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Vzácná onemocnění ve svém souhrnu
nejsou raritní. MUDr. Kateřina Kubáčková
hovoří o tom, jak se vyvíjí legislativa upravující
dostupnost léčby vzácných onemocnění.

V soutěži o nejlepší mozky máme co
nabídnout. Olomoucký Ústav translační
a molekulární medicíny je prvním z dotažených
velkých evropských strukturálních projektů.
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22. VYDÁNÍ

Pacient má být partnerem – a v urologii obzvlášť
Foto archiv M. Babjuka

„Nemocným s karcinomem prostaty dlužíme přesnější
předpověď průběhu jejich choroby. Tomuto onemocnění nyní rozumíme mnohem lépe, než tomu bylo před
několika málo lety. Tuto znalost ale ne vždy dokážeme využít
ve prospěch konkrétního pacienta,“ říká prof. MUDr. Marko
Babjuk, CSc., předseda České urologické společnosti ČLS JEP.

\ Zmínil jste, že se snažíte s veřejností
více komunikovat o tématu karcinomu
prostaty. Co česká urologie, respektive celé české zdravotnictví dluží těmto pacientům?
Myslím si, že základní problém je
v tuto chvíli posouzení rizika onemocnění a individuální volba léčby založená na tomto vyhodnocení. Dlužíme nemocným přesnější předpověď průběhu
jejich choroby – často se stává, že je léčíme až příliš agresivně, a nebo naopak
jsme málo razantní. V současné době
rozumíme mnohem lépe průběhu onemocnění, než tomu bylo dříve, tuto znalost ale ne vždy dokážeme využít ve prospěch konkrétního pacienta. To se týká
především lokalizovaného onemocnění.
Máme tři možnosti postupu, z nichž ani
jedna není non lege artis – radikální prostatektomie, radioterapie a nebo můžeme
pacienta jen sledovat, když se domníváme, že jej nádor neohrožuje a ohrožovat
nebude. Problém je, že agresivitu, a dokonce i velikost nádoru dokážeme v době
stanovení diagnózy odhadnout jen orientačně. V současné době díky testování PSA detekujeme nádory ve stále časnějším stadiu, což přináší vyšší naději
na vyléčení, ale na druhou stranu se pro-

