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Vážené kolegyne...
         Vážení kolegové...

ˇ

Když jsem byla oslovena ohledně úvodníku pro číslo, které držíte ve svých 
rukách, zdálo se mi, že se musí jednat o žert. Relativně nedávno jsem se stala 
matkou a mám přesně ten pocit, kterému se říká „vykojený mozek“. Netušila 
jsem, čím bych mohla přispět, neboť namísto pročítání odborných periodik nyní 
studuji knihy typu: Něžná náruč rodičů, Rozvíjej se děťátko a podobné, namísto 
plánování příprav v robotu CytoCare nyní plánuji maximálně jestli mezi dvěma 
kojeními zvládneme návštěvu u lékařky a ještě nákup, nebo jen lékařku, 
namísto propočítávání dávek cytostatik počítám, jestli miminko spotřebovalo 
předepsaný denní počet plen… a tak dále, však to znáte. Můj život se zkrátka 
radikálně změnil. Najednou mne ale napadla podivná paralela: nezmění se 
snad každému člověku, kterému je diagnostikováno nádorové onemocnění, 
také život dost radikálně? Co dále vnímám ve své nové roli, je to, že jsem se 
z naprosto samostatného člověka stala náhle člověkem závislým na pomoci 
druhých. Jedná se o situace, které jsem si dříve neuvědomovala, např. nástup 
a výstup s kočárkem ve stanicích metra, které nejsou vybaveny výtahem. 
Nezbývá než oslovit kolemjdoucí a požádat o pomoc. Upřímně, moc se mi do 
toho nechce, ale nic jiného nezbývá, a tak jsem vždy velmi vděčná, když mne 
oslovený neodbude, ale naopak rád pomůže. Není zde opět podivná paralela 
s (nejen) onkologickým pacientem? Vždyť člověk předtím naprosto soběstačný 
se také stává závislý na pomoci nejen svých nejbližších, ale také svého okolí. 
Mnohdy je mu hloupé si o tuto pomoc říct. A rozhodně je velmi vděčný, pokud 
se mu pomoci dostane.

Troufnu si říci, že mne mateřství učinilo vnímavější k potřebám svého okolí a to 
je dobře. Troufnu si vyslovit přání, abychom se všichni zamýšleli nad tím, jak 
našim pacientům pomoci nejen po odborné stránce, ale také lidsky. A doufám, 
že se vám toto další číslo časopisu Onkologická Farmacie bude číst stejně 
dobře jako čísla předešlá a shledáte jej stejně zajímavým.

To vám ze srdce přeje
Petra Vašutová

PharmDr. Petra Vašutová 
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, 
vedoucí oddělení přípravy cytostatik
(nyní na mateřské dovolené)
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Mgr. Petr Palouš,
vedoucí lékárník – Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově

Před několika lety se i na českém trhu s cytostatiky začaly objevovat ampulky, které byly 
chráněny proti nárazu, rozbití či rozlití obsahu. Na Brněnských onkologických dnech 
nabídla tehdy renomovaná farmaceutická firma každému z účastníků možnost „udeřit“ 
s ampulkou v ochranném obalu z výšky dvou metrů o dlažbu na zemi.
Komu by se podařilo ampuli rozbít, vyhrál by fotoaparát. I po dvou dnech snažení desítek 
zájemců zůstával aparát stále v rukách zaměstnanců společnosti.

Když jsem produkt dané firmy ukládal později v lékárně do regálu, zabalený v originálním 
papírovém obalu, upadl mi z výše pasu na zem tak nešťastně, že se po chvíli začal obsah 
ampule rozlévat kolem krabičky! Nezbývalo než použít sadu k likvidaci nehody a na 
dvacet minut omezit provoz oddělení. Žádnou odměnu jsem již nedostal.

Od té doby se v ochranných obalech 
cytostatik na českém trhu dosáhlo 
značného pokroku. Nacházíme je dnes 
jako běžnou součást produktů většiny 

firem. Baleny jsou jednotlivě nebo i po 
několika kusech a výrazně napomáhají 
k zajištění bezpečného transportu 
a k bezpečné manipulaci od příjmu až 

po konečnou likvidaci. Je potěšující, že 
se tyto obaly stávají samozřejmostí 
i  u  produktů určených pro český trh. 
Můžeme se setkat s plastovými defor-

Ochranné obaly
Onco-Safe / Sandoz
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Vzhledem k poměrně značné rozmani-
tosti a odlišnosti používaných materiá-
lů a originálních názvů jednotlivých vý-
robců jsme se rozhodli tomuto tématu 
věnovat větší pozornost. Postupně se 
vám pokusíme tyto užitečné pomůcky 
představit. Jako první jsme vybrali 
ochranný obal firmy Sandoz, známý 
pod názvem ONCO-SAFE.

