčby stanovena v KOC;
2. léčba aplikována v onkologických centrech nebo KOC;
3. celostátní kontinuální edukační program pro zdravotníky;
4. mezioborová koordinace mezi klinickými onkology, radiote-

rapeuty, gastroenterology, chirurgy.
Zajistit snížení incidence kolorektálního karcinomu

v ČR není tedy jednoduché, ale trvalý a intenzivní kom-
plexní projekt, založený na zásadách popsaných výše,
může vést k úspěchu.



Úvod 
Hodnocení léčebné zátěže a kvality péče je často skloňova-

nou prioritou současného zdravotnictví. V zásadě jde o určení,
komu má být podána jaká léčba, a následně o sledování, zda
se tak stalo včas a s jakým výsledkem. V odborných termínech
hovoříme o predikci incidence a prevalence nemocných, o je-
jich geografické distribuci a související ekvitě léčebné péče,
o standardní péči a o dosahovaném přežití. Tyto analýzy ovšem
vyžadují dlouhodobě sbíraná a kvalitní data. Česká onkologic-
ká společnost ČLS JEP buduje informační systém, který kombi-
nací populačních a klinických registrů pokrývá hlavní oblasti
hodnocení léčebné péče. Tato práce na příkladu kolorektální-
ho karcinomu (CRC) představí datové zdroje a jejich využití pro
následující oblasti:
– hodnocení epidemiologické situace, retrospektivně i v pre-

dikčních odhadech;
– hodnocení výsledků léčebné péče na populační úrovni, indi-

kace slabých míst a rizik;
– hodnocení dostupnosti a distribuce léčebné péče v ČR.

Hodnocení vstupů a výstupů léčebné péče je významným
nástrojem k plnění Národního onkologického programu ČR
a promítá se i do jeho ústředního hesla „správná léčba správ-
nému pacientovi“. Tato práce dokládá, že pro tyto analýzy dis-
ponujeme dostatečnými datovými zdroji a že umíme zmíněné
heslo rozšířit i do podoby „správná léčba správnému paciento-
vi – včas a na správném místě“. Slovo včas je v onkologii zvláš-
tě podstatné; u nově diagnostikovaných pacientů znamená zá-
chyt méně pokročilých klinických stadií významně vyšší šanci

na delší přežití než u stadií pokročilých. U již léčených pacientů
jde především o včasné poskytnutí účinné terapie při relapsu
nebo progresi choroby. Zajištění dispenzarizace není při vysoké
onkologické zátěži české populace jednoduchá věc a hraje v ní
velkou roli spolupráce různých lékařských specializací a zdra-
votnických zařízení. Onkologická péče je v ČR dvoustupňová,
k síti regionálních zdravotnických zařízení přibyla v posledních
letech auditovaná síť komplexních onkologických center
(KOC).1 Smyslem těchto změn ovšem není soustředění veškeré
péče do několika málo center. Jen u CRC se péče týká více než
43 000 pacientů, každoročně je navíc diagnostikováno téměř
8 100 nových případů. Takovou zátěž může účinně zvládat
pouze dostatečně kapacitní a organizovaná síť všech typů
zdravotnických zařízení, kde KOC hrají roli vysoce specializova-
ných pracovišť. Analýza dostupných dat je nezbytnou podmín-
kou dalšího rozvoje této sítě. 

Dostupná data 
o kolorektálním karcinomu v âR

Kvalitní data hrají v monitoringu léčebné péče klíčovou roli.
Základem systému musí být ovšem data reálná, získaná přímo
v klinické praxi. Samotné mezinárodní údaje nestačí k posuzo-
vání výsledků skutečně dosahovaných v našem zdravotnickém
systému. Pro onkologická sledování jsou v ČR využívány níže
uvedené datové zdroje2: 
– Jako součást monitoringu české populace zpracovává Český

statistický úřad data o demografické struktuře obyvatel-
stva ČR. Data postihují demografické charakteristiky popula-
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ce, zejména celkový počet obyvatel, věkovou strukturu,
očekávanou délku života atd.3,4 Zdrojem údajů o populační
mortalitě zhoubných novotvarů v ČR je databáze příčin
úmrtí, kterou rovněž zpracovává ČSÚ podle mezinárodních
metodik na základě údajů z listu o prohlídce mrtvého (ICD-10
klasifikace).

– Hlavním zdrojem dat o epidemiologii zhoubných nádorů je
Národní onkologický registr ČR (NOR). Dnes je NOR 
nedílnou součástí komplexní onkologické péče a při úplném
pokrytí 100 % české populace obsahuje za období
1977–2006 více než 1,4 milionu záznamů. Registrace novo-
tvarů je legislativně zakotvena a je povinná. Široké veřejnos-
ti jsou data přístupná na webovém portálu www.svod.cz.5

– Základním zdrojem klinických dat jsou klinické registry
ČOS, zaměřené na sledování výsledků léčebné péče přímo
v klinické praxi. V kombinaci s NOR představují tyto klinické
databáze celek umožňující hodnocení nejen výsledků péče,
ale i populačních ukazatelů kvality, včetně plošné a regionál-
ní dostupnosti péče.

– Některé informace nelze získat z běžně dostupných zdrojů
dat. Jako příklad lze uvést časový vývoj pravděpodobnosti
relapsu/progrese primárního nádorového onemocnění nebo
pravděpodobnost nasazení vyšších linií protinádorové terapie
u různě zatížených pacientů. V tomto případě jsou pro
predikce a odhady využívány odborné posudky a odhady
expertní skupiny ČOS. Panel expertů zpracovává podklady
každoročně na základě jasně formulovaných a datově podlo-
žených otázek. 

Ačkoli je počet využitelných datových zdrojů relativně vel-
ký, základem populačních sledování zůstává Národní onkolo-
gický registr. NOR je jediný plošný zdroj dat informující o kli-
nickém stadiu nádorového onemocnění v době diagnózy.
Dobrou zprávou je, že právě tyto záznamy jsou v databázi
reprezentativně obsaženy a jsou kvalitní. Kvalita NOR nadto
v čase postupně roste, což je vynikající vizitka práce všech od-
borníků, kteří se NOR věnují, ať již centrálně nebo v regionech. 

Při detailním rozboru je nutné si uvědomit, že NOR je
populační epidemiologický registr, a obsahuje tedy všechny
záznamy o zachycených novotvarech. Všechny záznamy ne-
mohou být úplné v diagnostických parametrech, neboť tyto
údaje není možné z objektivních důvodů stanovit (záznamy
DCO, nálezy při pitvě, velmi časná úmrtí, odmítnutí péče
pacientem apod.). NOR umožňuje tyto objektivní důvody analy-
zovat a oddělit je od skutečně chybných a neúplných záznamů,

jak dokládá tabulka 1. Závěr je pro data NOR velmi potěšují-
cí. Recentní data NOR obsahují pouze 4,3 % záznamů, kde
není uvedeno klinické stadium a přitom tento fakt nelze ob-
jektivně zdůvodnit. Tyto záznamy považujeme za chybné a při
prognózách počtu léčených pacientů nejsou zahrnovány do
nákladových modelů. Databáze NOR je tedy využitelná i pro
analýzy výsledků péče a kromě diagnostických údajů přináší
cenné údaje o protinádorové léčbě, včetně zapojení jednotli-
vých léčebných modalit.  

Epidemiologie 
kolorektálního karcinomu v âR

Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších onkologic-
kých diagnóz a ve všech vyspělých státech jeho incidence setr-
vale narůstá. Česká republika bohužel obsazuje přední místa
v mezinárodním srovnání. Podle dat studie Estimates of the
cancer incidence and mortality in Europe in 20066 (incidence
kalkulovaná na evropský věkový standard) je ČR s roční inciden-
cí 51,0/100 000 mužů na 2. místě v Evropě a při incidenci
24,1/100 000 žen na 3. místě. Podle nejnovějších dat z roku
2006 nás tak na evropském prvním místě vystřídalo u mužů Ma-
ďarsko (incidence 54,4/100 000 mužů), u žen před námi stojí
Maďarsko a Slovenská republika.6 Populační zátěž je skutečně
vysoká, ročně je v ČR nově diagnostikováno 7 900–8 100 pacie-
ntů s tímto karcinomem a 4 300–4 500 pacientů na něj zemře.5

Rovněž mortalita je na předních světových pozicích (muži 2. mís-
to, ženy 4. místo). Incidence přitom stále roste, index růstu do-
sáhl hodnoty 120 % v relaci s rokem 1995 (obrázek 1).

Lékařské, etické a společenské důsledky tohoto stavu jsou
zřejmé. Jsou o to závažnější, že nemoc v podstatné míře posti-
huje pacienty v produktivním věku. Typický věk českého pacien-
ta s kolorektálním karcinomem sice leží v intervalu 60–75 let, ale
23 % všech nemocných je mladších než 60 let. Přesto lze v po-
sledních letech pozorovat náznaky zlepšení, především stabiliza-
ci mortality, která začíná vykazovat i mírný pokles (obrázek 1).
Při stále rostoucí incidenci ovšem situace vede ke zvyšování
prevalence, tedy počtu žijících osob, u kterých byl v minulosti
diagnostikován a léčen kolorektální karcinom. Prevalence do-
sáhla v roce 2006 hodnoty 42 341 osob a ve srovnání s rokem
1995 tak vzrostla o 91 % (obrázek 1). Souhrnný přehled čes-
kých epidemiologických dat přináší tabulka 2.

Vysokou populační zátěž kolorektálním karcinomem lze
vyjádřit i formou kumulativního rizika, resp. celoživotního rizi-
ka onemocnění touto chorobou. Pro tyto výpočty existuje
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Typ záznamu podle uvedení klinického stadia a léčby v datech NOR Podíl jednotlivých typů záznamů Věk pacientů

Celá ČR Rozsah mezi regiony Průměr Podíl ≥ 75 let
(min.–max.)

DCO, nález při pitvě 4,6 % 2,6–10,8 % 75 let 59,2 %

Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem z objektivních důvodů1 7,2 % 1,4–16,5 % 75 let 60,2 %

Záznamy s nevyplněným klinickým stadiem bez udání důvodu 4,3 % 0,7–8,3 % 68 let 31,3 %

Pacienti s uvedeným klinickým stadiem 83,9 % 71,0–94,0 % 67 let 29,3 %

S protinádorovou léčbou 74,5 % 64,8–81,4 % 67 let 26,8 %

Bez protinádorové léčby 9,4 % 5,9–15,5 % 73 let 49,5 %
Vysvětlivky
1Časná úmrtí, pacienti bez dokončené diagnostiky a určení klinického stadia, pacienti bez zahájení terapie z důvodu kontraindikace léčby, pacienti odmítající léčbu

tabulka 1 Obsah a kvalita dat NOR v období 2001–2006 (C18–C21; 47 963 záznamÛ)
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obrázek 1 Trendy epidemiologie kolorektálního karcinomu v âR
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mezinárodně přijímaná metodika.7–9 I tyto výpočty vedou
u české populace k alarmujícím hodnotám, kumulativní riziko
vzniku nádoru ve věku 0–84 let je u mužů 12,8 % a u žen
6,5 % (obrázek 2). Tabulka 3 dále dokumentuje, že kolorek-
tální karcinom se v ČR velmi významně podílí i na celkovém su-
márním riziku onemocnění zhoubnými nádory. Tyto výpočty
záměrně vztahujeme k věkovému intervalu 0–74 let u mužů
a 0–79 let u žen, neboť tzv. naděje dožití (střední délka života)
v české populaci je 73,7 let u mužů a 79,9 let u žen.2

Hodnocení diagnostiky 
a vãasn˘ záchyt onemocnûní 

Je všeobecně známo, že záchyt onkologického onemocně-
ní v méně pokročilém klinickém stadiu (nejlépe ve fázi prekan-
cerózy) výrazně zvyšuje naději na dobrý výsledek léčby a na

dlouhodobé přežití. Dostupná populační data o kolorektálním
karcinomu vystavují v tomto ohledu českému zdravotnictví ne-
lichotivé hodnocení. Z obrázku 3 vyplývá, že v ČR je více než
50 % nových pacientů s kolorektálním karcinomem diagnosti-
kováno v klinickém stadiu III nebo vyšším. To samozřejmě vý-
znamně zhoršuje dosažitelné výsledky léčby, nemluvě o souvi-
sejících nákladech. Situace se nadto v čase nijak nelepší a ani
poslední dostupná data z roku 2006 nenaznačují pozitivní
trend, spíše naopak. Z dostupných dat také vyplývá, že vysoký
výskyt pokročilých stadií se týká všech regionů ČR. Čtenář
může sám tato data analyzovat na portálu www.svod.cz.5

Epidemiologická situace je výzvou k posílení všech aktivit
směřujících k prevenci kolorektálního karcinomu, v první řadě
organizovaného screeningu tohoto onemocnění. Program
screeningu dostal v letech 2008–2009 nový rozměr, byla
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Parametr Pohlaví Diagnóza

C18 C19 C20 C21 C18–C21

Incidence

Počet/100 000 obyvatel (rok 2006) Muži 50,3 11,4 28,9 0,6 91,3

Ženy 38,3 8,5 13,2 1,5 61,5

Absolutní počet nových onemocnění (rok 2006) Muži 2 530 573 1 455 32 4 590

Ženy 2 013 449 697 79 3 238

Podíl ze všech malignit (rok 2006) Muži 7,0 % 1,6 % 4,0 % 0,1 % 12,8 %

Ženy 6,2 % 1,4 % 2,2 % 0,2 % 10,0 %

Trend za období 1995–2006 Muži +33 % +9 % +17 % –11 % +24 %

Ženy +8 % –4 % +5 % +71 % +6 %

Typický věk nemocných (25%–75% percentil) Muži 61–76 let 60–75 let 58–74 let 55–74 let 60–75 let

Ženy 63–79 let 61–78 let 61–78 let 55–76 let 62–79 let

Výskyt muži : ženy 1,3 : 1 1,4 : 1 1,9 : 1 0,6 : 1 1,4 : 1

Mortalita

Úmrtí/100 000 obyvatel (rok 2006) Muži 27,8 6,6 13,7 0,7 48,7

Ženy 20,6 4,6 7,2 0,6 33,0

Podíl na celkové mortalitě (rok 2006) Muži 2,7 % 0,6 % 1,3 % 0,06 % 4,6 %

Ženy 2,1 % 0,5 % 0,7 % 0,06 % 3,4 %

Trend za období 1995–2006 +5 % –1 % –5 % –14 % +1 %
Vysvětlivky
1Celková epidemiologická zátěž, data zahrnují všechny záznamy o kolorektálním karcinomu včetně jeho záchytu jako dalšího primárního nádoru u téhož člověka 

tabulka 2 Základní epidemiologické charakteristiky kolorektálního karcinomu v âR1

Skupina zhoubných nádorů Kumulativní riziko vzniku nádoru s ohledem na naději 
na dožití (střední délku života)

Muži 0–74 let Ženy 0–79 let

Zhoubné novotvary tlustého střeva a konečníku (C18–C21) 7,1 % 5,0 %

Zhoubné novotvary kromě kožního (C00–C97 bez C44) 31,4 % 28,1 %

Jakýkoli zhoubný novotvar (C00–C97) 35,1 % 32,4 %

tabulka 3 Kumulativní riziko vzniku nádorového onemocnûní v ãeské populaci

Hodnocená kategorie Období 1976–1985 Období 1986–1995 Období 1996–2005

n = 39 812 n = 59 338 n = 76 891

C18–C21 je prvním novotvarem u pacienta 38 662 (97,1 %) 55 354 (93,3 %) 68 205 (88,7 %)

C18–C21 je dalším primárním novotvarem, prvním novotvarem 
byl rovněž C18–C21 124 (0,3 %) 493 (0,8 %) 1 172 (1,5 %)

C18–C21 je dalším primárním novotvarem, prvním novotvarem 
byl novotvar jiné diagnózy 1 026 (2,6 %) 3 491 (5,9 %) 7 514 (9,8 %)

tabulka 4 Kolorektální karcinom jako dal‰í primární nádor u téhoÏ pacienta podle dat NOR



schválena primární screeningová kolonoskopie pro účastníky
starší než 55 let, do programu se zapojuje více odborných spo-
lečností a jsou připravovány velké propagační kampaně. Roz-
sah tohoto článku neumožňuje bližší popis screeningového
programu, všechny potřebné informace lze však nalézt na no-
vém portálu www.kolorektum.cz.   

Kolorektální karcinom jako dal‰í primární
nádor u téhoÏ pacienta 

K celkové epidemiologické zátěži české populace význam-
ně přispívá také výskyt nádorů kolorekta jako dalších (druhých,

případně třetích) primárních nádorů u téhož pacienta. Nemoc-
ní s nejrůznějšími nádorovými duplicitami či triplicitami nejsou
výjimkou. Samozřejmě existují i kolorektální karcinomy jakožto
první primární nádory u téhož nemocného, u kterého je v ná-
sledujících letech diagnostikován další primární nádor jiné pro-
venience. Jelikož incidence těchto dalších primárních nádorů
poněkud zaniká v celkových epidemiologických shrnutích 
(viz tabulka 2), věnujeme mu zde poněkud větší prostor. Detail-
ní analýza historických dat NOR odhalila významně narůstající
počet mnohotných maligních onemocnění v čase (tabulka 4).
Zatímco v období do roku 1985 šlo o necelá 3 % z celkového
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obrázek 2 Kumulativní riziko vzniku nádoru tlustého stfieva a koneãníku (C18–C21)
(kalkulováno podle dat NOR za období 2001–2006)
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obrázek 3 Záchyt klinick˘ch stadií u kolorektálního karcinomu v âR
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neléčení pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam
považován za chybně neúplný (stadium neznámo bez důvodu).



počtu diagnostikovaných malignit, v období po roce 1995 již
tento podíl překročil 10 % a dostupná data z roku 2006 od-
halují více než 15 % těchto onemocnění. V současnosti se 

karcinomy kolorekta v postavení dalšího primárního nádoru 
dají očekávat až u 1 100–1 200 osob ročně, což je počet, který
značně zvyšuje celkovou léčebnou zátěž. Onkologická praco-
viště se samozřejmě musí plně věnovat i těmto pacientům. Pro-
vedená analýza jasně vylučuje záměnu kolorektálního nádoru
jakožto dalšího primáru za návrat téhož onemocnění u stejné-
ho pacienta, ať již by šlo o relaps nebo o progresi. Uvedené
zkreslení není možné, neboť drtivá většina nádorů kolorekta je
v pozici dalšího primárního nádoru diagnostikována po diag-
nóze jiných maligních chorob, a to s menším, či větším časo-
vým odstupem (tabulky 4, 5). Nejčastěji se nádory kolorekta
jako další primární nádor vyskytují po jiných kožních nádorech
(C44), u žen po karcinomech prsu a děložního čípku či těla,
u mužů potom po karcinomech prostaty, ledvin a močového
měchýře (tabulka 5). I v případě, že je novotvar kolorekta za-
chycen opakovaně u téhož pacienta, je mezi oběma diagnóza-
mi značný časový odstup (tabulka 6) a opakovaný záznam
v databázi NOR identifikuje druhý primární nádor kolorekta
jiné lokalizace včetně morfologie a klinického stadia. 

Predikce poãtu léãen˘ch pacientÛ 
s kolorektálním karcinomem

Máme-li jakkoli hodnotit léčebnou péči, je znalost počtu lé-
čených pacientů nezbytným začátkem. V onkologii nestačí
pouze počet pacientů podle diagnózy, klíčová je také znalost
klinického stadia onemocnění. Díky validním datům NOR tako-
vé údaje máme k dispozici pro všechny onkologické diagnózy
a navíc v dlouhodobých časových řadách. Bez tohoto zázemí
bychom nemohli smysluplně uvažovat o nákladech na léčbu
ani hodnotit její výsledky. 

Česká onkologická společnost buduje informační systém,
který kalkuluje predikce počtu léčených pacientů. Predikce jsou
výsledkem modelování vývoje demografické struktury obyvatel
a incidence zhoubných nádorů; další významnou komponen-
tou jsou modely přežití vedoucí k využitelným predikcím pre-
valence léčených pacientů. Základem prognóz jsou data NOR,
se kterými je pro tento účel nutné pracovat s jistým omezením.
Data musí být aktuální a musí reflektovat současnou situaci ve
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Diagnóza prvního zhoubného Muži Ženy 
nádoru u pacienta (n = 3 952) (n = 3 385)

ZN dutiny ústní a hltanu (C00–C14) 2,2 % 0,7 %

ZN jícnu (C15) 0,3 % 0,0 %

ZN žaludku (C16) 3,3 % 2,0 %

ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) 0,5 % 0,4 %

ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) 0,7 % 1,2 %

ZN slinivky břišní (C25) 0,7 % 0,7 %

ZN hrtanu (C32) 2,6 % 0,3 %

ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) 5,2 % 1,4 %

Zhoubný melanom kůže (C43) 2,8 % 2,3 %

Jiný ZN kůže (C44) 36,1 % 29,3 %

ZN pojivové a měkké tkáně (C47, C49) 0,4 % 0,3 %

ZN prsu – ženy (C50) 17,9 %

ZN hrdla děložního – cervicis uteri (C53) 4,2 %

ZN dělohy (C54, C55) 12,0 %

ZN vaječníku (C56) 6,2 %

ZN předstojné žlázy – prostaty (C61) 13,9 %

ZN varlete (C62) 0,8 %

ZN ledviny mimo pánvičku (C64) 6,5 % 3,1 %

ZN močového měchýře (C67) 7,7 % 1,8 %

ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70–C72) 0,2 % 0,2 %

ZN štítné žlázy (C73) 0,5 % 1,2 %

Hodgkinův lymfom (C81) 0,6 % 0,5 %

Non-Hodgkinův lymfom (C82–C85, C96) 1,6 % 0,9 %

Mnohočetný myelom (C90) 0,6 % 0,5 %

Leukemie (C91–C95) 1,9 % 1,0 %

Ostatní zhoubné nádory 3,0 % 2,9 %

Nádory in situ (D00–D09) 3,5 % 5,6 %

Novotvary nejistého/neznámého chování 
(D37–D48) 4,3 % 3,2 %

tabulka 5 Diagnózy prvních novotvarÛ u pacientÛ, u nichÏ 
byl kolorektální karcinom diagnostikován jako dal‰í
primární novotvar (data NOR, 1996–2005)

C18–C21 je dalším primárním C18–C21 je dalším primárním C18–C21 je dalším primárním
novotvarem, prvním novotvarem novotvarem, prvním novotvarem novotvarem u pacienta –

byl rovněž C18–C21 byl novotvar jiné diagnózy celkem
n = 1 172 n = 7 514 n = 8 686

Pohlaví Muži 63,5 % 53,9 % 55,2 %

Ženy 36,5 % 46,1 % 44,8 %

Věk při diagnóze Průměr 70 let 72 let 72 let

Medián 71 let 73 let 73 let

Doba od diagnózy Průměr 4,9 let 7,2 let 6,9 let

prvního novotvaru  Medián 2,3 let 5,4 let 5,0 let

u pacienta 1 rok 34,9 % 16,1 % 18,6 %

2–3 roky 20,9 % 17,5 % 18,0 %

4–5 let 11,7 % 13,7 % 13,4 %

6–7 let 6,8 % 11,1 % 10,5 %

8–10 let 7,3 % 12,8 % 12,0 %

> 10 let 18,3 % 28,8 % 27,4 %

tabulka 6 Charakteristika nádorÛ kolorekta, které byly zachyceny jako dal‰í primární nádor u téhoÏ pacienta 
(data NOR, 1996–2005)
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tabulka 7a Poãty pacientÛ s novotvarem kolorekta jako prvním nádorem
Incidence v roce 2006 a její predikce pro roky 2009 a 2010

Typ záznamu Stav v roce 2006 Predikce pro rok 2009 Predikce pro rok 2010

Klinické stadium I 1 249 1 149 (1 022–1 276) 1 342 (1 208–1 474)

Klinické stadium II 1 548 1 794 (1 611–1 977) 1 699 (1 555–1 843)

Klinické stadium III 1 395 1 608 (1 443–1 773) 1 729 (1 608–1 853)

Klinické stadium IV 1 588 1 622 (1 478–1 766) 1 666 (1 548–1 784)

Klinické stadium neznámo z objektivních důvodů2 617 526 (418–632)

Stadium neznámo bez udání důvodu2 122 172 (136–207)

CELKEM 6 519 7 307 (6 536–8 078) 7 134 (6 473–7 793)

Prevalence v roce 2006 a její predikce pro roky 2009 a 20103

Typ záznamu Stav v roce 2006 Predikce pro rok 2009 Predikce pro rok 2010

Klinické stadium I 12 881 12 627 (12 120–13 134) 13 357 (13 114–13 600)

Klinické stadium II 12 102 12 800 (12 265–13 335) 13 378 (13 137–13 618)

Klinické stadium III 7 248 7 689 (7 232–8 146) 9 003 (8 801–9 206)

Klinické stadium IV 2 673 5 123 (4 702–5 544) 5 843 (5 681–6 005)

Stadium neznámo 3 104 4 829 (4 502–5 156) 2 835 (2 724–2 947)

CELKEM 38 008 43 068 (4 0821–45 315) 44 416 (43 457–45 376)

Očekávané počty pacientů s protinádorovou terapií: predikce pro roky 2009 a 2010

Primárně léčení pacienti Pravděpodobné relapsy onemocnění z předchozích let4

Typ záznamu 2009 2010 2009 2010

Klinické stadium I 1 089 (969–1 210) 1 240 (1 117–1 362)

Klinické stadium II 1 742 (1 564–1 920) 1 632 (1 494–1 770)

Klinické stadium III 1 542 (1 384–1 700) 1 658 (1 542–1 777)

Klinické stadium IV 1 109 (1 011–1 208) 1 149 (1 068–1 231)

Celkové očekávané počty léčených pacientů

2009 7 034 (6 332–7 738)

2010 7 195 (6 601–7 793)

tabulka 7b Poãty pacientÛ s novotvarem kolorekta jako dal‰ím primárním nádorem 
Incidence Predikce počtu léčených pacientů v roce 2010

Typ záznamu Stav v roce 2006 Predikce pro rok 2010

Klinické stadium I 273 303 (272–333) 235 (210–258)

Klinické stadium II 304 288 (266–313) 240 (221–260)

Klinické stadium III 211 260 (241–277) 220 (204–235)

Klinické stadium IV 254 260 (244–279) 383 (351–413)5

Stadium neznámo z objektivních důvodů2 130 107 (87–129) –

Stadium neznámo bez udání důvodu2 26 35 (29–43) –

CELKEM 1 198 1 253 (1 139–1 374) 1 078 (986–1 166)

Vysvětlivky
1 Odhady prováděné Českou onkologickou společností ČLS JEP, Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky. Odhady vycházejí z údajů NOR ČR, 
zpracovány jsou pouze úplné záznamy primárně diagnostikovaných nádorů. Veškeré predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách). 
Údaje z roku 2006 jsou poslední dostupné a uzavřené záznamy NOR, sběr dat z let 2007–2008 není dosud uzavřen.

2 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, kontraindikace onkologické léčby, 
odmítnutí léčby pacientem. Není-li chybějící údaj o stadiu vysvětlen, je daný záznam považován za chybný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou započítávány
do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

3 U prevalence pro rok 2006 jsou uvedeny počty osob žijících s 1. primárním nádorem kolorekta k 31. 12. 2006 podle stadia onemocnění při stanovení diagnózy.

U predikce prevalence pro roky 2009 a 2010 je provedena korekce zohledňující pravděpodobnost recidivy onemocnění. Pacienti, kteří byli v minulosti 

diagnostikováni ve stadiu I, II nebo III, ale kteří v předikovaném roce pravděpodobně relabují nebo progredují do diseminovaného stadia, jsou již v predikcích

zahrnuti v odhadu prevalence stadia IV.
4 Na základě dat NOR a databáze zemřelých ČR jsou odhadovány pravděpodobné počty pacientů s recidivou onemocnění v diseminovaném stavu. 
Tento model bude v roce 2009 konfrontován s daty plátců zdravotní péče tak, aby poskytl pravděpodobné počty všech relapsů a progresí onemocnění.

5Kromě nově diagnostikovaných stadií IV zahrnuje také pravděpodobné relapsy onemocnění z předchozích let.

tabulka 7 Kolorektální karcinom (C18–C20) – v˘sledky predikcí epidemiologick˘ch charakteristik a poãtu léãen˘ch pacientÛ v âR
pro roky 2009 a 20101

1 134 (982–1 286)

1 552 (1 404–1 700) 1 516 (1 380–1 653)



zdravotnictví. Zásadní jsou záznamy pacientů, kteří skutečně
prošli zdravotnickým zařízením a byli léčeni. Počty pacientů
diagnostikovaných např. při pitvě sice mají epidemiologický
význam, ale hodnocení nákladů nijak neovlivňují. Výsledkem
auditu populačních dat je referenční soubor věrohodných
záznamů, které zachycují léčbu a výsledky léčby u pacientů
s řádně dokončenou diagnostikou. Jak dokumentuje tabulka 1,
i následná separace protinádorově léčených a neléčených pacien-
tů ještě stále poskytuje dostatečně velký vzorek pro analýzy.
Počty léčených pacientů lze odhadovat i v jednotlivých regio-
nech ČR. Predikce umožňují plánovat počty pacientů pro
všechny modality protinádorové terapie. 

V tabulce 7 je uveden příklad populačních predikcí pro ko-
lorektální karcinom v ČR pro roky 2009–2010. Tabulka je roz-
dělena na dvě části, první část (tabulka 7a) sumarizuje počty

pacientů s CRC jako prvním nádorem u daného člověka. Již
z této analýzy vyplývá, že počet ročně protinádorově léčených
pacientů výrazně přesahuje 7 000. Nově provedená analýza
NOR, kterou se podařilo ověřit i proti výkaznictví plátcům zdra-
votní péče, umožnila sumarizaci počtu pacientů s CRC jako
dalším primárním nádorem (viz též tabulky 4–6 a predikce
v tabulce 7b). Tyto analýzy přinášejí odhad dalších téměř 1 100
ročně léčených pacientů. V celkovém součtu tedy musíme pro
rok 2010 počítat s 8 273 léčenými pacienty (90% interval spo-
lehlivosti pro tento odhad vymezuje hranice: 7 587–8 959). 

Srovnání dat z roku 2006 (poslední dostupná a uzavřená
data NOR) a predikcí pro rok 2010 v tabulce 7 jednoznačně do-
kládá rostoucí počet léčených pacientů v ČR. Na nárůst nákla-
dů na léčbu je nutné se připravit i v následujících letech. Velmi
smutnou skutečností je, že rostoucí léčebná zátěž je významně
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tabulka 8a Hodnocení pfieÏití u protinádorovû léãen˘ch pacientÛ podle klinického stadia primární diagnózy
Typ záznamu Pětileté přežití protinádorově léčených pacientů v různém období (95% intervaly spolehlivosti)

Srovnání dvou starších období1 Srovnání dvou recentních období s dostupnými daty2

1990–1994 1995–1999 2000–2002 2003–2005

Klinické stadium I 66,1 (63,1–69,0) 78,1 (74,8–81,2) 81,2 (77,4–84,7) 86,0 (82,4–89,3)

Klinické stadium II 49,8 (45,5–54,0) 64,5 (61,5–67,4) 67,2 (63,8–70,5) 71,0 (67,8–74,0)

Klinické stadium III 41,6 (37,2–46,0) 42,1 (38,5–45,8) 45,7 (41,5–49,9) 50,0 (46,1–53,9)

Klinické stadium IV 11,8 (9,1–15,0) 10,9 (8,7–13,5) 11,7 (9,1–14,6) 12,5 (10,1–15,2)

Všechna stadia 49,0 (47,0–51,0) 53,3 (51,5–55,0) 54,8 (52,8–56,7) 57,0 (55,1–58,8)

tabulka 8b Hodnocení pfieÏití u v‰ech pacientÛ zaznamenan˘ch v NOR bez rozli‰ení klinického stadia
Typ záznamu Pětileté přežití v různém období (95% intervaly spolehlivosti)

Srovnání dvou starších období1 Srovnání dvou recentních období 
s dostupnými daty2

1990–1994 1995–1999 2000–2002 2003–2005

Všechny záznamy v NOR s nenulovým přežitím3 36,5 (35,0–38,0) 43,8 (42,3–45,2) 46,7 (45,0–48,4) 50,0 (48,3–51,6)

Všechny validní záznamy NOR s úplnou diagnostikou4 38,0 (36,4–39,6) 45,7 (44,2–47,3) 48,7 (46,9–50,5) 52,2 (50,5–53,9)

Pouze pacienti s protinádorovou léčbou 49,0 (47,0–51,0) 53,3 (51,5–55,0) 54,8 (52,8–56,7) 57,0 (55,1–58,8)
Vysvětlivky
1 Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období
2 Analýza period zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období
3 Z celkové populační databáze jsou vypuštěny pouze záznamy DCO a nálezy nádorů při pitvě
4 Skupina splňuje podmínku úplné diagnostiky nádorového onemocnění, nicméně stále zahrnuje relativně vysoký podíl neléčených pacientů z objektivních důvodů

tabulka 8 Referenãní hodnoty pûtiletého relativního pfieÏití pacientÛ s karcinomem kolorekta (C18–C21) v âR

Typ zdravotnického zařízení (ZZ) podle jeho zapojení do léčby Podíl záznamů s uvedením Celkem počet různých ZZ 
daného typu ZZ uvedených v záznamech NOR

Uvedeno hlásící ZZ 98,6 % 507

Uvedeno alespoň jedno pracoviště zapojené do protinádorové léčby 100,0 % 490

Uvedeno pracoviště odpovědné za dispenzarizaci 93,1 % 2 060

Záznamy o primární léčbě:

Chirurgická léčba 96,1 % 386

RT 19,2 % 91

CHT 43,0 % 204

HT 0,2 % 34

Jiná 2,2 % 171

Uvedeno jen pracoviště chirurgické léčby 47,1 % 331

Uvedeno jen pracoviště pro nechirurgické léčebné modality 3,9 % 155

tabulka 9 Pilotní anal˘za dostupnosti záznamÛ o zdravotnickém zafiízení v datech NOR (pouze úplné záznamy pacientÛ 
s protinádorovou léãbou, 2001–2006, 35 725 záznamÛ) 



tvořena i pacienty s pokročilým stadiem onemocnění. Nedosta-
tečná prevence a relativně slabý včasný záchyt onemocnění si
tak vybírají svou daň v léčebných nákladech a samozřejmě také
ve snížené šanci na léčebný úspěch. Odhady počtu protinádo-
rově léčených pacientů jsou přitom prováděny velmi přísně
a nemohou být nadhodnoceny, spíše naopak. Všechny neúplné
nebo nekonzistentní záznamy NOR (především s neuvedeným
klinickým stadiem) jsou z klinických prognóz vyřazeny.

Predikce počtu pacientů jsou každoročně aktualizovány
a předávány plátcům zdravotní péče jako podklad pro pláno-
vání léčebných nákladů. Stanovení počtu léčených pacientů,
který vyplývá z epidemiologické situace, poskytuje populační
referenční data pro následný monitoring klinické praxe. Od-
borná společnost a plátci zdravotní péče tak získávají informa-
ce o dostupnosti terapie, celostátně i v jednotlivých regionech.
Počty skutečně léčených pacientů nemohou zásadně překročit
epidemiologicky odhadnutou zátěž. 

Hodnocení v˘sledkÛ péãe
Česká onkologická společnost (ČOS) vypracovala návrhy

indikátorů kvality onkologické péče, jejich uplatnění v praxi ale
předpokládá plošnou implementaci parametrického elektro-
nického chorobopisu pacienta.2 Parametrizace záznamů
pacienta však dosud v ČR plošně k dispozici není, a tudíž ne-
existují dostatečné podklady pro přímé srovnávání zdravotnic-
kých zařízení mezi sebou. U vybraných parametrů je možné
provést srovnání dat dané nemocnice proti populačním hod-
notám nebo provést analýzu vlastních výsledků v čase. Popu-
lační data NOR nabízejí v této oblasti velmi cenné hodnocení
celkového přežití onkologických pacientů. 

Nejčastěji se pro vyjádření závažnosti nádorového onemoc-
nění na populační úrovni používá pětileté relativní přežití vy-
jadřující podíl pacientů, kteří po 5 letech od diagnózy nezem-
řeli v souvislosti s nádorovým onemocněním. Relativní přežití je
kalkulováno jako poměr celkového přežití (představuje celko-
vou pozorovanou mortalitu v souboru pacientů s nádorem)
a tzv. očekávaného přežití (představuje mortalitu v obecné po-
pulaci, která odpovídá sledované skupině pacientů věkem
a pohlavím), jinak řečeno, relativní přežití vyjadřuje celkové
přežití korigované na mortalitu spojenou s dalšími chorobami,
na něž může pacient zemřít.10,11

Tabulka 8 přináší hodnocení relativního přežití pacientů
s kolorektálním karcinomem v ČR. Přežití dosahované u méně
pokročilých klinických stadií je relativně vysoké a v čase se vý-
znamně zlepšuje. Problémem v české populaci je bohužel stá-
le velmi vysoká incidence primárně diagnostikovaných meta-
statických onemocnění, která snižuje hodnoty přežití, pokud
analýzu provedeme pro všechna klinická stadia dohromady.
Mezi jednotlivými stadii je tak výrazný rozdíl, že zatímco u pa-
cientů diagnostikovaných ve stadiu I se pětileté přežití pohybu-
je nad hranicí 80 %, u pacientů diagnostikovaných ve stadiu IV
se pohybuje pouze v rozsahu 9–15 %. Tato data nepřipouště-
jí polemiku o významu včasného záchytu CRC.

Relevantní srovnání hodnot populačního přežití pacientů
s CRC v mezinárodním měřítku není nijak snadné. Existují sice
celoevropské12 i celosvětové13 studie, nicméně přímé srovnání
publikovaných hodnot může být zavádějící. Fakt, že se v těch-

to studiích Česká republika pohybuje pod evropským průmě-
rem, rozhodně přímo nesouvisí s kvalitou protinádorové léčeb-
né péče. Mnohé publikované studie čerpají data z devadesátých
let minulého století, a nemohou tedy vypovídat o současných
trendech, které jsou právě v ČR podstatné (tabulka 8). Dalším
vysvětlením je skutečně vysoký podíl českých pacientů dia-
gnostikovaných ve stadiu IV, což je však způsobeno celkově ne-
dostatečnou osvětou a prevencí i absencí organizovaných
screeningových programů v 90. letech. V neposlední řadě by
pak hodnocení výsledků léčebné péče mělo vycházet ze srov-
nání přežití pacientů, kteří skutečně podstoupili protinádo-
rovou léčbu. Pouze soubor léčených pacientů totiž svými 
výsledky může vypovídat o kvalitě léčebné péče, neboť neza-
hrnuje pacienty neléčené z objektivních důvodů (kontraindika-
ce léčby, velmi vysoký věk, odmítnutí léčby, extrémně pokroči-
lé onemocnění).

MoÏnosti mapování incidence 
léãen˘ch onkologick˘ch pacientÛ 
a dostupnosti péãe v âR  

Data NOR umožňují určit trvalé bydliště pacienta, místo léč-
by a zdravotnická zařízení včetně jejich role v léčbě zhoubné-
ho nádoru. Práce s těmito daty je ovšem limitována zákony,
především zákonem na ochranu osobních údajů pacientů.
Z tohoto důvodu nemohou být správcem NOR k analýzám ni-
kdy poskytnuta neanonymizovaná data. Avšak lze analyzovat
bydliště pacienta v agregované podobě na úrovni krajů a také
místo léčby, včetně typu zdravotnického zařízení. Tyto analýzy
by umožnily sledování migrace onkologických pacientů za léč-
bou a navíc by přispěly k optimalizaci dostupnosti péče v jed-
notlivých regionech. Nutnou podmínkou je ovšem úplnost 
záznamů o zdravotnickém zařízení v datech NOR. Proto byla ve
spolupráci s ÚZIS ČR jako správcem dat provedena pilotní ana-
lýza dat NOR s cílem zjistit využitelnost záznamů o ZZ. Cílem
analýz není srovnávat jednotlivé nemocnice nebo regiony, ale
nabídnout populační přehled, ke kterému lze vztáhnout data
konkrétní oblasti nebo zdravotnického zařízení. Ukázky výstu-
pů těchto analýz v této části práce jsou tedy anonymní a jed-
notlivé regiony jsou zakryty. 

Rozbor úplnosti dat NOR vedl k potěšujícímu závěru.
Záznamy získané po roce 2000 jsou u protinádorově léčených
pacientů zcela úplné, jsou identifikována hlásící ZZ i ZZ zapoje-
ná do léčby. Prakticky žádný záznam protinádorově léčeného
pacienta není bez identifikace alespoň jednoho ZZ. Velmi vyso-
ká je také úplnost záznamů o pracovišti chirurgické léčby, 
téměř u všech operovaných pacientů je toto pracoviště uvede-
no. Úplnost záznamů o pracovištích odpovědných za nechirur-
gickou léčbu je již nižší a bude vyžadovat další validaci přede-
vším s využitím dat plátců zdravotní péče. Tabulka 9 potvrzuje
tyto závěry přímo na záznamech o kolorektálním karcinomu
z let 2001–2006.

Úplnost záznamů NOR přináší u CRC relativně zarážející
poznání. Do léčby nebo minimálně do hlášení zhoubných ná-
dorů je zapojeno velmi mnoho zdravotnických zařízení nejrůz-
nějších typů. Jen na chirurgické léčbě se podle záznamů NOR
podílelo v daném období 386 různých ZZ, z nichž velká větši-
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na ošetřila pouze velmi malé množství pacientů. Rovněž počty
identifikačních kódů ZZ odpovědných za hlášení ZN nebo za
dispenzarizaci svědčí o relativně malé míře centralizace péče. 

Další rozbor dat NOR naznačil poměrně velké rozdíly mezi
jednotlivými regiony ČR v péči o primárně diagnostikované
pacienty s kolorektálním karcinomem (tabulka 10). Pacienti
celkově cestovali za léčbou do jiných regionů relativně málo
(8,6 %), avšak v jednotlivých regionech se situace značně lišila
(1,9 %–17,8 %). Rovněž zapojení komplexních onkologických
center do primární léčby kolorektálního karcinomu se mezi re-
giony značně různilo, od téměř 93 % až po méně než 50 %. 

Pilotní rozbor NOR tedy skončil pozitivním závěrem a tato
data lze použít k mapování onkologické péče v ČR. Nicméně
všechny výstupy zde uvádíme pouze jako dokumentaci mož-
ností populačních dat a jsme si vědomi jejich omezené inter-
pretace. Problémy jsou zejména dva:

1. Jde o údaje retrospektivní, z let 2001–2006. Od té doby se
situace v některých regionech značně změnila, síť KOC se
stabilizovala a měnila se i struktura poskytovatelů ZP. 

2. Data NOR umožňují mapovat pouze primární péči o nově
diagnostikované pacienty. Léčba následných komplikací,
relapsů a progresí již v databázi NOR podchycena není, což
může být zdrojem zkreslení. Budoucnost těchto analýz je ve
spolupráci s plátci zdravotní péče, jejichž záznamy umožní
identifikovat všechny fáze protinádorové terapie. 

Podûkování
Vývoj a zkvalitňování analytické nadstavby nad populačními

daty o epidemiologii zhoubných nádorů v ČR je podporováno
výzkumným grantem Ministerstva zdravotnictví ČR (projekt IGA,
no. 10621–2). Vývoj prediktivních populačních modelů a vývoj
portálu www.kolorektum.cz dlouhodobě podporuje výzkum-
ným grantem společnost ROCHE, s.r.o. 
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tabulka 10 Distribuce primárnû léãen˘ch pacientÛ s kolorektálním karcinomem v regionech âR 
(data NOR, C18–C21, období 2001–2005)

Přehled dat Distribuce pacientů mezi KOC a další zdravotnická zařízení

Počet Podíl primárně Všechna léčba v KOC Chirurgie v KOC, následně Chirurgie mimo KOC, Všechna léčba 
pacientů léčených v jiném zdravotnickém  následná léčba v KOC mimo KOC

Region mimo region zařízení, nebo bez léčby, 
nebo neuvedeno

Region 1 2 863 1,9 % 21,0 % 14,7 % 15,2 % 49,1 %

Region 2 1 407 3,7 % 53,8 % 30,5 % 8,2 % 7,5 %

Region 3 3 847 3,7 % 15,4 % 14,4 % 14,2 % 56,0 %

Region 4 2 928 4,7 % 37,6 % 42,4 % 7,7 % 12,3 %

Region 5 2 283 6,3 % 18,7 % 24,2 % 18 % 39,1 %

Česká republika 29 090 8,6 % 30,0 % 28,2 % 9,7 % 32,1 %

Region 6 1 941 9,0 % 21,1 % 15,2 % 9,1 % 54,6 %

Region 7 1 238 9,1 % 23,8 % 34,2 % 11,7 % 30,3 %

Region 8 2 341 10,1 % 46,7 % 38,3 % 6,6 % 8,4 %

Region 9 2 838 11,9 % 19,6 % 24,4 % 10,3 % 45,7 %

Region 10 1 721 12,5 % 45,1 % 41,7 % 4,4 % 8,8 %

Region 11 1 575 14,1 % 54,0 % 39,1 % 2,1 % 4,8 %

Region 12 1 383 14,8 % 31,8 % 20,1 % 8,3 % 39,8 %

Region 13 905 16,4 % 9,8 % 37,3 % 2,3 % 50,6 %

Region 14 1 820 17,8 % 41,5 % 40,6 % 4,9 % 13,0 %

Literatura

1 Věstník MZ ČR č. 7/2008 (z 28. prosince 2008); Věstník MZ ČR č. 5/2009 (z 16. července 2009).
2 Dušek L, Žaloudík J, Indrák K. (2006) Informační zázemí pro využití onkologických

populačních dat v ČR. Klinická onkologie, Suplement 1/2007, 200 s., ISSN 0862-495X.
3 Demografická příručka 2007. Český statistický úřad, 2008. Dostupné z http://www.czso.cz/

csu/2008edicniplan.nsf/publ/4032-08-2007 
4 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Národní zdravotnický informační

systém (NZIS), Národní onkologický registr (NOR), [20.12.2007], dostupné
z http://www.uzis.cz/info.php?article=368&mnu_id=7300 

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

6 Ferlay J, Autier P, Boniol M, et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe
in 2006. Ann Oncol 2007;18: 581–92.

