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onkologie

Klinické registry zrají jako víno – jen je využít
Už téměř deset let česká onkologie 
buduje databáze monitoru‑
jící použití nových nákladných 
léčiv z kategorie tzv. biologické 
léčby. Spravuje je Institut biostatis‑
tiky a analýz brněnské Masarykovy 
univerzity. Nyní tyto klinické registry 
obsahují už více než osm tisíc dvě stě 
záznamů a bez nadsázky se dá říci, že 
zrají jako víno. Rezerva však zůstává 
ve využití tohoto unikátního zdroje 
informací. O významu takového sběru 

dat z reálné klinické praxe MT hovořila s prof. MUDr. Rosti‑
slavem Vyzulou, CSc., přednostou Kliniky komplexní onko‑
logické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.

\\ Do  jaké míry podle vás koreluje po-
čet záznamů v lékových registrech a po-
čet skutečně léčených pacientů?
Z více než devadesáti procent, což je vel‑
mi slušné. Například u renálního karcino‑
mu máme takto podchyceného skoro kaž‑
dého léčeného nemocného. Řekl bych, že 
už jsme se přiblížili k tomu, co je na bázi 
dobrovolného hlášení možné – těch něko‑
lik procent, co nám chybí, by už muselo být 
vázáno na úhradu pojišťoven. Podání, které 
by nebylo v registru, by prostě nebylo uhra‑
zeno. Já osobně bych to uvítal.

\\ V těchto dnech vede onkologická spo-
lečnost poměrně složitá a nepřehledná 
jednání s plátci o úhradě těchto náklad-
ných léků. Nemohly by právě klinické re-
gistry být nástrojem k usnadnění toho-
to dohadování?
To jistě mohly a také se je tak snažíme vy‑
užívat. Dosud pojišťovny tato data nechtě‑
ly, nyní se domlouváme, že by je měly jako 
jeden ze zdrojů pro své rozhodování v této 
oblasti, například vedle evidence náklad‑
ných pojištěnců. Podle mě pro ně mohou 
být nesmírně cenné. Navíc všechny infor‑
mace z  registrů dostáváme  téměř v  reál‑
ném čase. Můžeme pracovat s měsíc sta‑
rými daty. Kde jinde to je k dispozici? Jiné 
databáze mají setrvačnost i  několik let. 
Plátci tak mohou získat informaci o roz‑
ložení zátěže nákladné onkologické léčby 
mezi VZP a jiné pojišťovny. Z registrů vidí, 
jaký má konkrétní přípravek reálný medián 
i průměr podání. Z toho se dá spočítat do‑
předu, jaké náklady na takovou léčbu bu‑
dou. Uvidíme tedy, o jakém balíku peněz 
se vlastně bavíme – tato představa je někdy 
velmi vágní. Důležité pro plátce je srovná‑
ní predikce počtu léčených pacientů, které 
zpracovává Institut biostatistiky a analýz, 
a počtu reálně léčených pacientů. U někte‑

rých diagnóz se to zcela kryje, například 
u léčby renálního karcinomu nebo u Tarce‑
vy u karcinomu plic. Naopak jinde predik‑
ce ani zdaleka nedosahujeme, což je možná 
signál spíše pro nás. Měli bychom to vní‑
mat jako popud, abychom se zamýšleli nad 
tím, kde se nám pacienti ztrácejí. Podléče‑
nost určitě bude například u trastuzuma‑
bu u pokročilého karcinomu prsu a u be‑
vacizumabu u kolorektálního karcinomu.

\\ Co dalšího registr přináší odborné on-
kologické veřejnosti?
Především odpověď na  základní otázku, 
s  níž jsme do  tvorby registrů vstupovali: 
Jak si při sledované léčbě vedeme s našimi 
reálnými pacienty a reálnými lékaři. Struč‑
ná odpověď je, že si stojíme dobře a někdy 
i lépe, než se dalo předpokládat z registrač‑
ní studie – takové pozitivní zjištění platí na‑
příklad u bevacizumabu u kolorektálního 
karcinomu. V registru vidíme také výskyt 
nežádoucích účinků v celé námi léčené po‑
pulaci, což je velice edukativní. Každý z nás 
má na konkrétním léku jen několik pacien‑
tů, což pro celkový pohled na bezpečnost 
léčby nestačí. Registry mohou pro lékaře 
také představovat potenciální zdroj cen‑
ných dat pro vlastní výzkumnou činnost. 
Spolu se zmíněnými predikcemi umožňu‑
jí stanovit, kolik pacientů bude v  daném 
komplexním onkologickém centru daným 
lékem léčeno. Vedoucí KOC by měli znát 
tato data skoro nazpaměť, protože jim to 
usnadní jednání s jejich nadřízenými.

\\ Jedním z  důvodů pro založení sítě 
komplexních onkologických center (KOC) 
bylo právě soustředění biologické léčby. 
Vyplývá z  registrů, že se skutečně tyto 
léky podávají jen v centrech?
Byť to není masové, stále máme záznamy 
i z jiných pracovišť. Jsou to nová podání, 

nejen historická čísla. Pravděpodobně ne‑
jde o pacienty VZP, ale menších pojišťo‑
ven, u těch to stále možné je – jejich respekt 
ke struktuře KOC zatím není bezvýhradný.

\\ Je to dobře, nebo špatně?
Špatně, samozřejmě. Především je to špat‑
ně pro pacienty, protože nemáme jistotu, že 
je léčba adekvátně indikovaná. Je to špat‑
ně i pro plátce, protože to není systémové. 
Špatně je to i pro lékaře, protože takové po‑
užití léku není odborně podchycené. Dove‑
du si představit, že v budoucnu se tato léčba 
oficiálně vyvede mimo KOC, ale stále zů‑
stane pod jejich supervizí. To je však něco 
jiného. Zatím by se tak dít nemělo.

\\ Biologická léčba se zatím v onkologii 
podává u  pokročilých onemocnění. Vý-
jimkou je trastuzumab v adjuvanci – zde 
se hraje nejen o  čas, ale také o  vyléče-
ní. V registru máte přes 1 200 záznamů 
o takovém použití. Co z těchto informa-
cí vyplývá?
První pozitivním zjištěním je, že mediánu 
přežití jsme ještě nedosáhli – a to tuto léčbu 
používáme už čtyři roky. Jednoleté přežití 
je 99,5 %, tříleté 91,3 procenta. To je jed‑
noznačně lepší, než na co jsme byli zvyklí – 
s klidným svědomím mohu říci, že tady se 
ženám zachraňují životy. Ale i u pokroči‑
lého onemocnění došlo díky trastuzuma‑
bu k zásadním změnám – dříve byl medián 
přežití dva roky, nyní třetina těchto žen žije 
i po pěti letech. Co bychom za to před pat‑
nácti lety dali. Velmi dobře je zde vidět i to, 
jak velké rozdíly v přežití jsou, když se bio‑
logická léčba nasadí v první linii a když se 
k ní přistoupí v liniích dalších. Třetí linii 
bychom už v podstatě neměli vidět.

\\ Ne ve všech registrech jsou ale výsled-
ky takto přesvědčivé…
Jistě, ale i to je důležitá informace, mini‑
málně jako důvod, abychom se zamýšle‑
li, proč tomu tak je – zda lék používáme 
správně u  správné skupiny nemocných. 
Velmi dobrým příkladem zde může být 
Iresa. Tento lék byl před lety jako v podsta‑
tě první tyrosinkinázový inhibitor použit 
ve velké studii u kolorektálního karcinomu, 
a to bez nějakého velkého efektu, zdálo se, 
že to není perspektivní molekula. Až ne‑
dávno se zjistilo že Iresa může být extrém‑
ně účinná u nemalobuněčného karcinomu 
plic, ale jen tehdy, když stanovíme muta‑
ci EGFR receptoru a lék použijeme pouze 
u takto selektované skupiny – ta může za‑
hrnovat třeba jen 5 % nemocných. V tom‑
to případě možná budeme hovořit i o ku‑
rativním záměru, to zatím nevíme.

\\ Existují podobné klinické registry i jin-
de ve světě?
Právě že moc ne, a pokud ano, tak nebýva‑
jí celostátní a pro tolik léků. Také míra za‑
dávání je nižší. Proto naše registry na me‑
zinárodním fóru docela budí pozornost. 
Například v těchto dnech kolegové naše da‑
tabáze prezentují ve Washingtonu. V rámci 
vládního úsilí o elektronizaci zdravotnictví 
americký National Cancer Institute vyvi‑
nul software, který je tomu našemu velmi 
podobný, i když je o něco složitější. S na‑
ším programem je kompatibilní. Ameri‑
čané mají o naše výsledky enormní zájem. 
Do budoucna by určitě bylo užitečné i pro 
nás, kdybychom mohli používat jejich data 
jako referenční databáze.

\\ U biologické léčby už přestává platit 
pravidlo: jedna diagnóza – jeden lék. In-
dikace jednotlivých přípravků se rozšiřu-
jí a naopak – u jednoho nádoru připadá 
v úvahu několik léků. Asi nejsložitější lé-
čebný algoritmus je u karcinomu ledvi-

ny, situace u některých ostatních diagnóz 
se mu ale začíná blížit. Jak na tento vý-
voj bude reagovat organizace registrů?
Podle mě budeme registry dělit nejprve 
podle diagnózy a  sekundárně podle léč‑
by – takto máme vedený registr u renální‑
ho karcinomu a osvědčilo se to. Při tako‑
vém uspořádání mohou být posléze vidět 
rozdíly mezi jednotlivými léčebnými mo‑
dalitami, byť vypovídací hodnota takové‑
ho srovnání nebude stoprocentní. Nejde 
ale jen o to, jak si zorganizujeme registr – 
to až tak důležité není. Tato otázka se do‑
týká zásadní změny v  celém uvažování 
v onkologii, ke které podle mě velmi brzy 
dojde. Myslím, že záhy budeme dělat kom‑
pletní genomiku nádoru a zároveň kom‑
pletní genomiku nenádorové tkáně. Zjistí‑
me rozdíly, ve kterých signálních drahách 
dochází k odchylkám, a tyto mutace pak 

budeme moci ovládat různými léky. Tře‑
ba se ukáže, že trastuzumab bude mít vý‑
znam u některých sarkomů, protože tam 
bude HER2 pozitivita. O mTOR inhibici 
se zatím mluví jen u renálního karcinomu, 
pravděpodobně by ale mohla mít uplatně‑
ní i u části pacientů s jinými nádory. Po‑
dobně BRAF mutace, již se nyní podařilo 
pozitivně ovlivnit u  melanomu, v  menší 
míře se bude vyskytovat u dalších solid‑
ních nádorů; prostě přejdeme na kauzál‑
ní genetickou léčbu, alespoň u podstatné 
části nemocných. Prediktivní diagnosti‑
ka na molekulární úrovni bude podstatně 
složitější a také dražší, ve svém výsledku 
ale povede k zefektivnění léčby. Situaci jis‑
tě bude komplikovat skutečnost, že vyme‑
zit indikaci, a tedy i úhradu jednotlivých 
léků bude mnohem složitější.

Lucie Ondřichová
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speciální enterální výživa pro ONKOLOGICKÉ PACIENTY 
s klinicky ověřeným imunomodulačním účinkem

... když běžný přípravek enterální výživy nestačí

více informací získáte na www.prosure.cz
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Kde jsou lidé, tam se dělají chyby
Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení k medikační chybě, 
ve většině případů jde o projev slabého místa systému. 
V Masarykově onkologickém ústavu v Brně (MOÚ) funguje 
unikátní řešení, které riziko chybné medikace minimalizuje 
ve všech fázích přípravy a podání medikace. Jeho základem 
je centrální příprava léků, což samo o sobě nic mimořádného 
není – požadavek, aby manipulace s cytostatiky byla soustře‑
děna na jedno místo, je dán legislativou. Jedinečná je prová‑
zanost procesů od ordinace lékaře po podání pacientovi.

Lékař vyplní elektronickou žádanku a už 
v této fázi příslušný software sleduje, zda 
neudělal chybu. Žádanka je parametrizo‑
vaná a možnosti medikace jsou předvole‑
né podle režimů připravených pro danou 
diagnózu. Program vypočítává požadova‑
nou dávku v závislosti na tělesném povr‑
chu (a upozorní například, kdyby lékař za‑
dal tělesnou hmotnost 7 kg místo 70 kg), 
sleduje mimo jiné správné koncentrace vý‑
sledného léčiva nebo kontroluje, zda je do‑
drženo doporučené aplikační prostředí – 
například některá ATC skupina může být 
podávána jen v roztoku glukózy.

Poté lékař žádanku odešle do  ústav‑
ní lékárny. „Zde se nám žádanka zobra‑
zí na  počítači. Může se skládat z  několi‑
ka příprav. Každá příprava se automaticky 
rozdělí na jednotlivé receptury,“ popisuje 
vedoucí lékárny PharmDr. Šárka Kozáko‑

vá, MBA. Pracovník lékárny pak vezme po‑
žadované cytostatikum. Každá lahvička má 
čip, který obsahuje veškeré informace o je‑
jím obsahu. Tento soubor se načte čtečkou. 
Systém sám podle ATC kontroluje, zda je 
k receptuře přidaná správná účinná látka, 
a její objem. Pro zpracování v lékárně platí 
systém jedné cesty, kdy se léky v různé fázi 
přípravy nepotkávají.