hlubuje i problém přílišného zatěžování
pacientů léčbou – tzv. overtreatment. Pro
definitivní rozhodnutí je důležitá i spolupráce s pacientem, který participuje
na rozhodnutí.
\ Jsou ale pacienti schopni se kvaliﬁkovaně rozhodnout?
Je to velmi individuální. Jsou tací, kteří přicházejí vybaveni překvapivě širokými informacemi, i když někdy různé
kvality, a chtějí o svém problému diskutovat. Na druhé straně je řada těch, kteří
se zdráhají vzít na sebe rozhodnutí a říkají: „Já to nechám na vás.“ Vtáhnout
pacienta do rozhodovacího procesu je
asi dobré kdykoli, ale zrovna u karcinomu prostaty to má mimořádný význam.
\ Jak se mění názor urologické obce
na využití speciﬁckého prostatického
antigenu v časném záchytu karcinomu prostaty?
Specifický prostatický antigen je marker
specifický pro prostatu jako takovou, nikoli pro nádor. S jeho zvyšující se koncentrací stoupá pravděpodobnost, že pacient
má karcinom prostaty, ale nedává jistotu
onkologické diagnózy. Hodnotu PSA posuzujeme stále více individuálně. Dnes
obecně považujeme u mužů mladších
65 let za hraniční hodnotu již 2,5 ng/ml
a vyšší. Na druhou stranu, u osmdesátiletého pacienta s řadou komorbidit nemusí být hodnota 4 ng/ml nijak dramatická. U pacientů, kde máme podezření,
indikujeme biopsii prostaty. Je-li negativní, zvažujeme v definovaných případech
i její opakování. Máme několik nových
markerů, které nám mohou při indikaci zvláště opakovaných biopsií pomoci,
týká se to například frakcí PSA, jako je
tzv. PHI – Prostate Health Index či procento volného a vázaného PSA. Můžeme používat i marker, který se stanovuje
z moči po masáži prostaty, označovaný
jako PCA 3. Všechna tato vyšetření nám
ale pouze upřesňují odhad, zda pacient
má nebo nemá nádor. To se týká i zobrazovacích metod, jako je NMR, nebo
nové modality transrektální ultrasonografie, také ty se posunuly směrem k větší
přesnosti odhadu rizika. Biopsii prostaty však žádná ze zmíněných metod nahradit nemůže.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ B5
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\ Spolu se svými kolegy z výboru jste veřejného povědomí o urologii vůbec,
v čele České urologické společnosti jako první téma jsme zvolili karcinom
něco málo přes rok, co se za tu dobu prostaty a dá se říci, že se nám docela
dařilo je dostat do médií.
změnilo?
Z hlediska výboru asi to, že máme větší zkušenosti a na řadu věcí přece jen \ Jak se vyvíjela jednání s organizátory
poněkud jiný náhled. Do voleb jsme a plátci péče? Kde jste uspěli a kde ne?
vstupovali s několika základními cíli. Hodně se mluvilo o restrukturalizaci
Tím prvním bylo posílení ekonomic- lůžkového fondu, v našem oboru jsme
ké stability a zefektivnění činnosti spo- s pojišťovnami řešili například otázku
lečnosti, a to včetně profesionalizace hraničních počtů tzv. klíčových výkonů.
činnosti sekretariátu. To se myslím po- V urologii byla vedena jednání o radikáldařilo. Podle mého názoru se také zlep- ní prostatektomii, radikální cystektomii
šila komunikace výboru s členy, mimo a nefrektomii. Domnívám se, že jsme dojiné díky pravidelně rozesílanému elek- šli k racionální dohodě, která by na jedné
tronickému bulletinu. Velké úsilí jsme straně odstranila extrémy, kdy tyto návěnovali edukačním aktivitám, uved- ročné operace jsou na daném pracovišti
li jsme v život projekt, kterému říkáme prováděny jen okrajově a na druhé straČeská akademie urologie – mimocho- ně by neohrozila dostupnost péče a nedem zkratky ČUS A ČAU jdou docela způsobila nějaké zemětřesení. Považuji
Dá se říci, že v léčbě pokročilých stadií,
hezky k sobě. Už v rámci výroční kon- za důležité, že všichni primáři urologiczvláště nádorů v tzv. kastračně refrakterním stadiu, zažíváme revoluci. V rychference proběhlo pod touto značkou ně- kých oddělení o těchto jednáních byli
kolik edukační kurzů a pokračovali jsme průběžně informováni. Úplně spokojeni
lém sledu po sobě se objevilo několik noi edukačními aktivitami v regionech. ale samozřejmě nikdy všichni být nemových léčebných modalit. Domnívám se,
S jejich kvalitou můžeme být, zdá se, hou. Chápu třeba, že velmi zkušený opeže urolog by měl mít k této léčbě přístup,
spokojeni, alespoň podle prvních reakcí ratér může pracovat v zařízení, kde celkozvláště k té, která navazuje na operačúčastníků. Velkým úspěchem bylo, že vá operativa není rozsáhlá, a on osobně
ní výkon, případně mu předchází,“ říká
do České republiky přijeli někteří by se nějakými restrikcemi cítil poškoprof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
významní hosté ze zahraničí, na výroční zen. Ke koncentraci péče ale u těch nákonferenci jsme přivítali i generálního ročnějších zákroků dochází celosvětově tedy výkony vhodné pro jednodenní chisekretáře Evropské urologické a z čistě odborného hlediska jsou mnoh- rurgii nebo výkony, u kterých může být
společnosti profesora Abrahamssona. dy diskutována i přísnější kritéria.
jen jeden operatér.
Dalším cílem bylo dosáhnout zapojení
většího počtu urologů do aktivní činnosti \ A jak jste přijímali návrhy na společ- \ Velmi živým tématem v poslední
ve společnosti. Zdá se, že k posunu ný lůžkový fond, který by urologie měla době jsou roboticky asistované výkodochází zvláště u mladé generace, sdílet s ostatními chirurgickými obory? ny. S čím do těchto diskusí přicházíte?
velmi dobře spolupracujeme například Více méně rezervovaně. Společný lůž- Roboticky asistovaným výkonům v uros rezidenty. Výbor se snaží ocenit jejich kový fond neodpovídá naší představě logii jsme věnovali velkou pozornost. Konejlepší publikace a pomoci jim s účastí o koncepci urologie a takto uspořáda- legům, kteří mají tuto oblast na starosna mezinárodních kongresech. Určitě ná zařízení v žádném případě nemo- ti, se podařilo připravit registrační listy
k lepšímu se změnily naše webové hou tvořit významný prvek sítě urolo- pro jednotlivé výkony. Nový sazebník
stránky. Mají modernější design gické péče. Vidíme ale, že je to trend, se zatím přijat nebyl, ale naše společnost
a podařilo se vytvořit mechanismus kterým souhlasily i jiné chirurgické obo- je po formální stránce v této oblasti přisměřující k tomu, aby byl web živý, ry, a v budoucnu bude obtížné se pro- pravena. Proběhla rovněž řada akcí, kde
měl dynamiku a skutečně odrážel dění ti němu úplně vymezovat. Trváme však se jednalo o postavení robotiky v urolovGLDEBLQ]B[BSGI6HVWDYD6WUiQND
urologii. Z mého pohledu bylo neméně na tom, že v tomto režimu bude posky- gii, vypracovali jsme návrh koncepce jedůležité, že jsme usilovali o zlepšení továno jen limitované spektrum péče – jího rozvoje a předložili ji ministerstvu