7 Curado MP, Edwards B, Shin HR, et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX. IARC
Scientific Publications No. 160, Lyon, IARC, 2007.

8 Breslow NE, Day NE. Statistical Methods in Cancer Research, Vol II. The Design and Analysis
of Cohort Studies (IARC Scientific Publications No. 82). Lyon: International Agency for
Research on Cancer 1987.

9 Bray F, Guilloux A, Sankila R, et al. Practical implications of imposing a new world standard
population. Cancer Causes Control 2002;13:175–82.

10 Ederer F, Axtell LM, Cutler SJ. The relative survival rate: A statistical methodology. National
Cancer Institute Monograph 1961;6:101–21.

11 Brenner H, Hakulinen T. On crude and age-adjusted relative survival rates. J Clinic Epidemiol
2003;56(12):1185–91.

12 Berrino F, DeAngelis R, Sant M, et al. Survival for eight major cancers and all cancers
combined for European adults diagnosed in 1995–99: results of the EUROCARE-4 study.
Lancet Oncol 2007: http://oncology.thelancet.com 

13 Coleman M, Quaresma M, Berrino F, et al. Cancer survival in five continents: a worldwide
population-based study (CONCORD). Lancet Oncol 2008;9:730–56.



Kolorektální karcinom 2009 / 21

Úvod 
Kolorektální karcinom (CRC) je zhoubné onemocnění, je-

hož etiologie a patogeneze je komplexní a heterogenní – za-
hrnuje kombinaci zevních faktorů, diety a genetické predispo-
zice. Odhalení specifických vyvolávajích faktorů je výzvou do
budoucna. V posledních letech bylo zaznamenáno pouze malé
zlepšení přežití pacientů s generalizací onemocnění. Na prvním
místě proto zůstává snaha o účinnou prevenci, detekci a léčbu
časných stadií. Jako nadějné se jeví pokroky v molekulární bio-
logii, které umožnily definovat geny zodpovědné za konkrétní
hereditární jednotky, a dále odhalení molekulárních alterací
podílejících se na iniciaci a progresi sporadických forem one-
mocnění. Na tyto základní komponenty musí navazovat ade-
kvátní a komplexní léčebná péče pro dosažení co nejlepších vý-
sledků pro pacienty ve všech stadiích onemocnění.

Kancerogeneze 
Benigní léze diagnostikované v tlustém střevě se obecně

nazývají polyp. Ve většině případů se jedná o hyperplastický typ
bez rizika maligního zvratu. Naproti tomu adenomové polypy
jsou jasně definovanou prekancerózou s vysokým rizikem roz-
voje CRC. Vyrůstají ze žlázového epitelu a jsou typické 
dysplastickou morfologií a abnormální diferenciací epitelo-
vých buněk. Prevalence adenomů je v 5. deceniu asi 25 %,
a v 7. deceniu dokonce 50 %. Riziko maligního zvratu adeno-
mu většího než 1 cm je asi 15 % v 10letém intervalu. Longitudi-
nální studie jasně prokazují snížení rizika rozvoje CRC u pacientů
po úspěšných polypektomiích.1 Jednotlivci s vrozenými gene-
tickými syndromy (FAP, HNPCC), kterým není provedena včas-
ná kolektomie, mají rozvoj CRC mezi 3. a 5. deceniem.2

Molekulární biologie a genetické 
syndromy

V minulých letech, v souvislosti s pokroky v molekulárně bio-
logických metodách, byla stanovena prevalence a původ mu-
tací v mnoha onkogenech a tumor-supresorových genech po-
dílejících se na vzniku a vývoji CRC. Konverze protoonkogenů
na onkogeny může být způsobena bodovými mutacemi, pře-
skupeními genů ovlivňujících genovou strukturu a funkci. Dále
mohou být způsobeny přeskupeními na chromosomální úrovni

a genovými amplifikacemi s poškozením regulované exprese
protoonkogenů. Zatím byly odhaleny pouze somatické mutace
protoonkogenů u CRC. Inaktivace tumor-supresorových genů
může být způsobena mutacemi, ztrátou genu a epigenetický-
mi alteracemi. I přes dominující somatické mutace, germinální
mutace v tumor-supresorových genech určují predispozici k CRC
u některých hereditárních syndromů spjatých s CRC.

Jak již bylo řečeno, vrozené syndromy s vysokou penetran-
cí se podílejí na rozvoji CRC přibližně v 5 %. Jedná se přede-
vším o familiární adenomatózní polypózu (FAP) a hereditární
nepolypoidní kolorektální karcinom (HNPCC).3,4 Souvislost
s CRC má také Peutz-Jeghersův syndrom, Cowdenova choro-
ba a syndrom juvenilní polypózy. FAP je autosomálně dominant-
ní syndrom s frekvencí 1 na 8 000, podílející se 0,5 % na všech
případech CRC.5 Stovky a tisíce adenomů se vyvíjejí u postiže-
ných jedinců do 3. až 4. decenia, celoživotní riziko neřešených
polypů na rozvoj CRC je 100 %. Variantami FAP jsou Gardnerův
syndrom a Turcotův syndrom. Mutace v genu APC jsou společ-
né pro všechny varianty syndromu.5 HNPCC se podle odhadů
podílí na rozvoji CRC 2–4 %.6 Před objevem genové podstaty
sloužila k odlišení od FAP Amsterdamská kritéria.  

Primární a sekundární prevence 

V˘Ïivové faktory a nutriãní doplÀky 
V minulosti byly provedeny mnohé studie s výživou a nut-

ričními doplňky. Australská studie, která snížila příjem tuků
o 25 % a přidala do stravy β-karoteny, neprokázala snížení roz-
voje adenomů ve střevě.7 Další studie se suplementací β-karo-
tenů neprokázala snížení rozvoje adenomů.8 Největší studie
byla provedena u pacientů s recentním odstraněním polypů.
Byli randomizováni do 2 větví, suplementace β-karotenu, vita-
minu C a E opět neprokázala snížení incidence adenomů.9

Další zpráva z této studie přinesla závěr, že užívání alkoholu
a cigaret vedlo ke zvýšení výskytu adenomů u intervenční 
skupiny. U těch, kteří pravidelně nekouřili a nepili alkohol, byl
snížený výskyt adenomů. Metaanalýza studií s hladinami vita-
minu D prokázala snížení rizika vývoje adenomů a CRC u pa-
cientů s vyššími hodnotami vitaminu D.10 Některé studie pro-
kázaly význam suplementace kalcia, největší z nich byla vedena 
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Baronem a spol.11 Zdá se, že potřebné denní množství kalcia
kulminuje kolem 1 000 mg/den, výsledky jsou lepší u těch se
zvýšenými hladinami vitaminu D. Pozitivní výsledky se potvrzu-
jí ve sledování přibližně s 10letým odstupem, proto kratší
observační studie selhávají v průkazu protektivního vlivu.12

Foláty, vitamin B6 a B12 mohou být důležité pro redukci CRC
a dalších nádorů (prsa, pankreatu). Foláty jsou zodpovědné za
metylaci, opravy a syntézu DNA, a jsou tak klíčovým faktorem
buněčného růstu a proliferace. Epidemiologické studie proká-
zaly vazbu mezi nízkými hodnotami folátů a rizikem zvýšeného
výskytu CRC.13 Dlouhodobé užívání stravy bohaté na foláty sni-
žuje riziko CRC o 20 %–70 %.14 Studie s pyridoxinem také
prokázaly snížení rizika, opět s inverzním vlivem zvýšeného
příjmu alkoholu.15 Studie zaměřená primárně na chemopreven-
ci CRC užíváním nutričních doplňků s foláty neprokázala reduk-
ci incidence adenomů.16 Další rozsáhlé studie probíhají a je nut-
né vyčkat na jejich výsledky. Výsledky proběhlých studií zatím
nedoporučují suplementaci folátů, mimo přirozený příjem ve
stravě, za účelem snížení rizika rozvoje nádorových onemocnění.

Farmakologická prevence 
V souvislosti s CRC bylo zkoušeno užívání NSAID (sulindac,

kyselina acetylsalicylová, inhibitory COX-2) s různými výsledky
– některé studie prokázaly supresi vývoje adenomových polypů
a regresi polypů již přítomných.17–20 Závěry jiných studií byly po-
někud rozporuplné. Tendence k pozitivním výsledkům byla spí-
še u jedinců se zvýšeným rizikem, zatímco studie s osobami se
standardním rizikem neprokázaly, po intervenci s NSAID, sní-
žení incidence CRC ani mortality na tuto malignitu.21,22 Každo-
denní použití pro osoby se standardním rizikem rozvoje CRC je
navíc provázené neúměrnými riziky. Pro selektivní inhibitory
COX-2 je to zvýšené riziko rozvoje infarktu myokardu a dalších
tromboembolických komplikací, pro neselektivní pak riziko 
gastrointestinálního krvácení. V současnosti proto není dopo-
ručeno využívat u pacientů se standardním rizikem NSAID jako
chemopreventivní opatření.

Screening 
Screeningové metody musí splňovat přesně definovaná kri-

téria; kolorektální karcinom je ideálním vzorem pro screeningo-
vé postupy. Je známá sekvence adenom – karcinom; adenomy
se vyvíjejí dlouhou dobu, proto umožňují včasný záchyt při
dobře vedeném screeningu.

Standardní populace v riziku CRC je definována jako muž
nebo žena nad 50 let bez osobní a rodinné anamnézy polypů,
CRC nebo krvácení z gastrointestinálního traktu. V současnosti
je nejúčinnější preventivní a screeningovou metodou přímá
kolonoskopie, která umožňuje při detekci polypu i jeho přímé
odstranění. Test na okultní krvácení (FOBT) prokázal v mnoha
randomizovaných studiích přesvědčivý účinek, jeho využití je
plně doporučováno. Novější imunochemické metody nahradily
starší, jejich výhoda spočívá v detekci pouze lidské krve, ne
krve ze stravy.23 Vykazují nižší falešnou pozitivitu, při zachova-
ném nízkém procentu falešné negativity studie prokázaly až
81% snížení mortality.24

Flexibilní sigmoideoskopie umožňuje podrobné vyšetření
rekta, sigmatu a colon descendens. Nahradila rigidní vyšetření

a je celosvětově uváděna v současných platných doporuče-
ních.25 Odhaduje se, že flexibilní sigmoideoskopií odhalíme
60–83 % nádorů a polypů nalezených při kolonoskopii. Obser-
vační studie prokazovaly významné snížení mortality a inciden-
ce u CRC při použití flexibilní sigmoideoskopie. V současnosti
se vyčkává do definitivního zhodnocení dvou velkých randomi-
zovaných studií, které mají stanovit skutečný účinek této me-
tody, do jejich zhodnocení však zůstává sigmoideoskopie ve 
screeningových doporučeních.26,27

Kolonoskopie je přímou metodou k vyšetření celého tlusté-
ho střeva až do céka. O jejím významu svědčí 15–33% snížení
mortality na CRC ve velkých studiích. Přímé zhodnocení účin-
ku na mortalitu je přesto problematické a vychází se ze studií
vedených primárně na FOBT, protože obecně kolonoskopie na-
vazuje na pozitivní výsledek FOBT.28 V současných doporuče-
ních národních a mezinárodních je kolonoskopie doporučová-
na každých 10 let u osob se standardním rizikem. Doporučení
vycházejí z observačních studií, protože účinek kolonoskopie
nebyl zkoumán přímo.29 Vychází se z průměrné doby vývoje
polypu do karcinomu. Využití kolonoskopie není bez rizik
a komplikací. Kontrolované kolonoskopie udávají v průměru
asi 21 % falešně nezachycených adenomů.30

Virtuální CT kolonografie je dražší a méně efektivní než
kolonoskopie a není zatím doporučována jako screeningová
metoda.31 Přesto je to metoda, která po kvalitní přípravě a po
zhodnocení zkušeným radiologem přináší výsledky srovnatelné
s přímou kolonoskopií.32 Její hlavní výhodou je menší invazivi-
ta a potenciálně lepší compliance pacientů. V případě pozitiv-
ního nálezu následuje vždy přímá kolonoskopie k bioptické ve-
rifikaci nebo terapeutickému řešení. Metaanalýza 30 CT
kolonografických studií prokázala dobrou senzitivitu, lepší pro
léze větší, přesto srovnatelnou s přímou kolonoskopií.33 MR
kolonografie prokázala v jedné studii pro polypy nad 6 mm
senzitivitu 65 % a specificitu 67 %. U polypů nad 10 mm byla
senzitivita 75 % a specificita 93 %.34

Screening u populace se standardním rizikem 
(počínaje 50. rokem života) 

1. FOBT – ročně
2. Flexibilní sigmoideoskopie – každých 5 let
3. Kolonoskopie – každých 10 let

Screening u vysoce rizikové populace 
Na základě rodinných nebo hereditárních rizikových fakto-

rů lze definovat skupinu se zvýšeným rizikem. Implementace
screeningu u vysoce rizikové populace je výzvou, v ideálním
případě pokrývá přibližně 50 % indikovaných jedinců. Pro je-
dince s IBD nebo FAP se nejedná o screening v pravém slova
smyslu, ale o surveillance. Vysoce rizikovou skupinu lze defino-
vat kombinací vyššího věku, užívání alkoholu, kouření a vyso-
kého BMI.35–37 U pacientů s podezřením na HNPCC se
doporučuje časný a častý screening s kolonoskopiemi.
1. Příbuzný prvního stupně s CRC anebo adenomový polyp

nad 60 let nebo 2 příbuzní druhého stupně – stejně jako
standardní riziko, ale zahájit ve 40 letech.

2. Dva a více příbuzných druhého stupně s CRC nebo jeden pří-
buzný druhého stupně s CRC nebo adenomovým polypem
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pod 60 let – kolonoskopie každých 5 let od 40 let, nebo
10 let před věkem výskytu u nejmladšího příbuzného s CRC.

3. Jeden příbuzný druhého nebo jakýkoliv příbuzný třetího
stupně s CRC – stejně jako standardní riziko.

4. Přenašeč mutace genu nebo v riziku FAP – sigmoideoskopie
ročně od 10–12 let.

5. Přenašeč mutace genu nebo v riziku pro HNPCC – kolono-
skopie každé 1–2 roky od 20–25 let nebo 10 let před věkem
výskytu nejmladšího příbuzného s CRC.

Kterého pacienta pozvat do centra
chirurgické ãi onkologické péãe? 

Ideálně by mohl být každý diagnostikovaný onkologický
pacient odeslán do centra chirurgické či onkologické péče –
především ten, který by měl být léčen kurativně a u něhož je
předpoklad indikace k centrové terapii (např. biologická léčba).
Léčebný záměr by měl být posvěcen týmovým rozhodnutím. Že
tomu tak není, je dáno nedostatečnou spoluprací všech
zúčastněných. Nevyhovující komunikace a často i nevůle mezi
jednotlivými pracovišti stejných odborností a různých zdravot-
nických zařízení i uvnitř jednotlivých nemocnic je realitou –
např. indikace pacientů k biologické léčbě je výrazně vyšší než
skutečné počty takto léčených pacientů – šance pro tento typ
léčby se tak nedostává zdaleka všem, kteří ji potřebují. Příčinou
může být i nejednotnost primární léčby a nerespektování do-

poručení odborných společností, dokonce i u léčby, kterou se
zdravotní pojišťovny zavázaly hradit.38

Nerespektování faktických nákladů onkochirurgie plátcem
pak dále umožňuje rozptýlenou péči na pracovištích, kde se
setkávají s onkologickým pacientem jen vzácně, a o centralizaci
vysoce specializované péče se může dále jen snít. Z druhé stra-
ny je také nutno připomenout, že kapacita onkochirurgických
pracovišť a pracovišť, která mohou poskytovat léčbu v centru,
je jistě v tuto chvíli omezená a že dobrá paliativní a sympto-
matická péče může být v rukou pracovišť mimo centra v celé
síti stávajících ambulancí i lůžkových zdravotnických zařízení,
nejlépe v součinnosti s centrem. Kvalitní komunikace mezi pra-
covišti různých odborností je podmínkou, respektování a vede-
ní odbornými garanty rovněž. Podpora systému plátcem –
zdravotními pojišťovnami – pak je absolutní nutností.

Pomineme-li ideální stav, vyjádřený kondicionálem v před-
chozím odstavci, je vhodné odeslat do centra každého pacienta
s definovaným nebo suspektním hereditárním CRC, pacienta
v pokročilém stadiu onkologického onemocnění potenciálně in-
dikovaného ke kombinované biochemoterapii, k resekcím a ji-
ným intervencím, pacienta s jaterními metastázami, s nedosta-
tečným stagingem, dále vždy při rozpacích a nejistotách a podle
vůle pacienta. „Boj“ o pacienta s CRC nesmí být předmětem
marketingu zdravotníků či manažerů zdravotní péče, ale společ-
ným bojem o zdraví každého jednotlivého nemocného.
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Úvod 
Kolorektální karcinom (CRC) je druhým nejčastějším malig-

ním onemocněním ve vyspělých státech (USA, evropské státy,
Japonsko a Austrálie). Česká republika (ČR) zaujímá vedoucí
postavení ve světových statistikách incidence a mortality CRC.
V roce 2005 bylo v ČR toto zhoubné onemocnění diagnosti-
kováno u 8 059 osob a 4 332 jich na tuto chorobu zemřelo.
Většina CRC vzniká z adenomových polypů nádorovými změ-
nami, které jsou podmíněny vrozenými nebo získanými gene-
tickými defekty.1 Proces kancerogeneze je dlouhodobý proces,
který trvá minimálně 10 let.2 I proto patří CRC mezi nejlépe
prevencí ovlivnitelné a léčitelné nádory, pokud se zjistí v čas-
ném stadiu. Primární prevence zahrnuje úpravu životosprávy
a jídelníčku.3 Sekundární prevencí se rozumí screening (de-
pistáž, časná diagnostika u bezpříznakových jedinců) na straně
jedné a dispenzarizace (follow-up, surveillance, dlouhodobé
sledování vysokorizikových jedinců) na straně druhé. Mezi
hlavní cíle screeningu CRC patří:
– diagnostika prekancerózních lézí, tzv. pokročilých adenomů

(polypy o velikosti > 10 mm, s vilózním uspořádáním z více
než 25 % a s přítomností dysplastických změn vysokého
stupně) a jejich odstranění metodou endoskopické polypek-
tomie při kolonoskopickém vyšetření;

– zvýšení podílu diagnostikovaných časných stadií CRC na úkor
stadií pokročilých;  

– snížení počtu paliativních (nekurativních) operací u pokroči-
lých stadií karcinomů; 

– snížení nutnosti další terapie (chemoterapie, biologická terapie). 
Screening CRC je zaměřen na bezpříznakové jedince od

50 let věku. Věk je nízký (průměrný) rizikový faktor tzv. spora-
dického CRC, tj. nádoru u osob s negativní rodinnou či osobní
anamnézou CRC nebo idiopatického střevního zánětu. Tento
typ nádoru činí 70–95 % všech CRC. V současné době jsou vy-
užívány tři skupiny screeningových metod: 
1. Testy vyšetřující stolici na přítomnost 
a) okultního krvácení (TOKS) 

– guajakové (gTOKS) 
– imunochemické (iTOKS) 

b) porušené nebo methylenované DNA  
2. Endoskopická vyšetření 
a) flexibilní sigmoideoskopie (FS) 
b) kolonoskopie 

3. Radiologická vyšetření 
a) CT kolonografie (CTC) 
b) irigiografie (double contrast barium enema – DCBE) 

Screening kolorektálního karcinomu
v Evropû  

V roce 2007 byl screening CRC prováděn v 19 z 27 zemí 
Evropské unie (EU). Cílová skupina zahrnovala přibližně 104 mi-
lionů jedinců ve věku 50–74 let. Nejčastějším screeningovým 
testem byl TOKS (Bulharsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Litva,
Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká
Británie), který byl v roce 2003 jako jediný doporučen Radou 
Evropské unie (Council of the European Union). Kolonoskopie
jako jediná metoda screeningu byla uplatňována v Polsku. V sedmi
zemích byly používány dva druhy testů: TOKS a FS v Itálii a TOKS
a kolonoskopie v Rakousku, v České republice, na Kypru, v Ně-
mecku, Řecku a na Slovensku. V ostatních osmi státech nebyl 
screening CRC zaveden (Belgie, Dánsko, Estonsko, Irsko, Lotyš-
sko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko). Celkově se screeningu
CRC v EU v roce 2007 zúčastnilo přibližně 12 milionů jedinců.4

Národní program screeningu
kolorektálního karcinomu v âR 

Screening CRC má v ČR dlouholetou tradici. První studie,
které byly provedeny v 80. a 90. letech minulého století, pro-
kázaly výrazný zájem české populace (70–90 % compliance)
o screening CRC i odbornou připravenost praktických lékařů.5,6

Na celostátní úrovni se screening provádí od 1. 7. 2000, kdy
byl zahájen Národní program screeningu CRC v ČR, která se
tím stala druhou zemí na světě (po Německu), kde byl popu-
lační screening CRC zahájen. Vstupní metodou byl guajakový
test na okultní krvácení do stolice (gTOKS), nabídnutý bezpří-
znakovým jedincům od 50 let věku v ambulancích praktických
lékařů v rámci bezplatné preventivní zdravotní prohlídky.7

V případě jeho pozitivity následovalo kolonoskopické vyše-
tření. Monitorace a vyhodnocování programu byly v letech
2000–2005 prováděny na základě agregovaných (souhrnných)
dat. V roce 2006 byl zahájen sběr individuálních dat u jedinců
podstupujících kolonoskopii z indikace pozitivního TOKS.
Vzhledem k tomu, že jde o data, která jsou vázána na rodné
číslo vyšetřovaného jedince, jsou velmi kvalitní, snadno zpra-
covatelná a kontrolovatelná.  
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Mezi sledované údaje patří: 
– demografické ukazatele (věk, pohlaví, místo bydliště, zdra-

votní pojišťovna);
– charakteristiky provedeného TOKS (datum vyšetření, jméno

a identifikační číslo lékaře, který test indikoval); 
– údaje o kolonoskopickém vyšetření (datum, jméno endosko-

pisty, neúplná či totální kolonoskopie, komplikace a makro-
skopický nález). V případě nálezu polypů se doplňuje jejich
počet, velikost a lokalizace.

Tyto údaje lze vyplnit on-line ihned po kolonoskopickém
vyšetření do předdefinovaných formulářů, které jsou k dispozi-
ci na internetových stránkách (http://crca.registry.cz), a poté
elektronicky odeslat ke zpracování do centrální databáze. Zasí-
laná data jsou automaticky zakódována. V případě pozitivního
nálezu je nutné vyčkat na výsledek histologického vyšetření
a ten zadat do uloženého formuláře a odeslat s odstupem. Při
nálezu karcinomu se kromě histologického vyšetření uvádí
i předoperační staging. V databázi se zaslané údaje archivují,
zpracovávají a validují. Datové analýzy přispívají k lepší moni-
toraci a řízení programu. Pomocí indikátorů kvality lze prová-
dět vyhodnocování na několika úrovních – centrální (celostát-
ní), regionální (15 regionů v ČR) i místní (jednotlivá pracoviště).
Mezi tyto ukazatele patří: 
– orientační pokrytí populace (mapový výstup); 
– odhad pozitivní prediktivní hodnoty TOKS pro CRC, adeno-

mový polyp nebo pro jakoukoliv jinou zvolenou patologii; 
– podíl totálních a neúplných kolonoskopií; 
– počet provedených endoskopických polypektomií; 
– počet diagnostikovaných adenomů a karcinomů. 

Do tohoto systému se lze zapojit po registraci (helpdesk@
iba.muni.cz) a obdržení přístupového jména a hesla. Z 213 endo-
skopických pracovišť v ČR se jich na programu aktivně (nutnost
zadat údaje alespoň o jednom vyšetření) podílí 187 (88 %).
Hlavním problémem ale zůstává míra aktivity, neboť pouze
61 pracovišť (29 %) se účastní v adekvátním rozsahu, tedy za-
dává více než 50 vyšetření ročně.  

V letech 2006–2008 bylo provedeno 17 813 kolonoskopií
z indikace pozitivního TOKS, karcinom byl diagnostikován
u 1 047 (5,9 %) pacientů a endoskopicky bylo odstraněno
5 362 (30,1 %) adenomů8 (tabulka 1). Z uvedených výsledků
lze vypozorovat příznivý jev, kterým je meziroční přírůstek hlá-
šených kolonoskopií z indikace TOKS pozitivity i nalezených kar-
cinomů a polypektomovaných adenomů. Vzhledem k tomu, že
kolonoskopie je vyšetření invazivní, navíc prováděné u asymp-
tomatických jedinců, je kladen velký důraz na kontrolu kvality.
Jsou sledovány počty komplikací, a to jak u diagnostického, tak

i terapeutického (EPE) výkonu, a počty neúplných kolonoskopií,
kdy nebylo dosaženo céka (tabulka 2, 3, 4). 

Screeningová kolonoskopie 
S cílem zvýšit zájem cílové populace došlo od 1. 1. 2009

k úpravě programu zavedením screeningové kolonoskopie.
I nadále je určen pro asymptomatické jedince, kterým je ve
věku od 50 do 54 let nabídnut TOKS v jednoročním intervalu.
V případě pozitivity TOKS je indikována screeningová kolo-
noskopie. Od věku 55 let se zavádí možnost volby, a to buď
opakovaný TOKS ve dvouletém intervalu, nebo jako alternativ-
ní metoda primární screeningová kolonoskopie, která
může být v intervalu deseti let zopakována.9 Kromě guajako-
vého TOKS může být nabízen i imunochemický TOKS, a to ne-
jen v ordinacích praktických lékařů (kteří mají i nadále roli ko-
ordinátorů péče v rámci screeningu), ale i registrujících lékařů
v oboru gynekologie a porodnictví. Kolonoskopie je prováděna
na endoskopických pracovištích v celé ČR. Byla vytvořena síť
center pro screeningovou kolonoskopii, do níž se zapojilo
157 pracovišť, která splnila kritéria pro zařazení a byla schvále-
na Komisí pro screening CRC Ministerstva zdravotnictví ČR
(MZ ČR). Mezi tato kritéria patří: 
– adekvátní technické a personální vybavení; 
– zavedené principy bezpečné digestivní endoskopie; 
– smluvně zajištěná 24hodinová endoskopická služba/přísluž-

ba a bezprostřední návaznost na chirurgické pracoviště (ře-
šení případných komplikací); 
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Rok Počet Karcinomy Podíl Adenomy Podíl

vyšetření

2006 5 365 335 6,2 % 1 612 30,0 %

2007 5 490 325 5,9 % 1 567 28,5 %

2008 6 958 387 5,6 % 2 183 31,4 %

Celkem 17 813 1 047 5,9 % 5 362 30,1 %

tabulka 1 Poãet karcinomÛ a adenomÛ diagnostikovan˘ch 
v letech 2006–2008

Rok Počet Počet Na 1 000 Počet Na 1 000 

kolonoskopií perforací vyšetření krvácení vyšetření

2006 5 365 2 0,4 18 3,4

2007 5 490 1 0,2 24 4,4

2008 6 958 2 0,3 26 3,7

Celkem 17 813 5 0,3 68 3,8

tabulka 3 Komplikace pfii kolonoskopii s endoskopickou 
polypektomií v letech 2006–2008

Rok Počet Počet Na 1 000 

kolonoskopií perforací vyšetření

2006 5 365 1 0,2

2007 5 490 4 0,7

2008 6 958 4 0,6

Celkem 17 813 9 0,5

tabulka 2 Komplikace pfii kolonoskopiích v letech 2006–2008

Rok Celkový počet Počet neúplných Podíl

kolonoskopií kolonoskopií

2006 5 365 473 8,8 %

2007 5 490 449 8,2 %

2008 6 958 447 6,4 %

Celkem 17 813 1 369 7,7 %

tabulka 4 Podíl jedincÛ s neúplnou kolonoskopií v letech
2006–2008



– dostatečný počet provedených výkonů za poslední 3 roky: 
• 1 000 kolonoskopií a 250 endoskopických polypektomií

(EPE) za rok; 
• v případě pracovišť s menším počtem endoskopistů se vy-

chází z počtu kolonoskopií a EPE na jednoho endoskopistu:
minimálním počtem je provedení 200 kolonoskopii a 50 EPE
za rok. 
Mezi další podmínky patří, aby každé centrum provedlo mi-

nimálně 50 screeningových nebo primárně screeningových ko-
lonoskopií za rok a údaje o nich zaznamenalo do centrální da-
tabáze (http://crca.registry.cz) tak, jak bylo dosud zavedeno.
Zájemci o statut centra zasílají žádost o zařazení do screeningu
(která je součástí Věstníku MZ ČR) regionálnímu koordinátoro-
vi za obor gastroenterologie. Ten ji po kontrole údajů předloží
Radě pro screening CRC, která vydá stanovisko, na jehož zá-

kladě je žádost schvalována Komisí pro screening CRC MZ ČR.
Seznam center je zveřejněn na internetových stránkách MZ ČR
(http://www.mzcr.cz) a na webovém portálu www. kolorek-
tum.cz, který je zaměřen přímo na problematiku screeningu
CRC v ČR.  

Závûr 
Přestože v diagnostice a terapii kolorektálního karcinomu

bylo v posledním desetiletí zavedeno mnoho nových technolo-
gií a terapeutických modalit i pro pokročilá stadia, ke snížení
incidence a mortality vede jednoznačně prevence. Zavedení 
screeningové kolonoskopie jako metody volby je jedním ze
způsobů, jak zvýšit zájem cílové populace o screening CRC
v ČR. V současné době je prvořadým úkolem etablovat novou
podobu programu na odborné i laické úrovni. 
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Vývoj digestivní endoskopie ve druhé polovině 20. století
významně ovlivnil diagnostiku i terapii v gastroenterologii. His-
torie kolonoskopu (obrázek 1 a 2) se datuje od roku 1966,
kdy byly nejprve k dispozici sigmoideoskopy o délce 60 cm ja-
ponské výroby. Metoda měla premiéru v České republice v roce
1968 na 1. evropském sjezdu digestivní endoskopie. Protože
endoskopie tlustého střeva je ve srovnání s vyšetřením horní
části trávicí trubice náročnější, s výhodou se používala při za-
vádění kolonoskopu skiaskopická kontrola. V roce 1983 uved-
la na trh dosud neznámá firma Welch-Allyn nový videoendo-
skop, který využíval pro přenos obrazu miniaturní CCD chip
(obrazový senzor) v kombinaci se zevním videoprocesorem.
V současné době se výrobou kolonoskopů zabývají firmy Olym-
pus, Fujinon a Pentax. 

Kolonoskopie představuje zlatý standard v diagnostice
onemocnění tlustého střeva. Její výhodou je především reálná
vizualizace sliznice zvětšené na obrazovce (obrázek 3), mož-
nost odebrat bioptické vzorky a odstranit prekancerózy – polypy
(obrázek 4, 5 a 6). Nevýhodou je samozřejmě to, že se jedná
o invazivní vyšetření a je nutná speciální příprava. 
Indikacemi kolonoskopie jsou:

– diagnostika nejasné břišní symptomatologie (např. chro-
nický zánět střeva, ischemická kolitida, divertikulární
choroba);

– abnormální rentgenologický nález;
– jasný rentgenologický nález k bioptickému ověření;

– nález adenomu nebo karcinomu při rektoskopii k vylou-
čení synchronního nádoru;

– manifestní nebo okultní krvácení, anemizace pacienta;
– dispenzarizace vysokorizikových skupin;
– hledání primárního nádoru při nálezu nádorových metastáz;
– primárně screeningová kolonoskopie v rámci preventivní-

ho programu.
Kontraindikacemi jsou:

– těžký, fulminantní průběh zánětlivého onemocnění;
– čerstvý infarkt myokardu;
– akutní divertikulitida;
– známky peritoneálního dráždění, peritonitida;
– stavy po rozsáhlých operacích břicha nebo radioterapii

malé pánve (obtížné až neproveditelné vyšetření);
– první trimestr gravidity;
– podezření na infekční etiologii onemocnění.
Příprava na vyšetření má některé společné zásady, které

je nutné přizpůsobit jednotlivci. Dobrá příprava na vyšetření je
podmínkou úspěšného provedení výkonu, snižuje i riziko kom-
plikací a usnadní vlastní průběh vyšetření. 

V dietě je potřeba 3 dny před vyšetřením vynechat vyso-
kozbytkovou stravu a přípravky železa. Na našem pracovišti
doporučujeme následující den kašovitou stravu (bramborovou
kaši, krupičnou kaši, mléko, polévku...), další den jen vodu
nebo minerálky. Nevhodné jsou džusy a mléko. Odpoledne,
nejlépe během 2 hodin, vypije pacient makrogolový roztok

MUDr. Milana ·achlová, CSc., Ph.D. / Digestivní endoskopie MOÚ, Brno

Kolonoskopie 
není tfieba se obávat

obrázek 1 V pracovním kanále kolonoskopu je zaveden˘ 
tripod k vytahování odstranûn˘ch polypÛ  

obrázek 2 Ukázka ‰ífiky kolonoskopu v porovnání 
s prstem ruky



Fortrans (4 sáčky do 4 litrů vody). Při nesnášenlivosti je možné
použít např. magnesium sulfuricum. Někdo používá projímavé
minerální vody (Šaratici). Použití senného listu nebo ricinového
oleje se nám neosvědčilo. Příprava k vyšetření je někdy doplňo-
vána klyzmaty, bezprostředně před vyšetřením však může množ-
ství zbytkové vody ve střevě omezovat přehlednost sliznice.

Při podezření na stenotický proces střeva používáme
kapénkové klyzma. U nedokonale vyprázdněného pacienta mů-
žeme přípravu zkombinovat také s malým nálevem Yal. Ten při
běžných anatomických poměrech a dobré funkci análního svě-
rače může vyprázdnit střevo až po lineální flexuru. 

Bezezbytková strava podávaná po dobu 4–5 dní ve formě
šťáv může velmi dobře vyčistit střevní lumen bez potřeby
projímadel.

Dalším speciálním postupem je instilace tekutin nosním
katétrem do žaludku a střeva, kdy je podáváno asi 6–10 litrů tep-
lého izotonického roztoku po dobu 4 hodin. K zabránění nauzey
se doporučuje preventivní podávání metoclopramidu i. m. Tento
postup není vhodný u osob s kardiálním selháváním nebo elek-
trolytovým rozvratem, je také potřeba opatrnosti u starších
nemocných. Jednoznačnou kontraindikací je podezření na
akutní střevní obstrukci. 

Před zahájením vyšetření pacient podepisuje souhlas s pro-
vedením výkonu. Informovaný souhlas zahrnuje písemnou in-
formaci o kolonoskopii včetně rizika možných komplikací, ale
také poučení a doporučení pro pacienta po vyšetření. Po podané
analgosedaci platí zákaz řízení motorového vozidla po 24 hodin.
Důležité je i uvedení kontaktních telefonních čísel. Pacient svým
podpisem potvrzuje, že byl dostatečně informován, že mu byly
zodpovězeny dotazy. Nezbytný je údaj o alergiích, poruchách
hemokoagulace, užívání léků, které snižují srážlivost krve. Důle-
žitou informací jsou i další onemocnění – např. glaukom ve vzta-
hu k možnému podání spasmolytik. Klidná a vstřícná atmosféra
při vstupu na endoskopii pacienta uklidní.

Na všech pracovištích by měla být možnost provádět bě-
hem výkonu pulsní oxymetrii, sledovat krevní tlak, popřípadě

EKG. Je potřeba mít zajištěnou žílu pro případ komplikací.
Nezbytná je připravenost ke kardiopulmonální resuscitaci včet-
ně intubace, umělé plicní ventilace a defibrilace. Výhodný je
centrální rozvod kyslíku a centrální odsávání. Pokud není
nebezpečí z prodlení, je potřeba oběhově nestabilní pacienty
před endoskopickým vyšetřením stabilizovat.  

K analgosedaci se nejčastěji používají krátkodobě působí-
cí benzodiazepiny, které mají anxiolytický, sedativní a myorela-
xační účinek a způsobují anterográdní amnézii. Nejčastěji se
používá midazolam. Protože může negativně ovlivnit dechové
centrum, je nezbytné monitorovat saturaci krve kyslíkem pulsní
oxymetrií. Dávka se podává bolusově nebo frakcionovaně
1–5 mg i. v. s přihlédnutím k další léčbě a stavu pacienta (opiá-
ty, epileptici, ethylici, staří pacienti). Při podání analgosedace je
pacient ještě asi 30 minut po výkonu sledován, než opustí
endoskopické pracoviště. 

Podle literárních údajů jsou komplikace při endoskopii
častější, pokud se po nich aktivně pátrá. Při kolonoskopii
dochází k poklesu saturace pod 90 % asi u 15–80 % osob.
Mohou být přítomny poruchy srdečního rytmu, popřípadě
známky ischemie myokardu. 

Kolonoskopie může být spojena s tranzientní bakteriemií.
Proto je u pacientů s vysokým rizikem doporučena antibiotická
profylaxe. Vysoké riziko mají pacienti s umělou srdeční chlop-
ní, endokarditidou v anamnéze, chirurgickou spojkou mezi
systémovým a plicním řečištěm, umělou cévní protézou do
jednoho roku od zavedení, při těžké neutropenii. Podle zvy-
klostí pracoviště se užívá ampicillin a gentamicin, popřípadě
ciprofloxacin.

V průběhu let se postupně zpřísňují požadavky na dezin-
fekci. Používá se příslušenství na jedno použití nebo sterilizo-
vané. Vyšší stupeň dezinfekce kolonoskopu v dezinfekčním vo-
zíku je postupně nahrazován používáním speciálních praček.
Používají se dezinfekční prostředky na bázi glutaraldehydu nebo
kyseliny peroctové. Eviduje se doba čištění i použitý přístroj.

V současné době je kladen důraz na dokumentaci
pacienta. Mělo by z ní být jasné, jaký byl nález, jak vyšetření
probíhalo, jaké jsou výsledky monitorace pacienta během
výkonu, v jakém stavu opustil endoskopii a jaký byl použitý pří-
stroj. Většina pracovišť používá počítače a současně dokumen-
taci archivuje v písemné podobě. Je výhodné, pokud můžeme
archivovat i obrazovou dokumentaci pacienta. REDIMED využí-
vá ke komunikaci veřejný internet a komunikuje se v něm šif-
rovaně. Ochrana osobních údajů je zaručena. Komunikační
možnosti uživatelů systémů DICOM zajišťují předání kvalitní
obrazové dokumentace do jiných připojených zdravotnických
zařízení.

Vlastní technika kolonoskopie vyžaduje zručnost a zku-
šenost. Kolonoskop se opatrně zasouvá vpřed, nasouvá se stře-
vo na endoskop. Předpokladem úspěšné kolonoskopie jsou
zkracování a napřímené držení přístroje. Minimální insuflace
vzduchu nebo CO2, polohování pacienta, odsávání vzduchu
a obsahu usnadňují postup přístroje. 

Kolonoskopie a endoskopické odstranění adenomů tlusté-
ho střeva je jediná prokazatelně účinná metoda sekundární
prevence tlustého střeva. Zásadou je, že se nesnažíme polypy
pouze bioptovat, ale polyp má být kompletně celý odstraněn.
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K odstranění polypu slouží různě tvarované polypektomické
kličky, které jsou oválné, hexagonální nebo smíšené. Při vlast-
ním výkonu je třeba nasadit kličku tak, aby stopka byla pevně
uchycena a elektrickým řezným, resp. smíšeným proudem byl
polyp odstraněn. U vícečetných polypů je možno provést
několik polypektomií a následně polypy v lumen „posbírat“ tri-
podem nebo Dormia košíčkem. Vždy usilujeme o získání veš-
keré odstraněné tkáně k histologickému zpracování, u vícečet-
ných polypů oddělujeme materiál podle úseků střeva, kde byly
polypy odstraněny. Objemné polypy odstraňujeme po částech
tzv. piece-meal technikou. Vždy je dobré nespěchat a nesnažit
se o příliš rychlé zatažení kličky nebo použití vysoké intenzity
proudu. Vyplatí se objemné nebo široce nasedlé polypy od-
straňovat až s odstupem a připravit u rizikových pacientů
i předoperační vyšetření.

Jestliže je polyp přisedlý ke sliznici, je potřeba určité opatr-
nosti, protože je riziko poškození hlubších vrstev stěny střeva
a možnost perforace. Je vhodné nejprve infiltrovat injektorem
spodinu polypu a teprve poté naložit polypektomickou kličku
a upálit. Při provádění polypektomie vždy sledujeme, zda se
drát polypektomické kličky neopírá o ostatní slizniční mukózu,
protože by mohlo dojít k poškození stěny. 

Všichni pacienti po polypektomii jsou dispenzarizováni
podle velikosti a histologické skladby polypu. Histologie je ne-
smírně důležitá při rozlišení mezi hyperplastickými a adenoma-
tózními polypy. Hyperplastické polypy, které mohou být i více-
četné a jejichž velikost je obvykle menší než 5 mm, nemají
maligní potenciál. Adenomatózní polypy mohou být různé ve-
likosti a mohou dosahovat i několikacentimetrových rozměrů.
Maligní změny jsou obvykle nacházeny v polypech, jejichž veli-
kost je 2 cm a více. Jestliže je karcinom potvrzen v hlavičce
stopkatého polypu (karcinom in situ), polypektomie má kura-
tivní charakter. K hodnocení se používají Morsonova kritéria
(diferencovaný nádor, dostatečná zóna zdravé tkáně od místa
řezu minimálně 3 mm, nepřítomnost invaze do krevních a lym-
fatických cév, zhodnocení rizika chirurgického výkonu). Pokud
nádor přesahuje vrstvu m. mucosae, následuje resekce.

Krvácení po endoskopické polypektomii se vyskytuje mezi
0,4 a 3,4 %, nicméně komplikované výkony prováděné tzv.

piecemeal technikou mohou být spojeny s krvácením až ve
24 % případů. Riziko krvácení stoupá s velikostí polypů a je
větší při resekci přisedlých či povrchově rostoucích lézí ve srov-
nání se stopkatými. V naprosté většině případů se krvácení ob-
jevuje v průběhu endoskopické polypektomie nebo bezpro-
středně po ní jako následek nedostatečné termokoagulace
báze polypu. K dalším příčinám krvácení patří užívání antiko-
agulancií, antiagregační léčba, získané či vrozené poruchy
hemokoagulace, trombocytopenie a trombocytopatie. Klinicky
nejvýznamnější je krvácení odložené, které se objevuje zpravi-
dla 24–72 hodin po výkonu. Proto je vhodná 24hodinová hos-
pitalizace nemocných po polypektomiích velkých a přisedlých
polypů. Před polypektomií velkých a plošně rostoucích polypů
je také potřeba vyšetřit základní koagulační parametry a hladi-
ny trombocytů, vhodné je i zjištění krevní skupiny. 

Malé polypy do 10 mm lze odstranit, pokud pacient neuží-
vá antikoagulační léčbu nebo netrpí onemocněním spojeným
s poruchou hemokoagulace. Hodnoty INR pod 1,5 jsou pova-
žovány za bezpečné. Účinná antikoagulační léčba je kontraindi-
kací polypektomie, po vysazení warfarinu je možné očekávat
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pokles INR pod 1,5 během 3–5 dnů. Při nutnosti pokračovat
v antikoagulační léčbě převádíme pacienta na heparin. Kyselina
acetylsalicylová prodlužuje krvácivost, je proto vhodné ji týden
před výkonem a týden po odstranění velkých polypů vysadit.

Riziko krvácení z dlouhé a silné stopky snižuje použití tzv.
endo-loop kličky. Další možností je injikovat ředěný adrenalin
do báze stopky nebo submukózně pod plošně rostoucí polypy.
Je-li patrná báze stopky polypu, můžeme se pokusit zastavit 
krvácení rychlým nasazením polypektomické kličky a zataže-
ním. Některá pracoviště disponují hemoklipy, což jsou kovové
svorky, které se nasadí na krvácející místo pomocí speciálního
zavaděče. Krvácení můžeme zastavit i bipolární sondou nebo
argonovou plazmatickou koagulací. K zástavě krvácení se výji-
mečně používá rovněž etoxysclerol, proběhly také studie s po-
užitím tkáňového lepidla. 

Argonová plazmakoagulace se používá v digestivní endosko-
pii asi od roku 1991. Je vhodná k termické koagulaci tkáňového
povrchu, k zástavě slizničního krvácení a destrukci definované
patologické tkáně. Jde o bezkontaktní monopolární vysokofrek-
venční metodu, při které dosáhneme maximální hloubky koagu-
lace tkáně 2–4 mm. Výhodou je nižší riziko perforace střevní
stěny, častější komplikací je submukózní emfyzém.

Perforace je další závažnou komplikací polypektomie,
frekvence kolísá mezi 0,1 a 0,4 %. Rizikovější je výkon na
pravé polovině střeva, rizikové jsou velké přisedlé polypy. Při
otevřené perforaci střeva následuje bolest břicha s jeho vze-
dmutím. Na prostém rentgenovém snímku je patrné pneumo-
peritoneum. Pokud následuje rychlý chirurgický výkon a nedo-
jde k peritonitidě, většinou se pacient rychle zhojí.  

Někdy se objeví bolest břicha s teplotou až za několik dní,
nemusí být přítomno pneumoperitoneum. Může se jednat

o krytou perforaci nebo o tzv. syndrom koagulovaného střeva
s rizikem přestupu bakterií a vývojem peritonitidy. Zkušený
endoskopista se může pokusit perforaci uzavřít dlouhými
hemoklipy, následuje antibiotická léčba a parenterální výživa.
Chirurgický přístup však stále má své místo. Úmrtnost pro per-
foraci střeva je asi 6 %.

Kolonoskopie má kromě nezastupitelné pozice ve scree-
ningu a diagnostice nádoru střeva také další využití. Kolono-
skopicky lze u většiny pacientů s krvácením zjistit příčinu a až
v 50 % ji ošetřit. Zdrojem krvácení mohou být divertikly,
vaskulární anomálie nebo poradiační kolopatie a další.

