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Narůstající výskyt nově diagnostikovaných nádorových onemocnění je závažný problém. Dle statistik z Národního 
onkologického registru je každým rokem diagnostikováno okolo osmdesáti tisíc nových nádorových onemocně-
ní, což představuje meziroční nárůst 4 %. Drtivá většina 70-75 % nádorů vzniká u pacientů nad 60 let. Současně 
postupně narůstá počet pacientů s již léčeným, zaléčeným nádorem, u kterých se objevuje duplicita – nejčastě-
ji ca kolorekta a ca prsu.

Sekundární prevence v onkologii spočívá v aktivním vyhledávání časných stadií nádorových onemocnění. Cílem 
těchto programů je detekce nádorů v časných stadiích, kdy je možné jejich radikální odstranění a často bez nut-
nosti další následné onkologické léčby. Výsledky léčby těchto časně diagnostikovaných nádorů jsou jednoznačně 
lepší a ve většině případů jsou pacienti trvale vyléčeni.

Prevence má několik úrovní zakotvených legislativně:
• Jednak se jedná o vyhlášku č. 70/2012 Sb. Ministerstva zdravotnictví, která definuje podmínky a poskytová-

ní preventivních prohlídek v oboru praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, zubní 
lékařství a gynekologii a porodnictví.

• Screeningové programy: screening karcinomu prsu od roku 2002 pro klientky od 45 let realizovaný cestou 
praktických lékařů a gynekologů (www.mamo.cz), screening karcinomu děložního čípku od roku 2008 pro kli-
entky od 25 do 70 let, realizovaného cestou praktického gynekologa a vyšetření stolice na okultní krvácení od 
50 do 70 let (www.cervix.cz), s alternativou screeningové kolonoskopie od 55 let. (www.kolorektum.cz)

Prevence z  pohledu jiných medicínských oborů znamená předcházení chorobě, například  – očkujeme-li proti 
infekční chorobě, je téměř jisté, že touto chorobou očkovaný jedinec neonemocní. V onkologii je situace poně-
kud odlišná. Naše poznání o původu nádorových onemocnění se postupně rozšiřuje, ale ještě zdaleka nevíme 
o původu nádorů všechno. Postupně však přibývá informací o tom, které vlivy usnadňují vznik nádorového buje-
ní. Odstranění těchto vlivů může u daného jedince snížit pravděpodobnost vzniku nádorového bujení.
 
Na zdraví lidí se podílí různou měrou několik základních určujících (determinujících) faktorů. Míra jejich podílu 
se dlouhodobě hodnotí a sleduje a také se mění. Až donedávna se všeobecně soudilo, že nejdůležitější je životní 
prostředí. Podle Světové zdravotní organizace se však vliv životního prostředí přeceňuje, i když rozhodně, zejmé-
na u nádorových onemocnění, vliv má. Ukazuje se, že na stavu zdraví populace se podílí 50 % způsob života, život-
ní styl, 20 % životní prostředí, 20 % vrozené dispozice a jen 10 % zdravotní péče. A protože mnoho rizikových fak-
torů vychází ze způsobu života, je možno jejich vliv na vznik nemocí způsobem života omezit. A to platí i u nádo-
rových onemocnění. V tom je význam prevence, jejímiž hlavními metodami je poučit o rizicích a dát návody na 
jejich vyloučení. U nádorových onemocnění hraje zdravotní péče významnější roli než u jiných nemocí, protože 
vedle omezení rizik ze způsobu života má u nich zásadní důležitost vyhledávání jejich prvních příznaků v době, 
kdy se nemoc ještě nevyvinula, tzv. sekundární prevence, screening.
 
ONKOPREVENCE PRO ČESKOU REPUBLIKU
Onkologická prevence znamená předvídání a  předcházení nežádoucím událostem, souvisejícím se vznikem 
a progresí zhoubných nádorů. Preventivní doktrína pro boj se zhoubnými nádory musí být komplexní a musí se 
dotýkat nejen vzniku a časného záchytu zhoubných nádorů, ale také důsledků progrese a léčby nádorového one-
mocnění.

Onkopreventivní opatření lze strukturovat ve čtyřech kategoriích či úrovních:
• Primární prevence
• Sekundární prevence
• Terciární prevence
• Kvartérní prevence
• Informační nástroje podporující onkoprevenci

Primární prevence
si klade za cíl pokles výskytu zhoubných nádorů. Jde o snižování až eliminaci rizikových faktorů, které mají pro-
kazatelný a přímý vliv na vznik malignit. Indikátorem úrovně primární prevence je vývoj incidence zhoubných 
nádorů.
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Při současné úrovni poznání je zapotřebí podporovat:
1. boj proti kouření, zejména v mladších věkových skupinách a u žen
2. programy pro odvykání kouření a léčbu závislosti na tabáku
3. boj s alkoholismem, zejména chronickým pijáctvím destilátů
4. ochranu kůže před neúměrnou expozicí slunečnímu záření
5. eradikaci infekcí žaludku Helicobaterem pylori
6. vakcinace proti hepatitidám
7. vakcinace proti papilomavirům
8. výchovu ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu, a to již na školách
9. analýzy a hodnocení komerčních produktů z hlediska možné kancerogenity
10. analýzy stavu životního prostředí z hlediska kancerogenity, hlavně pak vodních zdrojů

Sekundární prevence
je zaměřena na záchyt zhoubných nádorů v časném, plně vyléčitelném stadiu. Indikátory její úrovně jsou poměr 
lokalizovaných stadií nádorů k ostatním pokročilejším stadiím a vývoj úmrtnosti na zhoubné nádory.

V současné době je třeba podporovat nebo lépe propracovat a znalosti rozšířit nejen mezi lékařskou, ale 
hlavně nelékařskou populaci - nezdravotníky:
1. screening rakoviny prsu
2. screening rakoviny děložního hrdla
3. screening rakoviny tlustého střeva a konečníku
4. kampaně pro záchyt zvrhávajících se melanotických morf, zejména po letní sezoně
5.  dispenzarizaci jedinců se zvýšeným dědičným rizikem vzniku nádoru na základě rodinné anamnézy, onkoge-

netické konzultace a v indikovaných případech genetické testování
6. preventivní onkologické prohlídky zohledňující věkově specifická onkologická rizika
7.  oborově specifické depistáže prekanceróz a časných nádorů ve stomatologii, ORL, pneumologii, gastroentero-

logii, gynekologii, urologii či hematologii
8. pilotní a cílené studie zaměřené na metodologii časného záchytu rakoviny prostaty
9. pilotní a cílené studie zaměřené na metodologii časného záchytu rakoviny plic u rizikových skupin
10. pilotní studie zaměřené na časnou diagnostiku nádorů jater, žluč. cest, pankreatu a ledvin
11.  pilotní studie zaměřené na časnou diagnostiku nádorů u seniorů jako specifické skupiny s vysokým onkolo-

gickým rizikem a limitovanými možnostmi kombinované léčby

Je třeba si uvědomit, že úsilí o sekundární prevenci může dosáhnout dobrých výsledků jen za předpokladu prová-
dění datového auditu parametrizovaných záznamů. Za screening lze pak prohlásit pouze takový program sekun-
dární prevence, který má kromě datového auditu také kódově a platbami odlišena vyšetření asymptomatických 
jedinců.

Terciární prevence
si klade za cíl zachytit případný návrat nádorového onemocnění po primární léčbě a bezpříznakovém intervalu 
včas a tedy ve stále ještě léčitelné podobě. Základem pro úspěšnou terciární prevenci je jasné stanovení odpo-
vědnosti za pacienta a odbourávání disperzního systému, v němž se za přemíry vyšetření, prováděných na růz-
ných místech, často vytrácí jednotící pohled na onkologicky nemocného. To často vede ke zpožďování diagnosti-
ky nádorové rekurence, desinterpretaci nálezů či nesprávnému posouzení dalších léčebných možností.

Cesta ke zlepšení zde nevede přes nové kapacity, nové laboratorní či zobrazovací metody, ale především přes 
lepší organizaci dispenzární péče a lepší komunikaci mezi odbornými specialisty a praktiky. Název zdravotnické-
ho zařízení a jméno lékaře odpovědného za dispenzarizaci daného onkologicky nemocného se musí stát součás-
tí diagnosticko léčebného algoritmu každého případu nádorového onemocnění. Dispenzarizující lékař samozřej-
mě využívá více vyšetřovacích metod a spolupráce s dalšími odborníky, ale informace integruje v jeden závěr, za 
který nese odpovědnost a k němuž navrhuje nemocnému řešení. Měla by platit zásada, že o každém onkologic-
ky nemocném by měl existovat v případě návratu jeho onemocnění konziliární zápis odborného onkologické-
ho pracoviště s návrhem postupu, a to i v případech, kdy s vyléčením nemocného již nelze počítat a půjde třeba 
jen o terapii symptomatickou. Mnoha nemocným s návratem nádorového onemocnění se totiž nedostává aktiv-
ní léčby, která by je mohla zachránit nebo aspoň prodloužit jejich život či zlepšit jeho kvalitu.