Neuměli bychom udělat chybu 
ani záměrně
Po první kontrole žádanka odchází do po‑
čítače v  místnosti, která již komunikuje 
s vlastní přípravou. Stejně tak se sem přes 
speciální propust předává zvolené cytosta‑

tikum. Zde se nachystá vše potřebné, včet‑
ně vaků s nosnými roztoky.

Ředění cytostatik pak probíhá v  labo‑
ratoři. Každý, kdo do ní vstupuje, se musí 
identifikovat osobní kartou. „Kdo není 
identifikován, ten v  izolátoru nic nepři‑
praví. Toto hlášení je důležité také z hle‑
diska bezpečnosti práce. Máme díky němu 
přehled, jak dlouho byl konkrétní pracov‑
ník exponován cytostatikům,“ vysvětluje 
PharmDr. Kozáková.

K vlastní manipulaci s cytostatiky jsou 
určeny tři izolátory se sterilním prostře‑
dím. Připravující opět identifikuje sebe 
a  identifikuje přípravu  – a  počítač opět 
kontroluje, zda se ke  správnému přidává 
to správné. „I  kdybych já sama záměrně 
chtěla udělat chybu, neuměla bych to. Po‑
čítač by mi to nedovolil,“ připouští Šár‑
ka Kozáková.

Roztok s účinnou látkou se opatří se‑
kundárním balením a putuje do výdeje, kde 
probíhá poslední kontrola. Vydávající má 
přehled o tom, kdo v jaké fázi s léčivým pří‑
pravkem manipuloval, a opět pod kontro‑
lou počítače potvrdí, že je vše v pořádku. 
Software lékárny je propojen i ekonomic‑
kými daty. „Elektronická žádanka dokládá, 
že jsme připravili tolik léků, kolik bylo po‑
třeba, a to se také vykazuje pojišťovnám,“ 
uvádí PharmDr. Kozáková.

Heparin už na odděleních není
Podobně jako v jiných komplexních onkolo‑
gických centrech se na tomto pracovišti při‑
pravují cytostatika a nákladné léky pro tzv. 

biologickou léčbu. Specifické pro Masarykův 
onkologický ústav je, že se v ústavní lékárně 
připravují i některé další rizikové přípravky, 
jako roztoky kalia, proplachy s heparinem 
a heparinové zátky – na standardních od‑
děleních tak už heparin vůbec není. Na od‑
dělení odsud dodávají i premedikace před 
chemoterapií, což jsou nejčastěji antiemeti‑
ka a kortikoidy. Rovněž tyto léky jsou jed‑
noznačně definovány, a to čárovým kódem, 
a kontrolovány podle ATC skupiny. „Vychá‑
zíme vstříc požadavkům jednotlivých oddě‑
lení, každé si může říci, co jim nejlépe vyho‑
vuje.“ Smyslem centralizace je samozřejmě 
prevence záměny léků, ale také prevence no‑
sokomiálních nákaz – tyto práce probíhají 
v aseptické přípravně. Zajistit podobné pod‑
mínky na oddělení by bylo obtížné.

Podle PharmDr.  Kozákové je v  MOU 
cílem převést na ústavní lékárnu přípravu 
veškeré medikace. „Oddělení by pak dostá‑
vala jednotlivé dávky připravené pro kon‑
krétního pacienta. V zahraničí, především 
v USA, se pro tento účel uplatňují automa‑
ty, z nichž sestry léky berou. U nás by se ta‑
kové řešení asi nevyplatilo, přece jen nemá‑
me tolik lůžek.“

Každá sestra má kapesní počítač
Část připravených léků jde z lékárny na lůž‑
ková oddělení, část na stacionář, kde den‑
ně chemoterapii podstoupí na 70 pacientů. 
Také na stacionáři je nakládání s léky pro‑
pracováno do nejmenšího detailu. Každá 
sestra pracuje se skupinou svých nemoc‑
ných. Je vybavená malým osobním počí‑
tačem – PDA. Pomocí PDA sestra načítá 
před zahájením aplikace do PC informa‑
ce z čipu, kterým je každý připravený lék 
označen. Čip je umístěn v etiketě, nalepené 
na injekční stříkačce nebo infuzním vaku. 
Stejně tak snímá kód pacienta z dokumen‑
tace a potvrzuje, že nemocného jednoznač‑
ně identifikovala (identifikační náramky 

mají pouze hospitalizovaní nemocní). Zá‑
kon ukládá evidovat použitou zdravotnic‑
kou techniku, tedy pumpu. Také její kód 
prostřednictvím PDA sestra zazname‑
ná a samozřejmě elektronicky identifiku‑
je sebe samu. Po skončení aplikace vytisk‑
ne záznam, ze kterého je jasně patrné, kdo 
a kdy jaké léky pacientovi dal. „Všude, kde 
pracují lidé a kde jsou pacienti, může dojít 
k chybě. Nedá se říci, že by byl tento nový 
způsob práce pro sestry snazší, mám však 
pocit, že je nesrovnatelně bezpečnější,“ říká 
staniční sestra stacionáře Zuzana Sýkorová.

Prosím, nerušte mě 
při podávání léků
Spolu s připravovaným spuštěním wi‑fi sítě 
pracují v MOÚ na tom, aby podobně bylo 
podání medikace snímáno na  lůžkových 
odděleních. Ovšem ne každá součást ta‑
kového uceleného přístupu musí být tech‑
nologicky náročná – na lůžkovém odděle‑

ní Kliniky radiační onkologie se osvědčilo, 
když sestra má k dispozici vestu s nápisem 
„Nerušit prosím“, kterou obléká při mani‑
pulaci s  medikací. „U  nás s  touto vestou 
pracují všechny sestry a naprostá většina 
je s ní spokojená – vnímají, že se mohou 
na rozdávání léků lépe koncentrovat,“ uvá‑
dí vrchní sestra Bc. Zdeňka Bednářová.

Pacienti jsou už při příjmu informová‑
ni, že toto opatření je zde především pro 
jejich bezpečnost. Vědí, že když má sestra 
na sobě vestu, měli by se v případě potře‑
by obracet na jinou sestru, případně u ne‑
ležících zazvonit na zvonek. Vědí také, že 
v případě akutní situace je samozřejmě ses‑
tra podávající léky připravená jim pomoci. 
„Toto opatření je jednoduché, levné a velice 
účelné. Je však něčím novým, takže samo‑
zřejmě mezi kolegy může vzbudit různé re‑
akce. Asi jde o zvyk, ostatně jako vždy, když 
se objeví nějaká novinka,“ dodává vrchní 
sestra. Lucie Ondřichová

Vesty s nápisem „Nerušit prosím“ představují jednoduché, levné a účelné opatření, které 
umožňuje sestrám, aby se lépe koncentrovaly při podávání léků.

Sestra stacionáře Kateřina Škodová načítá do PDA čip na infuzi bez cytostatik.

Vlastní ředění cytostatik probíhá ve třech izolátorech se sterilním prostředím – pokud se pracovník jednoznačně neidentifikuje elektronic-
kou kartou, k této činnosti jej systém nepustí.
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Největší odborná konference praktických lékařů v České republice v roce 2010

    Nefropatie a selhání ledvin
    Osteoporóza 
   ATB léčba v primární péči 
   Náhlé příhody břišní 
    Obecné a vyhledávací postupy 
u nádorových onemocnění 

   Bolesti zad 

    Očkování
   Srdeční selhání 
    Ischemická choroba dolních končetin
    Diagnostické a terapeutické 
postupy při insomniích 

Na konferenci budou prezentovány 
doporučené postupy SVL ČLS JEP:

10.–13. listopadu 2010    Karlovy Vary    hotel Thermal

XXIX. výroční konference SVL ČLS JEP

1.  Přes internetové stránky: 
www.target-md.com

2.  E-mailem: 
sekretariat@target-md.com

3.  Faxem: 
233 321 748

4.  Poštou:
Zasláním vyplněné Závazné přihlášky 
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Letos nově ve Velkém sále

s kapacitou 1248 míst.

Bude nám to stačit?
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Česká onkologie trpí vážnou nemocí
Život v kapitalismu a práce v socialismu – situace lékařů‑onko‑
logů ve státních zdravotnických zařízeních – přináší mimo jiné 
každodenní dilema, komu drahou onkologickou léčbu poskytnout 
ihned a koho „odsoudit“ k čekací listině. Neschopnost pojišťoven 
platit indikovanou péči se tak schovává za autoritu bílého pláště.

Státní zdravotnictví je po  celou dobu 
od „sametové“ revoluce hluboko ponoře‑
né do  socialismu. Viníkem je především 
mzdová deformace, ale také deklarování 
nezadatelného práva na zdraví (posilované 
mocí masových médií), o které není nutno 
nijak zvlášť pečovat, lékař má však morál‑
ní povinnost vůči svým pacientům a musí 
poškození jejich zdraví bryskně a bezplatně 
opravit. Pokud se to nedaří, a to je v přípa‑
dě zhoubných onemocnění časté, je hlav‑
ním viníkem vždy lékař. Naše situace se 
paradoxně ještě zhoršila se zavedením tzv. 
regulačních poplatků, jejichž forma a pro‑
vedení znamenaly dokonalou diskreditaci 
správné myšlenky o nutnosti finanční spo‑
luúčasti pacienta na léčbě.

Do  vztahu pojišťovny a  jejího klien‑
ta byl jako výběrčí třiceti korun zatažen 
zdravotník, což vedlo k  obrovské admi‑
nistrativní zátěži zdravotnických zařízení 
a paradoxně ještě větší devalvaci „bezplat‑
né“ zdravotnické péče. Odborné vyšetření 
trvající hodinu, které jsem dříve s  vnitř‑
ním uspokojením věnovala „bezplatně“ 
svému pacientovi, získalo cenu 30 korun, 
o nichž se všichni nemocní domnívají, že 
jdou do  kapsy lékaře nebo sestry. Místo 
zavedené praxe ve  světě, kdy je poskyt‑
nutá zdravotní péče vyúčtována pojišťov‑
nou přímo nemocnému (jak to již dávno 
funguje v případě platby energií, vodného 
a dalších služeb), současná forma žádosti 
o zaplacení spoluúčasti pasuje zdravotníka 
do role obsluhy veřejných záchodků, která 
za  jakoukoli službu poskytnutou nemoc‑

nému, velkou nebo malou, vybírá do ka‑
sičky 30 korun. V onkologii neplní nadto 
poplatek žádnou regulační funkci. Pacien‑
ti se zhoubným onemocněním onkologic‑
kou péči potřebují a ti, kteří objíždějí pra‑
coviště po celé republice, aby získali druhý, 
třetí a další názor na léčbu své choroby, tři‑
cet korun bez problémů zaplatí. O skutečné 
výši nákladů na onkologickou léčbu nema‑
jí nemocní nejmenší představu.

Při současném trendu všeobecného še‑
tření bylo jenom otázkou času, kdy finanč‑
ní restrikce dopadnou i na onkologii, jed‑
nu z  nejdražších medicínských disciplín. 
Zhruba polovinu našich pacientů neumí‑
me vyléčit, snažíme se jim prodloužit ži‑
vot v co nejlepší kvalitě, často za cenu vy‑
sokých nákladů na léčbu. To se z pohledu 
zdravého laika může jevit jako problema‑
tická investice přesně do té doby, než se si‑
tuace nevyléčitelné malignity začne týkat 
jeho matky, bratra, manželky nebo jeho 
samotného. Drahá léčba totiž může život 
prodloužit jen opravdu krátce, ale také vel‑
mi významně a v dobré kvalitě.

Nepoměr mezi léčebnými indikace‑
mi (vycházejí z výsledků klinických studií 
a  jsou zakotveny ve standardech onkolo‑
gické léčby, jež s  velkou pečlivostí v  po‑
době tzv. modré knihy opakovaně inovuje 
onkologická společnost) a ochotou pojiš‑
ťoven tuto léčbu platit dopadá v současné 
době na zdravotnická zařízení. Ta, aby se 
nepropadala do červených čísel, řeší situa‑
ci různými administrativními opatřeními, 
například čekací listinou, která se dotýká 

především pacientů pojištěných u malých 
pojišťoven. V praxi to vypadá tak, že ne‑
mocný indikovaný k drahé léčbě musí če‑
kat, až jiný nemocný, léčený tímto lékem 
od  téže pojišťovny, léčbu ukončí. Zatím‑
co na kloubní náhradu nebo zubní proté‑
zu je jistě možné limitovanou dobu počkat, 
je zřejmé, že pacientovi s nepříznivou dia‑
gnózou mnoho času nezbývá.

Donedávna jsme se tedy trápili „pou‑
ze“ problémem nízkých mezd, pracovní‑
ho přetížení, psychické náročnosti oboru, 
nyní jsme však nuceni omezovat indikova‑
nou onkologickou péči z finančních důvo‑
dů a lékařským pláštěm své odbornosti při‑
krývat neschopnost pojišťoven za ni platit.