Kolonoskop se využívá také k léčbě maligní střevní
obstrukce a zavedení self-expanding drénů. Kolonoskopická
dekomprese se používá v léčbě syndromu akutní pseudoob-
strukce tračníku. 

Kolonoskopie se využívá také v dispenzarizaci osob s vyso-
kým rizikem kolorektálního karcinomu. U nemocných, u nichž
byla zjištěna pankolitida, je vyšší riziko vzniku karcinomu stře-
va při dlouhodobém trvání ulcerózní kolitidy. 

Kolonoskopie a sigmoideoskopie je podle literárních údajů
bezpečná i v těhotenství, ale v pokročilém těhotenství může být
technicky nemožná. O bezpečnosti premedikace midazolamem
není dostatek údajů, fentanyl je zřejmě pro plod bezpečný. 

Současná digestivní endoskopie klade vysoké nároky na
zdravotnický personál. Máme k dispozici kvalitní přístrojovou
techniku, na trhu je dostupné nejrůznější instrumentárium.
Dřívější postupy doporučené na základě pozorování a dojmů
jednotlivců jsou dnes nahrazovány směrnicemi, které vznikly
na základě klinických studií. Stále větší důraz je kladen na bez-
pečnost nemocného.
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Úvod
Až 98 % zhoubných nádorů tlustého střeva jsou histolo-

gicky adenokarcinomy různého stupně diferenciace. V patoge-
nezi je charakteristická postupná progrese premaligních poly-
pů střevní sliznice do invazivního karcinomu. Postiženo je
u 15 % pacientů caecum nebo ascendens, u 10 % colon trans-
versum, u 5 % colon descendens, u 25 % colon sigmoideum
a u 45 % rectum. Asi 3 % nemocných mají synchronní kolo-
rektální nádory a u mnoha dalších jsou spolu s karcinomem na-
lezeny premaligní polypy.1

Přestože je léčba kolorektálního karcinomu (CRC) multimo-
dální, základem kurativních strategií je adekvátní chirurgický
výkon – kompletní resekce primárního nádoru, regionálních
lymfatických uzlin a případných resekovatelných vzdálených
metastáz.  

Hlavními cíli systémové terapie CRC jsou:
– Ve stadiu II a III zabránit návratu nádorové nemoci zničením

mikrometastáz po operačním odstranění primárního nádoru
a spádových lymfatických uzlin.

– Ve stadiu IV při inoperabilním nálezu prodloužit přežívání
pacientů a zmírnit příznaky nádorové nemoci nebo oddálit
jejich objevení. 

– Při hraničně neresekovatelném nálezu zmenšit velikost pri-
márního nádoru a/nebo metastáz a tím umožnit jejich kom-
pletní resekci.

– Zvýšit účinnost předoperační radioterapie při nádorech rekta
stadia II a III. 

Radioterapie hraje důležitou roli v redukci rizika lokální re-
cidivy nádorů rekta a v paliativní terapii výrazně symptomatic-
kých nebo rizikových metastatických ložisek. 

Nejvýznamnějšími změnami v strategii léčby CRC v posled-
ních pěti letech jsou úspěšné využití biologických léků v terapii

generalizovaného onemocnění a zdůraznění kurativního po-
tenciálu metastazektomie v rámci multimodální léčby u části
pacientů ve stadiu IV. 

Cílem tohoto článku je poskytnout přehled léčebných mož-
ností a strategií pro pacienty s kolorektálním adenokarcino-
mem. Podrobněji se jednotlivými aspekty diagnostiky a terapie
zabývají další články v této publikaci. 

Pfiíznaky, diagnostika a staging

Symptomy nádorÛ kolon a rekta
V počátečních stadiích mají CRC zpravidla asymptomatický

průběh. Symptomatologie záleží na lokalizaci nádoru. Nádory
proximálně od lienální flexury způsobují sideropenickou anemii
z chronických krevních ztrát s následnou slabostí a zvýšenou
únavností, abdominální diskomfort a obtížně lokalizovatelné
bolesti břicha. Nádory colon descendens a sigmoidea se proje-
vují střídáním obstipace a průjmů, stolicí s příměsí krve a často
také kolikovitými bolestmi břicha. Může dojít k rozvoji střevní
obstrukce. Nádory rekta způsobují tenezmy, nucení na stolici
a hematochezii. Metastatické onemocnění se projeví podle do-
minantní lokalizace sekundárních ložisek poruchou jaterních
funkcí, dušností, neurologickými příznaky či kachektizací. 

Doporuãená vstupní vy‰etfiení a staging
Prvním diagnostickým výkonem u většiny pacientů s CRC je

kolonoskopie (provedená kvůli lokálním obtížím nebo anemi-
zaci či v rámci screeningu) nebo laparotomie při akutních pro-
jevech nádoru (např. střevní perforace nebo obstrukce). 

V rámci stagingu provádíme vyšetření kompletního krevní-
ho obrazu a základní biochemie, CT hrudníku, břicha a pánve.
Abnormální jaterní nález lze podle potřeby ověřit ultrasono-

Kolorektální karcinom 2009 / 31

MUDr. Tomá‰ Büchler, Ph.D. / Onkologické oddûlení Fakultní Thomayerovy nemocnice  

a 1. LF UK, Praha 

Strategie a cíle léãby nemocn˘ch
s kolorektálním karcinomem 

TNM Stadium Rozsah nádoru 5 let přežívá 

Tis N0 M0 0 Karcinom in situ 100 %

T1 N0 M0 I Invaze submukózy 93,2 %

T2 N0 M0 I Invaze muscularis propria 90 %

T3 N0 M0 IIA Invaze do subserózy nebo perikolické tkáně 84,7%

T4 N0 M0 IIB Perforace viscerálního peritonea nebo přímá invaze do přilehlých orgánů či tkání 72,2 %

T1–2 N1 M0 IIIA T1–2 a metastázy v 1–3 regionálních lymfatických uzlinách 83,4 %

T3–4 N1 M0 IIIB T3–4 a metastázy v 1–3 regionálních lymfatických uzlinách 64,1 %

Jakékoliv T N2 M0 IIIC Metastázy ve 4 nebo více regionálních lymfatických uzlinách 44,3 %

Jakékoliv T, jakékoliv N M1 IV Vzdálené metastázy 8,1 %

tabulka 1 Stadia kolorektálního karcinomu podle TNM klasifikace



grafií nebo magnetickou rezonancí (MR). Při nádorech rekta
má hlavně předoperačně význam MR a endoskopická ultraso-
nografie, které objasní anatomické vztahy nádoru a hloubku
nádorové invaze. Pankolonoskopie má být pokud možno pro-
vedena u všech pacientů, je totiž důležitá pro diagnózu syn-
chronních tumorů. Při zvažování resekce metastáz je indiková-
no vyšetření PET/CT.1,2

Sériové vyšetření hladin nádorových markerů CEA a C19-9
umožní u části pacientů monitorovat průběh nemoci. Rizikové
faktory pro vznik metastáz jsou vyjmenovány v části o adju-
vantní systémové terapii. 

Stadia CRC podle systému TNM a poslední data pětiletého
přežití pacientů jsou uvedena v tabulce 1.3,4 

Lokalizovan˘ kolorektální karcinom
(stadia 0–III) 

Primární operaãní v˘kon u nádorÛ kolon
Rozsah primárního terapeutického operačního výkonu zá-

leží na způsobu diagnózy CRC. Pokud je při diagnostické kolo-
noskopii odstraněn pedunkulovaný polyp a histologie prokáže
karcinom in situ (stadium 0) a okraje resekátu jsou bez nádo-
ru, postačuje dále pacienta sledovat a provádět kontrolní kolo-
noskopická vyšetření.5

V případě nálezu invazivního karcinomu při kolonoskopii je
indikovaná elektivní široká resekce nádoru a lokoregionálních
lymfatických uzlin (minimálně 12). Je možná otevřená operace
nebo laparoskopický výkon. Pokud je chirurgický výkon prová-
děn neodkladně, cíle z onkologického hlediska jsou stejné, ale
jejich dosažení často není možné kvůli komplikujícím faktorům
(například sterkorální peritonitidě). Po operačním výkonu a po-
operační stabilizaci pacienta by mělo následovat vyšetření on-
kologem, který se vyjádří ohledně indikace adjuvantní terapie. 

Adjuvantní chemoterapie
Adjuvantní chemoterapie se jednoznačně doporučuje pro

pacienty ve stadiu III v dobrém celkovém stavu (výkonnostní
stav WHO 0–2). V této skupině pacientů s CRC chemoterapie
na bázi fluoropyrimidinových cytostatik jednoznačně prodlužu-
je dobu do relapsu i dlouhodobé přežití (absolutní zvýšení pro-
centa přežívajících 15 %).5,6 Základní léky používané v systé-
mové terapii CRC jsou uvedeny v tabulce 2.

Po zvážení rizika systémového relapsu může být adju-
vantní chemoterapie indikovaná také ve stadiu II. Známé rizi-
kové faktory pro relaps jsou malý počet (< 12) odebraných
uzlin neumožňující jednoznačné vyloučení přítomnosti lymfa-
tických metastáz, nízce diferencovaný karcinom (grade 3
nebo 4), prorůstání nádoru přes celou stěnu střeva (stadium
T4), perforace nebo obstrukce tlustého střeva jako první pro-
jev nádoru, angioinvaze nebo lymfangioinvaze, a zvýšená
hladina onkomarkeru CEA.2,5,6,7 V klinických studiích nicméně
nebylo jednoznačně prokázáno zlepšení celkového přežití
u pacientů ve stadiu II léčených adjuvantní chemoterapií, jis-
tě i kvůli heterogenní populaci zařazené do těchto studií.
U pacientů ve stadiu II s vysokým rizikem adjuvantní chemo-
terapie prodlužuje dobu do relapsu. V poslední době se ob-

jevily informace, že adjuvantní chemoterapie zhoršuje pro-
gnózu pacientů ve stadiu II, jejichž nádor vykazuje mikrosa-
telitovou instabilitu. 

Doporučovanými režimy pro adjuvantní chemoterapii CRC
je 5-fluorouracil (5-FU) s leucovorinem (LV) a případně i oxali-
platinou nebo capecitabin v monoterapii nebo v kombinaci
s oxaliplatinou (tabulka 3 a 4).

Prvním chemoterapeutickým režimem, u kterého byl pro-
kázán přínos pro přežití pacientů s kompletně resekovaným
primárním nádorem, byla kombinace 5-FU modulovaného
leucovorinem. 5-FU je relativně netoxický, jeho podání snižuje
mortalitu přibližně o 20 % a procento relapsů asi o 35 %.
Adjuvantní chemoterapie 5-FU/LV zvyšuje tříleté přežívání u pa-
cientů ve stadiu II a III (kombinovaná analýza) z 60 % na
70 %.8,9 Podobné výsledky byly dosaženy s použitím capecita-
binu, který byl navíc méně toxický ve srovnání s kombinací 
5-FU/LV v režimu Mayo.10 Přežití bez návratu nemoci pro
pacienty ve stadiu II s vysokým rizikem a ve stadiu III se zlepší
o dalších přibližně 10 % po přidání oxaliplatiny ke kombinaci
5-FU/LV, za cenu zvýšení toxicity, zejména periferní neuropa-
tie.11 Zlepší se také celkové přežití, tento příznivý účinek však
byl prokázán jen u pacientů ve stadiu III, nikoliv ve stadiu II. 

Adjuvantní chemoterapie se má podávat po dobu 6 měsíců.6

V adjuvantních studiích zatím nebyl prokázán účinek irino-
tecanu, i když dosud provedené randomizované studie s irino-
tecanem nebyly pravděpodobně dostatečně kvalitní.5

Při penetraci nádoru do fixované struktury je doporučová-
no zvážit adjuvantní radioterapii na tuto lokalizaci.2

Biologická adjuvantní terapie
Postavení biologické léčby v adjuvanci se stále vyvíjí. Něko-

lik studií s cetuximabem a bevacizumabem stále probíhá.
Nedávno prezentované výsledky randomizované studie CO-8
však neprokázaly účinek bevacizumabu přidaného k adjuvant-
ní chemoterapii FOLFOX na celkové přežití.1 K relapsům sice
docházelo méně ve skupině léčené bevacizumabem, ale po
ukončení 12měsíční terapie se křivky doby do relapsu spojily.
Tento výsledek naznačuje, že metastázy rostou pomaleji bě-
hem podávání bevacizumabu, avšak tento lék není schopen
zabránit jejich vzniku. 

Lokalizované nádory rekta 
Ve srovnání s nádory kolon je u nádorů rekta vyšší riziko

lokální rekurence. Multimodální léčbou lze u pacientů léče-
ných s kurativním záměrem redukovat toto riziko asi na 5 %.
Neoadjuvantní radioterapie a chemoradioterapie kromě
toho v některých případech umožní šetrnější chirurgický vý-
kon se zachováním funkce análního svěrače. U nádorů rekta
stadia T1 a T2 bez postižení lymfatických uzlin je primární
terapie chirurgická, u většiny pacientů je indikovaná totální
excize mezorekta.13 U lokalizovaných nádorů rekta vyššího
stadia je indikovaná předoperační radioterapie nebo radio-
chemoterapie (s konkomitantním podáváním 5-FU nebo
capecitabinu) (blíže viz článek prof. Šlampy v této publikaci:
Současný pohled na chemoradioterapii karcinomu rekta).
Zásady adjuvantní chemoterapie nádorů rekta jsou stejné
jako u nádorů kolon. 
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Metastatick˘ kolorektální karcinom
(stadium IV)

Zásady léãby metastatického kolorektálního
karcinomu

Mezinárodní skupina expertů navrhla, aby se terapie me-
tastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) řídila následují-
cími zásadami: 
a) identifikovat pacienty s omezeným rozsahem metastáz, 

které by mohly být kompletně odoperované před systémo-
vou terapií nebo po ní;

b) naplánovat terapii tak, aby se v ní postupně uplatnily
všechny účinné léky (tj. 5-FU nebo capecitabin, oxaliplatina,
irinotecan, bevacizumab, cetuximab nebo panitumumab –
tabulka 2); 

c) přizpůsobit léčbu výkonnostnímu stavu pacienta; 
d) systémovou terapii zahájit pokud možno intenzivnějším re-

žimem obsahujícím biologický lék.14

Medián celkového přežití pacientů od diagnózy mCRC je
při využití moderních léčebných postupů přibližně 2 roky, bez
léčby asi 9 měsíců. U malé části pacientů je i při generalizova-
ném onemocnění možné dosáhnout dlouhodobé kompletní
remise („vyléčení“). 

Zásadním krokem v rozhodovacím algoritmu pro léčbu ge-
neralizovaného CRC je posouzení resekability metastáz (samo-
zřejmě za podmínky současné operability pacienta).  

Z hlediska léčebné strategie může být u generalizovaného
CRC indikovaná neoadjuvantní, adjuvantní (po resekci primár-
ního nádoru a metastáz) nebo paliativní systémová terapie. Ra-
dioterapie má význam v paliaci, pokud metastázy způsobují vý-
znamné lokální obtíže (například metastázy do CNS, bolestivé
kostní metastázy nebo exulcerující podkožní metastázy). 

Resekovatelné metastázy
Metastazektomie s kurativním záměrem se provádí zejmé-

na pro metastázy do jater a plic. Nejdůležitějšími kritérii při zva-
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Lék Charakteristika Způsob podání Toxicita Využití v léčbě kolorektálního
karcinomu 

5-fluorouracil Analog fluoropyrimidinu, Intravenózní Průjem, myelosuprese, iritace Základní cytostatikum 
cytostatikum ze skupiny (kontinuální infuze konjunktivální a nosní sliznice, v adjuvantní, neoadjuvantní 
antimetabolitů nebo bolusové podání) hyperpigmentace v průběhu žil a paliativní léčbě.

Leucovorin Kyselina folinová Intravenózní, perorální Potencuje účinek 5-FU Vždy v kombinaci s 5-FU. 
(5-formyl tetrahydrofolát) Potencuje účinek 5-FU (vytváří 

s fluorouridinem komplex, který 
blokuje další tvorbu thymidinu).

Capecitabin Derivát fluoropyrimidinu, Perorální Průjem, hand-foot syndrom, Ekvivalentní infuznímu režimu 
cytostatikum ze skupiny myelosuprese, nauzea 5-FU/LV. Využívá se v adjuvanci, 
antimetabolitů neoadjuvanci a paliaci.

Oxaliplatina Platinové cytostatikum Intravenózní Akutní a chronické Lék první volby v kombinaci 
polyneuropatie, nauzea, s fluoropyrimidinem v adjuvantní, 
zvracení, mírná myelosuprese, neoadjuvantní a paliativní terapii. 
alergické reakce

Irinotecan Inhibitor topoizomerázy I Intravenózní Průjem, myelosuprese, zvracení Paliativní chemoterapie. 
Podává se v monoterapii nebo 
v kombinaci s fluoropyrimidinem.

Bevacizumab Rekombinantní Intravenózní Tromboembolie (arteriální Metastazující karcinom tlustého 
humanizovaná a venózní), gastrointestinální střeva nebo rekta v kombinaci 
monoklonální protilátka perforace, zhoršené hojení ran, s chemoterapeutickým režimem 
proti VEGF hypertenze, proteinurie obsahujícím fluoropyrimidin. 

Cetuximab Chimerická monoklonální Intravenózní Těžké alergické reakce, exantém,  Metastazující kolorektální 
protilátka proti EGFR suchá kůže, kožní fisury, průjmy, karcinom, jehož buňky exprimují 

hypomagnezemie EGFR a obsahují nemutovaný 
gen K-ras, v kombinaci s chemoterapií 
nebo samostatně u pacientů, 
u kterých selhala léčba oxaliplatinou 
a irinotecanem a kteří nesnáší 
irinotecan. 

Panitumumab Humánní monoklonální Intravenózní Alergická reakce, průjem, 3. linie paliativní terapie 
protilátka proti EGFR hypomagnezemie, exantém metastatického karcinomu, jehož 

buňky exprimují EGFR a obsahují 
nemutovaný gen K-ras. Podává se
v monoterapii pacientů, u kterých
selhala léčba chemoterapeutickými 
režimy zahrnujícími fluoropyrimidin, 
oxaliplatinu a irinotecan.

tabulka 2 Základní léky pouÏívané v systémové terapii kolorektálního karcinomu



žování metastazektomie je možnost jejich kompletní resekce
při zachování adekvátních jaterních či plicních funkcí, nepřítom-
nost neresekovatelných jiných nádorových ložisek a provedení
kompletní (R0) resekce primárního nádoru. U některých pacien-
tů můžou být indikovány i opakované resekce metastáz.15

Je zajímavou a zatím nevyřešenou otázkou, zda má při dia-
gnóze operabilních metastáz u nepředléčeného pacienta ihned
následovat chirurgický výkon, nebo má být před ním vmeze-
řena neoadjuvantní (bio-)chemoterapie. Cílem neoadjuvantní
systémové léčby je zmenšení metastáz tak, aby bylo možné
provést definitivní metastazektomii s kurativním záměrem.
Kromě toho dochází k potlačení či likvidaci mikrometastáz. 

Možností snížit vysoký počet relapsů (až 65–75 %) po jaterní
metastazektomii se zabývala nedávno publikovaná studie
III. fáze skupiny EORTC.16 Autoři randomizovali 364 pacientů
s CRC a maximálně 4 metastázami do jater k 6 cyklům che-
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Chemoterapie

5-FU + LV 5-FU 370–425 mg/m2/den i. v. bolus den 1–5

(režim podle Mayo Clinic) LV 20–25 mg/m2/den i. v. bolus den 1–5

Interval 28 dní

5FU + LV LV 200 mg/m2 i. v. 2hodinová infuze před 5-FU, den 1 a 2

(režim podle de Gramonta) 5-FU 400 mg/m2 i. v. bolus následován 600 mg/m2 i. v. kontinuálně 22 h, den 1 a 2

Interval 14 dní 

FOLFOX-4 LV 200 mg/m2 i. v. 2hodinová infuze před 5-FU, den 1 a 2

5-FU 400 mg/m2 i. v. bolus následován 600 mg/m2 i. v. kontinuálně 22 h, den 1 a 2

Oxaliplatina 85 mg/m2 i. v. den 1

Interval 14 dní

FOLFOX-6 LV 200 mg/m2 i. v. 2hodinová infuze před 5-FU, den 1 a 2

5-FU 400 mg/m2 i. v. bolus den 1 následován 2 400 mg/m2 i. v. kontinuálně 46 h

Oxaliplatina 100 mg/m2 i. v. den 1

Interval 14 dní

Modifikovaný FOLFOX-6 LV 200 mg/m2 i. v. 2hodinová infuze před 5-FU, den 1 a 2

(mFOLFOX-6) 5-FU 400 mg/m2 i.v. bolus den 1 následován 2 400 mg/m2 i. v. kontinuálně 46 h

Oxaliplatina 85 mg/m2 i. v. den 1

Interval 14 dní

FOLFIRI LV 400 mg/m2 i. v. 2hodinová infuze před 5-FU den 1

5-FU 400 mg/m2 i. v. bolus den 1, poté 2 400 mg/m2 i. v. v kontinuální infuzi 46 h

Irinotecan 180 mg/m2 i. v. v 90minutové infuzi den 1

Interval 14 dní

FLOX 5-FU 500 mg/m2 i. v. bolus 1 h po zahájení infuze LV týdně během 6 týdnů každého 8týdenního cyklu

LV 200 mg/m2 i. v. 2hodinová infuze týdně během 6 týdnů každého 8týdenního cyklu

Oxaliplatina 85 mg/m2 i. v. v 2hodinové infuzi před 5-FU a LV týden 1, 3, 5 každého 8týdenního cyklu

Capecitabin Capecitabin 1 250 mg/m2 p. o. 2x denně den 1–14

Interval 21 dní 

Možno kombinovat s oxaliplatinou (režim XELOX) či irinotecanem (XELIRI) v dávkách uvedených výše 
u FOLFOX-4 a FOLFIRI

Biologická léčba

Bevacizumab Bevacizumab 5 mg/kg i. v. v 30- až 90minutové infuzi

Interval 14 dní, léčba se zahajuje vždy v kombinaci s chemoterapií, nejčastěji s FOLFOX-4 nebo FOLFIRI, 
v podávání bevacizumabu se pokračuje do progrese

Cetuximab Cetuximab 400 mg/m2 i. v. nasycovací dávka v 2hodinové infuzi den 1, poté 250 mg/m2 i. v. v 1hodinové infuzi

Interval 7 dní, léčba se zahajuje vždy v kombinaci s chemoterapií, nejčastěji s FOLFIRI nebo irinotecanem, 
v podávání cetuximabu se pokračuje do progrese

Panitumumab Panitumumab 6 mg/kg i. v. v 60minutové infuzi

Interval 14 dní, podává se v monoterapii

tabulka 3 Nejãastûj‰í reÏimy chemoterapie a biologické léãby v terapii kolorektálního karcinomu

Adjuvantní Paliativní

FOLFOX-4 nebo XELOX 1. a 2. linie

FOLFOX-6 nebo mFOLFOX-6 FOLFOX-4 nebo XELOX

Capecitabin FOLFOX-6 nebo mFOLFOX-6

5-FU/LV podle de Gramonta FOLFIRI nebo XELIRI

5-FU/LV podle Mayo Clinic 5-FU/LV podle de Gramonta

5-FU/LV podle Mayo Clinic

Capecitabin

(všechny výše uvedené režimy možno
kombinovat s bevacizumabem 
nebo cetuximabem)

3. linie

Irinotecan ± cetuximab

Panitumumab

tabulka 4 Nejãastûji pouÏívané reÏimy pro adjuvantní 
a paliativní terapii kolorektálního karcinomu



moterapie FOLFOX-4 před operací a 6 cyklům po operaci ane-
bo do kontrolní skupiny bez systémové léčby. Tříleté přežívání
bez progrese bylo významně vyšší u pacientů s touto
perioperační chemoterapií (42 % vs 33 %).16 Tato studie
EORTC 40983 definovala nový standard v léčbě resekovatel-
ných metastáz CRC a v nejnovějších doporučeních NCCN
i ESMO je patrný příklon k neoadjuvantní chemoterapii před
resekcí primárně resekovatelných metastáz.2,17 Důvodem pro
upřednostnění neoadjuvantní chemoterapie před primární chi-
rurgickou léčbou je i to, že výsledky systémové nebo regionál-
ní adjuvantní terapie po metastazektomii nejsou jednoznačné
(dvě randomizované studie III. fáze18,19 neprokázaly signifikant-
ní zlepšení přežívání pacientů). 

Podle prvních výsledků neoadjuvantní systémová terapie
s přidáním biologických léků bevacizumabu nebo cetuximabu
(u pacientů s nemutovaným onkogenem K-ras v nádorových
buňkách) dosahuje vysokého procenta léčebných odpovědí
a neovlivňuje výrazněji pooperační morbiditu.20,21

Je jasné, že nové postupy v léčbě mCRC budou vyžadovat
ještě užší spolupráci mezi chirurgy a klinickými onkology, než
je tomu dosud. 

Paliativní léãba 1. a 2. linie 
Většině pacientů s mCRC není možné nabídnout potenciál-

ně kurativní terapii, nicméně systémová chemoterapie a biolo-
gická léčba (tabulka 2, 3 a 4) prokazatelně prodlužují celkové
přežití pacientů a příznivě ovlivňují symptomy nádorové
nemoci. Při použití optimálního léčebného režimu se navíc daří
dosáhnout resekability u asi 30 % pacientů s původně nerese-
kovatelnými metastázami v játrech nebo plicích, což u asi 25 %
z nich vede k dlouhodobé kompletní remisi.22,23

Prokázalo se, že režimy kombinující 5-FU/LV s oxaliplatinou
(FOLFOX) nebo irinotecanem (FOLFIRI) vedou ve srovnání se sa-
motným 5-FU/LV k vyššímu procentu terapeutických odpovědí
a delšímu přežití.24,25 Proto je u pacientů v adekvátním klinic-
kém stavu (performance status 0–2 podle WHO) vhodné
zahájit terapii jednou z těchto kombinací, obzvláště pokud je
cílem terapie dosáhnout resekability metastáz nebo primární-
ho nádoru. Pokud dojde k progresi, v léčbě 2. linie lze využít
druhou z těchto kombinací – sekvence FOLFOX-FOLFIRI 
a FOLFIRI-FOLFOX jsou totiž ekvivalentní.26

U pacientů, u nichž se předpokládá horší snášenlivost léč-
by, se upřednostňují režimy obsahující 5-FU/LV nebo capecita-
bin. Režimy, ve kterých se 5-FU podává v kontinuální infuzi

(podle de Gramonta), vyžadují zavedení žilního portu, ale ve
srovnání s bolusovým podáním 5-FU (režim podle Mayo Clinic)
dosahují výrazně vyššího procenta klinických odpovědí (33 %
vs 14 %), mírně lepšího času do progrese (26 vs 22 týdnů)
a statisticky nesignifikantně delšího celkového přežívání (62 vs
58 týdnů) při nižší toxicitě.27 Perorální fluoropyrimidiny capeci-
tabin a UFT (uracil + tegafur) jsou ekvivalentní s infuzním 5-FU,
co se týče odpovědí i toxicity.28,29 Jejich výhodou je to, že není
potřeba žilní port, jejich nevýhodou je vysoká cena.   

Účinnost léčby režimy doporučovanými pro 1. a 2. linii pa-
liativní terapie (tabulka 4) se zvýší přidáním biologického léku
bevacizumabu nebo cetuximabu. Kombinace chemoterapie +
bevacizumab + cetuximab však celkové přežití zhoršuje.30

Prediktivní molekulární markery pro odpověď na bevacizu-
mab zatím nebyly nalezeny. Kontraindikacemi je jen alergie, tě-
hotenství nebo kojení, zvýšené riziko nežádoucích účinků
tromboembolického charakteru mají pacienti starší 65 let a pa-
cienti s arteriální trombotickou příhodou v anamnéze. V ran-
domizovaných studiích prokázal bevacizumab účinnost v kom-
binacích s chemoterapiemi XELOX, FOLFOX (v 1. i 2. linii),
FOLFIRI, IFL a 5-FU/LV.31

Cetuximab je účinný jen u pacientů s nemutovaným (wild-
type) onkogenem K-ras v nádorových buňkách. Registrační
omezení dále vyžaduje expresi EGFR nádorem, i když tento
znak není podle klinických studií prokázaným prediktivním fak-
torem. Cetuximab lze podávat v monoterapii, kombinaci s iri-
notecanem či režimy FOLFOX, XELOX, FOLFIRI a XELIRI.31

Pacienti, kteří jsou schopni snášet intenzivnější režim, pro-
to zahajují chemoterapii pro metastatické onemocnění režimy
kombinujícími 5-FU/LV nebo capecitabin s oxaliplatinou nebo
irinotecanem a biologickým lékem – bevacizumabem, nebo
pacienti bez mutace K-ras v nádoru cetuximabem. 

Paliativní léãba 3. linie
Při progresi po chemoterapeutických režimech obsahujících

5-FU, oxaliplatinu a irinotecan jsou další možnosti aktivní pro-
tinádorové terapie omezené. Pokud pacienti zatím nebyli léče-
ni cetuximabem a splňují indikační kritéria (tabulka 2), může
být indikována kombinace irinotecan + cetuximab.32 Je také
možno podat cetuximab v monoterapii, i když zde dosáhlo
parciální regresi pouze 11 % pacientů.32

Panitumumab je podobně jako cetuximab indikovaný 
jen pro pacienty s nemutovaným onkogenem K-ras v nádoru.
U nemocných rezistentních na chemoterapii prodlužuje čas do
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Kritéria Chemoterapie

Skupina I – fit Soběstačný/á Plná dávka, pokud je předpoklad, že nádor zkrátí předpokládané přežití
Bez závažné komorbidity

Skupina II – intermediate Nesoběstačný/á v jedné nebo více IADL Zvážit redukci od první dávky

Skupina III – frail Nesoběstačný/á v jedné nebo více ADL Chemoterapie není vhodná, doporučená je symptomatická terapie

Tři nebo více komorbidit

Minimálně jeden geriatrický syndrom
Vysvětlivky
ADL – aktivity denního života (activities of daily living) – např. příjem potravy, kontinence, oblékání, koupání, mobilita; IADL – instrumentální aktivity denního života
(instrumental activities of daily living) – např používaní dopravy, nakupování, příprava jídla, užívání léků, správa vlastních financí; geriatrické syndromy – demence,
delirium, pády, spontánní fraktury, deprese

tabulka 5 Kritéria pro léãbu star‰ích pacientÛ s kolorektálním karcinomem chemoterapií
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progrese (13,8 týdne vs 8,5 týdne; p = 0,0001). Prodloužení
celkového přežívání nebylo dosaženo, pravděpodobně kvůli
značnému překřížení ramen v registrační studii.33 Při progresi
po chemoterapiích FOLFIRI a FOLFOX u pacientů s mutací K-ras
jsou možnosti omezené na monoterapii irinotecanem, klinic-
kou studii nebo symptomatickou léčbu.34

Trvání paliativní terapie
U nás se nejčastěji plánuje systémová terapie do předem de-

finovaného počtu cyklů s přešetřením v půli léčby a po jejím
ukončení. V klinických studiích často léčba zvoleným chemote-
rapeutickým režimem pokračuje do progrese, pokud ovšem ne-
dojde k limitující toxicitě. Existují však i další strategie systémo-
vé léčby, které jsou zřejmě rovnocenné, co se týče celkového
přežívání pacientů. Je možné pacienty léčit do tzv. nejlepší tera-
peutické odpovědi, kde při přešetření po intervalu 2–3 měsíců
již nedochází k další regresi nádoru. Systémová léčba se v tom-
to bodě přeruší a při progresi se znovu zahájí stejným režimem.
Další možností je po 6 cyklech chemoterapie FOLFOX ukončit
terapii oxaliplatinou a pokračovat jen v „udržovací“ chemote-
rapii 5-FU/LV. Oxaliplatina se do léčby vrátí při progresi. Tato
strategie (nazvaná podle klinické studie OPTIMOX1) snižuje to-
xicitu terapie bez negativního vlivu na výsledky léčby.35

Terapie star‰ích pacientÛ s kolorektálním
karcinomem

Vrchol incidence CRC je ve věku 65–70 let. Věk není kon-
traindikací žádného z uvedených léčebných postupů, včetně
biologické léčby. Klinické studie prokázaly stejné výsledky léč-
by u starších i mladších pacientů. Léčebné postupy u starších
nemocných jsou však často modifikované horším výkonnost-

ním stavem, komorbiditami, konkomitantní medikací a sociál-
ním zázemím. Skupina expertů nedávno publikovala algorit-
mus pro posouzení vhodnosti systémové terapie u starších ne-
mocných s CRC.36

Očekávaná délka života v České republice ve věku 65 let je
14 let u mužů a 17 let u žen, což výrazně převyšuje prognózu
pacientů s neléčeným CRC. Pokud je starší nemocný v dobrém
celkovém stavu, podobně jako u mladších pacientů lze léčbu
metastatického CRC zahájit kombinovanou chemoterapií
FOLFOX nebo FOLFIRI s biologickým lékem (bevacizumabem
nebo cetuximabem). Pro tuto populaci je zvláště vhodná per-
orální terapie capecitabinem, ovšem po důkladném zvážení
potenciálu k lékovým interakcím u polymedikovaných starších
pacientů.36

Indikaci systémové adjuvantní terapie je nutno pečlivě zvá-
žit s ohledem na očekávanou délku života a potenciální nežá-
doucí účinky, protože u CRC je redukce rizika adjuvantní che-
moterapií relativně malá (celkové přežití ve stadiu III se zvýší
o cca 15 %).  

Závûr
Z uvedeného přehledu léčebných strategií je zřejmé, že

v zájmu optimálního výsledku terapie vyžaduje každý pacient
s CRC komplexní a kvalifikované posouzení. Bylo prokázáno,
že výsledky chirurgické terapie jsou lepší ve specializovaných
centrech s velkým počtem operovaných pacientů s touto dia-
gnózou. Pro nemocné je rovněž výhodné, aby se systémová
terapie a radioterapie prováděla v onkologických centrech
s možností podat biologické léky či zařadit pacienty do klinic-
kých studií.
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Dominantní léčbou nádorů kolorekta je radikální chirurgic-
ká resekce. Po resekci ale přetrvává významné riziko mikrome-
tastatického rozsevu, který ohrožuje metachronním relapsem
onemocnění. Proto byly s rutinním zavedením chemoterapie
v onkologii zjišťovány možnosti její adjuvantní aplikace také
u těchto nádorů. Do současnosti prošla adjuvantní chemotera-
pie vývojem, který počíná již v 50. letech předchozího století,
s následujícími charakteristikami:
– ukazatelem účinnosti je celkové přežití, resp. prodloužení

přežití a doba přežívání do relapsu onemocnění;
– předmětem léčby jsou nádory stadia II a III (stadia B a C po-

dle Dukese);
– dosud nebyl do standardní terapie zaveden žádný biomarker

s ověřeným prediktivním a prognostickým významem u obou
stadií;

– k určení signifikantního přínosu adjuvantní chemoterapie ve
smyslu prodloužení přežití je třeba studií na velkých soubo-
rech, se stovkami až tisícovkami probandů;

– adjuvantní chemoterapie zatím vycházela z fluorovaných
pyrimidinů samotných nebo v kombinaci s dalšími látkami. 

V˘voj adjuvantní chemoterapie

Fluorované pyrimidiny
Až do 80. let se nezdařilo v žádné studii potvrdit význam

adjuvantní chemoterapie u žádného stadia nádorů kolon nebo
rekta. Z výsledků bylo patrné, že soudobá chemoterapie ne-
měla v adjuvantní indikaci dostatečnou účinnost anebo byl úči-
nek minimální a při stávajících počtech nemocných ve studii jej
nebylo možno statisticky prokázat. To dokládá i rozsáhlá me-
taanalýza z roku 1986, která jednoznačně potvrzuje pouze
„trend“ k delšímu přežívání u nemocných léčených různými
schématy chemoterapie. Rozdíl v délce přežívání byl pod hra-
nicí statistické významnosti. Poprvé byl přínos adjuvantní che-
moterapie prokázán ve studii NSABP C-O1 v roce 1988.1 Na
souboru 1 166 nemocných s nádory kolon stadia II a III (Dukes
B a C) je prokázáno prodloužení přežívání a intervalu bez zná-
mek onemocnění po aplikaci chemoterapie MOF (methyl-
CCNU, vincristin, 5-fluorouracil [5-FU]). V našich podmínkách
nebyla tato chemoterapie aplikovatelná vzhledem k absenci re-
gistrace methyl-CCNU (semustin). Další studie Laurieho z roku
19892 prokázala přínos chemoterapie 5-FU + levamisol ve
smyslu prodloužení přežívání ve srovnání s levamisolem samot-
ným nebo bez léčebné intervence. Podobné výsledky potvrdila
i studie Intergroup 0035 u 929 nemocných stadia III.3

U 318 nemocných stadia II nebylo prodloužení přežití signifi-

kantní. Režim levamisol + 5-FU se na krátkou dobu stal stan-
dardním pro adjuvantní chemoterapii. Bolusový režim 5-FU +
levamisol byl prvním režimem s ověřeným přínosem, který bylo
možné aplikovat v ČR. 

V 80. letech byla popsána modulace účinku 5-FU leucovo-
rinem (kyselinou listovou). Účinek modulovaných režimů leu-
covorin (LV) + 5-FU (5-FU/LV neboli FUFA) prokázal přínos při
srovnání se samotnou chirurgickou terapií. Ve studii IMPACT4

bylo patrné tříleté přežívání bez relapsu 66 % vs 44 % ve pro-
spěch adjuvantní terapie u stadia III, u stadia II byl rozdíl nesig-
nifikantní, 79 % vs 76 %. Logickým pokračováním klinického
výzkumu bylo srovnání režimů 5-FU + levamisol vs 5-FU + LV.
To bylo předmětem studie NSABP C-04.5 Pětileté přežívání bez
relapsu 60 % vs 65 % bylo ve prospěch režimu 5-FU/LV (signi-
fikantní) a celkové přežívání v 5 letech bylo 70 % vs 74 % též
ve prospěch 5-FU/LV (nesignifikantní). Dalším výstupem studie
bylo potvrzení, že přidání levamisolu k režimu 5-FU/LV nepři-
náší další zlepšení výsledků. Režim levamisol + 5-FU byl nahra-
zen režimem 5-FU/LV. Po dobu více než 10 let pak různé mo-
difikace režimu 5-FU/LV představovaly standard adjuvantní
terapie. V periodě 5-FU/LV byly předmětem klinických studií
otázky další modifikace: 
– určení ideální celkové doby aplikace chemoterapie;
– určení dávky leucovorinu;
– srovnání bolusové vs kontinuální, resp. prodloužené aplikace

5-FU; 
– přínos modulace odpovědi interferonem;
– možnosti nahrazení 5-FU perorálními přípravky, resp. srovná-

ní jejich účinnosti s původním režimem 5-FU/LV.
Účinnost režimů levamisol + 5-FU a 5-FU/LV byla původně

prokázána při celkové době aplikace 12 měsíců. Studie Inter-
group 00896 neprokazuje signifikantní rozdíly v účinnosti reži-
mu 5-FU/LV při zkrácení celkové doby aplikace na 6 měsíců. To
ale nelze prokázat u režimu levamisol + 5-FU. Proto byl dále
zvolen jako standard režim 5-FU/LV po dobu 6 měsíců. Otázka
dalšího zkrácení doby chemoterapie na 3 měsíce byla předmě-
tem studie NCIC srovnávající bolusový režim 5-FU/LV s konti-
nuální infuzí 5-FU (300 mg/m2) po dobu 12 týdnů.7 Rozdíly
v parametrech přežívání nebyly signifikantní. U kontinuální
aplikace byla patrná signifikantně nižší toxicita. S ohledem na
nízký počet nemocných ve studii nebylo možné výsledky využít
jako podklad pro standard terapie. 

Dávkování leucovorinu při modulaci účinku 5-FU se nikdy
nezdařilo odvodit z farmakokinetických a farmakodynamic-
kých ukazatelů a vždy byl dávkován empiricky. V adjuvantní in-
dikaci bylo srovnání vysoko- a nízkodávkovaných režimů před-

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D. / Ústav radiaãní onkologie FN Na Bulovce, Praha

Co pfiiná‰í adjuvantní chemoterapie
u karcinomu kolorekta?



mětem studie Intergroup 0089.6 Nebyl prokázán signifikantní
rozdíl mezi vysokodávkovaným režimem leucovorinu (500 mg/m2

6x týdně, interval 8 týdnů) a nízkodávkovaným režimem
(20 mg/m2 po dobu 5 dní, interval 4 týdny) (tabulka 1).

Podobně prokazuje ojedinělá studie QUASAR8 identickou
účinnost režimů 5-FU/LV s vysokými i nízkými dávkami leuco-
vorinu. Studie QUASAR je ojedinělá v několika aspektech:
– zařazuje pouze nemocné ve stadiu II; 
– randomizace vychází z nahodilého rozhodnutí lékaře při

nejistotě o indikaci (která je u stadia II evidentní);
– srovnává režimy vysokodávkovaného a nízkodávkovaného

leucovorinu;
– zařazuje i nemocné s karcinomem rekta;
– ověřuje u stadia II signifikantní vliv adjuvantní chemoterapie

na frekvenci relapsů a nesignifikantní vliv na přežívání. 
Nízkodávkovaný režim se stal základem pro jednoduchý

a aplikačně nenáročný režim FUFA Mayo, který byl po dlouhou
dobu standardem adjuvantní léčby.

Mechanismy účinku 5-FU, resp. fluorovaných pyrimidinů,
a dvě cesty jejich anabolismu (DNA aktivace a RNA aktivace)
jsou dobře popsané. Se záměrem využít obou cest byly vyvinu-
ty režimy kombinující bolusové podání a kontinuální infuzi. Zá-
kladem je režim „de Gramont“ označovaný též jako LV5FU2
nebo LVFU2 (bolus + kontinuální infuze 48 hod. 1x za 2 týdny).
Na základě příznivých výsledků u pokročilých onemocnění, kde
režim LV5FU2 prokázal vyšší účinnost ve srovnání s bolusovou
aplikací, byla vedena srovnávací studie režimů FUFA Mayo vs
LV5FU2 (de Gramont).9 Rozdíly v účinnosti nejsou patrné, ale
u režimu LV5FU2 je patrná signifikantně nižší toxicita (p < 0,001).
Režim LV5FU2 se proto vedle režimu Mayo stal dalším stan-
dardem aplikace 5-FU v adjuvantní terapii. Je také základem
pro kombinace s dalšími účinnými látkami, podobně jako v léč-
bě pokročilých onemocnění. 

Počátkem 90. let byly poprvé ověřovány kombinace režimů
5-FU/LV s dalšími látkami. Experimentální a teoretické nálezy
podporovaly kombinaci s interferonem. V rozsáhlé studii
NSABP C-055 se ale nepodařilo prokázat přínos přidání inter-
feronu-α2a k bolusovému režimu 5-FU/LV (s vysokodávkova-
ným leucovorinem) v parametrech délky přežívání bez relapsu
a v celkovém přežívání. Kombinace s interferonem byly dále
opouštěny a nikdy se nestaly standardním schématem. 

Technická náročnost kontinuální aplikace 5-FU již dlouhou
dobu podporuje snahy o nahrazení perorálními přípravky, kte-
ré by měly podobné farmakokinetické a farmakodynamické
vlastnosti. Dvě perorální formy – tegafur a capecitabin – jsou
prekursory 5-FU a mají dostatečnou biologickou dostupnost.
Účinnost tegafuru samotného v adjuvantní indikaci nikdy ově-
řena nebyla. Tegafur v kombinaci s uracilem (UFT) byl porov-

náván s režimem FUFA Mayo bez průkazu rozdílu v účinku
(prokázána „non-inferiority“).10 Podobně capecitabin byl též
srovnáván s režimem FUFA Mayo ve studii X-ACT.11 Bylo pro-
kázáno signifikantní prodloužení přežití bez relapsu, stejné cel-
kové přežívání a jednoznačně nižší toxicita u capecitabinu.
Výsledky srovnávacích studií capecitabinu i UFT jsou publikova-
né v době, kdy režim FUFA Mayo již není standardem. Nicmé-
ně alespoň pro capecitabin je v současné době dostatek dat ze
studií u pokročilých onemocnění, která prokazují ekvipotenci
infuzních režimů (např. de Gramont – LV5FU2) a capecitabinu
samotného. Zřejmě nemá smysl dále ověřovat náročným kli-
nickým pokusem totéž v adjuvantní terapii. Předmětem studií
jsou nyní kombinace více účinných látek vycházející ze základu
fluorovaných pyrimidinů v infuzní nebo perorální formě.

Oxaliplatina a irinotecan
Během 90. let byla v léčbě nádorů kolorekta ověřena účin-

nost dalších látek a vedle fluorovaných pyrimidinů se ve stan-
dardní chemoterapii uplatnil i irinotecan a oxaliplatina. Násle-
duje období biologické léčby, současně s chemoterapií se
uplatňují blokátory EGFR cetuximab a panitumumab a bloká-
tor VEGF bevacizumab. Logicky po ověření účinku u pokroči-
lých onemocnění probíhaly studie zjišťující přínos v terapii
adjuvantní. Podkladem pro standardní chemoterapii se zatím
stala významná studie MOSAIC12 srovnávající infuzní režim
LV5FU2 s režimem FOLFOX-4 v šestiměsíční aplikaci u nádorů
stadia II a III (tabulka 2). Výsledky prokazují signifikantní výho-
du režimu FOLFOX v parametrech přežívání bez relapsu i cel-
kového přežívání u nádorů stadia III. U režimu FOLFOX je vý-
raznější toxicita, a to periferní neuropatie, s prodlouženou
perzistencí. Jeden rok po skončení chemoterapie přetrvává
neuropatie stupně 3 nebo 4 ještě u 5 % léčených nemocných.
U nádorů stadia II se nezdařilo prokázat přínos režimu FOLFOX
v žádném z parametrů. Při stratifikaci podle rizikových faktorů,
které se běžně uplatňují jako kritéria aplikace adjuvantní che-
moterapie u stadia II, je určitý přínos patrný, a to v parametru
přežívání bez relapsu i v celkovém přežívání. Nedosahuje ale
statistické významnosti. 