Onco-Safe je unikátní ochranný obal 
vyvinutý společností Ebewe. Záměrem 

společnosti bylo vytvoření speciálního 
pouzdra, které by splňovalo přísná kri-
téria pro bezpečný transport a manipu-
laci s cytostatiky. Podařilo se vyvinout 
praktický kontejner, který:

•	 Chrání ampuli před mechanickými 
nárazy během transportu

•	 Chrání ampuli před rozbitím 
•	 Chrání ampuli před rozlitím
•	 Chrání před případnou kontamina-

cí vnějšího povrchu ampule

movatelnými, ale nerozbitnými ampul-
kami, ochrannými fóliemi, které v pří-
padě prasknutí skleněné ampule nedo-
volí rozlití obsahu, nebo s nejrůznějšími 
plastovými kontejnery se šroubovacím 
uzávěrem. Takové pomůcky zabraňují 
nejen možnému rozlití a rozsáhlé kon-
taminaci v případě poškození primární-
ho obalu, ale díky používaným výrob-
ním technologiím současně snižují vý-
skyt povrchové kontaminace primár-
ních i sekundárních obalů.



mycím a čisticím procesem. Každou lé-
kovku kontroluje školený personál. Po 
dekontaminaci proběhne kontrola 
a označení lékovky štítkem. Plně auto-
matizovaným procesem proběhne ba-
lení ampule do Onco-Safe a následně 
do papírové krabičky.

Onco-Safe je vyráběn ve dvou varian-
tách. Onco-Safe OS pro všechna cy-
tostatika společnosti Ebewe s obje-
mem větším než 10 ml. Je běžně do-
stupný na našem trhu. A Onco-Safe SV 
(small volume) pro lahvičky s objemem 
menším než 10 ml. Určen je pouze pro 
balení po pěti ampulích a v naší repub-
lice není dostupný.

Technologické fórum
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Onco-Safe byl vyvinut z podnětu spo-
lečnosti Ebewe, vlastní výroba však 
probíhá mimo provozy firmy.

Onco-Safe je mimořádný tím, že:

•	 Je vyroben z praktických materiá-
lů (polypropylen PP, polyetylén 
PE), neobsahuje PVC, rozpouště-
dla, barviva či pigmenty

•	 Je vyroben z průhledných materiá-
lů umožňujících snadnou detekci 
štítku a barevného kódu přípravku, 
stejně jako vznik případného pre-
cipitátu uvnitř ampule

•	 Speciální fixační mechanismus 
udržuje v několika pevných bo-
dech ampuli v bezpečné stabilní 
poloze

•	 Mezi vnější stěnou vsazené ampu-
le a vnitřní stěnou kontejneru je vy-
tvořena vzduchová kapsa, která 
slouží jako nárazníková zóna 

a  chrání ampuli při pádu nebo 
před jinými mechanickými nárazy

•	 Těsný šroubovací uzávěr zabraňu-
je rozlití v případě poškození am-
pule 

•	 Vložením ampule do pouzdra do-
chází k výraznému snížení rizika 
kontaktu pracovníka s kontamino-
vaným povrchem ampule

Je možné vyhledat řadu studií proka-
zujících kontaminaci obalů. Rozdíly 
mohou být značné. Od těžko deteko-
vatelných množství až po okem viditel-
né krystaly. Záleží na výrobci, resp. na 
výrobním procesu.

Společnost Sandoz věnuje povrchové 
kontaminaci velkou pozornost. Během 
výroby je používán sofistikovaný mycí 
postup, redukující případnou kontami-
naci povrchu lékovek. Ihned po napl-
nění a uzavření prochází každá lékovka 

LiTeraTura:

Materiály dodané firmou Sandoz



Onco-Safe OS - manipulace

Krok 1:
Dezin�kujte neotevřený Onco-Safe OS před vložením 
do laminárního boxu nebo izolátoru.

Krok 2:
Otevřete Onco-Safe OS v laminárním boxu
nebo izolátoru odšroubováním uzávěru ve směru šipky.

Krok 3:
Odstraňte plastový kryt a dezin�kujte punkční zátku.

Krok 4:
Vialka se nikdy nevyndává z plastového kontejneru,
při přípravě se vždy používá s Onco-Safe OS.
Onco-Safe OS je kompatibilní se všemi běžně užívanými
transferovými systémy.

Krok 5:
Onco-Safe OS je vyroben z polypropylenu a měl by být
zlikvidován jako jedna jednotka společně s vialkou dle místních regulí.

SANDOZ s.r.o.
U Nákladového nádraží 10, 130 00 PRAHA 3
www.sandoz.cz
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Cytotoxická léčiva jsou nepostradatelná v léčbě rakoviny, zároveň jsou však potenciálně 
nebezpečnými látkami, které mají být bezpečně uchovávané 24 hod. denně z důvodu 
ochrany pracovníků, kteří s nimi manipulují. Karcinogenní, mutagenní a teratogenní 
potenciál těchto léčiv představuje vážné riziko pro zdraví lidí podílejících se na výrobě, 
přípravě a aplikaci těchto látek.

Práce s nebezpečnými léčivy nebo v jejich blízkosti ve zdravotnických zařízeních může 
vyvolat kožní vyrážku, neplodnost, spontánní potrat, abnormality plodu a pravděpodobně 
i leukemii nebo jiné malignity [1].

Wolfgang Teichmann,
Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV

Vertikální
shock testy 
s ochrannými obaly
cytotoxických lécivˇ

Z těchto důvodů se zveřejňují a vydá-
vají směrnice a standardy týkající se 
bezpečné manipulace a přípravy cyto-
toxických léčiv. Mezinárodní organiza-
ce onkologických farmaceutů (Interna-
tional Society of Oncology Pharmacy 
Practitioners – ISOPP) vydala v r. 2007 
standardy postupů pro bezpečnou ma-
nipulaci s cytotoxickými látkami; oddíl 
2 popisuje transport cytotoxických lá-
tek [2]. Cytotoxické látky musí být za-
baleny, skladovány a transportovány 
takovým způsobem, aby se předešlo 
poškození a následné kontaminaci 
okolního prostředí, léčiva jako takové-
ho a personálu, který je běžně zapojen 

do práce a transportu 
těchto léčiv. Od do-
davatelů cytotoxic-
kých léčiv je požado-
váno vytvoření tako-
vého primárního oba-
lu z nerozbitného ma-
teriálu, který bude 
minimalizovat riziko 
rozbití. Toto zahrnuje 
skleněné lékovky do-
dávané ve speciálně 
navržených kontejne-
rech anebo skleněné 
lékovky obalené 
plastovou fólií.