Nestavme lékaře 
před „Sofiinu volbu“
Pokud pojištěnec uvede pojišťovnu v omyl, 
je stíhán za pojišťovací podvod. Avšak po‑
kud nikdo z vedení pojišťovny neinformuje 
o tom, že se jejímu klientovi nedostane léč‑
ba, již by mohl potřebovat, nedopouští se 

žádného přestupku. Věřím, že většina on‑
kologů vykonává svoji po mnoha stránkách 
náročnou a velmi nevděčnou profesi hlav‑
ně proto, že chce podle svého nejlepšího 
svědomí a odborné erudice pomáhat těž‑
ce nemocným. Pokud se současná opatření 
dotýkají nejen našich platů, našeho spole‑
čenského postavení, ale i našeho „spondeo 
ac polliceor“, jakou máme ještě motivaci 
jako onkologové pracovat? Vývoj našeho 
zdravotnictví, doprovázený rychlým střídá‑
ním ministrů, vedl bohužel k masové rezig‑
naci zdravotníků, co se týče naděje na sy‑
stémové řešení všech těchto problémů.

Život v kapitalismu a práce v sociali‑
smu, kdy je zcela nevýhodné být vyhle‑

dávaným lékařem ve  státních službách, 
protože to znamená tvrdě pracovat, málo 
vydělávat, být tepán vedením za  nákla‑
dy a  vysoký počet výkonů a  kritizován 
pacienty za čekání v permanentně nabi‑
té čekárně, je opravdu absurdní a demo‑
tivující. Na vlastní kůži jsme se přesvěd‑

čili, že plánované hospodářství nefunguje, 
jak by tedy mohla fungovat současná pra‑
xe striktního plánování počtu pacientů, 
užívajících určité léky u jednotlivých po‑
jišťoven v  jednotlivých centrech, vychá‑
zející ze situace loňského roku? To může 
v důsledku vést jen k  tomu, že nemocní 
budou bloudit mezi zdravotnickými zaří‑
zeními a hledat volnou kapacitu pro svou 
diagnózu, léčbu a pojišťovnu. Pokud se jim 
ji podaří konečně najít a budou schopni 
se do dejme tomu vzdáleného místa vů‑
bec dopravit, zůstává otázkou, zda to bude 
pro ně mít v rámci jejich závažné nemoci 
ještě vůbec nějaký význam.

Přitom současná konstelace je zásadní‑
mu řešení příznivě nakloněná. Česká on‑
kologická společnost opakovaně prokáza‑
la, že jí osud onkologických nemocných 
leží na srdci na prvním místě. Máme no‑
vého ministra zdravotnictví, který jako ře‑
ditel velké krajské nemocnice získal vyso‑
ký manažerský kredit. I ředitel Všeobecné 
zdravotní pojišťovny se výrazně osvědčil 
a je vybaven opravdovou praktickou me‑
dicínskou zkušeností.

Ať už ale bude řešení této zcela neúnos‑
né situace jakékoli, je jeho první podmín‑
kou poctivě informovat klienty pojišťoven 
o tom, jaká je jejich šance na úhradu on‑
kologické péče, a  nenutit lékaře, aby de‑
nodenně řešili svoji „Sofiinu volbu“. Jest‑
li je důvodem existence více zdravotních 
pojišťoven konkurenční prostředí, je tře‑
ba poskytovanou péči jasně deklarovat 
a v konkurenci buď obstát, nebo ne. Mož‑
ná je drahá léčba v onkologii opravdu tou 
položkou, kterou je třeba omezit, ale po‑
tom podle jasných pravidel a  pro všech‑
ny stejně.

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.,
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

PS: Obsah článku vyjadřuje osobní názor pisatelky, ni-
koli názor instituce, v které působí.
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V  počínajících stadiích nádorů nám jde 
o kurativní přístup, tedy léčbu s cílem plné‑
ho vyléčení onkologicky nemocného. Zá‑
sadní je však účast chirurgických oborů 
také v  paliativní onkologické léčbě, pře‑
devším při nutnosti derivačních operací 
všech druhů, debulkingu či sanačních vý‑
konů. Málo se také bere v úvahu, že racio‑
nální onkologická léčba je prakticky nemy‑
slitelná bez histologické verifikace nádoru 
a odběr tkáňového vzorku z nádoru je opět 
v rukou operačních oborů, chirurgů, endo‑
skopujících specialistů, gynekologů, urolo‑
gů, otorhinolaryngologů a dalších.

Onkologie splynula 
s medikamentózní léčbou
Klinická onkologie u nás byla dříve, jako 
je tomu i ve světě, vnímána jako obor in‑
tegrující, sjednocující diagnosticko‑lé‑
čebné algoritmy, přispívající k  mul‑
tioborové spolupráci v praxi na základě 
znalostí obecné onkologie, patologie ná‑
dorů, jejich epidemiologie i  organizace 
onkologické péče. Ačkoli diagnostický 
přehled a  znalost základních léčebných 
postupů byly vyžadovány při atestacích 
napříč celou onkologií, nikdo nepředpo‑
kládal, že chirurg s nadstavbovou atesta‑
cí z  klinické onkologie se bude věnovat 
chemoterapii, stejně jako od onkologic‑
ky profilovaných internistů se neočeká‑
vala operační činnost. Afinita k chemo‑
terapii a  hormonoterapii v  přiměřeném 
rozsahu přetrvávala třeba u gynekologů 
a urologů s onkologickou kvalifikací, ale 
opět jen v rámci jejich orgánové orienta‑
ce a  nikoli v  případech nádorů mozko‑
vých či plicních, nebo dokonce lymfomů 
a  leukémií. Korekce prostým rozumem 
a požadavky denní praxe je totiž obvyk‑
le spolehlivá a funguje i bez legislativních 
omezení a papírů popsaných kostrbatým 
vysvětlováním zřejmého.

Postupně se však pojetí klinické onko‑
logie jako oboru integrujícího týmy specia‑
listů a umožňujícího mezioborové průniky 
začalo vytrácet. Název klinická onkologie 
byl zcizen především pro onkologii inter‑
ní (medical oncology), tedy chemoterapii 
a převážně paliativní léčbu solidních nádo‑
rů v pokročilých stadiích. K tomuto nebla‑
hému vývoji, omezujícímu jak multidisci‑
plinaritu, tak i více preventivní zaměření 
onkologie, přispěly vědomě i nevědomky 
všechny subjekty na onkologické péči zú‑
častněné. Nekritické přeceňování významu 
medikamentózní terapie u solidních nádo‑
rů i exponenciálně narůstající ceny cytosta‑
tik a biopřípravků v očích laické veřejnos‑
ti, ekonomů, pojišťovatelů i  organizátorů 
zdravotní péče zastínily jiné aspekty kom‑
plexní onkologické péče. Příležitost neu‑
nesli mnozí onkologicky profilovaní inter‑
nisté a  internizovaní radioterapeuti jako 
historicky vzešlí a  již zanikající hybridi 
a  klinickou onkologii začali prezentovat 
jako obor především interní, připouštějí‑
cí spíše servisní či „adjuvantní“ účast chi‑
rurgů, či nezbytný „komplement“ diagnos‑
tických oborů.

Své vykonala ve  směřování onkologie 
také čtyři volební období předsedů on‑
kologické společnosti výhradně z řad he‑
matoonkologů, neboť v jejich myšlení po‑
chopitelně splývá pojetí onkologie s léčbou 
medikamentózní a s péčí interního charak‑
teru. Paradoxem však je, že rozvoj hema‑
toonkologie na druhé straně nezajišťovali 
ani tak tito transponovaní hematoonkolo‑
gové, nýbrž osobnosti a aktivity společnosti 
hematologické. Organizační či ideové prů‑
niky hematologie s onkologií solidních ná‑

dorů byly paradoxně pod tímto vedením 
po celá uplynulá dvě desetiletí minimální. 
Vlastně jako by se společnosti onkologická 
a hematologická vzájemně ani pro nějakou 
užší součinnost nepotřebovaly. Specializo‑
vané způsobilosti pro diagnostiku a léčbu 
leukémií a lymfomů se ostatně nyní dosa‑
huje atestací v hematologii, nikoli v klinic‑
ké onkologii.

Radioterapeuti již tradičně sledují obě 
linie, „univerzální“ onkologickou i  svou 
specifickou radiační onkologii bohatým za‑
stoupením v onkologické společnosti, du‑
blovaným ovšem ještě vlastní společností 
radiační onkologie, biologie a fyziky. Ne‑
málo radioterapeutů vychovaných v  mi‑
nulosti se navíc věnuje spíše chemoterapii 
než radioterapii nádorových onemocnění, 
a vytváří tak nesystémové hybridní spole‑
čenství dvojích kompetencí a dvojího vli‑
vu. Mladí radioterapeuti se nyní systémo‑
vě a bezproblémově generují z primárního 
specializačního oboru radiační onkologie 
(radiation oncology).

Specializované chirurgické obory, tedy 
urologie, gynekologie, ORL, ortopedie, 
neurochirurgie a dětská chirurgie, reago‑
valy na  situaci přirozeně zapouzdřením 
se před vlivem „univerzálních onkologů“ 
ve  vlastních odbornostech, kde rozvíjejí 
přístupy k onkologické edukaci svých spe‑
cialistů. Obecní českomoravští chirurgo‑
vé po celé dřívější období, a mnozí dosud, 
vlastně nepřijali koncept subspecializace 
onkochirurgie či lépe chirurgické onkolo‑
gie (surgical oncology). Činí tak bez ohle‑
du na realitu světa, kde po celá desetiletí 
fungují společnosti chirurgické onkologie, 
reprezentované v Evropě integrující ESSO 
(European Society of Surgical Oncology), 
v USA SSO (Society of Surgical Oncolo‑
gy) a celosvětově WFSOS (World Federa‑
tion of Surgical Oncology Societies). Ar‑
gumentace některých stabilních odpůrců 
profilace chirurga v onkochirurgii či chi‑
rurgických ordinářů pro onkochirurgii je 
již standardní a poněkud úsměvná. Prý ni‑
kdo nedělá všechno, a jak by někdo mohl 
být „specialistou pro nádory mozku a rek‑
ta“ zároveň. A protože skutečně nikdo ni‑
kde na světě nespojuje ani nezamýšlí spo‑
jovat odlišné okruhy chirurgie digestivní, 
hrudní, hlavy a krku, mozku či kostí třeba 
s gynekologickou či urologickou operati‑
vou, je respektována pouze „univerzalita“ 
interních a radiačních onkologů a chirur‑
gové zůstávají pouhými servismany těch 
onkologicky kvalifikovanějších, kteří on‑
kologii rozumějí, jsou pro ni oficiálně no‑
minováni a získávají o onkologické kom‑
petenci certifikát.

Stane se klinický onkolog 
vyplňovatelem žádanek?
Je obtížné vinit zvlášť někoho ze všech uve‑
dených subjektů z nějaké zlé vůle. Každý 
sleduje svou limitovanou představu a své 
cíle, nezřídka komerčně posilované. Nic‑
méně přetrvává tak celková zamrzlost ne‑
strukturované klinické onkologie v České 
republice, zděděná už z  Československa, 
zamrzlost, která vyniká zejména v  kon‑
frontaci se světem. Projevuje se také v ab‑
senci legitimní reprezentace na zahranič‑
ních jednáních ESSO, SSO i WFSOS.

K situaci všeobecného zdvořilého nepo‑
chopení přispívá i skutečnost, že specifika 
chirurgické onkologie chápou spíše jen chi‑
rurgové z  onkocenter a  specializovaných 
onkologických ústavů, nikoli ti ze směsné 
chirurgické praxe. Onkologických ústavů 
a center jsou třeba v USA desítky; onko‑
centra vznikla postupně v  západní Evro‑

pě a již dříve i na východ od nás. U nás je 
však specializovaný onkologický ústav je‑
den, chirurgie se i v něm musí pracně pro‑
sazovat a  nepochybně jen svými náměty 
vývoj v celé chirurgii neovlivní. Podobné 
je to s gynekologickou a urologickou on‑
kologií, respektive onkochirurgií, neboť jde 
zejména o  operační léčbu nádorů pánve 
a  retroperitonea. Onkocentra na  bázi fa‑
kultních a krajských nemocnic vznikají te‑
prve v poslední době, jejich komplexní role 
zůstává nepochopena či ignorována a jsou 
pojata jako místa pro dovybavení radiote‑
rapií nebo financování nákladné chemo‑
terapie. Koncept onkocenter je tak u nás 
spíše účelově zneužíván než využíván pro 
významnější cíle komplexity péče, posilo‑

vání průkaznosti kvality, posunu ke kura‑
tivě a onkoprevenci.

Vedení chirurgické společnosti se zača‑
lo problematice onkochirurgie podstatně 
více věnovat až v posledních letech a zdá se, 
že chápe konsekvence dlouhodobé izolace 
chirurgů od dění v konzervativní onkolo‑
gii s následky edukačními, organizačními 
i ekonomickými. Největší škody a propa‑
dy při pasivitě či ignorování vývoje v on‑
kologii ze  strany chirurgů jsou však pá‑
chány ve vědomí a na příležitostech mladé 
generace chirurgických specialistů a v je‑
jich profilaci s důsledky, jež přetrvají dal‑
ší dlouhou dobu.

Podle nového atestačního systému se 
klinická onkologie (ve skutečnosti nekom‑
plexní interní onkologie; medical oncolo‑
gy) stala samostatným primárním oborem. 
Stejně tak je samostatně definována jako 
primární obor radiační onkologie (dříve 
radioterapie; radiation oncology). V radio‑
terapii jsme na to byli zvyklí již v minulosti 
a odpovídá to zcela specifickému zaměře‑
ní oboru. Navíc jsou onkologická onemoc‑

nění de facto jedinou náplní tohoto obo‑
ru, pomineme‑li okrajovou léčbu zářením 
u několika zánětlivých stavů.

