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Vážené kolegyne...
         Vážení kolegové...

ˇ

Připravili jsme pro vás nový časopis Onkologická farmacie.  
Na první pohled se může zdát, že se jedná pouze o úzkou 
specializaci skupiny nemocničních lékárníků. Není tomu tak. 
Chceme přinášet nové poznatky nejen z onkologické farmacie 
a onkologie, ale také z každodenní komunikace s onkologickými 
pacienty. Setkáváme se s nimi v lékárně, v nemocnici, mezi 
známými i mezi nejbližšími. Každý den a každý z nás.

Během svého života postihne maligní onemocnění každého 
třetího obyvatele naší republiky. Každý čtvrtý na tuto diagnózu 
umírá. Taková čísla jsou dobrým důvodem, abychom informace 
týkající se nádorových onemocnění pečlivě vyhledávali, 
studovali a následně na potřeby pacientů i co nejlépe reagovali. 
„Rakovina“ se dnes již změnila z onemocnění v krátké době 
letálního na onemocnění chronického charakteru. Naši pacienti 
podstupují operace, chemoterapii, radioterapii, biologickou 
léčbu a při tom vychovávají děti, chodí do zaměstnání, pracují 
na zahrádce, cestují na dovolenou… Můžeme jenom obdivovat, 
jak dokáží překonávat ochromení strachem z potenciálně 
smrtelné choroby, vyrovnávat se s nepříjemnými vedlejšími 
účinky léčby a žít běžným, přesto vzácným životem.

Každý z vás si již dávno našel vhodné médium, ze kterého 
čerpá novinky a zkušenosti. My vás chceme oslovit praktickými 
poznatky. Seznámit vás s našimi pracovišti, s jejich vývojem  
a provozem. S aktuálními farmakoterapeutickými problémy  
v onkologii. Budeme představovat osobnosti onkologické 
farmacie i významné onkology a přibližovat vám jejich názory  
a zkušenosti. Časopis bude distribuován nejen do lékáren 
nemocničních, ale také těch veřejných. Právě zde může pacient 
získat první informace o své nemoci, vhodné prevenci, 
podpůrné léčbě, či vhodných potravinových doplňcích.

Dostává se vám do rukou první číslo Onkologické farmacie. 
Vzniklo díky nadšení a zájmu několika jedinců o tento 
perspektivní farmaceutický obor. Naším cílem je získat váš 
zájem a rozšířit řady farmaceutů a farmaceutických asistentek 
schopných správně komunikovat s onkologickými pacienty  
a přispět tak ke zlepšení jejich těžké životní situace.

Evropská společnost onkologické farmacie má inspirující motto: 
„V centru naší pozornosti stojí pacient“. Všichni víme a cítíme, 
že by to tak mělo být. Budeme potěšeni, podaří-li se nám  
k tomu přispět.

Věříme, že se nám podaří vás zaujmout a najít mezi vámi nové 
autory, kteří se dokáží o své zkušenosti podělit s ostatními. 
Onkologická farmacie chce být časopisem atraktivním  
a pestrým. Takovým, který děláme pro sebe a na kterém se 
může podílet každý z vás.

Děkujeme všem, kteří přispěli ke vzniku nového 
časopisu, k jeho obsahové náplni, tisku i k jeho 
distribuci. Přejeme si, aby se vám první číslo líbilo  
a našlo pevné místo ve vašich knihovnách.

PharmDr. Petra Vašutová 
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, 
Vedoucí Oddělení přípravy cytostatik
e-mail: petra.vasutova@vfn.cz

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. 
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha, 
Ústavní klinický farmaceut,  
Oddělení klinické farmacie
e-mail: irena.netikova@fnb.cz

Mgr. Petr Palouš
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, 
Vedoucí Oddělení přípravy cytostatik
e-mail: petr.palous@ftn.cz
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Príprava cytostatik 
v lékárnách

ˇ

Mgr. Petr Palouš
Vedoucí Oddělení přípravy cytostatik Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze

Příprava cytostatik se 
v nemocničních lékárnách 
stala dnes již běžnou 
součástí pracovních náplní 
lékárníků i farmaceutických 
asistentů. Díky velmi přísně 
nastaveným kritériím pro 
provoz oddělení Centrální 
přípravy cytostatik se tak  
k pacientovi  dostává produkt 
vysoké kvality, jehož přípravu 
zajišťují právě zaměstnanci 
lékárny. Pro ně je rozvoj 
onkologické farmacie 
příležitostí, jak rozšířit své 
odborné znalosti a spektrum 
vysoce kvalifikovaných 
činností, které mohou  
v lékárně provádět. Sestrám 
tím umožňují získat více 
času na péči o pacienta a na 
vlastní aplikaci připravené 
infúze. Tyto aspekty dávají 
naději, že se onkologická 
farmacie bude i nadále 
rozvíjet nejen ku prospěchu 
zúčastněných odborných 
pracovníků, ale zejména 
ku prospěchu samotných 
pacientů.

Onkologická farmacie se v České re-
publice rozvíjí od konce 90. let. U vzni-
ku nového oboru stál Dr. Martin Beneš, 
kterému se podařilo v Brně v Masary-
kově onkologickém ústavu vybudovat 
první špičkové pracoviště tohoto typu.
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Díky mezinárodním kontaktům bylo 
umožněno některým kolegům sbírat 
zkušenosti v zahraničí a získané po-
znatky zúročit v našich podmínkách. 
Tak se  začala rozšiřovat síť nemocnič-
ních lékáren, schopných a ochotných 
poskytnout tuto službu onkologickým 
klinikám.

HiSTorie a SoučaSnoST
První lékárnou s centrální přípravou se 
v Praze stala nemocnice Na Bulovce. 
Následovala Všeobecná fakultní ne-
mocnice, jejíž pracoviště dnes patří 
mezi nejmodernější a nejpokrokovější  
v České republice. Dnes bychom hle-
dali významnou nemocnici bez lékárny  
s přípravnou cytostatik mnohem obtíž-
něji než tomu bylo ještě před pár lety. 
Napomáhá tomu legislativa, resp. zá-
kon č.378/2007 Sb. O léčivu, podle 
nějž je lékárna oprávněna k přípravě lé-
čiv v rozsahu a za podmínek stanove-
ných vyhláškou č.84/2008 Sb., kterou 
se stanoví správná lékárenská praxe. 
Dle této vyhlášky musí být individuální 
příprava sterilních léčivých přípravků 
skupiny cytotoxických látek prováděna 
v podtlakových bezpečnostních bo-
xech s vertikálním laminárním proudě-
ním vzduchu třídy čistoty A a odtahem 
mimo prostor, které jsou umístěny  
v prostoru třídy čistoty vzduchu C  
a jsou vyhrazeny pro tento účel. Z dané 
vyhlášky vyplývá, že pokud jednotlivé 
kliniky či ambulance nemají vhodné 
předepsané zázemí, nemohou cytosta-
tika připravovat. Naopak to nezname-
ná, že tato pracoviště musí být zřizová-

na pouze ve státních zařízeních.  
Ve světě zcela běžně a i u nás najdeme 
pracoviště s centrální přípravou i v zaří-
zeních soukromých.

rozvoj SaMoSTaTnýCH  
PříPraven 
Rozvoji těchto pracovišť napomáhají  
i samotní lékaři. Stalo se určitou presti-
ží významných českých klinik, že cyto- 
statika nemusí ředit v rychlosti sestry 
na odděleních, ale že jsou připravová-
ny a kontrolovány vyškolenými odbor-
níky v lékárně, tedy že jejich pracoviště 
má vlastní samostatnou přípravnu.
Vlastní začátky provozu jednotlivých 
pracovišť  nebyly vždy snadné. Na jed-
né straně nezkušenost a obavy lidí, vy-
braných pro tuto práci, aby něco nepo-

kazili. Na druhé straně tlak na co nej-
rychlejší přípravu a udržení plynulého 
provozu na jednotlivých odděleních  
a ambulancích. Stejně tak obavy zod-
povědných sester, které najednou za-
čaly dostávat produkty k aplikaci a ne-
měly tušení, co se s tím v té lékárně 
vlastně dělo. Byly zvyklé na vlastní pří-
pravu. Měly jistotu, že aplikují to, co 
samy připravily.

Také naše pracoviště se potýkalo s tě-
mito bolestmi a tak občas nastala at-
mosféra velkého napětí a nervozity.
Vznikal začarovaný kruh nespokoje-
nosti. Pacient čekal na svou infúzi déle 
než byl zvyklý a svou nespokojenost 
dával najevo sestrám. Ty si stěžovaly 
na magistry v lékárně, magistři zodpo-
vědní za přípravu tlačili na farmaceutic-
ké asistentky, aby zrychlily práci a ty 
byly nešťastné, protože dělaly co moh-
ly a rychleji to nešlo. K výraznému po-
sunu došlo po on-line propojení lékár-
ny a onkologické kliniky. Ani to však 
nestačilo k dosažení plné spokojenosti. 
Lékárna musela s klinikou začít inten-
zivně komunikovat. Bylo nezbytné za-
čít hledat kompromisy, umět porozu-
mět práci toho druhého a respektovat 
ji. Vyjít si vzájemně vstříc. Paradoxně 
tak vznikl jeden z velkých pozitivních 
přínosů této práce. Lékárník začal spo-
lupracovat s lékaři, se sestrami a celý 
jeho tým se stal nedílnou součástí péče 
o onkologického pacienta.

TýMové PráCe
Zapojením zaměstnanců lékárny do 
týmu pečujícího o konkrétní pacienty, 
se výrazně zlepšila kvalita poskytované 
péče. V odpovídajících podmínkách je 
zajištěna vícenásobná kontrola podá-
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vaných dávek, stanovení maximálních 
koncentrací, důsledná ochrana před 
působením světla i jasně stanovená 
doba použitelnosti. Tyto údaje usnad-
ňují sestrám identifikaci a snadno si je 
může zkontrolovat i pacient na pře-
hledných signaturách. Pacient by měl 
pocítit, že se mu odměnou za časovou 
prodlevu dostává kvalitnější produkt.

Spolupráce lékárníků a sester může 
vést také ke zkvalitnění prostředí, kde 
se s cytostatiky manipuluje. Bezpeč-
nost je jedno z nejcharakterističtějších 
slov spojených s prací v centrálních 
přípravnách. Bezpečnost nejen vlastní 
přípravy, ale také prostředí, ve kterém 
se zaměstnanci při přípravě pohybují. 
Vybavení pracovišť balíčkem pro likvi-
daci případných nehod, tzv. Spill kitem 
a roztoky pro dekontaminaci jsou na 
těchto pracovištích standardem. Ne 
vždy mají toto vybavení na nemocnič-
ních odděleních, kde se cytostatika po-
dávají. Prostředí čistých prostor se 
pravidelně monitoruje a v případě zjiš-
těných závad se okamžitě přijímají 
opatření k nápravě. V této souvislosti je 
vhodné zmínit jednu závažnou nevýho-
du našich pracovišť.  Tou jsou vysoké 
finanční náklady na provoz a udržení 
požadované kvality prostředí. Přesto 
se s kolegy domníváme, že se jedná  
o efektivní investice. Snahou všech 
provozovatelů těchto oddělení je maxi-

mální ochrana zdraví zaměstnanců  
a minimalizace rizik, z dané práce vy-
plývajících

zajíMavý ParaDox
Z vlastní zkušenosti si dovolím popsat 
zajímavý paradox, se kterým jsem se 
při budování našeho oddělení setkal. 
Neustálé zdůrazňování nutnosti re-
spektovat přísná kritéria spojená s pro-
vozem, používání dvojích chemopro-
tektivních rukavic, jejich pravidelná vý-
měna, používání vždy sterilních kombi-
néz, roušek či pokrývek hlavy, podlo-
žek a dezinfekcí, stejně jako nutnost 
hlásit sebemenší nehodu nebo pochy-
bení při přípravě, vyvolávalo v zaměst-
nancích pocit, že se jedná o práci velmi 
nebezpečnou, zdraví škodlivou, které 
je lepší se raději vyhnout! Trvalo nějaký 
čas než se podařilo kolegyně přesvěd-
čit, že se jedná o preventivní opatření  
a že při dodržení stanovených pravidel 
není potřeba se o zdraví obávat. V naší 
nemocnici se nám podařilo získat i po-
chopení a podporu vedení a všichni za-
městnanci přicházející do styku s cy-
tostatiky mají nárok na pravidelné cyto-
genetické testy. Ti, jejichž výsledky na-
značují možné riziko, jsou testováni 
opakovaně a z práce na oddělení  
se vyloučí.

Velkým přínosem pro zjištění stavu 
kontaminace jednotlivých pracovišť je 

probíhající Cyto projekt. Díky kolegům 
z Brna se v rámci tohoto projektu opa-
kovaně monitorují riziková místa v lé-
kárně a na základě výsledků lze při-
jmout nápravná opatření.

Díky nedodržování daných postupů, 
nesprávnou manipulací či nedůsled-
ností se dají v lékárně zjistit stopy cy-
tostatik i v místech, kde by to očekával 
jen málokdo. V lékárnách přesto vý-
sledky vycházejí příznivě. Daleko horší 
je stav na klinikách, kde se cytostatika 
podávají. Zde jsou naměřené hodnoty 
mnohonásobně vyšší než v lékárnách. 
Pohybují se zde zaměstnanci různých 
profesí, z nichž někteří vůbec netuší, že 
by mohli být nějakému riziku vystaveni. 
Totéž platí pro jednotlivé pacienty  
a především pro jejich návštěvy. V této 
oblasti je hodně co napravovat. A prá-
vě spolupráce lékárníků a sester může 
být v tomto směru velmi přínosná.

PoDTlakové izoláTory
Vlastní příprava cytostatik probíhá  
v tzv. podtlakových izolátorech. Jedná 
se o zařízení, jehož cena výrazně pře-
vyšuje milion korun. Díky jejich použí-
vání se zaměstnancům vytvářejí vhod-
né podmínky pro bezpečnou manipula-
ci s cytostatiky. Zařízení je tvořeno 
vstupní a výstupní komorou a dosta-
tečně velkým prostorem pro vlastní pří-
pravu. Kvalita izolátorů se postupně 
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zdokonaluje a tak má dnes většina na-
šich pracovišť velmi moderní a spoleh-
livé přístroje. Celý jejich provoz je řízen 
elektronicky. Veškeré odchylky od nor-
málu, netěsnosti či poruchy jsou signa-
lizovány akusticky a zobrazeny na dis-
pleji. Ovládání je prostřednictvím 
funkčních tlačítek a pedálů tak, aby 
bylo možné otevřít vždy jen jedny dvíř-
ka a nenarušit tím kvalitu vnitřního pro-
středí. To je udržováno v kvalitě třídy 
čistoty A. Ta může být narušena vnitřní 
poruchou izolátoru nebo například 
prasklou rukavicí. V takovém případě 
se spustí zvukový alarm. Naučit se vy-
měňovat rukavice na rukávcích tak, 
abyste nemuseli sundat ty předchozí 

dřív než nasadíte nové, bývá někdy ur-
putným a pro pozorovatele zábavným 
bojem. Hlavně u pracovníků, kteří se 
pro danou práci teprve školí. Přesto si 
dovolím tvrdit, že tým lidí zajišťující pří-
pravu cytostatik v naší lékárně patří 
mezi vynikající profesionály a je na ně 
absolutní spoleh.

výHoDy a nevýHoDy
Pokud jsem zmínil, že nevýhodou cen-
trálních přípraven jsou vysoké náklady 
na provoz, musím zdůraznit, že jejich 
největší výhodou je schopnost obrov-
ské finanční částky nemocnici ušetřit. 
Díky jednomu centru, ze kterého se při-
pravená cytostatika rozesílají na urče-

ná oddělení, je možné téměř dokonale 
zpracovávat veškeré zbytky, které  
z přípravy zůstávají. Minimalizuje se tak 
množství nespotřebovaných cytosta-
tik, která by se za normálních podmí-
nek likvidovala.

Úrovní technického vybavení, přísně 
nastavenými pravidly a jejich důsled-
ným dodržováním se tato pracoviště  
v České republice řadí mezi evropskou 
i světovou špičku. Aktivita českých on-
kologických farmaceutů je nepřehléd-
nutelná jak v českých poměrech, tak 
na mezinárodním poli. Za to patří veliké 
poděkování a respekt již zmíněnému 
Dr.Martinovi Benešovi a Dr.Ireně Netí-

kové, kteří dokázali tento obor  
v našich podmínkách nejen 
úspěšně nastartovat, ale také  
v něm pokračovat, rozvíjet a své 
zkušenosti předávat ostatním.

Na závěr si dovolím přidat osob-
ní zkušenost. Naše pracoviště 
slouží též jako výukové pro pra-
xe a stáže. Školíme zájemce  
z Čech i ze zahraničí. Jednou  
k nám zavítal kolega z Francie. 
Několik dní sledoval naši práci. 
Když jsme ho oblékli do kombi-
nézy a vzali do čistých prostor  
k izolátoru, zaměřil svou pozor-
nost na precizní postup mých 
kolegyň, po chvíli se na mě ob-
rátil a velmi upřímně řekl: „Kdy-
bych měl někdy v rodině někoho 
s rakovinou, vezmu ho do České 
republiky!“

Co víc si člověk může přát jako 
ocenění za dobrou práci?

Věřím, že i mezi vámi se brzy na-
jdou kolegové, kteří přispějí  
k dobrému jménu našeho oboru.

inzerce
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Robotické systémy  
u nás a ve sveteˇ ˇ
PharmDr. Petra Vašutová 
Vedoucí Oddělení přípravy cytostatik FN VFN v Praze

Cytostatika, léky pro terapii především maligních onemocnění, jsou většinou 
parenterálně podávané přípravky, s rizikovým mutagením potenciálem pro personál, 
který s nimi manipuluje – přijímá je v lékárně, ředí a připravuje bolusy nebo infúze,  
distribuuje a podává. Pro zajištění bezpečného pracovního prostředí je nutná 
minimalizace kontaminování osob i pracovních povrchů.

Příprava cytostatik se vyvíjela v průbě-
hu minulých 30 let od aseptické přípra-
vy v prostých laminárnách boxech  
s horizontálním prouděním vzduchu 
přes speciálně konstruované laminární 
boxy s vertikálním prouděním vzduchu  
a izolátory, chránící zaměstnance nejen 
uzavřením celého prostoru přípravy, 
včetně otvorů pro ruce chemoprotek-
tivními rukavicemi, ale rovněž laminár-
ním prouděním vzduchu  a často i pod-
tlakem. Další stupeň ochrany zaměst-
nanců a usnadnění jejich práce spočívá 
v robotizaci přípravy. 

Automatizace a robotizace s sebou při-
náší profit nejen pro za zaměstnance, 
ale především pro pacienty, protože 
vyšší bezpečnost příprav s sebou nese 
i vyšší kontrolu chybovosti a její ná-
sledné omezení. Většina literatury   
o chybách ve zdravotní péči se zabývá 
perorálně podávanými léčivy, jejichž 
množství výrazně převyšuje léky podá-
vané parenterálně, ale jejichž jednorá-
zově chybné užití většinou neohrozí 
pacienta na životě. Daleko menší po-
zornost je celosvětově věnována pa-
renterálně podávaným lékům, které 
mají naopak poměrně často úzké tera-
peutické okno a velmi snadno dosahu-
jí toxických až letálních dávek. IV podá-
vaná léčiva jsou častěji aplikována pa-
cientům z horším zdravotním stavem, 
kteří případné omyly hůře kompenzují. 
Proto je nezbytně nutné, aby u IV  
léků individuálně připravovaných v lé-
kárně byl kladen maximální důraz na 

bezpečnost. Ideálním řešením se jeví 
využití automatizace a robotizace  
a speciálních  PC softwarů. 

PrVní moDerní robot
První moderní IV robot byl představen  
v roce 2002 na ForHealth Technolo-
gies. Byl to IntelliFill IV robot (www. 
fhtinc.com) a  za  7 let připravil více než 
24 miliónů dávek cytostatik. Dnes je 
možné obchodovat jeho verzi IntelliFill 
Chemo ve Spojených Státech. Na trhu 

jsou k dispozici další dva robotické 
systémy pro IV přípravy – RIVA robot  
(Intelligent Hospital Systems, www. 
intelligenthospitals.com) a CytoCare 
robot (Health Robotics, www.health-
robotics.com). Protože jsou to přístoje 
se stejným cílem, mají podobné znaky  
a charakteristiky. Každý robot má svůj 
hardware, který provádí ředění a pří-
pravu léčiv a svůj software, kontrolující 
celý proces. Hardware pracuje v aspe-
tických podmínkách – robot je umístěn 
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v čistých prostorách třídy C nebo B, 
vnitřní pracovní prostor má třídu čisto-
ty A. Personál lékárny pravidelně dopl-
ňuje do robota  medikaci, i.v. vaky 
nebo lahve, stříkačky a jehly. Většinou 
SW robotického zařízení je ve spojení  
s lékárenským informačním systémem 
určujícím připravované dávky cytosta-
tik a identifikaci pacienta. Roboty mo-
hou pracovat v šaržích nebo ve speci-
fickém modu na pacienta, podle potřeb 
a zaměření lékárny. Pro aseptickou 
kvalitu příprav je nezbytné dokonalé 
čištění, vyžadující dostatek času  
a u cytotoxických příprav přidání de-
kontaminačních kroků. 

DoStuPné  roboty mají  SVé 
oDlišnoSti: 
IntelliFillChemo je zařízení, které pů-
vodně připravovalo sterilní roztoky  
o objemu 0,5 až 11,5 ml pouze do  
12 ml výrobcem určených injekčních 
stříkaček. Dnes už je schopen plnit jak 
stříkačky, tak i vaky různé velikosti, a to 
jak pomocí jehly, tak bezjehlovým vstu-
pem. Aseptická příprava probíhá  v ka-
binách s podtlakem a laminárním prou-
děním vzduchu. K identifikaci příprav 
využívá čárové kódy, případně další 
typy kódů, včetně RFID kódů. V ozna-
čené lahvičce rekonstituuje v případě 
potřeby cytostatikum a pak ho z lahvič-
ky nebo předplněného vaku nasaje do 
stříkačky, uzavře ji a označí čárovým 
kódem a signaturou se jménem paci-
enta a dalšími náležitostmi. Připravená 
stříkačka nebo vak jsou pro kontrolu 

zváženy.  Je napojen před interface na 
další SW lékárny a tiskárnu. Robot má 
v současné době nový ToxiSafe prote-
ction System, kdy zaměstnanec mani-
puluje pouze s lékovkami a odpady 
přes rukavicemi chráněný vstup. Vše - 
hotové infúze, odpad i nepoužité po-
můcky - jsou zabaleny a zataveny ještě 
uvnitř robotického systému. Finální 
produkty jsou fotografovány před 
opuštěním systému pro další možnou 
kontrolu farmaceutem.