Podobné výsledky potvrzuje i studie NSABP C-0713 srovná-
vající režim Roswell Park (bolusový režim 5-FU/LV 1x týdně) sa-
motný vs v kombinaci s oxaliplatinou (režim FLOX). U stadia III
je opět patrný signifikantní přínos. Riziko toxicity, zejména
ohrožujících průjmů,  je vysoké  v režimu Roswell Park i v reži-
mu FLOX.

Ve studiích s irinotecanem se nezdařilo prokázat přínos
jeho přidání k bolusovým nebo infuzním režimům 5-FU/LV (stu-
die CALGB, ACCORD II, PETACC 3),14, 15,16 navíc se při boluso-
vém režimu zvyšuje toxicita vyššího stupně. 
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Režim Doba aplikace 5leté přežití 5leté přežití bez relapsu

A 5-FU 450 mg/m2 bolus ve dnech 1–5 každý měsíc + levamisol 12 měsíců 63 % (p > 0,05; A vs B) 56 % (p > 0,05; A vs B)

B 5-FU 450 mg/m2 bolus ve dnech 1–5 + LV 20 mg/m2 ve dnech 1–5 
každý měsíc 6 měsíců 66 % (p > 0,05; B vs C) 59 % (p > 0,05; B vs C)

C 5-FU 500 mg/m2 + LV 500 mg/m2 týdně x 6 každé 2 měsíce 6 měsíců 65 % (p > 0,05; A vs C) 60 % (p > 0,05; A vs C)

D 5-FU 450 mg/m2 + LV 20 mg/m2 ve dnech 1–5 každý měsíc + levamisol 6 měsíců 67 % (p = 0,007; A vs D) 60 % (p = 0,014; A vs D)

n = 3 759

tabulka 1 Studie Intergroup 0089



Biologická léãba
Účinek biologické léčby zatím v adjuvantní terapii ověřen

není. Probíhá několik studií, které by mohly přínos prokázat.
Studie NSABP C-0817 srovnává režim FOLFOX-6 samotný vs
FOLFOX-6 s přidáním bevacizumabu. Výsledky publikované
v roce 2009 nepotvrzují výhodu přidání bevacizumabu v para-
metru přežívání bez známek onemocnění při mediánu sledo-
vání 36 měsíců (tabulka 3). 

Studie E520218 má stejné schéma, ale chemoterapii indi-
kuje podle biomarkerů nestability mikrosatelitů (microsatellite
instability – MSI) a ztráty heterozygozity (loss of heterozygosi-
ty – LOH). Kritériem zařazení je MSI-negativita (tzn. stabilita
mikrosatelitů; microsatellite stable – MSS) a LOH-pozitivita.

Studie AVANT, tříramenná, srovnává referenční režim
FOLFOX-4 samotný vs FOLFOX-4 s bevacizumabem vs režim
XELOX s bevacizumabem.18 Studie QUASAR-218 srovnává
režim capecitabin v monoterapii vs capecitabin + bevacizu-
mab. Tato studie připouští capecitabin v monoterapii jako
referenční chemoterapii u nádorů stadia III a stadia II s vyšším
rizikem. Tato studie zařazuje nemocné i poté, co byl u stadia III
potvrzen přínos přidání oxaliplatiny. Je otázkou, nakolik se ješ-
tě samotný capecitabin dá považovat za referenční režim.

Studie PETACC 8 srovnává režim FOLFOX-4 samotný vs
FOLFOX-4 s přidáním cetuximabu. Podobné schéma má studie
NCCTG N0147, režim FOLFOX-6 samotný vs FOLFOX-6 s cetu-
ximabem. Obě studie zařazují pouze nemocné stadia III a ne-
vyžadují EGFR-pozitivitu ani „wild“ typ K-ras.18

Souãasn˘ stav
Z uvedeného historického přehledu studií je patrné, že do-

sud aplikované chemoterapie nebo chemoterapie s biologic-
kou léčbou mají určitý přínos a v parametrech přežívání vedou
ke zlepšení do 40 % u stadia III, méně než 10 % u stadia II.
Studie odhalují rozdíly, k nimž je třeba souborů o řádově stov-
kách až tisícovkách probandů. Zhodnocení výsledků vyžaduje
dlouholetý průběh studie. Navíc je během celé dosavadní his-
torie adjuvantní terapie patrný problém nádorů stadia II, kde
jsou účinky natolik marginální, že dosud nelze jednoznačně
doporučit, kdy a která adjuvantní terapie bude mít přínos.
U stadia II jsou zatím v indikaci standardně využívány klinicko-
patologické rizikové faktory, jako je perforace střeva, obstruk-
ce (ileózní stav), vysoké hladiny CEA před výkonem, lymfangio-
invaze a perineurální propagace, grade III nebo nedostatečný
počet revidovaných uzlin (< 12). 

V současné době preklinický a klinický výzkum proto řeší
zásadní otázky:
– určení a ověření biomarkerů prognostického významu, z nichž

lze odvodit racionální indikaci k adjuvantní terapii per se;
– určení a ověření biomarkerů prediktivního významu, z nichž

lze odvodit, jaký přínos bude mít určitá léčba, tzn. identifika-
ce cílové skupiny nemocných pro přípravek nebo kombinaci;

– ověření náhradních statistických parametrů, které po kratší době
od zahájení léčby predikují délku přežívání a riziko relapsu;

– určení optimální doby aplikace biologické léčby v adjuvantní
indikaci;

– zjištění, do jaké míry lze transponovat výsledky studií u ca coli
na ca recti. 

Biomarkery
V době biologické terapie již zdaleka není jediným pro-

středkem pro stratifikaci nemocných klinické stadium podle
TNM systému, případně doplněné o rizikové faktory, klinické
nebo histopatologické, vycházející z vizuálního vyšetření rese-
kátu. Je to právě biologická léčba, která vyvolává naléhavou
potřebu biomarkerů a další stratifikace často citovanou jako:
„Adenokarcinom kolorekta není jediné (homogenní) onemoc-
nění.“ Připustit lze i předpoklad, že klinické stadium (II vs III)
představuje různá onemocnění spíše než sekvenční vývoj jed-
noho a téhož. Přirozeně řešení otázky biomarkerů staví TNM
klasifikaci do pozice pouze jednoho z prognostických faktorů,
potlačuje binární chápání indikace k adjuvantní léčbě – „stu-
peň 3 = indikace jasná, stupeň 2 = indikace nejasná, vyžaduje
další faktory“ (viz výše). 

Výzkum biomarkerů v současné době masivně využívá již
proběhlých rozsáhlých studií, u jejichž probandů je lze z biolo-
gického materiálu zpětně určovat. Lze uvést několik příkladů:

Ve studii QUASAR bylo metodikou RT-PCR identifikováno
u 1 436 probandů (klinického stadia II) 18 genů, které tvoří
„RS“ (recurrence score). To koreluje spojitě (!) s rizikem reku-
rence (p = 0,004), přežíváním bez relapsu (p = 0,01) a s celko-
vým přežíváním (p = 0,04). Navíc je skóre prognostickým fakto-
rem nezávislým na stagingu, gradingu, lymfovaskulární invazi,
počtu vyšetřených uzlin a deficitu MMR (mismatch repair).19

U probandů studie PETACC 3 byl určen panel biomarkerů
u 420 probandů stadia II a 984 probandů stadia III. Přehled ně-
kterých biomarkerů je uveden v tabulce 4.

Překvapivě prognostická váha některých biomarkerů není
nezávislým faktorem a výrazně se mění podle stadia onemoc-
nění (MSI-H, SMAD4, 18qLOH, p53) (tabulka 4). To je pod-
kladem pro eventuální různý základ stadia II a III spíše než vý-
voj jednoho onemocnění.20
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FOLFOX-4 vs LV5FU2 – 12 cyklů v 6 měsících u stadia II a III ca coli 

Parametr Stadium/stupeň LV5FU2 FOLFOX-4 Hodnota p
(n = 1 123) (n = 1 123)

5leté přežití II 79,9 % 83,7 % 0,258

bez relapsu III 58,9 % 66,4 % 0,005

Celkové II 86,8 % 86,9 % 0,996

přežití III 68,6 % 73 % 0,029

Neurotoxicita Všechny stupně 0 % 92 %

stupeň 3 0 % 12 %

stupeň 2 a 3, 
perzistence 0 % 5 %
1 rok po léčbě

tabulka 2 Studie MOSAIC

FOLFOX-6 vs FOLFOX-6 + bevacizumab – 12 cyklů v 6 měsících 
± 6 měsících bevacizumab u stadia II a III ca coli 

Parametr FOLFOX-6 FOLFOX-6 + bevacizumab Hodnota p
(n = 1 338) (n = 1 334)

Počet relapsů 312 291 0,15

3leté přežití 
bez relapsu 75,5 % 77,4 % 0,15

tabulka 3 Studie NSABP C-08



Studie PETACC 3 také poskytla zatím nejrozsáhlejší sub-
analýzu prognostického i prediktivního faktoru MSI. Faktor byl
vyšetřen u 1 327 probandů stadia II a 1 405 probandů stadia III
jako soubor 10 markerů (bližší popis metodiky přesahuje rá-
mec sdělení). Přehled výsledků udává tabulka 5. MSI status
má pozitivní prognostickou váhu u stadia II vzhledem k době
přežívání bez relapsu i k celkovému přežívání.21

Poněkud kontroverzní je prediktivní význam MSI. Ve studii
PETACC 3 byli všichni nemocní léčeni chemoterapií 5-FU a je
obtížné určit, zda lepší prognóza mohla souviset s větším pří-
nosem, který chemoterapie poskytla. MSI status nijak nepredi-
koval účinek přidání irionotecanu. 

V předchozích studiích byl přínos léčby 5-FU prokázán pou-
ze u nemocných bez MSI (tedy MSS). MSI status se proto stal
kritériem ve studii E5202, kde je u stadia II léčba FOLFOX-6
± bevacizumab aplikována pouze u nemocných s MSS.18 Tato
studie je první svého druhu, která stratifikuje nemocné podle
biomarkerů. 

Studií, které retrospektivně hodnotí prognostické a predik-
tivní faktory, je publikováno mnoho a problematika biomarke-
rů je neobyčejně rozsáhlá. Zatím nebyl žádný z biomarkerů
ověřen do té míry, aby se stal podkladem pro standardní indi-
kaci adjuvantní chemoterapie. Lze předpokládat, že pro indi-
kaci adjuvantní léčby nebude využit jeden biomarker, ale ově-
řený panel (jako např. výše uvedené „recurrence score“).
Vyšetřování některých biomarkerů mj. vyžaduje náročné tech-
niky molekulární biologie, což zpomalí jejich zavádění do stan-
dardního vyšetření po radikální resekci.

Doba sledování a v˘stupní parametry
Metodika ověření účinnosti chemoterapie nebo významu

biomarkeru v klinické studii vychází z hodnocení, resp. kalku-
lace koncového parametru (endpointu). Nejpřesnějším dlouho-
dobým parametrem je přežívání, podíl k intervalu od počátku
léčby (tzn. kvantil), případně medián. Určení tohoto údaje vy-
žaduje vedení studie po mnoho let. Zkrácení doby sledování do
hodnocení výsledků představuje významné urychlení výzkumu.
Proto má význam najít náhradní ukazatel, od nějž lze derivovat
pravděpodobný výsledek parametru přežívání. Sargent a spol.
(AACENT group) ověřil v původní práci korelaci parametru tříle-
tého přežívání bez známek onemocnění a pětiletého přežití.22

Vychází z výsledků 18 randomizovaných studií adjuvantní terapie
kolorektálního karcinomu s 20 898 probandy. Mezi parametry je
vysoký stupeň korelace. Recentně publikoval Sargent a spol.
podobnou analýzu vycházející z 6 velkých randomizovaných stu-
dií (MOSAIC, X-ACT, PETACC 3, NSABP C-06, 07 a C89803).23

Popisuje výraznou korelaci mezi dvouletým přežitím bez zná-
mek onemocnění a pěti- i šestiletým přežíváním (tabulka 6).
Navíc u nádorů stadia III je korelace těsnější. Tyto statistické
analýzy dávají podklad pro hodnocení dalších klinických studií
a pro interpretaci, resp. predikci jejich výsledků. 

Příkladem je studie NSABP C-0817, jejíž výsledky tříletého
přežití bez známek onemocnění byly publikovány v roce 2009.
Včasná derivace výsledků s předstihem až 4 roky je významná
i z toho hlediska, že při účinné léčbě rekurencí, která je do-
stupná, se možnost přesného hodnocení parametrů přežívání
až o léta oddaluje. Sargentovy analýzy mohou urychlit zavádě-
ní biomarkerů jako indikačních kritérií. 

Doba aplikace biologické terapie
Optimální doba aplikace biologické terapie v adjuvantní in-

dikaci není známá. V probíhajících studiích s bevacizumabem
(QUASAR-2, E5202) je podávána chemoterapie 6 měsíců a be-
vacizumab 12 měsíců. Ve studiích s cetuximabem (PETACC 8,
N0147) je podávána chemoterapie i cetuximab 6 měsíců. Re-
centní výsledky studie NSABP C-08 dávají prostor k úvaze
o delší aplikaci bevacizumabu. Dříve než budou publikovány
výsledky dalších probíhajících studií, optimální doba aplikace
biologické terapie v adjuvanci zůstane neznámá. 

Problematika nádorÛ rekta
Do jaké míry lze derivovat výsledky ze studií u nádorů kolon

na nádory rekta, nelze v současné době jednoznačně posoudit.
Riziko lokální recidivy bylo výrazně sníženo předoperační nebo
pooperační chemoradioterapií, celkově pod 10 %. Přesto se
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Prognostická hodnota p pro parametr
Biomarker přežití bez relapsu (Coxova regresní analýza) 

Stadium II Stadium III

MSI-H 0,004 0,006

p53 0,99 0,02

TS 0,002 0,003

SMAD4 0,73 < 0,0001

18q LOH 0,003 0,91

hTERT 0,32 0,006

K-ras 0,79 0,69

B-raf 0,89 0,26
Vysvětlivky 
MSI-H – vysoký stupeň nestability mikrosatelitů (microsatellite instability-high);
TS – thymidylsyntáza; LOH – ztráta heterozygozity (loss of heterozygosity)

tabulka 4 Prognostická váha biomarkerÛ ve studii PETACC 3

Hodnota HR 
(univariantní analýza) 

Stadium Parametr s 95% intervaly Hodnota p
spolehlivosti

II Přežití bez relapsu 0,26 (0,11–0,65) 0,004

Celkové přežití 0,153 (0,037–0,631) 0,009

III Přežití bez relapsu 0,69 (0,47–1,01) 0,06

Celkové přežití 0,674 (0,426–1,07) 0,09

tabulka 5 MSI ve studii PETACC 3 – srovnání vysokého stupnû
MSI (MSI-H) a nízkého stupnû MSI (MSS) 
v hodnotách HR (hazard ratio)

Stadium II + III Stadium III

Parametry 5leté 6leté 5leté 6leté
přežívání přežívání přežívání přežívání

2leté přežití bez relapsu 0,59 0,77 0,91 0,91

3leté přežití bez relapsu 0,62 0,77 0,93 0,89

tabulka 6 Korelace parametrÛ – pfieÏití bez relapsu a celkového
pfieÏívání – studie MOSAIC, X-ACT, PETACC 3, 
NSABP C-06, 07 a C89803 (koeficienty R2, 
metodika „weighted least squares“ – hodnoty 0–1,
1 = maximální korelace)
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pětileté přežívání nezlepšuje a zůstává kolem 65–67 %, což je
méně než u nádorů kolon stadia III. Ojedinělá studie QUASAR8

zařadila vedle nádorů kolon i nádory rekta stadia II. Prokázala
signifikantní přínos chemoterapie (5-FU/LV nebo 5-FU + leva-
misol) ve smyslu prodloužení přežití bez rekurence, pro-
dloužení celkového přežití však není signifikantní. Ve studii
EORTC 22921 se nezdařilo prokázat signifikantní vliv na přeži-
tí při aplikaci pooperační chemoterapie 5-FU/LV (u ozářených
nemocných).24 Potenciálním prediktivním faktorem pro účinek
pooperační adjuvantní chemoterapie s předchozí předoperační
chemoradiací může být downstaging. Práce Fietkau a spol.25

ale ukazují, že T-downstaging může být prediktorem pouze při
samostatné radioterapii a N-downstaging není prediktorem ni-
kdy. Biomarkery nebyly u nádorů rekta izolovaně zkoumány.
V současné době se proto transponují výsledky od nádorů
kolon i k nádorům rekta a lze doporučit stejná indikační krité-
ria. Problém vzniká při hodnocení klinických rizikových faktorů
u nádorů rekta stadia II po předoperační chemoradiaci. Proto
lze doporučit standardní adjuvantní chemoterapii také u sta-
dia II. Intenzifikace pooperační chemoterapie oxaliplatinou je
otázka, lze ji podložit pouze transpozicí výsledků studie 
MOSAIC u nádorů kolon do oblasti nádorů rekta. Odpověď
mohou dát probíhající studie, např. PETACC-6 srovnávající ad-
juvantní chemoterapii capecitabin + oxaliplatina vs capecita-
bin samotný následující po chemoradiaci kombinací capecita-
bin + oxaliplatina vs capecitabinem samotným. Studie
CHRONICLE srovnává adjuvantní chemoterapii capecitabin +
oxaliplatina vs follow-up u radikálně operovaných nádorů rek-
ta s předoperační chemoradiací.

Závûr
Odpověď na otázku, co přináší adjuvantní chemoterapie

u nádorů kolorekta, je zdánlivě jasná: Zvýšení pravděpodob-
nosti přežívání nemocných s malignitou vlivem snížení frek-
vence relapsů onemocnění. Účinky dosažené během více než

dvacetiletého vývoje adjuvantní chemoterapie jsou evident-
ní. U stadia III se pravděpodobnost pětiletého přežívání vli-
vem chemoterapie dostává přes hranici 50 % a po zařazení
oxaliplatiny dosahuje 75 %, tzn. je více než o polovinu vyš-
ší. U stadia II je účinek méně patrný, pravděpodobnost pěti-
letého přežívání se zvyšuje z hodnot 70–75 % na hodnoty
přesahující 80 %. Přestože v jednotlivých krocích vývoje
léčby a v jednotlivých studiích lze detekovat malé rozdíly
v účinku (a proto je nutné vést rozsáhlé studie), úhrnem jsou
dosažené účinky výrazné.

To je výsledek sledování a statistického hodnocení. Z hle-
diska jednotlivce lze výhled přežívání chápat v binárním po-
jetí – relaps ano/ne, což podporuje i těsná korelace výsledků
přežívání bez relapsu a celkového přežívání. Představa změ-
ny pravděpodobnosti ze 44 % na 75 % je sice příznivá, ale
stále neodpovídá biologickému účinku chemoterapie u jed-
notlivce. Pokud by bylo možné predikovat u jednotlivce úči-
nek chemoterapie, lze určit některé s pravděpodobností pře-
žívání blížící se 100 % a některé s pravděpodobností nízkou.
Bohužel tuto schopnost identifikace nemáme. Predikce účin-
ku, tzn. volba chemoterapie podle individuálních parametrů,
zejména biomarkerů, je základní problematikou adjuvantní
chemoterapie, která je v současnosti řešena a zdaleka nedo-
řešena. Je aktuální právě v době, kdy se v adjuvantní terapii
uplatňuje biologická léčba, u níž potenciál predikce viditelně
souvisí s mechanismem účinku. Další vývoj adjuvantní léčby
bude zřejmě směřovat k zavádění dalších nových účinných
látek a ověřování účinku dalšími rozsáhlými studiemi. Záro-
veň se pravidelnou součástí studií stane výzkum faktorů,
podle nichž lze identifikovat odpovídající nemocné. Pak
bude možné dojít k závěru, že adjuvantní terapie nejen zvy-
šuje pravděpodobnost přežívání nemocných, ale také téměř
jistě vyléčí nemocného s určitým profilem biomarkerů. Bohu-
žel ale závěr může být i ten, že nemocného s jiným profilem
vyléčit nelze a nemá význam ho adjuvantní terapií zatěžovat.
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Karcinom rekta je po stránce epidemiologické, etiologické
a histologické v literatuře zařazován do kategorie kolorektální-
ho karcinomu. Nicméně léčebná strategie karcinomu rekta se
významně odlišuje od terapie karcinomů tlustého střeva. To je
dáno anatomií rekta a biologickým chováním nemoci, která
má tendenci nejen k systémové diseminaci, ale i častým lokál-
ním relapsům. Léčba karcinomu rekta je typickým příkladem
komplexní multimodální onkologické léčby. Důslednému sta-
gingu je třeba věnovat pozornost hlavně na rozhraní některých
stadií, u kterých pečlivý staging následně zásadně ovlivní lé-
čebnou strategii. Stagingová vyšetření lze rozdělit na ta, která
slouží k vyloučení vzdálené diseminace nemoci (tj. odlišení M0
od M1). Je to hlavně rtg plic, CT břicha a pánve, USG jater. Pro
strategii léčby lokalizovaného či lokálně pokročilého onemoc-
nění je nutné provést vyšetření ke zjištění rozsahu primárního
tumoru a regionálního uzlinového postižení. Pro zjištění rozsa-
hu primárního tumoru je nutné, aby každý pacient s karcino-
mem rekta byl vyšetřen transrektálním ultrazvukem (TRUS)
nebo magnetickou rezonancí pánve. Hlavním smyslem je iden-
tifikovat skupinu pacientů s vysokým rizikem lokální rekurence
nemoci a u těchto pacientů zařadit do léčby předoperační
chemoradioterapii. TRUS je metoda velmi přesná k rozlišení
jemných anatomických detailů v relativně malé oblasti (cca
10 cm od anu) a dokáže odlišit pacienty se superficiální lézí T1
od pacientů s lézí T2 (toho MR s takovou přesností není schop-
na). Endorektální ultrazvuk je dobrou metodou i k hodnocení
tumorů T3 a T4, je-li to technicky možné (průchodnost pro
USG sondu). TRUS je dobrá a vysoce citlivá metoda i pro urče-
ní N stadia. Nevýhodou jsou technické limitace, a také velké
rozdíly mezi vyšetřujícími a závislost na jejich individuální zku-
šenosti. MR je excelentní metoda pro přehledné zobrazení ce-
lého mesorekta, a zvlášť pro predikci radiálního chirurgického
okraje (circumferential resection margin, CRM) po totální me-
sorektální excizi. Má větší zobrazovací pole a do budoucna
s využitím specifického kontrastu se bude jeho význam v lokál-
ním stagingu zvyšovat. V uzlinovém předoperačním stagingu
je stále standardním vyšetřením CT pánve, je však méně senzi-
tivní a specifické v porovnání s předešlými metodami. Pankolo-
noskopie by měla vyloučit synchronní karcinom tlustého střeva
a má být provedena předoperačně nebo peroperačně. Také
v tomto případě platí nutnost znalosti předoperační histologie
tumoru. 

Základní kurativní metodou zůstává radikální chirurgický
výkon. Postavení radioterapie v léčebném schématu je kurativ-
ní (neoadjuvantní nebo adjuvantní) a paliativní. Vzhledem k in-
cidenci nemoci byla za poslední desetiletí studována pestrá pa-

leta kombinací – předoperační a pooperační chemoradiotera-
pie s různými schématy konkomitantní chemoterapie, zejména
na bázi fluoropyrimidinů, krátký předoperační cyklus radiote-
rapie (5x 5 Gy), dlouhý předoperační a pooperační cyklus radio-
terapie s různým časovým odstupem před operací, resp. po
operaci, a intraoperační radioterapie.

Indikaci radioterapie najdeme ve všech stadiích nemoci:
– časný karcinom rekta, tj. stadia T1–2 N0: v ČR převažuje

primární kurativní chirurgický postup; v literatuře lze najít
údaje o indikaci intrakavitární brachyterapie se zdrojem 192Ir
a intraluminální aplikaci rtg záření (kontaktní rtg terapie);

– lokálně pokročilý rektální tumor, tj. T3–4, N+ nálezy –
vzhledem k riziku lokálního relapsu je ozáření indikováno vždy;

– resekovatelný tumor – předoperační chemoradioterapie
(současný trend) nebo pooperační chemoradioterapie;

– neresekovatelný tumor – předoperační chemoradioterapie
nebo paliativní radioterapie;

– lokální recidiva nádoru – opětovná zevní radioterapie 
(reiradiace) nebo intraoperační radioterapie.

Časné lokalizované stadium může být úspěšně léčeno širší
škálou léčebných modalit v monoterapii (endoluminální radio-
terapie, transanální endoskopická mikrochirurgie). Je-li prove-
den limitovaný chirurgický výkon, musí být pečlivě zhodnoce-
na histopatologie a v případě negativních prognostických
faktorů či relapsu včas provedena radikální chirurgická léčba
bez ohledu na sfinkter, případně s adjuvantní radioterapií.

Lokálně pokročilé stadium nemoci se léčí vždy kombinací
více léčebných modalit. Více než 15 randomizovaných studií
a tři metaanalýzy prokázaly snížení počtu lokálních recidiv při
doplnění radioterapie. Ohledně délky přežití jsou v odborné
literatuře kontroverzní závěry. Systematický přehled studií s ra-
dioterapií však naznačuje, že přínos předoperační radioterapie
je asi 10 % s ohledem na zlepšení přežití. Soudobé doporuče-
ní, které je široce akceptované, je zařadit předoperační radio-
terapii jako standard u lokálně pokročilého karcinomu rekta.

Zevní radioterapie je indikována pro nádory rekta a rekto-
sigmatu s proximální hranicí ve vzdálenosti lokalizované ko-
lonoskopicky do 20–25 cm od anu, tj. u nádorů, které jsou
lokalizovány v mesorektu a jejichž regionální lymfatika jsou
v oblasti pánve, je tedy možné ozářit je v jednom objemu.

Neresekovatelný nádor rekta je velmi heterogenní nemocí.
Jeho hodnocení záleží na zkušenosti chirurga a toxicitě léčby,
kterou je pacient ochoten akceptovat. Všichni pacienti s pri-
márně neresekovatelným nálezem mají podstoupit neoadju-
vantní chemoradioterapii s dávkou 50–54 Gy s cílem dosáhnout
resekability s negativním chirurgickým okrajem. Také v případě
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výrazné regrese je doporučována následná operace v původ-
ním rozsahu onemocnění. 

V případě vzdálené diseminace nemoci u neresekovatelné-
ho onemocnění je paliativní ozáření jedinou možností pro do-
sažení lokální kontroly nemoci. Rozsah, dávka a frakcionace
jsou individuální dle rozhodnutí radiačního onkologa.

Lokální recidiva nádoru rekta má nepříznivou prognózu s prů-
měrným přežitím 1–2 roky. O reiradiaci zatím nejsou signifikant-
ní údaje. Po poradě v rámci multidisciplinární komise lze volit růz-
ný, individualizovaný postup s reoperací a reiradiací zevní terapií
pooperačně či intraoperační radioterapii perioperačně.

V současné době se prosazuje v neoadjuvantní i adjuvant-
ní léčbě zhoubných nádorů konečníku konkomitantní chemo-
radioterapie. Randomizovanými studiemi je potvrzeno dosaho-
vání lepších léčebných výsledků po aplikaci kombinované
neoadjuvantní konkomitantní chemoradioterapie. Konko-
mitantní chemoradioterapie je zatížena vyšší toxicitou, a proto
musí být její indikace pečlivě zvažována. Konkomitantní che-
moradioterapie může být zvažovanou léčebnou modalitou
u lokálních recidiv karcinomu konečníku u nemocných, u nichž
zatím radioterapie nebyla provedena.

Pfiedoperaãní chemoradioterapie 
Před zahájením neoadjuvantní konkomitantní chemoradio-

terapie nebo samostatné radioterapie u hrozící nádorové ste-
nózy je nutné zvážit provedení odlehčovací kolostomie. V léč-
bě tohoto onemocnění má konkomitantní chemoradioterapie
své standardní místo v neoadjuvantní terapii stadia II a III. Před-
operační ozařování, které musí být prováděno protrahovaně
v období 4–6 týdnů, má proti pooperačnímu ozáření některé
výhody. Cévní zásobení v oblasti pánve není porušeno chirur-
gickým výkonem a fibrotickými změnami. Lze tedy předpoklá-
dat větší pravděpodobnost odpovědi oxygenovaných buněk na
radioterapii. Při neoadjuvantní radioterapii je menší pravděpo-
dobnost radiačního poškození tenkého střeva, neboť poope-
račně může dojít k přesunu a fixaci kliček v ozařované pánvi.
Díky zmenšení nádorového objemu (downsizing, downstaging)
je vyšší pravděpodobnost zachování funkce svěrače, zvyšuje se
míra lokální kontroly a celkového přežití proti skupině pacientů
s adjuvantní aplikací radioterapie. Neoadjuvantní radioterapie,
případně v kombinaci s chemoterapií, snižuje riziko peroperač-
ního rozsevu nádorových buněk v oblasti pánve a břicha. Pře-
doperační léčbou se může dosáhnout konverze inoperabilního
nálezu na operabilní. Hlavním smyslem neoadjuvantní chemo-
radioterapie je umožnit chirurgovi dosáhnout negativního chi-
rurgického cirkumferenčního (laterálního) okraje (CRM) při ná-
sledné totální mesorektální excizi, protože pozitivní CRM je
hlavním rizikovým faktorem lokálního relapsu choroby.

Nevýhodou předoperační radioterapie je omezená znalost
kompletního histopatologického stagingu, tím se může zvýšit
riziko overtreatmentu, tedy aplikace agresivnější léčby neade-
kvátní danému stadiu onemocnění. Tuto nevýhodu může čás-
tečně snížit přesný staging onemocnění využívající nejmoder-
nějších zobrazovacích metod (transrektální sonografie,
magnetické rezonance aj.). Transrektální sonografie je v součas-
né době standardní metodou v diagnostice karcinomu rekta. 

Další nevýhodou neoadjuvantní radioterapie standardní
frakcionací (5x 1,8–2,0 Gy/týden, 46–50 Gy, celkem 4–6 týdnů)
je oddálení termínu operace. Chirurgický výkon je doporučová-
no provést alespoň 6 týdnů po ukončení neoadjuvantní stan-
dardně frakcionované radioterapie (vhodné je i přešetření sta-
gingu), kdy se účinek neoadjuvantní terapie plně projeví.
Odezní akutní postradiační změny a ještě se neprojeví chronic-
ké změny normálních tkání po ozáření. Dosud však nebyly pub-
likovány studie, které by potvrdily, že oddálení termínu operace
při neoadjuvantní léčbě zhoršuje prognózu onemocnění. 

Akcelerované režimy radioterapie jsou indikované u vybra-
ných pacientů s operabilními nádory (vyšší věk pacienta, krvá-
cející tumor aj.). Nejsou vhodné u hraničně operabilních tumo-
rů, protože nelze očekávat downstaging. Předpokládanou
výhodou akcelerovaného režimu je redukce možnosti intra-
operační diseminace. Akcelerovanou radioterapií se aplikuje na
oblast malé pánve obvykle od pondělí do pátku nejčastěji dáv-
ka 5x 5,0 Gy. Operaci je nutno provést do 72 hodin od ukon-
čení radioterapie, dříve než se plně projeví její akutní toxicita.

Randomizovanými studiemi je potvrzeno dosahování lep-
ších léčebných výsledků po aplikaci kombinované neoadju-
vantní konkomitantní chemoradioterapie. Přidáním systémové
chemoterapie k předoperační radioterapii se zvyšuje míra kom-
pletních patologických remisí (z 5–10 % na 15–20 %) i dosa-
žení downstagingu tumoru (z 30 % na 50 %). Byly provedeny
dvě velké randomizované prospektivní studie (EORTC 22921
a FFCD 9203), které hodnotily, zda předoperační přidání che-
moterapie k radioterapii má vliv na zlepšení výsledků léčby.
Obě prokázaly v rameni s chemoterapií snížení míry lokálních
recidiv a zvýšení počtu pT0 nálezů. Neprokázalo se zlepšení pě-
tiletého přežití pacientů a byl pozorován větší počet pacientů
s G3 toxicitou.

Konkomitantní chemoradioterapie je tedy pro lokální kon-
trolu účinnější, ale je zatížena vyšší akutní toxicitou, a proto
musí být její indikace pečlivě zvažována. U polymorbidních
starších pacientů je vhodnější zahájit léčbu operací.

Od počátku tohoto století se začal v praxi hodně využívat
prekursorový lék capecitabin. Capecitabin je perorální fluoro-
pyrimidinový derivát, který se v játrech enzymaticky přeměňu-
je na 5-fluorouracil (5-FU). Postupné uvolňování 5-FU zaručuje
protrahovaný cytostatický a radiosenzibilizující účinek. Capeci-
tabin se podává během radioterapie včetně víkendů v dávce
825 mg/m2 dvakrát denně (první dávka dvě hodiny před ozá-
řením, druhá dávka za 12 hodin). Standardní frakcionací
5x 1,8 Gy/týden je aplikována na oblast malé pánve dávka
45 Gy, poté zmenšeným polem na oblast tumoru dávka
5,4 Gy. Kombinací záření s novými cytostatiky (oxaliplatina)
bylo ve studiích dosaženo většího počtu patologických remisí
za cenu zvýšené akutní toxicity neoadjuvantního režimu. Kom-
binace není zatím standardem.

Za standardní cytostatikum pro konkomitantní podání
u karcinomu rekta je považován fluorouracil. Radiosenzibilizu-
jicí účinek 5-FU ze skupiny pyrimidinových analogů je znám
více než tři desetiletí. Ačkoliv přesný mechanismus vzájemné
reakce 5-FU s ionizujícím zářením není znám, předpokládá se
synchronizační působení (ve fázi S buněčného cyklu), aktivace
apoptózy a inhibice reparačních pochodů po ozáření. Aplikace
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5-FU do 20 hodin před aplikací záření má významný radiosen-
zibilizující účinek. Nejvyšší potenciační účinek byl však popsán,
pokud byl 5-FU podán 5 minut až 8 hodin po ozáření. Vzhle-
dem k jeho krátkému biologickému poločasu je vhodnější po-
dávat 5-FU i. v. kontinuálně 1.–5. den nebo v kontinuální in-
travenózní aplikaci po celou dobu ozařování. 

Studie NSABP R-03 srovnávala výsledky předoperační a po-
operační radioterapie ve vztahu k výkonu zachovávajícímu svě-
rač. Výsledky byly lepší ve skupině pacientů s neoadjuvantní ra-
dioterapií, kde podíl chirurgických výkonů zachovávajících
svěrač byl 50 %, kdežto u pooperačně ozařovaných pacientů
činil 30 %.

Předoperační a pooperační radioterapie byla porovnávána
ve čtyřech randomizovaných studiích. Německá studie proká-
zala signifikantní snížení počtu lokálních relapsů, akutní a poz-
dní toxicity a signifikantní vzestup operací šetřících svěrač 
v rameni s předoperační radioterapií. Nebyl prokázán rozdíl
v pětiletém přežití. Proto v současnosti cT3, cT4 tumory mají
být ozářeny předoperačně. K tomu, aby mohla být adjuvantní
chemoterapie po neoadjuvantní (chemo)radioterapii jedno-
značně klinicky doporučena, je její úloha nedostatečně prostu-
dována, nicméně na základě publikovaných údajů se zdá, že je
přínosem pro výsledek kombinované léčby.

V konkomitantním použití s radioterapií probíhají studie
II. fáze s bevacizumabem. Zatím nelze podat jednoznačné kli-
nické doporučení, jde jen o studie proveditelnosti.

Indikace k pfiedoperaãní 
neoadjuvantní chemoradioterapii 
u karcinomu koneãníku 

Klinická stadia
– T3 N0; jakékoliv T N1–2
– T4 a/nebo lokálně neresekabilní (s cílem konverze v operabil-

ní stadium) – viz výše
Léčebná schémata

• 5-FU 225 mg/m2 i. v. v kontinuální infuzi 24 hod., po celou
dobu radioterapie
radioterapie 5x 1,8 Gy/45 Gy (objem tumoru, svodné lymf.
oblasti – tzv. „malá pánev“)
radioterapie 5x 1,8 Gy/5,4 Gy (objem tumoru a objem posti-
žených uzlin – tzv. boost)

• 5-FU 500 – 1 000 mg/m2 i. v. v kontinuální infuzi 24 hod., 
den 1–5, týden 1, 5
radioterapie 5x 1,8 Gy/45 Gy (objem tumoru, svodné lymf.
oblasti – tzv. „malá pánev“)
radioterapie 5x 1,8 Gy/5,4 Gy (objem tumoru a objem posti-
žených uzlin – tzv. boost)

• 5-FU 400 mg/m2 i. v. bolus + leucovorin 20 mg/m2 i. v. bolus,
den 1–4, týden 1, 5
radioterapie 5x 1,8 Gy/45 Gy (objem tumoru, svodné lymf.
oblasti – tzv. „malá pánev“)
radioterapie 5x 1,8 Gy/5,4 Gy (objem tumoru a objem posti-
žených uzlin – tzv. boost)

• Capecitabin 825 mg/m2, 2x denně p. o., po celou dobu ra-
dioterapie

radioterapie 5x 1,8 Gy/45 Gy (objem tumoru, svodné lymf.
oblasti – tzv. „malá pánev“)
radioterapie 5x 1,8 Gy/5,4 Gy (objem tumoru a objem posti-
žených uzlin – tzv. boost)

Pozn.: U schématu s capecitabinem nejsou zatím ukonče-
ny studie III. fáze klinického zkoušení, předběžné výsledky však
jsou značně přesvědčivé. Capecitabin může v současné době
v ČR předepsat onkolog u nemocných s nemožností žilního pří-
stupu v neoadjuvantním podání v kombinaci s radioterapií
u nemocných s karcinomem rekta stadia Dukes B, C.

Pooperaãní radioterapie 
a chemoradioterapie 

Pooperační ozáření standardní frakcionací v celkové dávce
46–50 Gy je indikováno u nádorů rozsahu pT3 a pT4 a při prů-
kazu pozitivních lymfatických uzlin, při neradikální resekci (při
pozitivních okrajích resekátu). Pooperační radioterapii lze také
zvážit u tumorů pT2 s rizikovými faktory (G3, lymfangioinvaze,
angioinvaze). Výhodou adjuvantní radioterapie je znalost kom-
pletní histologie, tj. lepší odlišení pacientů s vysokým rizikem,
u nichž je indikována kombinovaná léčba, od pacientů s níz-
kým rizikem, u kterých je dostačujícím výkonem operace sa-
motná. Nevýhodou je relativně vyšší akutní a pozdní toxicita
s možností poškození kliček tenkého střeva. Kombinace před-
operační a pooperační radioterapie se nedoporučuje – nevede
k žádnému zlepšení léčebných výsledků, a navíc zvyšuje mor-
biditu léčby.

Přidání adjuvantní chemoterapie k pooperační radioterapii
zvyšuje lokální kontrolu. Předpokládá se, že lokální kontrola po
provedení samostatné předoperační radioterapie je srovnatelná
s adjuvantní konkomitantní chemoradioterapií. Přidání systémo-
vé léčby k radioterapii však zvyšuje míru akutní toxicity 3. a 4.
stupně z 5 % na 20–30 %. Pozdní toxicita se však nezvyšuje
a její výskyt se udává u 10 % pacientů. Standardně je současně
s radioterapií podáván 5-FU, 400–425 mg/m2, i. v. bolus, den
1–4 (5), s leucovorinem, 20 mg/m2, i. v. bolus, den 1–5, interval
28 dnů, přičemž 1–2 série chemoterapie jsou aplikovány samo-
statně ještě před zahájením konkomitantní chemoradioterapie.

Čtyřramenná studie GITSG srovnávala výsledky léčby adju-
vantně aplikovanou samostatnou chemoterapií, samostatnou
adjuvantní radioterapií, samostatnou chirurgickou léčbou
a kombinovaným režimem. Nejlepší lokální kontrola a celkové
přežití byly prokázány v rameni s kombinovanou léčbou (radikál-
ní chirurgický výkon, pooperační radioterapie a chemoterapie).
Samostatná adjuvantní chemoterapie podle studie NSABP R-01
zvyšovala celkové přežití a bezpříznakové období (DFS – disease-
-free survival), ale neměla vliv na lokální kontrolu jako u studií
používajících kombinovaný adjuvantní režim, tj. radioterapii
s chemoterapií. V Evropě proběhlo více studií srovnávajících sa-
mostatnou chirurgickou léčbu s adjuvantní radioterapií, která
zvyšovala míru lokální kontroly, ale bez vlivu na celkové přežití.

Žádná randomizovaná studie neprokázala zlepšení přežití
u samostatně aplikované pooperační radioterapie. Kombino-
vaný léčebný přístup s adjuvantní chemoradioterapií doporu-
čoval v USA National Cancer Institute (NCI) již v roce 1990 jako
léčbu pro stadium pT3 pN1–2. Akutní toxicita pooperační
kombinované léčby je větší.
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Indikace k pooperaãní adjuvantní 
chemoradioterapii u karcinomu 
koneãníku

Klinická stadia
– pT3, pT4, event. pT2 (s rizikovými faktory – G3, lymfangio-

invaze, angioinvaze)
– pN+

Léčebná schémata
5-fluorouracil 400–425 mg/m2, i. v. bolus, den 1–4 (5)
leucovorin 20 mg/m2 i. v. bolus, den 1–4 (5)
radioterapie 5x 1,8 Gy/45 Gy (lůžko tumoru, svodné lymf.
oblasti)
radioterapie 5x 1,8 Gy/5,4 Gy (cílené ozáření anastomózy při
pozit. okrajích)

Pozn.: Radioterapie je indikována v případě absence neo-
adjuvantní radioterapie. V případě nemožnosti i. v. aplikace 

5-FU p. o. podání capecitabinu ve stejném dávkování jako při
neoadjuvantní chemoradioterapii.

Intraoperaãní radioterapie 
Intraoperační radioterapie (IORT) se používá v léčebných

schématech vzácně. Během chirurgického výkonu se jednorá-
zově aplikuje na oblast lůžka tumoru vyšší dávka záření
(10–20 Gy), která je pak pooperačně doplněna adjuvantní
zevní radioterapií. Intraoperační radioterapie se zpravidla
provádí pomocí mobilních ozařovacích přístrojů elektronovými
svazky nebo ortovoltážním rentgenovým zářením, nebo se pa-
cient během operace přemísťuje z operačního sálu na ozařov-
nu k provedení ozáření a poté zpět na sál k dokončení opera-
ce. Tato metoda léčby je vhodná pro pokročilé lokalizované
tumory s vysokým rizikem lokální recidivy. Vyžaduje speciální
technické vybavení. Její výhodou je možnost aplikace vysoké
dávky do lůžka tumoru bez zvýšení rizika poškození okolních
zdravých tkání. Zkušenosti jsou především ze severoamerických
institucí.

Paliativní chemoradioterapie
Ve vybraných případech, kdy je u pacienta biologicky nižší-

ho věku diagnostikován lokálně pokročilý primárně inoperabil-
ní karcinom konečníku nebo jeho inoperabilní recidiva, lze v lé-
čebné strategii zvážit také možnost aplikace konkomitantní
chemoradioterapie u pacientů, kteří nebyli zatím léčeni radio-
terapií. Léčebná schémata jsou obdobná jako při neoadjuvant-
ní chemoradioterapii, tedy pokus o konverzi inoperabilního
stadia v operabilní (často se aplikuje vyšší dávka záření, až
60 Gy, s konkomitantní chemoterapií, nebo samostatně); pří-
stup však musí být přísně individuální.

Zdroj, technika a plánování 
radioterapie 

Ozařovací plán se připravuje v trojrozměrném plánovacím
systému na podkladě obrazu z počítačové tomografie. Lokali-
zace a simulace je provedena na RT simulátoru, součástí je pro-
vedení simulačních snímků.

Zdrojem pro radioterapii je lineární urychlovač zpravidla
o vyšší energii brzdného záření 15–20 MV. Poloha nemocného
je zpravidla pronační na břiše na speciální podložce s otvorem
pro břicho (v tzv. bellyboardu, obrázek 1 a 2). Močový měchýř
je naplněn.

Techniky: konvergentní tři pole (3T), BOX technika čtyř
konvergentních polí. 

V průběhu radioterapie jsou provedeny kontroly nastavení
portálovým snímkováním a ověření dávky in vivo dozimetrií.

Cílové objemy
Předoperační radioterapie

– GTV 1 (nádorový objem) – je určen rozsahem nádoru (GTVT)
a postižením uzlin (GTVN); 

– CTV 1 (klinický cílový objem) – hranice jsou určeny rozsahem
GTV 1 s regionálními uzlinami:

• zahrnuje vždy: tumor, celé mesorektum, presakrální prostor,
vnitřní ilické uzliny;

• volitelně dle rozsahu a lokalizace tumoru:
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obrázek 1 Poloha pacienta pfii ozafiování nádoru koneãníku 
ve speciálním lÛÏku bellyboard s otvorem 
pro „bfiicho“ 

obrázek 2 Bellyboard



– fossa ischiorectalis a oblast vnitřního a vnějšího análního svě-
rače – u tumorů lokalizovaných do 6 cm od anu (nízce sedí-
cích) nebo pokud tumor invaduje do análních svěračů a po-
kud je předpokládanou operací abdominoperineální resekce
rekta;

– obturatorní uzliny – tumor lokalizován do vzdálenosti 10 cm
od anu, v případě postižení uzlin v mesorektu nebo vnitřních
ilických uzlin nebo pokud je přítomna invaze tumoru do ji-
ných pánevních orgánů (T4);

– zevní ilické uzliny – v případě invaze tumoru do předních pá-
nevních orgánů – prostata, semenné váčky, pochva, děloha,
močový měchýř (T4), v případě postižení laterálních pánev-
ních uzlin (N+ lateral.) – uzliny podél a. iliaca int., a. puden-
da int., a. obturatoria, a. iliaca ext.;

– ingvinální uzliny – tumor postihuje dolní třetinu pochvy nebo
anální svěrače;

– u nádorů s prorůstáním do předních pánevních orgánů –
prostata, semenné váčky, pochva, děloha, močový měchýř
(T4), je zahrnuta i oblast šíření tumoru a svodná lymfatická
oblast příslušného postiženého orgánu.