10

Byly TeSTOváNy NáSledujíCí vzOrKy

Produkt A 10 ml

Produkt B 10 ml

Produkt C 10 ml

Produkt D 10 ml

Produkt A 100 ml

Produkt B 100 ml

Produkt C 100 ml

Ochranný kontejner

Plastová fólie, zesílené dno

Plastová fólie

Skleněná lékovka bez ochranného obalu

Ochranný kontejner

Plastová fólie, zesílené dno

Plastová fólie
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Jelikož jsou k dispozici různé typy oba-
lů, porovnávali jsme nechráněné skle-
něné lékovky se skleněnými lékovkami 
s plastovou fólií a skleněné lékovky 
v  ochranném kontejneru za definova-
ných podmínek. Nechráněné skleněné 
lékovky byly testovány, aby se obecně 
definovalo riziko rozbití, zatímco lékov-
ky s ochranným obalem byly porovná-
vány s ohledem na rozsah ochrany 
proti rozbití.

MeTOdy

Testy byly uskutečněny za použití spe-
ciálního stolu pro testování síly dopadu 
u různých obalů. Plochou dopadu byla 
ocelová deska krytá plastovou deskou. 
Testy byly prováděny v souladu s nor-
mou DIN EN 22 248.

První část testu byla provedena s na-
růstající výškou pádu. Začínalo se na 
výšce 90 cm, 10 vzorků každého pro-

duktu bylo testováno s výškou narůsta-
jící o 20 cm až do výšky 390 cm. V této 
etapě se vzorky opakovaně používaly 
k  testování. Naměřená hodnota byla 
průměrnou výškou pádu, při které do-
šlo k rozbití.

Každý vzorek v této etapě testu byl vy-
staven maximální zátěži z důvodu opa-
kovaného testování. Ačkoli tato meto-
da neodráží reálné podmínky, je velmi 
častou metodou testování obalů a je 
vhodná pro zjištění horního limitu pro 
každý obal.

Druhá část byla uskutečněna s kon-
stantní výškou pádu, simulující reálné 
podmínky díky jednotlivému testování 
každého vzorku. Deset vzorků každého 
produktu bylo testováno na 120 cm, 
10 vzorků každého produktu na 150 cm 
a 10 vzorků každého produktu na 
180  cm. Naměřená hodnota odrážela 
stupeň selhání (% rozbitých lékovek).

výSledKy

Testy s narůstající výškou pádu ukáza-
ly, že produkt A (s ochranným kontej-
nerem) měl nejlepší výsledky u obou 
velikostí balení (10 ml a 100 ml). Prů-
měrná výška pádu, při které došlo 
k rozbití, je znázorněna na grafu č. 1.

U ochranného obalu produktu A byla 
naměřena průměrná výška pádu 
336 cm (10 ml) a 186 cm (100 ml). Tyto 
údaje jednoznačně prokazují, že pro-
dukt A nabízí nejlepší ochranu před 
rozbitím, dokonce i v případě extrém-
ních zátěžových podmínek z důvodu 
opakovaného testování.
Testy s konstantní výškou pádu proká-
zaly srovnatelné výsledky. Produkt A 
(s  ochranným kontejnerem) zajišťuje 
nejlepší ochranu proti rozbití. Průměrný 
stupeň selhání (% rozbitých lékovek) je 
znázorněn na grafu č. 2.

závěr

Na základě výsledků u skleněných lé-
kovek bez ochranného obalu se vyso-
ce doporučuje používání přípravků 
s  doplňkovým ochranným obalem. 
S  ohledem na ochranu před rozbitím 
systém využívající ochranný kontej-
ner nabízí lepší bezpečnost pro uži-
vatele v porovnání s produkty s plas-
tovou fólií – dokonce i v případě zesí-
leného dna.

Příklady testovaných obalů

Graf 1

Graf 2

LiTeraTura:

1. NIOSH Alert: Preventing occupational 
exposures to antineoplastic and other 
hazardous drugs in healthcare settings 
2004. US Department of Health and Hu-
man Services, Public Health Service, Cen-
ters for Disease Control and Prevention, 
National Institute for Occupational Safety 
and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 
2004 – 165.
2. ISOPP standards of practice. Safe han-
dling of cytotoxics. J Oncol Pharm Pract. 
2007; 13 Suppl:1–81.
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Zaostrenoˇ

Redakce časopisu Onkologická Farmacie 
 
O rozhovor jsme požádali vedoucí oddělení přípravy cytostatik 
PharmDr. Jindřišku Hofmanovou z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

MOHla byste náM POPsat, JaK 
PRObíHaly PříPRavy PřeD Ote-
vřeníM HRaDecKéHO ODDělení 
PříPRavy cytOstatiK a  JaKé 
bylO saMOtné zaHáJení PRO-
vOzu?
Naše oddělení přípravy cytostatik za-
hájilo provoz v srpnu roku 2009. Letos 
jsme tedy oslavili druhé narozeniny. 
Zahájení provozu předcházelo přibližně 
roční období, kdy jsme, kromě vlastní 
stavby celého pracoviště, řešili i  pří-
strojové vybavení, personální zabezpe-
čení, organizační záležitosti zejména ve 
vztahu ke klinikám či vytvoření doku-
mentace (provozního řádu, standard-
ních operačních postupů, technologic-
kých předpisů).