RIVA robot umí plnit vaky a stříkačky 
různých velikostí a rovněž používá růz-
né typy kódů pro identifikaci léku, dáv-
ky a pacienta.  Pro kontrolu využívá 
váhy.  Příprava léků může být zaměře-
ná jak na přípravu pro individuálního 
pacienta, tak na ředění většího množ-
ství stejných léčiv do zásoby. RIVA ro-
bot je vhodný pro aspetické přípravy 
i.v. produktů, včetně práce s hazardní-
mi látkami, protože má uvnitř zabudo-
vanou výměnu vzduchu.

CytoCare  robot je vyrobený speciálně 
pro přípravu nebezpečných látek, ze-
jména cytostatik. Stejně jako RIVA  
a IntelliFill i robot  CytoCare má lami-
nární vertikální proudění vzduchu  
s podtlakem, které umožňuje manipu- 
laci s toxickými látkami. Robot Cy-
toCare má zabudovánu váhovou kont-
rolu lahviček a jejich skenování. Může 
plnit výsledné produkty do  stříkaček, 
vaků, lahví a chystá se  i na zvládnutí 
elastomerických infuzorů. Vaky ozna-

čuje čárovými kódy a finální produkty 
vytištěnou signaturou  s čárovým kó-
dem přípravy a identifikací pacienta. 
Přes další software CytoPlan může být 
napojen na nemocniční informační sys-
tém. Robot CytoCare je dostupný v ČR 
a je instalován na 3 pracovištích: VFN  
v Praze, Nemocnice Tomáše Bati  
ve Zlíně a Krajská nemocnice  
v Českých Budějovicích.

LiTeRaTuRa:

J. Vigneron, PharmD:
Preparing cytotoxic drugs in pharmacy:  
a three decades practice eJhp-p-3-2006

Ch. A. Thompson:
Robotic Workbench to Prepare
Hazardous Drugs 
www.ashp.org/import news/  
HealthSystemPharmacyNews

IntelliFill Chemo –  
Automated Cytotoxic i.v. Preparation 
System 
www.fhtinc.com
 
B. I. Fox, Pharmd, PhD, B. G. Felkey:
Automated Intravenous Preparation:
Robots for the Pharmacy, 
Hospital Pharmacy 44,3, 255-256, 2009
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Úvod 
do monitorování  
pracovního 
prostredíˇ

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. 
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Oddělení klinické farmacie

V rubrice o monitorování pracovního prostředí se chceme 
věnovat zajištění optimální kvality pracovního prostředí pro 
přípravu i podávání cytostatik.

Cytotoxické látky jsou většinou apliko-
vány parenterálně a při jejich přípravě 
je tedy nutné dodržet podmínku asep-
tičnosti. Původně cytostatika připravo-
valy zdravotní sestry přímo na lůžko-
vých odděleních nebo ambulancích. 
Vzhledem ke okamžitému podání  
a krátkodobým aplikacím, nebylo dodr-
žování aseptických podmínek dlouho 
vyžadováno.

PoDmíNky Pro PříPraVu
V současné době množství připravova-
né chemoterapie výrazně vzrostlo. Jen 
samotná příprava na stacionářích nebo 
lůžkových odděleních by zatěžovala 
ošetřovatelský personál. V jednom 
cyklu pacient dostává často i pět růz-
ných léčiv v různě dlouhých infuzích, 
od bolusů až po kontinuální infuze. 
Právě zvýšení počtu  kontinuálních in-
fuzí, které je spojeno zejména s rozšíře-
ním dvou a vícedenních elastomeric-
kých infuzorů, je jedním z důvodů, proč 
je nutné připravovat roztoky cytostatik 
za přísně aseptických podmínek. SPC  
všech přípravků shodně uvádí, že roz-
tok připravený za nekontrolovaných 
podmínek má mikrobiologickou stabili-
tu nejdéle 24 hodin.

SleDoVáNí PracoVNího  
ProStřeDí
Pracovní prostředí, ve kterém se mani-
puluje s cytostatiky, je tedy třeba pravi-
delně sledovat a to ve dvou aspektech:  
mikrobiální kontaminace pracovního 
prostoru z důvodů zajištění aseptic-
kých pracovních podmínek a kontami-
nace pracovního prostředí cytostatiky.

Proti mikrobiální kontaminaci se brání-
me umístěním izolátorů či biohazardů 
do čistých prostor, nejlépe třídy čistoty 
B-C, pravidelným úklidem a dekonta-
minací všech předmětů, které do čis-
tých prostor vstupují. Proti kontaminaci 
cytostatiky se rovněž bráníme důklad-
nou a pravidelnou sanitací a dekonta-
minací ploch, které do styku s cytosta-
tiky přicházejí. 

Výsledky tohoto snažení je nutné pravi-
delně kontrolovat a vyhodnocovat.  
Mikrobiologické podmínky přípravy 1 x 
týdně  až 1 x měsíčně, kontaminaci cy-
tostatiky nejméně 1 x ročně.

V této rubrice vás chceme informovat  
o způsobech monitorování kvality pra-
covního prostředí a to jak při přípravě 

cytostatik, tak i při jejich podání a dis-
tribuci (tam pouze z hlediska cytotoxic-
ké kontaminace prostředí).

metoDy moNItorINgu
Mikrobiologický monitoring provádí ve 
většině případů mikrobiologické labo-
ratoře vlastní nemocnice nebo akredi-
tované mikrobiologické laboratoře. 
Jedná se o metody stěrovou, spado-
vou, otiskovou a monitorování vzorků 
vzduchu čisté místnosti aeroskopem. 
Důležité je i testování finálních produk-
tů na mikrobiologickou nezávadnost, 
které je v případě cytotoxických rozto-
ků velmi obtížné.

Monitorování nezávadnosti pracovního  
prostředí je rovněž důležitou součástí 
hodnocení kvality pracovního prostře-
dí. V České republice je projekt zaštítěn 
výzkumným projektem CYTO o němž 
se máte možnost dozvědět více na we-
bových stránkách  www.cytostatika.cz.

V dalších číslech vás budeme o jednot-
livých metodách a výsledcích dosaho-
vaných na našich pracovištích přípravy 
cytostatik a stacionářů podrobně infor-
movat.

01 Onkologická Farmacie
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10% Uridinová mast 
- zkušenosti
PharmDr. Irena Netíková Ph.D.
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Oddělení klinické farmacie

Lokální užití uridinu ve formě masti pro terapii palmární-plantární erythrodysesthesie 
po flouropyrimidinech.

Palmární-plantární erythrodysesthesie, 
označovaná také jako hand-foot syn-
drom (HFS), je častým vedlejším účin-
kem  a mnohdy limitujícím faktorem 
léčby při kontinuálním podávání fluo-

ropyrimidinů (5-fluorouracil v kontinu-
ální infuzi, capecitabin, tegafur). Od 
mírných projevů, jako je erytém a svě-
dění,  přes závažnější projevy - edém, 
pálení a  bolest limitující každodenní ži-

vot, může dojít až k ulceracím, deskva-
macím a těžké bolesti. HFS výrazně 
zhoršuje kvalitu života pacientů v prů-
běhu chemoterapie. Do současné 
doby není přesně znám mechanismus 
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poškození keratinocytů fluoropyrimidi-
ny a rovněž není k dispozici účinná 
ověřená léčba tohoto syndromu (1,2).
Mechnismus vzniku HFS je spojován 
jednak s porušeným vaskulárním sys-
témem, vyživujícím keratinocyty na ex-
ponovaných místech lidského těla, 
jako je chodidlo a dlaň, s prodlouže-
ným časem účinku cytostatik (kontinu-
ální infúze, pravidelné vícedenní pero-
rální podávání) a dále s účinkem cy-
tostatik na intracelulární úrovni, tedy  
v keratinocytech.

Hand-foot syndrom (HFS) je nejčastěji 
spojen u fluoropyrimidinů s podáváním 
capecitabinu. Naopak, tato kožní toxi-
cita byla nejméně pozorována u pero-

rálních fluoropyrimidinů obsahujících 
inhibitor dihydropyrimidin dehydroge-
názy (DPD). HFS  byl spojován s pří-
tomností hlavních metabolitů 5-fluo-
rouracilu, dihydrofluorouracil (5-FUH2) 
a[alpha]-fluoro-[beta]-alanine (FBAL), 
ovšem bez přesnějších farmakologic-
kých důkazů. Výsledky in vitro studia 
keratinocytů a buněčné linie kolorektál-
ního karcinomu  podporují hypotézu, 
že přítomnost metabolitů 5-FU nehraje 
klíčovou roli při vzniku HFS po podává-
ní capecitabinu.  Vznik toxické reakce 
může pravděpodobně souviset s vyso-
kou aktivitou TP v keratinocytech (6). 
Další práce popisující souvislost HFS  
a deficitu dihydropyrimidin dehydroge-
názy (DPD), přestože, paradoxně, při 

podání fluoropyrimidinů s inhibitory 
DPD byl zaznamenán pokles výskytu 
HFS (7,8,9).

Mechanismus vzniku HFS stále není 
uspokojivě objasněn. A stejně tak nee-
xistuje účinná terapie tohoto nežádou-
cího účinku, jejíž účinnost by byla po-
tvrzena na základě výsledků randomi-
zovaných klinických studií. Užívají se 
např. vitamíny (pyridoxin), ale nejčas-
tějším řešením bývá snížení podávané 
dávky fluoropyrimidinů nebo přerušení 
chemoterapie.

V 90. letech minulého století se inten-
zivně řešila otázka antidot při kontami-
naci cytostatiky a při paravenosním 
podání cytostatik. U 5-fluorouracilu při-
cházelo v úvahu několik substancí,  
které mohly ovlivnit buněčný metabo-
lismus pyrimidinů: thymin, thymidin, 
uracil, uridin a 2-deoxyuridin. Po něko-
lika pokusech s ostatními látkami byla 
volba uridinu podpořena i literárními 
údaji. Také farmakologické vysvětlení 
selektivního  účinku uridinu není zatím 
zcela objasněno (1,5,6).

Při pokusech na zvířatech v 80. letech 
20. století  bylo prokázáno, že po po-
dání vysokých dávek 5-FU došlo  
k jeho eliminaci z tkání po podání res-
cue s uridinem (3,4).Výsledky experi-
mentů na myších s indukovaným  B-16 
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Dlaně a plosky pacienta trpícího  
hand-foot syndromem

Závislost snížení stupně HFS (G) a doby aplikace uridinové masti Rozdělení souboru pacientů podle účinku 10% uridinové masti

Rozdělení souboru pacientů podle odpovědi HFS  
na aplikaci uridonové masti

Rozdělení pacientů se zlepšením HFS o 1 stupeň dle závažnosti HFS
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melanomem ukázaly, že následné po-
dání uridinu po vysokých dávkách 5- 
FU nesnižovalo protinádorový účinek 
za signifikantně nižší toxicity (3). Podá-
vání „uridinového rescue“  u experi-
mentálních zvířecích modelů bylo dále 
publikováno (4). Také další práce popi-
suje možnost zvyšování dávek 5-FU při 
podávání uridinu (5). Na druhou stranu 
tato kombinace u myší s L-1210 - leu-
kémií nevyvolala signifikantní terapeu-
tický efekt (1). Protektivní účinek uridi-
nu byl zkoumán z hlediska využití při 
paravenosní aplikaci 5-FU (bez efektu) 
a rovněž při projevech kožní toxicity po 
fluoropyrimidinech (HFS).

Na pracovišti klinické farmacie v lékár-
ně univerzitní kliniky v Essenu byla vy-
tvořena receptura pro nejprve 20% uri-
dinovou mast (1). Posléze byla otesto-
vána i 10% varianta s velmi dobrým vý-
sledkem u pacientů.  Mast účinkuje 
pouze následně po podání 5-fluoroura-
cilu nebo capecitabinu, nikoliv preven-
tivně. Vysvětlením je vytěsnění 5-FU  
z intracelulárních metabolických cest 
zvýšenou lokální nabídkou uridinu.  
S touto hypotézou koreluje i prokázané 
snížení protinádorového účinku 5-FU 
při podání uridinu před a po infuzi 5-FU 
na zvířecích modelech (1).

Výzkum uridinu jako možného terapeu-
tika na HFS probíhal rovněž na jiných 
pracovištích a v USA vyústil v podání 
patentu č. 6979688 Johnem P. For-
dem, publikovaném v roce 2005 
( w w w . p a t e n t s t o r m . u s / p a t e n t s 
/6979688.html nebo www.freepatent-
son l ine.com/6979688.html ) (10 ) .   

Aplikace 1% uridinové masti se ukáza-
la  jako terapeuticky účinná. Testovány 
byly i vhodné masťové základy. V pa-
tentu je doloženo, že při lokální aplikaci 
uridinu dochází pouze k malému systé-
movému vstřebávání, které neovlivní 
účinek chemoterapie, ale lokálně zvý-
šená nabídka uridinu v keratinocytech 
snižuje lokálně toxické působení fluo-
ropyrimidinů.

V Německu je 10% uridinová mast  
jako magistraliter přípravek využívána  
v souladu s tamní legislativou. V mnoha 
dalších zemích, včetně ČR, není uridin 
registrován jako léčivo a nelze jej tedy  
v magistraliter přípravě běžně využít. 

Naše pracoviště (Oddělení přípravy cy-
tostatik nemocniční lékárny VFN a On-
kologická klinika 1.LF UK a VFN) v rám-
ci individuálního výzkumného projektu 
VFN čj. 1270/06 S-IV testovala 10% 
uridinovou mast v malé studii na ověře-
ní léčebného postupu s 50 pacienty. 
Lokální aplikace 10% uridinové masti  
2 - 3x denně snížila u 40% pacientů 
grade HFS o 1-2 stupně, z toho u 2 % 
dokonce o 3 stupně. Nebyla zazname-
nána alergická reakce lokální ani celko-
vá. Cílem projektu byla iniciace rozsáh-
lejší studie, jejíž výsledky by umožnily 
objasnit mechanismus působení uridi-
nu a umožnily používání přípravku  
u nás.

V současné době řeší Klinická labora-
toř biologie nádorů 1.LF UK a VFN pre-
klinický výzkumný projekt in vitro na 
objasnění mechanismu účinku uridinu 
v terapii hand-foot syndromu.
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Onkologická farmacie se postupně za-
čala rozvíjet s rozmachem chemotera-
pie v léčbě onkologických pacientů bě-
hem 80. let minulého století. Myšlenka 
na založení odborné společnosti na-
padla poprvé Helen McKinnon z Nové-
ho Zélandu, když získávala první zku-
šenosti v oboru onkologické farmacie 
ve Spojených Státech a Velké Británii  
v roce 1986. V době svých stáží  se se-
tkala s řadou lidí se stejným profesním 
zájmem, kteří stejně jako ona hledali in-
formace a snažil se čelit požadavku na 
centralizovanou přípravu cytostatik  
v lékárnách. Takových pracovišť bylo 
po celém světě velmi málo a proto sdí-
lení zkušeností na mezinárodní úrovni 
bylo logickým vyústěním snahy skupi-
ny lékárníků, aktivně působících v péči 
o onkologické pacienty.

První ISOPP symposium se konalo  
v roce 1988 ve městě Rotorua na No-
vém Zélandu. Symposia pokračovala 
přibližně v dvouletých intervalech. V je-
jich přípravě se spravedlivě střídaly 3 
zeměpisné oblasti: australsko-asijská, 
evropská a americká. V roce 1995 se 

konal ISOPP v Hamburku a rok nato 
byla organizace  zapsána do rejstříku 
odborných organizací v Německu. 
Společnost se rychle rozvíjela, rostlo 
množství jejích členů i počet zemí, ve 
kterých byl ISOPP, jako odborná spo-
lečnost uznáván.

Po celou dobu své existence je tato or-
ganizace založena na členském princi-
pu, kdy prezidenta společnosti a jeho 
sekretariát volí všichni členové společ-
nosti. Osobní setkávání probíhá v rám-
ci symposií, běžná komunikace pomo-
cí webových stránek (www.isopp.org) 
a e-mailů.

V roce 2000 se konalo VII. Symposium 
ISOPP v Praze. Hlavním organizátorem 
byl PharmDr. Martin Beneš, zakladatel 
onkologické farmacie u nás. Právě zde, 
vzhledem ke specifické situaci v Evro-
pě, vznikla z evropské větve ISOPPu  
společnost ESOP (Společnost evrop-
ských onkologických farmaceutů). 

Cílem společnosti je podpora onkolo-
gické farmacie, vzděláváním, výměnou 
zkušeností, tvorba standardů i vypiso-
váním výzkumných grantů. Veškeré  
informace o aktivitách společnosti  
najdete na webových stránkách  
(www.isopp.org).
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S velkým rozmachem onkologické farmacie 
se v osmdesátých letech minulého století její  
zástupci rozhodli založit společnost, která by 
sdružovala onkologické farmaceuty celého světa. 

Mgr. Petr Palouš 
Vedoucí Oddělení přípravy cytostatik  
Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze
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Stresové vredyˇ
Mgr. Jitka Bačová
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Oddělení klinické farmacie

Jedná se o poškození žaludeční sliznice spojené  
s kritickým stavem pacienta. Rozsah poškození může být 
různý, od malé eroze až po hlubokou krvácející ulceraci. 
Právě krvácení do gastrointestinálního traktu, jako následek 
stresového vředu, je častou vážnou komplikací pacientů 
hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče, prodlužující 
pobyt v nemocnici a podle statistik také významně zvyšující 
úmrtnost pacientů.

Vznik stResoVého Vředu

Zatímco u peptického vředu žaludku  
a duodena hraje zásadní roli přítom-
nost bakterie Helicobacter pylori  a léč-
ba spočívá ve vymýcení této bakterie  
a snížení kyselosti žaludečního obsa-
hu, stresový vřed je onemocnění multi-
faktoriální vyplývající z  kritické nemoci 
a přímá souvisloslost mezi výskytem 
Helicobacter pylori a stresovou ulcera-
cí nebyla dostatečně prokázána. 

U kriticky nemocných pacientů je  čas-
to přítomna hypotenze a hypovolémie, 
což spolu s dalšími faktory, jako je na-
příklad prozánětlivá odpověď organis-
mu, přispívá k nedostatečnému prokr-
vení žaludeční sliznice. Dochází k ne-
rovnováze mezi dodávkou a potřebou 
kyslíku, ischemická sliznice není 
schopna neutralizovat kyselou žalu-
deční šťávu a následkem toho pak do-
chází k poškozování a odumírání bu-
něk a následné ulceraci. Ochranné pro-
cesy, jako je tvorba slizniční bariéry, 
jsou narušeny, což vede k dalšímu roz-
voji stresového vředu. 

RizikoVé faktoRy

Jak již bylo zmíněno, primárně jsou 
vzniku stresového vředu a následnému 
krvácení  vystaveni pacienti v kritickém 
stavu, hospitalizováni na jednotkách 

intenzivní péče. Protože je možné určit 
nejrizikovější pacienty, zaměřuje se po-
stup především na prevenci vzniku 
stresového vředu než na léčbu již 
vzniklého krvácení, které, má-li rozsáh-
lý charakter, může být obtížné dostat 
pod kontrolu.

Na vzniku poškození žaludeční sliznice 
se podílí několik klinických faktorů, za-
hrnujících i  použitá léčiva. Na předním 
místě ve výčtu rizikových faktorů stojí 
mechanická ventilace delší než 48 ho-
din a koagulopatie. Pacienti v těchto 
stavech jsou vystaveni daleko vyššímu 
riziku krvácení, než v ostatních přípa-
dech. Dalšími rizikovými faktory jsou 
šok, sepse, jaterní či ledvinné selhává-
ní, vážné popáleniny, či trauma centrál-
ního nervového systému. Z rizikových 
léků se jedná o použití kortikoidů, ne-
steroidních antiflogistik a antikoagulač-
ních léčiv.
Je známo, že se vrůstajícím počtem  
rizikových faktorů vzrůstá i riziko  
krvácení.

PReVence Vzniku

Z předchozích informací o patofyziolo-
gii stresového vředu vyplývá, že nedo-
statečné prokrvení sliznice a žaludeční 
kyselina hrají zásadní roli ve vzniku sliz-
ničních abnormalit. Je dokázáno, že 
čím kyselejší je žaludeční obsah, tím je 

při výskytu rizikových faktorů vyšší 
pravděpodobnost výskytu gastrointes-
tinálního krvácení. Cílem preventivní in-
tervence je tedy neutralizovat žaludeč-
ní kyselinu tak, aby se pH pohybovalo  
v hodnotách nad 4. Existuje řada studií, 
které dokazují, že použití léčiv snižující 
žaludeční kyselost, je jako prevence 
efektivní. 

Léky snižuJící kyseLost žaLu-
dečního oBsahu

antacida
Antacida jsou soli uhličitanu hořečna-
tého a vápenatého, hydroxidy hlinitý  
a hořečnatý, které přímo neutralizují 
kyselý žaludeční obsah. Vzhledem  
k možnému ovlivnění absorpce sou-
časně podávaných léků je doporučeno 
užívat antacidum samostatně, asi  
v 2-hodinovém intervalu od ostatních 
léčiv. Doba působení je 1-2 hodiny, 
proto se jeví jejich používání jako pre-
vence stresových vředů nevhodné, na-
víc podávání vysokých dávek antacid 
může zvýšit riziko aspirace a následné 
pneumonie a u pacientů s renálním se-
lháváním může docházet k toxickým 
účinkům z důvodu kumulace.

sukRaLfát
Mechanismů, kterými sukralfát chrání 
žaludeční sliznici před agresivním  
působením kyseliny chlorovodíkové,  
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je několik. Tvoří organické komplexy  
s tkáňovými proteiny v žaludečním hle-
nu a v místě vředu. Ty jsou odolné vůči 
peptické hydrolýze a těžko prostupné 
pro vodíkové ionty. Tím se zvyšují 
obranné faktory sliznice. Dalším me-
chanismem účinku je stimulace přiro-
zených dějů, které chrání žaludeční 
sliznici, jako je buněčná regenerace, 
tvorba hlenu, sekrece bikarbonátu, mi-
krocirkulace ve sliznici. Sukralfát také 
váže pepsin a žlučové kyseliny. Na 
českém trhu je ve formě suspenze (Ul-
cogant) nebo ve formě tablet (Venter).

h2 antagonisté
Zástupci této skupiny jsou ranitidin (re-
gistrován pod názvem Ranital, Ul-
cosan, Ranisan) a famotidin (Quamatel, 
Famosan). H2 antagonisté inhibují tvor-
bu žaludeční kyseliny navázáním na 
histaminový receptor umístěný na 
membráně krycí buňky žaludku. Biolo-
gický poločas těchto léčiv je 2 hodiny, 
dávkují se každých 6-8 hodin. Byl po-
psán vznik tolerance již po 24 až 48 ho-
dinách podávání, což může vést k po-
třebě zvyšovat dávky až dvojnásobně.

inhiBitoRy PRotonoVé PuMPy
Zasahují do regulace sekrece žaludeč-
ní kyseliny nejkomplexnějším mecha-
nismem, protože blokují protonovou 
pumpu, která je zodpovědná za dodáv-
ku kyselých vodíkových iontů do nitra 
žaludku. Biologický poločas těchto lá-
tek se pohybuje kolem 1 hodiny, jejich 
účinek však přetrvává po celou dobu, 
co jsou navázány kovalentní vazbou na 
protonovou pumpu, což je až 48 hodin, 

a tak je tlumena tvorba kyseliny chloro-
vodíkové, dokud nejsou nasyntetizová-
ny nové protonové pumpy. 