zdravotnictví. Na tuto aktivitu navázaly
návrhy ze strany gynekologů, chirurgů
a dalších společností, kterých se tato oblast týká. Co se koncepce týče, jsme se ale
zatím nedostali k nějakému konkrétnímu závěru a zde vidíme velký dluh. Robotické operace jednoznačně podporujeme, představují krok vpřed, ale musí to
být v souladu s celkovou koncepcí péče
jak v urologii, tak v onkologii, protože
většina těchto výkonů je z onkologických indikací. Proto jsme jednoznačně definovali, jak by mělo do budoucna
vypadat urologické pracoviště, na kterém bude robotika realizována, a jak by
měla vypadat návaznost na onkologickou
péči, přesněji na komplexní onkologické
centrum. Vezměme v úvahu, že radikálních prostatektomií se v České republice
provádí kolem více než dvou tisíc ročně,
z toho roboticky asistovaných je přes osm
set, což je poměrně významný podíl. Roboticky asistované operace proto nemohou být vytrženy z kontextu komplexní
péče o nádorová onemocnění.
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čení statiny dostanou iktus, jeho průběh
je méně závažný a méně často končí fatálně. Pacienti mají lepší klinické výsledky,“ zdůraznil prim. Tomek. U pacientů,
kteří po ischemické CMP prodělali iktus
hemoragický, by měly být statiny bez přerušení podávány ještě jeden až tři měsíce po příhodě a dále je vhodné postupovat dle etiologie krvácení.

Očkování proti ateroskleróze se
stává realitou
Profesor MUDr. Vladimír Bláha, CSc.,
z III. interní gerontologické a metabolické kliniky FN v Hradci Králové věnoval
svou přednášku v sekci hot lines v sou-

mie. Pacienti užívající statiny, ale se stále
vysokými hodnotami LDL cholesterolu,
byli randomizováni k jedné ze dvou dávek AMG-145 podávané jednou měsíčně po dobu čtvrt roku nebo k placebu.
Bylo dosaženo podobných pozitivních
výsledků jako ve studii GAUSS, navíc
bylo pozorováno také snížení triglyceridů a lipoproteinu (a). Studie LAPLACE-TIMI 57 a MENDEL přidaly ke zkušenostem s inhibitorem PCSK-9 výsledky
u dalšího tisíce nemocných a dosáhly podobně robustních výsledků jako dvě výše
citované práce – koncentrace LDL cholesterolu se snížily o 50 až 60 procent.
Svůj inhibitor PCSK-9 s názvem RN-316