Již během stavby a zařizování nového 
oddělení bylo rozhodnuto o  vybavení 
pracoviště gravimetrickým počítačo-
vým programem, který umožňuje přes-
nou a kontrolovanou přípravu cytosta-
tik. Díky tomu proběhlo přizpůsobení 
izolátorů a dalšího zařízení gravimetric-
kému softwaru s předstihem a nebylo 
nutné zohledňovat tyto aspekty doda-
tečně, což by bylo samozřejmě proble-
matičtější. 

Ve srovnání s  obdobnými pracovišti 
jsme měli mnoho příprav jednodušších,  
a to díky tomu, že naše oddělení vzni-
kalo v době, kdy v ČR již řada takových 
pracovišť fungovala a bylo možné po-
radit se s  kolegy, inspirovat se jejich 

zkušenostmi a zaběhnutou praxí. Velmi 
ráda bych zde poděkovala zejména ko-
legyním a  kolegům z Masarykova on-
kologického ústavu, VFN v Praze a FN 
Motol, kteří nám umožnili stáže na 
svých pracovištích, s  velkou ochotou 
nám věnovali čas a  předávali svoje 
zkušenosti a cenné rady.

začátKy bývaJí častO PROvá-
zeny neJRůzněJšíMi ObtížeMi…
I když náběh nového pracoviště pečli-
vě plánujete a rozmýšlíte, ve chvíli, kdy 
dojde „na věc“ a pracoviště začne sku-
tečně fungovat, je nutné řadu věcí po-
změnit, optimalizovat a řešit problémy, 
které jste neočekávali. Před rozjetím 
ostrého provozu jsme trénovali nane-
čisto práci v  izolátoru a  učili jsme se 
obsluhovat počítačový program. Přes-
to teprve delší praxe vedla k  získání 
zručnosti a  rychlosti. Výhodou byla 
skutečnost, že většina našich pracov-
níků měla již dříve zkušenost s  prací 
v čistých prostorech a s přípravou in-
fuzních a injekčních přípravků (příprava 
all in one vaků, příprava radiofarmak) – 
znali tedy zásady práce v čistých pro-
storech a uměli manipulovat s ampule-
mi, stříkačkami, infuzními vaky apod. 
Přesto však i  nám pár měsíců trvalo, 
než se pracoviště zaběhlo a vypilovali 
jsme systém práce uvnitř oddělení 
i spolupráci s klinikami.

Na počátku jsme se stejně tak jako naši 
kolegové z  jiných nemocničních léká-
ren setkávali s  nepříliš pozitivním pří-
stupem klinik k  našemu oddělení. 
Skepse pramenila z jejich (pochopitel-
né) nedůvěry a  obav, zda budeme 

ˇ ˇ
ˇ



schopni zajistit přípravu cytostatik 
v  požadované kvantitě a  rychlosti. 
Obávali se, že se celý proces přípravy 
medikace pro pacienta velmi zkompli-
kuje a prodlouží. Požadavek na co nej-
rychlejší dodání připravených cytosta-
tik je zásadní zejména u ambulantních 
pracovišť –  stacionářů, které mají pa-
cienty objednané v  daném časovém 
sledu, projde jimi denně velké množství 
pacientů a  je zde vhodné, aby přede-
vším déletrvající chemoterapie byly po-
dávány dopoledne a jejich aplikace se 
neprotahovala do pozdních odpoled-
ních hodin.

Ano, je jasné a  nezpochybnitelné, že 
pokud připravujete cytostatika dle plat-
ných standardů a  legislativních poža-
davků na oddělení přípravy cytostatik, 
nikdy nedosáhnete takové rychlosti 

jako sestra, která připravovala medika-
ci na základě ordinace lékaře přímo 
u pacienta. Přesto si dovolím tvrdit, že 
prodleva od předepsání medikace po 
její předání aplikující sestře není tako-
vá, aby nepříznivým způsobem ovlivni-
la chod a systém péče o pacienty a vý-
razně prodlužovala čekání pacientů. 
Dalo by se říci, že zde funguje známý 
přístup „něco za něco“. V tomto přípa-
dě je kvalita a bezpečnost (pro pacien-
ta i pro zdravotnický personál) připra-
vených cytostatik zaplacena větší ča-
sovou náročností přípravy a další logis-
tiky.

Musím ale poznamenat, že strach a ne-
důvěru ze strany zdravotnického per-
sonálu jsme vnímali zejména před za-
hájením provozu. V okamžiku, kdy lé-
kaři i sestry viděli, že naše spolupráce 
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může fungovat a  my zvládneme včas 
zajistit vše potřebné, jejich obavy se 
rychle rozplynuly. Věřím, že dnes větši-
na z  nich považuje naše oddělení za 
přínos a do minulosti by se vracet ne-
chtěla.

Velkým problémem, se kterým jsme se 
na začátku potýkali, bylo personální 
zabezpečení oddělení, zejména pak 
pokud se jedná o  farmaceutické asis-
tenty a sanitáře. O získání potřebného 
počtu zaměstnanců jsme se opravdu 
snažili téměř celý 1 rok. Jedná se totiž 
o práci v rizikovém prostředí, práci ná-
ročnou a zodpovědnou a v případě sa-
nitářů i  s  potřebou časové flexibility 
(ranní směna začíná ve 4:00, odpolední 
končí v 17:30–18:30). S potěšením mu-
sím konstatovat, že dnes již máme ko-
lektiv relativně stabilní, pouze s  přiro-
zenou obměnou pracovníků.

