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Milí čtenáři zpravodaje, 

v tomto čísle přinášíme druhou část repor-
táže z loňské konference PREVON. Jedním 
z hlavních témat byly perspektivy programu 
časného záchytu karcinomu plic. Přední od-
borníci prezentovali stav poznání a možné 
vyhlídky na implementaci programu časného 
záchytu karcinomu plic ze svého úhlu pohle-
du, přes epidemiologii, zahraniční zkušenosti, 
souvislosti s léčbou závislosti na tabáku, až 
po úlohu praktického lékaře, ambulantního 

pneumologa, radiologa, role komplexních on-
kologických center a roli pneumoonkochirur-
gické péče.
Jedním z přednášejících byl i nedávno zesnu-
lý prof. Vítězslav Kolek, bývalý předseda Čes-
ké pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP a předseda České aliance proti respi-
račním onemocněním, kterému bychom rádi 
toto číslo zpravodaje věnovali.

Vaše Národní screeningové centrum
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Perspektivy programu časného 
záchytu karcinomu plic
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Dr. Ondřej Májek

Blok příspěvků k perspektivám programu časného záchytu karcinomu plic zahájil příspěvkem Epi-
demiologie karcinomu plic a informační podpora pro časný záchyt karcinomu plic vědecký vedoucí 
Národního screeningového centra dr. Ondřej Májek. V přednášce účastníky seznámil s uvažovaný-
mi vstupními kritérii pro program časného záchytu karcinomu plic a představil potenciální příno-
sy a rizika programu časného záchytu karcinomu plic pro pacienta. Zhoubné nádory průdušnice, 
průdušky a plíce jsou v ČR nejčastější příčinou úmrtí na novotvary. U mužů mírně klesá incidence 
i mortalita, ale u žen dochází k vzestupu obou ukazatelů. Dále se v příspěvku věnoval analytickým 
metodám pro kvantifikaci dopadu diskutovaného programu a ukázal predikované výsledky mode-
lového nastavení programu časného záchytu plicního karcinomu. V současné době je diskutováno 
zaměření na kuřáky se zátěží alespoň 20 balíčkoroků ve věku 55–74 let.

Dalším přednášejícím byl prof. Vítězslav Kolek, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy  
FN Olomouc, který navázal příspěvkem Možnosti záchytu karcinomu plic – zahraniční zkušenosti 
a možnosti implementace v podmínkách ČR. Příspěvek obsahoval exkurzi do historie screeningu od 
skiagrafie v 60. letech, cytologického vyšetření sputa, krevních tumormarkerů v 70. a 80. letech, 
přes novější metody 90. let (autofluorescenční bronchoskopie, bronchoskopie narrow band ima-
ging, biomolekulární markery ze sputa, krevní analýza), až po současné metody screeningu pomocí 
nízkodávkového a ultra nízkodávkového CT. Představil výsledky populačních studií v Evropě a USA. 
V USA v rámci National Lung screening Trial bylo mezi lety 2002–2010 vyšetřeno 53 452 těžkých 
kuřáků ve věku 55–74 let (59 % mužů) s náloží 30 balíčkoroků nebo bývalých kuřáků (do 15 let 
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Prof. Vítězslav Kolek
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od ukončení kouření). V této studii bylo dosaženo 20,3% redukce specifické mortality. V Evropě 
proběhla studie NELSON, v rámci níž bylo na základě vyplněného dotazníku pro kuřáky ve věku 
50–75 let s náloží 30 balíčkoroků randomizováno 15 792 těžkých kuřáků (84 % mužů). V této studii 
bylo dle předběžných výsledků dosaženo 26% redukce mortality. Studie NELSON tak představuje 
metodickou předlohu pro přípravu programu časného záchytu karcinomu plic v ČR.

MUDr. Petr Šonka
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MUDr. Ivana Čierná Peterová  
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V následujícím příspěvku přiblížil MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů, roli 
praktického lékaře v programu časného záchytu karcinomu plic. Praktický lékař do tohoto scree-
ningového programu vybírá pacienty, kteří splňují kritéria účasti v projektu (20 balíčkoroků, věk 
55–74 let), a nabídne jim účast v programu včetně intervence k zanechání kouření.