PTV 1 (plánovací cílový objem) – je určen objemem CTV 1 s le-
mem zpravidla 1–2 cm (obrázek 3 a 4).

Cílené ozáření nádoru (boost)
GTV 2 = GTV 1 (nádorový objem).
CTV 2 (klinický cílový objem) – mesorektum v rozsahu tumoru
s lemem 2 cm kraniálně a kaudálně od tumoru.
PTV 2 (plánovací cílový objem) – je určen objemem CTV 2 s le-
mem zpravidla 1 cm.

Adjuvantní radioterapie
Nádorový objem GTV – neurčuje se.
Klinický cílový CTV – zahrnuje lůžko tumoru s lemem 3–5 cm
a lymfatické uzliny jako u předoperační radioterapie.
Plánovací cílový objem PTV – je určen objemem CTV s lemem
jako u předoperační radioterapie.

Pooperační radioterapie
Nádorový objem GTV – je určen rozsahem rezidua nádoru
a ponechanými postiženými uzlinami.

Klinický cílový objem CTV – zahrnuje objem GTV s lemem
a lymfatickými oblastmi jako u předoperační radioterapie.  
Plánovací cílový objem PTV – je určen objemem CTV s lemem
jako u předoperační radioterapie.
Při radioterapii po amputaci rekta pro nízko sedící tumory PTV
zahrnuje i perineální oblast.

Pooperační radioterapie v případě „pozitivních okrajů“
Nádorový objem GTV – nestanovuje se.
Klinický cílový objem CTV – je určen lůžkem nádoru s lemem
a uzlinami jako u předoperační radioterapie.
Plánovací cílový objem PTV – zahrnuje objem CTV a lem jako
u předoperační radioterapie.
Cílené ozáření oblasti anastomózy (boost) – anastomóza
(event. dle klipů) s lemem minimálně 2 cm.
Radioterapie po amputaci rekta pro nízko sedící karcinom za-
hrnuje i oblast perineální jizvy.

Frakcionace a dávky záfiení 
Předoperační radioterapie: 40–46 Gy: 5x 1,8–2,0 Gy/týden

(PTV1) + 4–6 Gy (PTV 2) nebo 20–25 Gy: 5x 4–5,0 Gy, pondě-
lí – pátek (akcelerovaná frakcionace).

Pooperační radioterapie: 44–50 Gy (PTV 1), event. boost
do celkové dávky 50–54 Gy na oblast anastomózy;
5x 1,8–2,0 Gy/týden.

Kritické orgány a toleranční dávky (TD5/5) při standardní
frakcionaci: Močový měchýř (60–65 Gy), tenké střevo
(45–50 Gy).

NeÏádoucí úãinky chemoradioterapie
Nežádoucí vedlejší účinky léčby zářením u pacientů s karci-

nomem konečníku jsou vyšší při pooperační radioterapii a při
kombinované léčbě s chemoterapií. Nejčastější akutní nežá-
doucí účinky vyplývají z poškození sliznice střev – objevuje se
proktitida nebo enteritida. Projevují se častým imperativním
nucením na stolici a průjmovitou stolicí. Ve stolici se může ob-
jevit hlen nebo krev. Velmi časté je postižení močového traktu
vedoucí k cystitidě, se symptomy, jako jsou časté a imperativní
nucení na močení nebo dysurie. Při kombinaci s chemoterapií
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obrázek 3 Izodózní plán pfii neoadjuvantní radioterapii 
karcinomu koneãníku v poloze na bfii‰e 
v bellyboardu

obrázek 4 Trojrozmûrná rekonstrukce cílov˘ch objemÛ 
a kritick˘ch orgánÛ pfii kombinaci 
tfií konvergentních polí 
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se častěji vyskytuje hematologická toxicita a toxicita spojená
s typem aplikovaného cytostatika, především akutní enteritida,
která může být ve vzácných případech i fatální komplikací.
Může se vyskytnout kožní toxicita projevující se erytémem, pig-
mentací, suchou nebo vlhkou deskvamací, event. s nasedající
sekundární mikrobiální infekcí. Kožní změny jsou lokalizovány
mimo ozařovanou oblast a plně rozvinuté dávají klinický obraz
tzv. hand-foot syndromu.

Výrazné nežádoucí účinky mohou výjimečně vést k přeru-
šení nebo ukončení radioterapie. Tím dochází ke snížení účin-
ku léčby zářením. Lépe je proto předcházet akutním nežádou-
cím účinkům, zejména nedráždivou, nenadýmavou, lehce
stravitelnou stravou, zvýšeným příjmem tekutin, důkladnou hy-
gienou a péčí o pokožku a včasným přerušením konkomitant-
ní chemoterapie.

Pozdní toxicita se objevuje za tři a více měsíců, případně i za
několik let po ukončení radioterapie. Nejčastěji se setkáváme
s postižením funkce pánevního dna, rekta, urogenitálního
systému. Je těžké odlišit nežádoucí účinky vzniklé pooperačně
od pozdní toxicity chemoradioterapie, jako jsou chronická prok-
titida a enteritida, fibróza močového měchýře, neuralgie, lymf-
edém dolních končetin, azoospermie, radiační kastrace u žen ve
fertilním věku. Vzácněji se objevují stenózy střev a ureterů, per-
forace střevních stěn, rektovaginální píštěle, atrofie kůže, poru-
chy svěračů, postupná paraparéza dolních končetin aj.

Závûr
Pro primárně hraničně operabilní a inoperabilní maligní ná-

dory konečníku je indikována předoperační chemoradiote-
rapie s bolusovým nebo kontinuálním podáním 5-FU (případ-
ně s p. o. podáním capecitabinu) s cílem dosažení radikální
operability. Tato redukce nádoru (downstaging) může u nízko
sedících nádorů konečníku dovolit provedení operace zacho-
vávající svěrač. U lokálně pokročilých nádorů je v současnosti
standardním postupem. Ve srovnání s pooperační chemoradio-
terapií má nižší toxicitu a lepší výsledky.

Randomizovanými studiemi byl prokázán přínos konkomi-
tantní chemoradioterapie i v adjuvantní aplikaci po re-
sekci rozsáhlejšího nádoru rekta (pT3, pT4, pozitivní uzliny).
Vzhledem k preciznějšímu stagingu před léčbou je předope-
račně možná přesnější stratifikace nemocných k multimodální-
mu postupu, a proto je tento postup sice pořád akceptovatel-
ný, ale není již považován za zcela standardní v léčbě lokálně
pokročilého karcinomu rekta.

Konkomitantní chemoradioterapii je i přes zvýšení míry rizi-
ka vedlejších účinků (hematologická toxicita, průjem, mukoiti-
da, postradiační kožní reakce) v indikovaných případech dává-
na přednost před samostatnou radioterapií nebo chemoterapií
pro lepší léčebný účinek. Prokazatelně vede ke snížení rizika
lokální recidivy a zdá se, že zlepšuje přežívání pacientů.

Paliativní úloha radioterapie u karcinomu rekta je dána
klinickou situací a indikaci je nutné individuálně konzultovat
s radiačním onkologem.
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Úvod 

Léčba pokročilého a metastazujícího kolorektálního karci-
nomu prodělala za posledních několik let zásadní změny, je-
jichž podkladem jsou poznatky z několika oborů. Do klinické
praxe přicházejí nové, tzv. cílené léky, jsou dostupnější speciál-
ní diagnostické metody (PET-CT) a onkochirurgie zlepšuje
postupy, které jako jediné mohou vést k vyléčení nemocného.
Zdálo by se, že pokud onkolog integruje všechny tyto infor-
mace do léčby konkrétního nemocného, pak nemůže být o pa-
cienta postaráno lépe.

Bohužel, často se stane, že sled rozhodnutí není správný
nebo je chybné načasování jednotlivých kroků v diagnostice
a léčbě, a výsledek je přesně opačný. Nabízí se tedy otázka, jak
spojit všechny informace dohromady. Tuto integraci umožňuje
vytvoření tzv. multidisciplinárních týmů (MDT). Základní MDT
by měl být tvořen klinickým onkologem-radioterapeutem,
onkochirurgem a radiodiagnostikem. Dostupní by ale měli být
i gastroenterolog a invazivní radiolog. 

V klinické praxi řeší MDT tři základní modelové situace: 
– pacient s primárně resekabilními metastázami; 
– pacient s primárně neresekabilními metastázami, u kterých

lze předpokládat možnost dosažení sekundární resekability;
– pacient s metastázami, u kterých nelze předpokládat dosa-

žení resekability.1

Pacient s primárnû resekabilními 
metastázami 

Jedná se o pacienta, u kterého jsou metastázy přítomny již
při operaci primárního nádoru, tzv. synchronní, nebo se obje-
vily v určitém intervalu od primární operace, tzv. metachronní,
a jsou technicky resekabilní. Jedná se především o jaterní me-
tastázy, ale radikálně resekabilní mohou být i metastázy plicní.
U jaterních metastáz na rozdíl od plicních jsou definovány 
rizikové faktory, jejichž přítomnost snižuje úspěšnost léčby.
Těchto faktorů je celkem pět: vysoká hodnota CEA (karcino-
embryonální antigen), primární nádor s pozitivními uzlinami,
synchronní metastázy, metastázy větší než 5 cm, mnohočetné
metastázy.2 Pokud je skóre 1 a více, měla by chirurgický výkon
předcházet chemoterapie.

Nejčastější chyby při absenci MDT: 
1. Onkolog neuvažuje o resekci při vícečetných jaterních me-

tastázách a zahájí paliativní chemoterapii bez konzultace
chirurga.

2. Chirurg při nálezu vícečetných jaterních metastáz často
provede pouze paliativní resekci primárního nádoru, nebo
operaci neprovede vůbec.

Pacient s primárnû neresekabilními
metastázami 

Jedná se o pacienta, u kterého jsou metastázy neresekabil-
ní pro svoji velikost, počet, lokalizaci nebo nedostatečnou
rezervu zbylého jaterního parenchymu. Mohou být jak syn-
chronní, tak metachronní. Resekabilita tohoto postižení je
založena primárně na podání předoperační chemoterapie
a zkušenosti chirurgického týmu. Optimální léčebný předope-
rační režim není dosud stanoven. Na základě klinických studií
jsou režimy volby oxaliplatinové kombinace (FOLFOX, XELOX),
velmi podobných výsledků je dosahováno kombinacemi FOLFIRI
a XELIRI.1 Zařazení biologických léků bevacizumabu či cetuxi-
mabu do těchto režimů se zdá přínosem, nelze je však zatím
považovat za standardní.3–7 Za klíčové je považováno správné
načasování a správná délka chemoterapie s následným chirur-
gickým výkonem.

Nejčastější chyby při absenci MDT: 
1. Onkolog – neuvažuje o resekci a zahájí paliativní chemote-

rapii bez konzultace chirurga;
– uvažuje o resekci, ale podává dlouhodobě chemoterapii
bez konzultace s chirurgem, a zvyšuje tak hepatotoxický úči-
nek chemoterapie;8–17

– dosáhne chemoterapií kompletní zobrazovací remise.18,19

2. Chirurg provede jaterní resekci bez předchozí chemoterapie.

Pacient s neresekabilními metastázami 
Jedná se o pacienta, u něhož se po předoperační léčbě ná-

dor nestal operabilním, nebo o nemocného s rozsáhlým jater-
ním nebo mimojaterním postižením.

Léčba těchto nemocných nikdy nevede k jejich trvalému
vyléčení, ale pouze k prodloužení přežití. Zde je úloha chirurga
minoritní a tíha rozhodování je na onkologovi. Léčba by měla
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být individualizovaná. Neznamená to však, že by tento nemoc-
ný neměl být konzultován v rámci MDT. Zde může MDT
nabídnout další možnosti léčby, jako jsou radiofrekvenční abla-
ce nebo selektivní chemoembolizace.

Z uvedeného vyplývá, že léčba generalizovaného kolorek-
tálního karcinomu je velmi složitá. Správný léčebný postup
musí být veden v rámci multidisciplinárního týmu, a to již od

samého počátku. Je velmi důležité, aby byl vytvořen časový
plán terapie, stanovena kontrolní vyšetření a následně byl
pacient opětovně posouzen MDT.

Takto vedená léčba, kombinující to nejlepší z onkologické
léčby s chirurgickou dovedností, je jedinou správnou cestou
a ruší dosavadní jednooborové rozhodovací postupy.
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Světové písemnictví udává výskyt synchronních a meta-
chronních jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (JMKRK)
mezi 40 a 60 %,  v našich zemích, vzhledem k četnosti výsky-
tu kolorektálního karcinomu, je toto číslo vyšší – odhadem se
pohybuje v rozmezí od 60 do 80 %.

V současnosti je jedinou radikální léčbou s dobrými dlou-
hodobými výsledky léčba chirurgická, resekční, která je sou-
částí tzv. multimodálních postupů, zahrnujících vedle onkolo-
gické léčby řadu radiointervenčních metod. Třicetidenní
pooperační mortalita je v centrech zabývajících se jaterní chi-
rurgií nižší 5 %. Pětileté přežití nemocných po radikálních 
resekcích jater pro JMKRK se pohybuje mezi 30 a 45 %, s me-
diánem přežití 30–40 měsíců. Desetileté přežití nemocných činí
20–26 %. Tyto výsledky jsou v kontrastu s výsledky dosahova-
nými konzervativní léčbou, při níž medián přežití je 5–10 měsí-
ců a pětileté přežití nemocných je ojedinělé. Bohužel v době
diagnostiky JMKRK je možno provést radikální chirurgický
výkon jen přibližně u 15–20 % nemocných. Zvýšení resekabili-
ty JMKRK je možné dosáhnout buď kombinovanými, nebo eta-
povými postupy, které využívají současně nebo postupně v růz-

né časové posloupnosti různé chirurgické metody (otevřené
nebo laparoskopické resekce, radiofrekvenční, mikrovlnné ab-
lace), neoadjuvantní chemoterapii a/nebo biologickou léčbu
vedoucí k redukci nádorové masy s možností následné radikál-
ní operace, nebo embolizaci větve portální žíly na straně ná-
doru s hypertrofií druhého laloku před vlastní resekcí jater.

Pro radikální chirurgickou léčbu JMKRK jsou indikováni
nemocní v celkově příznivém stavu z hlediska kardiovaskulár-
ních, respiračních a renálních funkcí. Rozhodující není chrono-
logický věk, ale věk biologický a kvalita života nemocného po
operaci jater. Důležité je zachování dostatečné funkce jater po
resekci, kterou hodnotíme jednak funkčními testy (např. tes-
tem indocyaninové zeleně), jednak testy volumometrickými
(CT volumometrie) – obrázek 1. Po resekci jater by mělo být
zachováno alespoň 30 % zdravého jaterního parenchymu
a 80 % parenchymu postiženého jiným onemocněním (steató-
za, steatohepatitida, cirhóza).3,4 Dnes již neplatí ještě nedávno
uváděné pravidlo kontraindikace resekční léčby, kterým byly
mimojaterní metastázy a přítomnost uzlinových, hilových
metastáz. Dnes platí, že jakékoliv radikálně odstranitelné
metastázy (např. plicní, kostní, aj.) a radikálně odstranitelné
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metastatické hilové uzliny nejsou kontraindikací chirurgického
výkonu na játrech.

Před resekcí jater pro JMKRK je možné určit rizikové skupi-
ny nemocných, u kterých můžeme očekávat časnější recidivu
metastáz nejen v játrech, ale i v ostatních orgánech, a u kte-
rých je pak nutné volit intenzivní dispenzarizaci a agresivnější
chemoterapeutické postupy. K takovým patří nemocní se syn-
chronními metastázami, s hladinou karcinoembryonálního
antigenu > 200 ng/l, s větším počtem (> 6) a průměrem
(> 5 cm) JMKRK (zabírajících více než 50 % objemu jaterní
tkáně), bilobární lokalizací a pozitivitou lymfatických uzlin
v hepatoduodenálním ligamentu.5–7

Z hlediska volby typu resekce JMKRK preferujeme jaterní
parenchym šetřící výkony typu metastazektomií, klínovitých
resekcí nebo segmentektomií (obrázek 2). Při větším počtu
nebo průměru metastáz v jednom laloku nebo v závislosti na
umístění metastáz vzhledem k hlavním cévním a žlučovým
strukturám volíme pravostrannou (obrázek 3) nebo levostran-
nou hepatektomii či jejich rozšířené modifikace, nebo levo-
strannou lobektomii. Důležité u všech typů výkonů však je,
abychom pokud možno zachovali dostatečnou hranici resekce
ve zdravé jaterní tkáni, tj. alespoň 10 mm od nádoru (tzv.
R0 resekce). Všechny ostatní typy resekcí, jako je R1 (pozitivní
histologický okraj resekce) nebo R2 (pozitivní makroskopický
okraj resekce), jsou zatíženy časnou recidivou nádoru v játrech.
Někdy R0 resekce není z technického hlediska možná, proto
resekční linii ještě ošetřujeme radiofrekvenční ablací (RFA) s cí-
lem likvidace zbytků nádoru. Dlouhodobé výsledky tohoto
postupu zatím nejsou známy. Dalším důležitým faktorem dlou-
hodobého účinku resekce bez recidivy nádoru je minimalizace
krevních převodů během výkonu. K tomu slouží využití moder-
ních operačních postupů s použitím ultrazvukového disektoru,
harmonického skalpelu (obrázek 4), water jet disektoru, radio-
frekvenční ablace, „dissecting sealer“ techniky,8–10 argonové
koagulace, tkáňových lepidel a hemostyptik.

Přibližně 25 % nemocných s kolorektálním karcinomem při-
chází se synchronními metastázami v játrech. Pokud je to z hle-
diska celkového stavu nemocného a únosnosti výkonu možné,
volíme současný výkon na játrech a střevě. U výkonů technicky
komplikovanějších je pak vhodné v první době provést střevní
resekci a ve druhé době pak resekci jater.11 V současné době se

objevují některá sdělení13 z renomovaných center zabývajících
se chirurgií jater o změně posloupnosti v zavedených schéma-
tech ve smyslu neoadjuvantní chemoterapie jako prvního kroku
u nemocných s primárně radikálně neřešitelným nálezem
JMKRK, který je následován resekcí jater a nakonec resekcí
primárního karcinomu. Celkový úspěch léčby je závislý na sen-
zitivitě maligního onemocnění k neoadjuvantní chemoterapii.
Zatím se jedná o několik případů s pozoruhodnými výsledky,
nicméně další vývoj ukáže, zda tento postup má svá oprávnění.

Druhou alternativou léčby po chirurgické resekci jater je
RFA (radiofrekvenční ablace, obrázek 5), která patří k miniin-
vazivním technikám a lze ji provádět jak otevřenou cestou
(tj. laparotomií), tak laparoskopicky nebo pod CT či USG kon-
trolou (zde jsou dlouhodobé výsledky horší). Předností RFA
před otevřenou resekcí jater je minimální zátěž pro nemocné-
ho, i když může být spojena se závažnými komplikacemi (ter-

obrázek 3 Prav˘ lalok jater s JMKRK

obrázek 4 PouÏití harmonického skalpelu 
a ultrazvukového disektoru (CUSA) pfii resekci jater

obrázek 5 RFA jater otevfienou cestou pod USG kontrolou
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mické poranění sousedních orgánů, poranění žlučovodů, 
velkých cév, vznik jaterního abscesu, ruptura jater, komorová
fibrilace aj.). K nevýhodám této metody patří nižší radikalita
výkonu, která významně klesá se zvětšujícím se průměrem
ložiska nádoru nad 5 cm a lokalizací ložiska u velkých cév (chla-
dící působení proudící krve). RFA má rovněž podstatně nižší
dlouhodobý léčebný účinek (5–30 % recidiv) v porovnání s chi-
rurgickou resekcí, a proto je dnes řazena k paliativním terapeu-
tickým postupům u JMKRK a měla by být indikována jen tam,
kde není možné z různých důvodů provést resekční výkon.13,14

V současnosti lze využít speciální RFA sondy k vytváření resekč-
ní linie před odstraněním ložiska nádoru v játrech – jedná se
o tzv. Habibovu techniku jaterních resekcí.15 Tato metoda se
používá u neanatomických jaterních resekcí především tam,
kde je nutné zachovat velkou část jaterního parenchymu (u cir-
hóz), a u dobře lokalizovaných lézí (v oblasti hrany jater). Pod-
le našich zkušeností je však zatížena vyšší morbiditou (pleurál-
ní výpotky, abscesy u resekční plochy) v porovnání s klasickou
chirurgickou resekcí.

K dalším tzv. termoablačním technikám patří intersticiální
laserová fotokoagulace, mikrovlnná ablace a elektrolýza, vše-
obecně podstatně méně užívané techniky než RFA, se kterými
nemáme vlastní zkušenosti. V poslední době zaznamenává
technický rozvoj mikrovlnná koagulace, která bude jistě záhy
přínosem pro termokoagulační metody. Další paliativní techni-
kou je kryoablace, jež má však v oblasti JMKRK horší výsledky
než výše popisované techniky. Je zatížena vyšším počtem kom-
plikací (krvácení, biliární píštěle, abscesy, poranění okolních
orgánů atd.) a dnes se z důvodů výše uvedených pro léčbu
sekundárních nádorů jater prakticky nepoužívá.

V současnosti je resekabilních pouze 15–20 % JMKRK,
u ostatních není resekce možná především pro malý zbytek
jater po resekci nádoru, který by nestačil plnit metabolické
funkce v bezprostředním pooperačním období. Dalším důvo-
dem neresekability je rozsah a lokalizace metastatického pro-
cesu. Ke zvýšení objemu zbývající jaterní tkáně slouží emboli-
zace větve portální žíly (PVE) (obrázek 6) na straně nádoru
a pro zmenšení nádorové masy před vlastní resekcí pak tzv.

„downstaging“ JMKRK pomocí neoadjuvantní chemoterapie
či biologické léčby.

Důležitou metodou vedoucí k hypertrofii druhostranného
jaterního laloku v případech, kdy tento lalok je objemově
a funkčně nedostačující pro funkci jater po jaterní resekci, je
PVE na straně nádoru.16 PVE se obyčejně provádí transparietál-
ně pod USG kontrolou a materiálem k tomu používaným jsou
různá tkáňová lepidla ve směsi s lipiodolem, pěny, kovové spi-
rálky. Hypertrofie druhostranného laloku se obyčejně dostavu-
je do 4–6 týdnů po PVE. K její objektivizaci slouží CT volu-
mometrie provedená před PVE a za 4–6 týdnů po ní. Velmi
důležité je také provedení funkčního testu jater (např. clearance
indocyaninové zeleně) k určení funkční kapacity jaterního
parenchymu. PVE tak může zvýšit resekabilitu JMKRK až o 20 %.
Tyto techniky patří do tzv. etapových výkonů. Jedná se o výko-
ny, kde odstranění JMKRK je rozloženo do více operačních
dob. U těchto výkonů využíváme často kombinaci PVE, chirur-
gické a RFA léčby, a to podle počtu a lokalizace metastáz v ját-
rech, a především podle zbytkového volumu a funkčnosti jater
po daném výkonu. I když tyto etapové výkony představují pro
pacienta vyšší operační zátěž s možností vyššího procenta
komplikací, v konečném výsledku významně prodlužují život
nemocných s JMKRK. Dlouhodobé výsledky z hlediska přežívá-
ní jsou prakticky stejné jako u nemocných, u nichž můžeme
resekovat JMKRK v jedné době.

K dalším postupům, které v současnosti podstatně rozšiřují
chirurgické možnosti resekability JMKRK, patří kombinované
výkony. To jsou v užším slova smyslu takové výkony, při nichž
využíváme několik technik k odstranění JMKRK v jedné době.
Nejčastěji se jedná o bilobární metastázy, kde z hlediska maxi-
málního zachování zdravého jaterního parenchymu můžeme
kombinovat chirurgický výkon s termoablačním. Lze tak ope-
rovat i nemocné s vyšším počtem metastáz v játrech s kvalitní-
mi dlouhodobými výsledky. 

Účinnou metodou v rámci tzv. „downstagingu“ vedoucí ke
zvýšení resekability JMKRK je moderní neoadjuvantní chemote-
rapie, která v řadě případů dokáže redukovat nádorovou masu
tak, že je možná účinná radikální resekce jater s kvalitními dlou-
hodobými výsledky. Vlastní chemoterapeutické (či využití biolo-
gických přípravků) postupy nejsou však součástí tohoto přís-
pěvku a jsou popsány na jiném místě. Podobným postupem
využívajícím redukce objemu nádoru v játrech je jeho ischemi-
zace se současným cíleným působením chemoterapeutika – tzv.
chemoembolizace. Prvním krokem je podání chemoterapeutika
s následnou cévní okluzí želatinovým práškem, polyvinylchlori-
dem či spongostanovou kaší. Tato metoda může u vysoce
vaskularizovaných metastáz navodit dlouhotrvající paliaci. Zatím
se neprokázalo, že by chemoembolizace měla v léčbě JMKRK
lepší účinek než samostatná embolizace. Její nevýhodou je roz-
voj tzv. postembolizačního syndromu – silné bolesti v pravém
podžebří, teploty a nauzey trvající 2 až 7 dní.

Každá úspěšná jaterní operace pro JMKRK vyžaduje
důslednou dispenzarizaci nemocného k odhalení případné
recidivy maligního onemocnění.17 Pooperační sledování je
významnou součástí komplexní léčby nemocných s JMKRK.
Zahrnuje fyzikální vyšetření nemocného, vyšetření hladiny
CEA, rtg plic, ultrasonografii břicha (doplněnou při nejasných

obrázek 6 PVE pravé vûtve portální Ïíly
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nálezech CT nebo magnetickou rezonancí jater) v pravidelných
3–6měsíčních intervalech po operaci. Hlavním důvodem pečli-
vé dispenzarizace nemocných je, že většina recidiv nádoru jak
v játrech, tak v ostatním organismu se objeví do dvou let po
jaterním výkonu pro JMKRK. Kromě výše uvedeného je samo-
zřejmostí provádět kolonoskopické vyšetření ve stanovených
intervalech po resekci kolorektálního karcinomu.

Dnes již neplatí, že nemocný s JMKRK má špatnou životní
prognózu. Právě naopak – současné možnosti chirurgické léč-
by jsou natolik sofistikované, že umožňují nemocným dlouho-

dobé přežití v plné kvalitě života. Radikální chirurgický výkon
v rámci multimodální léčby dává nemocným absolutně nejvyš-
ší šance na kvalitní život. Naprosto jednoznačnou podmínkou
správné volby komplexního řešení léčebného postupu je se-
hraný tým onkochirurgů a dalších specialistů v zařízení s boha-
tou zkušeností v této metodice.

Vytvořeno s podporou grantu IGA MZ NS 9727-4 a VZ MSM
0021620819
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Přibližně u poloviny nemocných s kolorektálním karcino-
mem dojde kdykoliv v průběhu jejich onemocnění k disemina-
ci onemocnění. Většina nemocných s generalizací kolorektální-
ho karcinomu na své onemocnění zemře. I přes velké pokroky
v protinádorové chemoterapii a cílené biologické léčbě dosa-
huje medián přežití pacientů bez resekce metastáz jen něco
více než 2 roky. Jedinou reálnou naději na víceleté prodloužení
života nebo úplné vyléčení při zachování jeho dobré kvality
poskytuje chirurgická léčba. Po kurativní resekci jaterních me-
tastáz žije 5 let 30–50 % pacientů. 

Neoadjuvantní léãba 
primárnû neresekabilních metastáz 

Nejčastěji vznikají metastázy v játrech, méně často v plicích
a v dalších lokalizacích. Asi u 10–25 % nemocných jsou jaterní
metastázy primárně resekabilní nebo hraničně resekabilní, tři
čtvrtiny případů jsou hodnoceny jako neresekabilní. Díky pokro-
ku v protinádorové chemoterapii a biologické léčbě se po regre-
si onemocnění významně zvyšuje počet nemocných s nadějí na
kurativní chirurgické odstranění jaterních metastáz. Procento pa-
cientů, kteří se po neoadjuvantní léčbě stanou sekundárně rese-
kabilní závisí na volbě režimu chemoterapie a na kritériích, pod-
le kterých je rozsah nemoci hodnocen jako primárně
inoperabilní.1–6 V konsenzu Evropské pracovní skupiny pro léčbu
jaterních metastáz kolorektálního karcinomu7 jsou uvedena kri-
téria, podle kterých lze charakterizovat jaterní metastázy primár-
ně resekabilní, hraničně resekabilní a neresekabilní. Také pacien-
ti po radikální resekci plicních metastáz mají naději na
dlouhodobou kompletní remisi rovnající se vyléčení. 

Pacient s potenciálně resekabilním onemocněním by měl
být prezentován multidisciplinárnímu týmu lékařů, který se
dokáže odpovědně vyjádřit k možnosti chirurgického odstra-
nění metastáz. V jednotlivých případech se jistě může hodno-
cení resekability mezi jednotlivými pracovišti i mezi jednotlivý-
mi chirurgy lišit.

Kolektivně by měl být navržen léčebný postup s využitím
všech možností protinádorové léčby včetně metod intervenční
radiologie. Na našem pracovišti máme dobrou zkušenost s in-
dikační komisí, které se účastní klinický onkolog, chirurg,
radioterapeut, intervenční radiodiagnostik, gastroenterolog –
endoskopista. Podle potřeby může být přizván patolog nebo
lékař nukleární medicíny. 

Obecnou podmínkou resekce metastáz je vyloučení všech
nádorových ložisek, která resekci přístupna nejsou. Výjimkou
jsou případy, kdy je zbytková neresekabilní metastáza dobře
ošetřitelná některou ablační metodou. V klinickém stadiu IV
platí, že cílem potenciálně kurativní resekce musí být všechna
nádorová ložiska – jak primární nádor, tak metastázy. 

Jak dlouho by měla neoadjuvantní léčba trvat? Přešetření
by mělo být provedeno každých 8–10 týdnů a operace by
měla být plánována v okamžiku, kdy se metastázy stanou 
resekabilními. 

Doba neoadjuvance by neměla přesáhnout 3–4 měsíce,
pak se zvyšuje riziko jaterního poškození chemoterapií. Je nut-
né zdůraznit, že samotné přešetření není žádným důvodem
k přerušení probíhající léčby. To je nutné mít na zřeteli zvláště
tehdy, pokud je pacient odesílán k posouzení resekability me-
tastáz na jiné pracoviště. Léčba by měla být přerušena až po
stanovení pevného termínu operace.

Chirurgickou léčbu doplňují metody intervenční radiologie.
Jedná se o předoperační embolizaci větve portální žíly jaterní-
ho laloku postiženého metastázami s cílem hypertrofie zdravé-
ho jaterního parenchymu druhého laloku. Tímto postupem je
zlepšena pooperační jaterní funkce zbývajícího jaterního
parenchymu. Neresekabilní metastázy lze ošetřit ablativními
metodami (většinou radiofrekvenční ablací), eventuálně v indi-
viduálních případech chemoembolizací. Cílem by vždy mělo
být ošetřit takto všechny metastázy. Ablace pouze některých
ložisek průběh onemocnění podstatně neovlivní. 

Snahou při volbě optimálního léčebného režimu je najít
kombinaci co nejúčinnější, dobře snášenou, s příznivým profi-
lem nežádoucích účinků a s dobrou compliance ze strany pa-
cienta. Používány jsou chemoterapeutické režimy na bázi oxa-
liplatiny v kombinaci s fluorouracilem a leucovorinem (FOLFOX)
nebo na bázi irinotecanu opět v kombinaci s fluorouracilem
a leucovorinem (FOLFIRI). Fluorouracil a leucovorin může být
nahrazen capecitabinem (XELOX, XELIRI). Pro pacienty, kteří
nejsou schopni absolvovat intenzivní chemoterapii, je vhodnou
volbou režim pouze s fluorouracilem a leucovorinem nebo
capecitabin v monoterapii. Kombinace chemoterapie s bevaci-
zumabem přináší prodloužení doby do progrese i doby celko-
vého přežití (např. studie Hurwitze a spol.,8 NO16966,9

PACCE10). Pro pacienty s nemutovanou formou K-ras je dobrou
volbou přidání cetuximabu k chemoterapii FOLFOX nebo
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FOLFIRI (např. studie OPUS,11 Bokemeyer a spol.12 CRYSTAL13).
V současné době však není cetuximab v 1. linii léčby v ČR hra-
zen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Léãba primárnû resekabilních 
jaterních metastáz

Jaká jsou pro a proti podání neoadjuvantní chemoterapie
± biologické léčby u resekabilních jaterních metastáz?

Výhodou takového postupu je otestování senzitivity nádo-
ru na podávanou kombinaci. V případě regrese bude mít pa-
cient pravděpodobně velký prospěch z pokračování stejné léč-
by pooperačně, tedy adjuvantně. Cílem neoadjuvantní léčby je
také zničení uvažovaných nedetekovaných mikrometastáz
v játrech i mimo ně. V případě rychlé progrese a vzniku nových
ložisek v průběhu neoadjuvance může být resekční výkon kon-
traindikován, a pacient je tak ušetřen operace, ze které by ne-
měl zřejmě žádný prospěch. Regrese metastáz může příznivě
ovlivnit potřebný rozsah resekce a ušetřit tak nepostižený ja-
terní parenchym. To však může být rizikové v případě, že po
chemoterapii dojde k úplnému vymizení některých ložisek na
CT nebo MR. Bylo totiž prokázáno, že až v 80 % zůstávají
v místě původních zřetelných metastáz nádorové buňky.14

Úplná regrese tak je radostí onkologa a pacienta, ale spíše mů-
rou chirurga, který stojí před otázkou, zda resekovat „zdravý“
jaterní parenchym.  

Opačným problémem je možnost progrese původně rese-
kabilního ložiska v chirurgicky neřešitelný stav. Progrese při
chemoterapii je negativní prognostický faktor ovlivňující vy-
hlídky pacienta po resekci metastázy.15

Dalším možným rizikem je hepatopatie vyvolaná podanou
chemoterapií. Tento problém vzniká při dlouhodobější chemo-
terapii. Podání irinotecanu může být spojeno se vznikem stea-
tózy a steatohepatitidy. Oxaliplatina může vyvolat vaskulární
změny v játrech na úrovni sinusoidů.16 Přidání bevacizumabu

do kombinace s režimem na bázi oxaliplatiny může riziko he-
patopatie snížit.17

Po kurativní resekci by měla následovat adjuvantní chemo-
terapie ± biologická léčba. Volba režimu závisí na předléčenos-
ti a na odpovědi na případnou předoperační terapii. Doba
adjuvance by neměla přesáhnout 6 měsíců. Prospěch tzv.
perioperační chemoterapie FOLFOX byl demonstrován výsled-
ky klinické studie III. fáze,18 která porovnávala resekci samot-
nou proti resekci s 6 cykly FOLFOX-4 podanými předoperačně
a 6 cykly po resekci jaterních metastáz. 

Prospěch neoadjuvantní chemoterapie byl také jedním
z výsledků velké prospektivní klinické studie BEAT.19 Do této
studie byli zařazeni pacienti s metastatickým kolorektálním
karcinomem léčení chemoterapií v kombinaci s bevacizuma-
bem. Jedním z předem stanovených cílů této studie bylo hod-
nocení dosažení sekundární resekability. Bevacizumab v kom-
binaci s chemoterapií jak na bázi oxaliplatiny, tak na bázi
irinotecanu vedl k vyššímu procentu resekability než chemote-
rapie samotná. 

Pokud je bevacizumab před resekcí jaterních metastáz včas
vysazen, nedochází k častějšímu krvácení, zhoršení hojení
nebo jiným perioperačním komplikacím. Doporučeno je vysa-
zení bevacizumabu 6 týdnů před plánovanou operací. 

Ke každému pacientovi je nutno přistupovat individuálně.
V případě dobře resekabilního ložiska bez dalších rizikových
faktorů mohou přínosy časné resekce převážit nad výhodami
neoadjuvance. 

V adjuvantní indikaci po resekci jaterních metastáz může
být podána chemoterapie také regionálně cestou arteria hepa-
tica (5-fluorouracil), obvykle v kombinaci se systémovou apli-
kací chemoterapie. Regionální chemoterapii je vhodné podá-
vat pouze v centrech, která mají s touto léčbou zkušenosti. 

Pro resekci plicních metastáz platí obdobné zásady jako pro
resekci metastáz jaterních. V přísně indikovaných případech
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obrázek 1 Adaptováno podle konsenzu Evropské pracovní skupiny pro oblast jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Paliativní
chemoterapie 

±
biologická léčba

Jaterní metastázy

Resekovatelné Neresekovatelné

Optimálně neresekabilní
Onkologické hledisko (> 1 faktor)
> 4 metastázy
Velikost > 5 cm
Synchronní jaterní metastázy
Primárně pozitivní lymfatické uzliny
Pozitivita nádorových markerů

Technická obtížnost výkonu
Blízkost hepatálních žil
Blízkost obou portálních větví

– pravděpodobně
za žádných
okolností

Neoadjuvantní
kombinovaná
chemoterapie

↓
Jaterní resekce

Neoadjuvantní chemoterapie 
± biologická léčba

↓
Po dosažení dostatečné odpovědi – resekce
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jsou možné postupné resekce jak plicních, tak jaterních me-
tastáz. V takových případech je obzvláště nutná dokonalá spo-
lupráce celého onkologického týmu, aby byly optimálně indi-
kovány a načasovány jednotlivé modality léčby. Je nutné
rozhodnout, kdy mezi jednotlivými kroky chirurgické léčby vlo-
žit chemoterapii, nezanedbat pravidelné přešetřování stran
dynamiky onemocnění a sledovat celkový stav pacienta. 

V případě recidivy v játrech nebo v plicích je nutné vždy
uvažovat o možnosti reresekce nebo termoablace.  

Kdy resekovat primární nádor při synchronních resekabil-
ních metastázách? Možná je resekce primárního nádoru se
současnou nebo následnou operací jater. Další možností je
neoadjuvantní léčba s následující resekcí. Volba záleží na loka-
lizaci primárního nádoru a metastáz a na celkovém stavu pa-
cienta. V případě plicních metastáz je vždy nejdříve resekován
primární nádor a následně plicní metastáza. Především v případě
obturujícího nebo krvácejícího nádoru je volena v prvním kro-
ku resekce primárního nádoru a pak je možná neoadjuvantní
léčba s následnou resekcí metastáz. Neoadjuvantní léčba je
spojena jen s malou frekvencí komplikací primárního nádoru.
Nejčastěji dojde k obstrukci střeva při progresi nemoci. Nádor
střeva naopak může podobně jako metastázy po neoadjuvan-
ci regredovat. 

Na tomto místě je vhodné také zmínit rámcový algoritmus
léčby inoperabilního metastatického onemocnění. Pokud je
takový pacient asymptomatický, není nutné resekovat primární
tumor. Lépe je začít konzervativně paliativní chemoterapií. Ke
komplikacím ze strany primárního nádoru dojde jen v malém
procentu případů. Naopak resekce primárního nádoru meta-
statického kolorektálního karcinomu je spojena s vyšší morbi-
ditou i mortalitou, a paliativní efekt je přitom minimální.
Resekce jako první krok by tedy měla být vyhrazena jen pro pa-
cienty s přímo hrozícími komplikacemi stran primárního nádoru.

V případě podezření na solitární, resp. resekabilní metastázu
u asymptomatického pacienta je nezbytné doplnit spirální CT
hrudníku, břicha a pánve. V případě uvažovaného radikálního
chirurgického řešení je na místě do algoritmu zařadit také PET
vyšetření, případně PET/CT. Lze tak identifikovat možné další me-
tastázy, což výkon většinou kontraindikuje nebo se změní rozsah
plánované metastazektomie. Příznivý výsledek zvyšuje pravdě-
podobnost, že plánovaný výkon bude skutečně kurativní. 

Diseminace kolorektálního karcinomu do skeletu a do CNS
je vzácná a u asymptomatických nemocných není nutné radiolo-
gické vyšetření těchto oblastí v rámci předoperačního stagingu. 

Před resekcí jaterních metastáz je kromě obvyklého interní-
ho vyšetření vhodné širší vyšetření koagulace a podle rozsahu
plánované resekce také vyšetření jaterní funkce. Před resekcí
plicních metastáz je požadavek na vyšetření plicních funkčních
parametrů s vyjádřením k rozsahu plánované operace. 

Pokud je uvažována onkologická léčba, pak by bez ohledu
na resekabilitu metastáz by měl být z nádorové tkáně vyšetřen
stav onkogenu K-ras a stanovena exprese EGFR. Podle výsled-
ku K-ras lze predikovat léčebnou odpověď na cetuximab a pa-
nitumumab. Stanovení exprese EGFR tuto prediktivní hodnotu
nemá, ale je v současnosti vyžadováno zdravotními pojišťovna-
mi před nasazením přípravků anti-EGFR léčby. Oba tyto léky
jsou v současné době registrovány v ČR pro použití ve vyšších
liniích léčby metastatického onemocnění. Pro rozhodování
o indikaci bevacizumabu zatím žádný prediktivní parametr
nemáme. 

Peritoneální diseminace nemusí nutnû
znamenat neresekabilní stav 

Karcinomatóza peritonea je obvykle považována za mimo-
řádně špatný prognostický faktor. Doposud spíše experimen-
tální metodou je kombinace agresivní chirurgické cytoredukce
s intraperitoneální hypertermickou chemoterapií. V recentně
publikované nerandomizované klinické studii francouzských
autorů20 bylo u 48 přísně vybraných pacientů s karcinoma-
tózou peritonea po radikální cytoredukční operaci peritonea 
s intraoperační hypertermickou chemoterapií s oxaliplatinou
dosaženo mediánu přežití 63 měsíců a 51 % z nich žilo 5 let.
Kontrolní skupina léčená obvyklou chemoterapií měla medián
přežití 24 měsíců a 5 let žilo 13 % nemocných. 

V posledních letech zaznamenáváme rychlý pokrok na poli
cílené molekulární biologické léčby kolorektálního karcinomu.
Nové léky znamenají naději na prodloužení života. Medián pře-
žití se v jednotlivých studiích pomalu posouvá nad hranici dvou
let. Zvyšuje se ale také procento léčebných odpovědí. To je
nesmírně důležité pro pacienty s primárně neresekabilními
metastázami. Rozšiřuje se skupina nemocných, kteří mají na-
ději na potenciálně kurativní řešení. V blízké budoucnosti lze
očekávat, že algoritmus léčby bude mnohem více vázán na
prognostické a prediktivní ukazatele a volba optimálního
postupu pro jednotlivého pacienta tak bude více individualizo-
vaná. Úzká spolupráce a koordinace mezi všemi specialisty,
kteří se na léčbě podílejí, bude základem úspěchu vždy. 
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Úvod 

K nejčastějším sekundárním maligním procesům v játrech
patří metastázy kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu.
Optimálním terapeutickým postupem při řešení maligních proce-
sů jater je radikální resekční výkon. Toto řešení lze ale nabídnout
jen poměrně malé skupině nemocných. Standardem ve všech
ostatních případech je systémová chemoterapie. Invazivní radio-
logie ale nabízí pacientům, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro
chirurgické řešení, některé postupy, které mohou při vhodné in-
dikaci a správném technickém provedení vést nejen ke zlepšení
kvality života těchto nemocných, ale také k prodloužení mediánu
jejich přežití či „downstagingu“ postižení jater, a tím k možnosti
sekundární resekability. Podle některých údajů v literatuře tyto
výkony dokonce prodlužují pětileté přežití těchto pacientů a mají
rovněž kurativní potenciál.

Obecně lze tyto invazivní radiologické výkony rozdělit na
angiointervenční metody a perkutánní metody. Angiointer-
venčními metodami je dosahováno nejlepších výsledků při léč-
bě vaskularizovaných ložisek, zásobených dominantně arteriál-
ní krví. Cílem perkutánní metody je metastázu zcela zničit buď
tepelně, nebo chemicky.

Angiointervenãní metody 
Tyto metody můžeme rozdělit podle techniky aplikace

cytostatik na:
– lokální chemoterapii (lokoregionální chemoterapii) cévkou či

permanentním katétrem napojeným na zásobník (port katétr);
– chemoembolizaci.

Volba metody závisí na:
– charakteru nádoru;
– lokalizaci nádoru;
– počtu ložisek a jejich distribuci;
– stavu jaterního parenchymu;
– stavu cévního zásobení jater;
– dostupnosti jednotlivých metod.

Před vlastním zahájením léčby je nezbytné, aby všichni ne-
mocní byli komplexně vyšetřeni. Vedle vyšetření multidetekto-
rovou výpočetní tomografií (MDCT) je to v současné době pře-
devším vyšetření jater magnetickou rezonancí se specifickou
kontrastní látkou Primovist (MR) a ultrazvukové vyšetření

s kontrastní látkou Sonovue (CEUS). Samozřejmě k těmto me-
todám patří i PET-CT.1–3 Cílem komplexního vyšetření je:
– zjistit počet ložisek v játrech (standard MR, CEUS nebo MDCT);
– zjistit přesnou segmentární lokalizaci ložisek (standard MDCT

nebo MR);
– zjistit velikost ložisek (standard MDCT, MR, CEUS);
– posoudit prokrvení ložiska (standard MDCT, MR, CEUS);
– zjistit extrahepatální šíření tumoru (standard MDCT, PET-CT

nebo MR);
– co nejpřesněji charakterizovat sporná ložiska (standard

MRCT, MR, PET-CT nebo CEUS).

Regionální chemoterapie katétrem 
Myšlenka intraarteriální aplikace chemoterapeutika jako

nového způsobu léčby zhoubných nádorů přichází z USA v pa-
desátých letech. Jako lokální nebo regionální chemoterapii
označujeme ty způsoby aplikace, jejichž cílem je dosáhnout
vyšší koncentrace cytostatika v nádoru proti zbytku těla. Do-
sáhne se tak zvýšení místní účinnosti a snížení celkové toxicity
léčby. Situace je však složitější, protože je nutno brát v úvahu
jak biologickou povahu nádoru, tak i farmakologický profil
konkrétního cytostatika. Nejčastěji používaným přístupem
k lokoregionální aplikaci chemoterapie u nádorů jater je prostá
intraarteriální infuze nebo chemoembolizace. V případě loko-
regionální chemoterapie do jater bývá většinou intraarteriální
chemoterapie kombinována se systémovým intravenózním po-
dáním cytostatik k zamezení extrahepatální diseminace.
V tomto případě je v játrech dosahováno mnohem větší kon-
centrace chemoterapeutik než v systémovém krevním řečišti.
Pro intraarteriální podání může být také volena jiná kombina-
ce cytostatik než pro systémovou aplikaci. Další metodou je in-
traportální aplikace. K experimentálním metodám patří intra-
arteriální infuze s filtrací (cytostatikum je odfiltrováno z žilní
krve hemodialýzou nebo hemoperfuzí) nebo technicky mimo-
řádně náročné metody izolované jaterní perfuze stop-flow in-
fuzí s použitím okluzních katétrů. Relativní výhoda regionální-
ho podání (Rv) je závislá na průtoku krve v a. hepatica nebo ve
v. portae (Qt), na celkové clearance podané látky (Cl) a na ex-
trakční frakci látky v játrech (E).