PřiPRavuJete PaRenteRální 
cHeMOteRaPii PRO OnKOlOgic-
Ké Pacienty. zaJišťuJe vaše 
ODDělení Ještě něJaKé Další 
činnOsti?
Relativně významnou část práce far-
maceutů našeho oddělení představuje 
spolupráce na klinickém hodnocení. 
FN HK je velmi aktivní z pohledu zapo-
jení do klinického výzkumu a velké pro-
cento studií, které zde probíhají, spadá 
do oboru onkologie a  hematoonkolo-
gie. Jejich farmaceutickou agendu mají 
na starosti právě farmaceuti našeho 
oddělení. Ti zodpovídají za hodnocená 
léčiva (objednávání, příjem, uchovává-
ní, přípravu, výdej), vedou podrobnou 
dokumentaci a úzce spolupracují s ce-
lým studijním týmem.

Další oblastí, které se věnujeme, je vý-
uková činnost. Podílíme se na výuce 
atestujících farmaceutů v rámci specia-
lizačního vzdělávání, výuce studentů 
hradecké farmaceutické fakulty a stu-
dentů oboru diplomovaný farmaceutic-
ký asistent. Na výukové a přednáškové 
činnosti se nepodílí pouze farmaceuti, 
ale velmi úspěšně se zapojují i  farma-
ceutičtí asistenti.

s JaKýMi DiagnózaMi se setKá-
váte neJčastěJi?
Diagnózy, se kterými se léčí naši 
pacienti, korelují s  incidencí nádorů 
v ČR. Nejčastěji tedy připravujeme léči-
va pro pacienty s kolorektálním karci-
nomem, karcinomem prsu, plic a pro-
staty, nádory urogenitálními a gyneko-
logickými. Součástí FN HK je i odděle-
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ní klinické hematologie, které pečuje 
o  nemocné s  malignitami krvetvorné 
tkáně a uzlin, jako jsou různé typy leu-
kemií, lymfomů, mnohočetný myelom 
či myelodysplastický syndrom. Fakult-
ní nemocnice Hradec Králové disponu-
je také transplantačním oddělením, 
kde se léčí nemocní vysokodávkovou 
chemoterapií s následnou autologní či 
alogenní transplantací kmenových kr-
vetvorných buněk.

Cytostatika se však nepoužívají pouze 
v onkologických oborech. S  jejich po-
dáním se můžeme setkat i  při terapii 
chorob s  autoimunitním podkladem – 
např. u  pacientů s  revmatoidní artriti-
dou, určitými typy vaskulopatií, systé-
movou sklerodermií, systémovým lu-
pusem erythematodes, z  neurologic-
kých diagnóz pak např. u  pacientů 
s roztroušenou sklerózou.

Mezi naše pacienty patří i  ti nejmenší 
z hematoonkologického oddělení Dět-
ské kliniky.

KOliK Máte na ODDělení PRa-
cOvníKů?
Naše oddělení patří svojí velikostí ke 
středním. Měsíčně připravíme v  prů-
měru přibližně 2 400 jednotlivých 
medikací.

V  tuto chvíli jsou na oddělení zaučeni 
4  vysokoškoláci, 10 farmaceutických 
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asistentů a  4 sanitáři, ovšem většina 
pracovníků se střídá a pracuje i  na ji-
ných odděleních lékárny. Standardní 
počet zaměstnanců, kteří se běžně na 
oddělení vyskytují, jsou 2–3 vysoko-
školáci, 5–7 farmaceutických asistentů 
a 2 sanitářky.

JaK byste POPsala tecHnicKé 
vybavení vašeHO ODDělení?
Disponujeme třemi izolátory a  jedním 
laminárním boxem pro předplňování 
infuzních setů. Provoz na všech třech 
izolátorech běží většinou pouze v do-
poledních hodinách, kdy je největší ná-
por požadavků daný ambulantní slož-
kou klinik. V  odpoledních hodinách 
většinou již připravujeme pouze ve 
dvou izolátorech. Zakoupení tří izoláto-
rů, přestože nejsou plně využity po celý 
den, hodnotím velice kladně i z důvodů 
možných nejrůznějších technických 
problémů, které občas mohou nastat 
a jeden z izolátorů vyřadit z provozu.

vaše PRacOviště Patří K  neJ-
PRestižněJšíM v  česKé RePub-
lice. nabízíte něcO, číM se OD 
OstatnícH PRacOvišť tOHOtO 
tyPu ODlišuJete?
Během nepříliš dlouhé existence naše-
ho oddělení jsme kromě běžných pří-
prav řešili i určité nezvyklé lékové for-
my s obsahem cytostatik, např. přípra-
vu očních kapek s obsahem mitomyci-
nu či přípravu chemoterapie pro trans-
arteriální chemoembolizaci. Podstatou 
této přípravy je navázání cytostatika na 
nosič, kterým jsou hydrogelové, bio-
kompatibilní, nevstřebatelné mikrosfé-

ry. Tento systém je následně zaveden 
pacientovi do přívodné tepny nádoru 
a přes ni do nádorové masy, díky če-
muž bývá v  nádoru dosaženo vysoké 
koncentrace cytostatika. Kromě cyto-
toxického působení se touto léčebnou 
metodou dosahuje i  ischemizujícího 
účinku tak, že mikrosféry uzavřou krev-
ní řečiště nádoru.