Další slabinou je dosud sekundární prevence u onkologicky nemocných, respektive časný záchyt jiných nádorů, 
než je ten, pro který je onkologický pacient dispenzarizován. Dispenzární vyšetření bývají i po celá léta soustře-
děna na dříve léčený orgán a nejčastější místa metastazování, pacientovi se však nezřídka nedostává ostatních 
preventivních vyšetření. Ženám po léčbě karcinomu tlustého střeva tak nezřídka po mnoho let chybějí preventiv-
ní mamografie, mužům po léčbě karcinomu prostaty vyšetření na okultní krvácení ve stolici a podobně. Tím mají 
mnozí onkologicky nemocní ve skutečnosti zajištěn menší rozsah preventivní onkologické péče než dosud zdraví 
jedinci, byť riziko vzniku dalšího nádoru jiné provenience je u nich zpravidla výrazně vyšší než v běžné populaci.
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V  rámci terciární prevence, s  využitím spíše ekonomických nástrojů zdravotních pojišťoven než pouze 
administrativních příkazů, je třeba podporovat:
1.  povinnost označit zdravotnické zařízení a lékaře odpovědné za dispenzarizaci onkologicky nemocného po pri-

mární léčbě
2.  povinnost konzultace každého případu návratu nádorového onemocnění v jednom z 18 garantovaných onko-

logických center, ať již je očekávaný postup jakýkoli
3.  poskytovat onkologicky nemocným dispenzarizovaným s jedním typem nádoru preventivní vyšetření také pro 

časný záchyt jiných typů nádorů čili sekundární prevenci, a to s vědomím zvýšeného rizika duplicitních nebo 
i triplicitních nádorových onemocnění u těchto geneticky či provedenou léčbou stigmatizovaných jedinců

Indikátorem kvality terciární prevence je především doba celkového přežití nemocných s nádory primárně dia-
gnostikovanými v I.-III. klinickém stadiu.
Kvartérní prevence
znamená předvídání a předcházení důsledkům progredujícího a nevyléčitelného nádorového onemocnění, které 
mohou zkracovat zbytek života nebo snižovat jeho kvalitu. Jakkoli nejsme zvyklí hovořit o prevenci u pokročilých 
a nevyléčitelných případů nádorových onemocnění, je zapotřebí preventivního myšlení i preventivních postupů 
také zde, a to v somatické, psychické i sociální oblasti.
Na zajištění a trvalou dostupnost analgetické léčby a odborné algeziologické péče je třeba myslet ještě dříve, než 
se bolest plně rozvine. Různé derivační výkony endoskopickým stentováním či operačně je třeba indikovat a pro-
vést dříve, než dojde k akutním stavům neprůchodnosti. Podobně je třeba myslet na stabilitu skeletu a zachová-
ní mobility nemocného u kostních metastáz, ať již včas provedenou cílenou radioterapií či dokonce ortopedický-
mi intervencemi. Je třeba předvídat a včas řešit výživová opatření, psychologickou podporu i sociální zázemí při 
omezené soběstačnosti.

Pro zajištění kvartérní prevence je třeba
1.  akceptovat, že preventivní myšlení a postupy se týkají i pokročilých případů nádorových onemocnění, pouze 

mají jiné organizační a léčebné nástroje, než je tomu u výše uvedených prevencí u zdravých a úspěšně léčených
2.  zajistit všem onkologicky nemocným s nevyléčitelným nádorovým onemocněním včas možnost odborné kon-

zultace algeziologa a onkologa s orientací na paliativní medicínu
3.  zajistit podle potřeb nemocného včas psychologickou, duchovní a sociální podporu. Indikátorem kvality kvar-

térní prevence je především soustavné vyhodnocování dotazníků kvality života, přizpůsobených danému typu 
onemocnění. Ty však musejí být nejprve zavedeny a pravidelně vyhodnocovány.

Informační nástroje podporující onkoprevenci
jsou její nepochybnou součástí a jedním z kritérií jejího fungování. Lze je rozdělit na
1. nástroje pro informování laické veřejnosti
2.  nástroje pro odborné rozhodování, zpětnovazebnou korekci a řízenou preventivní péči

Preferovat je třeba soustavnost, srozumitelnost a dostupnost onkopreventivních informací na rozdíl od kampa-
ňovitých, obskurních a  subjektivních sdělení. Obskurními jsou míněny především epizodické mediální výkřiky 
vytrhávající informace z kontextu, vycházející z neověřených a účelově zaměřených údajů, jak se objevují nezříd-
ka i v zahraničí, nebo zprostředkovaných informací bez uvedení zdrojů. Vznikal-li pro tuto defektní informační 
činnost prostor dříve z důvodu absence našich vlastních spolehlivých zdrojů a citace se opíraly hlavně o analýzy 
poměrů v zahraničí, pokročili jsme v posledních letech ve zpracování vlastních informačních zdrojů do té míry, že 
můžeme nabízet informace relevantní a vlastní.

Jak předcházet nádorovým onemocněním?
Nekuřáctví je zásadní a ničím nenahraditelný způsob prevence. Již jeden rok po přerušení kouření se snižuje rizi-
ko rakoviny plic o třetinu, za 15 let je riziko stejné jako u nekuřáka.
• tabák se podílí nejméně v 30 % na vzniku všech nádorových onemocnění
• je prokázán negativní vliv zakouřeného prostředí na dětský organismus, na astmatické záchvaty, časté bron-

chitidy
• kouření společně s alkoholem zvyšuje riziko vzniku nádorů v dutině ústní, hltanu, hrtanu a jícnu
• úmrtnost na kardiovaskulární choroby se u kuřáků zvyšuje 2x a je vyšší v mladém věku
• kouření způsobuje asi 30 % rakoviny slinivky břišní
• kouření způsobuje asi 20-40 % rakoviny ledvin a močového měchýře
• kouření přispívá rozhodujícím vlivem k rakovině jazyka a dásní
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Zásady správné výživy
• Jezte pestrou stravu bohatou na ovoce a zeleninu, luštěniny a celozrnné výrobky. Rizikem jednostranné stravy 

může být podvýživa nebo nedostatek některých látek.
• Dopřejte si denně čerstvé ovoce a zeleninu (5 porcí, přibližně 500 g).
• Zařazujte do svého jídelníčku celozrnné výrobky a alespoň jednou týdně luštěniny. Vláknina v nich obsažená 

je osvědčeným prostředkem proti zácpě, vede ke snížení hladiny tuků.
• Snižte spotřebu masa, upřednostňujte libové drůbeží, králičí a rybí maso.
• Omezte spotřebu vajec na 2 kusy týdně.
• Omezujte příjem tuků, zvláště živočišných. Upřednostňujte kvalitní rostlinné oleje. Velké množství tuků je kon-

zumováno v uzeninách, které obsahují až 50 % sádla a loje, a to i v takových, které nesou označení „dietní“.
• Pijte alespoň 2 litry tekutin denně, nevhodné jsou nápoje s alkoholem a cukry. Pravidelné a nadměrné požívá-

ní alkoholu zvyšuje riziko vzniku nádorů. Alkohol je také významným zdrojem energie.
• Nadváha představuje rizikový faktor pro řadu chronických onemocnění a také pro některé druhy nádorů.
• Složení stravy, případně nadváha je rizikovým faktorem nejen pro nádory zažívacího traktu (střevo, jícen, játra, 

slinivka břišní), ale také např. u nádorů prsu, prostaty či dělohy.
 
Evropský kodex proti rakovině
1. Nekuřte.
2. Mírněte se v konzumaci alkoholických nápojů.
3. Vyhýbejte se nadměrnému slunění.
4.  Dodržujte zdravotní a bezpečnostní pokyny, zejména při práci zahrnující výrobu a manipulaci s látkami, které 

mohou způsobit rakovinu.
5. Často jezte čerstvé ovoce a zeleninu i obiloviny.
6. Vyvarujte se vzniku nadváhy a omezte spotřebu tučných jídel.
7.  Navštivte lékaře, objevíte-li kdekoliv na těle bulku, pozorujete-li změny pigmentového znaménka nebo zjistí-

te-li krvácení bez známé příčiny.
8.  Navštivte lékaře, máte-li přetrvávající potíže, jako jsou kašel, chrapot, nepravidelná stolice, nebo jestliže hub-

nete bez známé příčiny.
9. Ženy, choďte pravidelně na gynekologické prohlídky a žádejte vyšetření stěru z děložního čípku.
10.  Ženy, kontrolujte si pravidelně prsy (samovyšetřováním) a nechte si po dosažení 50 let pravidelně provádět 

mamografii.

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU
Ročně je zjištěno v České republice kolem 5 500 nových nádorových onemocnění tlustého střeva a přes 
2 000 nádorových onemocnění konečníku. Řadu let zaujímáme přední místa ve světových statistikách. 
Alarmující je, že prakticky polovina nádorů je odhalena až v pokročilém stadiu, kdy je léčba podstatně 
složitější a naděje na úplné uzdravení velice malá.
Riziko vzniku nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku narůstá s věkem – výrazný nárůst je 
po padesátém roce života.
 
Jaké jsou příznaky onemocnění?
Střídání průjmu a zácpy, krev nebo hlen ve stolici, křečovité bolesti břicha, pocit plnosti, chudokrevnost, plyna-
tost. Člověk se cítí slabý, unavený, ztrácí na váze. Nádorová onemocnění konečníku se projevují nucením na stoli-
ci, při odchodu stolice dochází i k odchodu hlenu nebo krve.

Dědičná dispozice
V některých rodinách vzniká opakovaně nádorové onemocnění tlustého střeva u blízkých příbuzných na zákla-
dě dědičné dispozice. Onemocnění se tady objevuje v neobvykle mladém věku a opakovaně. Pokud měl nádo-
rové onemocnění tlustého střeva rodič nebo sourozenec, riziko onemocnění je 2–3× vyšší než u ostatní popula-
ce. Jestliže měli tento druh nádorového onemocnění dva blízcí příbuzní, je vhodné provést genetické vyšetření.

Prevence nádorů tlustého střeva a konečníku
• omezte příjem alkoholu,
• omezte tučnou stravu, jezte více drůbež a ryby než tučná masa a uzeniny,
• jezte hodně ovoce a zeleniny, protože obsahuje vlákninu a také vitaminy a stopové prvky,
• omezte uzení a grilování na ohni, omezte smažení jídel,
• nekuřte,
• omezte používání soli,
• sportujte, hlídejte si váhu.
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Jaká je možnost prevence
Pokud nemáte žádné příznaky, pak od 50 do 54 let máte nárok na vyšetření stolice, a to jednou do roka jedno-
duchým testem na přítomnost stopy krve. Tyto testovací soupravy obdržíte u svého praktického lékaře. Instrukce 
na jejich použití najdete na každé testovací sadě. Mají ovšem jednu nevýhodu: test provedený tímto způsobem 
může být buď falešně pozitivní nebo naopak falešně negativní. To znamená, že přítomnost krve ve stolici nemusí 
pocházet z nádoru, ale například z hemoroidu a na druhou stranu některé nádory nekrvácejí.
Proto pojišťovny nabízejí ještě další možnost: v 55 letech se můžete rozhodnout pro kolonoskopické vyšetření 
jako preventivní metodu, a to 1× za 10 let. Vyšetření se provádí na specializovaných pracovištích a k preventivní-
mu vyšetření potřebujete žádanku svého praktického lékaře.
Druhou možností od této věkové hranice (55 let) je vyšetření stolice testy na přítomnost krve 1× za 2 roky.

