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Vážené kolegyne...
         Vážení kolegové...

ˇ

„Třemi způsoby můžeme získat moudrost: zaprvé reflexí, což je 
nejvznešenější; za druhé napodobováním, což je nejsnazší; a za třetí 
zkušeností, což je nejhořčejší.“ – Konfucius

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vás slovy známého čínského filozofa, žijícího přibližně před 
2 500 lety, pozvala k četbě dalšího čísla časopisu Onkologická farmacie. 
Časopisu, který by vám chtěl usnadnit posun ve vašem odborném životě tou 
snazší cestou, tedy napodobením, případně reflexí, nikoliv pouze vlastními 
zkušenostmi.

V letním čísle 1. ročníku našeho časopisu jsme pro vás připravili články 
o jednorázových pomůckách typu uzavřených systémů, kazuistiky z oblasti 
klinické farmacie v onkologii, informace o akcích minulých i budoucích, 
zajímavý rozhovor s osobností vpravdě renesanční, panem profesorem 
Kouteckým, a další zajímavosti. 

Nosným tématem čísla je zamyšlení nad smutně rozšířenou závislostí, která je 
nezpochybnitelně významným zdrojem státních financí, řadou spoluobčanů 
tolerována nebo podporována a která se, bohužel, tak významně podílí na 
vysokých číslech nemocnosti a úmrtí pacientů, mimo jiné i na onkologická 
onemocnění. Řeč bude o kouření, plicních nádorech a jejich léčbě 
a o odvykání kouření.

Osobní zkušenost s touto závislostí může být zaplacena velmi 
draze – poškozeným zdravím nebo významným zkrácením života. Prosím, 
pojďme společně předávat poselství o tom, co kouření může způsobit a jak se 
mu bránit, dál. Aby pro další z nás, zdravotníky i pacienty, nebylo poznání 
vykoupeno příliš trpkou zkušeností.

Již tradičně zařazujeme, kromě témat nadmíru vážných, také témata 
odlehčená. Podívejte se s námi mezi naše příbuzné z řádu primátů, čeledi 
hominidů, mezi orangutany.

S přáním příjemného babího léta
Irena Netíková

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

ˇ

Mgr. Petr Palouš

Manipulace s cytostatiky patří mezi náročné pracovní činnosti, které může vykonávat 
pouze dostatečně vyškolený a kvalifikovaný personál. Je nezbytné zajistit nejen 
dostatečně kvalitní prostředí pro přípravu infuzí, ale také vytvořit zaměstnancům 
podmínky, které garantují bezpečnost a minimalizují rizika poranění při manipulaci 
s kontaminovanou jehlou.

V řadě evropských zemí se běžně používají pomůcky, které jehlu z procesu přípravy 
úplně vyřazují. Takové uzavřené systémy vyrábí několik renomovaných firem. V našich 
podmínkách nabízí společnost Teva Pharmaceuticals produkt označovaný jako 
Tevadaptor.

Technologické fórum
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Většina pracovišť v České republice 
používá při manipulaci a přípravě cy-
tostatik do forem určených k aplikaci 
tzv. „otevřené systémy“. Tedy injekční 
jehly, stříkačky či infuzní sety. Ty mo-
hou při neopatrné manipulaci umožnit 
únik cytotoxické látky a kontaminovat 
nejen prostředí přípravy, ale zejména 
povrch výsledného produktu. Tím 
může být ohrožen personál, který 
s produktem dále manipuluje, nebo do-
konce pacient, kterému je produkt ur-
čen.

Odborné společnosti ISOPP, NIOSH 
a ASHP proto důrazně doporučují pou-
žívat pro přípravu cytostatik tzv. „uza-
vřené systémy“ – zařízení, která svou 
konstrukcí zamezí úniku léčiva nebo 
aerosolů do okolního prostředí.

Společnost Teva Medical Device vyvi-
nula speciální pomůcku, která těmto 
požadavkům vyhovuje.

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici 
jsme měli možnost podrobně se s tou-
to pomůckou seznámit a vyzkoušet její 
praktické využití. Asi největším překva-
pením bylo, že toto na první pohled 

komplikované zařízení je 
ve skutečnosti velmi 
praktické, bezpečné 
a pohodlné. Ke správné-
mu používání postačí mi-
nimální doba zácviku. I la-
borant, který s pomůckou 
manipuluje poprvé, doká-
že jednotlivé součásti in-
tuitivně snadno poskládat 
a správně použít.

Sada, se kterou jsme měli 
možnost pracovat, obsa-
hovala Vial Adaptor Sys-
tem (adaptér na ampul-
ku), Syringe Adaptor Sys-
tem (adaptér na injekční 
stříkačku), Luer Lock 
Adaptor (adaptér luer lock koncovek) 
a Spike Port Adaptor (adaptér pro do-
pich léčiv).

Vial adaPTor SySTeM

Adaptér se nasazuje na lékovku s léči-
vem tak, aby umožňoval přenos léčiv 
v uzavřeném systému. Lze ho použít na 
všechny standardní lékovky s uzávě-
rem o průměru 20 mm a 28 mm. Na lé-

kovky s průměrem 13 mm se dá použít 
Vial Conventer, který je součástí kaž-
dého adaptéru Vial Adaptor.

Syringe adaPTor SySTeM

Adaptér pro injekční stříkačku je určen 
pro standardní injekční stříkačky s kon-
covkou luer lock. Tímto spojením se 
stříkačka stane součástí uzavřeného 
systému pro přenos nebezpečných lé-
čiv.



Technologické fórum
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2. TeSToVání SchoPnoSTi uza-
Vřeného SySTéMu TeVadaPTor 
zabrániT úniku nebezPečných 
léčiV do okolního ProSTředí

Jako testovací směsi byly použity car-
boplatina, etoposid, cyclophosphamid 
a doxorubicin. Lékovky s léčivy byly 
osazeny vial adaptérem a ty byly připo-
jeny na systém určený k zachycení 
všech výparů léčiv uniklých z adaptéru. 
Tyto výpary byly detekovány při teplotě 
–70  °C. Pro detekci použitých látek 
byly vyvinuty citlivé metody LC/MS/MS 
umožňující detekci na úrovni nanogra-
mů (ng). Výsledky prokázaly, že všech-
ny součásti Tevadaptoru zabránily úni-
kům analytických vzorků do prostředí. 
Při použití kontrolních součástí Teva-
daptoru (bez filtrů) byl zjištěn významný 
únik testovaných analytických vzorků.

3. TeSToVání dlouhodobé STe-
riliTy ProdukTů PřiPraVených 
PoMocí SySTéMu TeVadaPTor 
(laboratoře aminolab laboratories, 
izrael, 4/2006)

Bylo připraveno pět sestav obsahují-
cích vak se 100 ml 5% glukózy a Spike 
Port adaptér. Jednou týdně byl s pou-
žitím Syringe adaptéru z každé sestavy 
asepticky přenesen 1 ml sterilní glukó-
zy do zkumavky obsahující 30 ml TSB 

(Tryptic Soy Broth) a 1 ml do zkumavky 
s 30 ml FTM (Fluid Thioglycollate Medi-
um). Zkumavky s FTM byly inkubovány 
po dobu 14 dnů při teplotě 31 °C a zku-
mavky s TSB po dobu 14 dnů při teplo-
tě 24 °C. Sterilní zkumavky, se kterými 
nebylo manipulováno, byly také inku-
bovány a sloužily jako kontrolní (NC). 
V průběhu inkubační doby bylo zkou-
máno zakalení zkumavek (množení mi-
kroorganizmů). Na žádných vzorcích 
nebylo pozorováno množení bakterií. 
Použitím Tevadaptoru tedy nedochází 
k ohrožení dlouhodobé sterility připra-
vených infuzí.

4. TeSToVání STeriliTy léčiV Při 
oPakoVanéM PoužiTí SySTéMu 
TeVadaPTor

V žádném z testovaných vzorků nebylo 
pozorováno množení bakterií ani po 
opakovaných odběrech stejným systé-
mem Tevadaptor.

5. TeSToVání SySTéMů Pro roz-
PoušTění cyToToxických léčiV 
(Farmaceutické oddělení Fn  ha-
dassah, Jeruzalém, izrael)

Studie srovnávající efektivitu použití 
systému Tevadaptor se systémem in-
jekční stříkačky (10 ml) s jehlou (18 G) 
a ventilovaným hrotem Codan. Simula-

luer lock adaPTor

Tento typ adaptéru převádí standardní 
(otevřené) připojení na uzavřené připo-
jení Tevadaptor. Ve spojení s adapté-
rem injekční stříkačky umožňuje bez-
pečné přidávání léčiv do vaků s uzávě-
rem luer lock.

SPike PorT adaPTor

Adaptér umožňující bezpečné přidává-
ní léčiv do vaků s připojením jakékoliv 
setové soupravy, tj. jak gravitační, tak 
s  čerpadlem. Spike Port na vaku se 
propíchne trnem Spike Port adaptéru. 
Léčivo přidáváme prostřednictvím 
k tomu určeného připojení Tevadapto-
ru s použitím injekční stříkačky vybave-
né adaptérem (Syringe Adaptor).

Tevadaptor byl podroben řadě testů 
a srovnávacích studií, které prokázaly, 
že se jedná o uzavřený systém.

1. zkouška TěSnění SySTéMu 
Při ManiPulaci S léčiVy

Tevadaptor nevykázal po manipulaci 
s fluoresceinovým roztokem a násled-
ném rozebrání jednotlivých komponent 
a jejich kontrole pod UV lampou žádný 
únik v ani jednom z testovaných vzor-
ků.



zení jehly z procesu přípravy. Při ros-
toucím počtu připravovaných chemo-
terapií a z toho plynoucích požadavků 
na rychlost přípravy může být Teva-
daptor zajímavou alternativou.

Ve světě se tato zařízení běžně použí-
vají. U nás tomu tak zatím není. Důvo-
dem je cena pomůcky, která stále 
nemá úhradu pojišťovny a výrazně tak 
zvyšuje náklady na přípravu. Skuteč-
ným přínosem se tato zařízení stávají 
v okamžiku, kdy se s nimi pracuje stan-
dardně každý den a pro zaměstnance 
je jejich používání rutinní záležitostí.

V současné době hledá společnost 
Teva způsob, jak uvést Tevadaptor 
do  praktického použití v našich pod-
mínkách. Jednotlivé části systému bu-
dou pravděpodobně dodávány jako 
součást vybraných léčivých přípravků 
této společnosti.

Technologické fórum
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ce s použitím 0,1% vodného roztoku 
fluoresceinu prokázala, že použití sys-
tému Tevadaptor nezanechává na pra-
covní ploše žádné detekovatelné stopy 
uniklého vzorku. Naopak u obou kont-
rolních systémů byl zřetelný únik za-
znamenán.
Na pracovišti OPC ve FTN jsme porov-
návali čas potřebný k přípravě infuze 
při použití stříkačky s jehlou a systému 
Tevadaptor. Zpočátku použití Teva-
daptoru zpomalovalo přípravu infuze. 
Opakovaným používáním se časové 
rozdíly přiblížily a u některých zaměst-
nanců dokonce vyrovnaly použití stří-
kačky s jehlou.

Uvedené testy dokazují, že Tevadaptor 
lze považovat za uzavřený systém. Spl-
ňuje nejpřísnější kritéria na bezpečnou 
manipulaci s cytostatiky. Zaměstnan-
cům umožňuje vyřadit jehlu z procesu 
přípravy, a tím výrazně eliminuje riziko 
poranění se kontaminovanou jehlou.

Systém Tevadaptor lze jednoznačně 
doporučit na pracoviště, kde se mani-
puluje s cytostatiky nebo jinými zdraví 
škodlivými látkami v otevřených pro-
storách nebo digestořích.

Pracoviště s uzavřenými izolátory oce-
ní tuto pomůcku právě z důvodu vyřa-

LiTeraTUra:

Materiály dodané společností Teva – Sys-
tém Tevadaptor, Srovnávací studie a testy 
provedené v laboratořích Mikrokemi 
AB, Švédsko; AminoLab Laboratories, 
Izrael; Hy-Labs, Izrael a ve FN Hadassah, 
Jeruzalém, Izrael

Safe Handling of Cytotoxics, ISOPP Stan-
dard sof Praktice, 2006

ASHP Guidelines on Handling Hazardous 
Drugs, Am J Health Syst Pharm 2006



Stabilitní studie – 
Docetaxel

Řada pracovišť s centrální přípravou cytostatik se již setkala se situací, kdy limitovaná 
použitelnost připravené infuze zkomplikovala možnost její včasné přípravy, transport 
a vlastní aplikaci v čase potřeby. Příliš krátké exspirace uvedené v SPC tak mohou 
v určitých případech zbytečně komplikovat podávání chemoterapie především na 
pracovištích s omezeným víkendovým provozem.

Mgr. Petr Palouš

V našich podmínkách si s tím většina 
pracovišť dokáže poradit prodlouže-
ním pracovní doby nebo přesunem 
aplikace chemoterapie na jiný termín. 
Obtížněji se tyto situace řeší v zemích, 
kde se cytostatika připravují v Systé-
mech centralizované přípravy (CIVAS), 
například ve Velké Británii. Dvě rozsáh-
lá pracoviště tam připravují parenterál-
ní chemoterapie pro nemocnice po 
celé zemi. Exspirace omezená na ně-
kolik hodin znemožňuje přípravu pro 
vzdálené odběratele. I v našich pod-
mínkách se čím dál častěji setkáváme 
s požadavky na přípravu cytostatik pro 
externí odběratele. Děje se tak větši-
nou v rámci klinického hodnocení pří-
pravku, kde nelze tolerovat žádné jiné 
informace než ty registrované.

Zaměstnanci, kteří se s podobnými si-
tuacemi setkávají častěji, se pak musí 
snažit vyhledávat v nejrůznějších od-
borných publikacích informace o mož-
ném prodloužení použitelnosti. Ty jsou 
většinou stanovené pouze pro určité 
koncentrace a odvolávání se na ně je 
poněkud sporné. Určitou nadějí jsou 
stabilitní studie, které si nechá zpraco-
vat výrobce pro své vybrané produkty. 
Výsledky pak poskytne jednotlivým 
pracovištím jako oficiální materiál, za 
který nese zodpovědnost a na který se 
lze s jistotou odvolat.

Příkladem léčiva s krátkou exspirací po 
naředění může být například doceta-
xel. Většina výrobců udává použitel-
nost od přípravy 4 hodiny, včetně apli-
kace. Firma Teva nechala pro svůj pro-
dukt zpracovat studii fyzikální a che-
mické stability, která prokázala mož-
nost bezpečného použití i po 56 dnech 
od přípravy infuze. Studii provedl pro-
fesor Graham J. Sewell, 
MRPharmSPh.D. a Sarah Macleod, 
Ph.D. Publikována byla v časopise 
EJHP Praktice (Volume 17, 2011/2, 
str.39–43).
S laskavým svolením společnosti Teva 
si vás dovolíme s výsledkem studie se-
známit podrobněji.

Cílem studie bylo prověření dlouhodo-
bé fyzikální a chemické stability infuz-
ního roztoku s obsahem docetaxelu 
(Teva) o koncentraci 0,3 mg/ml 
a 0,7 mg/ml v polyolefinových vacích. 
Jako vehikulum byl použit 0,9% roztok 
NaCl a roztok 5% glukózy. Infuze byly 
připraveny za aseptických podmínek, 
uchovávány při dvou různých teplotách 
– v chladu (5 °C ± 3 °C) a při pokojové 
teplotě (25 °C ± 1 °C), chráněny před 
světlem po dobu 56 dní.

Pro stanovení chemické stability (urče-
ní množství účinné látky v roztoku 
a stanovení rozkladných produktů) byla 

použita validovaná metoda HPLC  (vy-
sokoúčinná kapalinová chromatogra-
fie).

Fyzikální stabilita byla stanovena na 
základě hodnocení vzhledu roztoku, 
hodnoty pH, změny hmotnosti infuze 
a stanovení počtu okem neviditelných 
částic.

Docetaxel je cytostatická látka ze sku-
piny taxanů. Získává se polysynteticky 
ze substance extrahované z jehličí ev-
ropského tisu Taxus baccata. V Evropě 
je registrována k monoterapii nebo 
kombinované léčbě rakoviny prsu, plic, 
prostaty, hlavy a krku nebo žaludku.

Docetaxel je téměř nerozpustný ve 
vodě. Jeho rozpustnost je usnadněna 
přidáním ethanolu a polysorbátu 80. In-
fuze docetaxelu jsou účelně přesycené 
micelární roztoky, u kterých lze v čase 
předpokládat fyzikální nestabilitu.

Pro účely studie poskytla společnost 
Teva Pharmaceuticals, Leeds, UK do-
cetaxel dodávaný na trh jako 80mg 
koncentrát obsahující polysorbát 80 
a čistý ethanol (28 mg/ml). Samostatně 
je přiložena ampulka s rozpouštědlem 
(aq. pro injectione). Smísením obsahu 
obou ampulek vznikne roztok o kon-
centraci 10 mg/ml. Polyolefinové infuz-
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počty neviditelných částic byly opět 
proměnlivé. Dvě infuze, použité pro 
testování fyzikální stability, vykázaly 
v roztoku viditelné částice (nástřik pro-
veden v čase t = 14, nebyly ale patrné 
v žádném z dalších nástřiků). Tyto po-
zorovatelné částice se přičítají malým 
fragmentům ze septa přidávacího por-
tu infuzního vaku. Všechny infuze vyká-
zaly chemickou stabilitu, s určením 
koncentrací docetaxelu v rozmezí 
± 5 % v porovnání s počátečním sta-
vem. Váhové změny byly malé, s výjim-
kou jediného poklesu hmotnosti 
o 0,261 % mezi 7. a 14. dnem, v rozto-
ku docetaxelu o konc. 0,7 mg/ml v nos-
ném roztoku 5% glukózy, uchováva-
ném při pokojové teplotě.

Závěr

Výsledky této studie prokázaly, že po-
lyolefinové vaky obsahující docetaxelo-
vé (Teva) infuze v koncentračním roz-
pětí 0,3–0,7 mg/ml (v roztoku 
0,9% NaCl i v roztoku 5% glukózy) jsou 
chemicky i fyzikálně stabilní po dobu 
celých 56 dní, bez ohledu na teplotu 
skladování (2–8 °C nebo 25 °C), chrá-
něny před světlem. Je tedy možné 
podpořit přípravu tohoto léku v předsti-
hu nejen na Odděleních přípravy cy-
tostatik, ale také v systémech CIVAS. 
Stejně tak lze doporučit přípravu v sys-
tému dose-banding schémat.

Během přípravy by vždy měla být zajiš-
těna sterilita prostředí, což je nutné dů-
kladně monitorovat.

Autoři studie doporučují, pokud to není 
naprosto nezbytné, dodržovat uchová-
vání připravených infuzí po dobu maxi-
málně 28 dní. Všechny infuze by měly 
být vizuálně kontrolovány na přítom-
nost sraženin před podáním a také 
v průběhu aplikace.
Vzhledem k tomu, že pro účely studie 
byl použit docetaxel vyrobený společ-
ností Teva Pharmaceuticals, lze získa-
né výsledky uplatnit pouze pro infuze 
připravované s použitím léčiva tohoto 
výrobce.
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ní vaky o objemu 250 ml (Viaflo), s ob-
sahem roztoků 0,9% NaCl nebo 5% 
glukózy, byly dodány společností Bar-
ter Healthcare, Newbury, UK. Podle 
údajů výrobce musí být takto připrave-
ná infuze použita v průběhu čtyř hodin 
při pokojové teplotě.

Všechny infuze docetaxelu byly připra-
veny v souladu s pravidly Správné vý-
robní praxe (Good Pharmaceutical Ma-
nufacturing Practice) v bezpečnostním 
boxu druhé třídy (Class II), za aseptic-
kých podmínek třídy čistoty A. Před 
přidáním koncentrátu docetaxelu bylo 
z vaků nejdříve odtaženo množství ve-
hikula odpovídající objemu přidané lát-
ky.

Bylo připraveno šest infuzí v různých 
koncentracích. Vzorky byly podrobeny 
analýze bezprostředně po jejich přípra-
vě (v čase 0) a následně v přesných ča-
sových intervalech po 7, 14, 28, 42 
a 56 dnech skladování.

Chemická stabilita byla určována mě-
řením koncentrace docetaxelu meto-
dou reverzní HPLC. Mobilní fázi tvořil 
acetonitril a acetátový pufr (pH 5.0) 
v poměru 52 : 48. Mobilní fáze byla čer-

pána při průtoku 0,3 ml/min, detekce 
byla prováděna při vlnové délce 
227 nm. Celková doba analýzy jednot-
livých vzorků byla 7 minut. Metoda byla 
validována testem linearity, určením 
přesnosti (opakovatelnost a reprodu-
kovatelnost) a stability.

výSledky Studie

Při teplotě 2–8 °C byly všechny infuze 
fyzikálně stabilní po dobu 56 dní. 
Vzhled se během skladování nezměnil 
a došlo jen k nepatrným výchylkám 
hodnoty pH (<0,05 pH). V průběhu tr-
vání studie došlo k mírnému nárůstu 
počtu okem neviditelných částic, žád-
né viditelné sraženiny nebyly pozoro-
vány. Koncentrace docetaxelu zůstaly 
v rozmezí 95–105 % původních hodnot 
naměřených (v čase t = 0). V chromato-
gramech testovaných vzorků nebyly 
zjištěny žádné vedlejší významné píky. 
Váhové změny infuzí byly minimální, 
což vylučuje možnost, že by degrada-
ce léku mohla zůstat neidentifikována 
a maskována ztrátou vlhkosti roztoků.

Infuze s docetaxelem, skladované při 
25 °C ± 1 °C, vykázaly také pouze mini-
mální změny pH (<0,15 pH), zatímco 

EJHP Practice( Volume 17,2011/2, 
str.39–43), Macleod, Sewell – Physi-
cal and chemical stability of docetaxel 
infusions
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Nemocniční lékárna Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) byla prvním 
pracovištěm v České republice, které v lednu 2001 zřídilo centralizovanou přípravu 
cytostatik. O rok později získala tato lékárna (nejen) pro přípravu cytotoxických léčiv 
(CL) certifikaci ISO 9001:2000 u společnosti Lloyd’s Register Assurance, nejstarší 
certifikační organizace v Evropě. Na začátku října 2009 byla v ústavní lékárně (ÚL) 
provedena rozsáhlá rekonstrukce čistých prostor přípravny cytostatik. Do stávajícího 
provozu byl začleněn v pořadí třetí podtlakový bezpečnostní box pro přípravu che-
moterapie (izolátor).

V ÚL MOÚ se každým rokem připraví chemoterapie pro více než 20 tisíc onkol-
ogických pacientů, což představuje 3 400 příprav CL měsíčně. Přibližně stejný počet 
příprav připadá také na premedikace (především dexamethazon, metoklopramid 
a ondansetron), jejichž příprava také probíhá v čistých prostorách ÚL MOÚ.
Pracovištěm nás provedou PharmDr. Lenka Doležalová a Mgr. Roman Goněc.
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Na otázky odpovídali:
PharmDr. Lenka Doležalová, vedoucí úseku přípravy cytostatik v Masarykově onkologickém ústavu
Mgr. Roman Goněc, vedoucí úseku klinických studií, úsek přípravy cytostatik v Masarykově onkologickém ústavu 

ODLIšujE SE VAšE PRACOVIště 
V  PROCESu PříPRAVy CL OD 
OStAtNíCh „PříPRAVEN“?
Naše lékárna získala v roce 2006 fi-
nanční prostředky od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na rea-
lizaci 2 výzkumných projektů. Proto 
jsme si mohli vedle tradiční práce – pří-
prava injekčních cytostatik, monoklo-
nálních protilátek a premedikací – vy-
zkoušet také „práci vědeckou“. Oba 
projekty byly zaměřeny právě na pro-
blematiku CL. 

První z nich, CYTO projekt, se zabýval 
výzkumem profesní expozice pracovní-
ků, kteří dlouhodobě manipulují s cyto-
toxickými léčivy, a druhý měl za úkol 
zavést do procesu přípravy cytostatik 
radiofrekvenční identifikaci (RFID).