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.1; 
prof. MUDr. Zdenûk Kala, CSc.2; MUDr. Igor Kiss, Ph.D.3 /
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Relativní výhodu regionální aplikace chemoterapie lze zvý-
šit volbou cytostatika s rychlým vylučováním z organismu a vy-
sokým extrakčním koeficientem v játrech nebo snížením prů-
toku krve. Mechanicky se snížení průtoku v postižené oblasti
jater dosahuje použitím suspenze mikroembolizačních látek
(např. polymerizovaných škrobových mikropartikulí) a cytosta-
tika. Dochází ke zvýšenému účinku cytostatika podaného spo-
lečně s mikroembolizační látkou. Jako embolizační materiál
dnes převládá využití mikroembolizačních částic, které umí na-
vázat různá cytostatika v různém objemu chemickou vazbou.
Například moderní DCB částice dokáží takto navázat irinotecan
(CPT-11). Embolizační částice pak cytostatikum „dopraví“ na
místo určení k metastáze v játrech a zde se cytostatikum plynu-
le po několik dnů uvolňuje. Po celou tuto dobu je v ischemizo-
vaném terénu jater dosažena vysoká koncentrace cytostatika.

Technicky u všech těchto metod podáváme cytostatikum
do jater přímo jaterní tepnou. Důvodem je, že jaterní tkáň je
zásobená ze dvou zdrojů, cestou jaterní tepny a portální žíly,
a 90–95 % jaterních tumorů je zásobeno právě arteriální krví
z více než 60 %.4

Úspěch léčby záleží na distribuci cytostatika ke všem ložis-
kům v játrech. Přitom ale musíme co nejméně poškodit zdra-
vou jaterní tkáň. Před zahájením léčby většinou uzavíráme
všechny kolaterální cévy, kterými se dostává krev do jater (např.
a. phrenica inferior, a. hepatica dextra odstupující z a. mesen-
terica superior). Cytostatikum a embolizační materiál se nesmí
dostat do tepen, kterými proudí krev k žaludku či duodenu 
(a. gastroduodenalis, a. gastrica dextra, a. gastrica sinistra),
protože by hrozilo riziko vzniku rozsáhlého vředu a následné-
ho krvácení, což je nejobávanější komplikace této léčby.

Léky můžeme podávat do jaterní tepny angiografickou
cévkou či port katétrem. Cévku můžeme ponechat na místě
přibližně týden, port katétr můžeme ponechat trvale. Angio-
grafický katétr i port katétr zavádíme Seldingerovou technikou
na angiografickém pracovišti (výkon provádíme v lokální
anestezii) cestou stehenní tepny, podklíčkové tepny nebo
mezižeberní tepny tak, aby hrot katétru směřoval do jaterní
tepny. V případě port katétru jeho hrot fixujeme kovovou
spirálou.5,6

Zavedení katétru Seldingerovou technikou v regionální
chemoterapii sekundárních maligních procesů v játrech je účin-
ný způsob léčby těchto nemocných. Japonské zkušenosti
a technika vyvinutá Araiem zvyšují účinnost a snižují riziko
komplikací tohoto výkonu.6,7 Hlavními kandidáty pro tuto léč-
bu jsou pacienti s kolorektálním karcinomem (CRC), u kterých
jsou patrné jaterní metastázy, primární tumor je odstraněn
a není detekováno extrahepatální šíření choroby. Výkon však
lze nabídnout i nemocným, u kterých je progrese procesu v ját-
rech a ostatní nález je stacionární či v regresi. Pro hodnocení
účinnosti léčby používáme kritéria RECIST.

Po resekci jaterních metastáz CRC přežívá 2 roky 65 % pa-
cientů a 25 % zůstává bez známek onemocnění. Běžně jsou
pacienti po takovémto resekčním výkonu léčeni adjuvantně
systémovou chemoterapií. Jejich vyhlídky může zlepšit lokore-
gionální intraarteriální chemoterapie v kombinaci se systémo-
vou chemoterapií. Tato terapie signifikantně snižuje pravděpo-
dobnost relapsu onemocnění v játrech.

Pro nedostatek informací o tom, zda intraarteriální podání
chemoterapie (HAI) vede k lepším léčebným výsledkům než po-
dání systémové, byla HAI neoprávněně podceňována. Výsled-
ky metaanalýzy z roku 1996 analyzující 7 klinických studií po-
rovnávajících HAI a systémovou léčbu metastatického postižení
jater CRC prokazují následující: celková odpověď (RR) 41 % vs
14 % pro HAI, medián přežití 15 měsíců vs 11 měsíců pro HAI,
a 70 % pacientů přežívajících 2 roky dostávalo právě HAI.8

Francouzská studie porovnávající účinnost HAI pomocí FUDR
oproti kontrolní skupině, v níž polovina pacientů dostávala
konvenční systémovou léčbu 5-fluorouracilem (5-FU) a polovi-
na nejlepší podpůrnou péči, prokazuje RR 43 % vs 9 % pro
HAI a statisticky významné celkové přežití pro HAI.9

Léčebnou strategii metastatického onemocnění jater CRC
tvoří jednak neoadjuvantní podání chemoterapie regionální
nebo systémové s cílem redukovat nádorovou masu a realizo-
vat možnost operativního řešení, a jednak tzv. pooperační
adjuvantní chemoterapie, jejíž možnosti jsou shodné s paliativ-
ním podáním chemoterapie. Jednou z možností adjuvantní
chemoterapie právě po resekci jaterní metastázy je intraarteriál-
ní aplikace chemoterapie. Aplikace 5-FU intraarteriální konti-
nuální infuzí vedla k signifikantnímu prodloužení mediánu
doby do relapsu 62 měsíců ve skupině s HAI ve srovnání
se 14 měsíci v kontrolní skupině. Stejně tak se účinnost intra-
arteriální chemoterapie promítla do prodloužení doby přežití
pacientů po metastazektomii. Pětileté přežití ve skupině s HAI
bylo 78 % ve srovnání s 50 % v kontrolní skupině.10

Prodlužování mediánu přežití koreluje s lepší léčebnou od-
povědí (dosažení kompletní remise chemoterapií či navození
operability jaterních metastáz). V literatuře existuje dokonce
velmi extrémní názor, že pokud agresivní léčbou udržíme u ne-
mocného s diseminovaným maligním onemocněním játra
funkční, prodloužíme tak délku života tohoto pacienta, přičemž
kvalita jeho života bude vyšší než při systémové chemoterapii.6

Chemoembolizace 
K chemoembolizaci cestou jaterní tepny přistupujeme

u nemocných s menším počtem spíše vaskularizovaných me-
tastáz. V literatuře se uvádí, že počet ložisek by neměl přesáh-
nout 5.11,12 Podle našich zkušeností je vhodnější mluvit o počtu
postižených segmentů. K výkonu indikujeme nemocné, kteří
mají alespoň 2–3 jaterní segmenty intaktní. Dnes u těchto ne-
mocných bez výjimky používáme embolizační částice, nejčastě-
ji DC Bead (Drug Eluting Beads). Jsou to synteticky utvářené
částice, které umožňují optimální okluzi cévy. DC Bead na roz-
díl od jiných částic z PVA nevytváří shluky. Tyto částice snesou
dočasné stlačení o 20–30 %, do své struktury aktivně vážou
cytostatikum a postupně ho v tumorózním ložisku uvolňují.

Částice DC Bead jsou produkovány jako embolizační
systém určený k navázání zejména doxorubicinu, ale i dalších
cytostatik, např. irinotecanu. Struktura polymeru založená na
polyvinylalkoholu (PVA) je obohacena negativně nabitými sul-
fonovými skupinami, které pak vážou molekuly s pozitivním
nábojem. Částice jsou kalibrovány v rozměrech 100–900 µm se
schopností navázat až 40 mg cytostatika na 1 ml částic. Při tak-
to provedené chemoembolizaci je tak aplikovaná přesně sta-
novená dávka cytostatika a výkon je standardizovaný.
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Postupné uvolňování cytostatika prokázaly testy in vitro
a na zvířecích modelech. Částice DC Bead jsou schopny udr-
žovat vysoké koncentrace léčiva po dobu 6–72 dní. Na rozdíl
od chemoembolizace s lipiodolem prokazujeme až 30krát niž-
ší systémové koncentrace cytostatika, a naopak velmi vysoké
koncentrace cytostatika v nádoru.13

Chemoembolizaci s DC Bead je možné opakovat v interva-
lech 4–8 týdnů. K vyhodnocení léčebné odpovědi využíváme
vyšetření CT či nejlépe MR s kontrastem, které umožní lépe po-
soudit velikost nekrózy ložiska. Změna velikosti ložiska zpočát-
ku není významná.

V literatuře se udává pro stejné cytostatikum v léčbě jater-
ních metastáz CRC při systémové chemoterapii pozitivní odezva
v 17–44 % a průměrné doba života 9–16 měsíců, při intraarte-
riálním podávání formou chemoembolizace je pozitivní odpověď
v 48–74 %, průměrná doba života pak 17–28 měsíců.14 Klinic-
ká účinnost léčby metastáz kolorektálního karcinomu pomocí
DC Bead byla prokázána studiemi. Léčebná odpověď podle
RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) je až
u 80 % nemocných, k poklesu hodnoty CEA o více než 50 %
došlo u 60 % pacientů. Zvýšení kvality života bylo zaznamená-
no u 90 % léčených. Z hlediska dlouhodobých výsledků budou
důležité závěry klinických studií II. a III. fáze (Precision IV, V), kte-
ré již zahrnují stovky pacientů.

Mezi možné komplikace výkonu patří bolesti na hrudi či
pod mečovitým výběžkem, dechové obtíže, zhoršení jaterních
testů, vznik abscesu, hematomu a plicní embolie, vznik vředu
v žaludku či duodenu, rozvoj jaterní cirhózy, vznik trombózy ja-
terní tepny nebo portální žíly a krvácení.15,16

Perkutánní metody odstraÀování 
maligních tumorÛ jater 

Ablace tumorů je definovaná jako přímá aplikace chemic-
kých látek nebo termální léčby do definované nádorové tkáně,
jejímž cílem je dosáhnout predikace tumoru nebo jeho značné
destrukce. K ablaci tumorů jater můžeme použít metody che-
mické nebo termální. Chemická ablace využívá ke zničení ná-
doru perkutánní aplikace různých látek (nejčastěji ethanolu,
kyseliny octové, horkého fyziologického roztoku). Tyto látky vy-
volají koagulační nekrózu. Termální ablační metody zahrnují
postupy, které využívají k ablaci tumoru různé zdroje termální
energie – buď teplo (radiofrekvence, laser, mikrovlny), nebo
chlad (kryoterapie). Obecně lze téměř všechny výše uvedené
metody provádět perkutánně, laparoskopicky nebo chirurgicky
v lokální či celkové anestezii. Všechny lze považovat v širším
slova smyslu za minimálně invazivní.17,18 Tyto techniky jsou
obecně indikované, je-li počet ložisek méně než 5 a jejich veli-
kost nepřesahuje 5 cm. Lze je provádět i u nemocných s těž-
kou jaterní dysfunkcí.

Z těchto technik u nemocných s metastázami CRC karci-
nomu v játrech je nejrozšířenější a nejvíce standardizovaná
radiofrekvenční ablace (RFA). Touto metodou také obecně
dosahujeme u nemocných s jaterními metastázami CRC nej-
lepších výsledků.

Radiofrekvenční „energie“ je střídavý proud, který osciluje
v rozmezí vysokých frekvencí 200 – 1 200 kHz. Vyšší frekven-

ce patří do mikrovlnného spektra. Princip RFA vychází ze vzta-
hu mezi elektrickou energií, proudem a impedancí – P = I2 R
(I2 = P/R). Energie a impedance určují proud. Produkce tep-
la klesá se vzdáleností – 1/r4. Pokud je proud příliš vysoký
a je aplikován rychle, spálení v okolí elektrody omezuje tok
proudu a další zvyšování teploty. Velikost a tvar ablace 
závisí na:
– generovaném teple (průběh ablace, 1/R4, I2);
– ztrátě tepla v tkáni (vedení tepla – difuze tepla, charakter –

vaskularita tkáně a jejího okolí);
– velikosti elektrody (velká elektroda s velkým povrchem doká-

že zničit velké ložisko);
– tvaru elektrody (ovlivňuje tvar výsledné termoablace).

Při radiofrekvenční ablaci způsobuje vlastní likvidaci tumo-
ru teplo, které vzniká při vibraci elektronů uvnitř tkáně, což
podmiňuje právě vysokofrekvenční proud. Buňky v okolí ne-
kryté elektrody jsou zahřívány na teplotu 50 °C a více.18 Při této
teplotě se začínají „rozpouštět a praskat“ buněčné membrány
a dochází k postupné denaturaci bílkovin a ireverzibilnímu 
zničení buněk. Při RF termoablaci v ložisku podle typu přístro-
je dosahujeme teploty 60–105 °C. Pokud teplota dosáhne
60–70 °C, je tkáň nevratně zničena prakticky okamžitě. Pokud
má být tkáň zničena dostatečně, je třeba, aby v celém ložisku
byla dosažena teplota více než 50 °C na 4–7 minut.15

Vlastní přístroj se skládá z radiofrekvenčního generátoru
a elektrod. Přístroje dnes mohou používat elektrody monopo-
lární, bipolární a multipolární. Aktivní elektroda má tvar jehly
o průměru 14–21 gauge. Jehlu zavádíme pod kontrolou ultra-
zvuku, CT nebo magnetické rezonance.

Původní elektrody dokázaly zničit ložisko do velikosti maxi-
málně 1,5–2,0 cm. Postupným vývojem jak vlastních generáto-
rů RF (zvýšení energie generátorů na 200 W a více, vývoj pulz-
ních generátorů), tak elektrod se podařilo dosáhnout většího
rozsahu koagulací. Expandibilní elektrody (kovové háčky, které
se vysunují z hrotu elektrody), několik elektrod vedle sebe (tzv.
clustry elektrod), chlazené elektrody (tzv. „cooled tip“ elektro-
da) a multipolární elektrody umožňují ničit větší ložiska.

Výrobci dnes uvádějí, že za optimálních podmínek lze v jed-
nom sezení zničit ložisko o velikosti 5 cm. Obecně lze tedy shr-
nout, že v současné době existuje několik postupů, jak zvětšit
průměr koagulační nekrózy během RFA:
– aktivní elektroda (samoexpandibilní elektroda s háčky, chla-

zená elektroda, cluster, bipolární elektroda);
– algoritmus RFA (typ přístroje – pulzní generátor);
– chlazení tkáně (aplikace fyziologického roztoku před termo-

ablací nebo během termoablace);
– aplikace látek do tkáně (nejčastěji cytostatika, využití účinku

hypertermie);
– snížení prokrvení tkáně (embolizace porty, chemoembolizace

arteria hepatica či jejích větví).
Výhodou metody je velmi dobrá kontrola průběhu tepel-

ného ničení nádorové tkáně. Rozsah nekrózy je větší než při
použití laseru. Morbidita a mortalita je minimální. Někteří
autoři uvádějí velké riziko marginální rekurence nádoru.
Podle jiných publikací dochází po jednom roce ke kompletní
ablaci v 52–67 %. Přežití je pak za 1, 3 a 5 let 96 %, 64 %
a 40 %.19–24
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Závûr 
Je třeba poznamenat, že vedle různých technických variant

lokoregionální chemoterapie či chemoembolizace jaterních
nádorů je podstatně širší škála onkologických protokolů, které
upřednostňují různé typy cytostatik či jejich kombinace. Není
ani shoda o dávkách a intervalech mezi jednotlivými dávkami.
Někteří autoři navíc trvají na nutnosti kombinovat lokoregio-
nální chemoterapii se systémovou. Další studie zdůrazňují nut-
nost hodnocení chemorezistence nádoru před zahájením
léčby. Termoablace, byť má potenciál kurativní metody a první
dlouhodobé výsledky u nemocných s metastázami kolorektál-
ního karcinomu do jater ukazují velmi slibné pětileté přežití, je

zatím stále pouze metodou paliativní. Nemůže nahradit chirur-
gické radikální odstranění metastázy.

I z tohoto stručného přehledu je patrné, že porovnat účin-
nost jednotlivých metod a protokolů je v nejlepším případě vel-
mi obtížné. Navíc si musíme uvědomit, že úspěch léčby lze
objektivně hodnotit až při sledování souboru nemocných mini-
málně 3 roky, lépe 5 let. Také to dělá z probíhajících studií běh
na velmi dlouhou trať. Nic to ale nemění na skutečnosti, že
účinná nechirurgická léčba nemocných s primárním či sekun-
dárním nádorem jater je možná a intervenční radiologie v ní
hraje nemalou roli.

Kazuistika 1
Pacient, 53 let, se solitární metastázou CRC při soutoku

vena cava inferior v S8 (obrázek 1). Vzhledem k tomu, že pri-
mární tumor nebyl radikálně odstraněn, je tato metastáza
řešena perkutánně pomocí RFA bipolární termoablací se zave-

dením dvou jehel pod CT kontrolou (obrázek 2). Na kontrol-
ním CT (obrázek 3 a 4) je dobře patrné, jak termoablované
ložisko, které se nesytí, tak termoablované kanály po zavede-
ných jehlách.

obrázek 1 obrázek 2

obrázek 3 obrázek 4
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Kazuistika 2
Pacient, 78 let, s mnohočetnými hypervaskularizovanými

metastázami adenokarcinomu tlustého střeva v játrech
(obrázek 1). Do jaterní tepny Seldingerovou technikou zavá-
díme katétr a provádíme nástřik, po kterém je vidět sycení
ložisek v játrech arteriální krví (obrázek 2). 

Po chemoembolizaci s DC Beads se již ložiska nesytí
(obrázek 3).

obrázek 1

Kazuistika 3
Pacientka, ročník 1939, s karcinomem rekta a mnohočet-

nými malými, málo vaskularizovanými metastázami v játrech
(obrázek 1). Do jaterní tepny zavádíme cévku k regionální che-
moterapii a provádíme celkem 9 aplikací protokolem podle
Müllera, a. gastroduodenalis uzavíráme kovovými spirálkami
(obrázek 2). Na kontrolním CT ložiska nedetekujeme
(obrázek 3).

obrázek 1

obrázek 2 obrázek 3

obrázek 2 obrázek 3
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Epidemiologie metastatického 
kolorektálního karcinomu v âR

Jak již bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, v ČR je
každoročně diagnostikováno více než 7 800 nových případů
kolorektálního karcinomu (CRC), z toho více než 1 650 (21 %)
v klinickém stadiu IV (metastatické onemocnění). Každý rok se
dalších více než 2 000 již dříve léčených pacientů dostává do
klinického stadia IV pro relaps nebo progresi onemocnění.1

U pacientů s CRC IV diagnostikovaných v letech 2001–2005
byla protinádorová léčba podána u 67,6 %. U 32,4 % byl od
začátku zvolen symptomatický paliativní přístup.1 Současně je
třeba připomenout, že průměrný věk (resp. medián) pacientů
s nově diagnostikovaným metastatickým CRC (mCRC) je
68 let. Jedná se tedy často o pacienty výrazně polymorbidní
s četnými orgánovými dysfunkcemi a omezenou funkční
rezervou. 

V˘sledky paliativní protinádorové léãby
u metastatického kolorektálního
karcinomu

Relativní pětileté přežití u pacientů s CRC v klinickém sta-
diu IV léčených v letech 2003–2005 dosáhlo 12,5 %.1 Tento
údaj je zkreslen zařazením pacientů, kteří nedostávali protiná-
dorovou léčbu, a ještě plně neodráží rutinní zařazení
biologické léčby do léčebných protokolů, ke kterému dochází
až v posledních 2 letech. Je tedy pravděpodobné, že u pacien-
tů léčených v pozdějších letech multimodální léčbou bude
relativní podíl pětiletého přežití vyšší. Prognostické modely na
základě výsledků metaanalýzy předpokládají u pacientů léče-
ných v letech 2004–2006 pětileté přežití až 32 %.2

Z uvedených čísel vyplývá, že i přes obrovské pokroky, kte-
ré do léčby mCRC přineslo zavedení chirurgické léčby jaterních
metastáz, nové chemoterapeutické léky (oxaliplatina a irinote-
can) a v posledních 5 letech také podávání biologické léčby
(bevacizumab, cetuximab a panitumumab), zůstává CRC v kli-
nickém stadiu IV u většiny pacientů nevyléčitelným onemocně-
ním, které významným způsobem zkrátí pacientovu délku
i kvalitu života. Léčebný záměr komplexní protinádorové léčby
tedy u většiny pacientů s mCRC zůstává paliativní a vliv léčby

na prodloužení celkového přežití se u většiny pacientů počítá
na měsíce spíše než na roky. Výjimku tvoří pacienti s resekabil-
ními jaterními metastázami. Léčebné výsledky jednotlivých mo-
dalit pro jednotlivá klinická stadia jsou podrobně zpracovány
v příslušných kapitolách této publikace. V našem článku se za-
měřujeme na komunikační aspekty rozhodování o podání
a ukončení paliativní protinádorové léčby.

Komunikace o podávání paliativní
protinádorové léãby

Z perspektivy pacienta jsou významným měřítkem účinnos-
ti protinádorové léčby její vliv na celkové přežití a její vliv na cel-
kovou kvalitu života. Relevantní otázka, kterou pacient více či
méně otevřeně klade, tedy zní:
– Jaký bude mít léčba vliv na délku mého života?
– Jaký bude mít nemoc a její léčba vliv na kvalitu mého života?

Ostatní parametry, jako např. dynamika nádorových mar-
kerů nebo objektivní léčebná odpověď, jsou klinicky relevantní
pouze tehdy, pokud se přímo promítnou do délky a kvality ži-
vota. Současný důraz na autonomii pacienta, stejně jako pro
lékaře závazný institut informovaného souhlasu s léčbou
vedou ke stále většímu zapojení pacienta do rozhodování o lé-
čebném plánu. Otevřená komunikace o nevyléčitelnosti one-
mocnění a přínosech i rizicích paliativní protinádorové léčby
klade velké nároky na lékařovy komunikační dovednosti a také
na čas. Mnozí lékaři tuto problematiku v diskuzi s pacienty vě-
domě nerozvíjejí s poukazem na to, že „pacient se na prognó-
zu neptal“, „pacientovi bychom nikdy neměli brát naději na
vyléčení“, popř. „na takovéto rozhovory není v běžném ambu-
lantním provozu čas“. Výsledkem je stav, kdy jsou pacienti od
lékařů obvykle poměrně přesně informováni o své diagnóze
a rozsahu onemocnění, ale mají často velmi vágní a obvykle
nerealisticky optimistickou představu o své prognóze a poten-
ciálu probíhající protinádorové léčby. Podpis informovaného
souhlasu s paliativní léčbou se často omezí na popis toho, jak
bude léčba probíhat a jaké může mít nežádoucí účinky. Palia-
tivní (= nekurativní) záměr léčby pacientům často srozumitelně
vysvětlen není. Náš průzkum mezi pacienty s diseminovaným
nádorovým onemocněním léčenými 3. a vyšší linií chemotera-
pie ukázal, že více než 30 % pacientů bylo přesvědčeno, že do-
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stává léčbu kurativní (léčbu, která může navodit trvalý stav pl-
ného zdraví, tj. vyléčení).3 Některé průzkumy naznačují, že ani
v zahraničí není v praxi zcela běžná diskuze o cílech léčby a pří-
nosu paliativní chemoterapie (tedy odpověď na otázku: „O ko-
lik mi léčba pravděpodobně prodlouží život ve srovnání se si-
tuací, kdybych léčbu nepodstoupil?“). Také zde někteří lékaři
spíše obecně pacienta informují, že nabízená léčba „nemůže
nádor zcela vyléčit“, „může nádor nějaký čas držet pod kon-
trolou“, „může pro pacienty získat nějaký čas navíc“.4 Někteří
klinici zpochybňují možnost a schopnost lékaře spolehlivě od-
hadnout přínos protinádorové léčby na přežití individuálního
pacienta. Je pochopitelné, že přesnost prognostického odhadu
průběhu onemocnění a pravděpodobného účinku protinádo-
rové léčby se v průběhu nemoci zvyšuje. V okamžiku stanove-
ní diagnózy se lékař při rozhovoru o předpokládané prognóze
může řídit obecnými rámcovými prognostickými daty pro daný
typ nádoru a klinické stadium (tj. medián celkového přežití,
pravděpodobnost ročního přežití, popř. pětiletého přežití)
a současně zohlednit aktuální prognostické a prediktivní fakto-
ry. V průběhu léčby, s každým dalším relapsem a novou linií léč-
by lze v závislosti na trvání léčebné odpovědi a toleranci pro-
gnostický odhad zpřesnit. Domníváme se, že by lékař měl
usilovat o to, aby byla pacientovi jeho situace srozumitelná,
a v této souvislosti pacienta o potenciálu paliativní protinádo-
rové léčby střízlivě realisticky informovat.

Komunikace o ukonãení 
protinádorové léãby

U většiny pacientů s metastatickým CRC se v průběhu one-
mocnění dostáváme do situace, kdy byly všechny postupy pro-
tinádorové léčby postupně vyzkoušeny a selhaly. Nebo může
být celkový stav pacienta takový, že je podání další léčby spo-
jeno s velmi vysokým rizikem závažných nežádoucích účinků.
Pacient někdy nabízenou paliativní léčbu odmítá. 

V této situaci je možných několik scénářů:
1. Pacientovi je vysvětleno, že možnosti účinné protinádorové

léčby byly vyčerpány a že další léčba a péče budou zaměře-
ny výhradně k mírnění projevů nemoci a udržení dobré kva-
lity života. Pokud pacient tuto změnu cílů léčby akceptuje
a souhlasí s ní, nevzniká žádný komunikační problém.

2. Pacient s pokročilým onkologickým onemocněním je plně
informován o nevyléčitelnosti onemocnění, o možném pří-
nosu paliativní onkologické léčby (např. prodloužení života
o několik měsíců) a možných nežádoucích účincích. Pacient
tuto léčbu odmítá. O tomto postoji je třeba udělat ve zdra-
votnické dokumentaci náležitý zápis. Tento zápis by neměl
mít charakter negativního reversu (ten má smysl tam, kde
pacient odmítá lékařem doporučenou život zachraňující
léčbu), ale spíše pacientova informovaného souhlasu se
symptomatickým paliativním postupem. S pacientem je 
třeba vyjasnit organizaci další péče: kde budou probíhat
kontroly, kam bude přijat v případě nutnosti akutní hospi-
talizace, je vhodné ho informovat o hospicové péči, zpro-
středkovat kontakt na psychologa atd. V uvedeném scéná-
ři nevzniká žádný zásadní komunikační, etický ani právní
problém.

3. Pacientovi je vysvětleno, že možnosti účinné protinádorové
léčby byly vyčerpány. Typ nádoru nebo celkový stav pacien-
ta neumožňují zařazení do klinické studie. Pacient, popř.
jeho rodina požadují „nějakou další léčbu“. Odmítají při-
jmout, „že bychom s nádorem již nic nedělali a již jenom če-
kali na smrt“. Tato situace je v klinické praxi poměrně častá.
Podstata problému je zde v rovině psychologické: v ne-
schopnosti pacienta přijmout fakt, že onemocnění je nevy-
léčitelné, že současná medicína není všemocná. Pacient ob-
tížně akceptuje, že na dohledný obzor vystupuje jako reálná
perspektiva vlastní smrt. Především v této rovině je třeba
problém řešit: empatickou podpůrnou komunikací. Uvede-
ná klinická situace však má samozřejmě také aspekt etický.
Pacient žádá léčbu, která je podle lékařova soudu nepro-
spěšná, škodlivá (rozpor principu nonmaleficence a respek-
tu k pacientově autonomii). Z etického hlediska nemá lékař
povinnost pacientovi podat léčbu, která pacientovi nepro-
spěje, a to přesto, že jí pacient žádá. Někdy je kladena otáz-
ka, zda lékařské rozhodnutí nepokračovat v chemoterapii
nemůže být kvalifikováno jako nenaplnění skutkové podsta-
ty trestných činů neposkytnutí pomoci (§ 207, zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon) nebo ublížení na zdraví
(§ 223–224, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon). Zde je
třeba jasného rozlišení. Zdůvodněné, kolektivní a dobře do-
kumentované rozhodnutí lékaře, že další chemoterapie není
indikovaná, zde nelze kvalifikovat ani jako zavinění nebo za-
nedbání a porušení nějaké povinnosti. Z hlediska platného
práva jedná lékař v souladu se současnými dostupnými po-
znatky lékařské vědy, tedy „lege artis“. Pacient zmírá v dů-
sledku progrese svého kauzálně neovlivnitelného nádorové-
ho onemocnění, nikoliv v důsledku pochybení na straně
lékařů. V klinické praxi se jedná vždy o problematiku velmi
komunikačně náročnou, často emočně značně dynamickou.
Profesionalita zde spočívá ve věcnosti, trpělivosti a empatii.
Neexistuje jednoduché řešení.

Nûkolik praktick˘ch tipÛ, 
jak k procesu ukonãení paliativní 
protinádorové léãby pfiistupovat

– Od stanovení diagnózy a v průběhu léčby buduj s pacientem
a jeho rodinou vztah důvěry.

– Střízlivě a realisticky pacienta a s jeho souhlasem i rodinu
informuj o diagnóze, o možnostech léčby a také o průběž-
ných výsledcích léčby.

– Veď kvalitní záznamy ve zdravotnické dokumentaci o všech
důležitých léčebných rozhodnutích. Jedině tak je udržena
kontinuita péče. Dokumentace také slouží jako zásadní zdroj
informací v případě znaleckého posuzování lékařského po-
stupu.

– V případě progrese nemoci či přechodu nemoci do fáze, kdy
není vyléčitelná, pacienta o této skutečnosti informuj.

– Realisticky pacientovi popiš potenciál nekurativní (paliativní)
protinádorové léčby (tj.„léčba není zaměřená k vyléčení,
může onemocnění zpomalit, zmírnit některé jeho projevy
a život prodloužit v průměru o xx měsíců). V případě selhání
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1. linie nekurativní léčby, je třeba pacientovi realisticky po-
psat, že celkový účinek dalších linií léčby bude pravděpodob-
ně nižší. Pokud pacient léčený 3. linií paliativní chemoterapie
na základě nejasné informace od lékaře žije v přesvědčení, že
jeho léčba je kurativní, bude pochopitelně velmi těžko ak-
ceptovat, že by při selhání této linie neměla následovat další
léčba.

– U pacientů léčených paliativní protinádorovou léčbou je vhod-
né včas otevírat témata kvality života, paliativní a hospicové
péče a závěru života. U pacienta se snaž podporovat vnitřní po-
stoj „Doufej v to nejlepší, ale připravuj se i na varianty horší“.

– Pacient by měl mít i po ukončení protinádorové léčby mož-
nost ambulantní péče u lékaře (v zařízení), kde byl doposud
léčen. Vztah s ošetřujícím lékařem onkologem je pro nemoc-
ného často velmi významným zdrojem posily a naděje.

– Paliativní a hospicovou péči je třeba nabídnout jako aktivní
komplexní péči (tělesné symptomy, psychosociální obtíže),
nikoliv pouze jako „čekání na smrt“. Je dobré u pacienta
podporovat  postoj „Čas života, který mi zbývá, je omezený.
Je proto ale velmi důležité, jak tento čas využiji. Tento krátký
čas lze využít smysluplně“.

– Lékař s pomocí psychologa a někdy sociálního pracovníka by
měl podporovat pacientovu rodinu a komunikaci uvnitř rodiny.
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Úvod 
Kvalitativní skok v léčbě metastatického kolorektálního

karcinomu (mCRC) na počátku 21. století znamenala do-
stupnost monoklonálních protilátek – bevacizumabu, cetuxi-
mabu a panitumumabu. V posledním desetiletí jsme byli
svědky významného pokroku v léčbě mCRC. Léčba metasta-
tického onemocnění byla u kolorektálního karcinomu dlou-
hou dobu považována za léčbu paliativní. To v současné
době, alespoň u části nemocných, neplatí. V kombinaci s chi-
rurgickou léčbou (resekce jaterních, případně plicních me-
tastáz) je v současné době možno část nemocných s mCRC
trvale vyléčit. Možnost kurativní léčby je prokázána zejména
v případě jaterních metastáz. I když je dosud procento vylé-
čených nemocných s metastatickým onemocněním relativně
nízké, je významné prodloužení přežití těchto nemocných
v klinických studiích i běžné praxi zřejmé. Rozhodujícím fak-
torem zlepšení prognózy nemocných s mCRC je výrazný po-
krok ve farmakoterapii v posledním desetiletí. Vzhledem
k možnosti kurativní léčby i významnému prodloužení přežití
u nemocných s metastatickým postižením jater při CRC jsou
účinné režimy chemoterapie indikovány u většiny nemoc-
ných. Od konce 50. let 20. století byly po několik desetiletí je-
dinou účinnou protinádorovou farmakoterapií u mCRC fluo-
ropyrimidiny. V 90. letech minulého století se objevily další
účinné léky v této indikaci s odlišným mechanismem účinku.
Jednotlivé randomizované studie1–4 i metaanalýza dat těchto
studií5 již počátkem 90. let 20. století prokázaly, že chemote-
rapie statisticky významně prodlužuje ve srovnání s podpůr-
nou léčbou přežití u nemocných s pokročilým (většinou me-
tastatickým) CR. Podání chemoterapie vedlo k prodloužení
mediánu přežití z 8 na 12 měsíců, procento žijících pacientů
bylo při léčbě chemoterapií po 6 a 12 měsících o 16 % vyšší
(79 % oproti 63 % a 50 % oproti 34 %). Následně se uká-
zalo, že kombinovaná chemoterapie je spojena s dvojnásob-
ně vyšším procentem objektivní odpovědi i prodloužením
přežití. Je rovněž zřejmé, že se prognóza nemocných s mCRC
zlepšila s dostupností irinotecanu a oxaliplatiny6 a medián
přežití nemocných léčených kombinovanou chemoterapií se
pohyboval mezi 18 a 24 měsíci.

Dalšího zlepšení výsledků bylo dosaženo právě kombinací
cytotoxické chemoterapie s cílenou léčbou monoklonálními
protilátkami podanými buď současně s chemoterapií, nebo
sekvenčně po chemoterapii. Cytotoxická chemoterapie a cí-
lená léčba působí zcela odlišnými mechanismy a mohou pů-
sobit na odlišné populace buněk, které tvoří tkáň nádoru.
Důležité pro kombinovanou léčbu je i různé spektrum vedlej-
ších nežádoucích účinků. Z hlediska interakce můžeme vý-
sledný účinek kombinace označit jako synergický, aditivní
a antagonistický. Teoreticky jsou možné všechny tři výsledné
účinky a rovněž klinická data naznačují, že interakce cílené léč-
by a cytotoxické chemoterapie může být synergická, aditivní
nebo antagonistická.

Synergickou interakci chemoterapie a cílené léčby můžeme
očekávat u kombinace chemoterapie s bevacizumabem. Vas-
kulární endoteliální růstový faktor (VEGF) působí tzv. nádoro-
vou hypertenzi, která brání průniku léčiv do mikroprostředí ná-
doru. Blokáda VEGF neutralizuje nádorovou hypertenzi
a zlepšuje penetraci léků do nádoru.7 V řadě klinických studií
vedla kombinace bevacizumabu a chemoterapie ke zlepšení
přežití.8,9 Jiným příkladem možné synergie je reverse rezistence
na irinotecan u části nemocných léčených kombinací irinoteca-
nu a cetuximabu ve studii BOND.10

K antagonismu může docházet, pokud blokáda proliferace
nádorových buněk omezí jejich citlivost na cytotoxickou che-
moterapii, i jinými mechanismy. Možnost antagonismu nazna-
čují výsledky některých klinických studií s cetuximabem a che-
moterapií u nemocných s nádory s mutovaným onkogenem
K-ras, kdy kombinace vede k zhoršení výsledků léčby.11 Anta-
gonistickou interakci rovněž vykazovaly kombinace protilátek
proti EGFR a bevacizumabu.12

Aditivní výsledek předpokládá absenci interakce mezi cíle-
nou léčbou a cytotoxickou chemoterapií, tedy že tyto dvě tera-
peutické složky inhibují na sobě nezávisle různé populace bu-
něk nádoru. Klinické studie naznačují aditivní účinek, pokud je
procento objektivní odpovědi součtem objektivní odpovědi do-
sažitelné při léčbě oběma složkami terapie zvlášť a není zřejmé
zlepšení přežití. Jako příklad aditivní interakce může sloužit udr-
žovací léčba bevacizumabem po předchozí kombinované léčbě.
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Naše poznatky o interakcích mezi cílenou léčbou a chemo-
terapií jsou zatím velmi omezené. V následujících odstavcích
budou shrnuty dosavadní poznatky o účinnosti jednotlivých
cílených léků u nemocných s mCRC v monoterapii i v kombi-
naci s chemoterapií.

Úãinnost monoklonálních protilátek
pouÏívan˘ch v léãbû metastatického
kolorektálního karcinomu v monoterapii
a v kombinované léãbû 

Cetuximab 
Účinnost cetuximabu jako monoklonální protilátky proti re-

ceptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) je teoreticky
dána expresí cílové molekuly nádorovými buňkami. Exprese
EGFR je u nemocných s CRC velmi různorodá, co se týče pro-
centa buněk exprimujících tento receptor i intenzity exprese,
nicméně u velké většiny nemocných je exprese této molekuly
nádorovými buňkami detekovatelná. Exprese EGFR je u ne-
mocných s CRC spojena se špatnou prognózou. U nemocných
s prokazatelnou expresí EGFR je podle dosud dostupných dat
účinnost cetuximabu nezávislá na stupni exprese.10 Navíc byla
účinnost cetuximabu prokázána i u nemocných, u kterých bylo
imunohistochemické vyšetření exprese EGFR negativní. V sérii
16 nemocných s mCRC s negativním výsledkem imunohisto-
chemického vyšetření exprese EGFR byla objektivní odpověď
pozorována ve 4 případech (25 %),13 tedy prakticky stejně čas-
to jako v prospektivní studii u nemocných s prokázanou expre-
sí receptoru epidermálního růstového faktoru.10 Jako zásadní
prediktivní ukazatel účinnosti cetuximabu se však ukázala pří-
tomnost mutací onkogenu K-ras. Cetuximab je zpravidla ne-
účinný u nemocných s nádory s prokázanou aktivační mutací
tohoto onkogenu a účinnost cetuximabu je omezena na pří-
pady nádorů s nemutovaným K-ras.14 U nemocných s nádory
bez mutací K-ras je spojena s rezistencí na cetuximab mutace
BRAF.15 Negativním prognostickým faktorem u nemocných
s mCRC léčených v další linii kombinací cetuximabu a chemo-
terapie jsou i zvýšené hladiny parametrů systémové zánětlivé
nebo imunitní odpovědi, např. neopterinu.16

Cetuximab je protilátkou třídy IgG1, což umožňuje aktiva-
ci cytotoxicity zprostředkované protilátkami touto protilátkou
navázanou na povrch nádorové buňky.17 Cytotoxicita zpro-
středkovaná protilátkami může být jedním z mechanismů účin-
ku cetuximabu, jak naznačují výsledky retrospektivní studie
ukazující na vztah polymorfismu receptorů imunoglobulinů
a účinku cetuximabu.18

Účinnost cetuximabu byla nejprve dokumentována
u nemocných s mCRC po selhání irinotecanu. V pilotní studii
u 57 nemocných s mCRC po selhání léčby irinotecanem byla
po podání cetuximabu v monoterapii objektivní odpověď za-
znamenána u 11 % případů, u dalších 35 % nemocných bylo
onemocnění nejméně 3 měsíce bez progrese a medián přežití
všech nemocných byl 6 měsíců.19 Ve studii BOND, na jejímž zá-
kladě byl cetuximab v indikaci mCRC registrován, bylo 329 ne-
mocných s mCRC, který progredoval při léčbě nebo do 3 mě-
síců po ukončení léčby irinotecanem (většina nemocných byla

rovněž léčena v minulosti i oxaliplatinou), randomizováno mezi
kombinaci irinotecanu a cetuximabu a cetuximab v monotera-
pii.10 Cetuximab byl podáván v počáteční dávce 400 mg/m2

a následných týdenních dávkách 250 mg/m2. Parciální odpo-
věď byla zaznamenána u 23 % nemocných léčených kombi-
nací cetuximabu a irinotecanu a u 11 % nemocných léčených
cetuximabem v monoterapii. Procento objektivní odpovědi se
nelišilo u nemocných léčených v minulosti oxaliplatinou i u ne-
mocných se striktně definovanou rezistencí na irinotecan (pro-
grese během léčby nebo do 1 měsíce po léčbě). Podmínkou za-
řazení do této studie byl imunohistochemický průkaz exprese
EGFR, procento objektivní odpovědi bylo však prakticky iden-
tické u nemocných s nízkým či vysokým procentem pozitivních
buněk nebo s nízkou i vysokou intenzitou exprese. Medián 
trvání odpovědi byl 6 měsíců u nemocných léčených kombina-
cí a 4 měsíce u nemocných léčených cetuximabem v monote-
rapii. Medián přežití byl 9 měsíců u nemocných léčených kom-
binovanou léčbou a 7 měsíců u nemocných léčených
cetuximabem v monoterapii. V další randomizované studii byla
srovnávána léčba cetuximabem v monoterapii s placebem
u 572 nemocných po selhání léčby fluoropyrimidiny, irinoteca-
nem a oxaliplatinou.20 Tato studie neplánovala tzv. cross-over
a u nemocných léčených cetuximabem bylo kromě významně
vyššího procenta objektivní odpovědi (8 % vs 0 %) a stabiliza-
ce onemocnění (31 % vs 12 %) prokázáno také statisticky vý-
znamné prodloužení přežití (medián 6,1 vs 4,6 měsíce). V jiné
studii bylo 1 298 nemocných po selhání léčby fluoropyrimidiny
a oxaliplatinou randomizováno mezi léčbu irinotecanem v mo-
noterapii a irinotecanem v kombinaci s cetuximabem.21 Kom-
binovaná léčba vedla k významnému zvýšení procenta objek-
tivní odpovědi (16 % vs  4 %), prodloužení doby do progrese
(medián 4,0 vs 2,6 měsíce). Vzhledem k významnému procen-
tu nemocných v kontrolním rameni léčených irinotecanem
však nebylo prokázáno zlepšení přežití.

Použití cetuximabu v kombinaci s chemoterapií bylo ná-
sledně studováno v léčbě 1. linie mCRC. Ve studii CRYSTAL
bylo 1 198 nemocných randomizováno mezi kombinaci irino-
tecanu, 5-fluorouracilu (5-FU) a leucovorinu (FOLFIRI) a FOLFIRI
s cetuximabem.22 Kombinovaná léčba vedla k statisticky vý-
znamnému zvýšení procenta objektivní odpovědi (47 % vs
39 %) a prodloužení doby do progrese (medián 8,9 vs 8 měsí-
cům), zlepšení výsledků při kombinované léčbě však bylo ome-
zeno na populaci nemocných s nádory bez mutace K-ras.
V randomizované studii OPUS byla porovnávána účinnost kom-
binace oxaliplatiny, 5-fluorouracilu a leucovorinu (FOLFOX-4)
s kombinací FOLFOX-4 a cetuximabu u 344 nemocných.11

Kombinovaná léčba vedla k vyššímu procentu objektivní odpo-
vědi (46 % vs 36 %), prodloužení doby do progrese bylo však
významné u nemocných s nádory bez mutace K-ras. U nemoc-
ných s mutací K-ras byla dokonce doba do progrese při kom-
binované léčbě statisticky významně kratší.

Bevacizumab 
V případě bevacizumabu, protilátky proti VEGF, byla proká-

zána u nemocných s mCRC aktivita v 1. linii léčby v kombina-
ci se všemi cytotoxickými léky aktivními u mCRC. Podobně jako
u jiných nádorů je neoangiogeneze významným faktorem
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v progresi mCRC. V randomizované studii byl bevacizumab ve
dvou dávkách (5 mg/m2 nebo 10 mg/m2) přidán ke kombinaci
5-FU a leucovorinu.23 Přidáním bevacizumabu bylo dosaženo
významně vyššího procenta objektivní odpovědi, významného
prodloužení doby do progrese i celkového přežití. Zvýšení pro-
centa objektivní odpovědi a prodloužení doby do progrese
a celkového přežití bylo nejvýraznější u nemocných léčených
nižší dávkou bevacizumabu a tato dávka (5 mg/m2 každých
14 dní) byla dále použita v navazujících studiích.  