Určitou odlišností od většiny českých 
pracovišť je také gravimetrický způsob 
přípravy s  podporou softwaru Cato, 
který je určen pro plánování, předepi-
sování a přípravu cytostatik.

Můžete náM Přiblížit, JaK PRO-
bíHá gRaviMetRicKá PříPRava 
cytOstatiK?
Gravimetrickou přípravou rozumíme 
přípravu cytostatik s využitím vah, kte-
ré jsou umístěny přímo v izolátoru, při-
čemž prováděné úkony (odběry, při-
stříknutí, rozpouštění suchých sub-
stancí apod.) jsou podrobeny vážení 
a  na základě informací o  hustotě pří-
pravků je zajištěna kontrola obsahu 
účinné látky v připravované medikaci.
Díky monitoru, který je zabudován na 
vnitřní stěně izolátoru, je připravující 
pracovník veden a kontrolován progra-
mem. Tím je zajištěna kontrola správ-
nosti provedení přípravy.

Kromě výše uvedených kontrolních 
mechanismů obsahuje program řadu 
dalších „hlídacích“ funkcí (např. kont-
rolu překročení maximální a kumulativ-
ní dávky léčiva, kontrolu změn dávky 
vzhledem k předchozím cyklům, kont-



rolu odchýlení od protokolu atd.).
Program umožňuje snadné naplánová-
ní a  předepsání onkologické terapie, 
lékař v něm vytváří on-line požadavek 
na přípravu cytostatika (s možným vyu-
žitím databáze chemoterapeutických 
protokolů), který je následně zpraco-
ván farmaceutem na oddělení přípravy 
cytostatik. Zpracování požadavku je 
prakticky okamžité – tisk seznamu ma-
teriálu (tzv. kusovníku) a etikety se vše-
mi požadovanými informacemi zabere 
pár sekund, vychystání podle kusovní-
ku je také velmi rychlé. Tím se vyvažuje 
i určité zpomalení, které s sebou přiná-
ší vlastní gravimetrická příprava ve 
srovnání s  přípravou volumetrickou. 
Díky tomu, že není nutné nikam zazna-
menávat spotřebovaný materiál a léči-
va a vychystání materiálu dle kusovní-
ku je snadné a  rychlé, tak „ušetříme“ 
určitý čas právě pro kontrolovanou 
gravimetrickou přípravu. Problematic-
ké z  hlediska rychlosti jsou zejména 

přípravy, které vyžadují použití většího 
počtu balení léčiva, zejm. pokud se 
jedná o suchou substanci. Tam se poté 
příprava opravdu výrazně prodlužuje, 
je však možné v případě nutnosti zvolit 
pro tyto typy příprav volumetrický 
přístup.

Program umožňuje vedení skladového 
hospodářství, má propracovaný mana-
gement zbytků, možnost využití vráce-
ných nepoužitých medikací, umožňuje 
tvorbu různých statistických výstupů 
a analýz. 
Sestry mohou v  programu sledovat 
stav přípravy a následně v něm potvr-
zují podání medikace.

Velkým přínosem je podrobná doku-
mentace o  celém procesu terapie od 
předepsání až po podání (u každé me-
dikace je uvedeno, kdo a kdy medikaci 
naplánoval, kdo, kdy schválil, připravil, 
podal, případně komentáře, změny 

apod.) a pokud je příprava vedena gra-
vimetricky, tak se automaticky vytváří 
a  ukládá dokumentace každého jed-
notlivého postupu přípravy, kterou je 
možno vytisknout.

Cato nám slouží také pro vyúčtování. 
Tvorba účtovacího modulu, kterou 
Cato vytvářelo přímo nám na míru, tr-
vala měsíce a byla založena na inten-
zivní komunikaci mezi námi a  progra-
mátory firmy a na testování tvořeného 
modulu a  datových rozhraní. Výsled-
kem je účtovací modul, který nám 
umožňuje provést automatické vyúčto-
vání medikací se všemi náležitostmi, 
jak směrem do našich interních ekono-
mických systémů (Navision, Sophis), 
tak směrem na pojišťovnu (vyúčtování 
léčiva, inf. roztoku, infuzoru, kódu apli-
kace). Stejně tak program umožňuje 
automatickou tvorbu dávek a  výpisů 
pro účtování příplatků za přípravu. 

Vytvořené exportní soubory jsou poté 
jednoduchou cestou načteny do eko-
nomických systémů – nemocničního 
informačního systému a  lékárenského 
informačního systému – a  dále se 
s  nimi pracuje jako s  jinými externími 
vstupy. Pokud je to nutné, je možné 
provést v  exportech změny, případně 
je možné tutéž změnu provést po na-
čtení do našich vlastních systémů.

JaKé Máte Plány DO buDOuc-
na? cO byste POPřála vašeMu 
PRacOvišti?
Nemalou úsporou práce a času by ze-
jména pro lékaře a sestry bylo propoje-
ní programu Cato s  naším nemocnič-
ním informačním systémem, zahrnující 
přímý přenos dat a  výměnu informací 
mezi nimi. Toto propojení je samozřej-
mě možné, ale vyžaduje relativně ná-
ročnější programátorské zásahy do 
obou programů. Naše fakultní nemoc-
nice již ale delší dobu uvažuje o výmě-
ně nemocničního informačního systé-
mu. Bylo tedy rozhodnuto, že propoje-
ní programů prozatím nebude prove-
deno a  řešeno bude až ve chvíli, kdy 
FN HK přejde na nový nemocniční soft-
ware. 