POVíDáNí O CytO PROjEktu 
NEChME zAtíM StRANOu (DO Ně-
ktERéhO DALšíhO ČíSLA), 
CO SI MáME POD RFID tEChNOLO-
GIí PřEDStAVIt?
Jedná se o technologii, která je založe-
ná na komunikaci mezi unikátním nosi-
čem informace, jímž je RFID čip, 
a  vhodným čtecím zařízením. Tato 
technologie si pomalu nachází cestu 
do zdravotnictví ve světě i u nás. 
V České republice se používá zatím ve 
třech nemocnicích, v jednom případě 
pro sledování zařízení, ve druhém pro 
monitorování pohybu prádla a v přípa-
dě MOÚ pro kontrolu přípravy a podá-
vání cytostatik. 

Projekt jsme chtěli využít k zavedení 
systému, který dokáže zaznamenávat, 
kdo, kde, kdy a jak přišel do kontaktu 
s cytostatiky, pokud jde o lékárnu. Dal-
ším cílem bylo zavést používání této 
technologie pro aktivní podporu při 

vlastní přípravě cytostatik, kdy soft-
ware „vede“ pracovníka během celého 
procesu přípravy, provádí hmotnostně-
objemové výpočty pro jednotlivé pří-
pravy a celkově přispívá ke snížení rizi-
ka vzniku chyby.

jAk jE VE VAší NEMOCNICI zAjIš-
těNA ELEktRONICká PRESkRIb-
CE žáDANEk?
V rámci procesu přípravy a aplikace CL 
spolu komunikují hned tři různé infor-
mační systémy. Prvním je Nemocniční 
informační systém (NIS), který obsahu-
je všechny informace o pacientovi 
(zprávy o jeho návštěvách v nemocnici, 

odborných konziliích, výsledcích labo-
ratorních rozborů atd.). Pokud jde 
o chemoterapii, NIS obsahuje seznam 
všech v MOÚ používaných léčebných 
režimů, které byly schváleny vedením 
klinik a oddělení a které vychází z pub-
likovaných informací. Těmito režimy 
jsou lékaři povinni se řídit. Mohou 
v nich dělat pouze drobnější změny – 
odůvodněná redukce dávky, přidání/
odebrání antiemetik, antihistaminik, 
iontů, hydratací, posun léčby o den 
nebo dva.

Druhým je Lékárenský informační sys-
tém (LIS). Jde o software používaný 
v lékárnách v rámci ČR a SR, v našem 
případě je ještě rozšířen o další modu-
ly, např. pro aktivní podporu přípravy, 
monitoring pohybu personálu či kont-
rolu interakcí předepsaných léčiv.

NIS i LIS jsou standardně používané 
v MOÚ. Třetí informační systém, který 

je používán sestrami při aplikaci, byl 
vyvinut speciálně pro tento projekt. 
Všechny tři informační systémy si na-
vzájem vyměňují informace, ukládají je 
a umožňují jejich pozdější prohlížení 
a další využití.

jAk tEDy PRObíhá PříPRAVA 
S POMOCí RFID?
Každá lahvička s léčivem je při příjmu 
v  ÚL opatřena RFID čipem (obr. 1). 
Díky unikátnímu identifikátoru jsou do 
informačního systému uloženy všech-
ny důležité údaje o léčivu (název, síla, 
léková forma, šarže, exspirace, objem 
a množství účinné látky).
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obr. 1

Odesláním elektronické žádanky na 
chemoterapii od lékaře do lékárny se 
z nemocničního do lékárenského infor-
mačního systému přenesou informace 
o předepsaných léčivech a dávkách 
pro konkrétního pacienta. Chemotera-
peutický režim se v LIS „elektronicky 
rozpadne“ na jednotlivé přípravy, ať už 
se jedná o cytostatika či premedikace. 
Lékárník příjímající tyto požadavky 
identifikuje čtečkou příslušnou látku 
a  provede tak kontrolu správnosti dle 
anatomicko-terapeutické klasifikace 
(obr. 2). Poté vytiskne průvodní štítek 
a předá léčivo do vstupní propusti, kde 
je k němu přidán potřebný zdravotnic-
ký materiál. Následně se vše přesune 
do čistých prostor (premedikace se 
současně připravují v obdobné asep-
tické přípravně v laminárních boxech). 
Průvodní štítek obsahuje údaje o paci-
entovi a medikaci (jméno, RČ, INN ná-
zev léčiva, dávka, stabilita, uchovávání, 
datum aplikace atd.). U necytostatic-
kých medikací a hydratací se identifi-
kace provede načtením čárového kódu 
příslušného balení a vytiskne se prů-
vodní štítek, který je již vybaven čáro-
vým kódem potřebným pro kompleta-
ci.

MátE V PříPRAVNě PRO tutO 
tEChNOLOGII NějAké SPECIáLNí 
VybAVENí?
V přípravně CL jsou umístěny průmys-
lový zodolněný dotykový terminál a tis-
kárna RFID štítků (obr. 3) obsahující 
všechny požadované údaje o pacien-
tovi a medikaci (jméno, RČ, název léči-
va, dávka, stabilita, datum přípravy 
atd.). V podtlakových izolátorech jsou 

obr. 2



03 Onkologická Farmacie

14

Zaostrenoˇ

umístěny RFID čtečky a dotykové mo-
nitory. Dvěma RFID čipy jsou vybaveni 
také pracovníci, kteří zajišťují přípravu 
CL, a to v podobě personálních karet 
(jedna slouží pro vstup do přípravny, 
druhá „povoluje“ přípravu CL v izoláto-
ru).

Připravující se tedy nejprve identifikuje 
pomocí své personální karty (obr. 4), 
dále sejme RFID čtečkou štítek infuzní-
ho vaku pro pacienta (obr. 5), poté na-
čítá jednotlivá použitá léčiva (obr. 6) 
a dle pokynů na monitoru připraví me-
dikaci. Aplikace kontroluje identitu při-
pravujícího, pacienta a také složení pří-
pravku. V případě, že by použitá medi-
kace neodpovídala předepsané, při-
pravující pracovník je na tuto skuteč-
nost upozorněn a do vyřešení chyby 
mu aplikace neumožní pokračovat 
v přípravě. Tato takzvaná aktivní pod-
pora přípravy rovněž informuje připra-
vující osobu v izolátoru o předepsané 
dávce spolu s přepočtem na požado-
vaný objem léčiva. Pracovník nabídnu-
té množství potvrdí, aby systém dostal 
informaci o zbývajícím množství pří-
pravku v lahvičce. Veškeré informace 
z  boxů se odesílají na PC mimo pří-
pravnu a dále na datový terminál.

jAk PRObíhá kONtROLA NA Vý-
StuPu?
Ve výstupní materiálové propusti pro-
bíhá finalizace požadavku na přípravu; 
kompletuje se zde tedy chemoterapie 
s premedikacemi a hydratacemi. V pro-
pusti je umístěn počítač s RFID čteč-
kou pro kontrolu složení připravené 
medikace (obr. 7). Po přečtení RFID 
štítku u CL a čárového kódu u preme-
dikací jsou zobrazeny informace, se 
kterými byl štítek spojen při přípravě, 
tedy pro koho je přípravek určen, jaké 
má složení a kdo jej připravoval.

POMOCí RFID EVIDujEtE I POhyb 
OSOb V PříPRAVNě CL?
Vstupní personální propust je vybave-
na malým počítačem a RFID čtečkou. 
Pracovníci při vstupu i výstupu do kon-
trolovaného pásma provádí identifikaci 
přiložením osobní karty ke čtečce. 
Vlastní přípravu v izolátoru dovolí sys-
tém pracovníkovi provádět pouze teh-
dy, je-li nahlášen zde na vstupní evi-
denci. Tento elektronický systém evi-
dence umožňuje také velmi rychlé 
a přehledné zpracování informací nejen 
o pobytu pracovníků v kontrolovaném 
pásmu, ale i o počtu připravených cy-
tostatik daným pracovníkem či času 

potřebném pro provedení jednotlivých 
příprav.

ChEMOtERAPII MáME PřIPRAVE-
NOu, jAk PRObíhá APLIkACE zA 
POMOCí tétO tEChNOLOGIE?
Všechny aplikující sestry jsou vybaveny 
osobními kartičkami s RFID čipem 
a k dispozici mají PDA – Personal Digi-
tal Assistant (obr. 8) s RFID čtečkou. 
Při aplikaci postupně snímají samy 
sebe, poté infuzní pumpu, která dávku-
je CL, dále pacienta vybaveného RFID 
štítkem a konečně připravenou medi-
kaci, jejíž RFID štítek nese vazbu na 
všechny předchozí informace o přípra-
vě a složení.

VE VAší NEMOCNICI PRObíhá 
tAké CELá řADA CytOStAtIC-
kýCh kLINICkýCh StuDIí. jAkýM 
zPůSObEM NA NICh LékáRNA 
PARtICIPujE?
V současnosti běží v MOÚ 40 klinic-
kých studií, které také realizujeme po-
mocí RFID. Všechny studie (intravenóz-
ní i perorální) jsou zaměřeny výhradně 
na onkologické diagnózy a aktuálně je 
do nich zařazeno 180 pacientů. Kaž-
dou studii má za lékárnu na starosti 
vždy lékárník a farmacuetický asistent. 
Ti společně zodpovídají za správné 
uchovávání, přípravu, výdej i evidenci 
studiových medikací.

Ze zmiňovaných 40 aktivních studií je 
14 „tabletových“ – obsahují pouze pe-
rorální lékové formy, u zbylých 26 studií 
probíhá i standardní příprava cytosta-
tik. Studiové injekční medikace tvoří asi 
4 % všech příprav, což přináší nejen 
zvýšené nároky na pozornost pracov-
níků, ale také úsporu pro veřejné zdra-
votnictví.

V POSLEDNí OtázCE SE jEště 
VRAťME k RFID; MůžEtE zhOD-
NOtIt POzItIVA A NEGAtIVA tétO 
tEChNOLOGIE?
Díky RFID je veškerá manipulace s CL 
elektronicky zaznamenaná, dohleda-
telná. Systém provádí automaticky vy-
skladňování zdravotnického materiálu 
i  vykazování na pojišťovny, odpadá 
tedy spousta „ruční práce“. Aplikace 
nám pomáhá při přípravě v izolátoru 
a celkově snižuje riziko lidského selhá-
ní. Nevýhodou RFID čipů je stále jejich 
cena v porovnání s běžným čárovým 
kódem.

Děkuji za rozhovor.

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6



V článku bude popsána kazuistika 
pacientky, která při současném uží-
vání ifosfamidu a aprepitantu vyká-
zala symptomy encefalopatie, bude 
naznačen možný mechanismus vzni-
ku této komplikace. 

V zahraniční literatuře je možno najít 
několik kazuistik popisujících rozvoj 
encefalopatie indukované ifosfamidem 
při současném užívání aprepitantu.

V retrospektivní studii (2004-6) 45 paci-
entů prodělávajících chemoterapii ve 
složení doxorubicin a ifosfamid pro 
sarkom užívalo 24 jako antiemetikum 
aprepitant a 21 bylo bez aprepitantu. 
Z  24 pacientů s aprepitantem 6 (tj. 
25 %) prodělalo encefalopatii, z 21 bez 
aprepitantu ji prodělali pouze 
2 (tj. 9,5 %).

KAZUISTIKA:

Pacientka s leiomyosarkomem retro-
peritonea T2N0M0, rok narození 1964.
Chemoterapie (CH) ve složení: doxoru-
bicin 85 mg i.v. (den 1), ifosfamid 
2 300 mg i.v. (den 1–5) a uromitexan, 
granisetron, metoklopramid, dexame-
tazon – jako souběžně podávaná medi-
kace.

Soucasné podávání
ifosfamidu a aprepitantu: 
ano, nebo ne?
Mgr. Jana Gregorová,
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Oddělení klinické farmacie
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Úlohou klinického farmaceuta při práci 
na optimalizaci individuální farmakoterapie je 
hledat odpověď na otázku, zda nežádoucí účinek, 
který se objevil v průběhu léčby, může souviset 
s léky v lékovém režimu pacienta.
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Chronická medikace: warfarin 5 mg (od 
17.–25. 9., poté vysazen), escitalo-
pram, omeprazol, inzulin.

Laboratorní výsledky biochemie a he-
matologie: prakticky v normě, hodnoty 
urey a kreatininu ukazuje tabulka 
(tab.1), hemoglobin (Hb) – 20. 9. 68 g/l, 
22. 9. 93 g/l.

Pacientka prodělala dvě série výše 
uvedené chemoterapie: 1. série: 
26.–31.7., 2. série: 23.–27. 8., obě pro-
běhly bez komplikací.

V průběhu třetí série (22.–26. 9.) byla 
posílena entiemetická terapie a do me-
dikace byl přidán aprepitant. Průběh 
3.  série je zaznamenán v tabulce 
(tab. 2).

Aprepitant byl podáván po tři dny ve 
standardním dávkování (125, 80, 
80 mg). Pátý den 3. série chemoterapie 
pacientka nemohla být propuštěna 
domů z důvodu progrese únavy, další 
den je pacientka plačtivá, se zpomale-
ným psychomotorickým tempem, dez-
orientována v čase, proto je vyslovena 
suspekce na encefalopatii indukova-
nou ifosfamidem. Provedeno CT moz-
ku, které bylo beze změn, proběhlo 
psychiatrické konzilium a byla podána 
metylenová modř.

Farmakoterapie pacientky se v průbě-
hu 3. série lišila od předchozích dvou 
sérií:
1. přidáním aprepitantu do lékového 

režimu jako antiemetika během 

chemoterapie (konkrétně 3. den),
2. užíváním warfarinu v chronické 

medikaci, začátek terapie warfari-
nem 5 dní před zahájením 3. série 
chemoterapie.

Aprepitant je substrát enzymu 3A4. 
Při současném podávání aprepitantu 
s dalšími substráty enzymu 3A4 může 
pravděpodobně díky kompetici – kom-
petitivní inhibice enzymu 3A4 – do-
cházet ke zvýšení plazmatických hladin 
těchto substrátů – např. midazolamu 
nebo dexametazonu.
Ve studiích, kde byla podávána paci-
entům cisplatina a dexametazon, mu-
sela být skupině pacientů užívajících 
aprepitant podávána poloviční dávka 
dexametazonu, aby mohl být objektiv-
ně hodnocen antiemetický účinek 
aprepitantu.

Z uvedeného je patrné, že ovlivnění 
(zvýšení) hladin některých substrátů 
enzymu 3A4 aprepitantem může být 
klinicky významné. 

Je popsána autoindukce aprepitan-
tu, tj. urychlení vlastního metabolismu 
indukcí enzymu 3A4, proto může do-
cházet po skončení podávání aprepi-
tantu ke krátkodobému snížení plaz-
matických hladin některých substrátů 
enzymu 3A4 (např. midazolamu), které 
ale nemusí být klinicky významné.

Ifosfamid v organismu prochází exten-
zivním metabolismem, ve kterém hrají 
důležitou roli dva enzymy cytochromu 
P450: 3A4 a 2B6.

Asi 45 % dávky IFA je metabolizováno 
na dechloroethylované deriváty (DCl) 
a chloroaceataldehyd (CA), odpovědné 
za neurotoxicitu, objevující se u někte-
rých pacientů při terapii IFA. Na vzniku 
DCl metabolitů se významnou měrou 
podílejí oba enzymy 3A4 (asi 70 %) 
i 2B6 (asi 26 %). Studie, které zkouma-
ly vliv aktivity enzymů 2B6 a 3A4 na 
metabolismus ifosfamidu, naznačují, 
že v jaterních buňkách s vysokou akti-
vitou enzymů 2B6 a 3A4 je tvořeno více 
neurotoxických metabolitů (DCl) než 
v  jaterních buňkách s nízkou aktivitou 
těchto enzymů. 

V tvorbě cytotoxicky aktivních hydro-
xylovaných metabolitů (4-OH-IFA) 
hraje zásadní roli enzym 3A4 (asi 64,8 
% 4-OH metabolitů vzniká touto ces-
tou), zatímco enzym 2B6 (6,5 %) má 
minoritní úlohu v aktivaci IFA.

dATUM      UreA: MMol/l        KreATInIn: UMol/l

6,93

11,08

10,69

6,55

116

125

104

131

TABUlKA 1 – HodnoTy Urey A KreATInInU

14. 7.

26. 7.

23. 8.

20. 9.

dATUM    den cHeMoTerApIe    den AprepITAnT/MG    KoMplIKAce

TABUlKA 2 – průBěH 3. SérIe cHeMoTerApIe

D1 doxo + IFA22. 9. - ne

D2 IFA23. 9. - ne

D3 IFA24. 9. D1 125 ne

D4 IFA25. 9. D2 80 ne

26. 9. D5 IFA D3 80 ano

27. 9. - ano

IFA (ifosfamid), doxo (doxorubicin)



ZáVěreM:

V rozvoji encefalopatie indukované 
ifosfamidem hraje důležitou roli řada 
faktorů, hlavně množství vzniklých neu-
rotoxických dechloroethylovaných me-
tabolitů nebo jejich kumulace v orga-
nismu např. při renální insuficienci.

V naší kazuistice může být rozvoj ence-
falopatie důsledkem snížené aktivity 
enzymu 3A4 (inhibice aprepitantem) 
a současně dostatečně vysoké akti-
vity enzymu 2B6, který byl schopen 
zvládnout zvýšenou nabídku sub-
strátu a zmetabolizovat ho na neuro-
toxické metabolity. 

Rozvoj encefalopatie ale může být i dů-
sledkem jiných příčin, které neumíme 
zatím rozklíčovat. Na přesnou odpověď 
si budeme muset ještě počkat. Zatím 
jsme ve stadiu kazuistik, malých čísel 
a hypotéz.

Ifosfamid i aprepitant podáváme do or-
ganismu, s pro nás neznámou aktivitou 
biodegradačních enzymů. Je třeba 
před současným podáním ifosfamidu 
a aprepitantu zvážit další rizikové fak-
tory, případně správně vyhodnotit 
komplikace, které se objeví. Na zákla-
dě toho pak současnou terapii může-
me doporučit, nebo nedoporučit.

Literatura:

Durand J. et al. Antiemetic neurokinin-1 
antagonist aprepitant and ifosfamide-
induced encephalopathy. Ann. Oncol 
2007,18: 808–9

Howell et al.: Occurrence of ifosfamide-
induced neurotoxicity. J Oncol Pharm 
Practice 2008. 14: 157–162

Huang Z., Roy P., Waxman D.J. Role of 
human liver microsomal CYP3A4 and 
CYP2B6 in catalyzing N-dechloroethyl-
ation of cyclophosphamide and ifos-
famide. Biochemical Pharmacology 2000, 
59: 961–972

Roy et al., Stereoselective metabolism 
of ifosfamide by human P-450s 3A4 and 
2B6. Favorable metabolic properties of 
R-eanantiomer. Drug metabolism and 
disposition, 1999, (27), 11:1309–1318

Ifosfamid je racemickou směsí R-enan-
tiomeru (R-IFA) a S-enantiomeru 
(S-IFA), každý má různou afinitu k výše 
zmíněným enzymům. Z r-enanciome-
ru vzniká cestou 3A4 největší podíl 
cytotoxicky aktivních hydroxylova-
ných metabolitů, zatímco z S-enanti-
omeru metabolizací 3A4 a 2B6 vzni-
ká velký podíl dechloroethylovaných 
derivátů (obrázek 1).

KoMenTář K nAší KAZUISTIce:

U pacientky došlo ke vzniku sympto-
matologie neurotoxicity v průběhu pá-
tého dne 3. série chemoterapie, tedy 
3. den podávání aprepitantu. 
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rozvoj encefalopatie může být vy-
světlen jako důsledek inhibice enzymu 
3A4 aprepitantem a zvýšená nabídka 
substrátu – pravděpodobně R-IFA 
(viz obrázek 2) – je při dostatečné akti-
vitě enzymu 2B6 (játra bohata na 2B6) 
zmetabolizována na neurotoxické me-
tabolity. 

Nabízí se otázka, zda a do jaké míry by 
byla ovlivněna cytotoxická účinnost 
ifosfamidu, pokud by opravdu dochá-
zelo k inhibici enzymu 3A4 aprepitan-
tem, do jaké míry by byla ovlivněna ak-
tivace ifosfamidu (tvorba hydroxylova-
ných metabolitů).

oBráZeK 1: HlAVní ceSTy V MeTABolISMU IfoSfAMIdU

R-IFA

OH-IFA
aktivní metabolity

3A4

DCI neurotoxické metabolity

Km = 1,9 mM
Vmax = 8,2

Km = 2,3 mM
Vmax = 10,7

DCI neurotoxické metabolity

2B6

3A4 S-IFA

DCI DCI
neurotoxické metabolity

2B63A4

Km = 1,1 mM
Vmax = 35,3

Km = 0,9 mM
Vmax = 11,8

R-IFA (R-ifosfamid), S-IFA (S-ifosfamid), DCl (dechloroethylované metabolity), OH-IFA (hydroxylované 
metabolity ifosfamidu)
Hodnoty Km, Vmax – ilustrační, Km (mM), Vmax (nmol/min/nmol P-450).
Roy et al., Stereoselective metabolism of ifosfamide by human P-450s 3A4 and 2B6. Favorable 
metabolic properties of R-eanantiomer. Drug metabolism and disposition, 1999, (27), 11:1309–1318

oBráZeK 2: InHIBIce enZyMU 3A4

R-IFA

OH-IFA
aktivní metabolity

3A4

DCI neurotoxické metabolity

Km = 1,9 mM
Vmax = 8,2

Km = 2,3 mM
Vmax = 10,7

DCI neurotoxické metabolity

2B6

3A4 S-IFA

DCI DCI
neurotoxické metabolity

2B63A4

Km = 1,1 mM
Vmax = 35,3

Km = 0,9 mM
Vmax = 11,8

R-IFA (R-ifosfamid), S-IFA (S-ifosfamid), DCl (dechloroethylované metabolity), OH-IFA (hydroxylované 
metabolity ifosfamidu)
Hodnoty Km, Vmax – ilustrační, Km (mM), Vmax (nmol/min/nmol P-450).
Roy et al., Stereoselective metabolism of ifosfamide by human P-450s 3A4 and 2B6. Favorable 
metabolic properties of R-eanantiomer. Drug metabolism and disposition, 1999, (27), 11:1309–131
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Rozvoj SIADH v souvislosti
s onkologickým onemocnením
i možnou iatrogenní prícinou

Mgr. Katarina Mikušová,
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce

SIADH, také nazýván Schwartzův-
Bartterrův syndrom, je relativně vzác-
ným příznakem benigních i maligních 
onemocnění. O SIADH hovoříme v pří-
padě dysregulace produkce a sekrece 
ADH z neurohypofýzy, autonomní ek-
topické sekrece nádorovými buňkami 
nebo vzestupu renální citlivosti na 
ADH. K syndromu SIADH vedou zpra-
vidla následující situace:

•	 ektopická sekrece v tumorech, 
např. malobuněčný karcinom plic, 
tumor pankreatu, prostaty, prsu, 
ovárií, tumory GIT atd.,

•	 onemocnění CNS, např. demyeli-
nizace, degenerativní onemocně-
ní, záněty atd.,

•	 onemocnění plic, např. záněty, po-
ruchy plicní ventilace atd.,

•	 iatrogenní příčina, např. cytostati-
ka, analgetika (opioidy, NSAID), 
SSRI, diuretika atd.

Pokud SIADH vzniká u malignity nepří-
mo v důsledku ektopické sekrece hor-
monů v tumorech, jedná se o tzv. en-
dokrinní paraneoplastický syndrom.
Patofyziologicky se u SIADH jedná 
o  nepřiměřenou produkci a sekreci 
ADH, která je příčinou zvýšené reab-
sorbce vody v renálních tubulech, což 
vede ke zvýšené retenci vody (intoxika-
ci vodou), diluční hyponatrémii a hypo-
osmolalitě séra. Voda se hromadí před-
nostně intracelulárně, proto mají paci-
enti zpravidla normovolémii nebo pou-
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ze relativní hypervolémii. Tím, že v ex-
tracelulárním prostoru (krevní řečiště, 
intersticium) se zadržuje pouze malá 
část vody, nemanifestují se u SIADH 
znaky retence vody v podobě edémů či 
zvýšení tlaku krve. Pacienti jsou nor-
motenzní.

V klinickém obraze dominuje slabost, 
únava, nauzea, zvracení, letargie, dez-
orientace, křeče. Hyponatrémie je spo-
jena s manifestací neurologických dys-
funkcí. Lehčí formy, pokud sérová hla-
dina sodíku neklesne pod 115 mmol/l, 
mohou být asymptomatické. Pokud 
sérová hladina sodíku klesne pod 
105 mmol/l, dostavují se život ohrožují-
cí příznaky, např. cytotoxický mozkový 
edém. I když SIADH způsobuje intoxi-
kaci vodou, typické příznaky zadržová-
ní vody v těle, např. edémy, ascites, 
hypertenze, srdeční selhání, se neobje-
vují.