Další příspěvek přednesla MUDr. Ivana Čierná Peterová, místopředsedkyně výboru České pneumo-
logické a ftizeologické společnosti a předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů, zamýšlela 
se nad rolí ambulantního pneumologa v navrhovaném programu časného záchytu karcinomu plic. 
Pneumolog by v takovém programu měl úlohu koordinátora, komunikoval by postup sledování 
a jeho výsledky s pacientem, objednával jej do pneumoonkochirurgického centra v případě patolo-
gického nálezu, vedl dokumentaci daného pacienta a předával zprávy registrujícímu praktickému 
lékaři. Samotné vyšetření se skládá z odebrání anamnézy, fyzikálního vyšetření, funkčního vyšet-
ření, skiagramu hrudníku, intervence k zanechání kouření a odeslání na LDCT do radiologického 
centra. V případě pozitivního nálezu bude pacient odeslán do pneumoonkologického centra ke 
stanovení diagnózy a rozhodnutí o dalším postupu. V případě negativního nálezu se pacient vrací 
k pneumologovi, za 1-2-4 roky je odeslán na kontrolní LDCT a dále zůstává v programu screeningu 
bronchogenního karcinomu. V případě jiného nálezu se pacient vrací k pneumologovi ke komplex-
nímu dovyšetření a převzetí do péče. Součástí příspěvku byla i rekapitulace zhoubného vlivu kou-
ření tabáku na lidské zdraví a také přehled aktivit České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP v oblasti časného záchytu plicních onemocnění boje proti kouření.

Příspěvek paní prof. Evy Králíkové, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku 
z 1. LF UK a VFN, pojednával o významu ukončení kouření pro snížení rizika karcinomu plic. Léčba 
závislosti na tabáku je nejen prevencí karcinomu plic, ale měla by být také součástí léčby karcino-
mu plic. Abstinence pomůže dosáhnout delšího přežití, lepší odpovědi na radioterapii, méně nežá-
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doucích účinků chemoterapie, větší účinnosti chemoterapie, snížení rizika sekundárních nádorů, 
lepšího psychického stavu, a celkového zlepšení zdravotního stavu. Příspěvek poskytl také výčet 
možností léčby závislosti na tabáku: každý lékař, sestra, či jiný zdravotnický pracovník při každém 
klinickém kontaktu má aplikovat krátkou intervenci, intenzivní léčba pak má být k dispozici všem, 
kdo o ni mají zájem. Na webu SLZT.CZ jsou kontakty na 43 center pro závislé na tabáku, přes 
200 vyškolených ambulantních lékařů, kteří jsou ochotni se kuřákům věnovat, a kolem 150 lékáren 
poskytujících poradenství v oblasti odvykání kouření, k dispozici je telefonní linka 800 350 000 
a také několik mobilních aplikací, např. QUITNOW!, kterou využilo již přes 50 tisíc českých kuřáků. 
LDCT screening představuje výbornou příležitost k zanechání kouření. Kuřák podstupující scree-
ningové vyšetření by měl před oznámením výsledku dostat tištěné informace s krátkým doporuče-
ním a kontakty na podporu v odvykání. Léčba by však neměla být povinnou součástí LDCT, mohlo 
by to odrazovat. Měli bychom zdůraznit, že negativní výsledek screeningu neznamená podporu 
kouření. Léčba závislosti na tabáku by měla být obecně součástí standardní onkologické péče.