V případě interní onkologie jsme však 
byli zvyklí na  erudované internisty, kteří 
se dále onkologicky profilovali v protiná‑
dorové chemoterapii, ale byli už schopni 
řešit také interkurentní či s  léčbou sou‑
visející interní problémy. Nejsem si jist, 
zda primárně se rodivší klinický onko‑
log, úzce zaměřený a  se zkušenostmi jen 
v  chemoterapii nádorů, nebude nakonec 
pouze vyplňovatelem žádanek o konsilia, 
kardiologická, nefrologická, neurologická, 
pneumologická, hematologická, gastroen‑
terologická, diabetologická, endokrinolo‑
gická a jiná, kdykoli nádorové onemocnění 
samotné, jeho léčba a ovšem další přidru‑
žené choroby přinesou jakýkoli akutní či 
chronický interní problém. Zatím je samo‑
statnost nově vznikajících klinických, tedy 
interních onkologů nejasná, ostatně tepr‑
ve vznikají. Z praxe však soudím, že bych 
se sám raději svěřil do rukou erudovaného 
internisty dále onkologicky profilovaného, 

Rozpory, potřeba a právo onkologického vzdělávání v chirurgických oborech
O právu na něco se začne zpravidla mluvit, až když najednou chybí. V minulosti měli právo 
na specializaci v klinické onkologii jako nadstavbovém oboru kromě internistů, radiotera‑
peutů a pediatrů také absolventi specializací v chirurgických oborech. Bylo to tak správné, neboť 
nejméně dvě třetiny onkologicky nemocných jsou primárně léčeny chirurgickými metodami 
a s časnějším záchytem nádorových onemocnění význam chirurgických metod ještě narůstá.

Kolorektální screening – začíná svítat?
„Lidé mají střeva. Ve  střevě může být 
zhoubný nádor. Když se na něj přijde 
včas, dá se vyléčit. Když se na něj při‑
jde pozdě, člověk umře. Vyšetření máte 
zdarma k  dispozici. Využijte to.“ Do‑
stat takové triviálně jednoduché sděle‑
ní do povědomí české veřejnosti je až 
překvapivě složité. Každá cesta, která 
k tomu vede, je dobrá.

Pozitivním příkladem může být ini‑
ciativa občanského sdružení Onkoma‑
ják, jež objíždí Českou republiku s ob‑
rovskou průchozí maketou tlustého 
střeva. Jsou v  ní znázorněny patolo‑
gické procesy, které je možno vidět při 
endoskopickém vyšetření střeva, a  to 

včetně karcinomu. Jako průvodci zde pra‑
cují studenti lékařských fakult a zdravotní‑
ci místních nemocnic. Zájemcům předávají 
informace o screeningovém programu včet‑
ně místa, kde mohou absolvovat primár‑
ní screeningovou kolonoskopii. Maskotem 
kampaně se stala populární kreslená postava 
Rudy Pivrnce. Její autor, kreslíř Petr Urban, 
sám kolonoskopické vyšetření absolvoval 
a svoji zkušenost výtvarně ztvárnil v komik‑
su, jejž získá každý, kdo prohlídku nafukova‑
cí makety tlustého střeva absolvuje.

Celkem bylo takto osloveno 12 000 osob. 
„Nepočítáme kolemjdoucí, ale pouze lidi, 
s  nimiž jsme byli ve  skutečném kontak‑
tu. Naše aktivita byla také často spojena se 

vstupy do regionálních médií,“ říká ředitel‑
ka sdružení Onkomaják Mgr. Pavla Freij. 
Tato návštěva má zcela reálný dopad. „V ně‑
kterých městech stoupl počet kolonoskopií 
o 50 procent. Na přesnější statistiku si bude‑
me muset počkat do příštího roku,“ dodala.

„Tuto iniciativu podporujeme a  chce‑
me ji jednoznačně pochválit,“ říká v této 
souvislosti prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 
předseda České onkologické společnosti. 
„Je o  to záslužnější, že se zaměřila právě 
na kolorektální karcinom, diagnózu, která 
v České republice zabíjí brutálně a mnohdy 
zbytečně. Myšlenku, že každý je do znač‑
né míry strůjcem svého štěstí a že je zapo‑
třebí pro sebe něco udělat, se nám ne vždy 

Nově schválená
indikace: Tyverb®

nyní i v první linii

Nová možnost léčby HR-pozitivního/ErbB2-pozitivního
metastatického karcinomu prsu v první linii1

Inhibice receptorů uvnitř buňky 
je nadějí pro život

Reference:
1. Souhrn údajů o přípravku Tyverb®, GlaxoSmithKline, 2010
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

NÁZEV A LÉKOVÁ FORMA: TYVERB 250 mg, potaho-
vané tablety. SLOŽENÍ: Lapatinibum ditosylatum mo-
nohydricum v množství odpovídajícím 250 mg lapa-
tinibu. INDIKACE: K léčbě pacientů s karcinomem prsu,
jejichž nádory ve zvýšené míře exprimují HER2 (ErbB2):
V kombinaci s kapecitabinem k léčbě pacientů s pokro-
čilým nebo metastazujícím karcinomem, u kterých
došlo k progresi onemocnění po předchozí léčbě, která
musí zahrnovat antracykliny a taxany, a dále léčbu tras-
tuzumabem pro metastazující onemocnění. V kombi-
naci s inhibitorem aromatázy k léčbě žen po meno-
pauze s metastazujícím karcinomem prsu s pozitivními
hormonálními receptory, u kterých se neuvažuje o che-
moterapii. Pacientky zařazené do registrační studie 
nebyly dříve léčeny trastuzumabem nebo inhibitorem
aromatázy. DÁVKOVÁNÍ: Kombinace Tyverb/kapecita-
bin: Přípravek Tyverb v dávce 1250 mg (tj. 5 tablet) 
1x denně. Kapecitabin v dávce 2000 mg/m2/den, ve 
2 dávkách po 12 hodinách ve dnech 1–14 v průběhu
21denního cyklu. Kapecitabin se užívá s jídlem nebo
během 30 minut po jídle. Kombinace Tyverb/inhibitor
aromatázy: Přípravek Tyverb v dávce 1500 mg denně
(tj. 6 tablet) 1x denně. Dávkování letrozolu viz příslušné
SPC. Léčba přípravkem Tyverb se má přerušit u pacientů
s příznaky snížené ejekční frakce levé srdeční komory
st.3, intersticiální plicní nemocí st.3 a u jiné toxicity od
st. 2 se má také zvážit přerušení či ukončení. Opětovné
nasazení viz SPC. SPECIÁLNÍ SKUPINY PACIENTŮ: 
U pacientů s mírným až středně závažným poškozením
ledvin není nutná žádná úprava dávkování. U pacientů
se závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje
opatrnost, nejsou žádné zkušenosti s podáváním pří-
pravku. U pacientů se středně závažnou až závažnou
poruchou funkce jater by měl být lék podáván se zvý-
šenou opatrností. Pokud dojde k závažným změnám 
jaterních funkcí, má být léčba ukončena. Podávání
dětem se nedoporučuje. U pacientů starších 65 let jsou
k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku.
KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou nebo

kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Hlášeny případy snížené ejekční frakce levé srdeční 
komory (LVEF). Před zahájením léčby je třeba se ujistit,
že LVEF pacienta je v rozmezí stanovených norm. hod-
not a během léčby je třeba je kontrolovat. Hlášená úmrtí
neměla jasnou souvislost s léčbou. Pozorováno pro-
dloužení intervalu QTc. Doporučeno vyšetřit QT (EKG)
před léčbou a dále sledovat. Doporučeno sledovat pří-
znaky plicní toxicity: dušnost, kašel a horečku. Pulmo-
nární toxicita může vést ke vziku respiračního selhání.
Hlášená úmrtí neměla jasnou souvislost s přípravkem
Tyverb. Opatrnost je nezbytná u pacientů se středně až
závažnou poruchou funkce jater a závažnou poruchou
funkce ledvin. Transaminázy, bilirubin a ALP mají být
zhodnoceny před léčbou a dále se doporučuje kontro-
lovat je měsíčně nebo podle potřeby. Pacienti by měli
být informováni o riziku hepatotoxicity. Hlášen byl prů-
jem, včetně těžkého, následkem závažné dehydratace
zaznamenáno i několik případů akutního renálního se-
lhání. Doporučeno zaznamenat břišní symptomatologii
před léčbou a poučit pacienty, že mají lékaře neprod-
leně informovat o střevních potížích. Důležitá je pre-
ventivní léčba průjmu pomocí antidiarhoik. INTERAKCE:
Je třeba se vyhnout podávání přípravku Tyverb se silnými
inhibitory a induktory CYP3A4. S opatrností podávat se
středně silně působícími inhibitory CYP3A4. Tyverb je
substrátem pro Pgp a BCRP. Grapefruitová štáva a látky
zvyšující pH žaludku se nemají podávat současně s pří-
pravkem Tyverb. Současné podání s irinotekanem 
(ve FOLFIRI) mělo za následek zhruba 40% nárůst AUC
aktivního metabolitu irinotekanu. Při užívání přípravku
Tyverb v kombinaci s paklitaxelem (175 mg/m2 každé
tři týdny) je možná těžká neutropenie s průjmem. Sou-
časné podávání přípravku Tyverb s kapecitabinem, 
letrozolem nebo trastuzumabem neovlivňovalo význam-
ně farmakokinetiku těchto látek (nebo metabolitů kape-
citabinu) ani lapatinibu. TĚHOTENSTVÍ, KOJENÍ:
Potenciální riziko pro člověka není známé. Studie na
zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Tyverb se
nemá v těhotenství podávat, pokud to není nezbytně
nutné. Ženy v reprodukčním věku musí být upozorněny

na nutnost používání účinné antikoncepce v průběhu
léčby. U žen, které jsou léčeny přípravkem Tyverb, musí
být kojení ukončeno. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Velmi
časté: průjem, nauzea a zvracení, palmární-plantární
erytrodysestézie (PPE) a vyrážka, akneiformní dermati-
tida. Incidence PPE ve skupině užívající Přípravek 
Tyverb s kapecitabinem podobná incidenci ve skupině
se samotným kapecitabinem, dále dyspepsie, zácpa, 
bolesti břicha, anorexie, suchá kůže, stomatitida, záněty
sliznic, zarudnutí kůže, alopecie, pruritus, bolesti kon-
četin, zad, nespavost, únava, astenie. Časté: snížení
ejekční frakce levé srdeční komory (1%), bolesti hlavy,
hyperbilirubinémie, hepatotoxicita, poruchy nehtů, 
paronychia, zácpa. Méně časté: Intersticiální plicní
nemoc, epistaxe, kašel, dyspnoe. Vzácně: Hypersenzi-
tivní reakce, anafylaxe. FARMAKOLOGICKÉ VLA-
STNOSTI: Inhibitor proteinkinázy, skupina: ATC kód:
L01XE07, inhibitor tyrozinkinázových  receptorů ErbB1
a ErbB2. UCHOVÁVÁNÍ: Při teplotě do 30 °C. DOBA
POUŽITELNOSTI: 2 roky. BALENÍ: Krabička, 70 tbl. 
v blistru po 10 tbl. Vícečetné balení, 140 tbl. s obsahem
2 balení o 70 tbl. Krabička s obsahem 84 tbl. po 12 tbl.
v jednom blistru. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGI-
STRACI: Glaxo Group Ltd., Berkeley Avenue, Green-
ford, Middlesex UB6 0NN, Velká Británie. REG. Č.:
EU/1/07/440/001-003. REGISTRACE: 10. 6. 2008. 
REVIZE TEXTU: 28. 7. 2010. DOSTUPNOST: Lék je
vázán na lékařský předpis, v kombinaci s kapecitabinem
je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
V kombinaci s letrozolem není léčba z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění dosud hrazena. Před
použitím léku si prosím přečtěte úplný Souhrn údajů 
o přípravku nebo se obraťte na společnost GSK s.r.o. 
SPC je platné ke dni vydání propagačního materiálu:
1.8. 2010.

GlaxoSmithKline s.r.o.,
Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4,
Tel: 222 001 111, fax 222 001 444
e-mail: gsk.czmail@gsk.com,
www.GSKOncology.com
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jakými byli a jsou naši učitelé či dlouhole‑
tí spolupracovníci. Možná se však uchytí 
i postup opačný, tedy interní onkolog, jenž 
se bude postupně prokousávat šíří vnitřní‑
ho lékařství v rozsahu, který si praxe nako‑
nec stejně vynutí.