Diagnostika se zpravidla opírá o sta-
novení sérové nebo močové koncent-
race ADH (t.č. se v ČR neprovádí) 
a další kritéria:

•	 dle Schűcka – SNa < 130 mmol/l, 
Sosm < 280 mOsm/kg, Uosm 
> 100 mOsm/kg,

•	 dle Schwartze a Barttera – hypo-
natrémie s nízkou osmolalitou 
plazmy, osmolalita moči je vyšší 
než osmolalita plazmy, exkrece 
natria ledvinami je vyšší než 

20 mmol/l, není hypotenze a edé-
mové stavy.

V diferenciální diagnostice je potřebné 
zvažovat různé příčiny euvolemické hy-
ponatrémie, jako jsou tumory a závaž-
né infekce mozku a plic, onemocnění 
CNS, psychogenní polydipsie, hypoty-
reóza, deficit glukokortikoidů, léky atd.

Iatrogenní navození SIADH můžou 
způsobovat léčiva ze skupiny analgetik 
(opioidy, NSAID), TCA, SSRI, tiazidová 
diuretka, antiepileptika, cytostatika 
atd. Mechanizmus vzniku se vysvětluje 
schopností těchto léčiv zvyšovat senzi-
tivitu hypotalamických osmoreceptorů 
na změny sérové osmolality s důsled-
kem zvýšené sekrece ADH, příp. po-
tenciací účinku ADH na renální tubuly, 
kde ADH zvyšuje expresi genů pro 
akvaporiny – transmembránové kanály 
pro zpětnou resorpci vody.

Léčba

Základem léčby je pokud možno od-
stranění vyvolávající příčiny SIADH, 
tedy léčba základního onemocnění, 
příp. vysazení všech léčiv, které SIADH 
způsobují. Dále se doporučuje restrik-
ce tekutin na maximálně 1 litr denně, 
substituce koncentrovanými roztoky 
NaCl a titrace dávky furosemidu za 
současné laboratorní kontroly iontů 
a osmolality. Další možností je podání 
demeclocyklinu (není v ČR registro-
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Závěr 

I když zde byla možnost rozvahy i iatro-
genní příčiny vzniku SIADH či hypona-
trémie, tak z klinického hlediska nebyla 
ani lékařem ani klinickým farmaceutem 
zvažována jiná alternativa analgetik, 
a  to z důvodu převažujícího benefitu 
nastavené analgetické léčby v kritic-
kém stavu pacientky nad rizikem pří-
padného dalšího vývoje SIADH či hy-
ponatrémie při celkové nepříznivé pro-
gnóze. Pacientka zemřela 11. den hos-
pitalizace.

Použité ZKratKy

ADH antidiuretický hormon
ČR Česká republika
NSAID nesteroidní protizánětlivá 
 léčiva
SIADH syndrom nepřiměřené 
 sekrece antidiuretického 
 hormonu
SSRI inhibitory zpětného 
 vychytávání serotoninu
TCA tricyklická antidepresiva
TEN tromboembolická nemoc
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ván), lithium carbonicum k vyvolání re-
vezibilního diabetes insipidus renalis či 
selektivních antagonistů V2 receptorů 
pro vazopresin.

KaZuistiKa

70letá žena byla přijata pro stav duš-
nosti spojený se zvracením a celkovým 
vyčerpáním. V osobní anamnéze měla 
generalizovaný karcinom prsu s recidi-
vou v měkkých tkáních a mediastinu, 
léčený několika řadami chemoterapie. 
V poslední době byla v dispenzarizaci 
onkologů pouze na symptomatické 
léčbě při vyčerpání terapeutických 
možností. Pacientka byla v prů- 
běhu hospitalizace normotenzní 
(≈130/80 mmHg), se známkami reten-
ce tekutin (prosáklá kůže, otoky dol-
ních končetin bilaterálně bez známek 
TEN, zánětu), pro dušnost byla nutná 
oxygenoterapie. V laboratorním nálezu 
dominovala hyponatrémie, hypochlori-
démie, obtížně infuzně korigovatelná 
(tabulka 1). V diferenciální diagnostice 
byl zvažován paraneoplastický SIADH.

Léky v průběhu hospitalizace: FR1/1, 
Durogesic drm. emp. (100μg á 72h), 
Diclofenac AL 50 tbl. (1-1-1), Morphin 
Biotika 1% amp. (1 amp. á 4h), Fraxi-
parine 0,4 ml, Lactulosa Biomedica 

sir., Suppositoria glycerini, Protifar plv., 
Torecan inj.

DisKuse

V případě pacientky byla dle laborator-
ního nálezu vyslovena klinická rozvaha 
paraneoplastického SIADH. Avšak 
vzhledem k omezenému počtu labora-
torních dat a dle výše uvedených dia-
gnostických kritérií lze konstatovat, že 
kritéria pro stanovení diagnostiky SIA-
DH byla u pacientky splněna pouze 
částečně (tabulka 2). Definitivní dia-
gnóza nebyla oficiálně potvrzena. 

V případě pacientky se v rámci diferen-
ciální diagnostiky SIADH zvažovalo 
jako primární příčina onkologické one-
mocnění. Avšak vstupní laboratorní 
data nepoukazují na rozvoj SIADH. 
K tomu potenciálně došlo až v průběhu 
hospitalizace, kdy byla zároveň rozší-
řena analgetická terapie o NSAID 
a morfin k již dlouhodobě podávanému 
fentanylu. Opioidy a NSAID jsou riziko-
vé z hlediska iatrogenního navození hy-
ponatrémie či SIADH. Vzhledem 
k tomu, že diagnóza SIADH nebyla po-
tvrzena, lze při vyloučení jiných příčin 
uvažovat, že podávání analgetik mohlo 
také potenciálně přispět k prohloubení 
hyponatrémie v průběhu hospitalizace.

biocheMicKé ParaMetry 1. Den 2. Den 5. Den 6. Den 7. Den
(referenční hoDnoty)

tabuLKa 1:
Laboratorní hoDnoty Při DiferenciáLní Diagnostice siaDh

131
S – Na
(135–146 mmol/l)

300
S – osm
(278–305 mOsm/kg)

---
U – osm
(50–1 400 mOsm/kg)

129

---

---

125

---

---

125

294

494

---

---

492

DLe schűcKa       DLe schwartZe a barttera

tabuLKa 2:
KLinicKý stav PacientKy v ráMci DiferenciáLní DiagnostiKy siaDh

anoSNa < 130 mmol/l

neSosm < 280 mOsm/kg

anoUosm > 100 mOsm/kg

hyponatrémie s hypoosmolalitou v séru

osmolalita moči je vyšší než osmolalita plazmy

exkrece natria ledvinami je vyšší než 20 mmol/l

částečně

ano

neměřeno

není hypotenze a edémové stavy částečně
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Zámeny
taxanu
PharmDr. Martin Ševec,
Oddělení centrální přípravy cytostatik, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole

V léčbě plicních nádorů se uplatňují 
i léčiva ze skupiny taxanů. Setkáme se 
s nimi v první a druhé linii léčby pokro-
čilého a/nebo metastázujícího nemalo-
buněčného plicního tumoru (a/m NS-
CLC). Paklitaxel má své místo v kombi-
nační chemoterapii s platinovým deri-
vátem v první linii, zatímco docetaxel je 
používán v monoterapii v linii další.

Taxany se v praxi používají v týdenním 
anebo, jak je tomu i v případě a/m NS-
CLC, v třítýdenním dávkovacím sché-
matu. Týdenní dávka paklitaxelu se po-
hybuje mezi 80–90 mg/m2, zatímco 
u  docetaxelu je její interval (30)35–
40  mg/m2. V třítýdenním dávkovacím 
schématu se pohybujeme u paklitaxelu 
mezi 175–225 mg/m2 a u docetaxelu 
mezi (60)75–100 mg/m2. Přesná, na 
povrch normovaná, dávka závisí ze-
jména na typu tumoru a na cytostatiku 
použitém v možné kombinaci s taxa-
nem. Z uvedeného je patrné, že přibliž-
ně 2–3x účinnějším z prezentované 
dvojice taxanů je docetaxel.

Produkt firmy BMS s obsahem paklita-
xelu – Taxol (pod zkratkou TAX pro lé-
čivý přípravek a dnes už v praxi i pro lé-
čivo) patří mezi léčivé přípravky, se kte-
rými je možné zaměnit produkt firmy 
Sanofi-Aventis s obsahem docetaxelu 
– Taxotere (pod zkratkou TXT pro léči-
vý přípravek a dnes už v praxi i pro lé-
čivo).

Totéž platí i o vice versa (viz i seznam 
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zaměňovaných léčivých přípravků na 
internetové adrese: http://www.ismp.
org/Tools/confuseddrugnames.pdf ).

Díky faktu, že docetaxel je přibližně 
2–3x účinnější než paklitaxel, odpovídá 
dávka týdenního paklitaxelu dávce tří-
týdenního docetaxelu. 

Když se u léčby jistého nádoru použí-
vají oba taxany v obou dávkovacích 
schématech, pravděpodobnost jejich 
záměny stoupá.

Dnes se navíc léčivé přípravky s obsa-
hem docetaxelu nacházejí na trhu ve 
dvou různých jednotkových koncentra-
cích – 10 a 20 mg/ml. Stejný objem lé-
čivého přípravku tedy nevyhnutelně 
neznamená stejnou dávku léčiva.

Verba movent, exempla trahunt.

PříklaD 1:

Je požadována příprava léčivého 
přípravku Taxotere v třítýdenním 
schématu v monoterapii v léčbě kar-
cinomu prsu.

Místo Taxotere je lékárníkem připraven 
Herceptin ve stejné dávce a nosném 
roztoku (F1/1 250 ml). Dávka týdenního 
Herceptinu vyjma dávky nasycovací je 
srovnatelná s dávkou třítýdenního Ta-
xotere. Lékárník si v průběhu přepisu 
žádanky do technologického regle-
mentu vybírá léčivo (nikoli léčivý přípra-
vek) z databáze léčiv. Místo docetaxe-
lu (Taxotere) vybere ze seznamu léčiv 
pod písmenem „T“ léčivo trastuzumab 
léčivého přípravku Herceptin. Příprava 
je nejenom dokončena dle chybného 
technologického reglementu, zkontro-
lována vůči původní žádance v proce-
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su výstupní kontroly, ale je i dále expe-
dována. Chybu zjistí při přebírání infuz-
ní lahve zdravotní sestra, která má 
v paměti se jménem pacientky spáro-
vaný léčivý přípravek Taxotere a nikoliv 
Herceptin.

PříklaD 2:

Je požadována příprava léčivého 
přípravku Taxol v týdenním schéma-
tu. Místo Taxolu je připraven léčivý 
přípravek Taxotere. Dávka Taxotere 
však odpovídá schématu třítýdenní-
mu, byť má být taxan aplikován týd-
ně.

Oba příklady jasně dokazují, že celý 
proces od preskripce přes přípravu až 
k samotné aplikaci chemoterapie musí 
být jednoznačný. Je vhodné zvolit si 
jednotný systém a takřka bezvýhradně 
preskribovat, připravovat a aplikovat 
v  názvech léčiv. Výjimku nechť tvoří 
vyšší generace lékových forem kon-
venčních cytostatik (kupř. nab-paklita-
xel Abraxane) či biologika nebo obecně 
léčivé přípravky s nemožností generic-
ké záměny. Zde bych se přikláněl k ve-
dení léčiva v databázi léčiv pod ná-
zvem léčivého přípravku (Abraxane) 
a nikoliv pod názvem léčiva (nab-pakli-
taxel). Používání akronymů/zkratek lé-
čivých přípravků/léčiv, obsoletních ná-
zvů léčivých přípravků/léčiv či volné 
zaměňování názvů léčivých přípravků 
s názvy odpovídajících léčiv riziko po-
chybení potencuje.

PříklaD 3:

Původně dvojlahvičková verze (lah-
vička kapalného prekoncentrátu 
+ lahvička ředicího roztoku) léčivého 
přípravku Taxotere 20 mg/0,5 ml 
(obdobně Taxotere 80 mg/2 ml) se 
stala v praxi tvrdým oříškem.

Z údaje na obalu léčivého přípravku 
(20 mg/0,5 ml) není na první pohled jas-
né, zda se jedná o jednotkovou kon-
centraci léčiva, nebo o celkové množ-
ství léčiva v celkovém objemu. Lahvič-
ka s prekoncentrátem léčiva o jednot-
kové koncentraci 40 mg/ml neobsahu-
je 0,5 ml prekoncentrátu, nýbrž, díky 
přeplnění, 0,61 ml.

Na obalu léčivého přípravku je tedy ni-
koliv informace o množství léčiva v lah-
vičce prekoncentrátu, ale informace 
o  jednotkové koncentraci. Skutečné 
množství léčiva v lahvičce prekoncent-
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rátu je 24,4 mg. Přiložená lahvička ředi-
cího roztoku neobsahuje 1,5 ml rozto-
ku, ale 1,98 ml. Abychom smícháním 
prekoncentrátu s přiloženým ředicím 
roztokem dosáhli výsledné požadova-
né koncentrace kapalného koncentrátu 
docetaxelu 10 mg/ml, musíme do lah-
vičky s prekoncentrátem přidat nikoliv 
1,5 ml ředicího roztoku, ale celý objem 
ředicího roztoku.

Práškové koncentráty a kapalné prekon-
centráty cytostatik vyžadují důslednost 
v odpovědích na otázky, čím a v jakém 
množství čeho rozpouštět, resp. ředit 
a  jakou výslednou koncentraci kapalné-
ho koncentrátu očekávat.

Otázky medicínských chyb a bezpeč-
nosti pacienta se snaží zodpovědět 
i organizace Institute for Safe Medicati-
on Practices (ISMP). 

Na internetových stránkách ISMP 
(http://www.ismp.org/) je možné najít 
nejenom výše uvedené příklady omylů 
(záměna Taxol za Taxotere, chybná 
příprava z důvodu neuvědomění si pře-
plnění kapalného prekoncentrátu Ta-
xotere), ale i několik dalších případů 
pochybení s příslušnými doporučeními, 
jak jim předcházet. Optimálně je k dis-
pozici ISMP Medication Safety Alert 
(Acute Care) ze 7. února 2001 – textový 
výstup zpracovaný na podkladu po-
chybení zachycených v rámci progra-

mu s názvem Medwatch americké lé-
kové agentury FDA (http://www.ismp.
org/newsletters/acutecare/art ic-
les/20010207.asp). 

Dovolte mi závěrem krátké zobecnění 
problematiky chyb při přípravě paren-
terální chemoterapie. 

Pravděpodobnost vzniku a záchytu 
konkrétní chyby souvisí s efektivitou 
systému prevence a odhalování chyb, 
kterým lékárna/nemocnice disponuje. 

Výstupy mohou být jenom tak kvalitní, 
jak kvalitní jsou vstupy. Lékárník neod-
halí všechny chyby lékařů, tak jako 
zdravotní sestra/lékař neodhalí všech-
ny chyby lékárníka. 

Lidský faktor je i navzdory sofistikova-
né elektronizaci, jako jednoho z nástro-
jů prevence a odhalování chyb, jenom 
těžko preventabilní. Jsem však pře-
svědčen, že jednotliví pracovníci mo-
hou svým aktivním přístupem k práci 
dále přispět k omezení lidského fakto-
ru. Úspěšně bojovat proti pasivnímu 
přístupu může jenom motivovaný za-
městnanec. Rutina je žádoucí, pokud 
nemá příchuť pasivity.



Plicní
nádory
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.,
přednosta Kliniky nemocí plicních a TBC, Fakultní nemocnice Plzeň

Bronchogenní karcinom je považován za celosvětově 
nejčastější příčinu úmrtí na malignitu. 
V roce 2008 bylo diagnostikováno 1,61 milionu 
onemocnění, tedy 12,7 % ze všech nových malignit.
Na toto onemocnění ve stejném roce zemřelo 1,38 milionu 
nemocných. WHO odhaduje, že ve stejném roce 
onemocnělo tímto nádorem 288 000 pacientů v Evropě 
(EU-27) a na tento nádor zemřelo 253 000 postižených.
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V populacích států západní a střední 
Evropy, podobně jako ve Spojených 
státech amerických, dochází ke stag-
naci až poklesu incidence tohoto one-
mocnění u mužů, stále jsme však svěd-
ky postupně se zvyšující incidence to-
hoto nádoru v populaci žen.

V České republice byl tento nádor 
v roce 2007 zjištěn u 4 621 mužů (inci-
dence 91,5/100 000 mužů) a u 1 759 
žen (incidence 33,3/100 000 žen). Mezi 
četné rizikové faktory tohoto onemoc-
nění lze na první místo bezesporu zařa-
dit kuřáctví tabákových výrobků, při-
bližně 85 % všech karcinomů plic je di-
agnostikováno u kuřáků. V patogenezi 
nemoci se uplatňují i genetické faktory, 
zvláštností není rodinný výskyt této ne-
moci, popsány jsou i vztahy mezi pří-
tomností mutací některých genů a zvý-

Ještě na počátku 20. století byl bron-
chogenní karcinom pokládán za vzác-
ně se vyskytující onemocnění. Profesor 
Adler ve své monografii publikované 
v  roce 1912 shrnul pozorování všech 
cca 380 případů tohoto onemocnění, 
které byly do té doby popsány. Záro-
veň vyjádřil pochybnost o tom, zdali 
má smysl se tak vzácně se vyskytující-
mu onemocnění systematicky věnovat. 
Rychlý růst incidence tohoto onemoc-
nění začal být zřejmý po první světové 
válce a vezmeme-li v úvahu celosvěto-
vý výskyt tohoto onemocnění, pokra-
čuje nárůst počtu nemocných touto 
chorobou i v současnosti. Uvedený 
počet 380 onemocnění tehdy zjiště-
ných v průběhu mnoha let celosvě-
tově zjišťujeme v současnosti kaž-
doročně v rámci například Plzeňské-
ho kraje.

Epidermoidní karcinom

Velkobuněčný karcinom



šeným rizikem vzniku tohoto nádoru.

Základními typy bronchogenního karci-
nomu jsou: karcinom epidermoidní, 
adenokarcinom, karcinom anaplastic-
ký velkobuněčný a karcinom malobu-
něčný. WHO klasifikace z roku 2004 
však definuje celkem 80 podtypů pri-
márních plicních a pleurálních zhoub-
ných novotvarů, v úvahu je však třeba 
brát a diferenciálně diagnosticky odlišit 
i bezmála 100 druhů zhoubných nádo-
rů mediastina a také metastázy nádorů 
primárně mimoplicní lokalizace. V sou-
časné době vešla v platnost nová WHO 
klasifikace plicních adenokarcinomů.

V posledních letech jsme svědky násle-
dujících vývojových trendů, pokud jde 
o podíl léčených pacientů.

V České republice zatím nedochází ke 
změnám, pokud jde o stadia onemoc-
nění v bodě stanovení diagnózy. Inici-
álně je, podobně jako v předchozích 
obdobích, diagnostikováno cca 80 % 
nemocných ve stadiích III a IV, tedy 
s rozsahem onemocnění, kdy radikální 
terapie přichází v úvahu spíše výjimeč-
ně. Přesto je postupně stále více ne-

mocných léčeno aktivní onkologickou 
léčbou a stále se zvyšuje podíl nemoc-
ných, kteří žijí déle než 5 let od stano-
vení diagnózy. Tento příznivý trend vý-
voje je více zřejmý u nemocných 
s méně pokročilým stadiem choroby.
Nemocní s pokročilými nemalobuněč-
nými karcinomy plic mohou být dle 
možností léčeni až třemi liniemi celko-
vé léčby, u nemocných s malobuněč-
nými karcinomy plic přicházejí v úvahu 
zpravidla dvě linie chemoterapie. Důle-
žitým kritériem pro rozhodování o na-
sazení další léčebné linie i jejího typu je 
přesné vyhodnocení léčebné odpovědi 
založené na konkrétních pravidlech. 
V první linii se u nemalobuněčných kar-
cinomů plic, u kterých nepřichází 
v  úvahu chirurgické léčení či radikální 
radioterapie, podává zpravidla kombi-
novaná chemoterapie. Ta obsahuje 
zpravidla platinové cytostatikum a ně-
které z cytostatik tzv. 3. generace. Cíle-
ná léčba gefitinibem je schválena 
v  1.  linii pouze u nemocných, jejichž 
nádory obsahují TKI senzitivní mutace 
genu EGFR.

U nemalobuněčných karcinomů plic se 
ve druhé linii léčby nabízejí buďto che-
moterapie, nebo cílená terapie erlotini-
bem.

Volba cytostatik v první i druhé linii se 
již řídí typem nemalobuněčného karci-
nomu plic, u skvamózních nádorů jsou 
za účinnější považovány gemcitabin 
a docetaxel, u nádorů neskvamózních 
pak pemetrexed.

Ve druhé linii léčby nemalobuněčného 
karcinomu plic přicházejí v úvahu buď-
to chemoterapie podle typu nádoru již 
zmíněným docetaxelem či pemetrexe-
dem, nebo léčba biologicky cílená 
s použitím erlotinibu.
Erlotinib podaný ve druhé léčebné linii 
je přijatelnou možností především u ne-
mocných s horším stavem výkonnosti. 
Současné doporučené postupy nane-
štěstí nenabízejí prostor pro podávání 
chemoterapie ve třetí léčebné linii, po 
selhání léčby biologicky cílené. Použití 
více léčebných linií však zvyšuje šance 
nemocného na další remise či stabiliza-
ce onemocnění a především nejen na 
prodloužení života, ale i na zlepšení 
stavu výkonnosti. U řady nemocných 
se tak daří změnit chování nádorové 
nemoci z nemoci původně rychle pro-
gredující s fatálním koncem na nemoc 
s průběhem chronickým a do jisté míry 
kontrolovatelným léčbou.

Přesné a metodicky správné vyhodno-
cení léčebné odpovědi bude mít v blíz-
ké budoucnosti význam i pro volbu 
udržovací terapie erlotinibu či pemet-
rexedu. Neméně důležité je však sledo-
vat nemocné takovým způsobem 
a v takových intervalech, aby bylo mož-
no reagovat dostatečně včas na recidi-
vu či progresi nádoru.
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Malobuněčný karcinom

Adenokarcinom

Delece 15 bází v exonu 19 genu EGFR 
detekovaná fragmentační analýzou

G12C substituce (GGT->TGT) v exonu 
1 genu KRAS detekovaná denaturační 
kapilární elektroforézou (DCE)

Substituce v exonu 21 genu EGFR de-
tekovaná denaturační kapilární elektro-
forézou (DCE)
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V České republice probíhá v součas-
nosti diagnostika a významná část te-
rapie bronchogenního karcinomu 
v  10  pneumoonkologických centrech. 
Nabízí se otázky, zda by tomu tak ne-
mělo být u všech nemocných s touto 
chorobou, kde jejich celkový stav jed-
noznačně předem nevylučuje některou 
z možností aktivní onkologické léčby.

Biologicky cílená léčba u nemocných 
s  TKI senzitivními mutacemi často 
umožní dosáhnout remise již značně 
pokročilého onemocnění i u pacientů 
s nízkým stavem výkonnosti. Rozhodo-
vání o tom, zda nemocnému poskyt-
nout aktivní onkologickou léčbu, nebo 
léčbu symptomatickou patří i nadále 
k nejtěžším, která v rámci své profese 
činíme.

Diagnostika karcinomu plic se provádí 
tak, aby bylo možno stanovit morfolo-
gický typ nádoru, ale také přesný roz-
sah a stadium onemocnění a bylo mož-
no nádor klasifikovat podle aktuální 
TNM klasifikace. Tato klasifikace byla 
výsledkem IASLC Lung Cancer Sta-
ging Project a v České republice vešla 
v platnost od 1. 1. tohoto roku. Tato 
klasifikace má za cíl pomáhat klinikům 
při plánování terapie, její údaje slouží 
jako indikátory prognózy a pomáhají při 
vyhodnocování výsledků léčby. Stadi-
um nemoci se určuje podle TNM krité-
rií, tedy podle velikosti a lokalizace pri-
márního nádoru, postižení etáží nitro-
hrudních a krčních lymfatických uzlin 
a podle přítomnosti vzdálených meta-
stáz. Důležitý je zejména faktor jistoty, 
to znamená stupeň spolehlivosti, s ja-
kou je rozsah nádoru prokázán. Nádo-
ry bývají klasifikovány z klinických vy-
šetření, velký důraz je kladen na poo-
perační histopatologickou diagnózu, 
klasifikace pamatuje i na podrobné vy-
šetření tzv. rekurentních nádorů, které 
je objeví až po různě dlouhém období 
bez prokazatelné přítomnosti původně 
diagnostikovaného nádoru. Důležitý je 
tzv. grading, tedy stupeň diferenciace 
nádoru stanovený histopatologem. 
Nová klasifikace pamatuje i na využití 
výsledků nemorfologických či genetic-
kých vyšetřovacích metod.