PREVENCE NÁDORU PRSU
Podle statistických údajů je rakovina prsu nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen (až 
20 %). Ročně je v České republice zjištěno téměř 5 000 nových případů. Nejčastější výskyt je u žen mezi 
50. a 60. rokem života, jen výjimečně před 20. rokem života.
 
Jaké jsou příznaky onemocnění?
• bulka nebo zatuhnutí v prsu,
• zvětšení nebo změna tvaru a velikosti prsu,
• zvětšení mízní uzliny v podpažní jamce,
• zduření nebo zdrsnění kůže prsu,
• změna barvy kůže prsu,
• vtažení bradavky s výtokem nebo bez výtoku.

 
Jaké jsou rizikové faktory?
• nadměrně kalorická jídla, především nadbytek tuků,
• kouření,
• alkohol,
• obezita,
• časná menstruace - před 12. rokem života,
• přechod po 50. roku,
• užívání estrogenů v klimakteriu více než 10 let,
• ženy prvorodičky po 30. roce života,
• rodinná dispozice.

 
Prevence nádorů prsu
• omezte tučná jídla,
• hlídejte si váhu,
• nekuřte,
• omezte pití alkoholu,
• vyšetřujte si prsa 1x měsíčně,
• využijte možnosti mamografického screeningu pro ženy od 45 do 69 let jednou za dva roky, hrazeného ze vše-

obecného zdravotního pojištění.
 
Postup při samovyšetřování
Samovyšetřování provádějte po osprchování teplou vodou, kdy je pokožka uvolněná a vláčná.
1.  Postavte se před dostatečně velké zrcadlo s volně spuštěnými pažemi a pečlivě si prohlížejte oba prsy. Všímejte 

si nepravidelností, změn jejich velikosti, tvaru (např. důlkovatění) a změn na kůži (zarudnutí, změny připomína-
jící jizvy). Všimněte si případného výtoku z bradavky. Prohlížejte se nejdříve zepředu, potom z pravého a levého 
boku. Poté vzpažte, založte paže za hlavu a tlačte je dopředu. V této poloze zopakujte celou prohlídku.

2.  Pokračujte v lehkém předklonu. Založte ruce v bok, svěste nepatrně ramena a hlavu, lokty tlačte mírně dopředu. 
Pozorujte, zda se některé změny neprojeví v této poloze (důlkovatění, vtahování kůže a jiné nepravidelnosti).

3.  Zvedněte jednu paži za hlavu a druhou rukou postupně vyšetřete tlakem celý protilehlý prs bříšky tří prostřed-
ních prstů. Postupujte v  malých soustředných kruzích od prsního dvorce až do okolí celého prsu. Hledejte 
nepravidelnost, ztvrdnutí nebo bulku. Totéž opakujte na druhé straně.

4.  Prohmátněte každý prs oběma rukama proti sobě a  hledejte opět nepravidelnost, zatvrdnutí nebo bulku. 
Stiskem bradavky zkontrolujte, zda nedochází k výtoku.

5.  Prohmatejte také oblasti mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky. Vyšetřete také okolí prsu. Vnímejte 
jakýkoliv útvar nebo nepravidelnost v podkoží.

6.  Další část samovyšetřování provádějte vleže na zádech s mírně podloženou lopatkou a paží zvednutou nad 
hlavu. V této poloze dojde ke zploštění prsu, a tím se zjednoduší prohmatání. Postup vyšetření prsů je stejný 
jako vestoje.
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Nevynechávejte žádnou polohu. Některé změny mohou být objeveny ve svých počátcích právě jen v jedné z nich.
Při jakémkoliv nálezu nebo jen pochybnosti navštivte svého lékaře. Jakákoliv nalezená změna neznamená, že jste 
nemocná, ale je třeba mít jistotu.
 
Preventivní prohlídky
Ženy mezi 20.-45. rokem života by měly být vyšetřeny jednou ročně gynekologem při preventivní gynekologic-
ké prohlídce.
Ženy od 45 do 69  let života by měly navíc absolvovat každé dva roky mamografické vyšetření (mamografický 
screening). Je to rentgen prsu, kterým lze odhalit počínající zhoubný nádor prsu i u žen, které doposud nemě-
ly žádné problémy. Vyšetření v tomto rozsahu hradí zdravotní pojišťovny a provádějí je screeningová pracoviště. 
Jejich seznam je uveřejněn na internetu, například na adrese www.mamo.cz. K vyšetření je třeba žádanka prak-
tického lékaře nebo gynekologa.

PREVENCE KARCINOMU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
ČR zaujímá v evropském měřítku druhé místo ve výskytu tohoto onemocnění ve skupině od 35 do 64 let. 
Je jedním z mála onkologických onemocnění, u kterých je znám vyvolávací činitel. Je jím tzv. virus HPV, 
který se přenáší pohlavním stykem a  u  vnímavých osob dokáže vyvolat rakovinné bujení. Dá se tedy 
říci, že rakovina děložního čípku je pohlavně přenosné onemocnění. Ročně je hlášeno v České republice 
více než 1 000 nových případů.
 
Jaké jsou příznaky onemocnění?
V počátečním stadiu nejsou příznaky žádné. Při pokročilejším onemocnění jsou to:
• špinění,
• mírné krvácení při pohlavním styku,
• narůžovělý výtok,
• výtok,
• bolest v podbřišku,
• bolesti při močení a stolici,
• později páchnoucí výtok,
• bolest v kříži.

 
Jaké jsou rizikové faktory?
• zahájení pohlavního života v nízkém věku,
• větší počet sexuálních partnerů,
• rizikový partner,
• vícečetné porody,
• kouření (přispívá asi ve 30 % ke vzniku tohoto nádoru),
• špatná genitální hygiena,
• virové infekce pohlavních orgánů přenášející se pohlavním stykem - HPV (human papilomavirus infekce).

 
Prevence nádorů děložního čípku
• provozovat bezpečný sex po 17. roku života,
• dodržovat osobní hygienu,
• nestřídat sexuální partnery,
• používat prezervativ,
• nekouřit,
• pravidelně chodit na preventivní gynekologické prohlídky.

 
Preventivní prohlídky
Preventivní gynekologické prohlídky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění 1x ročně. Včasný záchyt v této oblas-
ti je velmi jednoduchý, protože změny jsou dobře přístupny zrakové kontrole lékaře a  je možnost odebrat stěr 
ze sliznice kartáčkem k dalšímu vyšetření pod mikroskopem. Při včasném záchytu se úspěšnost léčby pohybuje 
kolem 90 % a nejlepší výsledky jsou dosahovány při léčbě prekanceróz. Důležité je tedy přijít včas!
Karcinom děložního čípku je onemocnění rozvíjející se pomalu. Časté preventivní prohlídky u vašeho gynekolo-
ga (min. jednou za rok, při potížích častěji) tak mohou včas odhalit počínající potíže a pomoci zahájit léčbu už ve 
stadiu tzv. přednádorových změn.

Další možnou ochranou je očkování:
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• Očkování proti HPV
V současné době jsou na trhu dvě vakcíny – Silgard a Cervarix. Ani jedna z nich nechrání proti všem typům 
HPV a ani ochrana proti daným typům není bohužel stoprocentní. Zastánci tohoto očkování poukazují na vyso-
kou nebezpečnost HPV a jeho rozšířenost, přičemž vyzdvihují schopnost těchto očkování výskyt onemocnění 
snížit. Odpůrci poukazují na vysokou nebezpečnost těchto vakcín, především z důvodu vysokého obsahu hli-
níku v nich.

Vakcína Silgard chrání před čtyřmi typy HPV – dvěma nejrizikovějšími, které nejčastěji způsobují rakovinu dělož-
ního čípku (16 a 18) a dvěma nízkorizikovými (6 a 11), které však způsobují až 90 % nepříjemných genitálních bra-
davic. Aplikuje se v průběhu jednoho roku s druhou dávkou 2 měsíce po první a třetí 6 měsíců po druhé.

Vakcína Cervarix chrání pouze před dvěma nejrizikovějšími typy. Aplikuje se také třemi dávkami, s tím rozdílem, 
že druhá dávka se aplikuje pouze měsíc po první a třetí 6 měsíců po druhé.

Od 1. 4. 2012 je očkování vakcínou Cervarix pro všechny dívky od 13 do 14 let bezplatné. Podle nového 
očkovacího kalendáře je od 1. 1. 2018 hrazené očkování proti HPV i u chlapců ve věku 13 let.
PREVENCE NÁDORU VARLAT
Jejich výskyt se stále zvyšuje a  jsou nejčastějším nádorovým onemocněním mladých mužů ve věku 
20-40 let. Ročně je v České republice hlášeno téměř 500 nových případů.
Jestliže je nádor varlete objeven včas, je léčba velmi úspěšná.
 
Jaké jsou příznaky onemocnění?
• změny objemu varlete (zmenšení nebo zvětšení),
• změny na povrchu varlete (bulky, hrbolky, jiné nerovnosti),
• zatvrdnutí varlete,
• tlak nebo bolest ve varleti a okolí,
• tupá bolest v podbřišku a tříslech,
• pocit napětí, citlivost a zvětšení prsních žláz.

Jaký je rizikový faktor onemocnění?
• nesestouplé varle (kryptorchismus), ohroženo je i druhé, řádně vyvinuté a sestouplé varle.

Prevence nádorů varlat
• nekuřte,
• omezte pití alkoholu,
• pravidelně si provádějte samovyšetřování varlat.

 
Postup při samovyšetřování
Samovyšetřování se provádí po osprchování vlažnou vodou, kdy je šourek uvolněný a vláčný:
1.  postavte se před zrcadlo a prohlížejte si pozorně šourek. Hledejte změny v objemu, změny v symetrii varlat, 

jejich nepravidelnosti a změny na kůži šourku,
2.  vyšetřujte pohmatem každé varle zvlášť oběma rukama. Ukazováky a  prostředníky obou rukou vsuňte pod 

varle, palce umístěte na jeho přední stěnu. Jemně prohmatávejte mezi palcem a ostatními prsty povrch varle-
te. Hledejte jakékoliv nepravidelnosti v konzistenci, objemu i povrchu. Některé nesouměrnosti jsou normální. 
Jedno varle bývá obvykle větší než druhé. V přední části šourku je uloženo varle, v zadní horní části je za ním 
nadvarle. To může být mylně považováno za nádorovou tkáň.