V České republice je registrován ome-
prazol (Helicid, Onprelen, Loseprazol, 
Apo-ome), lansoprazol (Lanzul), panto-
prazol (Pantoloc). Všechny tyto látky 
jsou do organismu dodávány jako pro-
léčiva a na svou aktivní formu se pře-
měňují až v krycí žaludeční buňce vli-
vem kyselého prostředí, kam se dostá-
vají krevním oběhem po absorbci  
v horní části tenkého střeva.  Aby však 
nebyly přeměněny na svou aktivní for-
mu vlivem kyseliny chlorovodíkové již  
v žaludku, musí se do organismu pero-
rálně dodávat ve formě acidorezistent-
ních neboli enterosolventních tobolek. 
Tyto tobolky jsou potaženy speciálním 
obalem a uvnitř obsahují mikropelety, 
které jsou opět chráněny acidorezis-
tentí vrstvou. 
V injekční formě je v ČR na trhu pouze 
omeprazol (Helicid). 

VýBěR LéčiVa PRo PReVenci

Co se týká výběru a dávkování léku k 
prevenci stresových vředů, nejsou jas-
ně stanovena pravidla, která by byla 
platná pro všechna zařízení, kterých se 
tato problematika týká. Zůstává tak 
úkolem každé kliniky či léčebného zaří-
zení, nastavit si vlastní guidelines na 
základě dostupných dat Evidence 
based medicine. Vytváření těchto po-
stupů by mělo být výsledkem týmové 
práce kliniků, kde kromě lékařů  může 

být přínosem i spolupráce s klinickým 
farmaceutem, který je schopen zhod-
notit léčiva komplexně z hlediska far-
makologického i farmakoekonomické-
ho.

Literatura:

David C. Metz: Gastrointestinal Ef-
fects of Stress-Related Mucosal Disease: 
Epidemiology of SRMD, Current medical 
research and opinion 2005;21(1):11-18

Donald R. Duerksen: Stress-related 
mucosal disease in critically ill patients, 
Best Practise & Research Clinical Gastro-
enterology, 2003; 17(3):327-344

Neil Stollman MD, David C.Metz 
MD: Pathophysiology and prophylaxis 
of stress ulcer in intensive care unit pa-
tients, Journal of Critical Care, 2005;  
20: 35-45

Petr Červený: Inhibitory pro-
tonové pumpy: přehled a porovnání 
základních údajů, Remedia, 2009, 19 (6), 
432-437

DJ Cook, LG Witt, RJ Cook, GH 
Guyatt: Stress ulcer prophylaxis in the 
critically ill: a meta-analysis, American 
Journal of Medicine, 1991; 91(519-527)
http://www.ccmtutorials.com/support/
ulcers/
Mikro-verze AISLP-ČR 2009.1

19

ulcerace

ochranná vrstva

02

kyselina

Normální stav Kritický stav

kyselina

krvácení

Nedostatečně prokrvená a neokysličení slizniceProkrvená a okysličen sliznice

Podpurná lécba° ˇ



01 Onkologická Farmacie

Mgr. Jana Gregorová
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Oddělení klinické farmacie

Indikací pro podávání preparátů železa je anémie z jeho nedostatku v organismu. 

Nedostatek železa v orGaNIs-
Mu Může Nastat:

1. zvýšenými ztrátami krve 
 k významným ztrátám železa velmi  
 často dochází drobným, ale trva- 
 lým krvácením hlavně do GIT  
 a UroGenT

2. malým příjmem železa 
  nedostatečná výživa

3. narušením resorpce železa 
 chorobné procesy např. atrofická  
 gastritida, gastrektomie, choroby  
 horních partií tenkého střeva

4. zvýšenou potřebou železa 
 např. v době růstu

5. narušenou recyklací 
  u chronických infekcí 

U onkologicky nemocných pacientů se 
velmi často setkáváme s prvními třemi 
příčinami nedostatku železa, buď  
s každou zvlášť nebo s jejich vzájem-
nými kombinacemi.

Biologická dostupnost železa z potravy 
i z perorálních preparátů železa je velmi 
variabilní a relativně nízká, pohybuje se 
mezi 3-15%. Při nedostatku železa  
v organismu se může procento resor-
bovaného železa zvýšit.

Železo je resorbováno v oblasti duode-
na buď jako hemové železo – tzn. ve 
formě celého komplexu nebo jako ne-
hemové železo, které se může resorbo-

vat pouze ve formě Fe2+ iontů pomocí 
speciálního transportního mechanismu 
-  Fe2+H+ symportu, pro tento proces 
je velmi důležitá nízká hodnota pH chy-
mu.

Nízká hodNota ph chyMu  
(tJ. přítoMNost dostatečNé-
ho MNožství vodíkových 
protoNů) Je důležItá a NutNá, 
protože:

a) zvyšuje H+gradient, který žene  
 Fe2+ prostřednictvím symportu do  
 buňky – zvyšuje množství absorbo- 
 vaných iontů železa

b) uvolňuje železo v potravě  
 z komplexů

c) brání oxidaci Fe2+ iontů na Fe3+  
 ionty, volné ionty železa se mohou  
 absorbovat pouze ve formě  
 Fe2+ iontů 

d) zajišťuje redukci Fe3+ iontů na  
 Fe2+ ionty

absorpcI železa z duodeNa 
sNIžuJe současNé podáváNí:

a) uhličitanu vápenatého, hořečnaté- 
 ho, hydroxidu hlinitého  
 -  ANTACIDA

b) čaje, kávy, vajec, mléčných výrob- 
 ků, celozrnného pečiva, výrobků  
 bohatých na vlákninu – POTRAVA
c) dalších léčiv, která zvyšují pH  
 žaludku 

 blokátory H2 receptorů (ranitidin, 
 famotidin)
 blokátory protonové pumpy  
 = PPI (např. omeprazol)

Denní dávka perorálně podávaného 
železa nemá překračovat 100 mg Fe2+ 
denně, pouze u pokročilých anemií je 
možno dočasně podávat maximálně 
200 mg, zvyšováním dávky železa se 
nezvýší množství vstřebaného železa, 
ale zvýší se nepříznivé vedlejší účinky.
Substituce perorálním železem může 
zhoršit zánětlivá a vředová onemocně-
ní a mezi nejčastější nežádoucí účinky 
patří nauzea, bolesti břicha, průjem  
a zácpa.

Přehled jednotlivých preparátů železa 
dokumentují tabulky č.1 a č.2 viz. dále, 
které mohou usnadnit výběr preparátu 
a dávkování pro konkrétního pacienta.
U preparátů s vyšším obsahem Fe2+ 
iontů – Sorbifer a Tardyferon - se žele-
zo uvolňuje postupně a tím je elimino-
vána toxicita vysokých koncentrací 
Fe2+ iontů na duodenální sliznici.  
Preparát Maltofer obsahuje Fe3+ ionty, 
které se nacházejí ve formě komplexu 
(v jakési nápodobě hemu). Tento kom-
plex je pravděpodobně stejně jako hem 
absorbován, proto se v trávicím traktu 
nenacházejí volné ionty železa, z čehož 
vyplývá minimalizace NÚ a minimaliza-
ce výskytu interakcí s potravou.

Biologická dostupnost železa a sná-
šenlivost jednotlivých preparátů je vel-
mi individuální a závisí na velikosti defi-
citu železa v organismu, na stavu gast-
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rointestinálního traktu, na možných in-
terakcích, které ovlivňují absorpci žele-
za, na podávané dávce železa, na léko-
vé formě, tzn. na aktuální koncentraci 

iontů železa v GIT a na složení konkrét-
ního přípravku.

Při nesnášenlivosti preparátu je možno 

zaměnit preparát za jiný nebo snížit 
dávku podávaného železa, která nebu-
de pacientovi činit obtíže. Lépe se 
bude dávka upravovat u tekutých léko-
vých forem.

Pokud korekce deficitu železa není do-
statečně účinná, je třeba zjistit způsob 
užívání preparátu pacientem a vyloučit 
nedostatečnou compliance.

V případech, kdy je deficit železa velký, 
kdy je z různých důvodů porušen trans-
port železa v GIT nebo když pacient  
z důvodu např. Crohnovy choroby ne-
toleruje perorální substituci železem, je 
třeba železo podat parenterálně. Pa-
renterální substituce je efektivnější 
(100% biologická dostupnost), rychlej-
ší (viz příklad), ale také v přímých eko-
nomických nákladech náročnější.

Příklad: 

vzorec Pro výPočet deficitu 
železa v organismu:

celkový deficit železa (mg) = tělesná 
hmotnost (kg) x (cílový Hb - současný 
Hb) [g/l] x 0,24  + depotní železo [mg]

pacient 90kg, Hb 80g/l
chceme dosáhnout cílového Hb  120g/l
depotní železo 500mg
pacientovi je třeba doplnit 1148 mg že-
leza

1. pokud budeme železo podávat 
 perorálně, uspokojivé suplementa- 
 ce dosáhneme zhruba  
 za 8 – 9 týdnů

2. pokud budeme železo podávat 
 parenterálně, uspokojivé suplemen- 
 tace dosáhneme zhruba   
 za 10 až 14 dní 

Literatura:

NEUWIRTOVÁ R. 
Léčba anémií (I.část).  
Praktické lékárenství 2007, 3, 1: 18-20

SIBERNAGL S., LANG F. Atlas  
patofyziologie člověka. Praha: Grada, 
2001. ISBN 80-7169-968-3 

Gregorová J. Existují horší či lepší 
přípravky s obsahem železa?  
FarmiNews 2010, 7, 1: 13-14
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AkTIFERRIN

PřeHled PreParátů železa

35mg Fe2+ síran železnatý,
serin

serin tvorbou chelatoveho
komplexu se železem zvyšuje
jeho resorpci

AkTIFERRIN
GTT

AkTIFERRIN
SIRUp

1ml (18gtt) obs.
9,48 mg Fe2+

5ml obs.
34,2mg Fe2+

síran železnatý,
serin

síran železnatý,
serin

kyselina askorbová

kyselina askorbová

mALTOFER 100mg Fe3+
komplex
s polymaltozou

Fe3+ v komplexu, v trávicím
traktu by neměly být volné
ionty železa, což minimalizuje
NÚ, výskyt interakcí  
s potravou

mALTOFER
GTT

1ml (20gtt) obs.
50mg Fe3+

komplex
s polymaltozou

mALTOFER
SIRUp

1ml obs.
10mg Fe3+

komplex
s polymaltozou

SORBIFER 100mg Fe2+
síran železnatý,
acidum ascorbicum

tableta s postupným
uvolňovaním Fe2+, 6 hodin,
snížení rizika toxického vlivu
vysokých koncentrací železa
na slinici

TARdyFERON 80mg Fe2+ síran železnatý

kyselina askorbová, řízené
uvolňování železa - snížení
vlivu vysokých koncentrací
železa na slinici střeva

PřeHled kombinovanýcH PreParátů železa

aktiferrin com
35mg Fe2+,
acidum folicum 0,5mg, B12
0,3mg

síran železnatý, serin

ferretab com
50mg Fe2+,
acidum folicum 0,5mg

fumarát železnatý

ferro-folgamma
37mg Fe2+,
acidum folicum 0,5mg,
B12 0,01mg

síran železnatý

maltofer fol
Fe3+,
acidum folicum 0,35mg

komplex s polymaltózou

tardyferon-fol
80mg Fe2+,
acidum folicum 0,35mg,

síran železnatý

Podpurná lécbaˇ°
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Vincristin 

PharmDr. Petra Vašutová 
Vedoucí Oddělení přípravy cytostatik FN VFN v Praze

Wayne Jowett, pacient s akutní leukémií, zemřel ve věku 18 let v lednu 
2001 v Nottinghamu (UK), protože mu byl omylem podán intrathekálně 
vincristin. Vincristin patří mezi cytostatika u nichž  je intrathekální podání 
kontraindikováno. Wayne se stal obětí jednoduchého pochybení - záměny. 
Měl dostat dvě cytostatika, jedno i.v. cestou a jedno i.t. cestou. Obě 
cytostatika měla stejný objem – 2 ml, obě cytostatika jsou čiré bezbarvé 
tekutiny. Stříkačka s vinkristinem byla označena nápisem: nepodávat 
intrathekálně! Omyl byl objeven bezprostředně po aplikaci a pacient 
byl okamžitě odvezen na chirurgický sál, kde se lékaři snažili o výplach 
vincristinu z míšního kanálu. Bohužel, tento pokus selhal a Wayne zemřel. 

Byl mladý a netrpělivý teenager, měl 
často stížnosti k průběhu terapie. Při 
svém poslední cyklu chemoterapie si  
neočekávaně odskočil na schůzku  
s babičkou. Personál nemocnice byl při 
jeho příchodu netrpělivý, potřebovali  
ho rychle položit na lůžko a podat  
chemoterapii. Přestože v protokolech  
o podávání terapie jeho ošetřující lékař 
vyznačil podání obou cytostatik zvlášť, 
ve dvou dnech, právě z důvodů mini-
malizace rizika záměny, pacient je do-
stal v týž den. Podobná situace nebyla 
neobvyklá – více pacientů dostávalo 
obě cytostatika stejný den, aby nemu-
seli opakovaně cestovat do nemoc- 
nice. 

Intrathekální podání Waynovi zajišťova-
li dva mladí lékaři, jeden aplikoval  
a jeden mu asistoval. Oba měli praco-
vat pod dohledem zkušeného atestova-
ného lékaře, ale z důvodů špatné do-
mluvy a pozdního času podání tento lé-
kař přítomen nebyl. Omyl při podávání 
vincristinu – tato chyba má v historii on-
kologie téměř archetypální charakter. 
Objevuje se nejčastěji v kontextu  
s terapií akutní lymfoblastické leukémie. 
Na první pohled se jedná o banální zá-
měnu dvou 2 ml stříkaček s malým, ma-
ximálně 2 ml množstvím účinné látky  
a intrathekální podání místo podání in-
travenosního. Následkem této malé 
chyby je v lepším případě  trvalé neuro-

logické postižení, v horším případě,  
bohužel častějším, smrt pacienta.

Přestože se zdá záměna vinkristinu za  
stejně bezbarvý cytarabin, (méně často 
za žlutý methotrexát), velmi nepravdě-
podobná, stala se již za období 40 let 
této terapie více než 58x po celém svě-
tě. Ve Velké Británii bylo popsáno  
v této souvislosti více než  40 systé-
mových chyb, vedoucích k tragickému 
omylu. Výsledkem je, že se tato zámě-
na stala základem literatury o bezpeč-
nosti pacienta. 

Lidské chyby se projevují ve všech ob-
lastech našeho konání. V medicíně 
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známý príbeh  
se smutným koncem
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může být jejich dopad osudový. Je 
proto nezbytné přijmout taková opatře-
ní, která možnost vzniku chyb redukují 
na minimum.

Existuje 5 po sobě následujících stup-
ňů mezi objednáním a podáním léku: 
preskripce, transkripce, dispenzace, 
podání a monitoring. “Vincristinová” 
chyba se objevuje už v oblasti adminis-
trativní – preskripci či transkripci, dále 
při dispenzaci (špatné označení) a při 
podání léčiva. Výsledná situace je 
kombinací lidského a systémového se-
lhání.

V  podstatě všechny chyby lze klasifi-
kovat jako selhání lidského faktoru, 
protože i systém vytvářejí lidé. Z chyb 
však nelze jednoduše vinit pouze lidi. 
Tato cesta k jejich řešení a nápravě by 
byla velmi nešťastná.

Důležitá je pracovní kultura celého 
zdravotnického zařízení a takové na-
stavení pracovních procesů, která pod-
poruje zaměstnance v porozumění 
mnohočetné etiologie chyb, podpo- 
ruje jejich odhalování a řeší je systémo-
vými kroky, nikoliv potrestáním jednot-
livce.

Vzhledem k závažnosti chyb ve zdra-
votnictví bylo popsáno mnoho papíru  
o vhodném prevenci. Řeší se v nich  
např. uspořádání pracovního místa  
s ohledem na pracovní psychologii  
a fyzické možnosti zaměstnanů. Defici-
ty v lidské výkonnosti jsou v zásadě 
příčinou většiny pochybení. Tyto defici-

ty mohou být často způsobeny pracov-
ními podmínkami – špatné osvětlení, 
vysoká teplota v místnosti, hluk, tele- 
fony, nebo aktuálním stavem zaměst-
nance – nedostatek spánku, únava, 
mnoho úkolů najednou, přerušování 
práce apod.

Studie zabývající se  prevencí chyb ve 
zdravotnictví se soustřeďují jak na 
zlepšení výkonnosti personálu, tak na 
rozvoj nových  postupů, které by zlep-
šili bezpečnost pacientů.

OPaTřeNÍ z PRaxe:
Z předchozího případu vyplývá, že cy-
tostatikum bylo správně rozepsáno, 
připraveno, označeno (včetně varování 
před nevhodnou aplikační cestou), po-
dáno správnému pacientovi, ale dle 
místních předpisů ve špatný den   
a špatnou cestou.

V ideálním případě by této tragické 
chybě mělo v budoucnosti zabránit po-
užívání čárových  nebo RFID kódů, kte-
ré by přiřazovaly připravený lék správ-
nému pacientovi ve správný den či  
čas a znovu výrazně informovaly  
o cestě podání.

Dalším jednoduchým a zároveň velmi 
účinným opatřením je ředění vinkristinu 
výhradně do 20 ml fyziologického roz-
toku  a dipenzace ve 20 ml stříkačkách 
(ČR), případně malých vacích (USA). 
Aplikace vinkristinu dle SPC  by měla 
být rychlá (5-10 minut), aby nedochá-
zelo k dráždění cévní stěny cytostati-
kem a po jeho aplikaci by měl následo-

vat proplach fyziologickým roztokem. 
Aplikace vincristinu naředěného do 20 
ml - 50 ml je dostatečně rychlá, pro pa-
cienta bez komplikací a pro personálů 
jednoznačně určující způsob podání 
léku. Tento objem se nikdo intrathe-
kálně podávat nepokusí. Ředění do 
stříkaček  s menším objemem (10 ml 
nebo 5 ml) už spojeno s rizikem být 
může.
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Alexan 40 mg - určený pro i.t. podávání  
Vincristin 2 mg - určený pro i.v. podávání

Vincristin  2 mg (i.v.) - 20 ml
Alexan 40 mg (i.t.) - 2 ml

Vincristin 2 mg (i.v.) - infuzní vak s 50 ml fyziologický 
roztok Vincristin 2 mg (i.v.) - 20 ml inf. stříkačka, 
Alexan 40 mg (i.t.) - 2 ml inf. stříkačka
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Karcinom
prsu
mudr. Olga Přibylová, Ph.d.
Vedoucí ambulantní části Onkologické kliniky VFN v Praze

Karcinom prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen a jeho incidence 
se meziročně zvyšuje o 1-2%. do dvaceti let věku se vyskytuje vzácně, do 35 let se 
v naší republice vyskytuje zhruba 100 nových případů ročně. Podle posledních údajů, 
publikovaných národním onkologickým registrem, bylo v roce 2004 v České republice 
diagnostikováno 5628 nových případů karcinomu prsu. Nejčastěji postihuje ženy po 50 
roce věku.

Karcinom prsu vzniká z epitelu duktů  
a lobulů mléčné žlázy. Je řazen mezi 
hormonálně dependentní nádory, kan-
cerogenní účinky se přisuzují přede-
vším estrogenům. Estrogeny v buň-
kách prsní žlázy indukují zvýšenou  
expresi některých růstových faktorů  
a onkogenů a tak je následně stimulo-
vána růstová aktivita. Za fyziologických 
okolností působí i antiproliferační fak-
tory, např. TGF-beta. V součinnosti  
s dalšími kancerogenními faktory (např. 
ionizující záření, epitelová hyperplasie 
prsu, adenomy prsu, zánětlivé afekce) 
však může být rovnováha narušena. 
Spolupůsobit mohou spontánní muta-
ce recesivních onkogenů (např. p53, 
Rb), opravných genů (MMR, NER) i ak-
tivace některých onkogenů jako ras, 
myc či HER-2. Od prvních dysplastic-
kých změn do vzniku invazivního nádo-
ru může uplynout dlouhá doba. Pouze 

asi 15 % tvoří nádory na hereditárním 
podkladě, které vznikají v souvislosti   
s mutací BRCA-1 a BRCA-2 genu. Tyto 
formy se vyskytují často u mladých 
žen. Vznik karcinomu prsu v normálním 
epitelu prsu je tedy důsledkem poško-
zení genetické informace buněk, jehož 
vlivem jsou buňky transformovány  
a nabývají fenotyp charakristický pro 
maligní bujení: neregulovaná prolifera-
ce, „nesmrtelnost“, schopnost meta-
stazovat. Přestože získávají tyto nové 
vlastnosti, je evidentní, že buňky karci-
nomu prsu jsou dále regulovány signá-
ly z extracelulárního prostředí. 

Kromě estrogenů jsou buňky karcino-
mu prsu nastimulovány k proliferaci 
různými růstovými faktory a cytokiny 
EGF, IGF, PDGF, VEGF (Sachdev 
2001). Na podkladě buněčných atypií 
se vyvíjejí neinvazivní formy karcinomu 

(karcinom in situ) a následně formy in-
vazivní, pronikající bazální membránou 
se všemi znaky maligního onemocnění. 
Rozlišují se dva základní histologické 
typy karcinomu mléčné žlázy: duktální 
a lobulární. 

Všechny typy nádorů mléčné žlázy me-
tastazují lymfogenní i hematogenní ces-
tou. Hematogenní cestou metastazují 
karcinomy prsu zejména do plic, jater, 
kostí méně do kůže, ovárií a mozku. 

diagNóza ONemOCNěNÍ
Diagnóza onemocnění je založena na kli-
nickém vyšetření, zobrazovacích meto-
dách  a vyšetření tkáně nádoru mikro-
skopicky  a imunohistochemicky.  Do-
plňující jsou vyšetření biochemická (ná-
dorové markery), speciální molekulárně 
biologická vyšetření receptorů pro růs-
tové faktory a vyšetření genetické. 
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V počátečním stádiu nemá nádor žád-
né klinické příznaky. Nádory velikosti 
zhruba 4-5 mm lze zjistit pouze  
mamografií. Zavedení systematického 
screeningu vede k diagnoze časných 
stádií nemoci a tím ke zlepšení celko-
vých výsledků léčení. 