HDL má opravdu mnohotvárné funkce nejen v procesu aterogeneze a je těžké určit, které HDL částice jsou ty spojené se snížením rizika kardiovaskulárních
a cerebrovaskulárních příhod,“ komentoval výsledky doc. Vrablík. Dalcetrapib
sice navýšil množství HDL částic, ale pacienti měli ve srovnání s placebem také
o něco vyšší krevní tlak a vyšší hodnoty
CRP poukazující na vystupňování systémového zánětu, který je podstatou aterosklerózy. V současnosti běží velké studie
REVEAL a ACCELERATE s anacetrapibem a evacetrapibem, které mají mimo
jiné nižší afinitu k CETP než dalcetrapib. Docent Vrablík je přesto skeptický:

v druhé fázi klinického zkoušení úspěšně
testuje také společnost Pfizer. Společnosti Sanofi a Regeneron již na konci roku
2012 ohlásily zahájení ODDYSSEY Outcomes, studie třetí fáze, jež se chystá zahrnout ambiciózní počet cca 18 000 pacientů s akutním koronárním syndromem
(ACS) a zvýšenými hodnotami LDL cholesterolu. Pacientům bude podáván subkutánně inhibitor PCSK-9 jako přídatná léčba k maximálním dávkám statinů
a bude sledován vliv této terapie na výskyt
kardiovaskulárních příhod. „Inhibitory
PCSK-9 se jeví jako velmi slibná skupina, která v klinickém testování postupuje rychle kupředu. Cílovou skupinou pro
tuto léčbu budou pacienti netolerující statiny, heterozygotní a pravděpodobně též
homozygotní nemocní s familární hypercholesterolémií a osoby s vysokým rizikem, u nichž se nedaří dosahovat cílových
hodnot LDL cholesterolu aktuálně dostupnými způsoby,“ uzavřel prof. Bláha.

„Nevidím důvody k optimismu. Myslím si, že trapiby nemohou ovlivňovat
vše kolem HDL pozitivně. HDL částice
doslova nabitá cholesterolem asi nemůže plnit všechny své funkce tak, jak má.
Navíc se zdá, že HDL cholesterol není
optimální marker mnohotvárné funkce HDL částic.“

Ilustrační foto archiv

ku příznaků a nejméně 30 minut trvání příznaků. Prim. Tomek také doplňuje:
„Byla prolomena kontraindikace daná věkem. Dnes víme, že z IVT profitují všechny věkové skupiny.“ Počet pacientů, kteří
v ČR podstoupí IVT, kontinuálně narůstá, v tomto směru si Česko oproti jiným
zemím střední a východní Evropy vede
více než výborně. Pokud doba od prvních příznaků překročí 4,5 hodiny, přicházejí na řadu mechanické postupy, intraarteriální trombolýza, ultrazvuk, laser
či jejich vzájemné kombinace. IVT je kontraindikována u pacientů s antikoagulační
léčbou, je však možné u nich provést mechanickou rekanalizaci v KCC.

Sekundární prevence CMP
Sekundární prevence CMP byla tématem samostatné přednášky prim. Tomka. Zabránit recidivě iktu je důležité, neboť mortalita při recidivě může být až 40
procent. Sekundární prevence má začínat hned v prvních minutách prvního
iktu a základem je správná stratifikace
pacientů. Kolem 30 % případů tvoří ikty
kardioembolické, 30 % ikty tzv. kryptogenní, 15 % ikty vzniklé v důsledku aterosklerózy velkých tepen a ostatní ikty jdou
na vrub nemoci malých tepen. Obecně
nejvyšší riziko recidivy mají nemocní
s kardioembolickou CMP, roli hraje i čas
– pacienti s nemocí velkých tepen recidivují v prvním čtvrtroce až v 19 procentech. Magnetická rezonance pomáhá určit
rozsah, lokalizaci a tvar postižení a etiologii CMP. „Dnes se rozvíjí koncept opakovaného snímkování jedenkrát ročně,
který umožňuje detekovat tiché ikty u pacientů v sekundární prevenci a upravovat léčbu,“ řekl prim. Tomek. K vyšetření
stavu tepenného řečiště po CMP se provádí ultrazvuk extra- a intrakraniálních
tepen nebo pro lepší přehled angiografie
či CT. Srdce se vyšetřuje pomocí jícnového echa a pacientům by měl být aspoň
48 hodin po CMP monitorován srdeční
rytmus. Součástí péče o pacienta po iktu
je samozřejmě také standardní vyšetření přítomnosti koagulopatií a rizikových
faktorů aterosklerózy.