Při jakékoliv změně navštivte lékaře. Falešný stud a podcenění příznaků mohou mít zcela zbytečně vážné důsled-
ky. Důležité je přijít včas!
 
Preventivní prohlídky
Preventivní prohlídka u praktického lékaře hrazená zdravotními pojišťovnami se provádí od doby dovršení 18 let 
věku vždy jednou za dva roky, nejdříve však 23 měsíce po provedení poslední preventivní prohlídky. Jejím obsa-
hem je kromě jiného také vyšetření varlat.

PREVENCE NÁDORU PLIC
U  mužů v  České republice je rakovina plic nejčastějším nádorovým onemocněním. Tvoří kolem 22  % 
všech nově vzniklých zhoubných nádorů. Ročně rakovinou plic onemocní více než 4 500 mužů.
U žen tvoří rakovina plic asi 5 % všech nově vzniklých zhoubných nádorových onemocnění, ročně je to 
zhruba 1 400 případů.
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Jaké jsou příznaky onemocnění?
• suchý a dráždivý kašel,
• změna charakteru kašle u pacientů s chronickou bronchitidou,
• vykašlávání krve,
• bolesti na hrudníku,
• dušnost,
• chrapot,
• nechutenství,
• hubnutí,
• horečky,
• celková slabost.

 
Jaké jsou rizikové faktory?
• kouření - je příčinou 85-95 % nádorových onemocnění plic (kouření 20 cigaret denně po dobu 20 let zvyšuje 

riziko vzniku rakoviny plic 50x),
• dlouhodobý pobyt v zakouřeném prostředí, tedy pasivní kouření,
• ionizující záření (je obsaženo i v cigaretovém kouři),
• chemické látky - nikl, arzen, chrom, berylium, kysličníky železa, azbest, polycyklické uhlovodíky obsažené 

v dehtu,
• nadměrná konzumace alkoholu,
• nedostatek ovoce a zeleniny,
• nesprávná životospráva,
• trvalý stres.

 
Preventivní prohlídky
Pravidelné rentgenové kontroly plic se neukázaly v  rámci prevence u  běžné populace dostatečně výtěžné. 
Nadějně se jeví preventivní CT vyšetření, ovšem takovou prevenci zdravotní pojišťovny neplatí. Navíc, vzhledem 
k tomu, že se jedná o rentgenové vyšetření (musí být sledováno), je třeba žádanku od praktického lékaře a vyšet-
ření je pak možné si zaplatit.

PREVENCE NÁDORU KŮŽE
Kožní nádorová onemocnění jsou nejčastějšími nádorovými onemocněními vůbec a jejich výskyt trvale stoupá. 
Známe několik typů tohoto onemocnění. Nejnebezpečnější z nich – maligní melanom – je naštěstí jedním z méně 
častých typů, přesto jím ročně onemocní v České republice přes 1 300 osob. Ostatní typy rakoviny kůže jsou ještě 
desetkrát častější.
 
Jaké jsou příznaky onemocnění?
• pigmentové změny na kůži,
• změny u chronických zánětů kůže,
• změny na kůži v chronických jizvách a vředech,
• změna charakteru pigmentového névu (znaménka),
• neostré ohraničení znaménka,
• spontánní vymizení, svědění znaménka,
• nehojící se drobné rány, neúčinnost běžné léčby.

 
Jaké jsou rizikové faktory?
• vícečetné pigmentové névy,
• dlouhodobá sluneční expozice nechráněných částí těla,
• rodinná dispozice,
• dlouhotrvající dráždění kůže,
• chemické látky a ionizující záření,
• kožní fototyp - největší riziko mají lidé se světlou pletí, světlými vlasy a modrýma očima,
• krátké nárazové a intenzivní vystavení slunečnímu záření.

 
Prevence nádorů kůže
• používejte ochranné krémy s vyšším UV filtrem,
• neopalujte se v poledních hodinách,
• nedoporučuje se opalování v soláriích,
• všímejte si změn na kůži,
• při svědění znamének, zvětšování nebo krvácení vyhledejte lékaře,
• znaménka v místě dráždění (pod ramínkem podprsenky, v místě gumy v pase apod.) sledujte a případně si je 

nechte odstranit.
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Preventivní prohlídky
Preventivní prohlídka u praktického lékaře hrazená zdravotní pojišťovnami se provádí od doby dovršení 18  let 
věku vždy jednou za dva roky, nejdříve však 23 měsíce po provedení poslední preventivní prohlídky. Povinnou 
součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže.

PREVENCE NÁDORU DĚLOŽNÍHO TĚLA
Je to nejčastější gynekologické zhoubné nádorové onemocnění. Vychází z  buněk sliznice vystýlající 
dutinu děložní. Ročně jím onemocní v České republice více než 1 600 žen.

Jaké jsou příznaky onemocnění?
• nepravidelné krvácení,
• krvácení po období přechodu,
• špinění,
• krvavý výtok,
• bolest v podbřišku.

 
Jaké jsou rizikové faktory?
• vyšší věk (postihuje většinou ženy po přechodu),
• obezita,
• vysoký krevní tlak,
• bezdětnost,
• dlouhodobá léčba ženskými pohlavními hormony estrogeny (bez vykrývající léčby hormony gestagenové 

řady),
• kouření,
• alkohol,
• rodinná dispozice.

 
Prevence nádorů děložního těla
• nezanedbávejte preventivní prohlídky u svého gynekologa,
• sledujte si váhu,
• zamyslete se nad svým životním stylem a způsobem stravování,
• nekuřte,
• omezte pití alkoholu.

 
Preventivní prohlídky
Na preventivní gynekologické prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění má žena nárok od 15  let věku, a  to 
každý rok.

PREVENCE RAKOVINY PENISU
Rakovina penisu je v ČR relativně vzácný zhoubný nádor. V některých částech světa (např. v Asii, Africe, 
Jižní Americe) jde nicméně o velmi častou formu nádorových onemocnění. Jeho výskyt v poslední době 
stoupá. Ve velké většině případů se jedná o kožní, dlaždicobuněčný, rakovinový nádor (spinocelulární 
karcinom) vyrůstající z kůže penisu.

Prevence
Prevence vychází z příčin nemoci. Vhodnou prevencí je dostatečná hygiena a mytí penisu pod předkožkou. Je pro-
kázané, že obřízka (cirkumcize, tj. odstranění předkožky překrývající žalud penisu) novorozenců prakticky vyluču-
je vznik rakoviny penisu v pozdějším věku, pokud je cirkumcize odložená do pubertálního věku, není již tak pre-
ventivně účinná.
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Schématické postupy screeningu
Screening carcinomu hrdla děložního
Screeningový proces

1. Vyšetření u registrujícího gynekologa
1.  Klientka je u svého registrujícího gynekologa vyšetřena při pravidelné preventivní prohlídce. Součástí této 

prohlídky je i odběr stěru z děložního hrdla.
2.  Vzorek stěru je společně s řádně vyplněnou žádankou/průvodkou registrujícím gynekologem zaslán na scre-

eningové cytologické vyšetření do akreditované cytologické laboratoře. Závazná podoba žádanky/průvod-
ky je uvedena na stránce Legislativa, formuláře, přihlášky.

3.  Akreditovaná cytologická laboratoř provede standardní vyšetření vzorku dle předepsaných metod. Výsledek 
vyšetření (dle standardní klasifikace Bethesda 2001) je zaslán na formuláři původní žádanky/průvodky zpět 
registrujícímu gynekologovi. Výsledek vyšetření musí být registrujícímu gynekologovi zaslán maximálně do 
3 týdnů od data odběru.

4.  Na základě výsledků cytologického vyšetření rozhodne registrující gynekolog o dalším postupu vyšetření.

2. Negativní výsledek
• V  případě negativního výsledku je klientka doporučena k  dalšímu screeningovému vyšetření při preventivní 

prohlídce v řádném intervalu 1 roku (viz Obrázek 1).
 

Obrázek 1: Schéma cytologického vyšetření. Registrující gynekolog 

posílá stěr děložního hrdla do akreditované cytologické laboratoře, 

do tří týdnů dostává výsledek vyšetření zpět. V  případě negativního 

výsledku doporučuje klientce další prohlídku za 1 rok.

3. Opakovaný kontrolní stěr
V případě jiného než negativního výsledku screeningové cytologie vznáší referenční laboratoř dotaz na registrující-
ho gynekologa, pokud neobdrží kontrolní cytologický stěr, případně výsledek histologie v časovém odstupu dle 
závažnosti cytologického nálezu. Tento dotaz vznáší souhrnně za celou kohortu uvedených nálezů na konci kaž-
dého čtvrtletí.

Výsledek histopatologického vyšetření je zaslán zpět na pracoviště, které žádalo o vyšetření. O výsledku vyšetře-
ní musí být informován i registrující gynekolog. V případě opakovaného nedoručení výsledků histopatologické-
ho vyšetření požádá o tyto výsledky sám gynekolog a oznámí tento fakt Komisi MZ ČR pro screening karcinomu 
děložního hrdla. Na základě získaného výsledku histopatologického vyšetření je u pacientky následně zahájena 
případná léčba.
Pro přenos dat do systému databáze odešle gynekolog zprávu do referenční cytologické laboratoře, která prove-
de zápis do databáze. I tento report bude prováděn na konci každého čtvrtletí.
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Obrázek 2. Schéma sledování pacientky s jiným než nega-

tivním výsledkem screeningové cytologie.

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Screeningový proces
Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci 
zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta. Pro osoby s pozi-
tivní osobní či rodinnou anamnézou rizika karcinomu kolorekta jsou vypracovány jednotlivé dispenzární progra-
my, lišící se dle stupně rizika.
Postup screeningového programu je možno rozdělit do dvou kategorií dle věkových skupin vyšetřovaných jedinců.

A. Asymptomatičtí jedinci ve věku 50–54 let
1.  Klient/klientka navštíví svého praktického lékaře nebo gynekologa. Lékař provede test na okultní krvácení ve 

stolici (TOKS), toto vyšetření se u bezpříznakových jedinců provádí v jednoročním intervalu.
2.  V případě negativního výsledku je za rok TOKS u dané osoby opakován.
3.  V  případě pozitivního výsledku (TOKS+) je klient/klientka odeslán/a  na screeningovou kolonoskopii na 

schválené pracoviště (status zdravotnického zařízení pro screeningovou kolonoskopii, viz níže). Podmínkou 
úhrady tohoto vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění je doporučení praktického lékaře.