Nádory větších rozměrů  (nad 1 cm) lze 
zjistit palpací žlázy jako hmatnou resis-
tenci tuhé konzistence. V některých 
případech je nádor fixován ke kůži  
a způsobuje defiguraci prsu, vtažení 
bradavky, v pokročilejších případech  
i lymfostázu v oblasti kůže. Velmi po-
kročilé nádory vedou k exulceraci kůže 
a postupnému spotřebování tkáně 
prsu. 

Metastázy v uzlinách axily lze zjistit 
palpačně, uzliny mohou být tuhé po-
hyblivé, v pozdějších stádiích se fixují 
navzájem, vytvářejí objemné pakety  
a případně se fixují i ke spodině a kůži. 

Celkové příznaky s sebou přináší až 
pokročilé metastazující onemocnění. 
Mohou se vyskytovat bolesti v kostech, 
kašel, dýchací obtíže, bolesti v pravém 
podžebří, ascites, hubnutí, nechuten-
ství. 

Při stanovování celkového rozsahu 
onemocnění (stadia) se indikuje vyšet-
ření jater (ultrasonografií nebo počí- 
tačovou tomografií), plic (skiagram  
hrudníku) a kostí (scintigrafie 99Tc  
s následným rtg snímkem podezřelých 
lokalit). Další vyšetření se provádějí 
podle zjištěných projevů nemoci. 

Základem pro určení diagnózy je odběr 
podezřelé tkáně k histologickému vy-
šetření. Odběr lze provést punkcí ten-
kou jehlou pod kontrolou mamografií 
nebo ultrazvukem nebo otevřenou  
biopsií. V získaném vzorku tkáně se ur-
čuje základní charakteristika nádoru, 
vyzrálost (grade - G), mitotická aktivita 
a důležité prognostické a prediktivní  
znaky jako exprese estrogenních  
a progesteronových receptorů, expre-
se HER-2. V materiálu získaném po 
operaci se vyšetřují i okraje odebrané 
části prsu  a všechny vyňaté uzliny. 

PROgNOSTiCKé  a PRediKTiVNÍ 
FaKTORy
Pro optimalizaci terapeutického postu-
pu vhodného pro danou nemocnou 
byla stanovena celá řada měřitelných 
faktorů, zjistitelných v době diagnozy, 
tzv. prognostických a prediktivních 
faktorů. Na jejich podkladě je možné 

odhadnout délku přežití a efektivitu 
různých léčebných modalit. Jedno-
značný vztah k době přežití má klinické 
stadium nemoci, určované mezinárod-
ním systémem klasifikace TNM.

Věk a ovariální funkce mají význam pro 
volbu metody terapie, zejména hormo-
nální léčby. Exprese estrogenních re-
ceptorů (ER) je jedním z nejvýznamněj-
ších biomarkerů (Clark 2000). Recepto-
ry HER-2 při zvýšené expresi zname-
nají horší prognózu. Jejich pozitivita je 
obvykle provázena negativitou ER. 
Jsou doposud jediným prediktivním 
faktorem pro terapii trastuzumabem.

Histologický typ nádoru prognózu 
ovlivňuje méně, pro predikci léčebné 
odpovědi má rovněž omezený význam. 
Větší váhu v tomto ohledu má stupeň 
vyzrálosti nádorových buněk (G) a po-
souzení mitotické aktivity buněk.

TeRaPeuTiCKé mOžNOSTi
Léčení karcinomu prsu využívá všech-
ny známé modality a jeho plánování je 
výsledkem spolupráce odborníků růz-
ných specializací. Léčebné možnosti 
mohou být užity v různých kombina-
cích a sledu a zodpovědné napláno-
vání začíná již v době první diagnózy. 
Významný podíl má specialista pro 
zobrazovací diagnostiku chorob prsu, 
patolog, specializovaný chirurg, gyne-
kolog, onkolog, radioterapeut  a v poz-
dějším období se vý-
znamně mohou podí-
let odborníci další (re-
konstrukční výkony, 
rehabilitace, léčba bo-
lesti atd.). Využití v lé-
čení karcinomu prsu 
nalézají chirurgické 
výkony různého roz-
sahu, radioterapie, 
chemoterapie a hor-
monální léčba  a v po-
slední době i léčba  
biomodulační – proti-
látky proti recepto-
rům, inhibitory signál-
ní transdukce a léčba 
antiangiogenní. 
Vzájemnou kombinací 
těchto metod je mož-
no dosáhnout dalšího 
zlepšení léčebných 
výsledků.

CHiRuRgiCKÁ  
léČba
Chirurgické metody lé-
čení jsou historicky nej-

starší. V roce 1882 navrhl Halstedt ra-
dikální mastektomii s exenterací axily 
jako základní výkon, který zahrnoval 
odstranění žlázy, obou prsních svalů  
a resekci všech etáží lymfatických  
uzlin v axille. S rozvojem dalších  
léčebných modalit směřuje vývoj  
v této oblasti k minimalizaci rozsahu 
operačního výkonu. Dnes je často vyu-
žívána  modifikovaná forma tohoto vý-
konu – modifikovaná radikální mastek-
tomie, kdy se neodstraňují prsní svaly. 
Snahou však je uskutečnit prs zacho-
vávající chirurgický výkon v podobě 
kvadrantektomie či segmentektomie 
případně jen tumorektomie s dostateč-
ným lemem zdravé tkáně. Pokud je 
tumor větších rozměrů (nad 2,5-3 cm) 
je možné před operací indikovat neo-
adjuvantní léčbu s cílem zmenšení ná-
doru a případně devitalizace buněk  
a operaci provést až v druhé době. 
Rovněž rozsah operace v oblasti uzlin 
se minimalizuje. Není-li podezření na 
postižení regionálních uzlin, provede 
se označení sentinelové uzliny dvojím 
značením radiokoloidem a speciální 
modří, které se aplikují do místa nádo-
ru těsně před operací a příslušná uzlina 
(nejčastěji 1, mohou být až 3) se lokali-
zuje gamasondou a vizuálně podle pří-
tomnosti barviva. Jestliže je vyjmutá 
sentinelová uzlina nádoru prostá, další 
výkon v axille se již neprovádí. Tento 
postup vede k minimalizaci pooperač-
ních otoků horní končetiny. Pokud je 
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podezření na postižení regionálních uz-
lin ze zobrazovacích metod, provádí se 
neoadjuvantní léčba a další výkon pak 
podle jejího efektu. Omezení výkonu na 
odběr sentinelové uzliny bez exentera-
ce axilly je v těchto případech ještě 
předmětem odborných diskuzí.  

RadiOTeRaPie
Radioterapie je druhou lokální meto-
dou užívanou v léčení karcinomu prsu. 
Je indikována po operaci při prs za-
chovávajících výkonech, kdy je nutné 
prozářit zbylou tkáň prsu, aby bylo do-
saženo stejných léčebných výsledků 
jako po radikální mastektomii. Slouží   
k prevenci lokálních recidiv. Dále je 
ozáření indikováno při pozitivitě více 
než 3 regionálních uzlin, kdy je ozářena 
celá regionální oblast. Použití v palia-
tivní léčbě je rovněž významné, užívá 
se zejména v terapii kostních metastáz, 
lokálních recidiv, ale i v dalších indika-
cích.

CHemOTeRaPie
Chemoterapie je systémovou metodou 
léčení karcinomu prsu, která je indiko-
vána jak s neoadjuvantním, adjuvant-
ním záměrem tak i v léčení generalizo-
vaného onemocnění. Při kurativním zá-
měru se kombinace různých cytostatik 
s odlišným mechanizmem účinku ke 
zvýšení jejich efektu. Karcinom prsu je 
citlivý vůči celé škále preparátů. Je-li 
záměr léčby paliativní, je možno použít 
pouze monoterapii. Cílem adjuvantní 
chemoterapie je likvidace zbytkové ne-
moci po primárním kurativním výkonu. 
Neoadjuvantní chemoterapie se využí-
vá s cílem dosažení operability primár-
ního nádoru a uzlin a případně umož-
nění provedení prs zachovávající ope-
race. 
Paliativní chemoterapie je používána   

v léčení diseminovaného onemocnění  
s cílem omezení projevů nemoci a pří-
padně navození remise a prodloužení 
doby přežití. Kombinace cytostatik  
užívané v léčbě karcinomu prsu vychá-
zejí z původní Bonadonnovy kombina-
ce CMF – cyklofosfamid, metotrexat, 
5-fluorouracil z roku 1972. Dnes je me-
totrexat v této kombinaci obvykle na-
hrazen antracyklinem – FAC, FEC  
a eventuálně 5-fluorouracil taxanem – 
TAC, AC-T, AC-D. 

HORmONÁlNÍ léČba
Hormonální léčba je rovněž terapie se 
systémovým účinkem a využívá se se 
záměrem adjuvantním, neoadjuvant-
ním i paliativním. Předpokladem k její-
mu použití a účinnosti je exprese hor-
monálních receptorů v buňkách karci-
nomu. U žen před menopauzou se uží-
vá léčba ablační: ovarektomie, LH-RH 
analoga a LH-RH antagonisté. Tento 
postup je možné kombinovat s podá-
ním antiestrogenu. U postmenopauzál-
ních nemocných lze ve všech indika-
cích užít jak antiestrogeny nak inhibito-
ry aromatázy. Je první cílenou léčbou   
v terapii karcinomu prsu. 

biOlOgiCKÁ TeRaPie
Výsledkem poznání biologie nádorové-
ho růstu na podkladě molekulární bio-
logie je cílená terapie prostřednictvím 
protilátek a inhibitorů různých fází sig-
nálních cest. 

Zatím nejvýznamnější postavení v této 
oblasti u karcinomu prsu zaujímá proti-
látka proti HER-2 receptoru trastuzu-
mab, která osvědčila svou účinnost  
u pokročilého onemocnění  a při použi-
tí v adjuvanci vedla k nejvýznamnější-
mu zlepšení terapeutických výsledků 
od doby zavedení chemoterapie. Před-

pokladem jejího užití je overexprese 
HER-2 a FISH prokázaná amplifikace 
tohoto genu. Používá se v kombinaci  
s cytostatiky (taxany a deriváty platiny) 
a eventuelně i samostatně. 

Další možnosti cílené léčby se zatím 
podrobují klinickým studiím. 

Studuje se inhibice EGF receptoru pro-
tilátkou cetuximab, inhibice tyrosino-
vých kináz iressou, inhibice angiogene-
ze bevacizumabem. 

ReHabiliTaCe
Rehabilitace je velmi důležitou součás-
tí léčby bezprostředně po operaci jako 
prevence omezení hybnosti v ramen-
ním kloubu a následné periarthrititis 
humeroscapularis. Po operaci a radio-
terapii často dochází  k rozvoji lymfe-
dému horní končetiny. Včasná rehabili-
tace může vést k jeho odstranění či 
alespoň minimalizaci. 

STaTiSTiCKé Údaje
Pro ilustraci incidence nemoci a jed-
notlivých stadií a mortality na toto one-
mocnění uvádím údaje z posledního 
zpracování dat Národního onkologic-
kého registru a ÚZIS. Na obr. 1. je zpra-
cována incidence v závislosti na věku  
a pokročilosti nádorového onemocnění 
ve 4 časových obdobích. Přežívání ne-
mocných závisí na mnoha faktorech, 
zejména však na stádiu onemocnění. 
Průměrné desetileté přežití při negativ-
ním nálezu v lymfatických uzlinách bez 
ohledu na velikost tumoru je 75%, při 
postižení 1-3 lymfatických uzlin je 38% 
a při postižení čtyř a více uzlin je jen 
13%. Při výskytu metastázy v jedné 
lymfatické uzlině je procento přežití 
jen o málo nižší než při negativním  
nálezu. 

PReVeNCe
Primární prevence karcinomu prsu není 
prakticky možná. Soustředěné úsilí je 
věnováno zejména prevenci sekundár-
ní, tedy vyhledávání časných stádií ne-
moci. Nejjednodušší metodou je samo-
vyšetřování prsů, které by měla prová-
dět každá žena jedenkrát v měsíci. Ak-
tivní vyhledávání – screening je prová-
děn  v období největší incidence nádo-
rů, u žen od 45 do 65 let mamografic-
kým vyšetřením každé 2 roky, v riziko-
vých skupinách 1x ročně. Prevence 
terciární, tedy včasné vyhledávání reci-
div nemoci je zabezpečeno doživotní 
dispenzarizací žen s karcinomem prsu.
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Oddelení prípravy  
cytostatik v lékárne 
VFN v Praze

ˇˇ

Šárka Rusnáková

Již více než před sedmi 
lety zahájilo svou činnost 
Oddělení centralizované 
přípravy cytostatik při 
Nemocniční lékárně 
Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze. O jeho 
představení jsme požádali 
vedoucí oddělení PharmDr. 
Petru Vašutovou. 

01 Onkologická Farmacie

Čím se VaŠe ODDěleNí  
kONkRétNě zabýVá?

Hlavní náplní naší práce je příprava (ře-
dění, rekonstituce) zejména cytostatik 
a monoklonálních protilátek do podoby 
finálního produktu, kterým je infúzní 
vak, i.v. bolus nebo např. infusor pro 
kontinuální podání léčiva. Tyto jednotli-
vé komponenty představují části che-
moterapeutických režimů, které jsou 
posléze podávány pacientům s malig-
ním onemocněním onkologickou sest-
rou na denním stacionáři. Komerčně 
dodávaná léčiva existují nejčastěji ve 
formě roztoku, suchého prášku nebo 
lyofilizátu. Naším úkolem je suché for-
my rozpustit, odebrat z lahvičky pří-
slušné množství látky na předem vy-
počtenou dávku a to přenést do již 
zmíněného infúzního vaku nebo stří-
kačky (finálního produktu). Po naředění 
provádíme kontrolu správnosti přípra-
vy, označujeme hotový produkt nejen 
nacionáliemi pacienta, dávkou a poža-
dujícím oddělením, ale také zejm. po-
kynem ke správnému zacházení s na-
ředěnými cytostatiky a údajem o stabi-

litě přípravku a jeho doporučeném 
uchovávání.
  
Při účasti na vizitách či klinických semi-
nářích vidíme, jak se lékaři dnes snaží 
ušít pacientovi léčbu tzv. „na míru“ (ho-
voříme o tailoring therapy) na základě 
znalosti např. genetických mutací spe-
cifických pro určitou diagnózu, na zá-
kladě znalostí možného ovlivnění či za-
blokování signálních cest v buňce, zna-
losti a správné interpretaci jednotlivých 
onkomarkerů, atp.. To vše vede k vyti-

pování léčebného postupu, ze kterého 
bude konkrétní pacient nejlépe profito-
vat. 

s Jakými DiagNózami se tu 
setkáVáte NeJČastěJi?

Co se týče onkologických pacientů, 
jednou z nejčastěji se objevujících dia-
gnóz je kolorektální karcinom a karci-
nom prsu, dále např. karcinom ovárií, 
hlavy a krku, ledviny, plic. Z hematoon-
kologických diagnóz se jedná nejčas-
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těji o leukémii (ať již akutní nebo chro-
nickou, myeloidní či lymfatickou), dále 
o Non-Hodgkinské lymfomy, ale také 
myelodysplastický syndrom nebo idio- 
patickou trombocytopenickou purpu-
ru. Připravujeme cytostatika také pro 
pacienty s roztroušenou sklerózou či 
revmatoidní artritídou.

kDy VlastNě VaŠe ODDěleNí 
VzNiklO a PROČ?

Oddělení bylo otevřeno v březnu 2003. 
Vzniklo díky velkému úsilí a nadšení 
PharmDr. Ireny Netíkové, Ph.D. a díky 
zásadní podpoře vedoucí Nemocniční 
lékárny VFN PharmDr. Heleny Rottero-
vé, MBA. Nemalou měrou se o vznik 
oddělení zasloužil svou osvíceností  
a podporou také tehdejší ředitel VFN 
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA. 
Původně bylo oddělení dimenzováno 
pro 60-70 pacientů, dnes je díky nárůs-
tu počtu onkologických pacientů nutno 
připravit chemoterapie až pro 120 pa-
cientů denně. 
V ČR smějí být cytostatika připravová-
na pouze za určitých podmínek a tech-
nického vybavení v lékárně farmaceuty 
a farmaceutickými asistenty. Přesunu-
tím příprav z denních stacionářů do 
centralizovaných přípraven, kde práce 
probíhá v aseptických podmínkách, 
jsou sledovány 2 zásadní cíle. Jednak 
ochrana pacienta před možnou mikro-
biální kontaminací připravené infúze  
a jednak ochrana zdraví pracovníků, 
kteří s cytostatiky manipulují. Díky 
technickému vybavení (viz dále) a do-
držování SOP oddělení splňujeme kri-
téria, která na denním stacionáři dodr-
žet nelze. Navíc sestra na stacionáři 
má více času věnovat se pacientovi, je-
likož není zaměstnaná ke své práci ješ-
tě navíc přípravou chemoterapie. Tu 

pacientovi po doručení z našeho oddě-
lení rovnou podá. Přínos našeho oddě-
lení spočívá mj. v ekonomizaci příprav. 
Tím, že přijímáme požadavky z několi-
ka klinik současně a jsme schopni vyu-
žívat zbytky cytostatik v lahvičkách  
k další přípravě pro pacienta např. z ji-
ného oddělení. Ne vždy je totiž dávka 
vypočtena tak, že se spotřebuje přesně 
celé balení léčiva a vzhledem k omeze-
né stabilitě látky, pokud by nebyl další 
pacient na danou léčbu, by léčivo mu-
selo být zlikvidováno. Ne vždy se však 
podaří využít vše beze zbytku. Přesto 
centralizace příprav vede k ekonomic-
ké úspoře.

kOlik máte Na ODDěleNí 
PRacOVNíků?

Jsme poměrně velké oddělení. Jak 
jsem již zmínila, 100 - 120 pacientů 
denně představuje okolo 250 - 270 pří-
prav za den. Na oddělení pracuje stan-
dardně 6 farmaceutů, 7 farmaceutic-
kých asistentů a 5 sanitářů. 
Vzhledem k vysokému počtu příprav je 
velmi důležité dbát na správnou orga-
nizaci práce a je nutné znát mj. pořadí 
podání jednotlivých chemoterapeutic-
kých režimů, aby provoz byl plynulý  
a pacienti na léčbu nečekali neúnosně 
dlouho. Tato práce je náročná nejen na 
vědomosti a praktické zkušenosti, ale 
také na psychiku, často je nutno vyři-
zovat několik požadavků takřka ve stej-
nou dobu. Při zacházení s cytostatiky 
je důležité nepropadnout stresu a řešit 
vždy najednou pouze jeden případ,  
jinak se pracovník vystavuje zvýšené-
mu riziku chyby.  
Všichni pracovníci procházejí důklad-
ným zaškolením. V podstatě je důležité 
si je „vychovat“, aby byli schopni pra-
covat zcela samostatně. V současnosti 
do praxe nepřicházejí takřka žádní ab-
solventi se znalostmi onkofarmacie 
nebo provozu centrální přípravy cy-
tostatik a tak lidé, kteří se rozhodnou 
pracovat na takovém oddělení, se učí 
vše  od začátku. I když tato situace se 
postupně začíná zlepšovat. Na farma-
ceutických fakultách již existují v rámci 
farmaceutické technologie přednášky, 
na kterých se studenti mohou seznámit 
s existencí pracovišť, jako je naše.  
V rámci postgraduálního studia by 
mohla v budoucnu fungovat speciali-
zace v onkofarmacii. Dále některé far-
maceutické firmy se snaží formou se-
minářů nebo školení edukovat jak far-
maceuty, tak farmaceutické asistenty 
např. ohledně správných postupů 
aseptických příprav, dekontaminaci 



prostředí při cytostatické nehodě či 
ohledně možnosti monitorovat pracov-
ní prostředí z hlediska kontaminace cy-
tostatiky. A v neposlední řadě na we-
bových stránkách nemocničních lékár-
níků (www.nemlek.cz) existuje sekce 
onkofarmacie, kde mají kolegové mož-
nost spolu diskutovat, řešit aktuální 
potíže svého oddělení a získávat mno-
hé užitečné informace.

Jaké zDe máte techNické 
VybaVeNí?

Dle legislativy platné v České republice 
cytostatika připravujeme v podtlako-
vých izolátorech s laminárním proudě-
ním vzduchu (Envair CDC-E), které mají 
odtah mimo prostor, čímž se liší od  
klasických „laminárů“ dříve používa-
ných zdravotními sestrami na onkolo-
gických stacionářích. Pracovník připra-
vující chemoterapii je tudíž chráněn  
z hlediska možnosti kontaminace.  
V izolátoru je udržována třída čistoty A, 
a je umístěn v prostoru třídy čistoty C, 
což odpovídá požadavkům na aseptic-
ké přípravy. Na třídu čistoty C navazuje 
kaskádovitě třída čistoty D v propus-
tech a dále navazují místnosti kontrolo-
vaných prostor, které uzavírají systém 
organizace čistých prostor.
Dalším pomocníkem pro přípravu cy-
tostatik je robot CytoCare italské firmy 
Health Robotics. Jsme jedním ze tří 
pracovišť v České republice, které již 
pracují s touto robotickou technologií. 
Robot pracuje na základě gravimetric-
ké metody, která zaručuje vyšší přes-
nost přípravy (jak z hlediska zaměnitel-
nosti látek, tak z hlediska možnosti zá-
měny pacientů) než je metoda klasická 
volumetrická používaná na našem od-
dělení při přípravách v izolátoru. 

Jaké JsOu VaŠe PláNy DO 
buDOucNa? cO byste VaŠemu 
ODDěleNí Přála? 

Především to, abychom i nadále při-
pravovali kvalitně a efektivně chemote-
rapie pro naše pacienty, abychom vy-
tvořili silný a stabilní tým pracovníků, 
který se bude průběžně vzdělávat a ko-
munikovat s odděleními pro která při-
pravujeme. Dále bychom rádi více ko-
munikovali s našimi pacienty např. for-
mou konzultací na denním stacionáři. 
Chystáme propojení našeho Nemoc-
ničního informačního systému s novým 
softwarem, který nám umožní rychleji 
zpracovávat požadavky z klinik tím, že 

odpadne některá práce, kterou nyní vy-
konáváme ručně, např. vypisování štít-
ků. Jistě by bylo přínosné, pokud se 
počty pacientů zásadně nezmění, kdy-
by se podařilo oddělení rozšířit nebo 
případně vytvořit sesterské oddělení  
v rámci naší Nemocniční lékárny. Jed-
no oddělení by mohlo fungovat pro 
ambulantní pacienty, druhé pro paci-
enty hospitalizované…, ale to se dívám 
opravdu do budoucnosti. Všem kole-
gům bych přála hodně zdraví a pracov-
ního entuziasmu, abychom zvládali 
profesionálně svou práci a těšili se z ní.