Další příspěvek s názvem Úloha radiologa při časném záchytu karcinomu plic pomocí nízkodávkového 
CT přednesl doc. Hynek Mírka, zástupce přednosty Kliniky zobrazovacích metod Lékařské fakulty 
v Plzni a České radiologické společnosti ČLS JEP. V úvodu příspěvku pan docent vysvětlil výhody 
využití LDCT oproti klasické skiagrafii, publikované výsledky studií dokazují, že díky většímu záchy-
tu onemocnění v raných stadiích došlo k výraznému snížení mortality u pacientů vyšetřovaných 
LDCT oproti těm, kteří podstoupili pouze skiagrafii. Úlohou radiologa je detekce plicních ložisek, 
vyhodnocení pravděpodobnosti malignity a doporučení dalšího postupu. Screeningová vyšetře-
ní pomocí LDCT představují co nejmenší zátěž pro vyšetřovaného, efektivní dávka je do 1,5 mSv 
a nepoužívá se kontrastní látka. Použití moderní techniky (například ultracitlivé detektory, cínová 
filtrace) snižuje nutnou dávku záření, nové způsoby hodnocení snímku (například CAD – computer 
aided detection software) mají velmi vysokou senzitivitu. Pro pilotní fázi programu je počítáno se 
15 CT pracovišti v rámci komplexních onkologických center. Při zapojení 5–10 % cílové populace 
to představuje 7–14 vyšetření denně. Při dodržení přesně definované kategorizace nálezů a dopo-
ručeného postupu lze významně zvýšit záchyt časných stádií v neprospěch pokročilých.

Prof. Eva Králíková
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Doc. Milada Zemanová z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha v dalším příspěvku objasni-
la roli KOC v zajištění péče o pacienta s pozitivním nálezem v rámci programu časného záchy-
tu karcinomu plic. Komplexní onkologická centra jsou koordinátory a organizátory onkologické 
péče ve svých spádových regionech. Je do nich soustředěna zejména vysoce specializovaná péče, 

Doc. Milada Zemanová    

Doc. Hynek Mírka 
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edukační aktivity i hodnocení kvality a výsledků péče. Role KOC v plánovaném screeningu plicního 
karcinomu modelově čerpá ze screeningu karcinomu prsu. Představa postupu v rámci programu 
časného záchytu karcinomu plic v rámci KOC: při pozitivním nálezu na LDCT v radiodiagnostickém 
centru následuje předání pacienta k ověření biopsií do centra pneumoonkologického, kde dojde 
k upřesnění stadia onemocnění, pacient zde podstoupí funkční testy a následně multidisciplinární 
tým vytvoří návrh léčby. Léčba může být zajištěna i na jiném vhodném pracovišti, ale KOC zůstává 
koordinační úloha. U nemocných nevyžadujících vysoce specializovanou péči je vhodné sledo-
vání v tandemu onkolog + pneumolog v místě bydliště. Program by měl přinést snížení incidence 
pokročilých stadií ve prospěch časných stadií, vzestup četnosti operací, pokles mortality a pokles 
celkové ekonomické zátěže vzhledem k velmi nákladné léčbě pozdních stadií.

V posledním příspěvku popsal prof. Robert Lischke, přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK 
a FN v Motole, roli pneumoonkochirurgické péče o pacienta s karcinomem plic. U této diagnó-
zy existuje velká heterogenita pacientů, je nutné volit individuální přístup na základě posouzení 
funkčního aspektu, tedy celkového stavu pacienta, věku a komorbidit a onkologického aspektu. 
Zásadní chybou je indikovat operaci bez detailního stagingu. Léčba a prognóza je zcela závislá na 
stadiu v době diagnózy, zásadní faktor pro plánování chirurgické léčby je postižení hilových a me-
diastinálních uzlin. Velikost tumoru a prorůstání do okolních struktur nemusí být limitem operace. 
Chirurgie zůstává základní léčebnou modalitou u karcinomu plic, existuje potřeba zvýšení opera-
bility u pacientů, nejvýhodnější je centralizovaná péče v pneumochirurgických centrech, dochází 
k implementaci miniinvazivní chirurgie – VATS a RATS. Stadia IIIA a IIIB mají být operována ve 
vysoce specializovaných centrech.

Prof. Robert Lischke 

Všechny prezentace z konference PREVON včetně videozáznamů jednotlivých vystoupení 
naleznete na https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=konference-2019--prezentace.