4.  Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, screeningový program je na 10 let přerušen. Tím 
se klient/klientka automaticky přesouvá do schématu vyšetření pro věkovou skupinu starších 55 let.

5.  V případě pozitivního kolonoskopického vyšetření ve smyslu kolorektální neoplazie se další diagnostický 
a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.
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B. Asymptomatičtí jedinci ve věku 55 let a starší
V těchto případech jsou 2 možnosti postupu screeningu:

1. opakovaný TOKS
2. primární screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu

1. TOKS
• V případě negativního výsledku (TOKS-) zůstávají 2 možnosti dalšího screeningového postupu - TOKS opako-

vaný v dvouletém intervalu, nebo provedení primární screeningové kolonoskopie.
• V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je indikována screeningová kolonoskopie.

2. Primární screeningová kolonoskopie
• Primární screeningová kolonoskopie je alternativní metodou pro ty jedince, kteří se nerozhodli pro TOKS. Pro 

jedince starší 55 let je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Primární screeningovou kolonosko-
pii indikuje praktický lékař nebo endoskopista příslušného ZZ. V případě, že vyšetření indikoval endoskopista, 
je povinen tuto skutečnost nahlásit příslušnému ošetřujícímu praktickému lékaři.

• Je-li výsledek primární screeningové kolonoskopie negativní, je další indikována v intervalu 10 let. V případě 
pozitivního výsledku se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým 
rizikem tohoto onemocnění.

Každý účastník screeningového programu, který hodlá nález jednoho ZZ konzultovat či ověřit na jiném pracoviš-
ti v intervalu kratším, než byl doporučen lékařem nebo screeningovým programem, si musí toto další vyšetření 
hradit sám.

DOPORUČENÉ POSTUPY ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP PRO DIAGNOSTIC-
KOU A TERAPEUTICKOU KOLOSKOPII

Preventivní koloskopie
Test na okultní krvácení ve stolici (TOKS) + koloskopie následuje po pozitivním výsledku TOKS. Provedení TOKS 
indikuje všeobecný praktický lékař nebo gynekolog u asymptomatických jedinců ≥ 50  let věku při absenci kri-
térií vysokorizikových skupin kolorektálního karcinomu (CRC – colorectal cancer). V případě negativního výsled-
ku TOKS + koloskopie ve smyslu neoplazie je další screeningové vyšetření (TOKS nebo koloskopie) indikováno za 
10 let. Screeningovou koloskopii indikuje všeobecný praktický lékař nebo gastroenterolog u asymptomatických 
jedinců ≥ 55 let věku, kteří nesplňují kritéria vysokorizikových skupin CRC. V případě negativního výsledku je další 
screeningové vyšetření indikováno za 10 let. Při pozitivním výsledku preventivní koloskopie se další sledování řídí 
pravidly dispenzární koloskopie.
 
Preventivní koloskopií rozumíme screeningové vyšetření tlustého střeva flexibilním endoskopem u asymptoma-
tického jedince, který nesplňuje kritéria vysokorizikových skupin CRC. Rozlišujeme TOKS + koloskopii, která násle-
duje po pozitivním výsledku TOKS, a  samostatnou screeningovou koloskopii. Preventivní koloskopie se prová-
dějí na pracovištích se statutem Centra pro screeningovou koloskopii udělovaným Ministerstvem zdravotnictví.
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Dispenzární koloskopie
Pacienti po odstranění adenomového polypu jsou rozděleni do dvou rizikových skupin podle míry rizika vzniku 
pokročilého adenomu nebo CRC, která je určena nálezem při vstupní koloskopii. Pacienti s nízkým rizikem charak-
terizovaní přítomností 1–2 adenomů < 10 mm s intraepiteliální neoplazií (IN) nízkého stupně (LGIN – low-grade 
intraepitelial neoplasia) jsou navráceni do screeningového programu s další koloskopií za 10 let. Pacienti s vyso-
kým rizikem charakterizovaní přítomností ≥ 3 adenomů < 10 mm a/nebo jednoho adenomu ≥ 10–20 mm a/nebo 
s vilózní složkou a/nebo s IN vysokého stupně (HGIN – high-grade intraepitelial neoplasia) by měli podstoupit dis-
penzární koloskopii za tři roky. V případě negativního nálezu při první dispenzární koloskopii se interval k prove-
dení druhé dispenzární koloskopie prodlužuje na pět let. Tato doporučení by měla být aplikována pouze po kva-
litní vstupní koloskopii s adekvátní střevní očistou a kompletním odstraněním všech detekovatelných lézí.
 
Pacienti s osobní anamnézou adenomů mají zvýšené riziko jejich rekurence. Toto riziko se odvíjí od nálezu při 
vstupní koloskopii a  závisí na počtu adenomů, jejich velikosti a  histologické charakteristice. Specifickou situa-
ci představuje endoskopická mukózní resekce (EMR) velkých (≥ 10 mm) lézí technikou piecemeal, kdy nelze pro-
kázat úplnost resekce (R0). V takovém případě se doporučuje endoskopická kontrola za 3–6 měsíců k vylouče-
ní lokální reziduální neoplazie. V případě opětovné endoskopické terapie je nutná kontrola za další tři měsíce až 
do úplné eradikace neoplazie. V případě kurativní endoskopické resekce pT1 karcinomů se doporučuje endosko-
pická kontrola za jeden rok. Při negativním nálezu se dále postupuje jako u jedinců s vysokým rizikem. Uvedené 
doporučené intervaly vyšetření platí pro koloskopie splňující požadované parametry kvality. Nedostatečně při-
pravený pacient by měl podstoupit kontrolní vyšetření v průběhu jednoho roku v závislosti na indikaci, optimál-
ně po pokračující přípravě následující den.

V případě pilovitých lézí se doporučuje postupovat podobně jako u adenomů. Jedinci s přítomností malých (< 
10 mm) hyperplastických polypů rekta a sigmoidea nebo 1–3 drobných (< 5 mm) hyperplastických polypů loka-
lizovaných proximálně od sigmoidea jsou řazeni do skupiny s  průměrným rizikem s  dispenzárním intervalem 
10 let. Dispenzární interval pět let je vhodný u mnohočetných (≥ 4) nebo větších (> 5 mm) proximálně lokalizo-
vaných hyperplastických polypů a u ostatních pilovitých lézí < 10 mm a současně v počtu < 3. Interval 1–3 roky 
je třeba zvážit u sesilních pilovitých lézí s IN nebo ≥ 10 mm v počtu ≥ 2. V ostatních případech je optimální dis-
penzární interval tři roky. Pacienti se syndromem pilovité polypózy by měli podstoupit dispenzární koloskopie 
v intervalech 1–3 let s pokusem o odstranění všech lézí > 5 mm nebo lokalizovaných proximálně od sigmoidea.
 
Mezi pilovité léze patří hyperplastické polypy, sesilní pilovité léze (označované také jako sesilní pilovité adeno-
my nebo polypy), tradiční pilovité adenomy a  smíšené polypy. Vzhledem k  nedostatečným údajům o  chování 
pilovitých lézí se doporučuje postupovat podobně jako u adenomů [9,10]. Rizikovost lézí je závislá nejen na his-
tologickém typu, velikosti a počtu, ale také na jejich lokalizaci. Do skupiny s průměrným rizikem jsou zařazováni 
pouze jedinci s malými (< 10 mm) hyperplastickými polypy rekta a sigmoidea nebo drobnými (< 5 mm) a nečet-
nými (1–3) hyperplastickými polypy lokalizovanými proximálně. Rizikové jsou především vícečetné (≥ 2) a větší (≥ 
10 mm) sesilní pilovité léze bez ohledu na jejich lokalizaci nebo sesilní pilovité léze s IN.
Specifickou situaci představuje syndrom pilovité polypózy, který je definován přítomností ≥ 5 pilovitých lézí pro-
ximálně od sigmoidea, kdy alespoň dvě jsou > 10 mm; a nebo přítomností > 20 pilovitých lézí kdekoli v tračníku, 
případně jakýkoli počet proximálně lokalizovaných pilovitých lézí u jedince s příbuzným 1. stupně se syndromem 
pilovité polypózy. Tito jedinci mají prokazatelně zvýšené riziko CRC, rutinní genetické testování však není dopo-
ručeno. Pacienti se syndromem pilovité polypózy by měli podstoupit dispenzární koloskopie v intervalu 1–3 let 
s pokusem o odstranění všech lézí > 5 mm nebo lokalizovaných proximálně od sigmoidea. Příbuzní 1. stupně by 
měli podstoupit koloskopii ve věku 40 let nebo ve věku o 10 let nižším, než byl věk v době diagnózy nejmladší-
ho postiženého příbuzného.

U pacientů po kurativní resekci CRC je doporučena dispenzární koloskopie v intervalu jednoho roku. V případě 
negativního nálezu se interval koloskopie prodlužuje na tři roky a v případě druhé negativní koloskopie na pět let. 
V případě obturujících distálně lokalizovaných tumorů je před operací indikována CT kolografie k vyloučení syn-
chronních neoplazií a koloskopie se doporučuje provést za 3–6 měsíců po operaci.
 
Po kurativní resekci CRC je indikována koloskopická dispenzarizace v pravidelných intervalech, vzhledem k vyš-
šímu riziku rekurence a/nebo me- tachronních adenomových lézí. Po nízké přední resekci rekta pro CRC je v dis-
penzárním programu navíc doporučována flexibilní sigmoideoskopie ve 3–6 měsíčních intervalech během prv-
ních dvou let po výkonu, vzhledem k vyššímu riziku lokální recidivy.

V případě vzniku nových symptomů během intervalu mezi dispenzárními koloskopiemi je nutné postupovat indi-
viduálně, předchozí koloskopie zcela nevylučuje pravděpodobnost nálezu pokročilé neoplazie. Provedení TOKS 
během tohoto intervalu není doporučeno.
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Nově vzniklé příznaky během dispenzárního intervalu po negativní koloskopii by měly být posuzovány indivi-
duálně. Recentní koloskopie sice snižuje riziko výskytu pokročilých adenomů a karcinomů, ale jejich přítomnost 
nelze vyloučit. Potenciální přínos TOKS v  dispenzárním intervalu je dle randomizovaných studií zanedbatelný, 
a proto se nedoporučuje.