Děkuji za rozhovor
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DOCETAXEL
PharmDr. martin Šíma
Klinický farmaceut Oddělení KF FN Na Bulovce

Docetaxel je látka 
polosynteticky připravená  
z alkaloidu, izolovaného  
z tisu červeného (taxus baccata).  
Využívá se jako cytostatikum.

mecHaNizmuS ÚčiNKu
Docetaxel patří mezi mitotické jedy. 
Působí mechanizmem alterace mikro-
tubulární struktury během mitózy. Tu-
bulin je dimerní protein, sestávající se  
z jednotky a polymerizací těchto hete-
rodimerů vznikají mikrotubuly, význam-
ná součást cytoskeletu eukaryotních 
buněk, sloužící především k transportu 
různých struktur po buňce. Docetaxel 
se váže na  jednotku polymerizovaného 
tubulinu a zvyšuje vzájemnou afinitu  
tubulinových heterodimerů. Tím bloku-
je depolymerizaci mikrotubulů dělícího 
vřeténka a znemožňuje tak odtažení 
rozdělených chromozómů k pólům 
buňky, tedy přechod z metafáze do 
anafáze buněčného dělení. 

FaRmaKoKiNetiKa
Docetaxel se aplikuje intravenózní infu-
zí. Po podání se váže na bílkoviny plaz-
my z více než 95%. Jedná se zejména 
o vazbu na alfa–1–kyselý glykoprotein, 
lipoproteiny a albumin. Rychle proniká 

do tkání – maximální tkáňové koncent-
race dosáhne za 1 – 2 hodiny. Metabo-
lizován je v játrech, zejména oxidací 
terciální butylesterové skupiny cyto-
chromem P450, izoenzymem 3A4. Me-
tabolity jsou vylučovány především 
stolicí, močí jen asi ze 6%. Farmakoki-
netika docetaxelu není závislá na dáv-
ce, věku, ani pohlaví pacienta a odpo-
vídá tříkompartmentovému modelu. 
Poločas fáze je 4 minuty, 36 minut  
a 11 hodin. Distribuční objem činí 113 
litrů, celková clearance 21 l/h/m.

iNDiKace
Docetaxel je v České republice schvá-
len  v indikaci karcinomu prsu, nemalo-
buněčném karcinomu plic, karcinomu 
prostaty, adenokarcinomu žaludku  
a karcinomu hlavy a krku.   

1. KaRciNom PRSu: 
1.1 V kombinaci s doxorubicinem  
 a cyklofosfamidem k adjuvantní  
 léčbě nemocných s operabilním  

 karcinomem prsu s pozitivními  
 uzlinami. 
1.2 V kombinaci s doxorubicinem  
 k léčbě nemocných s lokálně po- 
 kročilým nebo metastazujícím kar- 
 cinomem prsu, kteří nebyli pro 
 toto onemocnění dosud léčeni  
 cytotoxickou léčbou. 
1.3  V monoterapii k léčbě nemocných   
 s lokálně pokročilým nebo meta- 
 stazujícím karcinomem prsu po  
 selhání předchozí cytotoxické   
 léčby. Předchozí léčba by měla  
 zahrnovat antracyklin nebo alky-  
 lační látku. 
1.4 V kombinaci s trastuzumabem  
 k léčbě nemocných s metastatic- 
 kým karcinomem prsu, u něhož je  
 prokázána overexprese HER2,  
 a kteří dosud nebyli léčeni chemo- 
 terapií pro metastatické onemoc- 
 nění. 
1.5 V kombinaci s kapecitabinem  
 k léčbě nemocných s lokálně po- 
 kročilým nebo metastazujícím kar- 
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 cinomem prsu po selhání předcho- 
 zí cytotoxické léčby. Předchozí  
 léčba by měla zahrnovat antracyk- 
 lin. 

2. NemalobuNěčNý  
 KaRciNom Plic: 
2.1 K monoterapii nemocných s lokál- 
 ně pokročilým nebo metastazují- 
 cím nemalobuněčným karcino- 
 mem plic po selhání předchozí te- 
 rapie. 
2.2  V kombinaci s cisplatinou k terapii  
 nemocných s neoperabilním karci- 
 nomem plic, kteří dosud nebyli pro  
 toto onemocnění léčeni chemote- 
 rapií. 

3. KaRciNom PRoStaty:
V kombinaci s prednisonem nebo 
prednisolonem k terapii nemocných  
s metastatickým karcinomem prostaty 
neodpovídajícím na hormonální léčbu. 

4. aDeNoKaRciNom žaluDKu:
V kombinaci s cisplatinou a 5-fluorou-
racilem k terapii nemocných s metasta-
tickým adenokarcinomem žaludku 
včetně adenokarcinomu gastroezofa-
gálního spojení, kteří nebyli dosud lé-
čeni chemoterapií pro metastatické 
onemocnění. 

5. KaRciNom HlaVy a KRKu:
V kombinaci s cisplatinou a 5-fluorou-
racilem k indukční léčbě pacientů s lo-
kálně pokročilým dlaždicobuněčným 
karcinomem hlavy  a krku.

KoNtRaiNDiKace
Kontraindikací terapie docetaxelem je 
přecitlivělost na složky přípravku, těžké 
poruchy jaterních funkcí (u pacientů  
s ALT a AST vyšší než 1,5 násobek hor-
ní hranice normy  a současně ALP vyš-
ší než 2,5 násobek horní hranice normy 
byla clearance snížena o 27%), výcho-
zí počet neutrofilů nižší než 1500 bu-
něk/mm, těhotenství a kojení.

NežÁDoucÍ ÚčiNKy
Nejvážnějším nežádoucím účinkem 
docetaxelu je myelotoxicita. Nejčastěji 
se objevuje neutropenie, která je závis-
lá na dávce, ale není kumulativní. Nej-
větší pokles neutrofilů bývá zazname-
nán 7 dní po podání docetaxelu. Trom-
bocytopenie a anemie bývají mírného 
stupně. Dalším častým nežádoucím 
účinkem, který se může vyskytnout již 
při aplikaci infuze, jsou reakce přecitli-
vělosti. Pro lehčí lokální erytémy či 
exantémy není nutno léčbu přerušovat, 
při těžším průběhu – generalizovaný 

erytém či exantém, spazmy bronchů 
nebo hypotenze – je třeba léčbu ukon-
čit. Dále se mohou objevit periferní 
edémy (hlavně dolních končetin), méně 
často i výpotky v tělních dutinách. 
Jedná se o následek retence tekutin, 
které lze předcházet podáním kortikoi-
dů. Poměrně častá je i alopecie a ony-
cholýza. Gastrointestinální toxicita je 
vyjádřená nauzeou, zvracením, průjmy, 
bolestí břicha či stomatitidou. Mírná 
hepatotoxicita způsobuje elevaci jater-
ních testů. Neurotoxicita zahrnuje par-
estezie, dysestezie, palčivou bolest  
a svalovou slabost. Může se objevit  
i astenie, myalgie a ataralgie. Tyto pro-
jevy si mohou vyžádat snížení dávky, 
obvykle však vymizí do čtvrt roku od 
ukončení léčby. Lokální reakce v místě 
podání infuze bývají mírné. Jedná se  
o zarudnutí, flebitidu či bolest.

PřeDÁVKoVÁNÍ
Docetaxel nemá známé antidotum. 
Hlavní komplikací při předávkování 
bývá myelotoxicita, periferní neurotoxi-
cita a mukozitida. Pacienta je třeba 
hospitaliovat na speciální jednotce, na-
sadit G-CSF (humánní faktor stimulující 
granulocytové kolonie) a v případě po-
třeby symptomatickou léčbu. Periferní 
neuropatii lze preventovat podávání 
gabapentinu po dobu nejméně jedno-
ho měsíce. Po úvodním titrování  
(300 mg a 600 mg na den lze pokračo-
vat dlohodobě v dávce 900 mg denně).
Při rozvíjející se trombocytopenii je 
možné pomýšlet na podání romiplosti-
nu, neboť první zkušenosti klinického 
hodnocení léčiv fáze  I a II vykazují  po-
vzbudivé výsledky. Rovněž je možné 
zvážit podávání dexamethazonu den 
1-3. Dexamethazon, silný induktor  
CYP3A4, působí jako akcelerant od-
bourávání docetaxelu z těla. Dexamet-
hazon se podává jako premedikace 
docetaxelu, takže v D1 pacienta zby-
tečně „nezatěžujeme“ lékem navíc. 
Dále je možné pokračovat minimální 
dávkou 4 mg.

léKoVé iNteRaKce
Z lékových interakcí je třeba mít na pa-
měti, že docetaxel se metabolizuje 
přes CYP3A4, a proto je třeba opatr-
nosti u nemocných, kteří současně uží-
vají silné inhibitory tohoto izoenzymu 
(např. antibiotika – ciprofloxacin, nor-
flo-xacin, klarithromycin; antivirotika – 
efavirenz, indinavir, ritonavir; azolová 
antimykotika – flukonaol, itrakonazol, 
ketokonazol; incizivní neuroleptikum 
haloperidol; blokátory Ca 2+ kanálů 
nedihydropyridinového typu – diltia-

zem, verapamil; nebo grapefruitová 
šťáva). Dále je třeba vzít v úvahu jeho 
vysokou vazbu na proteiny plazmy  
a z toho vyplývající možnou kompetici 
s jinými léčivy s vysokou vazbou (pero-
rální antidiabetika na bázi sulfonylurey, 
warfarin, sulfonamidová chemoterape-
utika, tricyklická  antideprsiva amit-
riptylin, nortriptylin, antiepileptikum fe-
nytoin, salicyláty, verapamil, atd.).

Situace V čR
V současné době je v České republice 
originální přípravek Taxotere obchodo-
ván. Od září 2010 by měl být na trhu Do-
cetaxel Ebewe ve formě roztoku – kon-
centrátu, který se aplikuje do infuze 5% 
roztoku glukózy nebo 0,9% roztoku chlo-
ridu sodného tak, aby nebyla překroče-
na koncentrace docetaxelu v infuzi 0,74 
mg/ml. V koncentrátu pro přípravu infu-
ze je 10 mg docetaxelu na 1 ml, dodá-
vá se ve 2 ml nebo 8 ml ampulích, v ba-
lení po 1, 5 nebo 10 ampulích.

LiTErATurA:
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Ockování proti chripce 
u onkologických 
pacientu

ˇˇ

PharmDr. Petra Vašutová 
Vedoucí Oddělení přípravy cytostatik FN VFN v Praze

Každý podzim a zimu se onkologičtí pacienti dotazují,  
zda je rozumné nechat se očkovat  proti chřipce.  
Je pro ně toto očkování prospěšné?  

Kromě běžného chřipkového viru na-
růstají u onkologických pacientů obavy 
z nového typu viru H1N1. Všeobecně je 
přijímáno doporučení k očkování  rizi-
kových skupin populace (zdravotníci, 
senioři, pacienti s chronickým one-
mocněním kardiovaskulárního systé-
mu, diabetici). Pacienti s maligními 
chorobami podstupující chemoterapii 
mají rovněž zvýšené riziko nákazy vi-
rem chřipky a mohou mít vyšší výskyt 
komplikací a vyšší míru mortality než 
obecná populace. Onemocnění chřip-
kou může navíc nepřímo vést – v dů-
sledku odkladu terapie - k horším vý-
sledkům onkologické léčby.  

JSOu ale PaCieNTi léčeNÍ CHe-
mOTeRaPiÍ SCHOPNi VyViNOuT 
DOSTaTečNOu imuNOlOgiCKOu 
ODPOVěď? 
I u pacientů s malignitami se onemoc-
nění chřipkou manifestuje typickými 
příznaky, jako je horečka, bolesti svalů, 
konstituční  příznaky a postižení horní 
nebo dolní části dýchacího ústrojí. 
Chřipka může mít za následek rozvoj 
sekundární bilaterální pneumonie, si-
nusitidy či otitis media nebo může vést 
ke zhoršení respiračních a kardiálních 
chorob. Za většinu případů závažných 
onemocnění u lidí jsou zodpovědné 

viry chřipky subtypu A a B. U onkolo-
gických pacientů může mortalita infek-
ce chřipkovým virem dosahovat až  
9 procent, přičemž podle dostupných 
údajů je očkováno méně než 50 pro-
cent těchto pacientů. Nejčastěji podá-
vaným typem očkovací látky je triva-
lentní inaktivovaná vakcína. Očkování 
vede k tvorbě  paměťových T a B lym-
focytů, což umožní  adaptivnímu imu-
nitnímu systému reagovat v situaci, 
kdy je exponován příslušnému patoge-
nu. V obecné populaci dospělých je-
dinců vede očkování proti viru chřipky 
k prevenci infekce u 70-90  procent 
osob a prevenci hospitalizace u 90 pro-
cent lidí. 

Trivalentní vakcína je bez výjimky dob-
ře snášena. Možné přechodné přízna-
ky jsou v podobě lokální svalové boles-
tivosti, myalgií, artralgií a horečky. Zá-
važné komplikace jsou vzácné. Alergie 
na vejce je jednou z mála kontraindi- 
kací pro aplikaci inaktivované vakcíny. 

JaK OčKOVÁNÍ NačaSOVaT? 
Řada studií prokazuje význam načaso-
vání očkování ve vztahu k podávané 
chemoterapii. Před chřipkovou sezó-
nou se doporučuje podávat vakcínu 
pacientům dva týdny před zahájením 

chemoterapie, jeden až dva měsíce po 
jejím dokončení nebo při probíhající 
léčbě co nejpozději po podání chemo-
terapie v průběhu daného cyklu. 

JaKÁ Je STRaTegie Ke zVýšeNÍ 
ÚčiNNOSTi VaKCiNaCe? 
Přestože  u zdravých dospělých jedin-
ců  se doporučuje očkování pouze jed-
nou dávkou protichřipkové vakcíny, 
existují data, naznačující, že u onkolo-
gických pacientů by mohla být pro-
spěšná aplikace dvou dávek.   

Dvě studie mezi pacienty s hematolo-
gickými malignitami prokázaly statis-
ticky významně vyšší odpověď měře-
nou pomocí titru protilátek  u skupiny, 
které byly aplikovány dvě dávky vakcí-
ny. V další randomizované studii se 
však tyto závěry nepodařilo potvrdit  
a bude třeba další klinické hodnocení. 
Rovněž se testuje adjuvantní použití  
faktoru stimulujícího kolonie granulo-
cytů – makrofágů (GM-CSF)  od něhož 
se očekává zvýšení imunitní odpovědi 
očkovaných onkologických pacientů.  

zÁVěR:
Většina nemocných s malignitami, kte-
ří nebyli onkologicky léčeni po dobu 
delší než 30 dní, je schopna reagovat 
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na očkování proti chřipce příznivou 
imunologickou odpovědí. Aktivně léče-
ní onkologičtí pacienti vykazují typicky 
suboptimální postvakcinační odpově-
di, ale pouze několik málo studií proká-
zalo úplnou absenci imunitní odpovědi. 
Ačkoliv je ideální načasování vakcinace 
zatím nejasné, nejvýhodnější se jeví  
v rámci jednoho chemoterapeutického 
cyklu  nejdelší možný časový odstup 
od poslední dávky. Nemocní s hemato-
logickými malignitami mají tendenci ke 
slabší imunitní odpovědi na očkování 
než jedinci se solidními nádory. I přes-
to, vzhledem k reálné šanci  na přimě-
řenou odpověď má vakcinace pacientů 
s hematologickými malignitami svůj vý-
znam. Monoklonální protilátky jako ri-
tuximab, mohou negativně ovlivňovat 
imunitní odpověď, ale pro konečné vy-
hodnocení je třeba uskutečnit další kli-
nická hodnocení. 

Očkování proti chřipce představuje  
u onkologických pacientů bezpečnou, 
minimálně invazivní a nenákladnou in-
tervenci. Doporučeno je též očkování 
všech členů domácnosti a profylaktic-
ké nasazení protivirové léčby u nemoc-
ných s prokázanou expozicí viru.

Literatura:

zdroj: LEAGH M. BOEHMER,SAIMA 
N. WAQAR, MD, RAMASWAMY 
GOVINDAN, MD

Influenza Vaccination in Patients 
With Cancer: an Overview 
ONCOLOGY. Vol. 24 No. 12 , 2010
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rozhovor  
s PharmDr. Helenou
rotterovou, MBA
Šárka Rusnáková

Vážení, čtenáři, rádi 
bychom Vám v časopise 
Onkofarmacie pravidelně 
představovali významné 
osobnosti české 
farmacie a farmakologie. 
Tou první je PharmDr. 
Helena Rotterová, MBA, 
předsedkyně Sekce 
nemocničních lékárníků 
České farmaceutické 
společnosti a vedoucí 
lékárník Všeobecné 
fakultní nemocnice  
v Praze.

BylA VAŠe ceSTA k fARMAcii 
PříMá neBO jSTe uVAžOVAlA  
i O STuDiu jinéHO OBORu?
Uvažovala jsem, ale naštěstí k tomu 
nedošlo, protože bych zřejmě neuspě-
la - jeden čas jsem měla pocit, že mě 
baví matematika. Přemýšlela jsem  
i o biologii a medicíně. Farmacie ale 
byla  má životní volba...

uRČiTě Ale neliTujeTe...
Rozhodně nelituji, nemocniční farma-
cie se mi stala velkou láskou. I když 
jsem v době studií patřila k těm studen-

tům farmacie, kteří nevěděli v podstatě 
do poslední chvíle, co budou dělat. 
Moje představa byla  taková, že nebu-
du pracovat v lékárně. Po mateřské 
dovolené jsem však nastoupila do lé-
kárny liberecké nemocnice a od té 
doby, tedy od prosince 1981, s výjim-
kou asi tři čtvrtě roku jsem zaměstnaná 
v nemocničních lékárnách. Vlastně ce-
loživotně ve dvou: mnoho let v liberec-
ké nemocnici, na kterou dodnes velmi 
ráda vzpomínám, a nyní posledních 
dvanáct let v Praze ve Všeobecné fa-
kultní nemocnici, kde se mi v podstatě 

otevřely nové obzory, takže jsem za tu 
změnu vděčná.

PROČ jSTe Se ROzHODlA PRáVě 
PRO neMOcniČní lékáRny?
Zkrátka mě tento obor lékárenství více 
lákal. Liberecká nemocnice byla a je 
poměrně velká, zastoupená mnoha 
obory, což dávalo velký prostor i širší 
škálu činnosti pro nemocničního lékár-
níka. Také tam byla obrovská knihov-
na, poměrně dost času se věnovalo in-
formacím o lécích... Mě už v té době 
zajímala klinická farmacie a toto pro-
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středí můj zájem podporovalo i v tom, 
abych si udělala obě atestace z klinické 
farmacie.

jAký je VáŠ názOR nA SOuČAS-
nOST klinické fARMAcie?
Podle mě  má nepochybně především 
v nemocnicích své místo. Jsem pře-
svědčená, že  je velkou výhodou, po-
kud lékárník, který se rozhodne pro ne-
mocniční lékárnictví, má zároveň zájem 
o klinickou farmacii. Otevírají se mu 
pak obrovské možnosti. Samozřejmě 
záleží na tom, do jaké nemocnice se 
dostane, protože činnost lékárníka  
a nemocniční lékárny vždy kopíruje za-
měření nemocnice. Je ideální, pokud 
lékárník dokáže propojit teoretické 
znalosti s praktickými dovednostmi, 
třeba v onkologické farmacii. Z mé zku-
šenosti vyplývá, že o takové lékárníky 
je na klinikách zájem.

jAká je PODle VáS úROVeň ČeS-
kéHO lékáRenSTVí?
Ráda bych se vyjádřila jen k tomu ne-
mocničnímu, protože myslím, že není 
vhodné a sama to nerada vidím, když 
se někdo profiluje v nějaké disciplíně,  
a pak cítí potřebu se vyjadřovat ke vše-
mu. Musím říct, že za posledních 20 let 
došlo k ohromnému rozvoji nemocnič-
ního lékárenství. Naše odborná společ-
nost, má možnost posuzovat a porov-
návat naši úroveň s ostatními evrop-
skými zeměmi. Česká sekce nemoc-
ničního lékárenství je členem Evropské 
asociace nemocničních lékárníků, kte-
rá sdružuje v tuto chvíli 31 zemí. Máme 
poměrně širokou možnost si porovnat 
naše  dovednosti, nebo lépe řečeno 
úroveň nemocniční lékárenské péče. 
Když se ale vrátím do historie, tak naší 
slabostí na počátku 90. let byly přípra-
vy, které se odehrávají v čistých pro-
storách. Takové oddělení je náročné na 

stavební a technické vybavení a také 
zkušenost personálu. V 90. letech byl 
velký nedostatek nemocničních lékár-
níků. V tomto směru jsme udělali ob-
rovský pokrok. Několik desítek nemoc-
ničních lékáren má vybavení na přípra-
vu sterilních léčivých přípravků, které 
stále častěji požadují naše nemocnice. 
Přes 30 nemocničních lékáren má  vy-
bavení na přípravu cytostatik. Naše 
společnost tyto lékárny eviduje a vy-
stavuje jim k této činnosti certifikát.  
Naposledy dnes ráno nemocniční lé-
kárně, tentokrát z Jižní Moravy.  
A z toho mám vždy ohromnou radost. 
Podle mě je úroveň českého nemoc-
ničního lékárenství v evropském kon-
textu v současnosti skutečně vysoká. 
A nejde jen o lékárny fakultních nemoc-
nic, které jsou mnohdy špičkově vyba-
veny, ale především v přípravě cytosta-
tik jsou to i nemocnice krajské a okres-
ní. Domnívám se, že brzy můžeme být 
v onkologické farmacii na špičce v Ev-
ropě. O tom se nám na začátku 90. let 
ani nesnilo. 