Biologickou léčbu čeká 
racionalizace
Tak či onak, onkologie radiační i onkolo‑
gie interní, chybně nazývaná klinická, jsou 
novým atestačním systémem zohledněny 
a ošetřeny. Mimo hru tedy zatím zůstáva‑
jí chirurgické obory. Můžeme se tvářit, že 
jsou pouhou dílčí službou či servisem v lé‑
čebném algoritmu řízeném erudovanými 
onkology, jak to vidí dokonce někteří re‑
nomovaní chirurgové nebo nekritičtí on‑
kologové. Že chirurgové pouze provedou 
operaci v  místě a  v  rozsahu, které onko‑
logicky kvalifikovaní navrhnou, doporu‑
čí, či dokonce komisionálně nařídí. Nepo‑
chybně by však takový model onkologické 
péče vedl k degeneraci chirurgických obo‑
rů v podstatném segmentu jejich činnos‑

tí a kompetencí, ovšem i k degeneraci kli‑
nické onkologie jako celku, tedy konceptu 
skutečné klinické onkologie, nejen oné zá‑
řící a lékové. Nepochybně by v takovém po‑
jetí dále ztrácel pacient nejen v informova‑
nosti, ale i ve spolehlivosti péče. Jak totiž 
z praxe víme, zápis o informovaném sou‑
hlasu a  skutečná informovanost pacienta 
i jeho uvědomělé spolurozhodování o léč‑
bě mohou být dvě různé věci.

Budoucnost pro redukci mortality 
na  nádorová onemocnění zjevně netkví 
v  dalších nových protinádorových lécích 
nebo ještě úžasnějších modulacích oza‑
řování, nýbrž v  časnějším záchytu solid‑
ních nádorů ve stadiích lépe kurabilních, 
a to nezřídka jen samotným odstraněním 
operací či pouhým endoskopickým výko‑
nem. Ideálního stavu vyléčitelnosti karci‑
nomů nebude nepochybně dosaženo nikdy, 
postupná prevalence kurability na  úkor 
chmurné paliativní léčby a preterminální 
péče je však velmi žádoucí.

Jakkoli to může znít kacířsky, strate‑
gickými partnery chirurgických onkologů 

všech zaměření nejsou ani tak radiotera‑
peuti a  chemoterapeuti, nýbrž radiodia‑
gnostici a histopatologové, eventuálně en‑
doskopisté či nové diagnostické laboratorní 
obory. Ve spolupráci chirurgické onkolo‑
gie a diagnostiků totiž tkví úspěch onkolo‑
gie budoucnosti jak pro jednotlivce, tak pro 
populační trendy, navíc za náklady ve zdra‑
votním systému trvale udržitelné. Paliativ‑
ní chemoterapie, a zejména tzv. biologická 
léčba, už parametry efektivity a trvalé eko‑
nomické udržitelnosti výrazně pocuchaly 
a nezbude, než je podstatně racionalizovat.

Málo také vnímáme nástup profilací, 
které je možné nazvat diagnostickou on‑
kologií a onkodiagnostickými specialisty. 
Vždyť co jiného jsou radiologové v desít‑
kách mamodiagnostických center, velká 
část patologů, mnozí endoskopisté s pře‑
vahou práce ve  screeningu a  diagnostice 
nádorů, onkogenetici či odborníci v nuk‑
leární medicíně. Většinu jimi řešených pří‑
padů tvoří právě onkologická onemocnění 
nebo diferenciální diagnostika s onkologií 
úzce související.

Celá tato armáda specialistů v chirur‑
gických a  diagnostických oborech, reál‑
ně obstarávající velkou části naší onko‑
logie, zůstává v současnosti na okraji bez 
možnosti získat onkologickou speciali‑
zaci a uznanou kvalifikaci. Ne že by svou 
část onkologie dobře neznali nebo nemě‑
li možnost se ji učit neoficiálně, ale stejně 
zůstanou jakousi druhou ligou pod sprá‑
vou „skutečných“ onkologů, radiačních 
a interních. Ti však zpravidla nemají reál‑
ný přehled ani praxi v oné první polovině 
onkologie, v onkologii diagnostické a ku‑
rativní. Jsou plně vytíženi polovinou dru‑
hou, paliativní, udržovací, mnohdy trist‑
ní, nepochybně i osobnostně a psychicky 
náročnější. V jejich pokročilejší, často pa‑
liativní polovině je také těžiště působnosti 
farmaceutických firem se všemi pozitivní‑
mi i  negativními důsledky úzkých inter‑
akcí a vlivů na směrování odborníků, pra‑
covišť i oborů.

Pouhý popis stavu není ještě řešením. 
Může být i poněkud subjektivním pohle‑
dem, byť získaným autorem za dlouhých 
třicet let působení v  měnící se  onkologii 
v  prostředí  multidisciplinárního onko‑
logického ústavu i  v  zahraničních onko‑
centrech. Na druhé straně popsané rozpo‑
ry, ve specializovaném ústavu spíše denní 
spoluprací tlumené a  zmírňované, jsou 
v  praxi okresních, regionálních i  fakult‑
ních nemocnic s řadou zvyklostí, stereoty‑
pů a bariér, mnohde ještě výraznější, než je 
zde naznačeno. Jistě by mohla v mnohém 
prospět koncepce onkocenter jako funkč‑
ních celků týmově propojené komplexní 
onkologické péče ve velkých nemocnicích, 
nebude‑li se však tohoto konceptu zneuží‑
vat jen pro distribuci dotačních prostředků 
či administrativní povolování toho či ono‑
ho typu chemoterapie a bioterapie, jak se 
již stalo. Tato opatření mají být totiž spolu 
s  jinými jen nástroji k dosažení význam‑
nějších cílů, nikoli cíli samotnými s pro‑
storem pro účelové zájmy.

Ani stůl jen na  dvou nohách nestojí, 
dvounohý je k ničemu. K oporám radiote‑
rapie a chemoterapie jsou v zájmu funkč‑
nosti vitálně nutné ještě pilíře onkochirur‑
gie a diagnostické onkologie a takto musí 
být koncipováno i specializační vzdělává‑
ní v  praktické, komplexní, tedy klinické 
onkologii.

Interní onkolog se bez chirurgické 
orientace neobejde
Jaké je tedy řešení současného stavu odpí‑
rajícího specializaci podstatné části oborů 
v onkologické péči zúčastněných? Nepro‑
dleně pracovat na přípravě nástavbových 
onkologických specializací pro chirurgické 
a perspektivně asi i pro diagnostické obo‑
ry, které však bude nutno pojímat modu‑
lovým způsobem.

Obvyklou primitivní námitku, že ne‑
existuje „specialista na mozek a konečník 
zároveň“ lze přijmout v  modulovém sy‑
stému nástavbového vzdělávání, tedy tzv. 
certifikovaných postatestačních kursech, 
dokonce jako základní metodické výcho‑
disko. (Je pouze s podivem, že příprava ra‑
diačních a interních onkologů probíhá tak, 
aby odborníky „na mozek i konečník zá‑
roveň“ byli, a  pochybnosti o  této způso‑
bilosti nejsou.) Leč chirurgické obory se 
musejí chovat vskutku reálně, už také pro‑
to, že jsou determinovány kromě znalostí 
i dovednostmi, tedy především operačními 
schopnostmi. A operativa mozku a pánev‑
ních orgánů se vskutku velmi liší.

V  chirurgických oborech se tedy rý‑
suje asi devět modulů, zaměřených po‑
dle orgánových celků a  skupin nádorů: 
digestivní, hrudní, mamárně kožní, gyne‑
kologický, urologický, ortopedický, zamě‑
řený na nádory hlavy a krku a na nádory 
mozku, zvláštní problematiku má pediat‑
rická onkochirurgie. Spojení mamárních 
a  kožních nádorů, tedy ektodermálních 
či z pohledu „velké“ chirurgie superficiál‑

ních, předpokládá i určitou znalost chirur‑
gie plastické. Je rozumné mu přiznat mo‑
dulovou samostatnost, byť zůstává součástí 
chirurgie, protože případů nádorů prsu, 
kůže a  maligního melanomu je vskutku 
velké množství a tato problematika je také 
úzce svázána s radikálními i cílenými lym‑
fadenektomiemi. Není bez významu, že je 
také fyzicky méně namáhavou příležitostí 
pro ženy‑lékařky v chirurgii než jiné úse‑
ky a subspecializace tohoto těžkého oboru.

Zvláštní postavení má také nepochybně 
problematika hrudních nádorů, především 
plic. Standardní chirurgická problemati‑
ka nádorů trávicího traktu se už dokonce 
začíná mnohde diferencovat na  zaměře‑
ní hepatopankreatobiliární či kolorektální, 
jakkoli takové ultraspecializace jsou snad 
vhodné pouze tam, kde je řešeno skutečně 
velké množství případů a úzcí specialisté 
vznikají až po letech ze všeobecnější chi‑
rurgické erudice.

Problematika nádorů gynekologických, 
urologických, hlavy a krku, kostí a nádorů 
mozkových už spadá jednoznačně do kom‑
petence definovat onkologickou profila‑
ci v  samostatných oborech gynekologie, 
urologie, ORL, ortopedie a  neurochirur‑
gie. Nelze očekávat, že by někdo aspiroval 
na  více než tři moduly takovéto onkolo‑
gické profilace, zpravidla plně postačí je‑
den či dva. Některé kombinace, tedy třeba 
modul digestivní a hrudní, případně ma‑
mární, mohou mít logiku pro aktuální pra‑
xi v daném zařízení, některé jiné kombina‑
ce jsou však předem nereálné až absurdní.

Smyslem onkologické profilace v  chi‑
rurgických oborech tedy není aspirovat 
na univerzálnost odbornosti v onkologii, 
ale naopak prohloubení a  přiznání on‑
kologických kompetencí v  problematice, 
jíž se dotyčný denně věnuje a  kterou již 
ve všech detailech ovládá. Jde vlastně o po‑
stavení ordináře pro onkologii na gyneko‑
logickém, urologickém, chirurgickém či 
ortopedickém oddělení, který také zajišťu‑
je všechny potřebné mezioborové komuni‑
kační vazby na diagnostiky, radioterapeuty 
a chemoterapeuty, má přehled také o orga‑
nizaci dispenzární péče i výsledcích praco‑
viště v léčbě onkologických případů.

Systém nástavbových certifikačních 
kursů musí být teprve vytvořen a uveden 
v  život. Nepochybně by se na  něm měli 
kromě odborníků daných chirurgických 
specializací podílet i oni interní a radiač‑
ní onkologové. Na  druhé straně bychom 
však právem čekali, že primární vzdělá‑
vání v  interní či radiační onkologii bude 
zahrnovat také informace a vliv z chirur‑
gických oborů, aby se ani v „univerzální“ 
onkologii nebudovaly střechy bez základů 
a zdiva bez potřeb praxe. Aby měl interní 
onkolog představu třeba o možnostech de‑
rivací dutých orgánů, aby mu nezněly cize 
popisy provedených operací, aby se orien‑
toval v chirurgické patologii, možnostech 
biopsií, možných chirurgických kompli‑
kacích i v moderních technologiích užíva‑
ných v chirurgických oborech. Obávám se, 
že tomu tak dosud není.

Jako by měla být obligátní spoluúčast 
interního a radiačního onkologa na nástav‑
bových certifikačních kursech chirurgů, 
neměly by se atestační komise interních 
a  radiačních onkologů bránit rámcovým 
informacím a zkoušením rovněž z chirur‑
gických metod diagnostiky a léčby nádorů. 
Také to je totiž projevem multidisciplina‑
rity onkologie, o které se snáze mluví, než 
aby se skutečně odstraňovala zapouzdře‑
nost jednotlivých oborů a izolovanost po‑
hledů. Deklarace mnohooborového pří‑
stupu ještě neznamená, že tento přístup 
v praxi vskutku funguje. Rezervy jsou pře‑
devším v užším napojení na diagnostické 
obory a osvobozování klinické onkologie 
z  ghetta paliativních chmurných včerejš‑
ků do  preventability a  kurability radost‑
nějších zítřků.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Rozpory, potřeba a právo onkologického vzdělávání v chirurgických oborech

daří šířit. Onkomaják nám v tom účinně 
pomáhá,“ uvedl.

Kromě nezájmu veřejnosti je druhým 
úzkým hrdlem této prevence malá moti‑
vace praktických lékařů – na rozdíl od ma‑
márního a cervikálního screeningu, kde je 
jejich úloha spíše dispečerská, mají spolu 
s gynekology v kolorektálním screeningu 
klíčovou roli. Jsou však mezi nimi obrovské 
rozdíly – někteří dokážou k testu na okultní 
krvácení (TOKS) přesvědčit 80 % pacientů 
v příslušné věkové kategorii, jsou ale i tací, 
kteří v tomto směru nevyvíjejí žádné úsilí.

V hypotetické praxi praktického lékaře, 
který registruje 1 700 osob, může být 250 
lidí ve věku 50 až 55 let, u nichž je TOKS 
doporučen jednou ročně. Dalších 500 pa‑
cientů bude starších 55 let. U těch by měl 
test být proveden jednou za dva roky. Roč‑
ně by tedy mohlo být v takové ordinaci vy‑

kázáno až 500 testů, čemuž se realita ani 
zdaleka neblíží, avšak situace se zlepšuje. 
Ještě v roce 2008 celkové pokrytí TOKS ne‑
přesáhlo 17 % cílové populace. V poslední 
době ale nastalo několik zásadních změn. 
Kolorektální screening dostal loni novou 
podobu. „Určitě nám pomohlo, že TOKS 
byl vyvázán z preventivní prohlídky, nyní jej 
můžeme vykázat kdykoli. Ještě důležitější ale 
je, že máme k dispozici imunochemický test, 
který toto vyšetření činí jednodušší jak pro 
nás, tak pro pacienta,“ říká praktická lékař‑
ka MUDr. Jana Vojtíšková, která také působí 
na Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK.