Poté, co bylo v léčbě NSCLC konstato-
váno, že použití chemoterapie I. a II. li-
nie přináší nemocným dočasný benefit 
v kvalitě i délce života, začal se další 
výzkum obírat individuálními prediktory 
účinnosti chemoterapie.

Chemoterapie s využitím dubletů plati-
nových cytostatik s cytostatiky III. ge-
nerace prodlužuje život nemocným 
a zlepšuje jeho kvalitu. V neselektova-
né populaci však byla konstatována 
shoda účinnosti, pokud jde o  různé 
kombinace výše uvedených cytostatik.

Značné rozdíly mezi nemocnými v od-
povědích na léčbu jejich přežití i v tole-
ranci této léčby vedly k hledání klinic-
kých, morfologických a zejména gene-
tických faktorů za tyto rozdíly zodpo-
vědných.

Nejdříve se objevily na této zajímavé 
scéně zkušenosti s využíváním jedno-
duchých genových polymorfismů genů 
zodpovědných za opravy DNA.

V současnosti existuje řada polymor-
fismů, dle kterých lze předpovědět 
účinnost chemoterapie u nemalobu-
něčného karcinomu plic. Jedná se 
např. o ERCC1, ERCC2, XRCC1 a dal-
ší.

Tyto polymorfismy mohou být dle ně-
kterých autorů prediktory účinnosti 
kombinované chemoterapie. Nověji se 
objevují zprávy o využitelnosti kombi-
nací genových polymorfismů pro volbu 
kombinací obsahujících kromě platino-
vého derivátu gemcitabin, paclitaxel 
nebo pemetrexed. V současnosti však 
chybějí prospektivní randomizované 
studie, které by tyto zkušenosti potvr-
dily. Výhodou vyšetřování jednodu-
chých genových polymorfismů je, že je 
možné vyšetřovat DNA získanou 
z krve. Nevýhodou je zatím malý opti-
mální výběr z těchto ukazatelů.

Dalším krokem pak bylo sledování ex-
presí těchto genů a genů majících 
vztah k metabolismu některých cy-
tostatik.

Vyšetřování genových expresí ve vzta-
hu k účinnosti chemoterapie je rovněž 
stále více sledovanou oblastí. Vyšetřo-
vání expresí mRNA genů zodpověd-
ných za opravy poškozené DNA, jako 
jsou geny ERCC1, ERCC2, BRCA1, 
RRM1, je možné provádět nejen z hlu-
boko zamražených vzorků nádorové 
tkáně, ale nověji také z parafinových 
bločků obsahujících nádorovou tkáň. 
Kromě exprese mRNA zmíněných genů 
lze vyšetřovat ještě expresi příslušných 
proteinů imunohistochemicky. Využití 
těchto vyšetření mimo rámec klinic-
kých studií zatím brání náročná a znač-

ně nákladná metodologie jejich prove-
dení.

Hledání prognostických a prediktivních 
faktorů cílené léčby využívající TK inhi-
bitory genu EGFR, gefitinib a erlotinib, 
vyústilo v objev tzv. TKI EGFR senzitiv-
ních mutací v roce 2004 Lynchem 
a Paezem.

EGFR aktivuje signální dráhy PI3K/
AKT/mTOR a RAS/RAF/MEK/MAPK. 
Tyto dráhy jsou důležité pro stimulaci 
růstu nádoru, lokální invazi, angiogene-
zi metastázování i pro inhibici apoptó-
zy. Tzv. EGFR senzitivní mutace se 
prokazují u 5–10 % nemocných kazaš-
ské rasy a až u 30–40 % orientálců. 
Amplifikace – zmnožení kopií tohoto – 
genu se prokazuje různými metodami 
u 30–60 % nemocných s NSCLC.

EGFR TK inhibitory – gefitinib a erloti-
nib – prokázaly aktivitu u nemocných 
s NSCLC, především tam, kde tyto ná-
dory obsahovaly některou z tzv. senzi-
tivních mutací. Cca 90 % těchto muta-
cí sestává buďto z EGFR mutací deleč-
ního typu lokalizovaných na exonu 19, 
anebo z bodových mutací L858R ulo-
žených na exonu 21. Průkaz těchto 
mutací, který je požadavkem pro indi-
kaci gefitinibu v 1. léčebné linii, se 
v řadě zemí včetně Slovenska provádí 
rutinně a je hrazen z prostředků zdra-
votního pojištění. V České republice je 
toto vyšetření prováděno jen v někte-
rých specializovaných centrech a až 
donedávna bylo hrazeno především 
z grantových prostředků.

Detekce zlomu genu ALK pomocí FISH 
analýzy (fluorescenční in-situ hybridizace) 
s break-apart sondou - ALK Dual Color, Break 
Apart Rearrangement (Vysis/Abbott Molecular).
Break apart sonda je směsí dvou odlišně 
fluorescenčně značených sond (červené 
a zelené), které po hybridizaci překrývají gen 
ALK a vytváří žlutý fúzní signál.

Ve zdravých jádrech bez přítomnosti trans-
lokace zasahující gen ALK jsou přítomny 
dva žluté signály.
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Kromě EGFR senzitivních mutací, které 
předpovídají alespoň dočasný benefit 
z léčby TK inhibitory 1. generace, exis-
tují i mutace, které signalizují primární 
nebo druhotnou rezistenci vůči těmto 
preparátům. Jsou to mutace genu 
EML-ALK, které se vyskytují u 5–7 % 
nemocných s adenokarcinomy, přede-
vším mladých nekuřáků, signalizující 
vysokou pravděpodobnost účinnosti 
preparátu nové generace – crizotinibu. 
Časté jsou rezistentní mutace na exonu 
20, především mutace T790M. Predik-
tory rezistence jsou dále mutace a am-
plifikace PIK3CA, které jsou nalézány 
až u 19 % nemocných s NS-
CLC. K rezistenci dále přispíva-
jí i mutace a  amplifikace MET 
(12–14 % a 11–21 %). Amplifi-
kace EGFR genu obsahujícího 
T790M obsahující alelu může 
být příčinou rezistence tuto 
mutaci obsahujících nádorů 
k  ireverzibilním EGFR inhibito-
rům. K faktorům rezistence pa-
tří dále i vysoká exprese ERBB3 
a epiregulinu.

Přítomnost KRAS mutace ve 
vztahu k  odpovědi na tyto TK 
inhibitory byla shledána nepříz-
nivou, ať již ve srovnání s wild 
typem, či zejména s nádory ob-
sahujícími mutace EGFR. 
V současnosti je k dispozici bo-
haté písemnictví, nicméně, po-
kud jde o přežití nemocných 
s  mutacemi KRAS onkogenu 
při léčbě TK inhibitory, nejsou 
tyto mutace pokládané za ne-
gativní prediktor biologické te-
rapie.

K základním postulátům dia-
gnostiky a rozhodování o léčbě 
bronchogenního karcinomu je 
třeba počítat následující:

1. Nezbytná je rychlost a fle-
xibilita, s ohledem na to, že 
se jedná o  rychle progre-
dující onemocnění často 
u  polymorbidních pacien-
tů. Z tohoto hlediska je vy-
šetřování nemocných v za-
řízeních, která nedisponují 
výše uvedeným vybave-
ním, většinou neefektivní.

2. Z hlediska diagnostiky je 
klíčová zejména morfolo-
gie, stadium nemoci a vý-
sledky genetických vyšet-
ření. Pro volbu modality 

protinádorové léčby jsou zákla-
dem přesná morfologie nádoru – 
typ chemoterapie – i genetické vy-
šetření mutací některých genů, 
v současnosti mutací genu EGFR 
pro přednostní volbu cílené léčby 
TK inhibitory.

3. V průběhu dispenzarizace je třeba 
mít výše uvedené zázemí pro dia-
gnostiku komplikací nemoci, kom-
plikací léčby a včasného zjištění 
recidivy či progrese onemocnění.

V nedaleké budoucnosti můžeme oče-
kávat využívání udržovací chemotera-

pie či léčby cílené, jak naznačují v po-
sledních letech publikované rozsáhlé 
klinické studie. V dohlednu jsou i ně-
které nové cílené preparáty, jejichž po-
dání bude vázáno nejen na podrobné 
vyšetření klinické, ale zejména na vý-
sledky speciálních genetických vyšet-
ření. Kromě činnosti výše zmíněných 
specializovaných center je však ne-
zbytné mít údaje o výsledcích léčby ne-
mocných léčených nákladnou terapií 
z lékových registrů, aby bylo možné ar-
gumentovat plátcům zdravotní péče 
i  veřejnosti o konkrétních přínosech 
nových léčebných postupů.
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Kouření není jen pouhým zlozvykem – závislost 
na tabáku je chronické, recidivující a život 
ohrožující onemocnění označované podle 
10. MKN (Mezinárodní klasifikaci nemocí) WHO 
diagnózou F17. Nikotin je tvrdá droga, stejně 
jako např. heroin nebo kokain. Nezvladatelná 
touha po nikotinu – hlavní farmakologicky 
aktivní látce tabákového kouře – je pak vlastní 
příčinou závislosti na tabáku, tedy i kouření.

Tabákový kouř obsahuje velké množ-
ství látek způsobujících závažné zdra-
votní problémy. Jedná se o látky, které 
dráždí oči a respirační systém, toxické 
látky, mutageny, kancerogeny, repro-
duktivně toxické látky. V cigaretovém 
kouři bylo objeveno více než 4 000 lá-
tek, z toho 64 kancerogenů, např. di-
benzantracen, benz-a-pyren, dimetyl-
nitrosamin, dietylnitrosamin, NNK (me-
tylnitrosamino-butanon), NNN (nitroso-
nornikotin), vinylchlorid, hydrazin, ar-
zén. K dalším patří mutageny a alerge-
ny. Při kouření cigaret dochází ke vzni-
ku velkého množství CO (oxidu uhelna-
tého), který se váže na Hb (hemoglo-
bin). Vytváří COHb a zabraňuje tak 
erytrocytům přenášet kyslík.

Abúzus tabáku v České republice zkra-
cuje polovině kuřáků život v průměru 
o 15 let. Závislost na tabáku je příčinou 
každého pátého úmrtí v Evropě (včetně 
ČR) – především se jedná o úmrtí na 
onkologická, kardiovaskulární a chro-
nická plicní onemocnění, ale i mnohá 
další. Kouření tabáku je nejčastější pre-
ventabilní příčinou předčasných úmrtí. 
Způsobuje několik desítek onemocnění 
či chorobných stavů. V souvislosti s 
kouřením patří v globálním měřítku 
mezi nejčastěji zmiňovaná nejrůznější 
onemocnění respiračního traktu (rako-
vina plic bývá z 90 % způsobena kou-

řením). Obecně umírá většina kuřáků 
na nádorová onemocnění a kardiovas-
kulární choroby. Kouření tabáku je dále 
odpovědné za vznik a progresi CHOPN 
(chronické obstrukční plicní nemoci), 
vředového onemocnění žaludku a du-
odena, těhotenské a poporodní kom-
plikace, osteoporózu, špatné hojení 
ran, poruchy imunity, vyšší výskyt aler-
gií, mužskou impotenci a abnormality 
spermatu a další chorobné stavy.

O spojitosti mezi kouřením a výskytem 
nádorových onemocnění není pochyb. 
Epidemiologické studie ze 40. a 50. let 
prokázaly, že kouření je odpovědné za 
dramatický nárůst mortality na plicní 
karcinom. Nejčastěji bývá spojována 
s kuřáckou vášní diagnóza karcinomu 
plic, hrtanu a dutiny ústní. Mnoho epi-
demiologických studií dokládá nezpo-
chybnitelný vliv tabákového kouře na 
vznik i dalších nádorových onemocně-
ní – hltanu, jícnu, pankreatu, močového 
měchýře a ledvinné pánvičky, žaludku, 
jater, myeloidní leukemie – kouření se 
podílí prakticky na vzniku téměř všech 
onkologických onemocnění. V roce 
2004 byl tabákový kouř zařazen v se-
znamu IARC (Mezinárodní agentura 
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pro výzkum rakoviny) mezi prokázané 
humánní kancerogeny.

Tabákový kouř indukuje kancerogenezi 
jak v orgánech a tkáních, které jsou 
s ním v přímém spojení, tak ve tkáních 
odlehlých. U všech nádorových one-
mocnění byl dokázán vztah mezi dáv-
kou inhalovaného tabáku a účinkem 
a  pokles rizika po zanechání kouření. 
Míru rizika ovlivňuje typ a denní množ-
ství vykouřeného tabáku, celková doba 
kouření, způsob inhalace kouře a indi-
viduální vnímavost jedince. Kancero-
genní vliv kouření na lidský organismus 
pak umocňují další faktory – ionizující 
záření, azbest, alkohol. Alkohol proka-
zatelně stupňuje kancerogenní účinky 
cigaretového kouře, a to především při 
vzniku karcinomů ústní dutiny, hltanu, 
hrtanu a jícnu. Genotoxickou látkou 
není etanol samotný, ale jeho metabolit 
acetaldehyd vznikající v organismu 
v různé míře v buňkách.

Tabákový kouř indukuje chronický zá-
nět a podporuje degenerativní procesy 
respiračního traktu. Hlavní látka tabá-
kového kouře způsobující závislost, ni-
kotin, není kancerogen. Deriváty nikoti-



rovolně (ať již ve společné domácnosti 
či v restauračním zařízení). Je tedy zce-
la nezbytné podporovat protikuřácká 
opatření a šířit povědomí o zdravotních 
nebezpečích tabákového kouře, věno-
vat se preventivním opatřením a edu-
kaci mladých. Je potřeba změnit po-
hled společnosti na kuřáky – jako na 
lidi nemocné, závislé na nikotinu a je-
jich chování vnímat jako abnormální 
(nikoliv jako pouhý zlozvyk) a nesluči-
telné se zdravou společností. Jedině 
tak můžeme postupně omezovat neu-
stálý nárůst onkologických diagnóz 
a dalších chorobných stavů spojených 
s kouřením a inhalací tabákového kou-
ře.

nu vznikající při jeho nedokonalém 
spalování během kouření (např. nitro-
sonornikotin, NNN), však kancerogenní 
vlastnosti mají. Při nedokonalém pro-
cesu spalování vzniká tabákový kouř, 
v němž je obsaženo mnoho toxických 
látek, včetně kancerogenů. Zatímco 
čistý nikotin, který bývá využíván k po-
tlačení abstinenčních příznaků při léč-
bě závislosti na tabáku (ve formě žvý-
kaček, inhalátorů, náplastí) kancero-
genní potenciál nemá. V tabákovém 
kouři se vyskytují 2 významné skupiny 
kancerogenů – polycyklické aromatic-
ké uhlovodíky (PAU) a tzv. tabákově 
specifické N-nitrosaminy (TSNA). Ně-
které z kancerogenů se účastní nádo-
rové transformace jako induktory. Je-
jich působení je vázáno na bodové mu-
tace. Neexistuje tedy pro ně žádná pra-
hová dávka, rozhodující je spíše místo 
zasažení DNA. Nelze tedy hovořit o mi-
nimální – bezpečné (taková neexistuje) 
– dávce vdechovaného tabákového 
kouře. Další ze složek cigaretového 
kouře pak působí jako promotory dříve 
vyvolaných změn již existujících tumo-
rů a podílí se tak na progresi a růstu ná-
dorů. Některé složky tabákového kouře 
účinkují jako kokancerogeny napomá-
hající pronikání a transformačním změ-
nám kancerogenů v buňkách.

K tzv. tabákově specifickým N-nitrosa-
minům (TSNA) patří především 4-(me-
tylnitrosoamino)-1-(3-piridyl)-1-buta-
non (NNK) a N-nitrosonornikotin (NNN). 
Lidský organismus detoxikuje tyto lát-
ky za vzniku podstatného množství ak-
tivních volných radikálů. Tabákový 
kouř patří mezi nejznámější exogenní 
činitele indukující poškození genomu. 
Souvislost mezi oxidativním stresem 
a vznikem maligních onemocnění je zá-
vislá na chronickém poškozování 
struktury DNA volnými radikály. V pří-
padě nadměrného poškozování DNA 
organismus nestíhá svými reparačními 
mechanismy ochránit pozměněnou 
DNA, která má pak významný muta-
genní potenciál. Oxidativní poškození 
cílových orgánů a tkání je způsobeno 
nejen oxidanty cigaretového kouře, ale 
také aktivací fagocytů, které produkují 
kyslíkové radikály. Oxidační působení 
látek cigaretového kouře vede ke vzni-
ku četných kovalentních vazeb s DNA. 
K hodnocení zvýšeného genotoxické-
ho rizika aktivních i pasivních kuřáků se 
používá stanovení DNA adduktů ben-
zo/a/pyrenu (v plicích), nitrosaminů, 
4-aminobifenylu, 2-naftylaminu (v krvi, 
tkáni močového měchýře, děložního 

čípku). Existují i doklady o vyšší senziti-
vitě mladých kuřáků ke kancerogenním 
účinkům tabákového kouře. Kouření 
během dospívání je schopno vyvolávat 
změny vedoucí ke vzniku vyššího po-
čtu perzistujících adduktů DNA. Vý-
sledky četných epidemiologických stu-
dií dokladují vyšší relativní riziko one-
mocnění zhoubným nádorem u pacien-
tů, kteří začali kouřit před dosažením 
plné biologické zralosti či byli jako děti 
vystaveni tabákovému kouři svých ro-
dičů.

Mezi polycyklické aromatické uhlovo-
díky (PAU) se řadí dnes již přes 100 
chemicky jednoduchých látek – jejich 
chemická struktura (tj. aromatický cha-
rakter) zaručuje jejich velkou stabilitu. 
Jedná se o zapáchající krystalické látky 
bílé nebo nažloutlé barvy, jsou neroz-
pustné ve vodě, dobře rozpustné v or-
ganických rozpouštědlech. Při zahřívá-
ní sublimují. PAU vznikají především 
během nedokonalého spalování orga-
nických uhlíkatých látek, tedy např. při 
hoření tabáku.

PAU mají fotosenzibilizační a kancero-
genní účinky, jsou toxické pro buňky 
parenchymatózních orgánů (ledviny, 
játra). Do plicních alveolů pronikají ve 
formě drobných částic. Inhalace poly-
cyklických aromatických uhlovodíků je 
pak hlavní příčinou vzniku karcinomu 
plic. PAU přijaté cestou alimentární se 
podílejí na vzniku karcinomů trávicí 
soustavy (včetně dutiny ústní), při kož-
ní expozici vyvolávají karcinomy kůže.

Z dalších složek tabákového kouře mají 
významný kancerogenní efekt např. 
také akrolein a acetaldehyd. Řada je-
dinců je geneticky predisponována 
k vyšší náchylnosti ke škodlivým vlivům 
kouření. Jedná se o osoby s vrozenou 
nízkou aktivitou některých enzymů de-
toxikujících tabákové kancerogeny 
a etylalkohol. Obecně citlivější k noxám 
tabákového kouře jsou ženy (relativní 
riziko vzniku zhoubného nádoru je 2x–
4x vyšší) a mladí lidé do 20 let věku.

Důkazy o kancerogenitě složek tabá-
kového kouře jsou nezpochybnitelné. 
Nebezpečí vzniku malignit se týká hlav-
ně dýchacích cest, gastrointestinálního 
a urogenitálního traktu. Až třetina 
zhoubných nádorů bývá zapříčiněna 
právě kouřením. Kancerogenní půso-
bení tabákového kouře se vztahuje ne-
jen na aktivní kuřáky, ale také na osoby 
vdechující kouř pasivně a často nedob-
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Pemetrexed
– Alimta

MUDr. Leona Koubková,
Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Bronchogenní karcinom je onemoc-
něním s vysokou incidencí a je nej-
častější příčinou úmrtí ze všech 
zhoubných nádorů. Ročně je ve svě-
tě příčinou asi 1,2  milionu úmrtí. 
5leté přežití zůstává pod hranicí 
15  %. Pokračuje nárůst incidence 
u žen, mírný pokles u mužů. V době 
diagnózy se asi v 75 % jedná o one-
mocnění lokálně pokročilé či gene-
ralizované, kdy jsou již přítomny 
vzdálené metastázy. U většiny paci-
entů je proto indikována systémová 
léčba.

S cílem stanovit co nejúčinnější indivi-
duální léčbu pro pacienty s pokročilým 
nemalobuněčným karcinomem plic 
(NSCLC – non-small cell lung cancer) 
je vyvíjeno značné úsilí k identifikaci 
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prognostických a prediktivních faktorů.
Nově byla prediktivní role histologie 
prokázána ve třech studiích s cytoto-
xickou chemoterapií pemetrexedem. 
Scagliotti a spol. provedli metaanalýzu 
studií fáze III s pemetrexedem u non-
skvamózního NSCLC v první linii léčby 
(cisplatina + pemetrexed vs. cisplatina 
+ gemcitabin), ve druhé linii (pemet-
rexed vs. docetaxel) a v udržovací léč-
bě (pemetrexed vs. placebo) s cílem 
zhodnotit přežívání pacientů (OS-ove-
rall survival) s pokročilým NSCLC v zá-
vislosti na histologickém typu. Léčba 
pemetrexedem prodlužovala OS u pa-
cientů s non-skvamózním karcinomem 
(adenokarcinomem a velkobuněčným 
karcinomem), zatímco u skvamózního 
typu byly při léčbě pemetrexedem ve 
všech třech studiích prokázány horší 

výsledky (tabulka 1). Na ASCO 2011 
byly prezentovány výsledky studie PA-
RAMOUNT, které rovněž potvrdily 
účinnost pemetrexedu podávaného po 
kombinaci pemetrexed + cisplatina  
v udržovací léčbě.

inDiKace

V současnosti je registrované a u nás 
v praxi dostupné (hrazené) použití pří-
pravku Alimta v 1. a v 2. linii léčby po-
kročilého nebo metastázujícího nema-
lobuněčného karcinomu plic – histolo-
gických forem adenokarcinomu nebo 
karcinomu z velkých buněk (1. linie) 
a  převážně neskvamózní histologie 
(2.  linie). Dále pak v léčbě maligního 
mezoteliomu pleury.

ˇ

MetaanaLýza tří stUDií s PříPRaVKeM aLiMta U non-sKVaMózního nscLc

taBULKa 1

NSCLC - histologický typ

Non-skvamózní

Medián OS

HR (95% CI)

Hodnota p

Skvamózní

Medián OS

HR (95% CI)

Hodnota p

2. linie
ALIMTA vs. Docetaxel

n - 571

1. linie
Cisplatina/ALIMTA vs.
Cisplatina/gemcitabin

n - 1 725

Udržovací léčba
ALIMTA vs. placebo

n - 663

ALIMTA

n = 205

9,3 měsíce

n = 78

6,2 měsíce

Docetaxel

n = 194

8,0 měsíce

n = 94

7,4 měsíce

Cisplatina/

ALIMTA

n = 618

11,0 měsíce

n = 244

9,4 měsíce

Cisplatina/

gemcitabin

n = 634

10,1 měsíce

n = 229

10,8 měsíce

ALIMTA

n = 325

15,5 měsíce

n = 116

9,9 měsíce

Placebo

n = 156

10,3 měsíce

n = 66

10,8 měsíce

0,78 (0,61–1,00)

0,048

1,56 (1,08–2,26)

0,018

0,84 (0,74–0,96)

0,011

1,23 (1,00–1,51)

0,050

0,70 (0,56–0,88)

0,002

1,07 (0,77–1,50)

0,678
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MechanizMUs účinKU

Pemetrexed je antifolátové cytostati-
kum, působící současnou inhibici funk-
ce několika klíčových enzymů metabo-
lismu kyseliny listové (tymidylátsynte-
tázy – TS, dihydrofolátreduktázy – DHFR 
a glycinamid ribonukleotid formyltrans-
ferázy – GARFT). Narušení metabolis-
mu kyseliny listové způsobuje poruchu 
biosyntézy tymidinu a purinových nuk-
leotidů, nezbytných pro replikaci bu-
něk. Po transportu do buněk je pemet-
rexed rychle přeměňován na polygluta-
mátové formy. Polyglutamace probíhá 
ve větší míře v nádorových buňkách 
než ve zdravé tkáni. Polyglutamátové 
formy pemetrexedu mají delší intrace-
lulární poločas a vyšší aktivitu v inhibici 
TS a GARFT. Pemetrexed tedy působí 
protrahovaněji a intenzivněji v buňkách 
nádorové tkáně ve srovnání s normál-
ními tkáněmi (obrázek 1).