A ČíM Si TO VySVěTlujeTe?
Myslím, že zde hraje roli více faktorů. 
Za prvé se při prosazování onkologické 
farmacie v ČR sešla skupina farmaceu-
tů, kteří měli a dones mají velký zájem  
o tento obor. Pak si také myslím, že jis-
tou roli tu sehrála i ekonomika. Na za-
čátku 90. let, kdy se měnil systém zdra-
votnictví, byli lékárníci hodnoceni a do-
dnes hodnoceni jsou pouze obchodní 
přirážkou. Přičemž právě práce lékární-
ka v nemocničních lékárnách, včetně - 
pochopitelně - onkologické farmacie, 
by v dnešní době vyžadovala, aby byla 
hodnocena i výkonově,  jako je to u lé-
kařů nebo dalšího zdravotnického per-
sonálu. Ale naštěstí se nám jako od-
borné společnosti podařilo úspěšně 
diskutovat tento problém nejprve  

s VZP a pak i s  dalšími pojišťov-
nami, které pochopily, že je po-
třeba zhodnotit práci lékárníka při 
přípravě cytostatik, protože to 
zvyšuje úroveň péče o onkologic-
kého pacienta v ČR. Což podle 
mě velmi přispělo k budování no-
vých oddělení nemocničních lé-
káren, protože managementy ne-
mocnic se musí chovat ekono-
micky  a pokud nějaká činnost je 
pojišťovnou honorovaná, tak tuto 
činnost podporují.

jAk ViDíTe BuDOucnOST 
ČeSké OnkOlOgické 
fARMAcie?
Skvěle. Protože kolegové, kteří se 

u nás tomuto oboru věnují, mají sku-
tečně dobře nastartováno. Je to skupi-
na lékárníků, kteří jsou velmi aktivní  
a udržují kontakt se zahraničím, což je 
určitě velmi pozitivní a také nutné. Ne-
dávno tu také proběhl kongres za velké 
účasti zahraničních kolegů, což velmi 
prospívá české onkologické farmacii,  
a celé farmacii, z čehož mám velkou ra-
dost. 

A cO POVAžujeTe zA SVůj OSOB-
ní nejVěTŠí žiVOTní úSPěcH?
Pracovní. Svůj případný životní úspěch 
nevidím jako jeden konkrétní bod, ale 
jako celou moji práci pro nemocniční 
lékárenství,  která byla a stále je pro mě 
tvůrčí a zajímavá. Já jsem měla při ná-
stupu do VFN naprosto jedinečnou 
možnost účastnit se díky holandské 
nadaci a díky podpoře vedení této ne-
mocnice stáže v Holandsku, kde jsem 
navštívila několik nemocničních léká-
ren. To mě nesmírně inspirovalo a ce-
lou tu dobu pobytu v Holandsku jsem 
si říkala, že mým cílem je vybudovat ta-
kovou lékárnu v ČR. A tak mám velkou 
radost, že se nám to téměř podařilo, 
což považuji částečně za svůj úspěch. 
Na druhou stranu jsem si vědoma, že 
práce v nemocniční lékárně je nesmír-
ně závislá na celém týmu. Pokud člo-
věk nemá nadřízené, kteří ho podporu-
jí a podřízené, kteří mají stejný cíl, tak 
sám není ničím. Také mám ovšem vel-
kou radost, že se nejedná jen o tu naši 
nemocniční lékárnu, ale v současnosti 
je v řadě nemocničních lékáren, zejmé-
na v aseptických přípravách, vybavení 
srovnatelné s vybavením ve vyspělých 
evropských zemích. A  tak už se těším,  
kdy do našich nemocničních lékáren  
začnou jezdit exkurze farmaceutů tak, 
jak jsem já kdysi byla v Holandsku. 

OTázkA nA záVěR: cO BySTe 
PřálA ČeSké fARMAcii A PAk 
TAké nOVě VznikAjícíMu ČASO-
PiSu OnkOlOgická fARMAcie?
Časopisu bych pochopitelně přála  
co nejvíce čtenářů a aby si na trhu  
časopisů našel své pevné místo.  
České farmacii pak především větší 
sounáležitost a větší vzájemnou úctu,  
a to především mezi různými zájmový-
mi skupinami. Přála bych si, aby lékár-
níci uznávali činnosti, které provádějí 
jejich kolegové, protože je to ku pro-
spěchu celého oboru. A naopak farma-
cii poškozuje, pokud vystavují nepat-
řičné kritice jiné obory a disciplíny. 
Tedy rozhodně větší spolupráci a vzá-
jemnou úctu. 

Děkuji za rozhovor
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GEHE PHarma PraHa sPol.  
s r.o. – Profil sPolEčnosti
Společnost GEHE Pharma Praha, spol. 
s r.o. se v současné době řadí mezi 
přední distributory léčiv na tuzemském 
trhu. Šíře sortimentu, který má společ-
nost ve své nabídce, splňuje kritéria 
našich přibližně 1000 zákazníků, který-
mi jsou zejména veřejné a nemocniční 
lékárny. Jako nástroj ke zvládnutí tako-
vého množství zákazníků GEHE provo-
zuje logistická centra v Rudné u Prahy, 
Brně a Ostravě. Tato tři distribuční cen-
tra zaměstnávají více než 300 pracov-
níků. 

Za dobu své činnosti se společnosti 
podařilo vybudovat dobré partnerství 
jak se zákazníky - lékárnami, tak i s více 
než 150 dodavateli.Vznikla společnost, 
která dosáhla vysoké kvality v oblasti 

logistiky, servisu i poradenství. Díky 
tomu jsme v uplynulých letech zdvoj-
násobili náš tržní podíl v České repub-
lice.
 
GEHE PHarma PraHa sPol.  
s r.o. – součást sPolEčnosti 
CElEsio 
Historie společnosti spadá do 19. sto-
letí, kdy německý obchodník Franz  
Ludwig Gehe založil v roce 1835  
v Drážďanech firmu GEHE & COMP.  
Z původně rodinného podniku se poslé-
ze stala distribuční společnost GEHE AG, 
jejíž aktivity jsou založeny na komplet-
ních logistických a poradenských služ-
bách lékarníkům. Začátkem roku 2003 
byla společnost GEHE AG přejmenová-
na na Celesio AG (původní název GEHE 
si distributor ponechal pouze na němec-
kém a českém trhu). 

36

GEHE  
se stalo logistickým 
partnerem casopisu 
Onkologická farmacie

ing. josef Kebrle

Velká část z Vás dostala tento nový časopis spolu se zbožím v tradičních modrých 
bednách GEHE. i to vyjadřuje, že GEHE se problematice logistiky u cytostatik  
systematicky věnuje. 

ˇ
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V současnosti je Celesio vedoucím po-
skytovatelem služeb na farmaceutic-
kém trhu v Evropě a Americe. Celesio 
je aktivní v 27 zemích a zaměstnává 
přes 47000 lidí ve třech divizích.  

- Divize „Řešení pro pacienty“, která  
 mimo jiné vlastní 2300 lékáren  
 napříč Evropou.  

- Divize „Řešení pro lékárny“, která  
 provozuje 130 velkoobchodních  
 poboček a denně dodává přípravky  
 do více než 65 000 lékáren. Součástí  
 této divize je GEHE Pharma Praha. 

- Divize „Řešení pro výrobce“, která  
 nabízí výrobcům léčiv logistickou  
 a obchodní podporu. 

Toto mezinárodní zázemí umožňuje 
firmě GEHE stát na špici trendů  
v logistice léčiv. 

nyní umímE jEště VíC 
V září 2008 jsme zahájili provoz nového 
distribučního centra v Rudné u Prahy  
a v únoru 2010 dalšího centra v Brně. 
Tyto sklady nám, díky nejnovějšími 
technologiím, umožnily dále rozšířit jak 
objem našich služeb, tak jejich kvalitu. 

37

GEHE a CytostatiKa 
Jedním z témat, kterým se GEHE sys-
tematicky věnuje, je oblast cytostatik. 
Jako první distributor v ČR jsme již  
v roce 2009 zavedli správnou distribuč-
ní praxi podle standardů organizací 
ESOP a ISOPP. V této věci patří dík 
české pobočce organizace ESOP a ze-
jména PharmDr. Ireně Netíkové, která 
nás v zavádění metodicky podporo- 
vala.

Byli jsme partnerem celosvětové konference ISOPP 2010 v Praze.

Značení při skladování  
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NIKON KALENDÁR 2011

Společnost NIKON spol. s r.o. uspořádala v loňském roce 
již druhý ročník fotosoutěže s charitativním posláním. 
Výtěžek z toho projektu byl věnován na podporu léčby 
rakoviny prsu. Spojit umění a ochotu pomoci tam, kde je 
třeba, se setkalo s úspěchem a tak není divu, že se  
v těchto dnech pomalu chystá další ročník této soutěže.

Projekt s názvem NIKON KALENDÁŘ je 
určen všem milovníkům fotografování, 
kteří touží po tom, aby se jejich fotogra-
fie dostala do prestižního kalendáře  
a pomohla tak dobré věci. Téma foto-
grafií „moje srdeční záležitost“ umožni-
lo všem soutěžícím podělit se o své emo-
ce, životní zážitky nebo o jakékoliv jiné 
momenty, které jsou blízké jejich srdci.

Soutěž probíhala od jara do podzimu 
2010 na webových stránkách www. 
nikon-kalendar.cz. Jejím vyvrcholením 
byl výběr dvanácti fotografií do exklu-
zivního kalendáře pro rok 2011 a setká-
ní autorů na slavnostním večeru.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem  
1 364 fotografií, z nichž odborná poro-
ta vybrala padesát semifinálových fo-
tografií a z nich následně dvanáct, kte-
ré se staly součástí ojedinělého kalen-
dáře, který byl vytištěn v exkluzivní po-
době, v počtu pouhých 111 kusů. Od-
borné porotě předsedal Miroslav Vojtě-
chovský, významný vysokoškolský pe-
dagog, fotograf, publicista a kurátor. 
Také ostatní členové poroty byli odbor-
níky v oblasti fotografie, kteří působí  
v médiích nebo jsou sami profesionál-
ními fotografy. Vybrané fotografie byly 
vystaveny v prostorách Občanské plo-
várny v Praze, kde se uskutečnil slav-
nostní večer, během kterého byly před-
staveny vítězné fotografie a proběhl 
křest kalendáře. Kalendář pokřtila pro-
fesorka Jitka Abrahámová, přednostka 

onkologického oddělení FTNsP a před-
sedkyně Správní rady Nadačního fon-
du onkologie pro 21. století. Příjemným 
průvodcem večera byl moderátor Aleš 
Cibulka.

Na programu večera na Občanské plo-
várně byla mimo jiné módní přehlídka, 
kdy v se v rolích modelek představily 

ženy, které samy podstoupily léčení ra-
koviny prsu. Jejich sebevědomé vystu-
pování a šíření pozitivní energie sklidily 
u obecenstva velké ohlasy. Rakovina 
prsu je životní ranou, se kterou se žád-
ná žena nevyrovnává snadno, ale u zú-
častněných dam by určitě nikdo nepo-
znal, že mají za sebou boj s touto zá-
keřnou nemocí.

38

Charitativní projekty

podporil lécbu žen s rakovinou prsu

Modelky, které předváděly kolekci šatů salonu Magic Helena a představily dvanáct 
 vítězných snímků, které zdobí stránky NIKON KALENDÁŘe 2011.

ˇ
ˇ ˇ
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Modelky, které předváděly kolekci šatů salonu Magic Helena a představily dvanáct 
 vítězných snímků, které zdobí stránky NIKON KALENDÁŘe 2011.

Kalendář pokřtila paní profesorka Jitka Abrahámová, přednostka 
onkologického oddělení FTNsP a předsedkyně Správní rady 
Nadačního fondu onkologie pro 21. století.

Při pohledu na fotografii mě napadá 
otázka: Na co jste při tomto nádher-
ném záběru myslel? 

Mexiko je nádherné a tak není problém 
pořídit tam zajímavý snímek. Po pravdě 
řečeno, první co mě napadlo bylo „Co 
ti lidé dokáží všechno vymyslet, aby 
upoutali pozornost?“ Přišlo mi to velmi 

originální a když jsme z barové židličky 
pozorovali, jak se z  obou lodí valí tisíce 
lidí, byl jsem rád, že jsme na souši,  
v útulném hotýlku na klidném místě, 
kde se nemusíme tlačit s dalšími turis-
ty. Na druhou stranu, pozorovat „par-
kování“ takových kolosů z takto poda-
řeného baru, s báječným drinkem  
v ruce, to je opravdu prima dovolená.

Co pro Vás znamená umístě-
ní ve výběru z bez mála 600 
účastníků? 

Obrovskou radost, motivaci, 
inspiraci. Když jsem byl vyro-
zuměn, že tuto fotografii vybra-
la odborná porota mezi pade-
sát nejlepších, velmi mě to po-
těšilo. Byl jsem pozván na ga-
lavečer, kde byl představen 
prestižní kalendář Nikon 2011. 
Dvanáct nejlepších snímků 
bylo odtajněno skutečně až 

během večera a do té doby nikdo ze 
zúčastněných nevěděl, které to budou. 
To, že moje fotografie patří opravdu 
mezi těch dvanáct nejlepších, je oprav-
du velký úspěch. Radost z něj se ještě 
násobila, když mi paní ředitelka při pře-
dávání ocenění sdělila, že se jí můj sní-
mek líbil za všech nejvíc. Největší potě-
šení pak přinesla závěrečná dražba, ve 
které se fotografie dražily. Cena té mé 
se z úvodních 2 500,- vyšplhala na 
pěkných 15 000,-. Vnímám to jako svůj 
příspěvek pro nadaci paní prof. Abra-
hámové, pod jejíž záštitou se akce ko-
nala. Na akci vystoupily pacientky paní 
profesorky jako modelky, které před-
vedly módní kolekci salonu Magic He-
lena. Byl to veliký zážitek a báječná po-
dívaná. Všichni zúčastnění byli rádi, že 
jejich fotografie přispějí nějakým způ-
sobem ke zlepšení léčby pacientek  
s karcinomem prsu.

Děkuji za rozhovor

Rozhovor s autorem fotografie “Nejlepší 
místo pro váš drink”, Petrem Paloušem

Poté mohl být spuštěn hlavní bod pro-
gramu, dražba vítězných fotografií pří-
tomnými hosty. Moderátor Aleš Cibul-
ka byl výborným a zábavným licitáto-
rem, který značnou měrou přispěl k ne-
čekanému úspěchu dražby.  
 
Výtěžek z dražby soutěžních fotografií, 
dobrovolná sbírka a finanční částka vě-
novaná pořadatelem projektu byly vě-
novány Nadačnímu fondu onkologie 
pro 21. století onkologického oddělení 
Fakultní Thomayerovy nemocnice  
s poliklinikou v Praze na podporu léčby 
žen s rakovinou prsu. Šek na částku 
271 500 Kč slavnostně převzala z ru-
kou pořadatele sama profesorka Jitka 
Abrahámová.

„Jsem ráda, že společnost Nikon moh-
la díky tomuto projektu finančně přispět 
na léčení žen s rakovinou prsu  
a zároveň podpořit osvětu a vyzvat 

Fotografie “Nejlepší místo pro váš drink”
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ženy, aby se nebály podstoupit preven-
tivní vyšetření. Dík patří samozřejmě  
i všem účastníkům soutěže, jejichž fo-
tografie byly draženy a všem hostům 
večera, kteří se na dražbě podíleli. Bez 
nich bychom nedosáhli tak úžasného 
výsledku“, uvedla marketingová ředitel-
ka společnosti Nikon, Eva Čížková. 

I letošní třetí ročník fotosoutěže bude 
mít charitativní podtext. Koho společ-
nost Nikon podpoří tentokrát bude 
oznámeno na jaře. Více o tomto projek-
tu a vítězné fotografie najdete na  
www.nikon-kalendar.cz.

Autory 12 vítězných fotografií v kalen-
dáři NIKON KALENDÁŘ 2011 jsou:  
Tomáš Knot (V zajetí rychlosti),  
Vladimír Neubauer (Oidipus Tyranus – 
rockopera), Petr Luňák (Hra na schová-
vanou), Ondřej Veselý (Středověká  
plachetnice), Eliška Iliasová (My colours), 
Roman Malega (Podvečer pod Tatrami), 
Aneta Coufalová (Západová), Jiří Kar-

bus (Smaragdový jezdec), Stanislav 
Chlup (Velodrom 02), Jan Kazda (Pet-
ra), Petr Palouš (Nejlepší místo pro váš 
drink) a Aleš Bílý (No gravity).

Soutěže NIKON KALENDÁŘ 2011 se 
zúčastnilo celkem 582 soutěžících. 
Nejmladšímu účastníkovi, který uvedl 
svůj věk bylo 12 let a nejstaršímu 77 let.
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Charitativní projekty Zkrácená informace o přípravku Eporatio®:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Bussines park Futurama
Sokolovská 651/136a, 180 00  Praha 8
tel.: +420 251 007 101 
fax: +420 251 007 110 
www.teva.cz

Eporatio® 1 000 IU / 0,5 ml; Eporatio® 2 000 IU / 0,5 ml; Eporatio® 3 000
IU / 0,5 ml; Eporatio® 4 000 IU / 0,5 ml; Eporatio® 5 000 IU / 0,5 ml; Epo-
ratio® 10 000 IU /1 ml; Eporatio® 20 000 IU /1 ml; Eporatio® 30 000 IU /1
ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Účinná látka: 1 předplněná
injekční stříkačka obsahuje: 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 20
000, 30 000 IU (8,3 μg; 16,7 μg; 25 μg; 33,3 μg; 41,7 μg; 83,3 μg; 166,7 μg;
250 μg) Epoetinu theta v 0,5 ml; 0,5 ml; 0,5 ml; 0,5 ml; 0,5 ml; 1 ml; 1 ml;
1 ml injekčního roztoku, což odpovídá 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 10 000,
10 000, 20 000, 30 000 IU (16,7 μg; 33,3 μg; 50 μg; 66,7 μg; 83,3 μg;
83,3 μg; 166,7 μg; 250 μg) Epoetinu theta v ml. Epoetin theta (rekombinant-
ní lidský erytropoetin) je vyrobený rekombinantní DNA technologií v ovariál-
ních buňkách čínského křečka (CHO-K1). Indikace: léčba symptomatické
anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých pacientů. Léčba
symptomatické anémie u dospělých pacientů s nemyeloidními malignitami,
kteří dostávají chemoterapii. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou
látku, jiné epoetiny a deriváty nebo kteroukoli pomocnou látku. Nekontrolo-
vaná hypertenze. Zvláštní upozornění: substituční léčba železem se do-
poručuje u všech pacientů s hladinami feritinu v séru pod 100 μg/l nebo se
saturací transferinu pod 20 %. Aby byla zajištěna účinná erytropoéza, je
třeba zhodnotit u všech pacientů hladinu železa před léčbou a v průběhu
léčby. V případě, že jsou vyloučeny typické příčiny chybějící odpovědi, a u pa-
cienta dojde k náhlému poklesu hemoglobinu spojenému s retikulocytopénií,
mělo by se zvážit vyšetření antierytropoetinových protilátek a vyšetření kost-
ní dřeně pro stanovení diagnózy čisté aplazie buněk červené krevní řady.
Mělo by se zvážit přerušení léčby epoetinem theta. U pacientů léčených epo-
etinem se může objevit zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení přítomné hyper-
tenze, zvláště během počáteční fáze léčby. Nesprávné použití epoetinu theta
zdravými osobami může vést k nadměrnému zvýšení hemoglobinu a hema-
tokritu. To může být spojeno s život ohrožujícími kardiovaskulárními kom-
plikacemi. Použití epoetinu theta u pacientů s nefrosklerózou, kteří ještě nej-
sou dialyzovaní, by mělo být zváženo individuálně, protože u těchto pacientů
nelze s jistotou vyloučit urychlení progrese renálního selhání. Epoetiny jsou
růstové faktory, které primárně podporují tvorbu erytrocytů. Erytropoetinové
receptory mohou být přítomny na povrhu různých nádorových buněk. Stejně
jako u všech růstových faktorů, je třeba mít na zřeteli, že epoetiny by mohly
stimulovat růst jakéhokoli typu nádorů. Těhotenství a kojení: nejsou k dis-
pozici klinické údaje o podávání epoetinu theta během těhotenství. Při přede-
pisovaní těhotným ženám je nutno postupovat s opatrností. Není známo, zda
je epoetin vylučován do mateřského mléka, ale údaje u novorozenců ne-
prokazují absorpci nebo farmakologickou aktivitu erytropoetinu, když je po-
dáván současně s mateřským mlékem. Nežádoucí účinky: nejčastějšími nežá-
doucími účinky jsou hypertenze, příznaky podobné chřipce (horečka, zimnice,
pocit malátnosti) a bolest hlavy. Mohou se objevit kožní reakce jako je vyráž-
ka, svědění nebo reakce v místě vpichu. Interakce: žádné studie interakcí
nebyly provedeny. Dávkování a způsob podání: Roztok se může podávat sub-
kutánně (SC) v oblasti břicha, paže nebo stehna nebo intravenózně (IV).
U pacientů, kteří nepodstupují hemodialýzu, se dává přednost subkutánnímu
podání, aby se předešlo vpichům do periferních žil. Pacientům s nemyeloid-
ními malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií, by měl být epoetin theta
podáván subkutánně. Jestliže je epoetin theta nahrazen jiným epoetinem, měl
by být podáván stejným způsobem podání. Symptomatická léčba anémie spo-
jená s chronickým renálním selháním. Příznaky a následky anémie se mohou
lišit v závislosti na věku, pohlaví a celkovém zatížení onemocněním; je
nezbytné, aby lékař individuálně zhodnotil klinický průběh a stav pacienta.
Vzhledem k variabilitě mezi pacienty, mohou být někdy pozorovány indivi-
duální hladiny hemoglobinu nad nebo pod požadovanou hodnotou. Variabili-
ta hemoglobinu by měla být vyrovnána úpravou dávkování s ohledem na
cílovou hladinu hemoglobinu v rozsahu 10 g/dl (6,21 mmol/l) až 12 g/dl 
(7,45 mmol/l). Nemělo by dojít k trvalému zvýšení hladiny hemoglobinu nad
12 g/dl (7,45 mmol/l). Léčba epoetinem theta je rozdělena do dvou fází. Fáze
korekční: SC podání: Počáteční dávka je 20 IU/kg tělesné hmotnosti 3 x