„S  nástupem těchto testů se návrat‑
nost vzorků od  pacientů prudce zvýšila, 
i díky tomu se nám v naší ordinaci poda‑
řilo od ledna do srpna vyhodnotit dvě stě 
testů. I od kolegů víme, že podobnou změ‑
nu zaznamenali. Odhadujeme, že praktic‑

ký lékař dnes dělá průměrně 170 testů 
ročně. Přitom když ještě před několi‑
ka málo lety udělal 60, patřil k těm lep‑
ším. Praktici jsou zkušenější a vidíme, 
že i pacienti jsou informovanější,“ uved‑
la MUDr. Vojtíšková.

Co zatím příliš neroste, je počet pa‑
cientů, kteří podstoupili primární scree‑
ningovou kolonoskopii, tedy vyšetření 
bezpříznakových jedinců, nevycházející 
z pozitivity TOKS. „Kolonoskopie při‑
tom přináší zcela jinou kvalitu screenin‑
gu. Tam, kde je to možné, bychom ji měli 
preferovat. Rozhodně jde o nejlepší me‑
todu pro detekci polypů. A diagnostika 
prekancerózních lézí, respektive pokro‑
čilých adenomů je naším hlavním cílem,“ 
říká místopředseda České gastroentero‑
logické společnosti prof. MUDr. Miro‑
slav Zavoral, Ph.D. lon

Nově schválená
indikace: Tyverb®

nyní i v první linii

Nová možnost léčby HR-pozitivního/ErbB2-pozitivního
metastatického karcinomu prsu v první linii1

Inhibice receptorů uvnitř buňky 
je nadějí pro život

Reference:
1. Souhrn údajů o přípravku Tyverb®, GlaxoSmithKline, 2010
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

NÁZEV A LÉKOVÁ FORMA: TYVERB 250 mg, potaho-
vané tablety. SLOŽENÍ: Lapatinibum ditosylatum mo-
nohydricum v množství odpovídajícím 250 mg lapa-
tinibu. INDIKACE: K léčbě pacientů s karcinomem prsu,
jejichž nádory ve zvýšené míře exprimují HER2 (ErbB2):
V kombinaci s kapecitabinem k léčbě pacientů s pokro-
čilým nebo metastazujícím karcinomem, u kterých
došlo k progresi onemocnění po předchozí léčbě, která
musí zahrnovat antracykliny a taxany, a dále léčbu tras-
tuzumabem pro metastazující onemocnění. V kombi-
naci s inhibitorem aromatázy k léčbě žen po meno-
pauze s metastazujícím karcinomem prsu s pozitivními
hormonálními receptory, u kterých se neuvažuje o che-
moterapii. Pacientky zařazené do registrační studie 
nebyly dříve léčeny trastuzumabem nebo inhibitorem
aromatázy. DÁVKOVÁNÍ: Kombinace Tyverb/kapecita-
bin: Přípravek Tyverb v dávce 1250 mg (tj. 5 tablet) 
1x denně. Kapecitabin v dávce 2000 mg/m2/den, ve 
2 dávkách po 12 hodinách ve dnech 1–14 v průběhu
21denního cyklu. Kapecitabin se užívá s jídlem nebo
během 30 minut po jídle. Kombinace Tyverb/inhibitor
aromatázy: Přípravek Tyverb v dávce 1500 mg denně
(tj. 6 tablet) 1x denně. Dávkování letrozolu viz příslušné
SPC. Léčba přípravkem Tyverb se má přerušit u pacientů
s příznaky snížené ejekční frakce levé srdeční komory
st.3, intersticiální plicní nemocí st.3 a u jiné toxicity od
st. 2 se má také zvážit přerušení či ukončení. Opětovné
nasazení viz SPC. SPECIÁLNÍ SKUPINY PACIENTŮ: 
U pacientů s mírným až středně závažným poškozením
ledvin není nutná žádná úprava dávkování. U pacientů
se závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje
opatrnost, nejsou žádné zkušenosti s podáváním pří-
pravku. U pacientů se středně závažnou až závažnou
poruchou funkce jater by měl být lék podáván se zvý-
šenou opatrností. Pokud dojde k závažným změnám 
jaterních funkcí, má být léčba ukončena. Podávání
dětem se nedoporučuje. U pacientů starších 65 let jsou
k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku.
KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou nebo

kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Hlášeny případy snížené ejekční frakce levé srdeční 
komory (LVEF). Před zahájením léčby je třeba se ujistit,
že LVEF pacienta je v rozmezí stanovených norm. hod-
not a během léčby je třeba je kontrolovat. Hlášená úmrtí
neměla jasnou souvislost s léčbou. Pozorováno pro-
dloužení intervalu QTc. Doporučeno vyšetřit QT (EKG)
před léčbou a dále sledovat. Doporučeno sledovat pří-
znaky plicní toxicity: dušnost, kašel a horečku. Pulmo-
nární toxicita může vést ke vziku respiračního selhání.
Hlášená úmrtí neměla jasnou souvislost s přípravkem
Tyverb. Opatrnost je nezbytná u pacientů se středně až
závažnou poruchou funkce jater a závažnou poruchou
funkce ledvin. Transaminázy, bilirubin a ALP mají být
zhodnoceny před léčbou a dále se doporučuje kontro-
lovat je měsíčně nebo podle potřeby. Pacienti by měli
být informováni o riziku hepatotoxicity. Hlášen byl prů-
jem, včetně těžkého, následkem závažné dehydratace
zaznamenáno i několik případů akutního renálního se-
lhání. Doporučeno zaznamenat břišní symptomatologii
před léčbou a poučit pacienty, že mají lékaře neprod-
leně informovat o střevních potížích. Důležitá je pre-
ventivní léčba průjmu pomocí antidiarhoik. INTERAKCE:
Je třeba se vyhnout podávání přípravku Tyverb se silnými
inhibitory a induktory CYP3A4. S opatrností podávat se
středně silně působícími inhibitory CYP3A4. Tyverb je
substrátem pro Pgp a BCRP. Grapefruitová štáva a látky
zvyšující pH žaludku se nemají podávat současně s pří-
pravkem Tyverb. Současné podání s irinotekanem 
(ve FOLFIRI) mělo za následek zhruba 40% nárůst AUC
aktivního metabolitu irinotekanu. Při užívání přípravku
Tyverb v kombinaci s paklitaxelem (175 mg/m2 každé
tři týdny) je možná těžká neutropenie s průjmem. Sou-
časné podávání přípravku Tyverb s kapecitabinem, 
letrozolem nebo trastuzumabem neovlivňovalo význam-
ně farmakokinetiku těchto látek (nebo metabolitů kape-
citabinu) ani lapatinibu. TĚHOTENSTVÍ, KOJENÍ:
Potenciální riziko pro člověka není známé. Studie na
zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Tyverb se
nemá v těhotenství podávat, pokud to není nezbytně
nutné. Ženy v reprodukčním věku musí být upozorněny

na nutnost používání účinné antikoncepce v průběhu
léčby. U žen, které jsou léčeny přípravkem Tyverb, musí
být kojení ukončeno. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Velmi
časté: průjem, nauzea a zvracení, palmární-plantární
erytrodysestézie (PPE) a vyrážka, akneiformní dermati-
tida. Incidence PPE ve skupině užívající Přípravek 
Tyverb s kapecitabinem podobná incidenci ve skupině
se samotným kapecitabinem, dále dyspepsie, zácpa, 
bolesti břicha, anorexie, suchá kůže, stomatitida, záněty
sliznic, zarudnutí kůže, alopecie, pruritus, bolesti kon-
četin, zad, nespavost, únava, astenie. Časté: snížení
ejekční frakce levé srdeční komory (1%), bolesti hlavy,
hyperbilirubinémie, hepatotoxicita, poruchy nehtů, 
paronychia, zácpa. Méně časté: Intersticiální plicní
nemoc, epistaxe, kašel, dyspnoe. Vzácně: Hypersenzi-
tivní reakce, anafylaxe. FARMAKOLOGICKÉ VLA-
STNOSTI: Inhibitor proteinkinázy, skupina: ATC kód:
L01XE07, inhibitor tyrozinkinázových  receptorů ErbB1
a ErbB2. UCHOVÁVÁNÍ: Při teplotě do 30 °C. DOBA
POUŽITELNOSTI: 2 roky. BALENÍ: Krabička, 70 tbl. 
v blistru po 10 tbl. Vícečetné balení, 140 tbl. s obsahem
2 balení o 70 tbl. Krabička s obsahem 84 tbl. po 12 tbl.
v jednom blistru. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGI-
STRACI: Glaxo Group Ltd., Berkeley Avenue, Green-
ford, Middlesex UB6 0NN, Velká Británie. REG. Č.:
EU/1/07/440/001-003. REGISTRACE: 10. 6. 2008. 
REVIZE TEXTU: 28. 7. 2010. DOSTUPNOST: Lék je
vázán na lékařský předpis, v kombinaci s kapecitabinem
je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
V kombinaci s letrozolem není léčba z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění dosud hrazena. Před
použitím léku si prosím přečtěte úplný Souhrn údajů 
o přípravku nebo se obraťte na společnost GSK s.r.o. 
SPC je platné ke dni vydání propagačního materiálu:
1.8. 2010.

GlaxoSmithKline s.r.o.,
Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4,
Tel: 222 001 111, fax 222 001 444
e-mail: gsk.czmail@gsk.com,
www.GSKOncology.com
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CyberKnife po měsíci 
ostrého provozu
Robotický ozařovač pro stereotaktickou radiochirurgii Cyber‑
Knife umístěný na Onkologické klinice FN Ostrava má za sebou 
úvodní období klinického provozu. Jaké jsou naše první zkuše‑
nosti se zařízením, které je jediné ve střední Evropě?

V  období od  4. 8. do  konce srpna jsme 
provedli radiochirurgický výkon celkem 
u 25 nových pacientů. V našem startova‑
cím souboru máme 19 mužů a  šest žen 
ve věkovém rozmezí 18 až 83 let. Převažu‑
jící diagnózou je zatím karcinom prostaty 
s nízkým rizikem (10 pacientů), dále jsme 
ošetřili plicní metastázy (sedm pacientů), 
mozkové metastázy (tři pacienti), karci‑
nom pankreatu (dva pacienti) a po jednom 
pacientovi s mezoteliomem pleury, menin‑
geomem a kostní metastázou propagující 
se do páteřního kanálu. Z celkového počtu 
25 pacientů byly u  13 z  nich aplikovány 
kontrastní markery, což jsou 3 mm dlou‑
há zlatá zrna; standardně u karcinomu pro‑
staty a pankreatu a dále u pacienta s pleu‑
rálním mezoteliomem, protože tumor byl 
uložen při bazi pravé plíce a nebyl pro ve‑
rifikační systém viditelný v nativním zob‑
razení. Implantaci zrn provádí u prostaty 
urolog pod UZ kontrolou, u ostatních lo‑
kalit radiolog pod navigací CT.

Příprava před vlastním výkonem spo‑
čívá v provedení plánovacího CT v ozařo‑
vací poloze. Fixace pacienta je stejná jako 
u konvenční radioterapie, tj. velmi jedno‑
duchá a pohodlná. U pohyblivých cílů pro‑
vádíme CT v maximálním exspiriu a ná‑
sledně v  maximálním inspiriu, poté se 
snímky fuzují k vyhodnocení pohybů cí‑
lového objemu. Pro definici cílového obje‑
mu je nezbytné velmi precizní zobrazení, 
používá se proto standardně fuze s magne‑
tickou rezonancí nebo PET. Délka pláno‑
vacího procesu včetně optimalizace zále‑
ží na obtížnosti dané lokality, předepsané 
dávce a poloze kritických struktur. Relativ‑
ně jednoduché je plánování u mozkových 
metastáz, obtížnější u karcinomu prostaty 
nebo plicních metastáz, velmi obtížné pak 
u karcinomu pankreatu.

Délka vlastní léčby závisí na  lokalitě, 
předepsané dávce a především na způso‑
bu sledování cíle v reálném čase. Každý cíl 
je sledován v šesti rozměrech – tři rozměry 
translace a tři rozměry rotace. U sledování 
kostních struktur (mozek, páteř) jsou oza‑
řovací časy velmi krátké, solitární mozko‑

vá metastáza trvá do 15 minut. Sledování 
kontrastních značek (fiducials) je složitější, 
typický případ karcinomu prostaty prová‑
díme přibližně 45 až 90 minut v závislosti 
na pohybech orgánu. Karcinom plic či pan‑
kreatu mají nejsofistikovanější systém říze‑
ní obrazem: sleduje se poloha páteře, vlast‑
ního cíle (respektive fiducials u pankreatu) 
a ještě se provádí korekce polohy cíle v reál‑
ném čase v závislosti na dýchacích pohy‑
bech pacienta. Jedna frakce může trvat 20 
minut, ale i několik hodin. Naše dosavadní 
rozmezí je 18 minut až 5 hodin! Zatím vždy 
však byla léčba dokončena podle plánu.

Frakcionační režimy radiochirurgie se 
pohybují v rozmezí 1 až 5 frakcí; mozkové 
metastázy ozařujeme jednorázově, ostatní 
diagnózy většinou ve 2 až 4 frakcích, kar‑
cinom prostaty standardně v 5 frakcích ob‑
den. Dávky se pohybují v rozmezí 20 až 60 
Gy, vzhledem k nízkému počtu frakcí a výši 
jednotlivé dávky 10 až 20 Gy jde tedy o dáv‑
ky ablativní. Zatím nebyly zaznamenány 
projevy akutní toxicity 3. až 4. stupně, ale 
jde skutečně o první zkušenosti na necelých 
třech desítkách pacientů. Poptávka po vý‑
konech je vysoká, aktuálně máme čtyřtý‑
denní čekací dobu a zájem pacientů trvá.