Horní věková hranice pro dispenzarizaci není pevně stanovena. Rozhodnutí o ukončení dispenzarizace by mělo 
záviset nejen na endoskopickém nálezu, ale také na celkovém stavu a přání pacienta.
 
Rozhodnutí o ukončení dispenzarizace by mělo být podloženo zvážením rizik a benefitů pro pacienta, a to s při-
hlédnutím nejen k počtu a typu adenomů, ale i k celkovému stavu pacienta, přítomnosti významných komorbidit 
a jeho přání. Dle evropských doporučení se horní věková hranice pro ukončení dispenzarizace odvíjí od celkové-
ho stavu pacienta a pohybuje se obvykle kolem 75 let.

Pro jedince s  jedním nebo více příbuznými 1. stupně s  diagnózou CRC nebo pokročilého adenomu < 60  let 
je doporučena iniciální koloskopie od 40  let věku nebo 10  let před diagnózou u  nejmladšího příbuzného. 
Dispenzární intervaly se neliší od běžné populace.
 
Pro jedince s jedním nebo více příbuznými 1. stupně s diagnózou CRC nebo jasně dokumentovaného pokročilé-
ho adenomu < 60 let a u kterých nebyl prokázán dědičný syndrom, je doporučena iniciální koloskopie od 40 let 
věku nebo 10 let před diagnózou u nejmladšího příbuzného. Pokud byl CRC nebo pokročilý adenom diagnosti-
kován ≥ 60 let, je doporučena iniciální koloskopie od 50 let věku. Pro jedince s příbuzným 1. stupně s adenomem 
nebo s příbuzným 2. a 3. stupně s CRC je doporučena běžná preventivní koloskopie. V současnosti není dostatek 
důkazů pro upravování dispenzárních intervalů po polypektomii s ohledem na rodinnou anamnézu [6,18].

Koloskopická dispenzarizace pacientů s hereditární nepolypózní formou CRC (HNPCC – hereditary non-polypo-
sis colorectal cancer; Lynchův syndrom) začíná ve věku 20–25 let nebo o 2–5 let dříve, než byl věk nejmladšího 
příbuzného s diagnózou karcinomu, a provádí se v intervalech 1–2 roky při negativním nálezu nebo histologicky 
verifikovaném kompletním odstranění adenomu.
 
U pacientů s HNPCC by měla být koloskopická dispenzarizace zahájena ve věku 20–25 let nebo o 2–5 let dříve, než 
byl věk nejmladšího příbuzného s diagnózou karcinomu [19]. V případě, že adenom nelze endoskopicky odstranit 
nebo je prokázán karcinom, je indikována subtotální kolektomie s ileorektální anastomózou a zvážením profylak-
tické hysterektomie s oboustrannou adnexotomií [20]. Následné rektoskopie jsou prováděny v intervalu 1–2 let. 
Kromě koloskopie je doporučeno také provádění horní endoskopie vč. vyšetření duodena a orálního jejuna ve 
2–3letých intervalech od věku 30–35 let [21].

U  endoskopicky prokázané familiární adenomatózní polypózy (FAP) (> 100 adenomových polypů) je indiko-
vána subtotální nebo totální kolektomie. V  případě subtotální kolektomie se doporučuje rektoskopie každých 
6–12 měsíců. V případě nálezu denzní polypózy během rektoskopie nebo nepříznivé histologie je doporučová-
na proktektomie. V případě totální kolektomie se doporučuje pouchoskopie nebo ileoskopie v intervalu 1–3 roky. 
U  pacientů s  atenuovanou FAP nebo MYH asociovanou polypózou (MAP) by měla být koloskopie prováděna 
v intervalu 1–2 roky počínaje věkem 18–20 let.
 
Pokud při iniciální koloskopii probanda s rodinnou anamnézou klasické FAP nebyla prokázána polypóza, je dopo-
ručeno genetické testování APC genu. Testování APC genu se doporučuje také u jedinců s přítomností > 10 ade-
nomů a s rodinnou anamnézou mimostřevních příznaků asociovaných s FAP [22]. Genetické vyšetření by mělo 
zahrnovat kromě genu APC také mutaci genu MYH, která je asociována s MAP. V případě pozitivní mutace APC 
genu je doporučena koloskopie každé 1–2 roky od 10–12 let věku [23]. Flexibilní sigmoideoskopie může být pou-
žita jako alternativní metoda, avšak při průkazu polypu je indikováno další sledování pomocí totální koloskopie. 
Při negativní mutaci APCgenu je doporučena sigmoideoskopie/koloskopie od 10–15 let věku (každých 12 měsíců 
do věku 25 let; po dvou letech do věku 34 let; po třech letech do věku 44 let; po 3–5 letech od věku 45 let). V pří-
padě atenuované FAP nebo MAP jsou nutné totální koloskopie v  intervalu 1–2 roky počínaje věkem 18–20  let 
[23]. Ve věku 25–30 let se zahajují pravidelné horní endoskopie, interval dispenzárních kontrol (1–3 roky) závisí na 
počtu, velikosti a histologické struktuře polypů (Spiegelmanova kritéria).
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Chyby a omyly:
Screening je plánován a proveden u pacienta s příznaky: krev ve stolici, bulka v prsu…

Chyby a omyly v mamární diagnostice
Selhání diagnostiky v procesu odhalování suspektní choroby vnáší do vztahu lékař – pacient, či v širší míře do 
vztahu zdravotnictví – pacient mnoho negativ.
Selhání diagnostiky v procesu preventivního vyšetření je ze společenského hlediska problematičtější, přispívá ke 
snížení důvěry v program a může se stát jedním ze zdrojů nízké návštěvnosti. Zprávy o medicínském selhání se 
šíří mnohem snadněji než zprávy o úspěších.
V mamární diagnostice hrozí selhání obojího druhu. Problém umocňuje fakt, že jde o jedno z nejčastěji provede-
ných vyšetření v českém zdravotnictví a že se provádí ženám v produktivním věku.
Selhávání diagnostiky je kombinaci důvodů objektivních i subjektivních, která lze eliminovat nápravnými opatře-
ními. Existují ale i nepředvídatelné a neovlivnitelné případy, které se jeví jako omyly, přestože pro své biologické 
atributy skutečnými omyly nejsou. Vyskytují se v malém procentu, ale o to větší bývají jejich důsledky.

Ze všech diagnostických mamárních metod je chybovostí nejvíce zatížena základní vyšetřovací metoda – mamo-
grafie.
Objektivní příčinou podhodnocení mamografie se mohou stát:
• příliš denzní typ žlázy
• nízká kvalita mamogramu
• nedokonalá projekce – jen částečně zachycený prs

Subjektivní příčinou podhodnocení mamografie jsou nejčastěji:
• nedostatečná analýza mamografického obrazu
• nezkušenost radiologa

Všechny zmíněné příčiny selhání mamografie jsou odstranitelné, k  jejich minimalizaci jsou ve screeningových 
centrech zaměřeny programy sledující kvalitu zobrazování a  podmínky vzdělávání radiologů. Mezi významné 
mechanismy snížení chybovosti patří i vysoká frekvence provedených vyšetření udržující na výši erudici laboran-
tů i radiologů.

Navzdory těmto opatřením se ve screeningu i v diagnostice mylná hodnocení vyskytují stále a úkolem všech, 
kteří se na celém procesu vzniku a hodnocení mamografie podílejí, je udržovat jejich počty v nejmenší možné 
míře.

Ve screeningu jsou všechny zmíněné druhy selhání známé pod pojmem intervalový karcinom - podle jejich 
výskytu mezi pravidelnými mamografiemi. Vedle skutečných omylů patří do této kategorie i  skupina nádorů, 
které rostou rychleji než většina ostatních karcinomů prsu. Jejich biologická agresivita snižuje efekt léčby. Pro 
tyto nádory prsu, které se v běžném screeningovém programu objevují asi ve 3 % všech nalezených karcinomů, 
nejde nastavit účinný program prevence. Svou často nepříznivou prognózou, která navazuje na zjištění hmatné-
ho nálezu v intervalu kratším než 2 roky od vyšetření s negativním nálezem, snižují tyto kazuistiky důvěru ve scre-
eningový program.

Cílem všech zúčastněných odborníků v procesu mamární diagnostiky a screeningu je
1. eliminovat omyly, jejichž příčiny je možno zjistit,
2.  profesionálně se postavit k případům biologicky agresivních nádorů, které se vymykají současným diagnostic-

kým možnostem.

Pravdivá edukace laické veřejnosti o limitech screeningu je prevencí nadměrných očekávání a cestou k přijetí reál-
ných možností a přínosu mamárního screeningu i diagnostiky.
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Co očekávat u kolonoskopie

Jaké jsou možné komplikace a alternativy kolonoskopického vyšetření?
Komplikace v průběhu kolonoskopie jsou vzácné a obvykle nepodstatné, zvláště proto, že kolonoskopii obvykle 
provádí lékař, který je na kolonoskopická vyšetření specializován, a tím pádem s nimi má velké zkušenosti. V místě 
biopsie nebo odstraněných polypů může dojít ke krvácení.

To ale ve většině případů bývá pouze malé a  lokalizované a  může být kontrolováno kolonoskopem. Potřeba 
transfúze či chirurgického zákroku v průběhu kolonoskopie je velmi neobvyklá. Ještě mnohem méně častá kom-
plikace je perforace nebo protržení střevní stěny, ale ani tato komplikace většinou nepotřebuje chirurgický zásah.

Další potenciální komplikací může být reakce na podávaná sedativa nebo lokalizované podráždění žilní stěny 
v místě zavedení intravenózního vstupu, kudy je medikace podávána. Dále je možný výskyt komplikací v důsled-
ku existující choroby srdce či plic. Incidence všech těchto komplikací dohromady je ale méně než jedno procen-
to případů.
Ač je výskyt komplikací velmi vzácný, je důležité, aby pacient rozpoznal jejich počáteční příznaky a mohl se tedy 
k lékaři nebo na pohotovost dostat v co nejkratším časovém úseku.