týdně. Dávka může být po 4 týdnech zvýšena na 40 IU/kg 3 x týdně, jestliže
není dosaženo adekvátního zvýšení hemoglobinu (<1 g/dl (0,62 mmol/l)
během 4 týdnů. Další zvýšení o 25 % předchozí dávky je možné v měsíčních
intervalech, dokud není dosaženo individuální cílové hladiny hemoglobinu.
IV podání: Počáteční dávka je 40 IU/kg tělesné hmotnosti 3 x týdně. Dávka
může být po 4 týdnech zvýšena na 80 IU/kg 3 x týdně a pokud je třeba, dále
zvýšena o 25 % předchozí dávky v měsíčních intervalech. Při obou způsobech
podání by neměla maximální dávka přesáhnout 700 IU/kg tělesné hmotnosti
za týden. Fáze udržovací: Dávka by měla být zvýšena, pokud je nutné zachovat
individuální cílovou hodnotu hladiny hemoglobinu v rozmezí 10 g/dl (6,21
mmol/l) až 12 g/dl (7,45 mmol/l), přičemž by neměla být překročena hlad-
ina hemoglobinu 12 g/dl (7,45 mmol/l). Jestliže je potřeba upravit
dávkování pro zachování požadované hladiny hemoglobinu, doporučuje se
upravit dávku o přibližně 25%. SC podání: Týdenní dávka může být podána
v jedné injekci týdně nebo rozdělena do tří dávek týdně. IV podání: Pacienti,
kteří jsou stabilní na režimu podávání jednou týdně, mohou být převedeni na
dávkování za 2 týdny. Jestliže se změní frekvence podávání, je třeba pečlivě
monitorovat hladinu hemoglobinu a v případě potřeby může být nezbytné
dávku upravit.  Maximální dávka by neměla překročit 700 IU/kg tělesné
hmotnosti za týden. Symptomatická anémie u pacientů s nemyeloidními
malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií. Epoetin theta by měl být podáván
SC pacientům s anemií (např. koncentrace hemoglobinu μ 10 g/dl 
(6,21 mmol/l). Příznaky a následky anémie se mohou lišit v závislosti na věku,
pohlaví a celkovém zatížení chorobou. Je nutné, aby lékař individuálně zhod-
notil klinický průběh a stav pacienta. Kvůli variabilitě mezi pacienty mohou
být někdy pozorovány individuální hladiny hemoglobinu nad nebo pod
požadovanou hodnotou. Variabilita hemoglobinu by měla být usměrněná
úpravou dávkování s ohledem na cílovou hladinu hemoglobinu 10 g/dl 
(6,21 mmol/l). Nemělo by dojít k trvalému zvýšení hladiny hemoglobinu nad
12 g/dl (7,45 mmol/l). Doporučená úvodní dávka je 20 000 IU, nezávislá na
tělesné hmotnosti, podávaná jednou týdně. Pokud dojde po 4 týdnech léčby
ke zvýšení hodnot hemoglobinu alespoň o 1 g/dl (0,621 mmol/l), mělo by se
dále pokračovat v podávání této dávky. Pokud se hladina hemoglobinu nezvýší
alespoň o 1 g/dl (0,621 mmol/l), mělo by být zváženo zdvojnásobení týdenní
dávky na 40 000 IU. Pokud ani po dalších 4 týdnech léčby není zvýšení hemo-
globinu dostatečné, mělo být zváženo zvýšení týdenní dávky na 60 000 IU.
Maximální dávka by neměla překročit 60 000 IU týdně. Pokud by se po
12 týdnech léčby hodnoty hemoglobinu nezvýšily alespoň o 1 g/dl 
(0,621 mmol/l), je odpověď nepravděpodobná a léčba by měla být ukončena.
Pokud je vzestup hemoglobinu v průběhu 4 týdnů vyšší než 2 g/dl
(1,24 mmol/l) nebo překročí-li hladina hemoglobinu 12 g/dl (7,45 mmol),
měla by být dávka snížena o 25 až 50 %. Pokud hladina hemoglobinu překročí
13 g/dl (8,07 mmol/l), měla by být léčba epoetinem theta dočasně přerušena.
Pokud hladina hemoglobinu klesne na 12 g/dl (7,45 mmol/l) nebo níže, měla
by být léčba opět zahájena dávkou nižší přibližně o 25%, než byla dávka před-
chozí. Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí a dospívajících. Roztok je
třeba před použitím vizuálně zkontrolovat. Aplikován může být pouze roztok,
který je čirý, bezbarvý a bez viditelných částic. Injekční roztok se nemá pro-
třepávat. Místa pro aplikaci injekcí by se měla měnit. Velikost balení: balení
obsahuje 6 injekčních stříkaček v případě 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 
5 000, 10 000 IU a 4 injekční stříkačky v případě 20 000 a 30 000 IU.
Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Přeplněné
stříkačky je třeba uchovávat ve vnějším obalu (krabičce), aby byl přípravek
chráněn před světlem. Při ambulantním použití může pacient přípravek vy-
jmout z chladničky a uchovávat jej při teplotě do 25°C po jedno období až
7 dnů. Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3,
89079 Ulm, Německo. Registrační čísla: EU/1/09/573/001 –
EU/1/09/573/028. Datum poslední revize textu: červenec 2010. Před předep-
sáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého
přípravku je vázán na lékařský předpis. Hrazen z prostředků veřejného
zdravotního pojištění.
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Dokumentovaný profi l bezpečnosti

Za účelem schválení přípravku Eporatio® (Epoetin 
theta) byl sestaven rozsáhlý klinický program, 
který byl aplikován u 586 pacientů s anémií.

Požadovaných léčebných výsledků může 
být dosaženo již při nižším dávkování 20.000 IU. 

Přípravek Eporatio® prokázal srovnatelnou účinnost 
a bezpečnost s epoetinem beta.

Absolutním vítězem 2. ročníku soutěže se stal Tomáš Knot s fotografií V zajetí rychlosti. 
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Zkrácená informace o přípravku Eporatio®:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Bussines park Futurama
Sokolovská 651/136a, 180 00  Praha 8
tel.: +420 251 007 101 
fax: +420 251 007 110 
www.teva.cz

Eporatio® 1 000 IU / 0,5 ml; Eporatio® 2 000 IU / 0,5 ml; Eporatio® 3 000
IU / 0,5 ml; Eporatio® 4 000 IU / 0,5 ml; Eporatio® 5 000 IU / 0,5 ml; Epo-
ratio® 10 000 IU /1 ml; Eporatio® 20 000 IU /1 ml; Eporatio® 30 000 IU /1
ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Účinná látka: 1 předplněná
injekční stříkačka obsahuje: 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 20
000, 30 000 IU (8,3 μg; 16,7 μg; 25 μg; 33,3 μg; 41,7 μg; 83,3 μg; 166,7 μg;
250 μg) Epoetinu theta v 0,5 ml; 0,5 ml; 0,5 ml; 0,5 ml; 0,5 ml; 1 ml; 1 ml;
1 ml injekčního roztoku, což odpovídá 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 10 000,
10 000, 20 000, 30 000 IU (16,7 μg; 33,3 μg; 50 μg; 66,7 μg; 83,3 μg;
83,3 μg; 166,7 μg; 250 μg) Epoetinu theta v ml. Epoetin theta (rekombinant-
ní lidský erytropoetin) je vyrobený rekombinantní DNA technologií v ovariál-
ních buňkách čínského křečka (CHO-K1). Indikace: léčba symptomatické
anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých pacientů. Léčba
symptomatické anémie u dospělých pacientů s nemyeloidními malignitami,
kteří dostávají chemoterapii. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou
látku, jiné epoetiny a deriváty nebo kteroukoli pomocnou látku. Nekontrolo-
vaná hypertenze. Zvláštní upozornění: substituční léčba železem se do-
poručuje u všech pacientů s hladinami feritinu v séru pod 100 μg/l nebo se
saturací transferinu pod 20 %. Aby byla zajištěna účinná erytropoéza, je
třeba zhodnotit u všech pacientů hladinu železa před léčbou a v průběhu
léčby. V případě, že jsou vyloučeny typické příčiny chybějící odpovědi, a u pa-
cienta dojde k náhlému poklesu hemoglobinu spojenému s retikulocytopénií,
mělo by se zvážit vyšetření antierytropoetinových protilátek a vyšetření kost-
ní dřeně pro stanovení diagnózy čisté aplazie buněk červené krevní řady.
Mělo by se zvážit přerušení léčby epoetinem theta. U pacientů léčených epo-
etinem se může objevit zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení přítomné hyper-
tenze, zvláště během počáteční fáze léčby. Nesprávné použití epoetinu theta
zdravými osobami může vést k nadměrnému zvýšení hemoglobinu a hema-
tokritu. To může být spojeno s život ohrožujícími kardiovaskulárními kom-
plikacemi. Použití epoetinu theta u pacientů s nefrosklerózou, kteří ještě nej-
sou dialyzovaní, by mělo být zváženo individuálně, protože u těchto pacientů
nelze s jistotou vyloučit urychlení progrese renálního selhání. Epoetiny jsou
růstové faktory, které primárně podporují tvorbu erytrocytů. Erytropoetinové
receptory mohou být přítomny na povrhu různých nádorových buněk. Stejně
jako u všech růstových faktorů, je třeba mít na zřeteli, že epoetiny by mohly
stimulovat růst jakéhokoli typu nádorů. Těhotenství a kojení: nejsou k dis-
pozici klinické údaje o podávání epoetinu theta během těhotenství. Při přede-
pisovaní těhotným ženám je nutno postupovat s opatrností. Není známo, zda
je epoetin vylučován do mateřského mléka, ale údaje u novorozenců ne-
prokazují absorpci nebo farmakologickou aktivitu erytropoetinu, když je po-
dáván současně s mateřským mlékem. Nežádoucí účinky: nejčastějšími nežá-
doucími účinky jsou hypertenze, příznaky podobné chřipce (horečka, zimnice,
pocit malátnosti) a bolest hlavy. Mohou se objevit kožní reakce jako je vyráž-
ka, svědění nebo reakce v místě vpichu. Interakce: žádné studie interakcí
nebyly provedeny. Dávkování a způsob podání: Roztok se může podávat sub-
kutánně (SC) v oblasti břicha, paže nebo stehna nebo intravenózně (IV).
U pacientů, kteří nepodstupují hemodialýzu, se dává přednost subkutánnímu
podání, aby se předešlo vpichům do periferních žil. Pacientům s nemyeloid-
ními malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií, by měl být epoetin theta
podáván subkutánně. Jestliže je epoetin theta nahrazen jiným epoetinem, měl
by být podáván stejným způsobem podání. Symptomatická léčba anémie spo-
jená s chronickým renálním selháním. Příznaky a následky anémie se mohou
lišit v závislosti na věku, pohlaví a celkovém zatížení onemocněním; je
nezbytné, aby lékař individuálně zhodnotil klinický průběh a stav pacienta.
Vzhledem k variabilitě mezi pacienty, mohou být někdy pozorovány indivi-
duální hladiny hemoglobinu nad nebo pod požadovanou hodnotou. Variabili-
ta hemoglobinu by měla být vyrovnána úpravou dávkování s ohledem na
cílovou hladinu hemoglobinu v rozsahu 10 g/dl (6,21 mmol/l) až 12 g/dl 
(7,45 mmol/l). Nemělo by dojít k trvalému zvýšení hladiny hemoglobinu nad
12 g/dl (7,45 mmol/l). Léčba epoetinem theta je rozdělena do dvou fází. Fáze
korekční: SC podání: Počáteční dávka je 20 IU/kg tělesné hmotnosti 3 x

týdně. Dávka může být po 4 týdnech zvýšena na 40 IU/kg 3 x týdně, jestliže
není dosaženo adekvátního zvýšení hemoglobinu (<1 g/dl (0,62 mmol/l)
během 4 týdnů. Další zvýšení o 25 % předchozí dávky je možné v měsíčních
intervalech, dokud není dosaženo individuální cílové hladiny hemoglobinu.
IV podání: Počáteční dávka je 40 IU/kg tělesné hmotnosti 3 x týdně. Dávka
může být po 4 týdnech zvýšena na 80 IU/kg 3 x týdně a pokud je třeba, dále
zvýšena o 25 % předchozí dávky v měsíčních intervalech. Při obou způsobech
podání by neměla maximální dávka přesáhnout 700 IU/kg tělesné hmotnosti
za týden. Fáze udržovací: Dávka by měla být zvýšena, pokud je nutné zachovat
individuální cílovou hodnotu hladiny hemoglobinu v rozmezí 10 g/dl (6,21
mmol/l) až 12 g/dl (7,45 mmol/l), přičemž by neměla být překročena hlad-
ina hemoglobinu 12 g/dl (7,45 mmol/l). Jestliže je potřeba upravit
dávkování pro zachování požadované hladiny hemoglobinu, doporučuje se
upravit dávku o přibližně 25%. SC podání: Týdenní dávka může být podána
v jedné injekci týdně nebo rozdělena do tří dávek týdně. IV podání: Pacienti,
kteří jsou stabilní na režimu podávání jednou týdně, mohou být převedeni na
dávkování za 2 týdny. Jestliže se změní frekvence podávání, je třeba pečlivě
monitorovat hladinu hemoglobinu a v případě potřeby může být nezbytné
dávku upravit.  Maximální dávka by neměla překročit 700 IU/kg tělesné
hmotnosti za týden. Symptomatická anémie u pacientů s nemyeloidními
malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií. Epoetin theta by měl být podáván
SC pacientům s anemií (např. koncentrace hemoglobinu μ 10 g/dl 
(6,21 mmol/l). Příznaky a následky anémie se mohou lišit v závislosti na věku,
pohlaví a celkovém zatížení chorobou. Je nutné, aby lékař individuálně zhod-
notil klinický průběh a stav pacienta. Kvůli variabilitě mezi pacienty mohou
být někdy pozorovány individuální hladiny hemoglobinu nad nebo pod
požadovanou hodnotou. Variabilita hemoglobinu by měla být usměrněná
úpravou dávkování s ohledem na cílovou hladinu hemoglobinu 10 g/dl 
(6,21 mmol/l). Nemělo by dojít k trvalému zvýšení hladiny hemoglobinu nad
12 g/dl (7,45 mmol/l). Doporučená úvodní dávka je 20 000 IU, nezávislá na
tělesné hmotnosti, podávaná jednou týdně. Pokud dojde po 4 týdnech léčby
ke zvýšení hodnot hemoglobinu alespoň o 1 g/dl (0,621 mmol/l), mělo by se
dále pokračovat v podávání této dávky. Pokud se hladina hemoglobinu nezvýší
alespoň o 1 g/dl (0,621 mmol/l), mělo by být zváženo zdvojnásobení týdenní
dávky na 40 000 IU. Pokud ani po dalších 4 týdnech léčby není zvýšení hemo-
globinu dostatečné, mělo být zváženo zvýšení týdenní dávky na 60 000 IU.
Maximální dávka by neměla překročit 60 000 IU týdně. Pokud by se po
12 týdnech léčby hodnoty hemoglobinu nezvýšily alespoň o 1 g/dl 
(0,621 mmol/l), je odpověď nepravděpodobná a léčba by měla být ukončena.
Pokud je vzestup hemoglobinu v průběhu 4 týdnů vyšší než 2 g/dl
(1,24 mmol/l) nebo překročí-li hladina hemoglobinu 12 g/dl (7,45 mmol),
měla by být dávka snížena o 25 až 50 %. Pokud hladina hemoglobinu překročí
13 g/dl (8,07 mmol/l), měla by být léčba epoetinem theta dočasně přerušena.
Pokud hladina hemoglobinu klesne na 12 g/dl (7,45 mmol/l) nebo níže, měla
by být léčba opět zahájena dávkou nižší přibližně o 25%, než byla dávka před-
chozí. Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí a dospívajících. Roztok je
třeba před použitím vizuálně zkontrolovat. Aplikován může být pouze roztok,
který je čirý, bezbarvý a bez viditelných částic. Injekční roztok se nemá pro-
třepávat. Místa pro aplikaci injekcí by se měla měnit. Velikost balení: balení
obsahuje 6 injekčních stříkaček v případě 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 
5 000, 10 000 IU a 4 injekční stříkačky v případě 20 000 a 30 000 IU.
Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Přeplněné
stříkačky je třeba uchovávat ve vnějším obalu (krabičce), aby byl přípravek
chráněn před světlem. Při ambulantním použití může pacient přípravek vy-
jmout z chladničky a uchovávat jej při teplotě do 25°C po jedno období až
7 dnů. Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3,
89079 Ulm, Německo. Registrační čísla: EU/1/09/573/001 –
EU/1/09/573/028. Datum poslední revize textu: červenec 2010. Před předep-
sáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého
přípravku je vázán na lékařský předpis. Hrazen z prostředků veřejného
zdravotního pojištění.
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Eporatio®   

(Epoetin Theta)

ŽivotŽivotVýzkumVýzkum

 Inovativní klinický výzkumný program

Inovativní léčebné schéma s nízkými dávkami

Dokumentovaný profi l bezpečnosti

Za účelem schválení přípravku Eporatio® (Epoetin 
theta) byl sestaven rozsáhlý klinický program, 
který byl aplikován u 586 pacientů s anémií.

Požadovaných léčebných výsledků může 
být dosaženo již při nižším dávkování 20.000 IU. 

Přípravek Eporatio® prokázal srovnatelnou účinnost 
a bezpečnost s epoetinem beta.

Absolutním vítězem 2. ročníku soutěže se stal Tomáš Knot s fotografií V zajetí rychlosti. 

INzERCE
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Ohlédnutí za XII. Kongresem  
Mezinárodní spolecnosti 
onkologických  
farmaceutu v Praze

ˇ

Šárka Rusnáková

Ve dnech 5. - 8. května 2010 se v pražském kongresovém centru hotelu Clarion konala 
akce mimořádného významu. Probíhal zde XII. Kongres Mezinárodní společnosti onko-
logických farmaceutů ISOPP.  Zeptali jsme se tedy organizátorů, jak se akce vydařila 
a jak jsou s jejím  průběhem spokojeni. Rozhovor poskytla PharmDr. Irena Netíková 
předsedkyně pracovní skupiny onkologické farmacie ČFS JEP, ústavní klinický farma-
ceut FN Na Bulovce, PharmDr. Petra Vašutová, vedoucí Oddělení přípravy cytostatik ve 
Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a Mgr. Petr Palouš, vedoucí Oddělení přípravy 
cytostatik ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze.

Hned první otázka, která se nabízí 
- všichni tři jste z pražských nemoc-
nic. Byla organizace a účast 
skutečně pouze „pražskou“ záleži-
tostí?

Petr Palouš (PP): Máme nejen skvělá 
pracoviště na vysoké úrovni, ale po 
celé republice také řadu velmi šikov-
ných a schopných kolegů. Kongres měl 
být prezentací celé české onkologické 
farmacie.

Irena Netíková (IN): V organizačním vý-
boru zdaleka nebyli pouze 3 pražští on-
kologičtí farmaceuti, ale reprezentace 
celé České farmaceutické společnosti 
JEP. Náš velký dík  za podporu patří 
zejména prof. RNDr. Luďku Jahodářo-
vi, CSc., předsedovi ČFS. Pokud by-
chom uvažovali zeměpisně, pak se na 
organizaci podílel  Hradec Králové, 
Brno a Praha. My jsme byli přirozeně 
nejaktivnější, vzhledem k činnosti  
v Pracovní skupině onkologické farma-
cie ČFS i tomu, že zrovna bydlíme  
v Praze.

Kde vznikla myšlenka uspořádání 
kongresu v Praze a jak dlouho 
přípravy trvaly?

PP: Na webových stránkách ISOPP 
byly vyzvány evropské země k uspořá-
dání kongresu. V té době mi přišlo té-
měř symbolické dostat ISOPP do Pra-
hy. V roce 2000 to byl můj první kon-
gres takového formátu, kterého jsem 
se mohl zúčastnit. Bylo by to přesně po 
deseti letech, co by se u nás tento kon-
gres pořádal a Praha se tak mohla stát 
prvním městem, ve kterém  by se  zo-
pakoval. Výrazným motivem byl i pocit 
poděkování Dr. Martinovi Benešovi, 
který se významně zasadil za vysokou 
úroveň našeho oboru,  že onkologická 
farmacie žije a to výrazně i na meziná-
rodním poli. První myšlenka o kandida-
tuře zazněla v roce 2007 v Barceloně. 

Praha jistě nebyla jediným kandidá-
tem? Čím se vám podařilo přesvěd-
čit vedení ISOPPu, že právě česká 
metropole je tím nejlepším repre-
zentantem Evropy?

PP: Kandidátů bylo opravdu více. 
Anglie, Belgie, Německo, Rakousko… 
Kandidatuře předcházela řada dopisů, 
ve kterých jsme se snažili nabídnout 
výhodné podmínky. Byl to výsledek vy-
jednávání. A vyšlo to!

Petra Vašutová (PV): Osobně si mys-
lím, že k úspěšné kandidatuře Prahy 
výrazně pomohla vysoká odborná úro-
veň onkologické farmacie v ČR a mezi-
národní aktivity naší pracovní skupiny. 
Nicméně od představenstva ISOPPu 
víme, že mezi rozhodovací kritéria pro 
pořadatelství patří např. také bezpeč-
nost té které země pro účastníky. Jisté 
bylo, že ISOPP 2010 má proběhnout  
v Evropě, takže i to nám hrálo do karet.

Organizačně zajistit takovou 
událost není jednoduché. Ještě 
složitější bylo asi pokrytí finančních 
požadavků v době všudypřítomné 
ekonomické krize?

PP:  S organizací nám výrazně pomoh-
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la agentura Guarant Int.. Byla to skvělá 
volba a výborná spolupráce. Nejen  
s agenturou, ale i s Petrou a Irenou. 
Naplnit finanční požadavky opravdu 
nebylo jednoduché. Krize se pro řadu 
firem stala argumentem, proč nás ne-
podpořit. Musím přiznat, že u těch nej-
větších, s jejichž produkty denně pra-
cujeme, to bylo velkým zklamáním. Na 
druhou stranu se nám dostalo podpory 
od firem, u nichž bychom to nečekali. 
Velký dík patří všem sponzorům.

PV: Jednání s případnými sponzory 

bylo opravdu velmi náročné a probíha-
lo na několika úrovních. Účastnili jsme 
se mnoha vzdělávacích akcí jak pro lé-
kaře, tak pro lékárníky, na kterých jsme 
oslovovali na stáncích jednotlivé firmy 
s nabídkou jejich prezentace na kon-
gresu ISOPP výměnou za podporu 
akce. Dalším krokem bylo většinou jed-
nání s managementem té které firmy 
(ať již v České republice nebo v rámci 
Evropy) a opětovné vysvětlování a zdů-
razňování významnosti kongresu pro 
onkologickou farmacii. Překvapilo nás  
i vyjádření  některých firem o preferen-
ci podpory kongresů pořádaných pro 
lékaře. Kontinuální vzdělávání je nut-
ností pro všechny zdravotnické pra-
covníky!

Pojďme přímo do děje kongresu. 
Zahájení předcházela tisková 
konference s účastí významných 
osobností lékařských  a farmaceu-
tických odborných společností. Kdo 
tedy poskytl nad událostí záštitu?

IN:  Záštitu akci poskytla Česká onko-
logická společnost  JEP, Farmaceutic-
ká fakulty UK  v Hradci Králové, 1. lé-
kařská fakulta Univerzity Karlovy a Fa-
kultní nemocnice Na Bulovce. Na tisko-
vé konferenci podpořili akci prof.  MUDr. 
Jitka Abrahámová, DrSc., náměstek pro 
onkologickou péči FNB a  vedoucí KOC 
FNB, PharmDr. Martin Beneš, ředitel 
SÚKLu, prof. PharmDr. Alexander Hra-
bálek, Csc., děkan farmaceutické fakul-
ty UK v Hradci Králové, prof. RNDr. Lu-
děk Jahodář, Csc, předseda České far-
maceutické společnosti JEP a MUDr. 
Kateřina Toběrná, ředitelka FNB. Všich-
ni přítomní vyzdvihli přínos oboru onko-
logické farmacie ke zvýšení kvality  
a bezpečnosti farmakoterapie nádoro-
vých onemocnění.