FaRMaKoKinetiKa

Po intravenózním podání se pemet-
rexed přibližně z 81 % váže na plazma-
tické proteiny. Pouze v omezené míře 
je metabolizován v játrech (nejsou 
k  dispozici data o případné interakci 
s  léky metabolizovanými systémem 
CYP450) a je primárně vylučován ledvi-
nami (převážně tubulární sekrecí), 
v 70–90 % v nezměněné formě během 
24 hodin po podání. Celková systémo-
vá expozice pemetrexedu a maximální 
plazmatická koncentrace rostou pro-
porcionálně s dávkou, farmakokinetika 

se nemění i při více léčebných cyklech 
a není ovlivněna souběžně podávanou 
suplementační léčbou vitamínem B12 
a kyselinou listovou.

KontRainDiKace

Pemetrexed je kontraindikován u paci-
entů s prokázanou hypersenzitivitou na 
léčivou látku či kteroukoli pomocnou 
látku. Dále nesmí být přípravek podá-
ván při kojení a taktéž současně podá-
ván s vakcínou proti žluté zimnici.

nežáDoUcí účinKy

Hematologická toxicita: leukopenie, 
neutropenie, trombocytopenie, ane-
mie.

Nehematologická toxicita: mukositida, 
nauzea, zvracení, průjem, zácpa, aler-
gická reakce, apoplexie.
Ke snížení výskytu a závažnosti kož-
ních reakcí se podá kortikosteroid den 
před podáním pemetrexedu, v den 
jeho podání a v den po jeho podání. 
Kortikoid by měl být ekvivalentní 4 mg 
dexametasonu podávanému perorálně 
2x denně. Ke snížení toxicity musí pa-
cienti léčení pemetrexedem dostávat 
rovněž vitaminovou suplementaci. Pa-
cienti musí denně užívat kyselinu listo-
vou perorálně nebo multivitaminy s ob-
sahem kyseliny listové (350–1 000 μg). 
Během sedmi dnů před první dávkou 
pemetrexedu se musí podat nejméně 
pět dávek kyseliny listové a její podá-
vání musí pokračovat po celý průběh 

léčby a po dobu 21 dní po poslední 
dávce pemetrexedu. Pacienti musí rov-
něž dostat intramuskulární injekci vita-
minu B12 (1 000 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. 

LéKoVé inteRaKce

Vzhledem k dominujícímu renálnímu 
vylučování přípravku může vést sou-
běžné podávání přípravku Alimta spolu 
s nefrotoxickými léky nebo s léky vylu-
čovanými tubulární sekrecí k opožděné 
clearanci pemetrexedu. Tyto kombina-
ce je třeba užívat s opatrností a za pří-
padné monitorace clearance kreatini-
nu. Odbourávání pemetrexedu mohou 
dále snížit vysoké dávky nesteroidních 
protizánětlivých léků (NSAIDs) nebo 
kyseliny acetylsalicylové. Pacienti 
s mírnou až střední renální insuficiencí 
(clearance kreatininu 45–79 ml/min) by 
se měli vyvarovat užívání nesteroidních 
protizánětlivých léků (NSAIDs), jako je 
ibuprofen a kyselina acetylsalicylová 
(>1,3 g denně) dva dny před podáním 
pemetrexedu, v den jeho podání a dva 
dny po podání pemetrexedu, u NSAIDs 
s dlouhým poločasem účinku pak nej-
méně pět dnů před podáním pemet-
rexedu, v den jeho podání a nejméně 
dva dny po podání pemetrexedu. Paci-
entům s clearancí kreatininu pod 45 ml/
min se obecně používání pemetrexedu 
nedoporučuje. Pro riziko systémové re-
akce s možným fatálním vyústěním se 
při léčbě přípravkem Alimta obecně ne-
doporučuje podání živých oslabených 
vakcín. Podání vakcíny proti žluté zim-
nici je přímo kontraindikováno, jak zmí-
něno výše. Zároveň, jako u ostatních 
cytotoxických látek, nelze vyloučit pří-
padnou interakci s antikoagulační léč-
bou a je tedy doporučována zvýšená 
frekvence monitorování INR. V důsled-
ku gastrointestinální toxicity pemet-
rexedu podávaného v kombinaci s cis-
platinou byly popsány případy vážné 
dehydratace. Proto by měli pacienti 
dostávat přiměřenou antiemetickou te-
rapii a odpovídající hydrataci před po-
dáním a případně i po podání medika-
ce. 

Pemetrexed může mít geneticky škod-
livé účinky. Pohlavně zralým mužům se 
doporučuje během léčby a až 6 měsíců 
po jejím ukončení nezplodit dítě a je též 
doporučeno, aby vyhledali konzultaci 
o možnosti uchování spermií před za-

ˇ

Vysvětlivky:
RFC – přenašeč redukovaných folátů (reduced folate carrier); TS – thymidylátsyntetáza;
DHFR – dihydrofolátreduktáza; FH2 – dihydrofolát; FH4 – tetrahydrofolát;
CH2 FH4 – methylentetrahydrofolát; dUMP – deoxyuridinmonofosfát; TMP – thymidinmonofosfát;
GARFT – 5-fosforibosylglycinamidformyltransferáza
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nost léčby u podskupiny pacientů 
s  převážně neskvamózní histologií 
nádoru v 1. i v 2. linii léčby je přitom 
dosahovaná při relativně malé toxi-
citě. Tato skutečnost byla i jedním 
z  důvodů, který mimo jiné v poslední 
době umožnil registraci přípravku Alim-
ta, opět jako prvního a dosud jediného 
cytostatika, i pro tzv. udržovací léčbu 
po úspěšném podání 1. linie léčby NS-
CLC.

hájením léčby. Ženy v plodném věku 
musí během léčby pemetrexedem po-
užívat účinnou antikoncepční metodu. 

U pacientů léčených ozařováním před 
léčbou, v průběhu nebo následovně po 
léčbě pemetrexedem byly hlášeny pří-
pady postradiační pneumonitidy. Těm-
to pacientům by měla být věnována 
zvýšená pozornost a opatrnost je také 
zapotřebí při použití dalších radiosenzi-
bilizujících látek. Byly hlášeny případy 
kožní reakce v místě předchozího oza-
řování (radiation recall) u pacientů oza-
řovaných před delší dobou – před týd-
ny až roky. 

Přípravek Alimta je dodáván ve formě 
lyofilizovaného prášku pro přípravu 
koncentrátu pro přípravu infuzního roz-
toku. Jedna lahvička obsahuje 500 mg 
pemetrexedu. Při přípravě musí být ob-
sah lahvičky rekonstituován ve 20 ml 
injekčního roztoku chloridu sodného 
9 mg/ml (0,9 %), čímž vznikne roztok 
o koncentraci 25 mg/ml. Odebraný ob-
jem odpovídající požadované dávce je 
dále naředěn ve 100 ml injekčního roz-
toku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) 
a podá se intravenózní infuzí aplikova-
nou po dobu 10 minut. Pemetrexed je 
fyzikálně inkompatibilní s ředidly obsa-
hujícími kalcium, jako je laktátový Rin-
gerův roztok a Ringerův roztok. Vzhle-
dem k neexistenci studií kompatibility 
nesmí být pemetrexed mísen s jinými 
léčivými přípravky. Tak jako i u jiných 
potenciálně toxických protinádorových 
látek je nutné při zacházení s infuzním 
roztokem pemetrexedu a při jeho pří-
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pravě dodržovat příslušná bezpečností 
opatření.

DáVKoVání

Standardní dávkovací schéma pemet-
rexedu v kombinaci s cisplatinou je 
500 mg/m2 jako intravenózní infuze po 
dobu 10 minut první den každého 
21denního cyklu. Doporučená dávka 
cisplatiny je 75 mg/m2, podaná infuzí 
během dvou hodin přibližně 30 minut 
po ukončení infuze pemetrexedu v prv-
ní den každého 21denního cyklu. Paci-
enti musí dostávat přiměřenou antie-
metickou terapii a hydrataci před po-
dáním cisplatiny, případně i po jejím 
podání. 

Pemetrexed v monoterapii: doporuče-
ná dávka pemetrexedu je 500 mg/m2 
podávaná jako intravenózní infuze po 
dobu 10 minut v první den každého 
21denního cyklu.

Léčivý přípravek Alimta (pemetrexed) 
tedy představuje moderní cytostatikum 
III. generace ze skupiny antifolátů, kte-
ré se již plně etablovalo v oblasti léčby 
maligního mezoteliomu pleury a ne-
skvamózních histologických forem lo-
kálně pokročilého nebo metastázující-
cho nemalobuněčného karcinomu plic. 
Přípravek alimta je prvním a dosud 
jediným cytostatikem, které se 
v  praxi používá cíleným způsobem 
na základě identifikace významného 
prediktivního faktoru účinnosti 
léčby – neskvamocelulárního histo-
logického typu nádoru. Vysoká účin-



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/m2 tělesného povrchu podávaná jako intravenózní infuze po dobu 
10 minut první den každého 21denního cyklu. Doporučená dávka cisplatiny 
je 75 mg/m2 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/m2 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. 

POSTAVTE LÉČEBNOU STRATEGII 
NA PRODLOUŽENÍ PŘEŽITÍ

ALIMTA V LÉČBĚ POKROČILÉHO NEBO METASTAZUJÍCÍHO NESKVAMÓZNÍHO NSCLC

CZALM00014

NOVINKA
OD 1. 10. 2010 ÚHRADA 
V 1. LINII LÉČBY NSCLC**

476-012-10_ELI-LILLY_ALIMTA_INZ-210x297_CZALM00014.indd   1 3.11.2010   9:35:26
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Biologické léky
versus biosimilars?
Jsou, anebo nejsou stejné?
PharmDr. irena netíková, Ph.D.,
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Na Bulovce

BioFaRMaceUtiKa

Biologické léky jsou často proteiny, 
obvykle glykoproteiny s vysokou mo-
lekulovou hmotností. Počet aminoky-
selin je například u figrastimu, růstové-
ho faktoru bílé krevní řady, 175. Kromě 
primární struktury – sekvence amino-
kyselin – mají ještě sekundární struktu-
ru (alfa helix, skládaný list), terciární 
strukturu (např. disulfidové můstky) 
a kvarterní strukturu (vzájemné interak-
ce a prostorově specifické uspořádání 
několika podjednotek). Kromě toho 
jsou proteiny  dále modifikovány post-
translačně, např. glykosylací.  Biologic-
ká aktivita léku závisí na trojrozměrném 
uspořádání molekuly, stupni a místech 
glykosylace a typu isoformy.

Tyto proteiny jsou produkovány živými 
organismy, které současně přirozeně 
produkují mnoho dalších látek. Purifi-

kace žádaného produktu je velmi důle-
žitou součástí výrobního procesu.  
Malá změna nastaveného technologic-
kého procesu může způsobit změnu 
v uspořádání cílové makromolekuly.

Příkladem je změna výrobního místa 
produktu  Raptiva z Xoma na  Genen-
tech, která znamenala ve svém důsled-
ku jinou účinnost produktu. Nebyly za-
znamenány změny v charakteristice 
obou produktů, ale produkty nevyka-
zovaly bioekvivalenci. Musela být 
provedena dodatečná studie fáze III 
pro podporu dat o účinnosti a bezpeč-
nosti. Vyšší koncentrace dávek ukazo-
valy trend k možné nižší účinnosti. 
Změna místa výroby prokazatelně způ-
sobila i změny v HPLC profilu proteinů.

Specifickou vlastností biofarmaceutik 
je imunogenicita. Imunitní odpověď na 
podání léku může významně kolísat 

a zásadním způsobem ovlivnit intenzitu 
účinku či rozvoj souvisejících nežádou-
cích účinků. Je ovlivněna sekvencí 
aminokyselin, glykosylací molekul, 
změnou hostitelské buňky, přítomností 
kontaminace v daném přípravku, skla-
dováním i finální přípravou léku (riziko 
tvorby aduktů).
Biologické léky je obtížné kompletně 
definovat dostupnými analytickými 
metodami, ať už fyzikálně-chemickými, 
nebo imunochemickými. Jejich biolo-
gická aktivita závisí na schopnosti vý-
robce reprodukovat co nejpřesněji vý-
robní proces a jeho vnitřní standardy.

BiosiMiLaRs

Biologické léky a nově vyráběné kopie 
těchto léků (biosimilars) není možné 
vzájemně považovat za identické mo-
lekuly typu generických léčiv. Vývoj 
biotechnologických léčiv je mnohem 

Jako vejce vejci...



Jak je uvedeno v obecných zásadách 
EMA, mohou se vyskytnout „nepatrné 
rozdíly mezi podobnými biologickými 
léčivými přípravky“ a tyto rozdíly mo-
hou být důležité pro lékařovu volbu nej-
lepší léčby pro konkrétního pacienta. 
Biologické léčivé přípravky jsou obec-
ně předepisovány pacientům se závaž-
ným zdravotním stavem, často s  více-
násobnými komorbiditami. U originál-
ních léčiv může lékař zkontrolovat do-
stupné údaje z četných klinických hod-
nocení a na základě toho lék použít. 
U biosimilars jsou naopak četné tera-
peutické indikace často extrapolovány. 
Finální vyhodnocení předpokládaných 
účinků bude možné až díky zpracová-
ním rozsáhlejších farmakovigilačních 
dat. Vzhledem k  možné různosti mo-
lekul se z farmakovigilačních důvo-
dů nedoporučuje automatická sub-
stituce biosimilars a originálních bi-
ologických léků.

Nová generika i biosimilars jsou dnes 
již nedílnou součástí zdravotní péče 
všech vyspělých států. Jejich nízká 
cena umožňuje kvalitní terapii pro větší 
množství pacientů. U biologických lá-
tek, stejně jako u generik léků s úz-
kým terapeutickým oknem, je však 
třeba si uvědomit možné rozdíly a po 
nasazení jednoho přípravku pacien-
tovi tento přípravek neměnit, pokud 
k tomu nevedou terapeutické důvo-
dy.

složitější. Po vypršení patentu je mo-
hou připravovat, stejně jako chemická 
léčiva, i generické firmy.  Nejedná se 
přitom o identické kopie, ale o unikát-
ní produkty, jejichž struktura i účin-
nost může být od původní molekuly 
odlišná.

chemická léčiva mají po syntéze defi-
novanou, dobře analyzovatelnou struk-
turu a jsou relativně stabilní. Biologic-
ká léčiva jsou připravována v živých 
buňkách. Jedná se o rekombinantní 
proteiny s heterogenní strukturou, tvo-
řené i několika molekulami, nestabilní, 
vysoce závislé na prostředí (změny pH, 
třepání, velikost smáčivého povrchu 
aj.).

Z tohoto důvodu Evropská komise 
EMA rozhodla o novém právním pro-
cesu přijímání biosimilars, který je 
jiný než u generik. Legislativní postup 
se připravoval od roku 2002 a byl do-
končen v roce 2006. V roce 2007 vznik-
la regulační směrnice EMA, soubor do-
kumentů týkajících se kvality a přísluš-
ných klinických a preklinických údajů.

Je třeba si uvědomit rozdíl mezi regis-
trací originálního léku a jeho gene-
rické formy. Originální firma po nale-
zení vhodné molekuly testuje její bez-
pečnost a účinnost v klinických studi-
ích fáze I–IIIa. Do klinických hodnocení 
jsou zahrnuty tisíce pacientů, klinická 
hodnocení trvají několik let, stojí řádo-
vě miliardy USD a nemusí vždy skončit 
uvedením molekuly na trh. Firmy gene-
rické v rámci jedné klinické studie 
předkládají průkaz bioekvivalence, 
tedy shody farmakokinetiky v rozmezí 
80–125 %, po jednotlivé dávce, poda-
né 30 zdravým dobrovolníkům. Tato 
data si vyžádají pouze několik měsíců 
vědecké práce a podstatně nižší nákla-
dy (méně než 3 miliony USD). Nový ge-
nerický přípravek bývá schválen do 
1 roku a jeho cena se pohybuje od 20 
do 70 % ceny originálu.

U biosimilars však EMA požaduje sou-
bornou dokumentaci týkající se kva-
lity a podstatných preklinických i kli-
nických studií. Předpokládá se 2–3 letý 
vývoj léku. Např. v rámci preklinických 
studií se předkládá i 28denní toxikolo-
gická studie. Farmakokinetika a farma-
kodynamika je hodnocena na základě 
jedné dávky u zdravých dobrovolníků 
s.c a i.v. způsobem podání. V rámci 
těchto hodnocení dále probíhají 2 ran-
domizované dvojitě zaslepené studie 

s oběma cestami podání u jedné dia-
gnózy. Ekvivalence u jedné diagnózy 
dovoluje extrapolovat výsledky i pro di-
agnózy další. Náklady na vývoj biosimi-
lars jsou 40–100 milionů USD a přípra-
vek je schválen k použití po více než  
12–18měsíčním hodnocení.  Cena bio-
similars se tak pohybuje mezi 75–90 % 
ceny originálu.

Při hodnocení bioekvivalence těchto 
komplexních proteinů se vyskytuje ně-
kolik problematických bodů. Jedná se 
o samotnou analýzu léčiv v biologic-
kém materiálu, výběr farmakokinetic-
kých parametrů, generalizace: zdraví 
dobrovolníci » pacienti,  mladí » staří, 
extrapolace single-dose » steady-sta-
te, průměrná » individuální bioekviva-
lence, stanovování aktivních metaboli-
tů a vztah plazmatické koncentrace 
a účinku.

Kvalitní informace o chování biosi-
milars může přinést pouze dlouho-
dobé vyhodnocování vedlejších 
účinků prostřednictvím farmakovigi-
lance.

Farmakovigilancí se rozumí dozor nad 
léčivými přípravky po jejich registraci 
směřující k zajištění maximální bezpeč-
nosti a co nejvýhodnějšího poměru 
prospěšnosti léčivého přípravku k jeho 
rizikům. Farmakovigilance zahrnuje ze-
jména shromažďování informací z teré-
nu, které jsou významné pro bezpeč-
nost léčivého přípravku, včetně infor-
mací získaných prostřednictvím klinic-
kých hodnocení. Na základě jejich prů-
běžného vyhodnocování mohou být 
přijata ochranná opatření související 
s podáváním léku.

Těžištěm systému jsou farmakogivi-
lanční centra, kde se shromažďují a vy-
hodnocují relevantní informace. V Čes-
ké republice je národním farmakogivi-
lančním centrem Státní ústav pro kont-
rolu léčiv.

Systémy hlášení nežádoucích příhod 
by měly rozlišovat výrobky jednoho vý-
robce od výrobků jiného výrobce, což 
je složité, pokud mají biosimilars stejné 
INN jako originální produkt. Hlášení ne-
žádoucích příhod jsou často neúplná, 
chybí např. číslo šarže. Rovněž opako-
vaná, neřízená substituce brání přesné 
farmakovigilanci. EMA proto doporu-
čuje jasnou identifikaci produktu pro 
zlepšení dohledatelnosti  (INN a ob-
chodní název).

LiterAturA:

GUIDELINE ON SIMILAR BIOLOGICAL ME-

DICINAL PRODUCTS, EMEA/CHMP/437/04

GUIDELINE ON SIMILAR BIOLOGICAL 

MEDICINAL PRODUCTS CONTAINING 

BIOTECHNOLOGY-DERIVED PROTEINS AS 

ACTIVE SUBSTANCE: QUALITY ISSUES, 

EMEA/CHMP/BWP/49348/2005 

GUIDELINE ON IMMUNOGENICITY AS-

SESSMENT OF BIOTECHNOLOGY-DERIVED

THERAPEUTIC PROTEINS, Doc. Ref. EMEA/

CHMP/BMWP/14327/2006

Dok. č. EMEA/590500/2007
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prof. MUDr.
Josef Koutecký, DrSc.
Mgr. Kateřina Šumberová,
Oddělení centrální přípravy cytostatik, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole

Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc., 
se narodil 31. 8. 1930 v Praze, kde 
v  r.  1949 maturoval na Akademickém 
gymnáziu a později studoval na Lékař-
ské fakultě UK – r. 1955 promoval s vy-
znamenáním. Jako pediatr působil 
2 roky v nemocnici v Novém Bydžově 
a  v léčebně v Janských Lázních. Od 
r. 1957 se začal věnovat jako sekundář 
dětské chirurgii na klinice FDL (Fakulty 
dětského lékařství) UK na Karlově a Fa-
kultní nemocnice v Motole, kde se 
v r. 1964 zaměřil na léčbu nádorových 
onemocnění dětí. V r. 1971 byl jmeno-
ván ordinářem pro dětskou onkologii 
a  roku 1974 vedoucím stanice dětské 
onkologie v rámci dětské chirurgické 
kliniky. Z této stanice vzniklo r. 1978 po 
přestěhování z Karlova do FN Motol 
samostatné oddělení dětské onkolo-
gie. V roce 1983 získalo statut kliniky. 

Profesor Koutecký se stal jejím před-
nostou a byl jím až do r. 2004. Získal 
hodnost kandidáta a doktora lékař-
ských věd. V roce 1987 byl jmenován 
prvním profesorem onkologie v Česko-
slovensku. Profesor Koutecký založil, 
vybudoval a institucionalizoval v naší 
zemi zcela nový obor dětské onkolo-
gie. Přesto působil 13 let jako děkan 
2.  LF UK po listopadu 1989. V letech 
1997–2000 byl prorektorem UK pro 
vnější vztahy. Je členem několika od-
borných společností v ČR (České lé-
kařské společnosti J. E. Purkyně, Čes-
ké onkologické společnosti, Čs. pedia-
trické společnosti, Společnosti klinické 
medicíny) i v zahraničí (International 
Society of Pediatric Oncology, Ameri-
can Society of Pediatric Hematology/
Oncology, Deutsche Gessellschaft für 
Kinderchirurgie, New York Academy 

Association for the Scienes, American 
Society for Advancement of the 
Science). Napsal 300 publikací, uveřej-
nil 7 monografií, přednesl téměř 700 
odborných sdělení, napsal 3 učebnice, 
2 skripta. K jeho publikační činnosti pa-
tří také např. beletristická knižní série 
Krásná setkání či knížka pro děti Vod-
níček Buližníček. Za svou rozsáhlou 
odbornou i společenskou činnost zís-
kal profesor Koutecký četná ocenění – 
včetně medaile J. E. Purkyně, zlaté me-
daile 2. LF UK a zlaté medaile UK. 
K nejcennějším patří státní vyznamená-
ní Medaile za zásluhy (získal ji jako vů-
bec první český lékař po r. 1989), jubi-
lejní medaile UK udělená k 650. výročí 
jejího založení, Národní cena vlády 
Česká hlava za rok 2009 a nejvyšší 
ocenění Akademie věd ČR De scientia 
et humanitate optime meritis.
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Toužil jsTe býT léKařeM již od 
děTsTví? Nebo bylo sTudiuM 
MedicíNy spíŠe přáNíM rodičů?
V naší rodině jsme neměli žádného lé-
kaře. Jako úplně malý kluk jsem chtěl 
být sedlákem. Často jsem navštěvoval 
statek v Otvovicích, kde jsem si zamilo-
val zvířata a přírodu. Později jsem uva-
žoval o učitelské profesi. V 16 letech 
jsem však beznadějně propadl biologii. 
Věnoval jsem se i experimentální práci 
– otec mi po válce opatřil mikroskop 
(dodnes nevím, jak ho tenkrát sehnal, 
byli jsme velmi chudí). Dokonce ještě 
na gymnáziu jsem napsal a publikoval 
svoji první vědeckou práci – O vitálním 
barvení perlooček. Tehdy jsem se roz-
hodl pro studium medicíny a nic mne 
od toho nemohlo odradit. Když jsem se 
hlásil po maturitě na vysokou školu, 
neměl jsem žádnou jinou alternativu.