V následující studii byl testován účinek přidání bevacizumabu
ke kombinaci irinotecanu, 5-FU a leucovorinu. Procento objektiv-
ní odpovědi (45 % vs 35 %), doba do progrese (11 vs 6 měsíců)
i celkové přežití (20 vs 16 měsíců) byly v této randomizované stu-
dii významně delší u nemocných léčených kombinací bevacizu-
mabu, irinotecanu, 5-FU a leucovorinu ve srovnání s nemocnými
léčenými pouze irinotecanem, 5-FU a leucovorinem.8 Účinnost
kombinace s bevacizumabem byla prokázána rovněž v léčbě dal-
ší linie. U 829 nemocných po předchozí léčbě fluoropyrimidiny
a irinotecanem byla srovnávána účinnost kombinace FOLFOX-4
s kombinací bevacizumabu a FOLFOX-4 a bevacizumabem v mo-
noterapii.9 Kombinace bevacizumabu a FOLFOX-4 vedla k vý-
znamně vyššímu procentu objektivní odpovědi (23 % vs 9 %),
prodloužení doby do progrese (medián 7,3 vs 4,7 měsíce) i cel-
kového přežití (medián 12,9 vs 10,8 měsíce). Účinnost bevacizu-
mabu v monoterapii (objektivní odpověď 3 %, doba do progre-
se 2,7 měsíce) byla nízká. V randomizované studii v 1. linii léčby
u 1 401 nemocných byl studován vliv přidání bevacizumabu ke
kombinaci capecitabinu a oxaliplatiny (XELOX) nebo k režimu
FOLFOX-4.24 Procento objektivní odpovědi se nelišilo, kombino-
vaná léčba však vedla k prodloužení doby do progrese (medián
9,4 vs 8 měsíce), prodloužení celkového přežití však bylo na 
hranici statistické významnosti (medián 21,3 vs 19,9 měsícům,
p = 0,077). V této studii však pouze menší část nemocných po-
kračovala dle protokolu v léčbě až do progrese.

V případě bevacizumabu není definována skupina nemoc-
ných rezistentních na tento cílený lék. Účinnost bevacizumabu
v monoterapii je nízká. Progresi při léčbě bevacizumabem je však
nutno považovat za selhání chemoterapie, nikoliv bevacizumabu.
V dalších studiích bude sledována účinnost chemoterapie další 
linie při pokračování léčby bevacizumabem.

Panitumumab
Panitumumab je humánní monoklonální protilátka proti

EGFR. Rozdíly této protilátky oproti cetuximabu jsou dány pře-
devším rozdílnými vlastnostmi obou protilátek. Z hlediska účin-
nosti terapie je v případě panitumumabu důležitý především
delší biologický poločas, který umožňuje aplikaci v intervalech
14 dní, a třída protilátky (IgG2), která u panitumumabu ne-
umožňuje cytotoxicitu zprostředkovanou protilátkami.17

Panitumumab byl registrován v léčbě mCRC až několik let
po cetuximabu a bevacizumabu. Standardně je tento lék, na
rozdíl od dvou výše zmíněných monoklonálních protilátek, po-
dáván zatím pouze v monoterapii a kombinace s chemoterapií
je v současné době předmětem klinických studií. V léčbě se
tedy panitumumab uplatní sekvenčně po selhání předchozí
chemoterapie. V randomizované studii bylo 463 nemocných
s nádory progredujícími po léčbě fluoropyrimidiny, oxaliplati-

nou a irinotecanem randomizováno mezi panitumumab a pod-
půrnou léčbu.25 Léčba panitumumabem vedla k statisticky
významnému prodloužení doby do progrese, v důsledku cross-
-over 76 % nemocných v kontrolním rameni však nebylo pro-
kázáno prodloužení celkového přežití. Účinnost panitumuma-
bu byla omezena na nemocné s nádory bez mutace K-ras.26

NeÏádoucí úãinky 
Výhody cílené terapie se projevují rovněž v oblasti nežá-

doucích účinků. Dráhy přenosu signálu jsou v normálních buň-
kách redundantní, a vyřazení jedné z těchto drah má proto
omezený účinek na zdravé tkáně. Spektrum nežádoucích účin-
ků biologických léků je také zcela odlišné, než je tomu v pří-
padě cytotoxických léků. Tyto skutečnosti lze doložit i na pří-
kladu cetuximabu, bevacizumabu a panitumumabu. 

Cetuximab 
Nejčastějším nežádoucím účinkem je kožní exantém. Kož-

ní eflorescence připomínají akné (akneiformní exantém) a nej-
častěji postihují kůži obličeje a trupu. Mezi jiné projevy kožní
toxicity patří xerodermie, trichomegalie či paronychia. Specific-
kou problematiku představuje postižení periorbitální kůže a ví-
ček, které bývá spojeno i s konjunktivitidou.27 Stupeň kožního
postižení je nejvýznamnějším prediktivním faktorem účinnosti
cetuximabu. Například ve studii BOND bylo procento objektiv-
ní odpovědi významně vyšší u nemocných, u kterých se objevil
výraznější akneiformní exantém (objektivní odpověď v 59 %
při kombinované léčbě a 25 % v monoterapii), než u nemoc-
ných bez akneiformního exantému (objektivní odpověď
v 17 % při kombinaci a 7 % v monoterapii).10 Kožní toxicitu je
možno zvládnout lokální terapií nebo perorálním podáváním
doxycyklinu. Jen výjimečně jsou projevy kožní toxicity natolik
závažné, že vedou k přerušení léčby.28,29

Nejzávažnějším a nejdramatičtějším, i když vzácným nežá-
doucím účinkem cetuximabu jsou infuzní reakce.30 Závažné in-
fuzní reakce se vyskytují pouze v několika procentech nemoc-
ných léčených cetuximabem. Klinicky se tato reakce projevuje
zarudnutím kůže a dechovou tísní, při závažných infuzních re-
akcích se můžeme setkat s přechodnou hypotenzí, ztrátou vě-
domí, zástavou dechu i oběhu. Etiologie infuzních reakcí není
jasná, v literatuře se tyto reakce označují jako hypersenzitivní,
anafylaktoidní či alergické. Tyto reakce připomínají reakce po
podání jiných monoklonálních protilátek, např. rituximabu,
a na základě dostupných informací se zdá, že podobně jako in-
fuzní reakce po podání rituximabu nemá většina těchto příhod
po podání cetuximabu alergickou etiologii. Podobně jako v pří-
padě rituximabu se může jednat o mohutnou systémovou zá-
nětlivou odpověď. Jako důležitý se jeví poznatek, že za pečli-
vého monitorování vitálních funkcí na jednotce intenzivní péče
je možno pokračovat v léčbě cetuximabem, následující infuze
v týdenních intervalech bylo možno podat bez komplikací am-
bulantně.31 Zkušenosti z praxe rovněž ukazují, že je po úspěš-
ně zvládnuté závažné infuzní reakci možno dosáhnout parciál-
ní odpovědi.31

Dalším specifickým a poměrně častým účinkem léčby cetu-
ximabem je hypomagnezemie.32 Pokles hladiny hořčíku v séru
může být během léčby cetuximabem poměrně významný, ale
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pouze vzácně vede pokles hořčíku v séru ke klinicky význam-
ným potížím.

U nemocných léčených cetuximabem se rovněž relativně
často setkáváme s průjmy. Tento projev gastrointestinální toxi-
city cetuximabu není vzácný, ale průjmy po podání cetuximabu
v monoterapii jsou málokdy závažné. V klinické praxi je však
cetuximab kombinován s irinotecanem, cytotoxickým lékem,
jehož hlavní toxicitou je enterotoxicita, a při kombinaci těchto
dvou léčiv jsou závažné projevy gastrointestinální toxicity
(v tomto případě především průjmy) významně častější.

Bevacizumab 
Mezi nejčastější nežádoucí účinky bevacizumabu patří hy-

pertenze a proteinurie. Hypertenze je ve většině případů zvlád-
nutelná medikamentózní úpravou. Proteinurie při dávce
5 mg/m2 každých 14 dní, používané v léčbě mCRC je pouze
vzácně důvodem přerušení léčby. Dalšími nežádoucími účinky
mohou být poruchy srážlivosti (tromboembolická choroba, ar-
teriální trombózy i krvácení) a tvorba střevních píštělí.8,24 Mezi
vzácné, ale potenciálně fatální nežádoucí účinky patří střevní
perforace.33,34 

Hepatotoxicita chemoterapeutik se stává významným
aspektem léčby u nemocných s mCRC vzhledem k rostoucímu
procentu resekcí u nemocných po předchozí chemoterapii
a může vést k insuficienci zbylého jaterního parenchymu. Hi-
stologický nález po podání oxaliplatiny je podobný jaterní
veno-okluzivní chorobě známé u nemocných po vysokodávko-
vé chemoterapii.35 Na etiopatogenezi veno-oklusivní choroby
se podílí VEGF.36 Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu resekcí po

kombinované chemoterapii, zejména režimech s oxaliplatinou,
jsou pro klinickou praxi významné výsledky retrospektivní stu-
die, která ukazuje protektivní účinek bevacizumabu na histolo-
gické změny jaterního parenchymu vyvolané chemoterapií.37

Podání bevacizumabu tedy spíše snižuje riziko jaterního selhá-
ní po případné resekci jater po neoadjuvantní léčbě.

Vzhledem ke zlepšující se prognóze nemocných s mCRC
léčených bevacizumabem je rovněž studován vliv bevacizu-
mabu na rozvoj aterosklerózy, zejména s ohledem na nega-
tivní vliv této léčby na některé rizikové faktory (hypertenze
a proteinurie).

Panitumumab 
Nežádoucí účinky panitumumabu jsou prakticky totožné

s nežádoucími účinky cetuximabu s výjimkou infuzních reak-
cí.17,25 Závažné infuzní reakce se, vzhledem k tomu, že se jed-
ná o lidskou monoklonální protilátku, v případě panitumuma-
bu prakticky nevyskytují.

Závûr 
Cílená léčba monoklonálními protilátkami může zlepšit

účinnost cytotoxické chemoterapie při současném podání i se-
kvenčně jako udržovací léčba či léčba další linie. Výhodou je
různost spektra nežádoucích účinků cytotoxických i cílených
léků. Optimální kombinace nebo sekvence cílených a cytoto-
xických léků je stále předmětem klinických studií.

Podpořeno grantem Interní grantové agentury Ministerstva
zdravotnictví České republiky NR9096–4.
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Úvod 

Možnosti systémové terapie nemocných s metastatickým
kolorektálním karcinomem (mCRC) se v posledních desetiletích
významně rozšířily. Uplatnění látek s antiproliferačním účinkem
(fluoropyrimidiny, irinotecan a oxaliplatina) v léčbě generalizo-
vaného onemocnění zásadně změnilo prognózu nemocných.
Od roku 2005 máme k dispozici další vývojový stupeň léčby –
cílenou molekulární léčbu v podobě monoklonálních protilá-
tek. Bevacizumab, cetuximab a posléze panitumumab tak při-
nesly další rozšíření léčebných možností.

Bevacizumab (Avastin) je v současnosti jedinou monoklo-
nální protilátkou užívanou v České republice v 1. linii léčby
mCRC. Je součástí režimů podávaných s cílem umožnit radi-
kální metastazektomii a součástí intenzivních režimů s cílem
významného prodloužení přežití i režimů méně intenzivních,
zaměřených na kontrolu symptomů.  

Agresivita nádoru jde ruku v ruce s jeho angiogenezí – no-
votvorbou cév. Ta je nezbytným předpokladem růstu nádoru
a jeho metastazování. Proces angiogeneze je uskutečňován řa-

dou různých pro-angiogenních faktorů, z nichž klíčovým je tzv.
VEGF (vascular endothelial growth factor – růstový faktor cév-
ního endotelu). Nadměrná přítomnost tohoto faktoru koreluje
se špatnou prognózou onemocnění. Nádor bez sítě krevních
cév se živí prostou difuzí kyslíku a živin z okolí, svým růstem
nad 1–2 mm se však dostává do stavu hypoxie, která je hlavní
příčinou nadměrné exprese VEGF. Uvedený růstový faktor 
(obrázek 1) po vazbě se specifickými receptory na endotelo-
vých buňkách (VEGFR-1, VEGFR-2) aktivuje receptorové tyro-
zinkinázy. Výsledkem této aktivace je proliferace a migrace
endotelových buněk a inhibice jejich apoptózy. Shrnuto a pod-
trženo – zvýšená exprese VEGF je asociována s nádorovým růs-
tem, angiogenezí, metastazováním, a je tak skloubena se zhor-
šenou prognózou mCRC.

Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklo-
nální protilátka zacílená na VEGF a inhibující jeho funkci
(obrázek 2). Zablokováním vazby VEGF na jeho receptory do-
chází k neutralizaci biologické aktivity VEGF. Snižuje se vasku-
larizace nádoru, a tím se inhibuje růst tumoru a zároveň se sni-
žuje riziko metastazování. Bevacizumab snižuje nitronádorový
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tlak, a tak umožňuje snazší průnik cytostatika do novotvaru.
Takto lze vysvětlit synergní protinádorový účinek mezi bevaci-
zumabem a chemoterapií (CHT). Kombinace standardní che-
moterapie a bevacizumabu prokázala léčebný přínos u řady
indikací. Bevacizumab je v současnosti registrován a používán
v léčbě již čtyř typů maligních nádorů: kolorektálního karcino-
mu, karcinomu prsu, karcinomu ledviny a nemalobuněčného
karcinomu plic. Koncem letošního roku je očekávána i jeho
registrace u páté indikace – maligního gliomu. 

Klinická úãinnost bevacizumabu
u metastatického kolorektálního
karcinomu, pfiehled vybran˘ch
klinick˘ch studií 

První klinické výzkumy s použitím této humanizované pro-
tilátky blokující VEGF byly prováděny právě u nemocných
s mCRC. Registrace proběhla v roce 2005 na základě pivotní
studie III. fáze (AVF2107g), která porovnávala tehdy nejvíce
používaný Saltzův režim, IFL (týdenní aplikace irinotecanu 
s 5-fluorouracilem [5-FU], modulovaná leucovorinem) s place-
bem versus IFL + bevacizumab. Bylo hodnoceno 813 pacientů
s mCRC. Léčba bevacizumabem prokazatelně významně pro-
dloužila dobu celkového přežívání (OS) nemocných oproti che-
moterapii samotné o 30 % (20,3 vs 15,3 měsíce; p < 0,001)
a poprvé posunula délku doby bez progrese onemocnění za
hranici 10 měsíců (10,6 vs 6,2 měsíce; p < 0,0001).1

V dalších randomizovaných kontrolovaných studiích nebo
velkých observačních nerandomizovaných studiích byl bevaci-
zumab kombinován prakticky se všemi běžně používanými re-
žimy (FOLFIRI, FOLFOX-4, XELIRI, XELOX či samotnými fluoro-
pyrimidiny). Délka přežití bez progrese onemocnění (PFS) se při
užití bevacizumabu s kombinovanou léčbou na bázi fluoropy-
rimidinů (ať již capecitabinu či 5-FU) s oxaliplatinou nebo irino-
tecanem standardně drží za hranicí 10–11 měsíců a celkové
přežití se pohybuje mezi 21 a 27 měsíci.2–7 Použití bevacizu-
mabu pouze s 5-FU či capecitabinem může u nemocných, kte-
ří nesnášejí intenzivní chemoterapii, nahradit režimy FOLFOX,
XELOX, XELIRI, FOLFIRI podobnou účinností (PFS téměř 9 mě-
síců, OS téměř 18 měsíců).8

Přínosné informace jsou získávány také z klinické praxe
a ze zahraničních registrů léčby bevacizumabem, které v sou-
časnosti zahrnují více než 4 000 nemocných. Opakovaně pub-
likovány jsou nálezy z postregistrační rozsáhlé nerandomizova-
né studie IV. fáze First BEAT nebo z rozsáhlého prospektivního
registru BRITE (USA), kde byl bevacizumab podáván v kombi-
naci s chemoterapií na bázi fluoropyrimidinů. Střední doba cel-
kového přežití při mediánu sledování 17,5 měsíce u 1 953 ne-
mocných dosahovala 27,1 měsíce, jednoroční přežití bylo
74,7 %. Kozloff a spol. na konferenci věnované gastrointesti-
nální problematice ASCO 2008 prezentovali medián PFS u kom-
binací s FOLFOX (n = 1 092) 10,0 měsíce; FOLFIRI (n = 280)
10,9 měsíce; IFL (n = 189) 9,0 měsíců; FU/FA (n = 132) 9,2 mě-
síce a XELOX (n = 94) 11,2 měsíce. Ve studii BEAT bylo dosaže-
no mPFS/mOS u FOLFIRI (n = 503) 11,6/23,7 měsíce; FOLFOX
(n = 552) 11,2/25,9 měsíce; XELOX (n = 346) 11/23 měsíce;
capecitabin/5-FU (n = 300) 8,6/18,0 měsíce. 9–12

Tyto výsledky podporují údaje o léčbě 1. linie získané z re-
gistru pacientů vedeného Českou onkologickou společností
ČLS JEP. Prausová a spol. uvádějí medián PFS u FOLFIRI
(n = 112) 14,6 měsíce; XELIRI (n = 74) 11,5 měsíce; XELOX
(n = 375) 13,8 měsíce; FOLFOX (n=304) 12,5 měsíce a medián
OS u FOLFIRI (n = 111) 27,8 měsíce; XELIRI (n = 74) 29,1 mě-
síce; XELOX (n = 373) mediánu dosud nedosaženo; FOLFOX
(n = 301) 29,5 měsíce.13 Režim XELIRI je používán více na
evropském kontinentě než v USA (důvodem je obava z vyšší
frekvence průjmů u tohoto režimu vlivem odlišného katabolismu
fluoropyrimidinů u obyvatel USA) a není bez zajímavosti, že Čes-
ká republika jako první publikovala použití tohoto režimu v kom-
binaci s bevacizumabem již na kongresu ASCO v roce 2006.14

Základní taktika léãby 
metastatického onemocnûní 

Kdy a jak dlouho bevacizumab podávat? 
Odpověď na otázku, jak dlouho v 1. linii léčby mCRC anti-

angiogenní lék podávat, nám předkládá registrační studie
NO16966. Tato studie začala jako dvouramenná. Primárním
cílem bylo zjistit, zda režim XELOX (capecitabin a oxaliplatina)
není méně účinný než režim FOLFOX-4 (5-FU/kyselina folino-
vá/oxaliplatina). Po zveřejnění výsledků z Hurwitzovy studie,1

která prokázala, že přidání bevacizumabu k chemoterapeutic-
kému režimu IFL vede ke zvýšení počtu léčebných odpovědí,
prodloužení délky remise a prodloužení přežití nemocných, byl
design studie NO16966 změněn na 2x 2 faktoriální. Ve studii
byl stanoven druhý primární cíl, a to porovnat účinnost be-
vacizumabu oproti placebu v uvedených kombinovaných re-
žimech s oxaliplatinou. Sekundárními cíli byly celkové přeži-
tí, četnost odpovědí a bezpečnost léčby. Do studie bylo
zařazeno 2 034 pacientů s mCRC dosud neléčených cytosta-
tiky, z toho 1 401 bylo randomizováno pro léčbu kombinací
s bevacizumabem. 

Analýza dat prokázala, že podmínkou maximálního využití
léčebného potenciálu bevacizumabu je jeho podávání mini-
málně do progrese onemocnění. Ve studii NO16966
(XELOX/FOLFOX ± bevacizumab) ukončilo přibližně 40 %
nemocných léčbu dříve než 1 měsíc před dokumentovanou
progresí onemocnění, což se negativně odrazilo v překvapivě
malém prodloužení PFS (primární cíl studie): HR = 0,83 (PFS 9,4
vs 8,0 měsíce, p = 0,0023). U nemocných, u kterých byla ukon-
čena léčba bevacizumabem maximálně měsíc před progresí,
byla retrospektivně zjištěna větší účinnost léčby: HR = 0,63
(PFS 10,4 vs 7,9 měsíce, p < 0,0001).15 Prodloužení PFS a OS
prokázaly i další studie s využitím různých cytotoxických režimů
s konkomitantním podáváním bevacizumabu. Lze tedy bez
nadsázky říci, že bevacizumab je v době publikace jediným bio-
logikem, kde se můžeme opřít o jasný průkaz prodlouženého
přežití oproti standardní chemoterapii v 1. linii léčby mCRC. 

Otevřenou otázkou zůstává léčba po progresi spojená
s úvahami o možné rezistenci na antiangiogenní léčbu. Zatím
není k dispozici přímý důkaz o přínosu této léčby podávané po
první progresi, určité nezanedbatelné signály však tento před-
poklad podporují. V roce 2008 byly publikovány výsledky ana-
lýzy nemocných z amerického registru BRITE, kteří po první
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progresi nedostávali žádnou léčbu, nebo byli léčeni ve 2. linii sa-
motnou chemoterapií, anebo chemoterapií s bevacizumabem.
Střední doba celkového přežívání u skupiny bez léčby (n = 253)
byla 12,6 měsíce, u druhé skupiny (n = 531) 19,9 měsíce. Nej-

lepších výsledků bylo dosaženo ve skupině třetí, léčené bevaci-
zumabem po první progresi (n = 642), a to 31,8 měsíce.16

V současnosti probíhají další kontrolované randomizované stu-
die, které přinesou jasnou odpověď na tuto otázku.
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obrázek 3 Vliv onkogenu K-ras na dobu do progrese u pacientÛ s mCRC léãen˘ch kombinovanou chemoterapií
IFL ± bevacizumab
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obrázek 4 Vliv onkogenu K-ras na celkové pfieÏití u pacientÛ s mCRC léãen˘ch kombinovanou chemoterapií
IFL ± bevacizumab

Skupina: mutovaný K-ras (n = 78)
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Slibná data podávání bevacizumabu ve 2. linii přináší další
práce. Giantonio a spol. srovnává u pacientů předléčených pro
mCRC paliativní chemoterapií režim FOLFOX-4 vs FOLFOX-4 +
bevacizumab a prezentuje OS 10,9 vs 12,9 měsíce pro kombi-
naci s bevacizumabem.17

Existují kritéria pro v˘bûr vhodného pacienta
pro antiangiogenní léãbu? 

Hledání prediktivního faktoru pro léčbu bevacizumabem
je zatím bez úspěchu. Podrobné analýzy molekulárních markerů
v pivotní studii neobjevily žádnou podskupinu nemocných, kte-
rá by profitovala z léčby výrazně více než skupina jiná. Prospek-
tivně i retrospektivně vedené rozbory údajů z různých studií III.
fáze neukazují na žádný vliv pohlaví, věku ani stavu onkogenu
B-raf. Mutovaný stav onkogenu K-ras je negativním prognostic-
kým faktorem pro léčbu inhibitory EGFR, proto byl tento para-
metr studován též ve vztahu k účinnosti bevacizumabu. Ve stu-
dii AVF2107g byl zjištěn ve skupině léčených s nemutovaným,
tzv. divokým typem, K-ras medián celkového přežití 27,7 měsíce
a u mutovaného K-ras OS pouze 19,9 měsíce. Léčba chemote-

rapií a bevacizumabem však znamenala přínos oběma skupinám
pacientů nezávisle na stavu K-ras (obrázek 3, 4).

Dnes víme, že ani hladiny VEGF před léčbou nejsou predik-
torem účinku bevacizumabu. Současná zkoumání soustřeďují
svůj zájem na vliv polymorfismů receptoru pro VEGF a cirkulu-
jící progenitorové endotelové buňky. Výsledky zatím neznáme. 

Zhruba 2/3 nemocných s kolorektálním karcinomem se po-
hybují nad věkovou hranicí 65 let. Nabízí se zde otázka, zda
je chemobioterapie vhodná i pro tyto starší pacienty. Analýza
dvou placebem kontrolovaných studií AVF2107g (IFL ± bevaci-
zumab) a 5-FU/LV ± bevacizumab se zabývala porovnáním
účinností léčby a její snášenlivostí u populace starší 65 a 70 let.
439 léčených bylo starších 65 let (43 % z celkové populace za-
řazených pacientů), z čehož bylo 63 % starších 70 let. Rozdíl
v mOS, respektive mPFS ve skupině ≥ 65 let v rameni s bevaci-
zumabem oproti samostatné chemoterapii činil 5 měsíců (19,3
vs 14,3 měsíce, p = 0,006), resp. 3 měsíce (9,2 vs 6,2 měsíce;
p < 0,0001) a ve skupině nad 70 let bylo mOS 18,9 vs
16,6 měsíce (p < 0,015) a mPFS 9,2 vs 6,2 měsíce (p < 0,0001).
Četnost nežádoucích příhod nebyla věkem ovlivněna a celkově
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Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu – 1. linie

RR PFS/TTP OS Četnost kurativních 

resekcí

Název Fáze Všichni „Wild“ Mutovaný Všichni „Wild“ typ Mutovaný Všichni „Wild“ typ Mutovaný Pouze Všichni

studie typ K-ras K-ras K-ras K-ras K-ras jaterní

Režim K-ras metastázy

Capecitabin III. 26 % 4,6 měsíce 12,9 měsíce 1

XELOX NO16966 III. 37 % 7,3 měsíce 19,8 měsíce 2

XELIRI CAIRO III. 7,8 měsíce 17,4 měsíce 3

XELOX/FOLFOX NO16966 III. 38 % 10,4 měsíce 21,3 měsíce 17,1 6,3 4

+ bevacizumab

XELOX + bevacizumab AIO 0604 II., rand. 53 % 10,4 měsíce 26,7 měsíce 5

BEAT IV. 11 měsíců 23 měsíců 6

Český registr Registr 13,8 měsíce Nre

XELIRI + bevacizumab Český registr Registr 11,5 měsíce 27,8 měsíce

mXELIRI + bevacizumab AIO 0604 II., rand. 55 % 12,1 měsíce Nre 5

FOLFOX + bevacizumab PACCE III. 48 % 56 % 44 % 11,4 měsíce 11,5 měsíce 11 měsíců 24,5 měsíce 24,5 měsíce 19,8 měsíce 7

BEAT IV. 11,2 měsíce 25,9 měsíce 6

Český registr Registr 12,5 měsíce 29,5 měsíce

FOLFIRI + bevacizumab PACCE III. 40 % 48 % 38 % 11,7 měsíce 12,5 měsíce 11,9 měsíce 20,5 měsíce 19,8 měsíce 20,5 měsíce 7

BICC-C 57,9 % 11,2 měsíce Nre 8

AVIRI II. 53,1 % 11,1 měsíce 22,2 měsíce 9

BEAT IV. 11,6 měsíce 23,7 měsíce 6

Český registr Registr 14,6 měsíce 29,1 měsíce

IFL + bevacizumab AVF 2107 III. 54,3 % 60 % 43 % 10,6 měsíce 13,5 měsíce 9,3 měsíce 20,3 měsíce 27,7 měsíce 19,9 měsíce 10

5-FU/LV + bevacizumab I. a III. 34 % 8,7 měsíce 17,9 měsíce 11

5-FU/LV/capecitabin BEAT IV. 8,6 měsíce 18 měsíců 6

+ bevacizumab

Capecitabin 

+ bevacizumab Český registr Registr

Reference
1 Twelves C a spol. Eur J Cancer 2002;38(Suppl. 2):S15–S20. 7 Hecht a spol. J Clin Oncol 2009;27:672–80.
2 Cassidy J a spol. J Clin Oncol 2008, vol 26; No (12). 8 Fuchs Ch a spol. J Clin Oncol 2007; vol 25 4779–86.
3 Punt J a spol. ASCO 2007, Abstract 4012. 9 Ackland a spol. ASCO GI 2008.
4 Saltz LB a spol. J Clin Oncol 2008;26:2013–9. 10 Hurwitz H a spol. N Engl J Med 2004; 350:2335–42; Hurwitz a spol. WCGIC 2008.
5 Reinacher-Schick a spol. J Clin Oncol 2008;(Meeting Abstract) 26:4030. 11 Kabbinavar a spol. J Clin Oncol 2005;23:3706–3712.
6 Berry a spol. ASCO GI 2008; Abstract 4025.
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byla pozorována pouze vyšší četnost hypertenze. Lze konsta-
tovat, že použití bevacizumabu v léčbě starších věkových sku-
pin má stejný přínos jako u ostatní populace.18

Je tedy možno uzavřít, že léčba bevacizumabem je primár-
ně vhodná a přináší léčebný přínos většině nemocných s CRC
v 1. linii. Jednoznačně by z léčby měly být vyloučeny těhotné
ženy a nemocní s přecitlivělostí na složky přípravku. Pacienti
vyšších věkových skupin (nad 65/75 let) mohou mít vyšší riziko
vzniku arteriální tromboembolické příhody, vždy je proto zapo-
třebí vzít v úvahu poměr přínosu a rizik, obzvláště u aktivních
nemocných v dobrém biologickém stavu. Od jara roku 2009
byly v Souhrnu údajů o léčivém přípravku po schválení evrop-
skou lékovou komisí EMEA ze seznamu kontraindikací odstra-
něny metastázy do CNS.

Od paliativní léãby metastatického onemocnûní
k léãbû s kurativním zámûrem 

Na pokročilý mCRC je stále více pohlíženo jako na one-
mocnění, při kterém mají nemocní šanci na dlouhodobé přežití
a část z nich i na úplné vyléčení – např. pacienti s lokalizova-
ným a primárně inoperabilním postižením jaterního parenchy-
mu. Léčebným cílem v těchto případech je maximální cytore-
dukce a po zmenšení nádorové masy v době, kdy je operace
technicky dobře proveditelná, kurativní metastazektomie.
Optimální předoperační/perioperační léčba tak dává nemoc-
ným šanci na dlouhodobé přežití. 

Ukazatelem úspěšnosti dané léčby by měla být u použité-
ho léčebného režimu informace o četnosti dosažených odpo-
vědí, frekvenci dosažených resekcí a R0 resekcí, informace o in-
tenzitě patologické odpovědi, v neposlední řadě nízká četnost
perioperačních komplikací. 

Ve studii AVF2107g bylo dosaženo v rameni IFL s bevacizu-
mabem v celkové populaci 54,3 % léčebných odpovědi (ORR)
vs 38,6 % v rameni jen s chemoterapií. U pacientů s divokým
typem K-ras bylo dosaženo 60 % ORR. Přehledné výsledky
z velkých studií jsou uvedeny v tabulce 1.

V nerandomizované rozsáhlé prospektivní studii BEAT bylo
např. u nemocných s postižením jater léčených bevacizuma-
bem a režimem s oxaliplatinou dosaženo 10,4% četnosti re-
sekcí s kurativním záměrem a 8 % R0 resekcí s tím, že nemocní
po R0 resekci přežívali dva roky téměř v 90 % (obrázek 5, 6).
Řada diskusí byla a je vedena o tom, zda je léčba bevacizuma-
bem vhodná u plánovaného operačního výkonu a zda nepove-
de k vyšší četnosti perioperačního krvácení či nebude mít vliv
na pooperační hojení ran. Údaje získané v souboru 56 pacien-
tů, u nichž byla provedena resekce, hovoří o nekomplikovaném
průběhu operace v případě, že je léčba bevacizumabem ukon-
čena a znovu zahájena s pětitýdenním odstupem od chirurgic-
kého výkonu (chemoterapie samotná je podávána beze
změn).19 Tento fakt podporují též údaje získané od D’Angelica
ze souboru 64 pacientů, u kterých byla provedena hepatekto-
mie.20 Bezpečnost resekce vyplývá i z retrospektivní analýzy
96 nemocných s přestávkou 8 týdnů v léčbě bevacizumabem
před operací21 a z údajů ze studie IV. fáze First BEAT.22

Po podání samotné chemoterapie, zejména chemoterapie
na bázi oxaliplatiny, se může objevit postižení jaterního paren-
chymu, přičemž závažnější léze typu hemoragií nebo centrolo-

bulární nekrózy, které mohou vznikat především při protraho-
vaném podání, mohou vést ke zvýšení perioperační morbidity.
V tomto případě se zvyšuje i nutnost transfuzí. Výhodou pou-
žití bevacizumabu může být jeho protektivní účinek na jaterní
parenchym – při podání bevacizumabu v kombinaci s režimem
FOLFOX bylo v porovnání s režimem FOLFOX samotným zjiště-
no snížení výskytu a závažnosti dilatace jaterních sinusů.23

Je možno shrnout, že nemocným s potenciálně inoperabil-
ními či primárně inoperabilními metastázami by měla být po-
skytnuta dobře snášená léčba s možností dosažení kurativních
resekcí a zároveň dávající šanci na delší přežití, což bevacizu-
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obrázek 5 Sekundární metastazektomie jater u nemocn˘ch
léãen˘ch bevacizumabem* 
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obrázek 6 Vliv metastazektomie jater na celkové pfieÏití 
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mab nepochybně nabízí. Rozhodnutí o celém postupu léčby
není rozhodnutím jednotlivce, ale vychází nutně z doporučení
celého týmu onkochirurgických a dalších specialistů komplex-
ních onkologických center.

Bezpeãnost a sná‰enlivost
bevacizumabu 

Původní představa o použití cílené léčby byla spojena
s prakticky nulovým výskytem nežádoucích účinků, dnes však
víme, že cílený zásah do mechanismů určité signální dráhy, kte-

rá je využívána buňkami i za fyziologických podmínek, je od-
povědný také za některé komplikace provázející léčbu. Profil
bezpečnosti bevacizumabu byl dobře popsán v mnoha studiích
III. fáze a ve dvou velkých prospektivních již výše zmíněných
projektech (First BEAT, americký registr). K dispozici máme
i každoročně aktualizované údaje z české klinické praxe – čes-
kého registru, do kterého je zařazeno 1 337 pacientů s CRC
(obrázek 7). Lze konstatovat, že incidence nežádoucích účin-
ků ve vztahu k bevacizumabu je poměrně nízká – vyjma hy-
pertenze (22–32 %) a mírné proteinurie (27–38 %). Incidenci
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obrázek 7 V˘skyt neÏádoucích úãinkÛ – data z ãeského registru

Bez nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou bevacizumabem

Nežádoucí účinky bez souvislosti s léčbou bevacizumabem

84 %

5,3 %

10,7 % 

Nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou bevacizumabem*

Podíl pacientů (%)
0 1 2 3 4 5 6

Hypertenze

Tromboembolie

Proteinurie

Krvácení

Leukopenie

Zvracení

Nauzea

Průjem

Anemie

Perforace GIT

Trombocytopenie

Ostatní

Typ nežádoucího účinku Incidence u nemocných Incidence u nemocných Možný mechanismus vzniku Kauzalita
léčených bevacizumabem léčených samotnou
± chemoterapií chemoterapií

Perforace GIT 1–3 % 0 % (informace  Inhibice regenerační Pravděpodobná
je limitována údaji pouze angiogeneze, inhibice 
z randomizovaných studií funkce destiček
s bevacizumabem)

Poruchy hojení ran Riziko stoupá u nemocných Inhibice regenerační angiogeneze, Jasná
léčených bevacizumabem inhibice funkce destiček
v době operace

Krvácení 0,5–5,1 % 0–2,9 % Inhibice regenerační angiogeneze, Možná
inhibice funkce destiček

Hypertenze 6,2–16 % 0,7–1,8 % Porucha produkce oxidu Jasná
dusnatého, snížení mikrocirkulace

Kardiální příhody < 1 % < 1 % Snížení mikrocirkulace Pochybná

Tromboembolie 0,4–3,4 % 1,5–2,5 % Indukce tkáňového faktoru, Možná
manifestace prokoagulačních 
vlastností apoptotických buněk

Proteinurie 3,1–3,5 % < 0,5 % Trombotická mikroangiopatie, Jasná
porušení endotelových buněk 
glomerulu

Syndrom zadní < 0,1 % < 0,1 % Vaskulární endotelióza, porucha Pochybná
leukoencefalopatie hematoencefalické bariéry, 

nekontrolovaná hypertenze 

tabulka 2 Biologické mechanismy vzniku neÏádoucích úãinkÛ bevacizumabu a incidence neÏádoucích úãinkÛ stupnû 3/4
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a kauzalitu nežádoucích účinků ve vztahu k bevacizumabu
uvádí tabulka 2. 

Dávkování a zpÛsob podání
bevacizumabu 

Bevacizumab se používá v 1. linii léčby mCRC v dávce
5 mg/kg podávané 1x za 14 dní anebo v dávce 7,5 mg podá-
vané 1x za tři týdny, a to dle volby doprovodného chemotera-
peutického režimu do progrese onemocnění. V případě ukon-
čení léčby jakoukoliv složkou či celé chemoterapie z důvodu
toxicity je třeba podávat udržovací léčbu bevacizumabem až
do progrese onemocnění. Pro druhou linii je doporučena dáv-
ka dvojnásobná. Toto doporučení vychází z důkazů, které při-
nesly klinické studie, nicméně optimální dávka je často dále

diskutována (Kabbinavar a spol. 2003, Hurwitz a spol. 2004,
Sander a spol. 2006, Giantonio a spol. 2007). Vlastní léčba se
provádí formou infuze, která při první dávce trvá 90 minut, při
další 60 minut a při bezproblémovém průběhu se dále snižuje
na 30 minut i méně. Premedikace před léčbou není potřebná.

Závûr 
Biologická léčba je i vzhledem ke své nákladnosti soustře-

děna do center. Je společným zájmem všech lékařů počínaje
praktickými lékaři, informujícími nemocné o možnostech léčby,
přes diagnostiky, operatéry a onkology ve spádech až po zdra-
votníky v komplexních onkologických centrech, aby dobře
identifikovali nemocného vhodného k této léčbě a poskytli mu
všechny informace o alternativách léčby.
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Většina pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) stadia
I nebo II je trvale vyléčena samotným chirurgickým výkonem
– kurativní resekcí nádoru. U nádorů stadia III a stadia II s rizi-
kem je standardním postupem adjuvantní chemoterapie,
která navazuje bezprostředně na provedenou resekci nádoru.
Adjuvantní chemoterapie zahrnuje fluoropyrimidin (5-fluorou-
racil [5FU] i. v.), leucovorin (kyselinu listovou [FA] i. v.) nebo ca-
pecitabin, případně jejich kombinaci s oxaliplatinou.1 Biologic-
ká léčba zatím není u těchto stadií k dispozici, nemocný může
tedy dostat kvalitní léčbu i na okrese.

Standardními postupy v systémové léčbě 1. linie metasta-
zujícího CRC (mCRC) jsou: paliativní chemoterapie zahrnu-
jící režimy 5-FU a FA (bolus nebo dlouhodobá infuze 24/48 ho-
din) nebo capecitabin, které jsou podávány v kombinaci
s oxaliplatinou nebo irinotecanem.2 Pro pacienty ve stadiu IV je
také k dispozici biologická léčba (bevacizumab – Avastin,
cetuximab – Erbitux, panitumumab – Vectibix), která však
může být indikována a podávána pouze na pracovištích s na-
smlouvanou léčbou pro centra (Komplexní onkologická
centra – KOC). 

Důležitý je rozhodovací model právě v 1. linii paliativní léč-
by u mCRC (obrázek 1). Léčba by měla mít hlavně kurativní
záměr (primárně a potenciálně resekabilní tumory). Pokud ne-
lze kurativního cíle dosáhnout, měla by paliativní léčba (nere-
sekabilní tumory) umět co nejdéle prodloužit nemocnému ži-
vot při zachování jeho maximální možné kvality – taková léčba
by měla být co nejméně toxická. U 15–25 % nemocných ve
stadiu IV je šance na sekundární kurativní resekci.3 Tuto mož-
nost je nutno zvažovat hned na počátku léčby 1. linie a v pří-
padě dosažení resekability (cca po 3 měsících) společně s chi-
rurgem rozhodnout o možnosti resekce metastáz (popřípadě
i primárního nádoru). Při tomto multidisciplinárním rozhodo-
vacím procesu jsou nezbytné dobře spolupracující onkochirur-
gické týmy. Lze shrnout, že ideální léčba 1. linie mCRC se za-
řazením biologické léčby nabízí možnost kurativní resekce,
a v případě, že se jí nedosáhne, alespoň prodloužení kvalitního
života. Biologická léčba všech nemocných, kteří ji potřebují, je
hrazena pojišťovnou pouze za podmínky, že je indikována
v KOC. A z tohoto důvodu je nutné pacienta odeslat právě tam.

Kter˘ nemocn˘ je obecnû vhodn˘ 
pro biologickou léãbu?

Prakticky u všech nemocných s mCRC je vhodné zvážit
biologickou terapii – optimální by bylo odeslat či alespoň kon-
zultovat všechny pacienty ve vybraném KOC. Zde bude navr-
žen další postup a volba vhodného přípravku. Kontraindikace

k přípravkům jsou minimální, rozdíl může být v přínosu a volbě
odpovídajícího pacienta v konkrétní situaci. Důležitou roli
v rozhodovacím procesu hraje věk nemocného v souvislosti se
stavem výkonnosti a komorbidit. Sám věk nelimituje použití
intenzivní léčby, je nutno pohlédnout na pacienta celkově – ve

MUDr. Marta Holíková / Oddûlení klinické onkologie Krajské nemocnice, Liberec

Profil nemocn˘ch 
vhodn˘ch k léãbû chemobioterapií

obrázek 1 Tfii moÏné scénáfie pfii rozhodování o léãbû
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vztahu k jeho biologickému stavu a životním aktivitám – a po-
soudit výhody, které přinese léčba v poměru k jí způsobené zá-
těži. Je smutné, že řada nemocných indikovaných k biologické
léčbě se do center vůbec nedostane. Také nemocný s primár-
ně resekabilním tumorem může těžit z kolektivní sehrané spo-
lupráce specialistů onkochirurgického týmu a je na místě i ta-
kovému nemocnému tuto možnost nabídnout.

Pro bevacizumab nebyl dosud nalezen žádný prediktivní
faktor – zkoumají se různé biomarkery.4–7 V případě jeho
podání není třeba znát a vyšetřovat stav K-ras (Kirsten rat sar-
coma viral oncogene homolog – složka signální cesty EGFR).
Tento stav je přesto vhodné určit z důvodu správné volby další
léčby po možné progresi. VEGF hraje nejdůležitější úlohu na
začátku celého nádorového angiogenního procesu (a zde byl
prokázán i významný přínos v přežití u bevacizumabu jako u je-
diného z biologik,8,9 měl by tedy logicky patřit do předních
linií). Účinnost léčby bevacizumabem po selhání cetuximabu
není prozkoumána, cetuximab v 1. a 2. linii nemá k dispozici
údaje o prodloužení přežití oproti standardní léčbě podle zásad
EBM (evidence based medicine),10,11 u panitumumabu byl pro-
kázán rozdíl v přežití oproti placebu ve 3. linii.12

Biomarkery u kolorektálního karcinomu
obecnû

Mutace na nitrobuněčné signalizační cestě od EGFR mo-
hou být přítomny nejen v K-ras (40 %), ale také v b-RAF
(5–10 %), úlohu pravděpodobně hraje rovněž ztráta PTEN a ve
fázi výzkumu je několik dalších prediktivních faktorů (tedy po-
ruch – mutací složek těchto cest), které mohou mít negativní
vliv na účinnost inhibitorů EGFR (cetuximabu a panitumuma-
bu).13–21 Jsou diskutovány také rozdíly mezi stavem K-ras u pri-
márního nádoru a metastáz (což se může v praxi projevit i jako
falešně pozitivní či falešně negativní výsledek vyšetření) ovliv-
ňující účinnost inhibitorů EGFR.

Inhibice VEGF je důležitá hlavně v časných stadiích nádoru,
jak je patrné na obrázku 2.22–25 Proto je bevacizumab nutno
podávat přednostně v 1. linii.

Bevacizumab – je indikován k léčbě pacientů s mCRC
v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoro-
pyrimidin. Tuto léčbu mohou dostat všichni nemocní s mCRC,
kteří nemají kontraindikace, je vhodné zvažovat přínos proti
riziku u starších nemocných nad 65/75 let; hypertenze není
kontraindikací. Bevacizumab je indikován v 1. i vyšších liniích,
u tumorů potenciálně resekabilních i neresekabilních. Přínos
v přežití byl prokázán v 1. i 2. linii léčby (obrázek 3). Kontra-
indikací podání bevacizumabu jsou těhotenství a přecitlivělost
na složky léku. Bevacizumab funguje nezávisle na stavu K-ras,
věku, pohlaví a v kombinaci se všemi běžně používanými che-
moterapeutickými režimy (obrázek 4). Není třeba premedika-
ce. U nemocných nad 65–75 let je o něco vyšší riziko vzniku
arteriálního tromboembolismu. Bevacizumab je podáván intra-
venózně po dobu 90–30 minut 1x za 14–21 dní.26

Cetuximab – je indikován k léčbě pacientů s mCRC expri-
mujícím receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR) a vy-
kazujícím gen K-ras divokého typu. Cetuximab se může podá-
vat v kombinaci s chemoterapií nebo samostatně k léčbě
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obrázek 3 Bevacizumab v˘znamnû prodluÏuje celkové pfieÏití v 1. a 2. linii
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– Zvyšuje účinnost jakékoli standardní chemoterapie

– Významně prodlužuje přežití v 1. a 2. linii

– Nejdelší přínos v PFS a OS

– Marginální zlepšení RR

– Velmi vzácné život ohrožující nežádoucí účinky, není v podstatě
žádný vliv na kvalitu života

Nejvhodnější biologická léčba 1. linie pro většinu nemocných

obrázek 4 Dublety chemoterapie + bevacizumab: 
„wild“ a mutovan˘ typ K-ras



pacientů, u kterých selhala léčba na základě oxaliplatiny a iri-
notecanu a kteří irinotecan nesnášejí. Nelze ho podávat ne-
mocným s mutovaným K-ras (40 % případů) (obrázek 5). Mu-
tace K-ras je negativním prediktorem odpovědi na cetuximab,
cetuximab je tedy vhodné podávat jen u K-ras divokého typu
(wild). Existují další mutace složek této cesty – dosud není jas-
né, zda mutace b-RAF, PTEN nebudou v budoucnosti dalším vy-
lučovacím kritériem pro podání inhibitorů EGFR i u nádorů K-ras
divokého typu. Cetuximab prokázal přínos v přežití ve 3. linii
(obrázky 6–9). Před podáním cetuximabu je nutno nemocné-

ho premedikovat z důvodu možné hypersenzitivní reakce. Vel-
mi častý je výskyt rashe – kožní papulopustulózní vyrážky (hor-
ní část těla a zejména obličej – psychosociální deprivační fak-
tor). Exantém je predikcí účinnosti léčby – čím vyšší stupeň
závažnosti vyrážky, tím je vyšší účinnost. Cetuximab je podáván
intravenózně v 60–120minutové infuzi 1x týdně.26

Panitumumab – je určen v monoterapii k léčbě pacientů
s mCRC exprimujícím EGFR a vykazujícím expresi divokého
(wild-type) onkogenu K-ras, u kterých selhala léčba chemote-
rapeutickými režimy zahrnujícími fluoropyrimidin, oxaliplatinu
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obrázek 5 MoÏn˘ vztah mezi stavem K-ras a odpovûdí na monoklonální protilátky zacílené na EGFR 
podávané v monoterapii ãi kombinaci s irinotecanem u chemorefrakterních nemocn˘ch

Neodpovídající: 
mutace BRAF 10 %

Neodpovídající: 
ztráta PTEN nebo 

mutace PI3K – % není známo

Neodpovídající: 
důvod neznámý 
– % není známo

Odpovídající 
na standardní
dávku: 22 %

„Wild“ typ K-ras

Mutovaný K-ras

Odpovídající 
při vyšší dávce: 
~ 5 %

Neodpovídající: 
mutace K-ras 40 %

obrázek 6 Cetuximab – v˘znamn˘ pfiínos v pfieÏití nebyl prokázán v 1. ani 2. linii
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a irinotecan. Panitumumab se podává v monoterapii v infuzi 
trvající 60 minut ve 14denních intervalech. Premedikace není
nutná, protože jde o plně humanizovanou monoklonální pro-
tilátku, k anafylaktické reakci tedy v podstatě nemůže dojít.
Častým nežádoucím účinkem téměř u 90 % pacientů je – stej-
ně jako u cetuximabu – výskyt kožních projevů – erytému
a akneiformní vyrážky.26

Závûr
O osudu nemocného s CRC zvláště ve stadiu IV je nutné

skutečně odpovědně rozhodnout. Lékař musí zvážit, zda je
šance na kurativní léčbu, léčbu s cílem prodloužit život, či jen
symptomatickou léčbu. Pokud se rozhodne pro léčbu kurativní
a/nebo intenzivní, je nezbytné nemocného poslat na komplex-
ní onkologické pracoviště, kde je možno podávat biologickou
léčbu a kde fungují společné onkochirurgické týmy, které mo-
hou ve správný čas rozhodnout o případné operaci. Pacienti
s mCRC, pro něž je k dispozici biologická léčba, by měli být
prakticky všichni směrováni do onkologických center. Pacientů,
pro něž je taková léčba nevhodná, je málo.
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Vývoj poznatků v onkologii, radioterapii a v chirurgických
oborech doznal za posledních 10–15 let obrovský pokrok.
V oblasti radioterapie se využívá dokonalosti výpočetní techni-
ky při plánování léčby zářením i jejím vlastním provádění. Jsou
k dispozici moderní ozařovací přístroje a systémy pro plánová-
ní léčby, které naplňují jednu ze základních myšlenek radiote-
rapie, tj. dosažení maximální dávky do cílového objemu při ma-
ximálním šetření zdravých tkání. To umožňuje také využívání
nových technik ozařování, které nové přístroje poskytují. Stále
se zpřísňují kritéria kontroly pro správnou praxi plánování i apli-
kaci léčby zářením tak, aby byl pacient co nejkvalitněji ošetřen. 