Jak byl uspořádán odborný  
program? Měl kongres nějaké 
hlavní téma?

IN: Kongres je tradičně uspořádán ve 
třech sekcích, které probíhají paralelně. 
Klinická část seznamuje onkologické 
farmaceuty s novými poznatky a pří-
stupy v léčbě malignit, přednášející 
jsou především lékaři, část farmaceu-
tická je odrazem především technolo-
gické části oboru, tedy vlastní přípravy 
cytostatik, pomůcek a uzavřených sys-
témů, které lze využít, možnostmi sle-
dování a hodnocení kvality připrave-
ných roztoků apod.. A část věnující se 
výzkumu přináší poznatky a výstupy  
z farmaceutického, klinického i základ-

ního výzkumu, týkajícího se onkologic-
ké farmacie.
Kromě nových molekul, které se chys-
tají na trh, dominovaly kongresu uza-
vřené systémy pro přípravu cytostatik, 
horké téma mezinárodní onkologické 
farmacie, informatika a robotické sys-
témy pro přípravu cytostatik a parente-
rálních léčiv vůbec.

Co přinesl kongres  českým farma-
ceutům? Domníváte se, že nově 
získané poznatky posunou onkolo-
gickou farmacii kupředu?

IN: Zcela jistě ano. Před deseti lety IS-
OPP kongres odstartoval rozvoj onko-
logické farmacie u nás, nyní doufáme  
v odstartování pre i postgraduálního 
vzdělávání v našem oboru a jeho ko-
nečné etablování jako farmaceutické 
specializace.
Jako každý kongres, i tento přinesl  ne-
jen hodně zajímavých poznatků, ale  
i možností pro osobní setkání s řadou 
vynikajících evropských odborníků, 
jako např. Mati Aapro, prof. Kosmidis, 
Paul Sessink, Klaus Meier, Jean Vigne-
ron a další v oblasti onkologie a onko-
logické farmacie.

PV: Dále pak také možnost setkání ko-
legů z celého světa a sdílení vzájem-
ných zkušeností, zejména mezi mladý-
mi onkologickými farmaceuty, navazo-
vání kontaktů a získávání informací  
o dění na jiných pracovištích, o mož-
nostech stáží a podobně.

PP: Každý náš kolega, který byl na 
kongresu přítomen, musel vidět, že na 
svou práci můžeme být hrdí a pro řadu 
všeobecně vyspělejších zemí i výbor-
ným příkladem a vzorem. Na druhou 
stranu to byla vynikající příležitost vy-
slechnout si zkušenosti a praktiky kole-
gů z jiných koutů světa. Věřím, že dob-
ré a zajímavé myšlenky dokážeme im-
plantovat i do naší každodenní práce.

Jak jste spokojeni s účastí? Naplnilo 
se očekávání?

PP: Účast byla vynikající a předčila 
očekávání. 759 účastníků z více než 40 
zemí výrazně přispělo k naplnění roz-
počtu. 

PV: Ano, to je pravda, ještě začátkem 
března 2010 jsme byli skeptičtí vzhle-
dem k počtu registrovaných účastníků, 
ale jak už to na takovýchto akcích 
bývá, nejvíc účastníků se registrovalo 
na poslední chvíli.
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Kongresy takového rozsahu bývají 
obvykle doplněny i společenskými 
událostmi. Připravili jste návštěvní-
kům Prahy nějaký kulturní zážitek?

IN: Samozřejmě. Účastníci z více než 
40 zemí světa měli možnost spolu  
s koncertem barokní hudby v aule sta-
roslavného Karolina vidět i historické 
místnosti této budovy, úzce související 
s rozvojem vzdělanosti ve Střední Ev-
ropě. Další večer byla připravena Čes-
ká večeře v restauraci uvnitř areálu 
Strahovského kláštera.

PV: V Karolinu účastníky kongresu zau-
jalo svým vystoupením hudební těleso 
Collegium 419, jehož členem je kolega 
Mgr. Jan Hartinger, akce byla pojata tak 
trošku jako „farmaceut farmaceutům“. 
První večer po uvítacím ceremoniálu byl 
zakončen rautem v prostorách hotelu 
Clarion, ve kterém se celý kongres ode-
hrával. Během večera a i v průběhu ce-
lého kongresu mohli účastníci obdivo-
vat krásné fotografie kolegy Petra  
Palouše, které zde byly vystaveny. 

PP: Kongres ISOPP si bez kulturních 
zážitků vycházejících z tradic pořádají-
cí země snad ani nedovedu představit. 
Bývá to vždy velmi příjemné doplnění 
celodenních odborných programů. Pra-
ha v tomto ohledu určitě nezklamala.

V nabitém pracovním programu se 
našel čas na oslavu desátého výročí 
založení ESOP, tedy Evropského 
sdružení onkologických farmaceutů. 
Jaký je význam této Společnosti a 
její vliv na onkofarmacii v Čechách?

IN: ESOP před deseti lety v Praze vzni-
kl a při stejné příležitosti zde letos osla-
vil své kulaté narozeniny.  Evropští on-
kofarmaceuti po celou dobu existence 
společnosti velmi úzce spolupracují  
a kromě rozvoje onkologické farmacie 
ve vyspělejších státech programově 
pomáhají státům, kde tento obor tepr-
ve vzniká.  Společnost vytváří evropské 
standardy, výukové programy, organi-
zuje odborné konference, výměny mezi 
pracovišti a nyní i vlastní výzkumné 
projekty. 

Konference byla významná pro členy 
obou mezinárodních společností. 
Nepochybně oslovila ale i řadu far-
maceutů, kteří se s oborem sezna-
mují nebo k němu teprve hledají  
cestu. Kde najdou potřebné infor-
mace a na koho se v případě zájmu 
mohou obrátit?

IN: Kolegové najdou mnoho užitečných 
informací na webových stránkách: 
www.nemlek.cz, www.esop.eu, www.
isopp.org a konečně nově i na nebo na 
reprezentanty Pracovní skupiny onko-
logické farmacie (Dr. Stanislava Synka 
a Dr. Irenu Netíkovou) a národní dele-
gáty české onkofarmacie v ESOPu (Dr. 
Martina Ševece a Dr. Petru Vašutovou). 
Pro mladé kolegy by mohla být zajíma-
vá i možnost krátkodobé zkušenosti na 
evropském zahraničním pracovišti či 
podpora jejich výzkumné práce gran-
tem společnosti ISOPP.

Zástupci onkologické farmacie jsou 
u nás velmi aktivní. Skvěle nás re-
prezentujete i v zahraničí. Doporuči-
li byste pořádání podobné akce i ko-
legům z jiných oborů?

PP: Česká onkofarmacie má v zahrani-
čí velmi dobrou pověst, zejména díky 
aktivitě Dr. Netíkové. Je potěšující, že 
velmi ochotně předává své zkušenosti 
a umožňuje tak svým kolegům, aby 
vedle ní „vyrostli“ a  pokračovali  v za-
počaté práci. Pořádání mezinárodního 
kongresu je obrovská zkušenost, kte-
rou bych přál všem, kdo chtějí udělat 
něco navíc.

PV: Na pravidelných každoročních se-
tkáních Pracovní skupiny onkologické 
farmacie a na Kongresu nemocničních 
lékárníků vždy vidíme, že onkologická 
farmacie je jedním z nejdynamičtěji se 
rozvíjejících farmaceutických oborů  
v ČR v posledních letech. Za dobrou 
pověstí onkofarmaceutů stojí i mnozí 
další kolegové onkofarmaceuti (z Brna, 
Jihlavy, Českých Budějovic…).

Na závěr bych se ráda zeptala, co 
přinesly ty čtyři dny Vám osobně? Co 
Vás potěšilo, případně zklamalo?

PP: Bylo to veliké očekávání a nervozi-
ta. Přesto čtyři báječné dny. Vidět spo-
kojené osobnosti tohoto oboru z celé-
ho světa bylo skvělou satisfakcí. Kon-
gres jsme organizačně zvládli a upevni-
li svá přátelství a spolupráci. Již dnes 
se nabízejí nové projekty, které budou 
prospěšné oboru a zájemcům o něj. 
Věřím, že se nám je podaří společně re-
alizovat.

PV: Potěšily mne především kladné re-
akce kolegů týkající se organizace kon-
gresu a jeho odborné náplně. Byla 
jsem také velmi ráda, že i při nabitém 
programu se podařilo zrealizovat něko-
lik exkurzí zahraničních kolegů na naše 

pracoviště v lékárně VFN. Zklamalo 
mne, že jsem díky organizačním a pra-
covním povinnostem nezvládla dostát 
závazku umístit na kongresu posterové 
sdělení. Každopádně to byla zajímavá 
zkušenost.

IN: Potěšil mě zájem zahraničních kole-
gů o akci, její odborná úroveň a zejmé-
na přednášky týkající se výzkumu, pro-
tože ukazují na životaschopnost toho-
to, pro mě nádherného a nesmírně zají-
mavého, oboru. Rovněž jsem velmi po-
těšena dobrou reprezentací České re-
publiky. V neposlední řadě mě potěšilo 
pracovní zaujetí, nadšení a přátelství 
mých nebližších spolupracovníků v or-
ganizačním týmu - Petry a Petra, kte-
rých si velmi vážím. Zklamal mě přístup 
některých originálních firem ke vzdělá-
vání onkologických farmaceutů. Do-
mnívám se, že pro obří nadnárodní 
společnosti by podobná, pravidelně se 
opakující akce mezinárodního charak-
teru neměla být nečekaným překvape-
ním, pořádá-li ji pro změnu malý stát ve 
středu Evropy a nikoliv USA. Spektrum 
účastníků je, jak se potvrdilo, stále to-
též. Na druhou stranu jsme tak mohli 
dát větší prostor jiným firmám, jejichž 
rozhodování bylo pružnější a jimž patří 
náš vřelý dík za úspěšný průběh akce.

Děkuji za rozhovor
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První linie léčby 
metastazujícího 
karcinomu prsu

Využijte celou výhodu účinnosti antracyklinů

Postavte 
pacienta 
na správnou 
dráhu

vysoký medián 
kumulativní dávky 2

signifi kantní snížení 
kardiotoxicity1

neutropenie signifi kantně 
nižší než stupeň 4

závažná PPE (stupeň 3) 
nebyla pozorována 1

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 
Doxorubicini citratis complexus enkapsulovaný do lipozomů odpovídající 50 mg doxorubicini hydrochloridum. Indikace: Myocet, v kombinaci s cyklofosfamidem, je indikován pro primární léčbu (fi rst line) meta-
statického karcinomu prsu u žen. Dávkování a způsob podání: Přípravek Myocet se smí podávat pouze na pracovištích, která se specializují na poskytování cytotoxické chemoterapie. Přípravek se smí podávat 
pouze pod dohledem lékaře s praktickými zkušenostmi v oblasti chemoterapie. Pokud se přípravek Myocet podává v kombinaci s cyklofosfamidem (600 mg/m2), činí počáteční doporučená dávka přípravku Myocet 
60-75 mg/m2 každé tři týdny. Před podáním přípravku Myocet je nutno provést rekonstituci a další naředění. Požadovaná výsledná koncentrace doxorubicin hydrochloridu je v rozmezí 0,4 až 1,2 mg/ml. Myocet 
se podává ve formě intravenózní infúze trvající 1 hodinu. Přípravek Myocet se nesmí podávat intramuskulárně ani subkutánně ani jako injekční aplikace bolusu. Pediatrické pacientky: Bezpečnost ani účinnost 
přípravku Myocet u pediatrických pacientek (do věku 18 let) nebyla zatím stanovena. Starší osoby: Údaje z randomizovaných kontrolovaných klinických studií ukazují, že účinnost přípravku Myocet a bezpečnost 
jeho působení na srdce je u této populace srovnatelná s populací pacientek mladších 65 let. Použití u pacientek s poruchou činnosti jater: Vzhledem k tomu, že metabolismus a vylučování doxorubicinu se 
děje především hepatobiliární cestou, je třeba před zahájením léčby přípravkem Myocet a v jejím průběhu provádět hodnocení hepatobiliární činnosti. Redukce dávky Myocetu může být provedena stejně jako u kon-
venčního doxorubicinu (viz. SPC). Použití u pacientek s poruchou činnosti ledvin: Doxorubicin se metabolizuje především v játrech a vylučuje se žlučí. U pacientek trpících poruchou činnosti ledvin tedy není 
úprava dávkování nutná. Kontraindikace: Hypersensitivita na léčivou látku(y), na primární roztoky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Myelosuprese: 
Léčba přípravkem Myocet způsobuje myelosupresi (viz SPC). Srdeční toxicita: Doxorubicin a jiné antracykliny mohou vyvolat kardiotoxicitu. Riziko toxicity se zvyšuje se zvyšujícími se kumulativními dávkami těchto 
léčivých přípravků a je vyšší u osob s kardiomyopatií či srdeční chorobou v anamnéze a u osob, které prodělaly ozařování mediastina (viz SPC). Analýzy kardiotoxicity v klinických studiích prokázaly statisticky významné 
snížení výskytu srdečních příhod u pacientek léčených přípravkem Myocet ve srovnání s pacientkami léčenými konvenčním doxorubicinem ve stejných dávkách v mg. Plný klinický význam těchto zjištění je v současné 
době nejasný. Reakce v místě vpichu: Myocet by měl být považován za dráždivou látku a je třeba učinit opatření zabraňující vzniku extravazace. Pokud dojde k extravazaci, je třeba infúzi okamžitě přerušit. Na 
postiženou oblast lze na dobu přibližně 30 minut přiložit led. Poté lze v infúzi přípravku Myocet pokračovat, ovšem do jiné žíly, než kde došlo k extravazaci. Reakce související s podáním infúze: Při rychlých 
infúzích byly hlášeny akutní reakce vyvolané lipozomálními infúzemi. Mezi hlášené symptomy patřily návaly, dušnost, horečka, otoky v obličeji, bolesti hlavy, bolesti v zádech, zimnice, tlak na prsou a stažené hrdlo 
a/nebo hypotenze. Výskytu těchto akutních jevů lze zabránit podáváním infúze po dobu jedné hodiny. Interakce: Je pravděpodobné, že přípravek Myocet bude interagovat s látkami, o nichž je známo, že interagují 
s konvenčním doxorubicinem (viz. SPC). Těhotenství a kojení: Vzhledem ke známým cytotoxickým, mutagenním a embryotoxickým vlastnostem doxorubicinu by přípravek Myocet neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné. Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby přípravkem Myocet a ještě šest měsíců po ukončení terapie účinnou antikoncepci. Ženy, jimž je přípravek Myocet podáván, 
nesmějí kojit. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Po podání přípravku Myocet byly hlášeny závratě. Pacientky, které trpí tímto příznakem, by neměly řídit a obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: 
Nežádoucí účinky, zaznamenané v klinických studiích byly stejné jako u konvenčního doxorubicinu. Pro bližší informace prostudujte úplné znění SPC. Předávkování: Akutní předávkování přípravkem Myocet zhorší 
toxické nežádoucí účinky. Léčba akutního předávkování by se měla zaměřit na podpůrnou léčbu předpokládané toxicity. Registrační číslo: EU/1/00/141/001. Držitel rozhodnutí o registraci: Cephalon Europe, 
5 Rue Charles Martigny, 94700 Maisons Alfort, Francie. Datum registrace: 13.7.2000. Datum revize textu: 24.11.2008.  
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen ze systému veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.

Podrobné informace získáte na adrese:
Cephalon organizační složka, Amazon Court, Karolínská 661, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel.: +420 226 219 000, fax: +420 226 219 111, lfronek@cephalon.com, www.cephalon.com

Literatura:  1. Batist G, Ramakrishnan G, Sekhar Rao at al. Reduced cardiotoxicity and preserved antitumor effi cacy of liposome encapsulated doxorubicin and cyclophosphamide compared with conventional 
doxorubicin and cyclophosphamide in a randomized, multicenter trial of metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2001; 19:1444–54. 2. SPC Myocet, 2008 CZ
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Myocet® v kombinaci s cyklofosfamidem 
je indikován pro první linii léčby metastazujícího 
karcinomu prsu2
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Zkrácená informace o přípravku ALIMTA*:
ALIMTA (pemetrexed) je protinádorové léčivo ze skupiny antifolátů. Složení: 
Pemetrexedum dinatricum, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu in-
fuzního roztoku. Indikace*: V kombinaci s cisplatinou k léčbě pacientů s ne-
resekovatelným maligním mezoteliomem pleury bez předchozí chemoterapie. 
V kombinaci s cisplatinou v první linii k léčbě pacientů s lokálně pokročilým 
nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného histologického 
typu než predominantně z dlaždicových buněk. V monoterapii k udržovací léč-
bě lokálně pokročilého či metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic, 
jiného histologického typu než predominantně z dlaždicových buněk u paci-
entů, u kterých po chemoterapii založené na platině nedošlo k bezprostřední 
progresi onemocnění. V druhé linii jako monoterapie k léčbě pacientů s lokál-
ně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného 
histologického typu než predominantně z dlaždicových buněk. Dávkování 
a způsob podání: V kombinaci s cisplatinou je doporučená dávka přípravku  
500 mg/m

2
 tělesného povrchu podávaná jako intravenózní infuze po dobu 

10 minut první den každého 21denního cyklu. Doporučená dávka cisplatiny 
je 75 mg/m

2
 podaná infuzí během dvou hodin přibližně 30 minut po ukončení 

infuze pemetrexedu v první den každého 21denního cyklu. V monoterapii je 
doporučená dávka přípravku 500 mg/m

2
 podávaná jako intravenózní infuze 

po dobu 10 minut v první den každého 21denního cyklu. Ke snížení výskytu 
a závažnosti kožních reakcí se podá kortikosteroid den před podáním pemet-
rexedu, v den jeho podání a v den po jeho podání. Kortikoid by měl být ekviva-
lentní 4 mg dexametasonu podávanému perorálně 2× denně. Pacienti užívající 
pemetrexed musejí mít před každou dávkou monitorovaný celý krevní obraz, 
včetně diferenciálu a počtu destiček. Před každým podáním chemoterapie 
musí být provedeno biochemické vyšetření za účelem vyhodnocení funkce 
ledvin a jater. U pacientů s clearancí kreatininu pod 45 ml/min se podání pe-
metrexedu nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na pemetrexed 
nebo na kteroukoli pomocnou látku. Současné podávání vakcíny proti žluté 
zimnici. Těhotenství a laktace: Pemetrexed se nesmí používat v těhotenství, 
při léčbě musí být přerušeno kojení.  Zvláštní upozornění: Pemetrexed může 
potlačit funkci kostní dřeně, která se manifestuje jako neutropenie, trombo-
cytopenie a anémie a která může limitovat velikost použité dávky a vyžado-
vat její redukci. Ve studii fáze 3 u pacientů s mezoteliomem byla pozorována 
menší celková toxicita a snížení hematologické a nehematologické toxicity 
stupně 3 nebo 4, pokud byla před léčbou podávána kyselina listová a vita-
min B12. Pacienti musí proto denně užívat kyselinu listovou perorálně nebo 

multivitaminy s obsahem kyseliny listové (350–1000 μg). Během sedmi dnů 
před první dávkou pemetrexedu se musí podat nejméně pět dávek kyseliny 
listové a její podávání musí pokračovat po celý průběh léčby a po dobu 21 dní 
po poslední dávce pemetrexedu. Pacienti musejí rovněž dostat intramusku-
lární injekci vitaminu B12 (1000 μg) v týdnu před první dávkou pemetrexedu 
a jednou každé tři cykly poté. Další injekce vitaminu B12 se mohou podávat ve 
stejný den jako pemetrexed. Pemetrexed může mít geneticky škodlivé účinky. 
Pohlavně zralým mužům se doporučuje během léčby a až 6 měsíců po jejím 
ukončení nezplodit dítě. Ženy v plodném věku musejí během léčby peme-
trexedem používat účinnou antikoncepční metodu. Interakce: Souběžné po-
dávání některých léků může vést k opožděné clearanci pemetrexedu. Jde 
hlavně o nefrotoxické léky (např. amoniglykosidy, kličková diuretika, sloučeniny 
platiny, cyklosporin) a látky, které se rovněž vylučují tubulární sekrecí (např. 
probenecid, penicilin). Zvýšené opatrnosti je zapotřebí při současném podá-
ní nesteroidních antirevmatik (NSA), jako např. ibuprofen, kyselina salicylová. 
U pacientů s poruchou funkce ledvin je nutno zamezit současnému podávání 
vyšších dávek NSA 2 dny před (u NSA s delším poločasem, jako je piroxicam 
a rofekoxib 5 dnů před), v den a 2 dny po podání pemetrexedu. Nežádoucí 
účinky: Hematologické: leukopenie, neutropenie, anémie, trombocytopenie. 
Oční: konjunktivitida. Gastrointestinální: nausea, zvracení, stomatitida, faryn-
gitida, anorexie, průjem, zácpa, dyspepsie. Nervové: Senzorická neuropatie, 
poruchy chuti. Kožní: vyrážka, alopecie, multiformní erytém. Kardiologické: 
supraventrikulární arytmie. Jiné: únava, dehydratace, zvýšení hodnot séro-
vého kreatininu, zvýšení hladiny aminotransferáz, pruritus, edém, alergická 
hyper senzitivita, renální selhání. Balení a výdej: 1 lahvička obsahující peme-
trexedum 500 mg. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a přípravek 
je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podmínky pro ucho-
vávání: Neotevřená lahvička nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro ucho-
vávání. Držitel registračního rozhodnutí: Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 
1-5,  NL-3991 RA, Houten, Nizozemsko. Číslo registračního rozhodnutí 
a datum poslední revize textu: EU/1/04/290/001-002; 01/06/2010.
Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu úda-
jů o přípravku. Úplné znění Souhrnu údajů o přípravku obdržíte na webo-
vých stránkách VPOIS spol. Lilly: https://www.lilly.cz/info/default-page/vpois 
nebo na adrese: ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, tel.: 
234 664 111, fax: 234 664 891.

*Všimněte si prosím změn ve zkráceném souhrnu údajů o přípravku.

 **1. linie léčby v kombinaci s cisplatinou lokálně pokročilého nebo metastazu-
jícího karcinomu plic pouze diagnosticky prokázaného adenokarcinomu a velko-
buněčného morfologického typu. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
jsou hrazeny maximálně 4 cykly léčby. 
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