ZačíNal jsTe jaKo chirurg. 
Kdy jsTe se roZhodl pro oN-
Kologii? paMaTujeTe si, co vás 
K ToMu TeNKráT vedlo? Kdo Na 
vás Měl ZásadNí vliv?
Dětské onkologii jsem se začal věnovat 
v r. 1964 na Klinice dětské chirurgie, 
a  to se souhlasem přednosty prof. 
MUDr. Václava Kafky. Moje rozhodnutí 
pro dětskou onkologii zásadně ovlivni-
lo několik skutečností. Během studia 
jsem 3 roky působil v patologicko-ana-
tomickém ústavu pod vedením pana 
profesora Heřmana Šikla. Byl mým vel-
kým vzorem, miloval jsem ho a obdivo-
val. On miloval nádory a touto podiv-
nou „láskou“ jsem se od něj nakazil. 
Zásadně mě nasměrovala spolupráce 
chirurgické kliniky s patologií, kterou 
jsem byl v r. 1957 pověřen. Chodil jsem 
na pitvy a tenkrát jsem si uvědomil, že 
všechny děti nemocné zhoubným one-
mocněním umíraly (až 97 %). Cítil jsem 
beznaději. Nádory se v té době na klini-
ce nezabýval nikdo z kolegů a já se po-
třeboval rozhodnout pro specializaci. 
Požádal jsem tehdy šéfa kliniky, zda 
bych se nemohl cíleně zabývat právě 
nádory a on souhlasil. K mému rozhod-
nutí mě inspirovala řada odborných za-
hraničních publikací. Byl jsem velmi za-
pálený do vědy a studia odborné litera-
tury. V zahraničních časopisech jsem 
se dočetl o pokroku v léčbě dětských 
nádorů. V západní Evropě se dětská 
onkologie začínala osamostatňovat – 
docházelo k její centralizaci a byly vidět 
první výsledky léčby.
Přál jsem si zlepšit v naší zemi péči 
o nemocné děti a dostat ji na světovou 
úroveň.

Založil jsTe Zcela Nový obor, 
KTerý v česKosloveNsKu do 
Té doby NeexisToval. v 60.  le-
Tech byla Nádorová oNeMoc-
NěNí u děTí praKTicKy Nevylé-
čiTelNá, Tehdy přežívala jeN 
3  % pacieNTů. co vás povZbu-
Zovalo a MoTivovalo ve vaŠí 
práci? 
Začátky nebyly lehké. Situace se zdála 
beznadějná. V Československu umíraly 
téměř všechny děti, které onemocněly 
nádorem. Motivací a vzorem mi byl 
systematický vývoj onkologické péče 
o dětské pacienty v USA (od r. 1955), 
i  v západní Evropě lékaři zaznamená-
vali první úspěchy. Evidentní zlepšení 
péče a výsledky, kterých jsme začali na 
naší klinice brzy dosahovat, mě utvrzo-
valy ve smysluplnosti a nezbytnosti 
mého úsilí. Povzbuzoval mne i postup-
ně přicházející respekt kolegů z ostat-
ních oborů. Z počátku jsem byl všem 
spíš pro smích – čelil jsem nepochope-
ní spolupracovníků, kterým se zdál můj 
boj s nádory marný. Většinu času jsem 
trávil mezi plačícími dětmi a nešťastný-
mi rodiči. Postupně a pozvolna, jak se 
dostavovaly výsledky léčby, se začalo 

mé postavení měnit. Získával jsem re-
spekt a uznání.

děTsKé oNKologii jsTe se iN-
TeNZivNě věNoval více jaK půl 
sToleTí. práce s Těžce NeMoc-
NýMi děTMi a s jejich NeŠťasT-
NýMi rodiči Musela býT psy-
chicKy NáročNá a vyčerpáva-
jící…
Z počátku jsem se staral o všechny on-
kologicky nemocné pacienty dětské 
chirurgické kliniky. Smrt každého dítěte 
jsem velmi prožíval. Nejdříve jsem měl 
vyhraněnou pouze jedinou postýlku, 
postupně přibývaly další…, až jsem si 
vymohl celý pokoj. První výsledky 
mého úsilí se začaly dostavovat záhy – 
za 2–3 roky intenzivní práce jsme již 
byli schopni vyléčit téměř 25 % dětí. 
Úspěchy mi dodávaly obrovskou ener-
gii a sílu, která mě vedla dál. V r. 1971 
jsem se stal ordinářem dětské onkolo-
gie, v r. 1974 již vznikla samostatná 
Stanice dětské onkologie s kapacitou 
18 lůžek. V té době jsem se staral na 
oddělení prakticky o vše. Pacienty 
jsem přijímal, vyšetřoval, prováděl jsem 
chirurgické zákroky a ordinoval che-



moterapii, chodil jsem i na pitvy zemře-
lých dětí. Po přestěhování Kliniky dět-
ské chirurgie do Fakultní nemocnice 
v Motole v r. 1978 vzniklo první česko-
slovenské samostatné oddělení dětské 
onkologie, jehož jsem byl primářem. 
V červnu 1983 došlo k ustavení Kliniky 
dětské onkologie, kde jsem se stal 
přednostou a kliniku jsem vedl až do 
r. 2004.

děTsKá oNKologie se ZásadNě 
liŠí od oNKologie dospělých, 
ať již v biologii a chováNí Ma-
ligNiT, TaK jisTě i v přísTupu K 
pacieNTůM. lZe MluviT s děTMi 
o jejich vážNéM oNeMocNěNí? 
a jaK je ToMu s jejich rodiči?
Každý kontakt a sblížení lékaře s onko-
logicky nemocným dítětem či mladist-
vým má pro další vývoj choroby často 
směrodatný význam. Dítě by mělo zís-
kat k lékaři důvěru, navázat s ním vztah 
a věřit v jeho pravdomluvnost a spoleh-
livost. S malými dětmi o nemoci neho-
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voříme. Nejvíce je pro ně traumatizující 
bolest doprovázející onemocnění i léč-
bu a omezení kontaktu s rodinou. Dříve 
jsme se velmi báli zavlečení infekce na 
oddělení, a tak rodiče ke svým dětem 
nesměli. Snažili jsme se tedy nahradit 
dětem rodinu. Moji pacienti pro mne 
byli kamarády. Když jsem přišel na vizi-
tu, děti se po mně natahovaly a já je 
bral do náruče. Braly mi pera a tužky 
z kapes, povídal jsem si s nimi, starším 
dětem jsem dával hádanky. Z dnešní 
medicíny se bohužel dotyk a jakýsi 
vnitřní vztah k pacientovi vytrácí. Do-
chází k jisté dehumanizaci, což je ško-
da. Starším dětem již nelze onemocně-
ní zamlčet, chápou souvislosti a závaž-
nost svého stavu. Mnoho informací 
o onemocnění si navíc samy dohledají. 
Je hrozně těžké reagovat např. na 
otázku 16leté dívky „Zemřu, pane dok-
tore?“, když víte, že opravdu umírá. 
Dospívajícímu dítěti by se měly dostá-
vat informace o onemocnění a léčbě, 
nikoliv o prognóze, zvláště pokud je 

negativní. Lékař by měl mladého člově-
ka i v posledních chvílích života po-
vzbudit. Rodičům je ale nutno říkat 
pravdu vždy. Diagnózu smíme sdělovat 
až teprve tehdy, je-li definitivní. Každá 
rodina onkologicky nemocného dítěte 
je unikátní a unikátní je i její reakce. Již 
L. N. Tolstoj napsal: „Šťastné rodiny 
jsou si podobné, každá nešťastná rodi-
na je nešťastná svým vlastním způso-
bem.“ Způsob komunikace s rodiči je 
při léčbě zcela zásadní. Když rodičům 
sdělujeme informace o diagnóze a pro-
gnózu onemocnění jejich dítěte, měli 
bychom vždy hovořit s oběma součas-
ně. Mluví-li lékař jen s jedním z rodičů, 
nakládá na něj příliš velkou tíhu. Navíc 
přenos informací mezi partnery bývá 
často nepřesný a zkreslený.

se společeNsKýMi ZMěNaMi 
v  roce 1989 je spojeN i velKý 
roZMach ZdravoTNicTví, Tedy 
i oNKologie. doŠlo K uvolNěNí 
Trhu a regisTraci MNoha No-
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vých cyTosTaTiK. léKaři se 
Mohli ZačíT vZdělávaT Na Za-
hraNičNích KoNgresech. brZy 
jsMe v MNoha léKařsKých 
oborech dohNali evropu 
i svěT. jaK ToMu bylo v děTsKé 
oNKologii?
Před rokem 1989 jsme měli velmi ome-
zené prostředky, k dispozici bylo málo 
léků. Nesměli jsme ale doporučovat ro-
dičům, aby si sháněli léky pro nemocné 
dítě jinde – v zahraničí – a financovali je 
z vlastních zdrojů. Pacienti měli být 
udržováni v představě, že socialistické 
zdravotnictví se o ně dobře postará. Po 
r. 1989 projevila veřejnost nebývalou 
vstřícnost, díky které vznikla jedna 
z  prvních nadací v republice – Národ 

dětem. Vybrali jsme tehdy velké množ-
ství peněz, nakoupili dostatek diagnos-
tických přístrojů i potřebné léky – nejen 
cytostatika, ale i neméně důležitou 
podpůrnou léčbu (např. antiemetika, 
která dříve nebyla hrazena ze zdravot-
ního pojištění). Dnešní doba nabízí lé-
kařům prakticky vše potřebné pro kva-
litní léčbu a dětská onkologie v České 
republice je na špičkové úrovni, srov-
natelná se světem.

jaK se díváTe Na spolupráci 
léKařů a léKárNíKů? jaK vNí-
MáTe dNeŠNí práci oNKologic-
Kého farMaceuTa?
Spolupráce by měla být jednoznačně 
užší. Lékaři by se tak mohli mnohé od 
lékárníků přiučit (dávkování léků, léko-
vé interakce, a tak i predikce nežádou-
cích účinků, aj.) Naopak farmaceuti by 
se měli více vzdělávat v lékařských dis-
ciplínách tak, aby komunikace mohla 
probíhat na odpovídající úrovni. Far-

macie se v průběhu let velmi změnila. 
Dnes se již lékárník nevěnuje přípravě 
magistraliter zdaleka tolik jako dříve. 
Právě toho by se mělo využít a energii 
věnovat farmacii klinické – intenzivnější 
spolupráci s lékaři.

jaK vNíMáTe přesuN přípravy 
cyTosTaTiK do léKáreN, budo-
váNí ceNTrálNích přípraveN 
cyTosTaTiK?
Přesun přípravy parenterálních chemo-
terapií do lékárny nesmírně vítám. Dří-
ve sestry připravovaly infuze přímo na 
převazovnách, které nebyly výhradně 
určené pro přípravu cytostatik. Nebez-
pečná byla manipulace jak pro perso-
nál, tak pro pacienty. Existovalo obrov-

ské riziko vzniku chyby – nepřesného 
dávkování, záměny léků mezi sebou či 
podání jinému pacientovi. Centrální pří-
pravny cytostatik jsem měl možnost vi-
dět již dříve v cizině – např. ve Švédsku 
či v Německu.

Napsal jsTe MNoho odbor-
Ných publiKací a učebNic. jsTe 
vŠaK TaKé auToreM pohádeK 
pro děTi. iNspirovala vás K je-
jich sepsáNí právě práce 
s děTsKýMi pacieNTy?
Nikoliv. K sepsání pohádek mě inspiro-
valy moje vlastní děti. Velmi často jsme 
chodili na procházky do Stromovky, do 
zoologické zahrady a já jim vyprávěl 
pohádky. Když jsem všechny klasické 
pohádky vyčerpal, vymyslel jsem si 
vlastní pohádkovou postavu – vodníč-
ka Buližníčka – a vymýšlel mu nové pří-
běhy. Moje děti mě přiměly naťukat po-
hádky do psacího stroje. Dlouho však 
byly založené v zásuvce psacího stolu. 

Až po roce 1989 jsem je díky jedné 
paní redaktorce vyndal z šuplíku. Vyšly 
ve dvojím vydání.

jsTe ZNáMýM MilovNíKeM uMě-
Ní. sáM hrajeTe Na Klavír, pub-
liKujeTe KNihy, uvádíTe výsTa-
vy a KoNcerTy. jsTe čleNeM 
rady NárodNího divadla a Za-
sedáTe v uMělecKé radě Ná-
rodNí galerie v  praZe. uMěNí 
Tedy NepochybNě prováZí 
celý váŠ živoT – číM vŠíM pro 
vás je?
Umění je pro mě životní nezbytností – 
stejně tak jako voda a vzduch. Otevírá 
nám oblasti, do kterých bychom jinak 
nenahlédli. Den bez umění je pro mě 
ztraceným dnem. Špatně a málo spím. 
Každý večer mám ale svůj rituál – roz-
loučení se a smíření s uplynulým dnem. 
Pustím si oblíbenou hudbu nebo se za-
čtu do knihy. Upíjím něco dobrého 
a zapálím si doutník. Umění v nás vyvo-
lává představy a snění. Nejniternější ze 
všech druhů umění je hudba. Na rozdíl 
od výtvarného umění či divadla nás ni-
jak neznásilňuje, nevnucuje nám své 
představy.

Narodil jsTe se v praZe a žije-
Te Zde celý živoT. jaKý je váŠ 
vZTah K NaŠeMu hlavNíMu Měs-
Tu?
Prahu miluji – především starou Prahu, 
její pověsti a strašidla. Léta žiji v Hole-
šovicích, ale nejraději mám Malou Stra-
nu, její uličky, Maltézké náměstí. 
K  mým oblíbeným místům patří také 
kostel sv. Jakuba na Starém Městě 
a Strahovský klášter. Miluji dobu a Pra-
hu Rudolfa II.

s TíM souvisí i vaŠe sběraTel-
sKá váŠeň sTarožiTNosTí a Ku-
rioZiT. co vŠe se NacháZí ve va-
Šich sbírKách?
Láska k Rudolfinské Praze mě ovlivnila. 
Starožitnosti mám rád a mám jich 
opravdu hodně – miluji staré obrazy, 
grafiky i knihy, starožitný nábytek i por-
celán. Ve venkovském domku, v Mezi-
hoří na Benešovsku, mám v podkroví 
svou pracovnu, kde jsem obklopen 
různými kuriozitami souvisejícími s mojí 
láskou k přírodě a ke zvířatům. Nad 
pracovním stolem mi visí vypreparova-
ní 2 žraloci. Mám také vypreparované-
ho krokodýla, kobru, mořskou želvu, 
tchoře, sbírku motýlů a brouků, lidské 
embryo.

Děkuji za příjemný rozhovor.



Evropské
MastEr Class
v onkologiCké farMaCii

Evropská  společnost onkologické farmacie (ESOP) pořádá  
od roku 2007  každoročně mezinárodní kurs onkologické 
farmacie – Master Class.

První kurs se konal pod vedením prof. Pera Hartviga 
Honorého v Kodani a díky velmi dobrému ohlasu
se opakuje již po páté.

Náplň týdenního kursu je rozdělena na 
dvě části – technologickou a klinickou. 
2,5 dne je věnováno přípravě cytostatik 
– legislativnímu rámci, správnému čle-
nění a přístrojovému vybavení místnos-
tí pro přípravu, validačním metodám 
aseptické práce, kontaminaci pracov-
ního prostředí a jejímu hodnocení, uza-
vřeným systémům pro přípravu a po-
dávání cytostatik a stabilitám rea-
dy-to-use roztokům cytostatik a biolo-
gických látek.

V druhé části kursu je dominujícím té-
matem klinická farmacie v onkologii 
a v oblasti paliativní a podpůrné léčby. 

Probíraná témata se týkají terapie vy-
braných druhů nádorů, nutriční podpo-
ry onkologických pacientů, řešení ne-
žádoucích účinků podávané léčby 
(nauzea a emese, hematologická toxi-
cita, průjmy, mucositis a stomatitis, ex-
travazace aj.) a léčby bolesti.
Zajímavé bývají přednášky z oblasti 
farmakogenomiky o možné predikci 
účinnosti nebo toxicity podávané léč-
by.

Každá část kursu je zakončena kvízem, 
vedeným velmi dobrosrdečným způso-
bem profesorem Hartvigem Honorém, 
a na závěr účastníci obdrží certifikát.

Tento typ Master Class bude letos na 
podzim uskutečněn naposledy.

Pro další ročníky se plánuje rozdělení   
kursu na dvě úrovně – BASIC, pro no-
váčky v onkologické farmacii, a  AD-
VANCED, pro zkušenější onkologické 
farmaceuty, kteří si chtějí rozšířit své 
znalosti.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni do 
Záhřebu, kde se letošní, ještě původní 
podoba Master Class in Oncology 
Pharmacy bude konat.

Informace na www.esop.eu
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PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.,
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Na Bulovce
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GEHE
Potkali jste v GEHE logo Evropské unie?
Zaslechli něco o mentoringu, školeních, lektorech a podobných pojmech? 
Je čas si blíže představit GEHE Akademii.

GEHE Akademie aneb Vzdělání pro 
všechny, jak zní  název tohoto nového 
projektu, má za úkol rozvinout specific-
ké vzdělávání zaměstnanců skladů lé-
čiv na všech pobočkách – v Rudné 
u Prahy, v Podolí u Brna, v Ostravě –  
ve správné distribuční praxi. Tak je 
také celý projekt registrován u Evrop-
ského sociálního fondu v ČR, který jej 
financuje. Tento fond je jedním ze tří 
strukturálních fondů Evropské unie. 
Jeho hlavním posláním je rozvíjení za-
městnanosti, snižování nezaměstna-
nosti, podpora sociálního začleňování 
osob a rovných příležitostí se zaměře-
ním na rozvoj trhu práce a lidských 
zdrojů. A právě teď se k němu přidalo 
GEHE se svojí Akademií.

Kdo má ProJEKt v GEHE nA stA-
rost

Akademie má jednoduchý cíl – pro-
střednictvím zvýšení kvalifikační úrov-
ně, profesních dovedností a znalostí 
zaměstnanců přispět ke zvýšení naší 
konkurenceschopnosti. Nejprve vznikl 
užší realizační tým projektu ve složení: 
vedoucí projektu – Veronika Sailerová, 
interní lektor – specialista na problema-
tiku cytostatik – Jiří Sacha, interní lek-
tor – specialista na procesy skladu – 

Petr Městka. Širší realizační tým pak 
doplňují ještě interní lektoři na jednotli-
vých pobočkách, asistentka projektu 
a finanční manažerka.

KurZy, KurZy, KurZy

Co všechno budeme v rámci GEHE 
Akademie sledovat a co všechno pro-
bereme? Všechno se do rozsahu naše-
ho článku nevejde, ale aspoň malá 
ochutnávka. Především se Akademie 
zaměří na činnosti pracovníků skladu 
v rámci procesů skladu GEHE s využi-
tím moderní technologie Knapp. Dojde 
na správné pracovní postupy a sklado-
vé operace v  návaznosti na detailní 
znalost technologie instalované ve 
skladech GEHE, znalost skladové ad-
ministrativy a výstupů ze systémů, zna-
lost specifického lokačního systému 
skladu a uložení zboží, průtok zboží 
skladem a znalost procesů ostatních 
oddělení, bezchybné a včasné za-
skladnění zboží a jeho vychystání dle 
objednávky nebo na řešení kritických 
situací s využitím individuálního nasta-
vení technologie Knapp (jako je změna 
automatického tisku objednávek, od-
klonění přetížené části linky, zvýšení 
efektivnosti vyskladňování v denních 
špičkách).

nEJEn PoZnAt, AlE tAKé udr-
žEt

Při dlouhodobém vzdělávání nestačí 
jenom informace nasát, ale také si je 
osvojit a zapamatovat. Také k tomu má 
GEHE Akademie několik programů 
a pomůcek. Jednou z nich je například 
mentoring, který zajistí předávání 
know-how v GEHE a udržitelnost pro-
jektu. Bude sloužit zejména jako adap-
tační program pro nové zaměstnance 
a současně jako nástroj průběžné pod-
pory stávajících zaměstnanců a jejich 
rozvoje.

PříKlAd

GEHE Pharma Praha bylo prvním dis-
tributorem v ČR, který zavedl správnou 
distribuční praxi cytostatik podle dopo-
ručení ESOP. Abychom si vedoucí po-
stavení v této oblasti udrželi, je SDP 
cytostatik jednou z důležitých oblastí, 
na které se projekt zaměřil. I noví za-
městnanci jsou tak ihned po nástupu 
zaškoleni se všemi zásadami správné-
ho zacházení s cytostatiky a tato do-
vednost je u nich pravidelně ověřová-
na.

Ing. Josef Kebrle
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1. Označení kontaminované oblasti

Označte kontaminovanou plochu křídou

Umístěte varovnou značku

3. Odstranění rozbitého skla

Odstraňte rozbité sklo pomocí plastové lopatky a kartonového čtverce a vložte jej do k tomu určeného
vaku (nepoužívejte smetáček – nebezpečí rozvíření vzduchu!)

4. Odstranění rozlité tekutiny

Oblast kontaminovanou rozlitou tekutinou očistěte vysoce absorpční utěrkou

5. Odstranění vysypaného prášku

Odstraňte vysypaný prášek navlhčenou papírovou utěrkou, kterou položíte
přímo na něj s cílem vyhnout se rozvíření vzduchu

6. Pečlivý úklid kontaminované oblasti

Nejdříve očistěte plochu vodným roztokem 0,05 M NaOH3

Pak očistěte 98% Isopropyl alkoholem3

8. Likvidace odpadu

Vložte veškerý kontaminovaný materiál do igelitového pytle a uzavřete ho uzavíracími pásky

Tento pytel dohromady s ochranným oděvem a pomůckami má být umístěn do koše na cytotoxický
odpad a zlikvidován podle místních nařízení

2. Použití ochraného oděvu a ochranných pomůcek

Overal (kombinéza na jedno použití)

2 páry nitrilových rukavic

1 pár silnějších svrchních rukavic

Ochranné brýle

Respirační maska

Ochranné galoše

Čepice

7. Odložení ochranného oděvu a ochranných pomůcek (v následujícím pořadí)

1. Svrchní rukavice

2. Čepice

3. Ochranné návleky na boty

4. Overal (kombinéza)

5. Nitrilové rukavice

6. Respirační maska

9. Označení kontaminované oblasti

Na konci důkladně vyčistěte označenou oblast
tenzidy/běžnými čisticími prostředky

Pečlivě zdokumentujte nehodu (formulář)4

Zaměstnanec musí být
neprodleně dekontaminován!

Obstarejte nový Spill kit

Vždy
vytírejte

od vnějších
okrajů směrem

dovnitř,
abyste

předešli šíření
kontaminace!

1 
European Society of Oncology Pharmacy (www.esop.eu)

2 
Poskytněte první pomoc: informujte nadřízené/zodpovědné osoby apod.

3 
Tyto roztoky nejsou součástí Spill kitu

4 
Všichni zúčastnění zaměstnanci by měli obdržet kopii protokolu o nehodě

Obsah ESOP3 Spill kitu
Instrukce
Plastová lopatka
Čepice
Overal (kombinéza)
1 pár ochranných návleků na boty

2 páry nitrilových
ochranných
rukavic/1 extra pár
silnějších svrchních
rukavic

Ochranné brýle
Respirační ochranná
maska
Pytle na likvidaci odpadu
Čisticí utěrky

Kartonový čtverec
Varovná značka
Křída
Uzavírací pásky
Formulář

GEHE Pharma Praha, spol. s r.o.
Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5

Sekretariát
Tel.: 225 996 100, Fax: 225 996 185

www.gehe.cz



Plicní karcinom
Boris rosner

Často byl označován kvůli klasickému pojetí rolí jako herecký aristokrat.
Boris Rősner, herec velkého gesta a představitel převážně záporných postav, který však 
v životě mimo jeviště nezapřel dobré srdce, podlehl plicnímu nádoru před 5 lety.

Novináři běžně používaný šlechtický 
přídomek nebyl vlastně v rozporu se 
skutečným rodokmenem, neboť Boris 
Rősner pocházel z bavorského šlech-

tického rodu ze 17. sto-
letí. Jeho zakladatel Six-
tus Rősner uprchl na 
Moravu poté, co zabil 
švagra v  souboji, a od-
tud vede rodová linie až 
k  otci Borise Rősnera 
Mirko Čechovi-Rősnero-
vi. Ten vedl na konci 50. 
let operetu v Opavě, kde 
se v roce 1947 seznámil 
s jeho matkou, herečkou 
Jarmilou Horskou.