Antiagregovat nebo
antikoagulovat?
Antitrombotická léčba je základem sekundární prevence u pacientů po CMP, podle prim. Tomka lze zjednodušeně říci, že
pacienti po kardioembolické CMP mají
být vždy antikoagulováni a ostatní by měli
dostat antiagregační léčbu. Ve farmakoterapii není mnoho nového, obecně vzato pacienti s aterosklerózou velkých tepen a kardiálními komorbiditami typu
ICHS více profitují z antiagregace klopidogrelem, zatímco duální terapie aspirinem a dipyridamolem je vhodná při nemoci malých tepen a u diabetiků. Duální
léčba acetylsalicylovou kyselinou a klopidogrelem je leaderem v kardiologii, u neurologických pacientů je však příliš riziková z pohledu intrakraniálních krvácení
a používá se jen ve specifických případech
(např. u pacientů s intrakraniální stenózou
a vysokým rizikem recidivy CMP). Nové
léky prasugrel a vorapaxar jsou u osob
po CMP kontraindikované, tikagrelor pak
představuje specifickou možnost na pomezí, kterou lze využít v případě selhání indikované léčby. Co se týče antikoagulancií, v prevenci kardioembolismu se
na pomyslných miskách vah ocitá warfarin a moderní antikoagulancia. Jak ukázala studie RE-LY z roku 2009, dabigatran
v dávce 150 mg snížil riziko CMP nebo
systémové embolie v primární a sekundární prevenci až o 35 % a jednoznačně
výhodné je i to, že ve srovnání s warfarinem signifikantně snižuje riziko intrakraniálního krvácení a mortality v jeho
důsledku. Zvláště významná u nemocných po CMP je intervence hypertenze
a léčba statiny. Statiny významně redukují vznik fatálních i nefatálních CMP u pacientů se všemi podtypy iktů. „Snažíme
se proto podávat všem pacientům vysoké dávky statinů, u nichž je důležitý i jejich pleiotropní efekt – i když pacienti lé-

časnosti snad nejnadějnější nové lékové
skupině snižující LDL cholesterol, inhibitorům PCSK-9. Příběh této lékové skupiny je velice dynamický – v roce 2003
byl u dvou žen s velmi nízkými koncentracemi LDL cholesterolu popsán gen,
který kóduje PCSK-9 čili enzym zvaný
proprotein konvertáza subtilisin/keksin
typ 9. V létě 2012 pak byla publikována studie fáze I s blokátorem PCSK-9
a na podzim vyšly výsledky série čtyř
studií fáze II a jedné studie v klinické
fázi III. PCSK-9 je bílkovina produkovaná hepatocyty a částečně také enterocyty,
která se váže na LDL receptory a umožňuje jejich degradaci lyzozomy. Inhibicí
PCSK-9 zjednodušeně dochází k tomu,
že LDL receptory nepodléhají degradaci a jejich část se může vracet po internalizaci do cytoplazmy zpět na buněčnou
membránu povrchu hepatocytů a znovu vychytávat LDL částice. Podle profesora Bláhy nebyly u lidí dosud zjištěny nežádoucí účinky blokády PCSK-9,
při experimentech u myší však blokáda
PCSK-9 vyvolala hypertrofii adipocytů,
která v kombinaci s léčbou statiny vedla k cytotoxickému poškození pankreatu. Může také docházet k blokádě sodíkového kanálu, zvýšené reabsorpci natria
a následnému vzniku hypertenze. Možností, jak inhibovat PCSK-9, je několik, v současnosti se nejslibněji jeví lidské či jiné monoklonální protilátky proti
PCSK-9. Prof. Bláha se podrobněji zmínil právě o čtyřech studiích fáze II, jejichž
vzájemně konzistentní výsledky byly poprvé představeny loni na kongresu American Heart Association. Studie GAUSS
byla provedena u 160 pacientů netolerujících statiny, kteří byli randomizovaně
rozděleni k léčbě třemi různými dávkami
inhibitoru PCSK-9 s názvem AMG-145
(subkutánní injekce podávaná jednou
za čtyři týdny), ke kombinaci AMG-145
s ezetimibem 10 mg denně nebo k léčbě
ezetimibem samotným. Léčba inhibitory PCSK-9 byla spojena s velkou redukcí LDL cholesterolu, nejlepších výsledků
pak bylo dosaženo kombinací AMG-45
s ezetimibem (v závislosti na dávce došlo ke snížení koncentrace LDL cholesterolu až o 63 %). Nežádoucí účinky testované léčby byly nevýznamné, myalgie se
objevovala jen u malého počtu nemocných. Druhou studií s AMG-145 byla
studie RUTHERFORD, provedená u heterozygotů familiární hypercholesterolé-