Svým kolegům bych chtěla především 
poděkovat a popřát, aby do práce cho-
dili v dobré náladě, byli obklopeni pří-
jemným pracovním kolektivem a  aby 
pro ně práce nebyla jen povinností, ale 
něčím, v čem vidí smysl a co může být 
důvodem k radosti.

Děkuji za rozhovor
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Monitoring expozice
cytotoxickým látkám

04 Onkologická Farmacie

16

Monitoring pracovního prostredíˇ

Mgr. Petr Palouš, vedoucí lékárník – Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově
odborná konzultace MUDr. Vladimír Gregor, primář oddělení lékařské genetiky Fakultní Thomayerovy nemocnice

I naše pracoviště ve Fakultní Thomaye-
rově nemocnici začínalo bez předcho-
zích zkušeností. Vybraní zaměstnanci 
byli postaveni před hotovou věc – za-
čnou působit na pracovišti s velmi přís-
ným režimem dodržování hygienických 
a bezpečnostních pravidel. Nekompro-
misní používání ochranných pomůcek 
a jejich pravidelná výměna v nich para-
doxně vyvolávaly pocit, že se musí jed-
nat o práci nebezpečnou a zdraví škod-
livou. Utvrzovali se tak v  názoru, že 
bude lepší se jí vyhnout. Začali jsme 
proto hledat možnosti, jak nejistotu 
rozptýlit.

Možnost provádět testy na chromozo-
mální aberace jsme s  kolegy z  jiných 
pracovišť diskutovali opakovaně. Bo-
hužel, z  hlediska oficiálních hygienic-
kých norem není tato práce považová-
na za rizikovou a  zaměstnancům tak 
nevzniká ani nárok na rizikový přípla-
tek. Podobně jsou na tom i kolegové ve 
většině evropských zemí.

Snaha poskytnout zaměstnancům 
pečlivější kontrolu svého zdravotního 
stavu nás vedla k  intenzivnímu vyjed-
návání s vedením nemocnice. Výsled-
kem byl kompromis, který nám umož-
nil provádění testů, vše ale na účet lé-
kárny.

Po dohodě s  oddělením lékařské ge-
netiky začaly být zaměstnancům pro-
váděny testy na získané chromozomál-
ní aberace (ZCA). Hodnocení % abe-
rantních buněk (ABB) se řídí následují-
cím klíčem (podrobněji vysvětleno – viz 
následující článek MUDr. Rössnera):

•	 Do 4 % ABB včetně – normální 
hladina (0–2 % – normální hladi-
na, 2–4 % zvýšení, ale ještě v nor-
mě)

•	 Nad 4 % (tedy 5 % a více) – vyso-
ká hladina

•	 U normální hladiny kontrola 1x za 
2 roky

•	 U  vysoké hladiny se vyšetření 

opakuje za 4 měsíce
•	 Opakovaný nález 5 % ABB a více 

je důvodem k  vyřazení zaměst-
nance z rizika

•	 Případná gravidita musí být ihned 
oznámena

Preventivní cytogenetická vyšetření 
byla provedena u  zaměstnanců, kteří 
již s cytostatiky dlouhodobě pracovali. 
Na základě výsledných hodnot bylo 
nutné některé kolegy z  přípravy cy-
tostatik přesunout na jiná pracoviště.
Pro udržení řádného chodu oddělení 
přípravy cytostatik je proto nezbytné, 
aby zaměstnanec, se kterým se počítá 
na přípravu cytostatik, podstoupil dané 
vyšetření v  dostatečném předstihu 
před pravidelným působením na oddě-
lení. Jen tak je možné předejít zbyteč-
nému, dlouhodobému a  náročnému 
zaškolování člověka, který pak nebude 
moci tuto práci vykonávat. Zvýšené 
hodnoty aberantních buněk nemusí být 
způsobeny pouze působením na pra-

Rychlý rozvoj oddělení přípravy cytostatik (OPC) v lékárnách a potřeba každodenní 
manipulace s cytotoxickými léčivy vyvolává u mnoha zaměstnanců obavy z možného 
poškození vlastního zdraví. Setkáváme se s tím především na pracovištích, kde 
s přípravou nemají zkušenosti, nebo tam, kde pověřený pracovník nedokáže tuto 
problematiku srozumitelně vysvětlit.

Oslovili jsme odborníky na vyšetřování získaných chromozomálních aberací a na 
monitorování genotoxických účinků faktorů pracovního prostředí. S jejich přispěním
se pokusíme tuto problematiku přiblížit všem, kteří mají o své zdraví obavy.



covišti s cytotoxickými léčivy. Svůj vliv 
uplatňuje i  celá řada vnějších faktorů, 
které jsme si zvykli vnímat jako každo-
denní součást života.

Pro lepší orientaci v textu přinášíme vy-
světlení některých základních pojmů:

Chromozom – pentlicovitý útvar v jádře 
buněk, obsahující lineárně uspořádané 
geny. Tvoří ho komplex bílkovin a nuk-
leových kyselin a je schopen autoredu-
plikace. Nejčastěji se studují v metafá-
zi, kdy lze na chromozomu rozlišit dvě
chromatidy, tj. dvě identické části, mik-
roskopicky viditelné jednotky replika-
ce, připravené k separaci do dvou nově 
vzniklých dceřiných buněk

Centromera – zúžení, místo spojení 
chromatid

Lidské chromozomy se dělí podle veli-
kosti a  tvaru do sedmi skupin (A–G). 
Podle velikosti se číslují od 1 do 22 
párů. Gonozomy se řadí samostatně.