Sám s oblibou říkal, že 
byl počat v zákulisí 
v  průběhu představení 
a  narodil se roku 1951 
do rekvizitářského koše. 
Již jako nemluvně se 
účastnil divadelních 
zkoušek a jako herecké 
dítě se nevyhnul ani dět-
ským rolím. Tak mu di-
vadlo pronikalo do krve 
od nejútlejších let. Bohu-
žel kromě herectví po-
chytil i neblahý kuřácký 
návyk, neboť byl odma-
lička účasten nočních 
debat, které u  nich 
v  bytě vedli herci po 
představeních. Ve vzpo-

mínkách popisuje oblaka cigaretového 
kouře, která byla k této činnosti ne-
zbytná. Již tehdy prý věděl, že bude 
kouřit.

Rodiče se rozešli, když mu byly 2 roky, 
snad z důvodů politických, neboť otec 
pro politický prohřešek musel odejít do 
Kraslic na post ředitele kulturního 
domu a jeho manželce by tato situace 
neumožňovala hereckou dráhu. Od té 
doby žil v Opavě pouze s matkou a ba-
bičkou, která byla vysloužilou operetní 
subretou a naučila ho v předškolním 
věku všechny karetní hry. Jednou 
z dlouhé chvíle při čekání, až babička 
vynese kartu, seškraboval červený lak 
ze svítící žárovky (památka na dědečka 
– amatérského fotografa), žárovka 
praskla a poškodila chlapci levé oko. 
Od té doby na něj viděl jen světlo a stín. 

Poté, co babička zemřela na rakovinu 
plic, vystřídala jeho matka několik an-
gažmá. Mládí tak prožil na mnoha mís-
tech Československa. Ve škole byl 
zčásti považován za cirkusáka a s dět-
mi od cirkusu se také přátelil. Přestože 
však vystřídal celkem 6 škol a vyrůstal 
spíše v šatnách divadelních hereček 
než nad učebnicí, měl většinou dobré 
známky. Dokonce uvažoval o dráze lé-
kaře a začal proto studovat gymnázium 
v Chebu. Nakonec ale musel opakovat 
maturitu kvůli matematice, a tak se 
plán studovat medicínu rozplynul. 
V 18 letech tedy zvolil pražskou DAMU 
a byl přijat v prvním kole přijímacích 
zkoušek roku 1969. Pokud mluvil 
o svých hereckých studiích, nikdy neo-
pomněl uvést svého profesora Václava 
Vosku a Vlastu Fabiánovou. 

Mgr. Jan Hartinger,
Nemocniční lékárna VFN Praha
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nemoci slavných

Po promoci v roce 1973 se oženil po 
čtyřleté známosti s Alicí Matýskovou. 
Navzdory době to byla velká „buržoaz-
ní“ svatba v kostele, kvůli které málem 
přišla jeho tchýně o místo. Společný 
život však začínali velmi skromně. 
V Liberci, kde dostal první angažmá, 
bydleli rok v jednom pokoji s jeho 
spolužákem Hanušem Borem a jis-
tým náborářem. Poté dostali od di-
vadla garsoniéru, kde se jim narodila 
jejich jediná dcera Gabriela. V seve-
ročeském oblastním divadle vyrostl 
v herce velkých rolí pod vedením re-
žisérů Miloše Horanského a  Karla 
Kříže, který ho charakterizoval jako 
„herce tvrdého tahu na myšlenku“.

Možná právě tento způsob, jakým 
hrál, komplexní a tradičně divadelní 
pojetí rolí, které nešlo zcela uplatnit 
ve filmovém záznamu roztříštěném 
do jednotlivých záběrů, způsobil, že 
nedostal mnoho příležitostí objevit 
se na stříbrném plátně. Většinou 
však uváděl, že jeho hlavním nedo-
statkem před kamerou byl vzhled 
kvůli nemocnému oku. Ztvárňoval 
tak především vedlejší role (Vrchní 
prchni, Chobotnice z II. patra, Černí 
baroni). Uplatnil se i v dabingu (Ama-
deus, Přelet nad kukaččím hnízdem, 
Hop ve Včelce Máje) a v rozhlase 
(Dědeček automobil, ...).

V roce 1978 přišla nabídka do Měst-
ských divadel pražských, kde se ve 
velké konkurenci opět vypracovával od 
vedlejších rolí až ke klíčovým posta-
vám. Tam také odehrál zlomovou roli 
Salieriho ve hře Amadeus od Petra 
Shaffera. Tuto úlohu převzal po svém 
milovaném učiteli Václavu Voskovi, 
který zemřel o prázdninách roku 1982 
před premiérou. Jistě nebylo lehké na-
hradit věhlasného herce, ke kterému 
měl navíc osobní vztah. Boris Rősner 
se snad možná právě proto zhostil své 
úlohy majestátně. Sluší se uvést, že 
k  mrtvým kolegům měl vždy velkou 
úctu a často mluvil o tom, že cítil na je-
višti (nebo spíš nad jevištěm v prova-
zišti pod střechou divadla) jejich pří-
tomnost, když hrál. Snad proto bývají 
po divadlech rozvěšovány černobílé fo-
tografie předchozích hereckých gene-
rací. Od dob Salieriho se začínal dostá-
vat do povědomí a po pár letech přišla 
nabídka ze „zlaté kapličky“, kde začal 
hrát od roku 1987. O jeho obsazení 
jako Laerta v Hamletovi (v režii M. Ma-
cháčka) rozhodlo tehdy šermířské 
umění, které je nezbytné pro poslední 

scénu slavné hry. Jako potomek šlech-
tického rodu totiž miloval souboje na 
jevišti.

Budova Národního divadla je stavěná 
pro operu. Nemá tedy ideální akustiku 
pro činoherní představení a klade na 
herce značné požadavky. Opět nanovo 
začal ve vedlejších rolích, ale postupně 
dospěl až k přednímu postu v ansám-
blu. V této době měl podstoupit opera-
ci nemocného oka, když mu z námahy 
praskla sítnice. Operace nakonec ne-
proběhla, ale zánět, kvůli kterému trpí-
val často migrénami, nikdy zcela nevy-
mizel. Lze mluvit o štěstí, že nemoc ne-
zasáhla také zdravé oko. Ve vzpomín-
kovém titulu Jolany Matějkové uvádí 
rozhovor s lékařem, který mu dělal 
v rámci předoperačního vyšetření rent-
gen plic: „A kolik že vám je?“ „Čtyři-
cet.“ „Kouříte hodně, že?“ pokračoval 
ve výslechu. „Asi tak čtyřicet denně. 
Proč se ptáte?“ „Koukám na tu pravou 
plíci.“ „Co je s ní?“ „Kolik že vám je? 
Čtyřicet. No, tak za deset let máte po-
koj.“ Přes zastrašování však nedokázal 
s kouřením přestat déle než na dva 
dny. Předpověď se vyplnila téměř přes-
ně. 

V roce 1989 podepsal „Několik vět“ 
a stal se mluvčím revoluce v Národním 
divadle. Shodou okolností se hrála 

zrovna hra Dantonova smrt od Saint-
Justa, ve které hrál ideologa revoluce. 
Jezdil šířit revoluční myšlenky po střed-
ních školách a vesnicích a nakonec 

promlouval s J. Kemrem i k plnému 
Václavskému náměstí. Zajímavé je 
jeho líčení, jak nedlouho předtím při 
studiu rolí studovali Hitlerovy proje-
vy, aby se na jevišti naučili „mluvit 
k masám“.

Po převratu začal učit na DAMU 
a  byl mezi studenty velmi oblíben. 
Když se o  místo ucházel, prohlásil, 
že chce vyučovat sexuální výchovu. 
Myslel tím partnerské vztahy na je-
višti. Sám velmi silně prožíval kon-
takt s hereckými partnery. Říká se 
o něm, že dal člověku znát, že ho na 
jevišti potřebuje. Začal zároveň reží-
rovat, protože cítil, že to, co se nau-
čil od M. Macháčka, musí předat dál. 
Popisuje hektické pracovní tempo 
a dny plné vyučování a zkoušek v di-
vadle. Přepracování nakonec vyústi-
lo v srdeční slabost a kolaps. Tvrdil, 
že se naučil rychle odpočívat, od 
roku 2004 však hrál 3 hlavní role na 
třech pražských scénách najednou 
a z rozhovorů prosvítá, že se neuměl 
příliš šetřit.

Jeho poslední hereckou kapitolou 
a obrovským úspěchem byla role Har-
pagona v Moliérově Lakomci v režii Mi-
chala Dočekala (od roku 2004). Jedná 
se o egoistickou postavu, která nemá 
na jevišti přímého partnera, což byla 
pro pana Rősnera nová herecká polo-
ha. Přesto se jí zhostil výjimečným způ-
sobem a obdržel za ni Cenu Alfréda 
Radoka, Cenu Thálie a Medaili Za zá-
sluhy I. stupně in memoriam.

Před jednou z repríz Lakomce se 
zhroutil a byl hospitalizován v Thom-
mayerově nemocnici. Zprvu se zdálo, 
že jde opět o přepracování, posléze 
však vyplynula najevo diagnóza zhoub-
ného plicního nádoru. Jako mnoho pa-
cientů se snažil vytěsnit chorobu 
z mysli. Po tom, co mu byla diagnóza 
sdělena, si prý hlavně uvědomil, že je 
škoda, že zatím nehrál krále Leara. Mě-
síc před smrtí se jeho stav zhoršil, ob-
jevila se metastáze v obratli a nemohl 
se postavit na nohy. Zemřel v nemocni-
ci v Kladně 31. května 2006 ve věku 
55 let. Ještě den před smrtí, která přišla 
přesně rok po jeho posledním předsta-
vení, přehrával podle slov ošetřujícího 
lékaře na pokoji scénky z vizity. To byla 
jeho poslední role.



OHLÉDNUTÍ
ZA KONGRESEM
ASCO 2011
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.,
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Oddělení klinické farmacie

cientem. Další aktivity, které mohou 
přinést pokrok v onkologii, jsou spoje-
ny s „pathways“ — skutečnými, hmot-
nými signálními drahami v lidském or-
ganismu i cestami přenosu nových po-
znatků z  laboratoří k lůžku pacienta. 
Obojí je nezbytné pro rozvoj a pokrok 
v onkologické léčbě.

V programu nalezneme přednášky 
a postery k léčbě všech hlavních typů 
nádorů a hematologických malignit, 
nové informace z oblasti prevence 
a epidemiologie nádorů, managementu 
zdravotního systému, vývoje nových 
léčiv, klinické farmakologie a imunote-
rapie, nádorové biologie a radiobiolo-
gie, podpůrné a paliativní léčby.

Výzkum v oblasti onkologie se zaměřu-
je především na nové potenciální bu-
něčné cíle. Intenzivně jsou studovány 

mechanismy angiogeneze, signální 
dráhy, kmenové nádorové buňky, bu-
něčný cyklus a jeho kontrolní body, vy-
užití nanotechnologií ve farmakoterapii, 
možnosti virové terapie aj.

Řada přednášek na letošním ASCO 
byla věnována terapii nádorů u starších 
pacientů, komplikacím nádorové léčby, 
zajištění kvality života a prevenci nádo-
rových onemocnění. Opakovaně zde 
zazněl fakt, že efektivní prevencí nádo-
rů nejsou žádné potravinové doplňky, 
ale zdravý životní styl s dostatkem po-
hybu, nízkým příjmem tuků a alkoholu, 
bez kouření.

Jako všude ve světě, i na tomto fóru se 
hovořilo o finančních nákladech, spoje-
ných s obrovským rozvojem biologické 
léčby a o nutnosti podávat tuto léčbu 
skutečně racionálně v návaznosti na 

Každoroční konference Americké 
společnosti klinické onkologie je 
největším setkáním odborníků v ob-
lasti onkologie na světě. Pro ilustra-
ci, letos se 47. ročníku zúčastnilo 
více než 15 000 účastníků a bylo při-
hlášeno více než 4 900 abstrakt. 
Rozsah kongresu je skutečně obrov-
ský. Dává prostor sdělením a setká-
vání výzkumných pracovníků, léka-
řů, sester, ale i zástupců pacientů.

ASCO kongres 2011 probíhal v McCor-
mick Centru v Chicagu. Jeho hlavní té-
mata lze shrnout do 3 P — Pacients, 
Pathways, Progress.  

President ASCO, George W. Sledge, 
Jr., MD, hovořil ve svém projevu o nut-
ném obrácení pozornosti všech zdra-
votníků i výzkumných pracovníků na 
pacienta, o nezbytném soucítění s pa-

44

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

og
ra

fie
 z

 C
hi

ca
ga

 p
os

ky
tl 

M
gr

. P
et

r P
al

ou
š



Stalo se
03 Onkologická Farmacie

45

rozvoje periferní neurotoxicity podáva-
né léčby. Ve studii byl hodnocen rozvoj 
neuropatie po taxanech a prokázala se 
významná spojitost s mutací genu 
RWDD3 (60 % homozygotní formy bylo 
spojeno s projevy neuropatické toxici-
ty). Objev vlivu této mutace na snášen-
livost léčby a zejména případné zave-
dení jejího testování do praxe plně od-
povídá trendu individualizace protiná-
dorové léčby.

Neoadjuvantní podání bevacizumabu 
u pacientek s karcinomem prsu nepři-
neslo žádný prospěch ve smyslu pato-
logické kompletní remise.

Naopak kombinace lapatinibu a trastu-
zumabu ve studii CHER-LOD (studie 
fáze II) v kombinaci s paclitaxelem při-
nesla dosažení kompletní patologické 
remise u 43 % pacientek (proti 
25—27 % u pacientek léčených pouze 
jednou biologickou látkou).

Studie Bevlin – podávání bevacizuma-
bu a interferonu u pacientů s karcino-
mem ledvin v první linii léčby se jeví 
jako výhodná kombinace, umožňující 
po svém selhání využití dalších mole-
kul, tentokráte ze skupiny tyrosinkiná-
zových inhibitorů.

Slibné výsledky prokázal bevacizumab 
také v terapii ovariálního karcinomu.

Prodloužení přežití bylo zdokumento-
váno u tříleté adjuvantní léčby imatini-
bem u pacientů s gastrointestinálním 
stromálním nádorem.

Povzbudivé výsledky má léčba abirate-
ronem u na kastraci rezistentního kar-
cinomu prostaty, zajímavé výsledky se 
stejnou molekulou se objevují také 
u karcinomu prsu.

Nejdůležitější doporučení pro léčbu 
karcinomu plic zaznělo již letos v dub-
nu. Na základě výsledků 5 klinických 
studií (největší byla studie IPASS TRIAL 
s molekulou gefitinibem a 4 další studie 
byly s gefitinibem a erlotinibem) byla 
potvrzena nezbytnost testování EGRF-
mutací pro užití výše uvedených inhibi-
torů tyrosinkináz v 1. linii léčby u paci-
entů s pokročilým nemalobuněčným 
karcinomem plic.

Dalším sledovaným buněčným cílem 
u nemalobuněčného karcinomu plic je 
produkt protoonkogenu c-Met. Jedná 
se o receptor pro hepatocytární růsto-

vý faktor a cílem je jeho tyrosinkinázo-
vá intracelulární doména. Úspěšně tes-
tovanou látkou je molekula tivatinib. 
Testuje se podávání tivatinibu s erloti-
nibem u neskvamózních nemalobu-
něčných karcinomů plic.

Zajímavým buněčným cílem je onko-
genní přestavba ALK (anaplastic lym-
phoma kinase), která podporuje bu-
něčnou proliferaci a vyskytuje se např. 
u plicních nádorů nebo u neuroblasto-
mů, velkobuněčných lymfomů z B-bu-
něk, maligní histiocytózy, skvamózního 
karcinomu jícnu.

Cabozantinib prokázal vynikající aktivi-
tu u pacientů s hormonálně rezistent-
ním karcinomem prostaty ve studii fáze 
II. Redukoval měřitelné léze v měkkých 
tkáních, stabilizoval kostní metastázy 
a snížil četnost podávání analgetik.

S velkým zájmem se setkala studie 
o redukci rizika karcinomu prsu u paci-
entek s diabetem na léčbě metformi-
nem. Na základě nových výsledků se 
zdá, že metformin může velmi dobře 
fungovat jako chemoprevence u paci-
entek s hormonálně pozitivním karci-
nomem mléčné žlázy.

Nová stanovení toxicit v rámci post-
marketingových dotazníkových akcí 
pomáhají a podtrhují význam hodnoce-
ní bezpečnosti léčiv. 

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu 
počtu pacientů, kteří přežili nádorové 
onemocnění, jedním z důležitých témat 
na ASCO 2011 byl plán péče o tyto pa-
cienty, jejich pravidelné sledování pro 
případnou rekurenci primárního one-
mocnění, rozvoj sekundární malignity 
a pro terapii dlouhodobých účinků ná-
dorů a jejich terapie, jako je bolest, de-
prese a sexuální dysfunkce.

Je nemožné postihnout v jednom krát-
kém článku všechna témata, všechny 
novinky a klinické výstupy, které ASCO 
kongres každoročně přináší. Jako pod-
statné vidím stále větší zaměření na 
personalizovanou medicínu. Personali-
zovanou nejen ve smyslu individualiza-
ce léčby podle biologických charakte-
ristik nádoru a individuálních paramet-
rů pacienta, ale také ve smyslu skuteč-
ného zaměření na osobu pacienta, na 
kvalitu jeho života jak při léčbě, tak 
i v dalším životě s anamnézou nádoro-
vého onemocnění.

molekulární diagnostiku a v souladu 
s výskytem genetických biomarkerů.  

ASCO je již tradičně fórem, kde jsou 
zveřejňovány výsledky velkých multi-
centrických studií, na jejichž základě 
pak nové molekuly registruje FDA 
a EMA a jsou zařazovány do chemote-
rapeutických schémat.

Slibné výsledky přinesly letos studie 
u maligního melanomu. Potvrzena byla 
účinnost imunoterapeutika ipilimuma-
bu, monoklonální protilátky proti 
T-lymfocytárnímu antigenu 4 (CTLA-4). 
Antigen CTLA-4 je považován za hlavní 
negativní regulační mechanismus pro-
tinádorové imunitní odpovědi zpro-
středkované T-lymfocyty. Ipilimumab 
navozuje silnou protinádorovou imunit-
ní reakci vyvolávající až nekrózu nádo-
rových ložisek. V březnu tohoto roku 
byl schválen FDA pro léčbu pacientů 
s  neresekabilním melanomem, u kte-
rých selhala předešlá léčba. Na ASCO 
byla prezentována studie fáze III, která 
potvrzuje benefit pacientů při podávání 
ipilimumabu v první linii, tedy bez nutné 
předchozí léčby, u metastázujícího me-
lanomu.

Další slibnou molekulou je vemurafe-
nib.
Vemurafenib je molekula inhibující pro-
teinkinázu B-Raf s mutací V600E 
(u melanomů velmi častá). Zlepšuje 
dobu přežití, dobu do progrese a čet-
nost odpovědí u pacientů s metastázu-
jícím maligním melanomem. Vemurafe-
nib způsobuje apoptózu v melanomo-
vých buňkách přerušením B-Raf/MEK 
kroku v signální dráze B-Raf/MEK/
ERK, jestliže má B-Raf běžnou mutaci 
V600E.

V souvislosti se studií E5103, týkající se 
léčby pacientek s karcinomem prsu 
bevacizumabem a standardní chemo-
terapií, se objevila možnost predikce 



Eli Lilly
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Společnost byla založena v květnu 
r. 1876 plukovníkem Eli Lilly v Indiano-
polis ve Spojených státech americ-
kých, v dnešní době je desátou největ-
ší farmaceutickou firmou na světě. Plu-
kovník Eli Lilly byl far-
maceutickým chemi-
kem a často ho zne-
pokojovala nedosta-
tečná kvalita a někdy i 
neúčinnost v  té době 
dostupných léků. 
Rozhodl se pro zalo-
žení podniku na výrobu léčiv nejvyšší 
možné kvality. Chtěl vyvíjet pouze léky, 
které budou předepisovány lékaři. Plu-
kovník se zavázal, že společnost bude 
využívat všech moderních vědeckých 
poznatků. Podnik prosperoval a roz-
růstal se, přesto nebyl zakladatel firmy 

spokojen s kla-
sickým způso-
bem kontroly 
kvality. V roce 
1886 zaměstnal 
na plný úvazek 
mladého che-
mika jako věd-

ce, aby používal a vylepšoval nejnověj-
ší technologie kontroly kvality připrave-
ných léků. Lilly tak byla jednou z prv-
ních společností, které se začaly zabý-
vat výzkumem a vývojem léčiv. Nejdří-
ve došlo ke zdokonalení kvality již vyrá-
běných léků, později se činnost pra-
covníků rozšířila do výzkumné oblasti 
k  vývoji nových a kvalitnějších léčiv. 
Podnik po otci převzali syn Josiah K. 

Eli Lilly patří dnes mezi přední světové originální farmaceutické společnosti. Každoročně 
věnuje přibližně pětinu svého výdělku na vědu, výzkum a vývoj nových léčivých 
přípravků. Řadí se tak k velkým farmaceutickým firmám s nejvyšším podílem investic 
na výzkum a vývoj na světě. Společnost intenzivně usiluje o vývoj nových léků,
které by lidem umožnily prodloužit a zvýšit kvalitu života, lépe zvládat chronická 
či nevyléčitelná onemocnění.

Lilly starší a dva vnuci, Eli Lilly a Josiah 
K. Lilly mladší. Společně vytvořili pod-
nikovou kulturu, která do dnešního dne 
tvoří základ firemní filosofie. 

Mezi oblasti, kterými se Eli Lilly nejvíce 
zabývá, patří léčba cukrovky, dušev-
ních onemocnění (schizofrenie, bipo-
lární afektivní poruchy, depresivní po-
ruchy, poruchy aktivity a pozornosti), 
zhoubných nádorů, osteoporózy a sr-
dečně cévních onemocnění.

Na počátku 20. století spolupracovali 
výzkumní pracovníci firmy spolu s Fre-
derickem Bantingem a Charlesem Bes-
tem. Výsledkem této spolupráce byl 
v r. 1923 první komerčně dostupný in-
zulín. Tenkrát byl diabetes mellitus 
1. typu smrtelnou nemocí bez možnos-
ti léčby. V té době také podnik inicioval 
výzkum na vývoj léku k léčbě anémie – 
představil jaterní extrakt, který byl poté 

desítky let vyu-
žíván jako stan-
dardní léčba. 
Lilly jako jedna 
z prvních spo-
lečností vyvinu-
la metodu pro 
hromadnou vý-

robu penicilinu, vůbec prvního antibio-
tika, a pomohla tak v boji s infekčními 
chorobami. Dále na trh uvedl podnik 
další antibiotika – erytromycin, vanko-
mycin, cefalosporiny. Eli Lilly stála 
u zrodu důležitých chemických objevů, 
které umožnily masovou produkci lé-

čiv. Firma také představila cytostatické 
vinca alkaloidy – vincristin a vinblastin, 
které se získávají z rostliny Vinca rosea. 
V r. 1982 uvedla firma na trh humánní 
inzulín vyrobený technologií rekombi-
nace DNA – 
celosvětově 
šlo o první 
lék vyrobený 
tímto způso-
bem. Lilly 
později pou-
žila metody 
g e n o v é h o 
inženýrství i  k přípravě dalších léků. 
K  portfoliu léků vyvinutých po roce 
2000 patří např. specializovaný pro-
dukt k léčbě sepse u dospělých paci-
entů, léky k léčbě erektilní dysfunkce, 
přípravek pro inovativní léčbu osteopo-
rózy. K inovativním přípravkům společ-
nosti se řadí antidiabetika ze skupiny 
inkretinových mimetik. 

Léčba nádorových onemocnění je jed-
nou z oblastí, kde společnost Eli Lilly 
v  posledních letech zaujímá výrazné 
postavení. Díky nedávné fúzi s biotech-
nologicky orientovanou společností 
ImClone se firma stala jednou z hlav-
ních farmaceutických společností za-
bývajících se výzkumem a vývojem no-
vých léčiv v onkologii. Aktuálně se za-
měřuje hlavně na nemalobuněčný plic-
ní karcinom a na pleurální mezoteliom. 
V rámci nového výzkumu se Eli Lilly 
soustřeďuje na moderní trendy biolo-
gické léčby.