Na závěr uvádíme tři krátké kasuistiky 
s obrazovou dokumentací.

MUDr. David Feltl, Ph.D.,
Klinika onkologie FN Ostrava

KasuistiKa 1 Karcinom prostaty s nízkým ri-
zikem. Předepsaná dávka 36,25 Gy v 5 frakcích 
obden. Vlevo nahoře lokalizace fiducials, vpra-
vo nahoře celkový čas jedné frakce (39 minut), 
vlevo dole variace polohy pacienta během frak-
ce, vpravo dole variace polohy fiducials během 
frakce. Vidíme, že zatímco poloha těla pacien-
ta byla zcela konstantní, poloha fiducials se bě-
hem ozáření měnila až o 6 mm. Řízení obrazem 
v reálném čase tyto variace koriguje, a zachová-
vá tak absolutní preciznost výkonu.

KasuistiKa 2 Solitární plicní metastáza osteo-
sarkomu. Předepsaná dávka 60 Gy ve 3 frakcích. 
Tumor je zejména v projekci A velmi dobře vidi-
telný i nativně. Celkový čas jedné frakce pouhých 
14 minut, reálný čas včetně korekce respiračních 
pohybů zhruba 60 minut. Vlevo dole odchylky 
v korelaci plánovacích snímků a obrazu během 
terapie (automaticky korigováno), vpravo dole 
variace polohy cíle v závislosti na respiračním 
modelu (automaticky korigováno).

KasuistiKa 3 Lokálně pokročilý nemetastatic-
ký inoperabilní karcinom pankreatu. Předepsa-
ná dávka 30 Gy ve 3 frakcích. Vlevo nahoře loka-
lizace fiducials, vpravo nahoře celkový čas jedné 
frakce (1:03 h). Vlevo dole odchylky v korelaci fi-
ducials při plánování a během terapie, vpravo 
dole variace polohy cíle v reálném čase v závis-
losti na respiraci. V tomto případě byl zazname-
nán výrazný pohyb cíle v průběhu léčby, celková 
doba jedné frakce tak kvůli permanentní korekci 
dosáhla téměř 3 hodin.
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Co je nového v morfologické diagnostice karcinomu prsu
Histopatologická diagnóza je již po mnoho desetiletí zlatým 
standardem a jedním ze základních parametrů, od nichž 
se odvíjí další léčebný postup u nemocných s nádorovým 
onemocněním. Nejinak je tomu i u žen s karcinomem prsu.

Stanovení přesného typu nádoru, stupně 
jeho diferenciace (grade) a  stupně jeho 
pokročilosti (stage  – tedy velikosti pri‑
márního nádorového ložiska a jeho vzta‑
hu k okolí, počtu postižených lymfatických 
uzlin a přítomnosti případných dalších – 
orgánových – metastáz) patří k základní‑
mu standardu již po velmi dlouhou dobu. 
Naproti tomu výsledky doplňkových spe‑
ciálních vyšetření  – zejména imunohis‑
tochemie – se objevily relativně nedávno. 
Pro zásadní význam při volbě optimální‑
ho terapeutického postupu byly výsled‑
ky některých těchto vyšetření rovněž za‑
hrnuty do diagnostického standardu: jde 
zejména o  vyšetření exprese hormonál‑
ních receptorů (estrogenových a  proge‑
steronových), proliferačních markerů 
(v  dnešní době takřka výhradně antige‑
nu Ki67) a některých onkoproteinů (p53 
či HER‑2/neu). Zejména otázky kolem vy‑
šetřování posledního jmenovaného recep‑
toru jsou v naší i světové literatuře velmi 
diskutovány.

Co bezpečně víme
Nejprve uveďme několik obecně známých 
a nepochybných fakt. Protein HER‑2/neu 
(někdy také označovaný jako c‑erbB‑2) je 
členem širší rodiny receptorů epidermál‑
ního růstového faktoru, kam kromě HER2 
patří také receptory HER1 (EGFR), HER3 
a HER4. Tyto čtyři molekuly jsou do znač‑
né míry homologní – mají extracelulární 
doménu, na niž se váže ligand daný recep‑
tor aktivující, transmembránovou doménu 
a intracelulární efektorovou doménu, kte‑
rá vykazuje tyrosinkinázovou aktivitu, díky 
níž je signál předán k dalšímu zpracování. 
Nezbytnou podmínkou pro nastartování 
signální dráhy je dimerizace receptoru  – 
buď dvou stejných molekul (homodimeri‑
zace), či dvou různých příslušníků rodiny 
HER – heterodimerizace. Jednotlivé mole‑
kuly se od sebe poněkud liší, právě HER2 je 
jediným členem rodiny, který není přímo 
aktivován svým ligandem (má „necitlivou“ 
či „slepou“ svoji extracelulární doménu), 
ale podílí se nejochotněji z  celé skupiny 
HER receptorů na  procesu dimerizace. 
Aktivace signální dráhy vede ke  zvýšené 
proliferaci, zablokování apoptózy, zvýše‑
né vaskularizaci nádoru a vyššímu meta‑
statickému potenciálu.

U  některých nádorů (karcinomy 
prsu, slinných žláz, pankreatu, endomet‑
ria, ovaria) je tento receptor zvýšeně ex‑
primován  – místo desítek tisíc molekul, 
které jsou přítomny na povrchu normál‑
ních epiteliálních buněk, je jich u tumorů 
s overexpresí HER2 na membráně nádoro‑
vé buňky přítomno několik stovek tisíc až 
jeden milion kopií. Příčinou overexprese 
je v naprosté většině případů amplifikace 
genu HER‑2/neu. Tento gen je lokalizován 
na 17. chromosomu a bývá amplifikován 
u zhruba 15 % všech karcinomů prsu, vý‑
znamně častěji zejména u nádorů nízce di‑
ferencovaných, častěji u karcinomů duktál‑
ních než lobulárních. Ve větší části případů 
jsou nádory s overexpresí HER2 zároveň 
hormonálně independentní, tj. postráda‑
jí expresi estrogenových a  progesterono‑
vých receptorů.

Až do 90. let minulého století byla zvý‑
šená exprese HER2 považována pouze 
za negativní prognostický faktor – HER2 
pozitivní nádory se chovají významně ag‑
resivněji, nemocní vykazují statisticky vý‑
znamně kratší dobu přežití. Avšak se za‑
vedením trastuzumabu (Herceptin TM) 
do léčby se situace poněkud změnila. Tato 
humanizovaná monoklonální protilátka je 
cílena proti HER2 receptoru, a proto jsou 
pro léčbu vhodné právě pacientky s agre‑
sivnějšími HER2 pozitivními nádory. Z čis‑

tě prognostického markeru se tak HER2 
stal rovněž markerem prediktivním a jeho 
vyšetřování se ukázalo být zcela zásadním 
pro selekci těch pacientek, jež jsou pro léč‑
bu trastuzumabem vhodné.

HER2 lze v nádorové tkáni vyšetřovat 
dvěma principiálně odlišnými metodami – 
pomocí detekce proteinu metodou imuno‑
histochemie (IHC) nebo pomocí detekce 
kopií genu v jádře metodou in situ hybridi‑

zace (ISH, nejčastěji fluorescenční – FISH, 
nověji chromogenní CISH nebo SISH). Je 
třeba si uvědomit, že obě metody  – ISH 
a  IHC – principiálně slouží k hodnocení 
dvou odlišných struktur, genu a proteinu. 
Ve  většině případů je výsledek obou vy‑
šetření konkordantní (obě vyšetření po‑
zitivní nebo obě negativní), u  menšiny 
nádorů se však lze setkat s výsledky diskor‑
dantními (jedno z vyšetření pozitivní, dru‑
hé negativní). Tyto diskordantní výsledky 
neznamenají nutně selhání, falešnou pozi‑
tivitu či falešnou negativitu jedné z metod, 
příčiny mohou být (a často jsou) důsled‑
kem inherentních biologických vlastností 
daného nádoru. U nádorů IHC+/ISH‑ jde 

nejčastěji o případy, kdy zvýšená exprese 
proteinu je způsobena nikoli amplifikací 
genu, ale polysomií chromosomu 17 v ná‑
dorové buňce; u nádorů IHC‑/ISH+ může 
jít o důsledek změn struktury proteinu, kte‑
rý je následně imunohistochemicky nede‑
tekovatelný.

Diagnostika HER2 byla zahrnuta do ru‑
tinního standardu vyšetření karcinomu 
prsu, a  tak každý nově diagnostikovaný 
případ je kromě všech ostatních vyšetření 
také podroben IHC detekci HER2. U ná‑
dorů, jež jsou při tomto vyšetření pozitiv‑
ní, je dále výsledek ověřen v jedné ze šesti 
referenčních laboratoří, které byly pro toto 
vyšetření v ČR vybrány, a to jak opakova‑

nou IHC, tak navíc i pomocí ISH. Kromě 
případů jasně pozitivních jsou do referenč‑
ních laboratoří odesílány i případy „hranič‑
ně“ či „sporně“ pozitivní. Síť těchto refe‑
renčních laboratoří byla vytvořena již před 
dvěma roky a její fungování se jednoznač‑
ně osvědčilo – laboratoře jsou akreditová‑
ny, musejí používat výhradně certifikované 
kity a podrobovat se pravidelnému externí‑
mu hodnocení kvality metodou vyšetřová‑
ní anonymních slepých vzorků. Při tomto 
externím hodnocení kvality dosahují ve‑
směs laboratoře shody v 95 a více procen‑
tech případů.

•Účinná látka: trastuzumabum•Držitel registračního rozhodnutí: Roche Registration 
Ltd., Welwyn Garden City, Velká Británie•Registrační číslo: EU/1/00/145/001•Indi-
kace: Léčba metastazujícího karcinomu prsu u pacientů, jejichž nádory ve zvýšené míře 
exprimují HER2 (human epidermal receptor 2): a) v monoterapii u pacientů, kteří byli pro 
své metastazující nádorové onemocnění již léčeni nejméně 2 chemoterapeutickými režimy; 
b) v kombinaci s paklitaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii 
k léčbě metastatického nádorového onemocnění a pro něž léčba antracyklinem není vhod-
ná; c) v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemotera-
pii k léčbě metastatického nádorového onemocnění; d) v kombinaci s inhibitorem aromatá-
zy k léčbě postmenopauzálních pacientek s metastatickým karcinomem prsu s pozitivitou 
hormonálních receptorů, dosud neléčených trastuzumabem. Léčba pacientů s HER2 
pozitivním časným karcinomem prsu po chirurgickém zákroku, chemoterapii (neoadjuvantní 
nebo adjuvantní) a radioterapii (pokud je to relevantní). Herceptin v kombinaci s kapecitabi-
nem nebo 5-fluorouracilem a cisplatinou je indikován k léčně nemocných s HER2-pozitivním 
metastazujícím adenokarcinomem žaludku nebo gastro-esofageálního spojení, kteří dosud 
nebyli léčeni pro metastazující onemocnění.•Kontraindikace: Pacienti se známou pře-
citlivělostí na trastuzumab, myší proteiny nebo na některou z pomocných látek. Pacienti, 
kteří z důvodu komplikací spojených s pokročilým onkologickým onemocněním trpí klidovou 
dušností nebo vyžadují podpůrnou kyslíkovou terapii.•Upozornění: Stanovení HER2 musí 
být provedeno ve specializované laboratoři při zajištění dostatečné validace testovacích 
postupů. Užití samotného Herceptinu je spojeno s určitým rizikem kardiotoxicity, současné 
podávání přípravku v kombinaci s antracykliny toto riziko zvyšuje. U nemocných, kterým byly 
antracykliny podávány v minulosti, je riziko kardiotoxicity nižší než při současném podávání. 
Bezpečnost pokračování léčby nebo opětovného zahájení léčby přípravkem u pacientů s pro-
jevy kardiotoxicity nebyla prospektivně hodnocena. Nicméně u většiny pacientů, u kterých 
došlo v pilotních studiích s přípravkem k rozvoji srdečního selhání, se klinický stav zlepšil 
po podání standardní léčby. U většiny pacientů se srdečními příznaky a prokázaným prospě-

chem z léčby se pokračovalo v týdenní terapii přípravkem Herceptin bez dalších klinických 
srdečních příhod.•Klinicky významné interakce: Studie lékových interakcí u lidí nebyly 
s přípravkem Herceptin prováděny. Riziko vzniku interakcí se současně užívanými přípravky 
proto nemůže být vyloučeno.•Hlavní klinicky významné nežádoucí účinky při léčbě Hercep-
tinem v monoterapii nebo v kombinaci s paklitaxelem byly příznaky spojené s podáním infuzí 
(obvykle po první infuzi přípravku) - hlavně horečka a/nebo třesavka, méně často nauzea, 
zvracení, bolest, ztuhlost, bolest hlavy, kašel, závratě, vyrážka, astenie, dušnost; zřídka 
hypotenze, hypertenze, bronchospazmus, tachykardie, dechová tíseň, angioedém; alergické 
a hypersenzitivní reakce. Některé z těchto reakcí mohou být závažné. Dalšími četnějšími 
nežádoucími účinky byly bolesti břicha, astenie, bolest na hrudi, třesavka, horečka, bolest 
hlavy, nespecifikovaná bolest; průjem, nauzea, zvracení; artralgie, myalgie, vyrážka, vypadá-
vání vlasů. Byly zaznamenány izolované případy závažných plicních příhod, které v několika 
případech vedly k úmrtí pacienta. Tyto příhody mohou být součástí reakcí spojených s podá-
ním infuze nebo k jejich výskytu může dojít později po podání přípravku. U nemocných léče-
ných přípravkem Herceptin byly zaznamenány některé projevy srdeční toxicity jako snížení 
ejekční frakce a příznaky srdečního selhání, např. dušnost, ortopnoe, zvýšený kašel, plicní 
edém a třetí srdeční ozva.•Dávkování a způsob podání: Herceptin by měl být podáván 
pouze nemocným s nádory se zvýšenou HER2 expresí, nebo nemocný jejichž nádory vykazují 
amplifikaci genu HER2 zjištěnou a vyhodnocenou odpovídající metodou. Léčba přípravkem 
Herceptin by měla být zahájena pouze lékařem, který má dostatečné zkušenosti s podává-
ním cytotoxické chemoterapie. Příslušné informace o dávkování a způsobu podání Hercep-
tinu v monoterapii a ve výše uvedených kombinacích v nasycovacích a následujících dávkách 
viz platný Souhrn údajů o přípravku Herceptin.•Dostupná balení přípravku: Herceptin 
150 mg, prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v injekční lahvičce.•Pod-
mínky uchovávání: Při teplotě 2 °C až 8 °C. Po rekonstituci se sterilní vodou na injekce je 
rekonstituovaný roztok fyzikálně a chemicky stabilní po dobu 48 hodin při teplotě 2 °C 
až 8 °C.•Datum poslední revize textu: 19. 1. 2010