V oblasti klinické onkologie se postupně objevovala nová
léčba cytostatická a hormonální, imunoterapie a v neposlední
řadě i cílená (biologická) léčba. Ruku v ruce s tím se zdokona-
lovala také léčba podpůrná, tak jak se vlastní protinádorová te-
rapie stávala razantnější a vyvolávala akutní komplikace, které
je nutno řešit až na úrovni jednotek intenzivní péče. Intenzivní
protinádorová terapie si stále více žádala aplikaci na adekvátně
vybavených pracovištích, a to jak po stránce přístrojové, tak
i personální. 

I přes výrazné zdokonalení postupů v klinické onkologii
a radioterapii prakticky nejvýznamnějším terapeutickým přístu-
pem k řešení onkologické diagnózy stále zůstává chirurgické
odstranění nádoru. V posledních letech se ukazuje, že rovněž
zde je nutné dostatečné přístrojové i personální zajištění a tý-
mová spolupráce.

Je nutné zdůraznit, že péče o potenciálního onkologického
pacienta začíná stanovením diagnózy, která by měla být urče-
na co nejrychleji a bez zbytečných opakování stejných vyšetře-
ní na různých pracovištích. Postup stanovení diagnózy od pr-
votního sepsání velmi podstatných anamnestických údajů, přes
pečlivé fyzikální vyšetření k endoskopickým a zobrazovacím

metodám je velmi zásadním a je pro nemocného základem
k zachycení iniciálního stadia onemocnění, které je pak také
prognosticky podstatně lepší. Naopak zdlouhavý proces vyšet-
řování může způsobit zhoršení stadia onemocnění v jeho prů-
běhu, a tím i prognózy pro pacienta. 

Pro správný přístup k onkologickým pacientům je nutné vy-
tvoření týmů lékařů s potřebnými specializacemi, kde jsou za-
stoupeni diagnostici, specialisté v konkrétních chirurgických
oborech, kliničtí i radiologičtí onkologové, případně intenzi-
visté, tým poskytující ošetřovatelskou péči a současně i psy-
chologové a sociální pracovníci. Jedině takovýto tým pracovní-
ků může poskytnout onkologickou léčbu komplexně. 

Na základě těchto poznatků a zkušeností vznikla myšlenka
a poté i realizace komplexních onkologických center, kde se
soustředí vysoce specializovaná onkologická léčba a kde tým
pracovníků shromažďuje poznatky z probíhající léčby, vyhod-
nocuje výsledky a hodnotí nežádoucí účinky a jejich řešení. Na-
sbírané zkušenosti jsou pak cenné pro řešení dalšího průběhu
onemocnění.

Základním kamenem pro určení správného terapeutického
postupu je přesné stanovení klinického stadia onemocnění,
perfektní histologické vyšetření včetně využití imunohistoche-
mických metod a stanovení prognostických i prediktivních fak-
torů. U metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) jsou
významná vyšetření přítomnosti či absence mutace onkogenu
K-ras a exprese receptoru epidermálního růstového faktoru.
Provedení těchto vyšetření je nezbytné při zvažování léčby ce-
tuximabem a panitumumabem. Na základě stanoveného sta-
dia onemocnění a histologického vyšetření je pak volena léčba,
která vychází ze znalosti léčebných standardů, které jsou sta-
noveny na základě výsledků velkých randomizovaných meziná-
rodních klinických studií a které jsou zakotveny v Zásadách

MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA / Komplexní onkologické centrum FN Motol, Praha
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cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění České
onkologické společnosti.

Cílem myšlenky existence komplexních onkologických cen-
ter v České republice je především poskytnout všem pacientům
s maligním onemocněním léčbu, která snese porovnání se
standardem péče o nemocné ve vyspělých státech světa. Bude
poskytována na pracovištích, která mají adekvátní personální
i přístrojové vybavení a zázemí komplementu vyspělé nemoc-
nice s multidisciplinárními týmy zdravotníků. Existence center,
kde je poskytována i cílená (biologická) léčba, nikterak nesni-
žuje význam menších onkologických pracovišť. Onkologická
pracoviště menších nemocnic či poliklinik jsou nezbytnou sou-
částí sítě, která poskytuje adekvátní péči nemocným s maligni-
tou. Jejich význam je především v oblasti včasného záchytu
onemocnění, při úzké spolupráci s interními odděleními, chi-
rurgickými pracovišti a diagnostickými pracovišti nemocnic
(oddělení zobrazovacích metod, endoskopická pracoviště). Zde
se stanovuje klinické stadium onemocnění a prvně se určuje hi-
stologická diagnóza nemoci. V tuto chvíli je nesmírně důležitá
zkušenost onkologa, který musí pečlivě zvážit, jaký léčebný po-
stup bude pro nemocného vhodný a zda je možné tento urče-
ný postup realizovat na pracovišti menšího zařízení, či zda je
pacient vhodný pro předání do péče komplexního onkologic-
kého centra. Je tedy nezbytná úzká spolupráce mezi komplex-
ními onkologickými centry a dalšími onkologickými pracovišti.

Na prvním místě je nutná znalost adekvátních a aktuálních
diagnostických a léčebných postupů, na straně center i ostat-

ních onkologických pracovišť. Stálá aktualizace těchto znalostí
probíhá prostřednictvím publikace Zásady cytostatické léčby
maligních onkologických onemocnění. Významnými zdroji in-
formací jsou zahraniční i domácí kongresy s onkologickou te-
matikou, které zdravotníci navštěvují. Neméně důležité jsou
také semináře na pracovištích komplexních onkologických cen-
ter, kam by měli být zváni jednak spolupracující lékaři, kteří
pracují v týmu v příslušném zdravotnickém zařízení, jednak
i spolupracující lékaři z onkologických pracovišť v regionech. Při
těchto setkáních je účelné probírat obecné zásady diagnostiky
a léčby jednotlivých diagnóz, to je stanovení vlastních léčeb-
ných standardů pro komplexní onkologické centrum a regio-
nální onkologická pracoviště, ale současně je významné kon-
zultovat i konkrétní postupy u jednotlivých pacientů.

Pokud pacientova diagnóza vyžaduje péči v centru, je
nemocný předán s veškerou dostupnou dokumentací. Specia-
lizovaná léčba probíhá v centru a po jejím ukončení může být
nemocný předán k dalšímu sledování zpět do regionálního
onkologického pracoviště.

Další sledování nemocného blíže jeho bydlišti se tak obejde
bez nutnosti dojíždět na pravidelné kontroly a vyšetření do vzdá-
lenějšího centra. V případě relapsu onemocnění onkolog v regio-
nu opět zváží nutnost konzultace v centru a předání nemocného.

Uvedený postup jednoznačně dokazuje naprostou nezbyt-
nost úzké spolupráce všech zainteresovaných pracovišť a nut-
nost existence onkologických pracovišť v regionech, které jednak
mají zásadní význam v záchytu onkologických pacientů a jednak
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Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň Prim. MUDr. Vladimír Koza

Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfuze Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Zdroj: www.linkos.cz

tabulka 1 SíÈ onkologick˘ch a hematologick˘ch center v âeské republice (stav k záfií 2009)
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v péči o nemocné, u kterých není indikovaná specializovaná léč-
ba, která je vázána na centra (např. některé specializované chi-
rurgické výkony, teleterapie, brachyterapie, aplikace cílené tera-
pie, chemoterapeutické režimy, které vyžadují intenzivní péči).
Neméně důležitá je rovněž pečlivá dispenzarizace nemocných po
ukončení léčby, kdy je nemocný v remisi onemocnění.

Současné léčebné možnosti kolorektálního karcinomu se
významně rozšířily. Pacientům jsou k dispozici chemoterapeu-
tické režimy s využitím nových cytostatik už v adjuvantním po-
dání. U karcinomu rekta je v indikovaných případech zařazena
neoadjuvantní radioterapie či radiochemoterapie na oblast
malé pánve, která v mnoha případech zajistí u nemocného zá-
chovný chirurgický zákrok na střevě bez nutnosti kolostomie.
U mCRC je v indikovaných případech možné zařazení biologic-
ké léčby. Úzká spolupráce mezi centry a regionálními onkolo-
gickými pracovišti zajišťuje informovanost o nových léčebných
postupech i jejich výsledcích a umožní pacientům z celé České
republiky, aby jim tyto metody byly dostupné. 

Centralizace specializované onkologické péče do adekvát-
ně vybavených center má také význam ekonomický. Vybavení

nákladnou technikou, ať už pro chirurgické obory, radiační on-
kologii nebo klinickou onkologii, jsou centrována do definova-
ného počtu pracovišť, kde jsou plně vytížena dostatečným
počtem výkonů. 

Vytvoření center je zásadní rovněž z hlediska možnosti sbě-
ru dat o pacientech léčených specializovanou léčbou, sledová-
ní účinnosti léčebných modalit a nežádoucích účinků léčby. Re-
gistrace pacientů léčených cílenou terapií a statistické
zpracování dat o průběhu terapie vytvořily databázi, která je
v Evropě unikátní a představuje vlastní zpětnou vazbu o léčeb-
ných výsledcích v České republice.

V budoucnu je potřebné zajistit kvalitu poskytované péče
u nemocných s maligním onemocněním stálým rozvojem úrov-
ně jak komplexních onkologických center, tak regionálních on-
kologických pracovišť. Současně je nutná úzká spolupráce
i s plátci zdravotní péče, poskytování informací o účinnosti lé-
čebné péče a jejích výsledcích, o pravděpodobných počtech
pacientů, kteří budou péči potřebovat, a o rozvoji nových lé-
čebných modalit a jejich nákladech, aby plátci byli připraveni
svým klientům terapii adekvátně uhradit.
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Lékaři při poskytování zdravotní péče a při svém každo-
denním kontaktu s pacienty musí vedle ochrany života a zdra-
ví pacienta respektovat i další právem chráněnou hodnotu –
autonomii vůle pacienta. Poskytování zdravotní péče je tak,
vedle roviny odborné a vedle základní povinnosti zdravotnic-
kých pracovníků postupovat „lege artis“, spojeno s dalšími
z pohledu právního zcela zásadními aspekty – právem pacien-
ta svobodně se o léčbě rozhodovat i právem na její odmítnutí.
Jejich nerespektování může pro lékaře znamenat vyvození pří-
padné právní odpovědnosti, a to i při odborně zcela správném
postupu.

Právní rámec informovaného souhlasu je vymezen třemi
základními obecně závaznými právními předpisy – mezinárod-
ní smlouvou Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny,1 záko-
nem o péči o zdraví lidu2 a vyhláškou o zdravotnické doku-
mentaci.3

Informovan˘ souhlas
Nezbytným předpokladem k tomu, aby výkon lékaře, byť

provedený ,,lege artis“, nebyl považován za protiprávní, je
souhlas pacienta. Základním principem při poskytování zdra-
votní péče je tedy provedení jakéhokoli výkonu v oblasti péče
o zdraví pouze za podmínky, že k němu pacient poskytl svo-
bodný a informovaný souhlas. Souhlas, jakožto projev vůle
pacienta, tak umožňuje lékaři zasáhnout do sféry pacientovy
osobnostní integrity.

Podmínkou platnosti uděleného souhlasu s lékařským vý-
konem je způsobilost samotného pacienta k právním úkonům,
která se v plném rozsahu nabývá až s dosažením zletilosti. Za
osoby k právním úkonům nezpůsobilé a nezletilé pacienty tak
jednají především jejich zákonní zástupci (rodiče, opatrovník),
kteří udělují tzv. zástupný souhlas. 

Písemn˘ informovan˘ souhlas
Souhlas může být učiněn výslovně, a to v písemné či ústní

podobě, nebo i jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti
o tom, co chtěl pacient skutečně projevit (konkludentně). Zdra-
votnické zařízení má povinnnost vyžadovat písemný informo-
vaný souhlas, stanoví-li tak zvláštní právní předpis (zejména pro
oblast vědy a výzkumu, ověřování nových metod, klinického
hodnocení léčivých přípravků, klinických zkoušek zdravotnic-

kých prostředků, zásahů do reprodukčních orgánů a dalších).
V ostatních oblastech, kde není zákonem požadována písemná
forma a kterých je většina, je forma souhlasu ponechána na
volné úvaze konkrétního zdravotnického zařízení. V písemné
podobě by však souhlas ze strany zdravotnických zařízení měl
být v praxi vyžadován, zejména jde-li o závažné zdravotní vý-
kony s vysokou mírou rizika nebo o výkony závažnou měrou
měnící způsob dalšího života pacienta.

Pokud se zdravotnické zařízení pro písemnou formu sou-
hlasu pacienta rozhodne, jsou jeho povinné náležitosti vyme-
zeny vyhláškou o zdravotnické dokumentaci následovně:
– údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu;
– údaje o následcích a možných rizicích zdravotního výkonu; 
– poučení o případných alternativách k danému výkonu;
– údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a pra-

covní schopnosti po provedení příslušného zdravotního
výkonu, případně údaje o změnách zdravotní způsobilosti;

– údaje o léčebném režimu, vhodných preventivních opatře-
ních a o provedení kontrolních zdravotních výkonů;

– prohlášení pacienta, že uvedené údaje mu byly zdravotnic-
kým pracovníkem sděleny a vysvětleny, že jim porozuměl
a měl možnost klást doplňující otázky, které mu byly zdra-
votnickým pracovníkem zodpovězeny;

– datum a podpis pacienta a zdravotnického pracovníka, který
pacientovi údaje a poučení poskytl.

Písemný informovaný souhlas však nemůže nikdy nahradit
náležitou komunikaci lékaře s pacientem, neboť jeho podsta-
tou není získání podpisu, ale poskytnutí dostatečně srozumi-
telných informací k rozhodování o navrhovaném vyšetřovacím
či léčebném postupu. Nezbytnou součástí informovaného sou-
hlasu je tedy také zápis prohlášení pacienta, že měl možnost
s lékařem hovořit, klást mu dotazy, na které obdržel srozumi-
telnou a dostatečnou odpověď. Nemůže-li se pacient pode-
psat, opatří se písemný souhlas jménem, příjmením a podpi-
sem svědka, který byl přítomen projevu souhlasu, a uvedou se
důvody, pro které se pacient nemohl podepsat a jakým způso-
bem vůli projevil.

Při rozhodování, jaká forma souhlasu pacienta je pro léka-
ře (zdravotnické zařízení) dostačující, je třeba mít na zřeteli, že
je povinností zdravotnického zařízení v případě sporu prokazo-
vat jak samotný souhlas, tak i jeho hlavní aspekty – svobodnost
a informovanost. 

MUDr. Mgr. Jolana Tû‰inová / Ústav vefiejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha

Informovan˘ souhlas 
pohledem právníka aneb 

ãeho se nadít a ãeho se vyvarovat
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Právo na pouãení
Právně relevantní souhlas k vyšetřovacímu či léčebnému

výkonu může pacient poskytnout pouze tehdy, pokud ví, s čím
má souhlasit. Tedy i v případě, že zdravotnické zařízení nevy-
žaduje písemný souhlas, musí poskytnout pacientovi informa-
ce v rozsahu vymezeném zákonem o péči o zdraví lidu.

Pacient má tedy právo být informován o účelu a povaze
poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo lé-
čebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizi-
cích. Poučení o účelu a povaze výkonu by mělo pacientovi
objasnit, o jaký typ výkonu se jedná (diagnostický, léčebný, pre-
ventivní atd.), proč ho má podstoupit, čeho má být dosaženo.
Poučení o důsledcích v sobě zahrnuje informace o předpoklá-
daných následcích výkonu, a to nejen těch nepříznivých (bole-
stivost, nepohyblivost, ale také ústup obtíží atd.). Poučení o ri-
zicích představuje nejobtížněji definovanou část samotného
poučení a mělo by zahrnovat informace týkající se rizik obec-
ně spojených s daným výkonem, ale i rizik specifických pro
konkrétního pacienta (vzhledem k věku, základnímu onemoc-
nění, ostatním chorobám atd.). Nezbytnou součástí poučení je
i výčet alternativ (např. konzervativní nebo invazivní léčba), bez
jejichž znalostí nemůže pacient posoudit, zda daný výkon je
pro něj nejpřijatelnějším řešením. Pacient má právo na infor-
maci o všech diagnostických či terapeutických alternativách
dostupných v České republice, bez ohledu na skutečnost, zda
jsou prováděny v daném zdravotnickém zařízení – s tím, že
u každého alternativního postupu je třeba zmínit opět jeho
rizika a důsledky (např. možnosti komplexního onkologického
centra ve vztahu k ostatním nemocnicím). Na základě těchto
informací má pacient právo svobodně, bez nátlaku a s dostat-
kem času na rozvážení a s možností klást lékaři doplňující
dotazy se rozhodnout, zda navrhovaný výkon podstoupí. 

Pokud je poučení neúplné nebo se nepodaří prokázat jeho
poskytnutí, může být souhlas posouzen jako neplatný. Pokud
je souhlas neplatný, neprokazatelný, popřípadě pokud vůbec
nebyl od pacienta získán, následný výkon je protiprávní, a to
bez ohledu na to, zda byl, či nebyl proveden medicínsky správ-
ně. Provedení výkonu bez předchozího řádného souhlasu paci-
enta může potom vést k právní odpovědnosti zdravotnického
zařízení nejen za veškeré nepříznivé důsledky včetně těch, které
jsou běžným rizikem i správně provedeného výkonu, ale i k práv-
ní odpovědnosti zdravotnického zařízení v důsledku neoprávně-
ného zásahu do práva fyzické osoby na ochranu osobnosti.

Právo na odmítnutí zdravotního v˘konu
Ochrana života či zdraví pacienta a autonomie jeho vůle se

dostávají do kolize v případě, kdy pacient se odmítá podrobit
navrhovaným výkonům. Pacient má právo – poté, co byl nále-
žitě informován o potřebném zdravotním výkonu i případných
následcích jeho neposkytnutí pro jeho zdraví – přesto potřeb-
nou péči odmítnout. V takovém případě si ošetřující lékař vyžá-
dá od pacienta písemné prohlášení o odmítnutí zdravotního
výkonu (tzv. negativní revers). Náležitosti tohoto dokumentu
jsou rovněž vymezeny vyhláškou o zdravotnické dokumentaci:
– údaj o zdravotním stavu pacienta a potřebném zdravotním

výkonu;

– údaj o možných následcích odmítnutí potřebného zdravotní-
ho výkonu pro zdraví pacienta;

– záznam vyjádření pacienta, že mu potřebné údaje byly zdra-
votnickým pracovníkem sděleny a vysvětleny, že jim porozu-
měl, měl možnost klást doplňující otázky, které mu byly zdra-
votnickým pracovníkem zodpovězeny;

– písemné prohlášení pacienta, že i přes poskytnuté vysvětlení
potřebný zdravotní výkon odmítá;

– místo, datum, hodina a podpis pacienta;
– podpis lékaře, který pacientovi informace poskytl.

Jestliže není možné vzhledem ke zdravotnímu stavu pacien-
ta zajistit jeho podpis či pacient podepsání takového doku-
mentu výslovně odmítá, je na lékaři, aby neprodleně vyhotovil
písemný záznam o této skutečnosti podepsaný za přítomnosti
svědka s uvedením důvodů, pro něž se pacient nepodepsal,
a rovněž s uvedením způsobu, jakým pacient projevil svou vůli.

Negativním reversem by měly být pokryty i situace, kdy
pacient nesouhlasí s navrhovaným postupem z odborného hle-
diska nejvíce pro jeho zdraví přínosným (např. s chemoterapií),
ale má zájem podrobit se léčení, zdravotnické zařízení tak
neopouští, ale dohodne se s lékařem na jiném ,,lege artis'' po-
stupu (např. méně radikálním). Výrazně se tak pro zdravotnic-
ké zařízení snižuje riziko odpovědnosti v případě zhoršení zdra-
votního stavu pacienta, jež bude v příčinné souvislosti právě
s odmítnutou navrhovanou léčbou. Je to opět zdravotnické za-
řízení, které se ocitá v procesně obtížnějším postavení strany,
která musí být připravena prokázat odmítnutí doporučované
zdravotní péče. Pokud by lékař nebyl schopen odmítavé stano-
visko pacienta prokázat, mohl by být jeho postup hodnocen
jako ,,non lege artis“ se všemi důsledky s tím spojenými.

Právo neb˘t informován
Pacient může disponovat s právem na informace a má prá-

vo se poučení o svém zdravotním stavu zcela nebo jen v dílčí
části vzdát (informace o výsledku vyšetření, operace atd.) nebo
pověřit k jeho přijetí jinou osobu (osobu blízkou nebo jakou-
koliv jinou osobu, kterou si sám určí). Jeho nerespektováním se
zdravotnické zařízení vystavuje nebezpečí žaloby v rovině
ochrany osobnosti za způsobenou případnou psychickou újmu
způsobenou sdělenou (nepříznivou) informací o zdravotním
stavu pacienta. Požadavek na neposkytnutí informací (právo
neznat) musí být výslovným přáním pacienta. V takovém pří-
padě pacient sdělí lékaři, že o svém zdravotním stavu nechce
být informován, a rozhodování o způsobu další léčby ponechá
na lékaři. Tento úkon musí být učiněn prokazatelně a lze jen
doporučit, aby každý případ, kdy pacient projeví vůli nebýt
informován o zdravotním stavu a potřebných výkonech, byl
dokumentován písemně a pacientem podepsán. Je to opět
zdravotnické zařízení, které nese v případném sporu důkazní
břemeno a bude muset být schopno prokázat pacientovo přá-
ní. V případě, že pacient změní svůj názor, je třeba mu začít
informace opět v náležitém rozsahu poskytovat, popřípadě ho
i v průběhu léčby aktivně oslovit, zda na svém požadavku stá-
le trvá, a učinit o této skutečnosti písemný záznam do zdra-
votnické dokumentace. V případě, že sdělení informací je
nutné v zájmu ochrany ostatních osob (infekční onemocnění
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pacienta), bude lékařem informován i přesto, že poučení o svém
zdravotním stavu odmítá.

Závûr
1. Veškeré vyšetřovací a léčebné výkony provádět zásadně se

souhlasem pacienta, kterému musí předcházet náležité
poučení o povaze a účelu daného výkonu, možných důsled-
cích, známých alternativách, předvídatelných rizicích. Po-
učení musí provádět lékař s příslušnou specializovanou způ-
sobilostí ve vztahu k danému výkonu. Forma souhlasu
pacienta je mimo zákonem stanovené případy na úvaze
zdravotnického zařízení. 

2. V písemné podobě souhlas od pacienta vyžadovat vždy,
jde-li o závažné zdravotní výkony s vysokou mírou rizika
nebo o výkony závažnou měrou měnící způsob dalšího
života pacienta. 

3. Respektovat právo pacienta nebýt informován o zdravotním
stavu v rozsahu, jakém si sám určí, a po dobu, kterou si sám
stanoví. Lze doporučit dokumentovat tento projev vůle v pí-
semné podobě a s výslovným podpisem pacienta.

4. V případě odmítnutí navrhovaného zdravotního výkonu
vyžádat si od pacienta jeho písemné prohlášení (negativní
revers), a to i v situacích, kdy pacient zdravotnické zařízení
neopouští, ale podrobuje se na vlastní žádost dalšímu z od-
borného hlediska méně přínosnému navrženému postupu
,,lege artis“. V situacích, kdy pacient odmítne podpis nega-
tivního reversu, neprodleně vyhotovit písemný záznam po-
depsaný svědkem, jenž byl přítomen projevu odmítnutí.

5. Průkazným informovaným souhlasem pacienta či prohláše-
ním o odmítnutí zdravotního výkonu (event. jeho zázna-
mem) lze předejít při odborném postupu ,,lege artis“ mož-
nosti vyvození právní odpovědnosti zdravotnického zařízení
v důsledku neoprávněného zásahu do práva fyzické osoby
na ochranu osobnosti.

Literatura
1 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie

a medicíny č. 96/2001 Sb. (Úmluva o biomedicíně) - mezinárodní smlouva ratifikovaná ČR
v r. 2001.

2 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
3 Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
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Úvod 
Zhoubné nádory tlustého střeva jsou jedním z nejčastějších

typů nádorů v populaci a Česká republika je v jejich výskytu na
předních místech v evropských i světových statistikách. V roce
2008 bylo pro tuto diagnózu léčeno 42 000 pacientů a roční
incidence přesahovala 7 000 pacientů. V celosvětovém měřít-
ku je tento typ nádoru zodpovědný za 400 000 úmrtí.

Přestože se možnosti léčby zlepšují, stále je prognóza
pacientů s generalizovaným onemocněním špatná a ve sta-
diu IV je diagnostikována celá jedna třetina pacientů. Náklady
na nová léčiva jsou vyšší než náklady na klasickou chemotera-
pii. Podle platné legislativy (zákon o veřejném zdravotním po-
jištění) je při stanovování výše a podmínek úhrady z prostřed-
ků zdravotního pojištění nutné vyhodnotit také nákladovou
efektivitu a dopad na rozpočet. 

Souãasná terapie a náklady 
Nové léčebné možnosti zahrnují inovaci klasických chemo-

terapeutických režimů za použití irinotecanu, oxaliplatiny a ca-
pecitabinu a zcela novým přístupem je použití biologických lé-
čiv (cetuximab, panitumumab a bevacizumab). Náklady na
terapii se po zavedení biologických léčiv do praxe významně

zvýšily, orientační porovnání nákladů na klasickou a biologic-
kou léčbu jsou uvedena v tabulce 1.

V podmínkách České republiky zatím nemáme mnoho vý-
sledků farmakoekonomických analýz s novými léčivy v terapii
kolorektálního karcinomu (CRC). Určité vodítko, ale s mnoha
omezeními, nám dávají výsledky zahraničních analýz. Důklad-
ně byla nákladová efektivita zmiňovaných léků studována
v podmínkách Velké Británie, ať už v rámci hodnocení NICE
(National Institute for Health and Clinical Excellence) nebo 
NHS HTA programu.

Nákladová efektivita irinotecanu v kombinovaných režimech
se pohybuje kolem 10 000 GBP/QALY (Quality Adjusted Life
Year) a podobně oxaliplatina má nákladovou efektivitu mezi
15 a 20 tisíci GBP/QALY. Oba režimy jsou tedy v rámci britské-
ho NHS považovány za nákladově efektivní. Capecitabin byl ve
stejných podmínkách dokonce dominantní strategií ve srovná-
ní s Mayo režimem (5-FU/LV). V průměru na jednoho pacienta
přinášel o 0,98 QALY více a byl méně nákladný o 3 320 liber
na jednoho pacienta.

Nové biologické léky již tak dobře nevychází, jejich cena je
významně vyšší. Do akceptované hranice pod 30 000 GBP/QALY
se nevešel ani cetuximab, ani bevacizumab a do klinické praxe
ve Velké Británii se mohly dostat jen v rámci schémat, ve kte-
rých se výrobce podílí na nákladech léčby.

Nákladová efektivita capecitabinu v âR
Nákladová efektivita capecitabinu byla zkoumána ve far-

makoekonomické studii v podmínkách České republiky. Adju-
vantní podání capecitabinu je přinejmenším stejně účinné jako
podání 5-fluorouracilu s leucovorinem (5-FU/LV), se signifikant-
ně vyšším přežitím bez relapsu (relapse-free survival) a trendem
k lepšímu přežití bez příznaků onemocnění (disease-free survi-
val) a celkovému přežití (overall survival).

Provedli jsme farmakoekonomickou analýzu nákladové
efektivity (cost-effectiveness) přímým srovnáním capecitabinu

MUDr. Tomá‰ DoleÏal, Ph.D. / Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Farmakoekonomick˘ pohled 
na kolorektální karcinom

Látka Úhrada za 3 týdny

5-FU/LV 5 551 Kč

Capecitabin 11 569 Kč

Oxaliplatina 22 169 Kč

Irinotecan 31 186 Kč

Cetuximab 99 570 Kč

Bevacizumab 59 403 Kč

Panitumumab 99 607 Kč

tabulka 1 Náklady na léky za 3 t˘dny

Capecitabin 5-FU/LV Rozdíl

Náklady na chemoterapii 99 601 Kč 8 586 Kč 91 015 Kč

Náklady na návštěvy lékaře spojené s podáním chemoterapie 4 998 Kč 64 498 Kč –59 500 Kč

Náklady na hospitalizaci 3 044 Kč 3 507 Kč –463 Kč

Náklady na návštěvy pacientů kvůli nežádoucím účinkům spojeným s terapií 1 263 Kč 1 283 Kč –20 Kč

Náklady na léčbu nežádoucích účinků 3 419 Kč 14 887 Kč –11 467 Kč

Náklady na dopravu nemocných 377 Kč 1 255 Kč –878 Kč

Celkové náklady 112 702 Kč 94 015 Kč 18 687 Kč

tabulka 2 Pfiehledné rozdûlení pfiím˘ch nákladÛ
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a standardní adjuvantní terapie – bolusového 5-FU/LV (Mayo
Clinic režim) u pacientů s karcinomem střeva (Duke C), jak
z perspektivy plátce, tak z perspektivy společnosti (včetně ne-
přímých sociálních nákladů). Tato studie byla designována ve
Velké Británii a následně adaptovaná na podmínky v České re-
publice. Data v ní použitá byla sesbírána prospektivně z multi-
centrické randomizované studie III. fáze (X-ACT). 

Přímé náklady vzniklé jak podáním capecitabinu, tak léč-
bou 5-FU/LV jsme rozdělili do 6 komponent (tabulka 2). I když
náklady na chemoterapii byly u capecitabinu vyšší než náklady
u 5-FU/LV, všechny ostatní dílčí přímé náklady byly u této tera-
pie nižší, než to bylo v případě 5-FU/LV. Ve svém důsledku to
vypovídá o téměř srovnatelných nákladech pro obě terapie
adjuvantního karcinomu střeva (112 702 Kč pro capecitabin
a 94 015 Kč pro 5-FU/LV) (tabulka 2). Nepřímé náklady byly
mnohem nižší u terapie capecitabinem (6 070 Kč) oproti 
5-FU/LV (25 377 Kč) (tabulka 3), což ve svém důsledku činilo
rozdíl 19 307 Kč ve prospěch capecitabinu a sečtením přímých
i nepřímých nákladů se léčba capecitabinem stala levnější
alternativou léčby adjuvantního karcinomu střeva (118 773 Kč
vs 119 394 Kč).

Při léčbě capecitabinem je dosaženo 9 získaných měsíců
života přepočítaných na měsíce života se standardní kvalitou
života (QALM). Tato farmakoekonomická analýza podporuje
pozici capecitabinu oproti 5-FU/LV v adjuvantní léčbě kolorek-
tálního karcinomu.  

K odhadu celkového přežití byla použita Kaplanova-Meie-
rova projekce, kde 81,3 % pacientů léčených capecitabinem
dosáhlo celkového přežití 36 měsíců, přičemž stejné doby pře-
žití dosáhli pacienti léčení 5-FU/LV jen v 77,6 %. Absolutní roz-
díl přežití činil 3,7 %. V použitém modelu byla hodnota QALM
pro plánované 36měsíční přežití 0,5 a pro plánované 48měsíč-
ní přežití 0,8 pro capecitabin. Po použití extrapolace modelu
na delší časové horizonty, tj. 5 let, 10 let, celý život, se projek-
tované hodnoty QALM zvýšily, a to v důsledku zahrnutí získa-
né lepší kvality života a diskontní sazby (tabulka 4, 5). 

Závûr 
Nejen ve farmakoterapii kolorektálního karcinomu, ale

prakticky v celé onkologii, jsme svědky příchodu nových léčiv
s významně vyšší cenou. Často přinášejí vyšší účinnost a rovněž
nižší výskyt nežádoucích účinků. Je žádoucí je podrobit farma-
koekonomickým analýzám v podmínkách České republiky,
abychom zjistili, zda prostředky do léčby investované odpoví-
dají jejich terapeutické hodnotě („value“). V rámci kolorektál-
ního karcinomu byl podobným způsobem důkladně studován
pouze capecitabin, který je možné považovat za nákladově
efektivní alternativu klasického režimu obsahujícího parente-
rální fluorouracil. Nové biologické léky na své farmakoekono-
mické zhodnocení zatím čekají.
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Capecitabin 5-FU/LV Rozdíl

Přímé náklady 112 702 Kč 94 015 Kč 18 687 Kč

Přímé nezdravotnické 6 070 Kč 25 377 Kč –19 307 Kč
a nepřímé náklady

Náklady celkem 118 773 Kč 119 394 Kč –621 Kč

tabulka 3 Pfiehled v‰ech nákladÛ

Horizont Získané QALM Získané QALY

36 měsíců 0,494 0,041

48 měsíců 0,777 0,065

60 měsíců 1,093 0,091

120 měsíců 2,727 0,227

Celý život 8,986 0,749

tabulka 4 Získané QALM podle modelového ãasového horizontu

Horizont Náklady na QALM Náklady na QALY

36 měsíců Dominantní Dominantní

48 měsíců Dominantní Dominantní

60 měsíců Dominantní Dominantní

120 měsíců Dominantní Dominantní

tabulka 5 Inkrementální pomûr nákladové utility 
(QALM, QALY) z perspektivy plátce

obrázek 1 Struktura nákladÛ na capecitabin a 5-FU/LV 
v âR na 1 pacienta

N
ák

la
d

y 
(e

u
ro

)

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
Capecitabin 5-FU/LV

Přímé náklady

Nepřímé náklady



94 / Kolorektální karcinom 2009

Máme ‰anci 
Nikdo z nás nemůže ovlivnit, kde se narodí, je třeba mít

štěstí. My jsme je měli – všechny nás může jen těšit, že jsme se
narodili právě zde a že v posledních 20 letech zažíváme nebý-
valou svobodu a prosperitu, ve které předchozí generace pro-
žily vždy pouze několik měsíců až let před další válečnou či ji-
nou katastrofou.

Naučili jsme se mít dobře, nenaučili jsme si toho vážit. Pra-
cujeme, máme mnohá přání, ale nemáme jasné cíle. Přestože
jsme nejednotní ve svých zájmech, shodneme se, že podmín-
kou splnění všech přání a tužeb je zdraví – fyzické i dušev-
ní, neboť spolu souvisejí.

Nejvût‰í díl odpovûdnosti za své zdraví
nese kaÏd˘ sám

Česká republika je zemí s nejvyšší incidencí nádorových
onemocnění v Evropě. Jedním z typů nádoru, u kterého držíme
prvenství, je kolorektální karcinom (nádory střeva a konečníku).
Čeští muži v Evropě jednoznačně vedou, a ani ženy nejsou pří-
liš pozadu – obě pohlaví hlavně kvůli svému životnímu stylu
a stravovacím návykům. Každý rok diagnóza nádorového one-
mocnění tlustého střeva a konečníku překvapí nově 8 000
spoluobčanů. O jejich osudu pak rozhodne mnoho faktorů,
nejdůležitějším závažím na miskách vah zdraví a smrti
jsou ale nemocní sami.

Plan˘ poplach není zbyteãn˘
Následující řádky platí obecně téměř pro všechna nádorová

onemocnění, my jsme si jako příklad zvolili onemocnění kolo-
rektálním karcinomem. Jsme zdraví, a najednou je něco i při
pocitu plného zdraví trochu jinak a nově, a bohužel ne lépe.
Začneme krvácet z konečníku a myslíme si, že je to z hemoroi-
dů. Máme zácpu a myslíme si, že je to stravou. Máme průjem
a myslíme si, že je to ze stravy a stresu. Máme potíže s vy-
prazdňováním, pocit, že se nikdy nevyprázdníme dokonale – to
bude ze zbytkové stravy. Jsme unavení, myslíme si, že je to jen
z přepracování.

Myslet = nevûdût
Trvají-li u vás nějaké nepříjemné pocity, jak jsou popsány

výše, déle než 14 dnů, přestaňte myslet a začněte ověřovat.
Vyhledejte svého praktického lékaře a popište mu své obtíže.

Nesnažte se sami vyloučit nádorové onemocnění střeva tím, že
si zakoupíte set pro vyšetření okultního krvácení ze stolice. Ten
je určen pro nemocné bez příznaků – vy přece již nějaké obtí-
že máte, a tato metoda existující nádor stejně objeví v pouhých
17 %. Váš lékař vyšetří konečník prstem a pošle vás k odbor-
níkovi – gastroenterologovi, chirurgovi, prostě k někomu, kdo
vám provede vyšetření tlustého střeva (rektoskopii, sigmoideo-
skopii, koloskopii). Tato vyšetření vyžadují přípravu, dokonalé
vyprázdnění obsahu tlustého střeva. Samotné vyšetření není
tak nepříjemné, jak se traduje. Lékař před ním provede preme-
dikaci, tj. zvýší práh bolesti a vnímání nepříjemných pocitů,
možná že si při vyšetření dokonce pospíte, budete si pamato-
vat pouze to, že jste na vyšetření byli.

Nebudou-li vaše obtíže posouzeny praktickým lékařem
jako závažné, budou-li přetrvávat či nebudete-li lékařem pat-
řičně vyšetřeni, najděte si cestu k odborníkovi jinak, třeba i pro-
střednictvím svých známých a přátel.

Rakovina je tu – ‰ok
Při vyšetření může gastroenterolog objevit podezřelý útvar

ve střevě a vezme z něj kousek tkáně na histologické vyšetře-
ní. To potvrdí do týdne jeho podezření – máte zhoubný nádor.
Napadne vás – proč zrovna já, proč u mne, co mám dělat, mám
vůbec něco dělat, není vše ztraceno? 

Znalost rozsahu onemocnûní = znalost
správné léãby

Pro stanovení správné léčebné strategie budete muset 
podstoupit rentgenové vyšetření plic, sonografii dutiny břišní,
laboratorní testy a mnohá jiná vyšetření, jako je například
počítačová tomografie.

Zásadní cestou k úspěchu a hlavní podmínkou vyléčení
nádoru je operace. Je třeba odstranit nejen nádor, ale i pod-
statnou část střevního závěsu k posouzení stavu lymfatických
uzlin. Rozsah nádoru, stav uzlin a radikalita operace (nádor je
odstraněn s dostatečným lemem a do zdravé tkáně podle
histologického vyšetření patologem) posléze rozhodují o další
léčbě.

Ta se nazývá adjuvantní, to znamená zabezpečovací, snižu-
je riziko, že se onemocnění znovu vrátí, a výrazně přispívá ke
konečnému vyléčení. Adjuvantní léčba může být v oblasti pánve
radiační (ozařováním), nebo podle stavu uzlin cytostatická (che-

Doc. MUDr. Jindfiich Fínek, Ph.D. / Onkologické a radioterapeutické oddûlení FN, PlzeÀ

PrÛvodce 
inteligentního onkologického
pacienta po vlastním osudu
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moterapie). Pokud byl malý nádor ze střeva odstraněn a uzliny
dosud nebyly zasaženy, zcela stačí pečlivé sledování.

Chemoterapie probíhá nejdéle půl roku v intervalech dvou
až tří týdnů, radioterapie do 8 týdnů, když ozařování je prová-
děno 5 dní v týdnu.

Léãba pokroãilého onemocnûní
Asi u 50 % nemocných je kolorektální karcinom odhalen

pozdě nebo se po jeho úvodní léčbě objeví metastázy – to jsou
vzdálená ložiska původního nádoru, která se dostala do jiných
orgánů krevní či mízní cestou. Nejčastěji jsou postižena játra,
metastázy se ovšem nevyhýbají ani plicím, kostem či jiným
orgánům. Onemocnění v pokročilé fázi se zpravidla již nezdaří
vyléčit. Výrazně se však podaří zmenšit nádor, odstranit obtíže
nemocných, kteří mohou pak kvalitně žít i řadu let. Sami
uznáte, že pokud je člověk zdráv, není žití zase taková náma-
ha – a pokud ano, pak si takový jedinec veškeré nepříjemnosti
způsobuje většinou sám. Ale žít s nádorovým onemocněním
řadu let naplno, to již vyžaduje umění a vůli. Vždy se vyplatí
bojovat o každý měsíc kvalitního života, medicína přináší kaž-
dý rok množství objevů, které lze využít.

Nedávno zemřel můj pacient, jehož jsem léčil 10 let pro
stále se vracející nádorové onemocnění vycházející z tukové
tkáně. Za ta léta jsme se sblížili, a když jsme oba pochopili, že
onemocnění nad námi definitivně vítězí, utěšoval on mne tě-
mito slovy:„Já své léčení považuji za obrovský úspěch. Když
jsem onemocněl, dočetl jsem se, že s pokročilým onemocně-
ním se pravděpodobně nedožiji dvou let. A vy jste mi dal deset
let úžasného života.“

Biologická a cytostatická léãba
Pokročilé onemocnění se léčí cytostatickou léčbou, která

nebyla použita v úvodní léčbě časného onemocnění (po ope-
raci), a léčbou biologickou. Ta ovlivňuje informační dráhy v ná-
dorové buňce, a zabraňuje tak jejímu dělení. Biologická a cy-
tostatická léčba se navzájem potencují a prokazují společně
vysokou účinnost.

Ani kombinace těchto dvou léčebných modalit nedovede
nemocné zcela vyléčit. Zde je nutná spolupráce s chirurgy,
resp. s pracovišti zabývajícími se chirurgií jaterních metastáz.

Onkolog většinou zahájí cytostatickou a biologickou léčbu
ve snaze co nejvíce minimalizovat rozsah nádorového bujení,

pak po určité době rekonvalescence nastupuje resekční výkon
(chirurgické odstranění nádoru) s následnou kombinovanou
systémovou léčbou – chemoterapií a biologickou léčbou.

Úspûch = spolupráce
Najít optimální postup pro každého jednotlivého nemocné-

ho v kombinacích jednotlivých léčebných možností, cytostatik
a biologických přípravků není vůbec jednoduché a vyžaduje
velké zkušenosti. Takovouto komplexní léčbu lze proto zajistit
pouze na pracovištích, kde mají lékaři znalosti a zkušenosti vy-
cházející z léčby velkého počtu nemocných. Cesta k nim začí-
ná u vašeho místního onkologa, který vám zajistí vyšetření
v centru a po absolvování léčby vás bude trvale kontrolovat,
dispenzarizovat. Zároveň u něho můžete podstoupit některé
méně náročné součásti léčby. Úspěšná léčba vyžaduje spolu-
práci zkušených gastroenterologů, patologů, chirurgů, radiote-
rapeutů, onkologů a samozřejmě i pacienta. Jedině koordina-
ce práce těchto odborníků vede k odstranění nádoru a vyléčení
nemocného.

Na otázku, kde tato pracoviště jsou, kde vás budou léčit
nejlépe, si můžete odpovědět i sami.

Kvalitní „oprava“ tûla má stejné 
zásady jako oprava auta

Kam dáte své auto do opravy? Přece do značkového servisu,
kde opravují hodně aut vašeho typu, a proto to umějí. Tak proč
byste měli dávat své tělo „do opravy“ do zařízení, o kterém víte
jenom to, že je za kopcem? Hledejte tam, kde mají největší zku-
šenosti s vaším onemocněním, kde léčí hodně pacientů se stej-
ným nebo podobným onemocněním. Jak takové místo najít?

Kam se tedy obrátit?
Na www.linkos.cz, což jsou oficiální stránky České onkolo-

gické společnosti, je uveřejněn seznam pracovišť, u nichž kva-
litu péče garantuje Česká onkologická společnost. Jsou zde
vyjmenována centra, která mají přístup k biologické léčbě
a všem ostatním léčebným metodám. Tato zařízení byla jme-
nována proto, že prokázala spolupráci s kvalitními diagnostic-
kými a chirurgickými pracovišti, jejichž lékaři zvládají nejsloži-
tější operační výkony.

Nádory léčí dobře ten, kdo je léčí často.