Seznamte se
03 Onkologická Farmacie

46



Cesta
za lesním mužem
Mgr. Petr Palouš
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Přílet na Sumatru nezačal právě nej-
šťastněji. Celník, očividně zaskočený 
českým pasem, si dlouho láme hlavu, 
jak s takovými „exoty“ naložit. Když se 
konečně rozhodne dát do pasu razítko, 
zjišťujeme, že naše batohy nedorazily. 
Sedím tedy na rozvrzané židli v jakési 
kanceláři a pokouším se zjistit, kde 
naše zavazadla jsou. Na oprýskaném 
počítači, starém snad dvacet let, se 
kdosi snaží získat nějaké informace. 
Mezitím se do kanceláře trousí jednotli-
ví zaměstnanci a nemohou ze mě spus-
tit oči. Někteří se osmělují, přistupují 
blíže a plácají mě po zádech. Myslí si, 
že přijel nějaký americký zápasník. Pře-
vyšuji je většinou tak o dvě hlavy, ale 
bojovat tady s nikým rozhodně nechci.
„Batohy jsou na světě. Dorazí dnes ve-
čer,“ hlásí muž v uniformě. My ale 
chceme ještě dnes do džungle za oran-
gutany!

Popisovat autobusové nádraží v Meda-
nu nemá význam. To se musí vidět! 
Jsme tu jediní běloši. „Jedete do Bukit 
Lawang?“ ptá se přítelkyně muže, vy-
padajícího jako řidič. „Ano, asi za deset 
minut. Nastupte si.“ Získáváme další 
důležitou zkušenost. V Indonésii má 
veřejná doprava jen počáteční a ko-
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„Jde pořád za námi. Neohlížejte se a nezastavujte!“ zní jasný 
pokyn průvodce Johna. „Neodhazujte žádné zbytky jídla, nebo se 
jí nezbavíme!“ Šplháme neprostupnou džunglí, zpocení a unavení. 
Před námi sviští mačeta, bez jejíž pomoci bychom neudělali ani 
krok. Za námi, vysoko ve větvích, si ladně klestí cestu orangutaní 
samice s ročním mládětem.
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nečnou stanici. Jinak se staví všude, 
kde si někdo zamává nebo zakřičí. Au-
tobus odjíždí, až když je „přiměřeně“ 
zaplněn. To znamená nacpán k prask-
nutí. A tak ze slíbených deseti minut je 
nakonec téměř hodina. Cestou se pak 
přistupuje na střechu, žebřík a další 
místa, na kterých se dá aspoň chvilku 
udržet. Jízdné se vybírá tak, že pomoc-
ník řidiče ručkuje za jízdy po oknech 
kolem autobusu a okny vybírá jízdné. 
Devadesátikilometrovou trasu zdolává-
me za pět hodin.

Do světoznámého střediska na záchra-
nu orangutanů, kteří byli zabaveni 
svým majitelům nebo ze svého zajetí 
utekli, míří většina turistů. Některé lido-
opy sem dali lidé dobrovolně, protože 
přestali plnit roli domácího mazlíčka. 
Jiní prožili většinu života v těsné kleci 
nebo byli přivázáni na řetězu bez mož-
nosti pohybu. Taková zvířata prožila 
velký stres. Mají nedostatečně vyvinuté 
svalstvo, omezenou schopnost pohy-
bu, vypelichanou srst a před sebou té-
měř jistou brzkou smrt. Právě pro takto 
postižená zvířata bylo v roce 1973 zří-
zeno rehabilitační centrum.

Od prvních chvil si uvědomuji, že pro-
slulost nemusí vždy znamenat to nej-
lepší. Získat zde podrobné informace 
o  orangutanech je poměrně složité 
a  vybavení „edukačního“ centra velmi 
skromné. Dvakrát týdně promítají vzdě-
lávací film. Středisko je od roku 1980 
pod správou indonéské vlády a ta má 

očividně jiné priority než financování 
a rozvoj tohoto unikátního místa.

Ráno si musíme přivstat. První krmení 
začíná v půl deváté. Se zaplaceným 
permitem procházíme celou vesnicí. Je 
to vlastně taková dlouhá nudle a po úz-
kém chodníčku se dostáváme až 
k řece. Chybí tam most, a tak tvoří při-
rozenou hranici, za kterou by se oran-
gutani neměli dostat. Ti se totiž vody 
bojí.

Dřevěná kánoe zavěšená na laně pře-
váží skupiny turistů na druhý břeh. Ve-
deni průvodcem stoupáme do příkré-
ho kopce. Za necelou čtvrthodinku 
stojíme na nejnavštěvovanějším místě 
celé oblasti. Návštěvníci zůstávají na 
neupraveném svahu. Rangeři vylézají 
po žebříku na dřevěnou plošinu. Mají 
sebou mléko a banány, které sice ne-
patří mezi typickou potravu lidoopů, 
ale velice rádi si na nich pochutnají. 
Obzvlášť, když jsou tak snadno do-
stupné.

Ve větvích to zašumí a na plošinu se 
spouští samice s mládětem. Pije mléko 
z hrníčku a konzumuje banán. Za chvil-
ku přichází další. Banánů bere celý trs 
a šplhá zpět do koruny stromu. Během 
několika minut se kolem plošiny pohu-
puje asi pět dalších lidoopů. Ze svahu 
je na plato krásný výhled a turisté jsou 
nadšeni. Aparáty cvakají, kamery bzu-
čí. Tato procedura se opakuje dvakrát 
denně.

Jeden z rangerů s námi zůstává i po 
odchodu celé skupiny. „Každý nově 
přijatý orangutan je podroben důklad-
né zdravotní prohlídce. Jsou velmi ná-
chylní k běžným lidským infekcím. Pro-
to jim nedovolujeme kontakt s lidmi. 
Bohužel existují „průvodci“, kteří ne-
chávají turisty za úplatu udělat si sní-
mek, jak se drží s orangutanem za 
ruku. Naši práci tím ničí,“ konstatuje 
smutně John. Dobře ví, že špatná eko-



nomická situace nedává vyhlídku na 
lepší budoucnost. Vždyť i peníze ze 
vstupného jsou odváděny do státní po-
kladny a jen malá část z nich je investo-
vána do záchranného programu.

„Máme sotva na očkování a platy. Pro-
to je všechno tak skromné, klece reza-
vé a rozvoj prakticky žádný!“ John si 
uvědomuje, že odbočil a rychle se vra-
cí k náplni své práce. „V první řadě mu-
síme zabránit tomu, aby nově příchozí 
orangutan nakazil ostatní. Držíme je 
proto v karanténě a pozorujeme, jaké 
mají dovednosti a instinkty. Například 
jestli umějí šplhat, trávit přírodní potra-
vu, stavět si hnízdo. Nejhorší je to 
s  těmi, co byli zajati jako mláďata. Ty 
učíme všechno znovu od začátku. V di-
vočině by se to učili šest let.“ Právě tak 
dlouho zůstávají mláďata se svou mat-
kou. Musí získat sílu a jistotu pro pohyb 
ve větvích. U některých se to podaří 
během několika měsíců, jiná se to ne-
naučí nikdy.

Malá samice šplhá kolem a upřeně nás 
pozoruje. „Hlídej si brašnu od foťáku, 
nebo ti ji odnese do hnízda,“ varuje 
John a snaží se ji odehnat. Orangutani 
si stavějí v korunách stromů hnízda 
každý den. Kromě shánění potravy je 
to jejich hlavní denní náplň. Do starých 
hnízd se již nevracejí. Bojí se prý hadů.

„Když ve středisku usoudíme, že oran-
gutan už může žít sám, vypustíme ho 
v okolí plošiny. Chodí se pak přikrmo-
vat a stává se polodivokým,“ tvrdí 
John. „Žije samostatně a my můžeme 
jen kontrolovat, jak se mu daří ve volné 
přírodě.“

Orangutani mizí v džungli a my se vra-
címe na stanici. U klece sedí orangutan 
a komunikuje s tím uvnitř. Je to zvlášt-
ní pocit, ale oči toho uvězněného se 
zdají být opravdu mnohem smutnější 
než toho svobodného. Bariéra mříží 
s přitisknutou tváří a rukou protaženou 
skrz působí srdceryvným dojmem.

John pokračuje ve vyprávění. „Ti, co se 
o sebe dokáží postarat úplně sami, 
jsou vyváženi z dosahu lidí. Hluboko do 
pralesa. Uvolní se tím prostor pro 
ostatní, kteří mohou přicházet na ploši-
nu ke krmení.“ To je však obrovský 
problém. K přepravě tak mohutného 
zvířete je potřeba vrtulník a na to 
v Bukit Lawangu nemají peníze. Prale-
sy jsou v této oblasti likvidovány ve vel-
kém, a tak najít pro orangutany vhodné 
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místo je stále těžší. „Přesto se nám po-
dařilo do přírody začlenit už přes dvě 
stě zvířat. Nejlepší odměnou pro nás je, 
když samice, která prošla rehabilitací, 
porodí v přírodě zdravé mládě,“ raduje 
se John. Vytušil náš opravdový zájem 
o  orangutany a nabídl nám celodenní 
výlet do džungle. Cena dvacet dolarů 
za osobu se zdá být jenom chabým pří-
spěvkem na podporu tak užitečné prá-
ce.

Ráno vyrážíme v šestičlenné skupince 
do džungle. Stačí ujít pár metrů do 
prudkého kopce a můžeme ždímat tri-
ka. Cestu znepříjemňuje obrovská vlh-
kost, horko a pot, který se neodpařuje. 
John nás vede vyšlapanou stezkou. 
Když je potřeba, vytáhne mačetu 
a  cestu proseká. Míjíme gigantické 

stromy. V jejich korunách to čas od 
času zašustí, ozve se křik a nad hlava-
mi se nám přežene nějaký gibon, 
makak nebo prolétne zoborožec. Ces-
ta vede strmě vzhůru nebo klesá prud-
ce dolů. Rovina prakticky neexistuje. 
Zvlhlá bahnitá půda klouže, a tak není 
nouze o krkolomné pády. Při tom mém 
ostatní křičí zděšením. Chráním hlavně 
fotoaparát a bezmocně se řítím ze srá-
zu. K radosti všech se mi nic nestalo. 
Mám ale pocit, že jsem se skutálel do 
ráje. Hluboké údolí, řeka, krásný vodo-
pád a u něj na stromě ve výšce asi 
dvou metrů statná orangutaní matka 
s  rok starým mládětem. Na druhém 
břehu sedí chromý makak a pozoruje 
nás.
Orangutanka se k nám blíží. Jmenuje 
se Cepi. Ochotně pózuje se svým mlá-

dětem, pak ho tiskne k prsu a kojí. Zdá 
se mi, že se na nás usmívá.

Po návratu do střediska sedíme 
s  Johnem nad šálkem horkého čaje. 
Vtom k nám přichází orangutaní mládě. 
Pomalým pohybem mě objímá svou 
dlouhou paží a snaží se co nejvíce při-
tisknout. Jeho velké smutné oči jako by 
se ptaly: „Jak dlouho nás ještě vydržíte 
chránit?“

P.S. Rok po našem odjezdu postihla 
oblast živelná katastrofa. Pravděpo-
dobně v důsledku nelegální těžby dřeva 
se při silných deštích uvolnilo množství 
kmenů a kamení, které zacpaly místa 
zúženého koryta jinak poklidné řeky Bo-
horok. Vytvořily se přírodní přehrady, 
které nevydržely silný nápor nové vody. 

Desetimetrová vlna, která pak během 
jedné noci zasáhla celou vesnici, způ-
sobila nenapravitelné škody. Zemřelo 
několik set lidí, včetně několika turistů. 
Byly zničeny stovky domů, mosty, me-
šity, obchůdky i hotely. 

Několik let se oblast vzpamatovávala 
z totální zkázy. Díky mezinárodní pomo-
ci se to částečně podařilo a oblast je 
dnes opět přístupná turistům.

V malajštině znamená slovo orangutan 
lesní člověk (orang – člověk, utan – les).

Více fotografií naleznete na
www.petrpalous.cz
(Cestování – Indonésie)
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Ceská koalice
proti tabáku
Kolektiv pracovníků České koalice proti tabáku,
info@bezcigaret.cz

Přestože rizika a zdravotní dopady 
kouření jsou již všeobecně známy, 
negativní dopad závislosti na tabáku 
je ve společnosti stále podceňován. 
V tabákovém kouři je obsaženo více 
než 60 kancerogenních látek a kou-
ření se tak ukázalo být významným 
rizikovým faktorem pro řadu onkolo-
gických onemocnění. Velmi dobře je 
například zdokumentována souvis-
lost mezi kouřením a rakovinou plic, 
kde se tento rizikový faktor podílí na 
jejím vzniku z více než 80 %. U kuřá-
ků je riziko vzniku nádorového buje-

Česká koalice proti tabáku (ČKPT) byla založena v roce 
2002 jako nevládní organizace, jejímž cílem je přispět 
k nekuřáckému a zdravějšímu prostředí v České republice. 
Tato organizace řídí několik projektů zaměřených 
na podporu kuřáků v rozhodnutí nekouřit, informování široké 
veřejnosti o problematice a snížení počtu kuřáků v dětské 
populaci.

ní v plicích až 30krát vyšší než u ne-
kuřáků. Ohroženi však nejsou pouze 
aktivní kuřáci, velmi významný je vliv 
i tzv. pasivního kouření. Prevence 
a  léčba závislosti na tabáku tak má 
nezměrný dopad na předcházení 
řady onkologických onemocnění 
a jejich úspěšnější terapii.

Vzhledem k výraznému dopadu kouře-
ní na zdraví lidí je povinností všech 
zdravotníků o těchto rizicích své paci-
enty informovat a zároveň jim nabíd-
nout adekvátní pomoc. V každodenní 
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InfOrmaČní KamPaně

ČKPT pořádá informační kampaně vý-
znamným dnům spojeným s problema-
tikou kouření, jako jsou Mezinárodní 
nekuřácký den nebo Světový den bez 
tabáku. Letošní rok byla například 
uspořádána akce „Vyměň krabičku“. 
V rámci této akce byly propojeny pro-
jekty určené pro děti a projekty na pod-
poru odvykání kouření. Kuřáci měli le-
tos díky této akci jedinečnou šanci vy-
měnit krabičku cigaret za ručně malo-
vanou krabičku „necigaret“ od dětí, 
které se zúčastnili našeho preventivní-
ho programu. V rámci akce měli obča-
né Prahy rovněž příležitost konzultovat 
možnosti odvykání kouření s odborný-
mi konzultanty a nechat si změřit množ-
ství oxidu uhelnatého ve vydechova-
ném vzduchu.

neKUřácKý POdnIK

Vytvářet nekuřácké pracovní prostředí 
je aktuální světový trend, který přijímá 
již mnoho zemí včetně České republi-
ky. Přechod na nekuřácké prostředí 
může být pro zaměstnance závislé na 
tabáku stresující situace, proto ČKPT 
připravila program, který má za cíl po-
moct kuřákům vyrovnat se s touto situ-
ací. Projekt Nekuřácký podnik je při-
praven v několika variantách a ve spo-
lupráci s vedením podniku nabízí za-
městnancům odborné konzultace 
v otázkách odvykání kouření a zvládání 
stresových situacích spojených s ome-
zenou možností kouření. 

Zbavit se zlozvyku, jakým je závislost 
na tabáku, není jednoduché, ale je to 
možné a toto úsilí se vždy vyplatí. Aby-
chom byli úspěšní v boji proti kouření, 
je třeba využít všech dostupných mož-
ností motivace k odvykání. Jednou 
z efektivních cest, jak snížit počet kuřá-
ků v naší populaci, je spolupráce 
s Českou koalicí proti tabáku.

Věříme, že i vy máte zájem na zdraví 
vašich pacientů a zákazníků a pomůže-
te nám šířit informace o těchto progra-
mech mezi ně.

Více informací o organizaci a proble-
matice tabáku se můžete dozvědět na 
www.bezcigaret.cz nebo kontaktujte 
naši Linku pro odvykání kouření.

praxi není zpravidla příliš prostoru pro 
rozebírání osobních důvodů kouření 
a dalších strategií, jak se vyhnout ná-
strahám nebo abstinenčním přízna-
kům. Proto je důležité, aby lékaři, sest-
ry, farmaceuti i další zdravotníci měli 
možnost odborné podpory ze strany 
institucí specializujících se na proble-
matiku odvykání kouření. Z tohoto dů-
vodu připravila Česká koalice proti ta-
báku několik projektů, kterými se snaží 
podpořit lékaře a které mohou zdravot-
níci využít pro své pacienty.

LInKa PrO OdVyKání KOUření

Linka pro odvykání kouření funguje již 
od roku 2005 a je určena především 
kuřákům, kteří se rozhodnou zanechat 
kouření. Kuřáci zde mohou získat nejen 
obecné informace o možnostech léčby 
závislosti na tabáku, ale na základě 
rozhovoru s odborným konzultantem 
jim může být doporučena léčba zo-
hledňující jejich individuální potřeby. 
Odvykající kuřáci zde mohou získat 
podporu a motivaci v nelehkém období 
odvykání. Linku však mohou využít 
i  nekuřáci, kteří potřebují získat infor-

mace o dopadu kouření na lidský orga-
nizmus nebo jinou informaci spojenou 
s problematikou. Linka pro odvykání 
kouření navíc úzce spolupracuje s cen-
try léčby závislosti na tabáku a volají-
cím tak může zprostředkovat osobní 
setkání s lékařem.

V rámci tohoto projektu organizace 
spolupracuje s obdobnými linkami 
v  zahraničí, např. „Quitlines“ z USA 
a  ze zemí západní a střední Evropy 
a tento projekt je zapojen do evropské-
ho sdružení linek pro odvykání kouření 
ENQ.

Linka je v provozu každý všední den od 
14 do 18 hodin na telefonním čísle 
844 600 500. Volání je za cenu místní-
ho hovorného z celé České republiky.

Pokud se tedy lékař v rámci své odbor-
né praxe setká s pacientem, který je 
závislý na tabáku, má možnost, kromě 
běžných doporučení, informovat paci-
enta o Lince pro odvykání kouření. Pa-
cientovi se tak dostane podrobných 
konzultací, které mu umožní dlouhodo-
bou a individuální spolupráci s odbor-
níkem v oblasti odvykání kouření.

děTsKé PreVenTIVní PrOgramy 
POřádané ČKPT

Kouření dětí a mladistvých je dlouho-
dobý a celosvětový problém, se kterým 
se snaží vypořádat mnoho světových 
organizací a institucí. Většina kuřáků 
začala kouřit před dosažením věku 
18 let a kouření v dětské populaci je tak 
klíčové pro celou tabákovou problema-
tiku. Česká koalice proti tabáku se in-
tenzivně věnuje preventivním progra-
mům, které mají za cíl děti informovat 
o rizicích spojených s užíváním tabáku, 
a snaží se tak přispět ke snížení počtu 
budoucích kuřáků. ČKPT ve spolupráci 
s britskou organizací vyvinula metodi-
ku pro školní preventivní programy. 
Tyto programy jsou realizovány pro 
děti od mladšího školního věku až po 
žáky středních škol. Cílem programu je 
interaktivní a hravou formou dětem 
předat základní informace o kouření 
a  naučit je zvažovat rizika spojená 
s kouřením.

ČKPT rovněž spravuje webové 
stránky www.nekuratka.cz, které se 
jako jediné dětské stránky v České 
republice zabývají problematikou 
kouření.

Snaha o upozornění na problematiku 
kuřáckých restauračních zařízení

Informační stánek k příležitosti 
Světového dne bez tabáku
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Lécba závislosti 
na tabáku
v onkologické péci
- role sestry
stanislava Kulovaná, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Vladislava felbrová, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Kateřina malá, Kardiologické oddělení Interní kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha
eva roubíčková, Radioterapeutická a onkologická klinika Nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Cílem konference bylo oslovit vedoucí 
sestry v onkologické péči v České re-
publice, které by v budoucnu mohly 
pořádat kurzy pro sestry a školit další 
české sestry v prevenci a léčbě závis-
losti na tabáku. 

Přednášející sestry informovaly o epi-
demiologii kuřáctví, o škodlivosti kou-
ření a vlivu na zdraví. Radily, jak správ-

díky projektu International society of nurses in cancer care (Isncc, mezinárodní 
společnost sester v onkologické péči), který podpořila nadace Bristol-myers squibb 
„Bridging cancer care“, ve spolupráci s Onkologickou sekcí České asociace sester 
a společností pro léčbu závislosti na tabáku se 23. června 2011 uskutečnila pilotní
konference sestry v onkologické péči a léčba závislosti na tabáku.

ně edukovat pacienty. Při edukaci se-
strám mohou pomoct jednotlivé kroky 
z programu, který je hodně využíván 
pro svou jednoduchost a malou časo-
vou náročnost: Program 5P, jehož 
body jsou: Ptej se na kouření (každého 
pacienta), Poraď přestat kouřit (každé-
mu kuřákovi), Posuď ochotu přestat 
(pokud nechce přestat, motivuj), Po-
moz s léčbou (intervence dle časových 

možností v rozsahu do několika minut), 
Plánuj kontroly (zvýší úspěšnost).
Dále se účastníci konference dověděli, 
jaké léky jsou v ČR dostupné při léčbě 
této nemoci. Kromě léků vázaných na 
předpis (vareniklin, bupropion) mohou 
sestry doporučovat především náhrad-
ní terapii nikotinem, která je volně pro-
dejná v lékárně ve formě náplastí, žvý-
kaček nebo inhalátoru.
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Praha, hotel Hilton, 9.–13. 9. 2010, 
informace na www.isncc.org

•	 Společnost pro léčbu závislosti na 
tabáku se sesterskou sekcí včetně 
Doporučeného postupu pro léčbu 
závislosti na tabáku pro sestry 
www.slzt.cz

Samozřejmě sestry by především měly 
být pro své pacienty nekuřáckým pří-
kladem – u nás jich zatím kouří zhruba 
40 %, proto by tyto kurzy mohly být 
i  motivací pro sestry, které kouří, aby 
se své závislosti zbavily.

Českou republiku si tato mezinárodní 
organizace sester vybrala pro aktivity 
českých sester, které vzdělávají své 
kolegyně v léčbě závislosti na tabáku 
systematicky již od roku 2007 – jejich 
kurzy prošlo již na 500 sester. Více in-
formací na webové stránce Společnos-
ti pro léčbu závislosti na tabáku 
www.slzt.cz.

V září 2012 (9.–13. 9.) se bude v hotelu 
Hilton v Praze konat mezinárodní kon-
ference Ošetřovatelství v onkologické 
péči a den před jejím zahájením bude 
zopakován tento celodenní kurz pro 
další účastníky z řad onkologických 
sester.

další informace:

•	 International Society of Nurses in 
Cancer Care www.isncc.org

•	 17. mezinárodní konference Ošet-
řovatelství v onkologické péči, 
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1. KONGRES 
ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE

Farmakoterapie antipsychotiky a antidepresivy

7. - 8. října 2011, Wellness Hotel STEP, Praha

www.coskf.cz

Témata přednášek
Úvodní přednášky

Koncepce oboru klinické farmacie v ČR
Klinická farmakologie a klinická farmacie (SR)

Clinical Pharmacy Development in Austria
Psychiatrická farmakoterapie

SNRI, jsou zástupci této skupiny stejní?
Alkoholický mozek a psychofarmaka, paradoxní reakce

Psychofarmaka a deliria

Round Table: Racionální kombinace antidepresiv 
a antipsychotik v terapii depresivního syndromu

Přednášky klinických farmaceutů
Zkušenosti s psychiatrickou medikací v klinickofarmaceutické praxi 

Volná sdělení

Sekretariát kongresu:
AMCA, spol. s r.o., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2

tel.: 221 979 351, 731 496 060, fax: 221 979 352, e-mail: amca@amca.cz, www.amca.cz



KALENDÁR
NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ
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AKCE V ČR

13. 10. - 15. 10.
XVIII. Jihočeské onkologiké dny
Zámecká jízdárna
Český Krumlov

VI. Brněnské hematologické dny
Hotel Voroněž
Brno

01. 11. - 02. 11. 10. 11. - 11. 11.
XIX. Pneumoonkologické dny
 
Darovany

19. onkologicko-urologické sympozi-
um a 15. mammologické sympozium

Policejní akademie ČR
Lhotecká 7/559, Praha 4

17. 11. - 19. 11. 24. 11. - 25. 11.
III. česko-slovenská konference 
paliativní medicíny
 
Olomouc

AKCE V ZAHRAniČí

ECCO 16 - 36th ESMO Multidisci-
plinary Congress: Integrating basic 
& translational science, surgery, 
radiotherapy, medical oncology & care
Stockholm Massan
Stockholm, Sweden

23. 09. - 27. 09.
XLVIII.Bratislavské onkologické dni 
a XXII. celoslovenská konferenciá 
sestier pracujúcich v onkológii

Holiday inn
Bratislava, Slovensko

06. 10. - 07. 10.
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