Trápení s trapiby
Zatímco inhibitory PCSK-9 kráčejí slibně ke svému cíli v ovlivňování lipidového spektra, takzvané trapiby, inhibitory
CETP (cholesterylester transfer proteinu), dosud nenaplnily očekávání vědců,
a dokonce přinesly řadu závažných otázek, které problematizují nastolený koncept HDL cholesterolu. Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., situaci komentoval
v souvislosti s výsledky předčasně ukončené studie dal-OUTCOMES. Trapiby
mají ovlivňovat metabolismus inhibicí
přenosu triglyceridů a cholesterolových
esterů mezi lipoproteinovými částicemi.
To má za následek masivní zvýšení koncentrace HDL. U vůbec první účinné látky, torcetrapibu, se nepotvrdil pozitivní
vliv na kardiovaskulární výsledky pacientů. Za příčinu byl označen nežádoucí účinek torcetrapibu na krevní tlak – šlo o tzv.
off-target efekt cestou ovlivnění mineralokortikoidní osy (RAAS). Dalcetrapib, který již RAAS negativně neovlivňoval, byl
testován v morbiditně-mortalitní studii
dal-OUTCOMES u cca 16 000 pacientů po akutním koronárním syndromu.
Sice zvýšil koncentrace HDL cholesterolu o přibližně 25 %, ale nepřinesl změnu v primárních sledovaných ukazatelích
ve srovnání s placebem. „Neexistovala
souvislost mezi HDL cholesterolem a kardiovaskulárními onemocněními podmíněnými aterosklerózou. Zdá se tedy, že