Lékař, který prováděl kolonoskopii, by měl být informován o výskytu komplikací, zvláště v případě, kdy si pacient 
stěžuje na velkou bolest v břišní oblasti, krvácení z rekta v množství větším než polovina hrnečku, nebo v případě 
výskytu horečky a zimnice. Kolonoskopie je ta nejlepší dostupná metoda k detekci, diagnostice a k léčbě abnor-
malit vyskytujících se v tlustém střevě.

Alternativní metody ke kolonoskopii
Alternativní metody ke kolonoskopii jsou velmi omezené.

Irigografie
Irigografie (rentgenové vyšetření střeva za přítomnosti baryové kontrastní látky) je méně přesné vyšetření. 
Abnormality jsou v případě irigografie přehlédnutelné či dokonce nezaregistrovatelné v mnohem větším procen-
tu případů, než je tomu v případě kolonoskopie.

Pokud jsou abnormality metodou irigografie nalezeny, je velká pravděpodobnost, že lékař stejně bude vyžadovat 
provedení bioptického vyšetření či odstranění přítomných abnormalit. Stává se, že abnormality nebo léze deteko-
vané pomocí irigografie jsou vlastně zbytky stolice, které zůstaly po špatném vyčištění střeva. Kolonoskopie pak 
v takovém případě může objasnit původ a povahu nalezené léze.

Flexibilní sigmoideoskopie
Flexibilní sigmoideoskopie je vyšetření, při kterém se používá kratší kolonoskop a zkoumá se pouze poslední tře-
tina tlustého střeva.
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Virtuální kolonoskopie
Za alternativu ke kolonoskopii považujeme i takzvanou virtuální kolonoskopii. Je to vyšetření, při kterém se pou-
žívá CT k získání obrazů z tlustého střeva, které jsou podobné jako při přímém pozorování sliznice střeva kolono-
skopem. Obrazy jsou zkonstruovány pomocí CT skenů, takže nepředstavují obrazy reálné, ale virtuální. Při přípra-
vě na virtuální kolonoskopii je třeba den před vyšetřením vyprázdnit obsah střev za pomoci laxativ.

Během vyšetření je do řitního otvoru zavedena hadička, která slouží pro vhánění vzduchu do tlustého střeva. CT 
skeny pak vznikají z tlustého střeva naplněného vzduchem, poté jsou analyzovány a počítačově převedeny do 
formy virtuálního obrazu tlustého střeva. Pokud je metoda virtuální kolonoskopie řádně provedena, může být 
velmi efektivní. Může dokonce detekovat polypy „schovávající se“ za záhyby, které mohou být během běžné kolo-
noskopie přehlédnuty.

Bohužel má ale virtuální kolonoskopie několik omezení:
• Virtuální kolonoskopie jen ztěžka detekuje malé polypy (menší než 5 mm), které jsou pomocí běžné kolono-

skopie detekovatelné snadno
• Velký problém pro odhalení pomocí virtuální kolonoskopie představují ploché oblasti zasažené rakovinou 

nebo premaligní léze (stadium před tím, než se z léze stane maligní), které nevyčnívají nad povrch
• Pomocí virtuální kolonoskopie není možné objevené polypy odstranit. Třicet až čtyřicet procent lidí má polypy 

v tlustém střevě. Pokud jsou objeveny pomocí virtuální kolonoskopie, musí poté k jejich odstranění následovat 
kolonoskopie běžná. Proto mnoho lidí, kteří se chtěli zážitku z kolonoskopie vyhnout pomocí virtuální kolono-
skopie, ji budou muset podstoupit tak jako tak

• Virtuální kolonoskopie vystavuje pacienta radiačnímu záření
• Virtuální kolonoskopie neumožňuje použití novějších technik, díky nimž je možné rozpoznávat mezi lézemi, 

které jsou abnormální a je třeba odebrat jejich vzorek či je úplně odstranit, a těmi, u kterých to nutné není.

Kvůli těmto omezením nenahradila virtuální kolonoskopie kolonoskopii běžnou jako vyšetření používané na prv-
ním místě u osob se zvýšeným rizikem výskytu polypů nebo rakoviny tlustého střeva. V současné době se virtuál-
ní kolonoskopie používá jako jedna z možností pro vyšetření osob s běžným rizikem vzniku polypů nebo rakovi-
ny tlustého střeva, kteří nemohou nebo nechtějí podstoupit běžnou kolonoskopii.

Jaké jsou novinky v souvislosti s kolonoskopií?
Existuje několik nových pomůcek, jak zlepšit kvalitu provedené kolonoskopie. Většina z nich se zabývá zlepšová-
ním detekce těžko identifikovatelných nebo malých lézí (například velmi malé polypy) a plochých lézí. Dále také 
schopností rozhodnout přímo při kolonoskopii, zda provést či neprovést biopsii u malého polypu, protože i tato 
léze může obsahovat premaligní či dokonce už maligní buňky.

To je velmi důležité, protože většina běžných polypů nejsou ani maligního ani premaligního původu a za jejich 
odstraňování a následné vyšetřování pod mikroskopem je utráceno mnoho peněz. Snímky s vysokým rozlišením, 
které umožňují lepší detekci léze, se staly standardem při vyšetřování kolonoskopií. Také zvětšování obrazů může 
zlepšit kvalitu detekce lézí.

Úzkopásmová zobrazovací technika používá speciální vlnovou délku, která zvýrazňuje malé krevní cévy, které 
leží těsně pod sliznicí tlustého střeva. Tvar těchto cév se liší v případě normální, premaligní a maligní tkáně. Tato 
technika umožňuje jednodušší identifikování povahy léze, a  usnadňuje tím pádem rozhodování, zda má být 
z dané léze odebrán bioptický materiál či zda má být celá léze rovnou odstraněna v průběhu biopsie bez čekání 
na výsledky mikroskopického vyšetření.

Chromoendoskopie používá barvy, které jsou aplikovány na střevní sliznici za účelem rozlišení tkáně normální 
a neoplastické (se změnami benigního, premaligního nebo maligního charakteru) a pomáhá tak rozhodnutí, zda 
danou lézi podrobit biopsii či odstranit.

Fluorescenční endoskopie užívá fluorescenční látky, které jsou buď naneseny na sliznici střeva, nebo aplikovány 
intravenózně. Tyto látky jsou vychytávány v abnormálních buňkách (premaligní, maligní) střevní sliznice více než 
v buňkách normálních. Pod speciálním světlem jsou potom tyto oblasti dobře viditelné a mohou být kompletně 
odstraněny. Konfokální laserová endoskopie používá konkrétní vlnové délky světla, které pronikají sliznicí s buň-
kami obarvenými fluorescenční látkou několik milimetrů. Abnormální buňky lze tedy mnohem snáze identifiko-
vat než jen s použitím samotné fluorescenční barvy.

Existují dokonce kolonoskopy a další doplňující příslušenství, která umožňují lékaři kromě pohledu anterográdní-
ho od špičky kolonoskopu i pohled retrográdní. Takto jsou získány obrazy ve dvou směrech, 180 stupňů od sebe. 
Toho se využívá při hledání lézí, které jsou za záhyby střevní sliznice, a které by tím pádem mohly být přehlédnu-
ty při použití běžné kolonoskopie.
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V současné době dokonce probíhají pokusy na vyvinutí samosepohybujícího kolonoskopu. Většina těchto nových 
technik – s výjimkou snímků s velmi vysokým rozlišením – je stále považována pouze za experimentální.
K vyšetření tlustého střeva může být použita i magnetická rezonance a to způsobem podobným CT virtuální kolo-
noskopii. Největší výhodou magnetické rezonance je nulové vystavení radiačnímu záření. Omezení jsou potom 
podobná, jako najdeme u virtuální kolonoskopie.

KARCINOM PROSTATY
Screening rakoviny prostaty
Karcinom prostaty je v  současné době v  České republice druhým nejčastějším onkologickým onemocněním 
u mužů. Na rozdíl od jiných nádorů (rakovina tlustého střeva, u žen pak rakovina prsu či děložního čípku) neexis-
tuje zdravotními pojišťovnami hrazený screeningový program na časnou diagnostiku rakoviny prostaty.

Evropská urologická asociace doporučuje individualizovaný přístup lékaře k dobře informovanému muži o mož-
nostech časné detekce tohoto nádoru, muž by měl mít očekávanou délku života více než 10-15 let.

V  případě zahájení screeningu karcinomu prostaty musí muži počítat s  tím, že se stanou aktivním partne-
rem lékaře (praktického či urologa), kde budou spolurozhodovat nejen o screeningu a další diagnostice, ale 
i o zahajování či nezahajování léčby. Jde o situaci, na kterou nejsme v pozici pacienta příliš zvyklí.

Ke screeningu rakoviny prostaty se používá nádorový marker prostatický specifický antigen (PSA). Jeho začle-
nění do diagnostických postupů mělo za důsledek navýšení nejen celkového počtu karcinomů, ale i časných sta-
dií, které před érou PSA nebyly klinicky detekovatelné. Na druhé straně jsou díky PSA identifikovány i karcinomy, 
které nemusí svého nositele přímo ohrozit na životě, které se často neléčí a kde nejvhodnější strategií může být 
„watch and wait“ (monitoruj a čekej).

PSA ve věku 40 let – správný krok?
Provádět test PSA, když je muži 40 let, může být prospěšné. V tomto věku je karcinom prostaty vzácné onemoc-
nění. Monitoring vývoje PSA během příštích let nebo desetiletí může pomoci detekci a rozhodnutí pro nebo proti 
léčbě. V nadcházejících letech bude stále více individualizované poradenství o preventivních opatřeních u riziko-
vých skupin, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné i duševní pohody způsobeným zbytečnou léčbou.

PSA ve věku 50 až 70 let – správný krok?
Pokud je muž jinak zdravý a ochotný vzít na sebe riziko nadbytečné léčby, je screening správným krokem. Ale 
před poradou s ošetřujícím lékařem o vyšetření PSA je třeba být připraven na nejisté výsledky. Velmi často není 
žádný karcinom diagnostikován, třebaže výsledky testu PSA vyvolávají podezření. Je nutné být také připraveni, že 
lékař může doporučit neprovádět léčbu, ale raději sledování nebo „monitorování“, protože se může jednat zatím 
o neškodný adenokarcinom, jehož agresivní léčba by způsobila výraznou změnu kvality života.