HERCEPTIN® 150 mg  Základní informace o přípravku
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2/ Herceptin 
prodlužuje 
přežití napříč 
všemi stádii 
HER2 pozitivního 
metastatického 
karcinomu prsu.

3/ Herceptin změnil 
prognózu 
žen s HER2 
pozitivním   
karcinomem prsu

1/ Herceptin dává 
ženám s časným 
HER2 pozitivním 
karcinomem prsu 
nejlepší šance 
na vyléčení

Pro ženy s HER2 pozitivním časným 
i metastatickým karcinomem prsu je

Herceptin® základem péče

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. K léčbě karcinomu prsu je léčivý přípravek hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 
o úhradě k léčbě karcinomu žaludku dosud nebylo rozhodnuto. Další informace o přípravku získáte z platného Souhrnu údajů o přípravku Herceptin 
nebo na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, telefon 220 382 111. Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny 
na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA) www.emea.europa.eu
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Tři nejpalčivější otázky
Nicméně otázek, které jsou ne zcela uspo‑
kojivě zodpovězeny, je celá řada a nalezení 
odpovědí není v některých případech úpl‑
ně snadné. Pokusím se zde nastínit alespoň 
tři v současnosti nejpalčivější.

1.  Jaká je skutečná frekvence HER2 
pozitivních karcinomů prsu v ČR?

Na tuto otázku, jakkoli se zdá být zcela ba‑
nální a snadno řešitelná, neexistuje dopo‑
sud odpověď opírající se o  validní data. 
Vzhledem k  tomu, že v  centrálních re‑
gistrech doposud není (a  pravěpodobně 
z  „technických“ či spíše „metodických“ 
důvodů ani nikdy nebude) údaj o  HER2 
pozitivitě evidován, není z čeho vycházet. 
Odpověď nemohou poskytnout ani specia‑
lizované registry lékové, neboť tam jsou za‑
dávány pouze pacientky, které byly léčeny 
určitým typem léku, je však jisté, že jejich 
počet je nižší než celkový počet HER2 po‑
zitivních (z důvodů odmítnutí léčby, nej‑
různějších kontraindikací apod.).

Z tohoto důvodu se Společnost českých 
patologů ČLS JEP rozhodla zavést centrál‑
ní registr morfologicky vyšetřených karci‑

nomů prsu, kam budou zadávány všechny 
nově diagnostikované případy karcinomu 
prsu. V současné době registr již běží v pi‑
lotním režimu a  je postupně zprovozňo‑
ván v referenčních laboratořích. Po ověření 
bezproblémového fungování bude plošně 
zprovozněn na všech pracovištích patolo‑
gie. Po  zhruba roce provozu již budeme 
schopni velmi přesně říci, jaké je skuteč‑
né procento nádorů HER2 pozitivních. 
Vzhledem k tomu, že bude kromě výsled‑
ku vyšetření HER2 v primární laboratoři 
zaznamenáván i výsledek z laboratoře re‑
ferenční, nebude problémem identifiko‑
vat případy, u nichž se oba výsledky liši‑
ly. Všechny tyto informace budou důležité 
nejen pro samotné laboratoře (bude mož‑
né zpětně analyzovat, jak se liší frekvence 
HER2 pozitivity mezi jednotlivými pra‑
covišti, najít ta pracoviště, kde se vyskytu‑
je výrazně častěji neshoda mezi výsledkem 
vlastním a referenčním, a tím případně na‑
lézt ty laboratoře, které musejí zlepšit svou 
metodiku), ale také pro onkology a plátce 
zdravotní péče, neboť bude daleko snaz‑
ší predikovat počty nemocných vhodných 
pro biologickou léčbu, a tím přesněji od‑
hadnout potřebné náklady, jež si tato léč‑
ba vyžádá.

2.  Jsou skutečně všechny nově 
diagnostikované karcinomy prsu 
vyšetřeny v plném rozsahu?

Přestože již několik let platí „Standard 
morfologického vyšetření nádorů prsu“, 
jejž publikovala po rozsáhlé odborné dis‑
kusi Společnost patologů, a  tento stan‑
dard je závazným materiálem, není mož‑
né jednoznačně a  neochvějně tvrdit, že 

nikdy nedochází k opomenutí provedení 
toho či onoho dílčího vyšetření. Na otáz‑
ku přinese opět odpověď výše zmíněný 
registr, do něhož je zaznamenávána celá 
řada detailních údajů – kromě TNM kla‑
sifikace také výsledky vyšetření hormo‑
nálních receptorů, proliferační aktivity 
a HER2. Velmi snadno tak bude možné 
najít případy, kde vyšetření nebylo prove‑
deno kompletně – ať již z důvodů objek‑
tivních (špatná fixace materiálu na  chi‑
rurgii, malé množství nádorové tkáně 
v punkčním vzorku apod.), či z důvodů 
opomenutí.

3.  Jak velký je počet karcinomů prsu, 
které jsou IHC‑/ISH+?

Vzhledem k současnému stavu (jistě opod‑
statněnému a  racionálně podloženému), 
kdy do referenčních laboratoří jsou posílá‑
ny pouze případy zachycené jako IHC pozi‑
tivní či sporně pozitivní (a ty jsou následně 
vyšetřeny certifikovanými kity IHC a ISH), 
nádory, které jsou primárně IHC negativ‑
ní, se již pomocí ISH nevyšetřují. Z litera‑
tury přitom vyplývá, že i nádory, které jsou 
IHC‑/ISH+, mohou reagovat na anti‑HER2 
léčbu obdobně jako nádory IHC+.

Z uvedeného důvodu byla zahájena stu‑
die, kdy po omezenou dobu posílají pri‑
mární pracoviště do referenčních laboratoří 
i  případy, jež jsou IHC‑, a  tyto jsou ná‑
sledně testovány stejným algoritmem jako 

nádory původně pozitivní (tj. IHC certifi‑
kovaným kitem a následně ISH). Tento pro‑
jekt bude ukončen v průběhu září.

Co nás tedy čeká v budoucnosti?
Kromě nepochybně narůstajícího (a opráv‑
něného) tlaku kliniků  – zejména onko‑
logů  – na  zpřesňování a  standardiza‑
ci laboratorních metod, což by mělo vést 
ke  zvyšování validity histopatologického 
vyšetřování, to bude nepochybně zavádění 
nových markerů do rutinní diagnostiky. Je 
jistě daleko nad rámec tohoto textu jmeno‑
vat molekuly, jež by mohly být v blízké bu‑
doucnosti užitečné v přesnější stratifikaci 
pacientů k volbě optimálního terapeutic‑
kého přístupu – uvedu alespoň jeden pří‑
klad za všechny.

Z pacientek, které mají HER2 pozitiv‑
ní karcinom prsu, zareaguje na léčbu tras‑
tuzumabem zhruba 1/3. Jedním z vysvět‑
lení, proč některé nádory jsou rezistentní 
k  této léčbě, přestože obsahují cíl, pro‑
ti němuž je lék zaměřen, by mohla být 
změněná struktura molekuly vlastního 
receptoru. V některých případech je ex‑
primován receptor, jehož extracelulární 
doména je zkrácená (tento defektní re‑
ceptor je označován jako protein p95). 
Receptor je sice detekovatelný pomo‑
cí IHC, vazebné místo pro trastuzumab 
však molekula postrádá. Paradoxně má 
přitom vzhledem k změněné konformaci 
vyšší tendenci k dimerizaci, a tím pádem 
dokonce vyšší potenciál stimulovat nádo‑
rové buňky k růstu než „normální“ mo‑
lekula HER2. V literatuře se již objevily 
první práce popisující IHC detekci p95, 
což by v budoucnosti umožnilo identifi‑
kace těch nádorů, které budou s velkou 
pravděpodobností rezistentní na  léčbu 
trastuzumabem, avšak bude u nich mož‑
né (vzhledem k  zachované intracelulár‑
ní tyrosinkinázové aktivitě) použít ma‑
lomolekulární intracelulární inhibitory 
(např. lapatinib). Teprve další prospek‑
tivní studie ale prokáží, jaká je senziti‑
vita a specificita průkazu p95, a zda tedy 
bude tento marker použitelný v  rutinní 
klinické praxi.

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
Fingerlandův ústav patologie 

LF UK a FN Hradec Králové

Co je nového v morfologické diagnostice karcinomu prsu
Dokončení ze str. C7

Léčba BRAF‑pozitivního 
melanomu
Lékařský časopis The New England Journal 
of Medicine zveřejnil povzbudivé výsled‑
ky studie, která testovala blokádu proteinu 
BRAF v buňkách zhoubného melanomu. 
Zhruba polovina zhoubných melanomů 
nese mutaci genu BRAF a protein synte‑
tizovaný podle tohoto genu se významně 
podílí na  proliferaci nádorových buněk. 
PLX4032 inhibuje specificky kinázovou ak‑
tivitu proteinu syntetizovaného podle mu‑
tovaného genu BRAF. Inhibitor je možné 
užívat perorálně a  k  udržení dostatečné 
koncentrace inhibitoru v lidském organis‑
mu stačí dvě dávky denně.

Do druhé fáze klinických zkoušek bylo 
zařazeno 32 pacientů s metastázami zhoub‑
ného melanomu, při němž byla prokázá‑
na mutace genu BRAF. Tito pacienti dosta‑
li dávky PLX4032, které se v předchozích 
testech ukázaly jako nejvyšší tolerovatelné. 
Celkem byla zaznamenána plná odpověď 
na léčbu u dvou pacientů a částečná odpo‑
věď u dalších 24 nemocných. Metastázy se 
zmenšily na všech místech včetně jater, ten‑
kého střeva a kostí. Reakce na lék byla patrná 
nejméně po tři měsíce, ale u některých pa‑
cientů byla patrná ještě po 19 měsících. Ve‑
dlejší účinky PLX4032 byly celkem mírné. 

Projevovaly se například nevolností, zvrace‑
ním, fotosenzitivitou, vyčerpáním. U někte‑
rých pacientů se objevily po léčbě kožní ná‑
dory keratoakantomového typu, které však 
byly snadno chirurgicky odstraněny a neby‑
lo kvůli nim nutno léčbu přerušit.

Na  léčbu odpovídá 80 % pacientů. 
„Nikdy jsme neviděli 80% reakci na léčbu 
u zhoubného melanomu nebo jiného po‑
dobného nádoru,“ říká vedoucí výzkum‑
ného týmu Paul Chapman z  Memorial 
Sloan‑Kettering Cancer Center. „Proto je 
pro nás tento objev tak důležitý. PLX4032 
ale nemá u všech nemocných dlouhodo‑
bý účinek a my zatím netušíme, jestli pro‑
dlouží pacientům se zhoubným melano‑
mem život. To se snažíme zjistit ve  třetí 
fázi klinických zkoušek, která právě pro‑
bíhá. V budoucnu bychom chtěli PLX4032 
kombinovat s dalšími léky vyvíjenými pro 
léčbu zhoubného melanomu.“

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Pozn. redakce: Spoluautorem zmíněné studie je Igor Pu-
zanov, MD, americký onkolog českého původu, který je 
zástupcem ředitele programu studií první fáze vývoje 
nových onkologických léků ve Vanderbilt Ingram Can-
cer Center v Nashvillu. Obsáhlý rozhovor o jeho práci 
týkající se ovlivnění mutovaného onkogenu BRAf jsme 
přinesli v MT 12/2010.
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