Léčba hypertenze u pacientů
s diabetem je stále aktuální téma
I proto si tato problematika získala prostor v programu 16. kongresu o ateroskleróze. Profesorka Hana Rosolová z Cen-
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tra preventivní kardiologie II. interní
kliniky FN v Plzni v rámci sekce hot lines představila výsledky studie TEAMSTA Diabetes, která měla za cíl zjistit, zda
je u pacientů s diabetem 2. typu kombinační léčba telmisartanem a amlodipinem superiorní vůči monoterapii
amlodipinem. Do této randomizované,
dvojitě zaslepené studie byli zařazeni pacienti s hypertenzí prvního až druhého stupně (tj. se systolickým TK 141 až
179 mm Hg) a diabetem 2. typu ve věku
18 let a více. Po týdení wash-out periodě bylo pacientům podáváno dva týdny placebo, po němž následovalo zaslepené titrování studijní léčby k cílovým
dávkám: amlodipinu 10 mg a telmisartanu 80 mg. Aktivní léčba trvala celkem
osm týdnů. Cílová hodnota TK byla stanovena na 140/90 mm Hg. Na konci osmého týdne se ukázalo, že kombinační
léčba byla ve snižování TK učinnější než
monoterapie amlodipinem. Signifikantní rozdíl byl zjištěn už na konci prvního týdne léčby. V rameni s kombinovanou léčbou dosáhlo cílových hodnot sTK
73 % pacientů a průměrné hodnoty sTK
zjištěné ambulantním monitorováním
TK se pohybovaly celkově níže u pacientů s kombinovanou terapií. „Byl zachován cirkadiánní rytmus krevního tlaku,
a co je důležité, kombinační terapie udržovala ranní hodnoty systolického tlaku
nižší, což je zvláště žádoucí z hlediska
prevence infarktů myokardu a cévních
mozkových příhod,“ uvedla prof. Rosolová. „Studie prokázala to, co víme –
že kombinace metabolicky neutrálního
amlodipinu s inhibitorem RAAS telmisartanem je velmi účinná a velmi vhodná
v léčbě hypertenze u pacientů s diabetem
2. typu.“ Tato kombinace až o polovinu
redukuje výskyt periferních otoků, a také
snižuje albuminurii (čím vyšší je dávka
telmisartanu, tím vyšší je redukce albuminurie), která velice významně zvyšuje kardiorenální riziko a často se vyskytuje u pacientů s diabetem a hypertenzí.
Telmisartan a amlodipin se v kombinaci
vzájemně potencují a tato kombinace je
kardio-, nefro- a celkově vazoprotektivní.
Mgr. Krystýna Čillíková,
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Pacient má být partnerem…
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\ A jak vypadá současná situace
u metastazujícího karcinomu prostaty?
Dá se říci, že v léčbě pokročilých stadií, zvláště nádorů v tzv. kastračně
refrakterním stadiu, zažíváme revoluci. V rychlém sledu po sobě se objevilo několik nových léčebných modalit.
V zásadě jde o čtyři skupiny látek –
inovativní chemoterapie, nové hormonální terapie, imunoterapie a také přípravek využívající radioizotopů. Tyto
léky dokážou prodloužit přežití pacienta v řádu spíše měsíců, nikoli let.
Nemocné nevyléčí, dávají jim však určitou naději a rozšiřují naše terapeutické možnosti. Naprosto unikátní českou
aktivitou v tomto kontextu je vakcína, která vznikla na Ústavu imunologie 2 LF UK. Její účinek vychází z aktivovaných dendritických buněk, což
jsou nejúčinnější buňky pro zahájení
imunologické odpovědi – jako jediné
mohou aktivovat naivní T-lymfocyty, a tím nastartovat specifickou imunitní reakci. Přípravek navíc na svém
povrchu prezentuje mnoho různých
antigenů, které pocházejí z nádorových linií karcinomu prostaty. Vakcína úspěšně prochází klinickým zkoušením, letos se předpokládá zahájení
třetí fáze. Program klinického hodnocení je u ní pojat skutečně široce.
\ Tyto léky mají jednu vlastnost
společnou – nejsou levné. Zatím pla-

tí pravidlo, že nákladné protinádorové přípravky je možné podávat pouze
v komplexních onkologických centrech.
Není to do budoucna pro urology limitující?
To je obecný problém, který se začíná týkat stále více oborů. Náš názor na to bude
asi vždycky trochu jiný než názor klinických onkologů. Domnívám se, že urolog
by měl mít k této léčbě přístup, zvláště k té,
která navazuje na operační výkon, případně mu předchází. Respektujeme ale přitom nutnost komunikace v rámci multidisciplinárních týmů. Současně je nutné
reflektovat novou situaci a rozšiřovat vzdělání urologů v oblasti onkologické léčby –
proto je v současné době připraven návrh
na nový certifikovaný kurz v onkourologii. Hovoříme-li o léčbě urologických nádorů, jsem rád, že přes některé rozdílné
názory je naše komunikace s onkologickou společností velmi dobrá. Potvrdilo to
i nedávné řešení jednoho zcela praktického problému. Na celém světě je nyní nedostatek BCG vakcíny, která se používá
v léčbě některých nádorů močového měchýře. Dominantní výrobce odstavil přechodně své výrobní kapacity z důvodu
rekonstrukce. Našeho trhu se to dotklo
velmi dramaticky, protože dodávky zajišťoval jen on. U části pacientů, ne u všech,
lze vakcínu nahradit intravezikální chemoterapií. To jsme řešili s onkologickou
společností, se kterou jsme jednali o získání výjimky, aby urolog mohl tuto léčbu
aplikovat, a velice oceňujeme její vstřícné
Lucie Ondřichová
stanovisko.