PSA ve věku nad 70 let – správný krok?
Pro starší muže je méně správné rozhodnutí pro screening karcinomu prostaty. V  tomto věku již mnoho paci-
entů trpí závažným onemocněním, jako jsou srdeční choroby, chronická obstrukční plicní choroba, diabetes apod. 
Mnoho těchto chorob je daleko závažnějších než karcinom prostaty a screening může udělat více škody než užitku.

Budoucnost screening ca plic
Karcinom plic je malignita s nejvyšší mortalitou u nás i ve světě. Celosvětově na něj umírá přes 1 milion lidí ročně. 
Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem, ročně u nás umírá 3 500 mužů a 1 500 žen. Současné epi-
demiologické trendy jsou velmi nepříznivé, zvláště stoupá incidence i mortalita u žen. Ve více než 50 % je nádor 
detekován v inoperabilním stadiu. Prognóza těchto onemocnění není uspokojivá a léčba je ekonomicky náklad-
ná. Onemocnění má úzkou návaznost na kouření a jeho preventabilitu lze zásadně ovlivnit posílením protikuřác-
kých postojů ve společnosti. V řadě zemí se ověřovala možnost screeningu tohoto onemocnění a vyhodnocova-
la se efektivita těchto postupů. Studie posilují také povědomí významu nekuřáctví u mladé generace a odvykání 
kouření u kuřáků a mohou mít širší dopad na společnost tím, že bývají detekovány i jiné závažné nemoci v prek-
linické fázi. Výsledky projektů časné detekce nejsou jednoznačné a další rozsáhlé studie ještě probíhají a týkají se 
vesměs těžkých kuřáků.

Epidemiologie karcinomu plic souvisí se spotřebou cigaret. Riziko onemocnění se zvyšuje s množstvím vykouře-
ných cigaret. Relativní riziko u kuřáků je 22,4, u velmi silných kuřáků s náloží větší než 25 balíčkoroků může dosa-
hovat až 50. Většina případů karcinomu plic se zachytí ve fázi pokročilého onemocnění, kdy již není možná ope-
race a někdy ani jiné aktivní způsoby léčby. Již mnoho let trvají snahy o zlepšení časné diagnostiky této zákeř-
né nemoci. Programy časné detekce navazují na řadu studií, které byly prováděny v různých státech od 60. let 
a v poslední době byly inovovány s použitím modernější techniky. Největší byly publikovány v 80. letech a patří 
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mezi ně tzv.  kolínská studie a  tři rozsáhlé studie amerických center (John Hopkins, Memorial Sloan Kettering 
a Mayo Clinic), které používaly skiagram hrudníku a cytologii sputa jako screeningové testy. V tehdejších pomě-
rech se prokázalo zvýšení počtu operovaných, ale v  dlouhodobém sledování se neprokázalo zlepšení přežívá-
ní aktivně sledovaných nemocných. Studie se nemohly vyhnout metodickým problémům a  probíhaly vlastně 
jako srovnání dvou screeningových přístupů. Velmi pozitivně dopadly japonské kontrolované studie na rozsáhlé 
populaci, kdy čtyři z pěti měly pozitivní výsledky. Studie publikované v letech 1999 až 2001 ukázaly snížení rela-
tivního rizika úmrtí na karcinom plic od 0,40 až 0,72 při použití skiagramu hrudníku. Novější americké, japonské 
nebo německé studie ze začátku našeho tisíciletí použily nízkoradiační CT (LDCT) přístroje. Neprokázaly ’cost- 
benefit’ efekt, i když dosáhly snížení detekce pokročilých forem onemocnění, zvýšení operability a prodloužení 
přežívání v krátkodobém sledování. V nejbližší době se s nimi nepočítá pro celopopulační programy (podobný 
program by v USA stál 115 miliard dolarů). V současné době běží nejméně tři velké programy. Jsou to americký 
National Lung Screening Trial, který hodnotí použití skiagrafie nebo LDCT, holandsko-belgický Nelson Trial hod-
notící přínos LDCT a anglicko-americký PLC Trial, který hodnotí význam rtg hrudníku při současném screeningu 
karcinomu prostaty a kolorekta. Jde o desetitisícové soubory, které předpokládají snížení mortality od 10 % do 
25 %. Je možno zmínit, že se zkoušejí i jiné formy časné detekce karcinomu plic, jako jsou vyšetřování molekulár-
ních abnormalit v indukovaném sputu nebo autofluorescenční bronchoskopie. Tyto metody jsou však technicky 
i časově náročné a velmi pravděpodobně se nestanou reálnými populačními vyšetřovacími programy.

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) iniciovala vznik Národního programu boje 
proti chronickým respiračním onemocněním jako ucelený systém aktivit směřujících ke zlepšení situace v pre-
venci, časné diagnostice a účinné léčbě respiračních nemocí. V rámci Národního programu předkládá ČARO pro-
jekt zaměřený na časnou detekci karcinomu plic u rizikové populace kuřáků s cílem posoudit možnosti rozsáh-
lejších aktivit v oblasti včasné detekce, záchytu nižších stadií a celkového zlepšení neuspokojivé situace v řešení 
problematiky této nemoci. Hlavním očekávaným výstupem projektu je ochrana vysoce rizikové skupiny kuřáků 
a pozitivní ovlivnění jejich zdraví, zvýšení šance na radikální léčbu vzniklé rakoviny plic. Jako sekundární výstup 
projektu se předpokládá zvýšení počtu sledovaných, kteří zanechají kouření, zvýšení záchytu jiných závažných 
nemocí a celkové zlepšení zdravotního stavu populace. Systém detekce by měl fungovat jako nabídka občanům. 
Jejich motivace podstoupit vyšetření by byla zvyšována zvýšením informovanosti formou mediální kampaně. 
Jako vhodná metoda časné detekce karcinomu plic se předpokládá skiagrafie hrudníku, jako v současnosti jediná 
reálná masově aplikovatelná vyšetřovací metoda. Při srovnání provedených studií z 80. let se současností je třeba 
akceptovat řadu změn. Od té doby narůstá výskyt adenokarcinomu, který častěji začíná v periferii, přibylo kar-
cinomu u žen, kde opět dominuje adenokarcinom, dochází ke stárnutí populace a delšímu přežívání, zlepšila se 
detekční i operační technika karcinomu plic. Provedené studie neodrážely používání nových léčebných postupů, 
jako jsou adjuvantní nebo kombinovaná neadjuvantní chemoterapie. Rovněž nebyla zohledněna současná data 
o vztahu chronické obstrukční nemoci (CHOPN) a mortality na karcinom plic u těchto nemocných. Nebyl hodno-
cen aspekt pozitivního sociálního tlaku na odvykání kouření, který dobře prezentovaný program může vyvolat. 
V tomto ohledu dojde ke kumulaci efektu úspěšné prevence.

• Je nutné pohlédnout na preventivní vyšetření z jiných úhlů (ale také zvýšit finanční ohodnocení preven-
tivní prohlídky komplexně, neboť kromě vlastního vyšetření pacienta je nutné věnovat čas také správné 
interpretaci a kompletaci všech dostupných podkladů) a zainteresovat finančně pacienta (bonusy zdra-
votního pojištění).

Teorie chyb – platí i v medicíně, tedy v té části, kdy považujeme medicínu za čistou vědu, tedy je nutné se chyb 
zkusit vyvarovat, a pojmenovat je, prevence vychází ze statistiky, závěry, ze kterých se definují obecná doporuče-
ní jsou zatížena, mohou být zatížena chybou – zde je potřebné ozřejmit si, jaké chyby jsou možné:

Chyby měření
• chyba měření (výsledku, stanovení diagnózy, interpretace výsledků) zahrnuje podle původu tři druhy chyb

a) chyba hrubá
b) chyba soustavná
c) chyba náhodná

chyba hrubá:
• vzniká omylem při odečtení nebo zapsání údaje, v případě, že měřicí aparatura přestala správně pracovat, při 

nesprávném experimentálním uspořádání a nastavení pokusu
• naměřená hodnota zatížená touto chybou se výrazně liší od ostatních hodnot
• měření zatížené touto chybou se ze zpracování výsledků vylučuje – zamezení zkreslení výsledků měření
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CHYBA SOUSTAVNÁ (systematická)
• způsobena použitím nevhodné měřicí metody, nepřesným měřidlem či měřicím přístrojem může vzniknout 

i osobou pozorovatele
• zkresluje výsledek měření zcela pravidelným způsobem – výsledek systematicky zvětšuje, či zmenšuje a to při 

libovolném počtu opakovaných měření
• 

CHYBA NÁHODNÁ
• chyba měření vznikající spolupůsobením velkého počtu náhodných chyb vlivů, které nemůžeme při měření 

kontrolovat a definovat
• neexistuje měřicí proces, který není zatíženou náhodnou chybou

Náhodná chyba  – náhodná veličina ve smyslu matematické statistiky, řídí se zákony počtu pravděpodobnosti, 
mají charakteristické vlastnosti:
• malé chyby se vyskytují mnohem častěji než chyby velké
• při nekonečně velkém počtu měření je součet nahodilých chyb roven nule (vliv záporných chyb eliminuje vliv 

chyb kladných)

V  problematice screeningu je míra chybovosti velice důležitým faktorem, je nutné vždy indikovat screeningo-
vá vyšetření na auditovaných, akreditovaných pracovištích. Jak při mamografii, tak screeningové kolonoskopii 
se hledá pozitivní nález na dosud negativním pozadí - subjektivně i objektivně je klient bez příznaků. Možnosti 
omylu – chyby v pozitivním i negativním smyslu – nenajdu/najdu jsou vysoce limitující pro další osud pacienta. 
Z těchto důvodů jsou některé programy vyhledávání nádorového onemocnění (prostata, plíce) dosud pouze ve 
stadiu experimentů.

Nelze opomenout další využitelná vyšetření k celkovému posouzení rizika, snížení, nebo zvýšení – možné patolo-
gie, včetně přítomnosti nádorového onemocnění
• Rtg plic
• Krevní obraz a diferenciální rozpočet
• ORL vyšetření (se zaměřením na dutinu ústní a horní cesty dýchací)
• Ultrazvukové vyšetření břicha (játra, žlučník, slinivka, ledviny)
• Urologické vyšetření, cystoskopie, IVU atd.
• Endoskopické vyšetření horního GITu
• Celá řada laboratorních – hematologických a biochemických vyšetření
• Gynekologické vyšetření
• Stomatologické vyšetření
• Kožní vyšetření
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