DNA chromozomu slouží za podklad 
přepisu genetické informace. Pomocí 
RNA řídí tvorbu bílkovin v buňce.

Typy chromozomálních aberací:

•	 Strukturní aberace
•	 Genomové aberace
•	 Sesterské chromatinové výměny 

(SCE)

Chromozomální aberace dělíme na:

•	 Chromatidové – narušení kontinui-
ty jedné chromatidy

•	 Chromozomové – narušení obou 
chromatid jednoho chromozomu

Kontinuita DNA může být porušena tře-
mi skupinami mutagenů:

•	 Fyzikálními pochody (UV a ionizu-
jící záření, teplota atd.) – ionizující 
záření poškozuje kontinuitu jedno-
ho nebo obou vláken DNA

•	 Chemickými látkami – poškozují 
DNA různými způsoby. Alkylační 
látky mohou vyvolat zkřížení uvnitř 
vláken i  mezi nimi ve dvojspirále 
DNA. Mohou se navázat na puri-
nové a  pyrimidinové báze, popř. 
na fosfáty přímo a sekundárně po-
škodit kontinuitu jednoho nebo 
obou vláken DNA

•	 Viry – nejznámějším mechanis-
mem poškození je inzerce do DNA

Chromatidový zlom – porušení jedné 
chromatidy

Chromozomový zlom – porušeny jsou 
obě chromatidy

Vrozené chromozomální aberace (VCA) 
– aberace vzniklé v  pohlavních buň-
kách člověka:

•	 Přibližně 1 dítě ze 200 se narodí 
s vrozenou chromozomální abera-
cí, tj. s aberací, která vznikla buď 
ve vajíčku, nebo ve spermiích rodi-
čů před oplozením nebo krátce po 
něm a dovolila, aby se zárodek vy-
vinul v plod a narodil jako života-
schopný

•	 Z  experimentálních studií potratů 
u člověka vyplynulo, že VCA vzni-
ká daleko více, než kolik jich lze 
pozorovat při narození. Většina 
VCA má letální účinek a  vede ke 
spontánním potratům již na sa-
mém počátku těhotenství. Často 
tak záhy, že těhotenství zůstane 
nepoznané. VCA se vyskytuje 
u 30–50 % fertilizovaných vajíček 
(Sankaranarayan,1979; Jacobso-
vá, 1986)

•	 Nejčastější aberací u člověka je tri-
somie, tedy stav, kdy buňka má 
místo alelické dvojice chromozo-
mů trojici. Vzniká při redukčním 
dělení v meióze i v mitóze tím, že 
se do jedné dceřiné buňky přemís-
tí navíc jeden chromozom, který 
pak v druhé dceřiné buňce chybí

Mechanismus vzniku VCA:

•	 Chromozomy se v meiotické pro-
fázi špatně párují, a proto v anafá-
zi nesegregují k opačným pólům

•	 Jeden chromozom se při dělení 
může opozdit při dosahování pólu 
dělicího vřeténka, a  tím může být 
vyloučen z nově se tvořícího jádra

•	 Homologní pár chromozomů se 
může opozdit při vzájemném roz-
dělení v prvním meiotickém dělení 
nebo při mitotickém dělení – non-
disjunkce

•	 Mezi podpůrné faktory vzniku VCA 
patří vyšší věk matky (nad 34 let), 
vyšší věk otce (nad 41 let – sporné 
údaje!) (Stene at al., 1986), patrně 
vlivem poruchy endokrinní rovno-
váhy organismu a  biologického 
stárnutí buněk rodičovského orga-
nismu

•	 Nondisjunkci mohou vyvolat též 
ionizující záření, chemické vlivy, 
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viry a  další faktory vnějšího pro-
středí

Získané chromozomální aberace (ZCA) 
– aberace vzniklé v somatických buň-
kách člověka:

•	 I  u  jedince s  normálním karyoty-
pem ve všech buňkách organis-
mu, tedy z  cytogenetického hle-
diska normálně geneticky vybave-
ného, může během života dojít 
v  některých buňkách ke struktur-
ním nebo genomovým aberacím

•	 Většina takových aberací je vyvo-
lána faktory zevního prostředí – 
mutageny (ionizující záření, che-
mické látky, viry)

•	 Všem těmto mutagenům je v prů-
běhu života ve větší či menší míře 
vystaven každý z nás

•	 Rozsah poškození zaleží na dáv-
ce, způsobu aplikace a délce pů-
sobení mutagenu

•	 Velká část narušení struktury DNA 
je reparačními systémy opravena 
„ad integrum“. Část defektů zůstá-
vá neopravena nebo je opravena 
nesprávně a  vznikají tak aberace 
různého typu

•	 Přestane-li mutagen na organis-
mus působit, poškozené aberantní 
buňky jsou postupně nahrazeny 
buňkami s  normální genetickou 
výbavou

•	 Část poškozených buněk však 
může v organismu přetrvávat i ně-
kolik desítek let

•	 Předpokládá se, že takové buňky 
přispívají k  urychlenému stárnutí 
organismu, ke vzniku degenerativ-
ních onemocnění a  mohou se 
i maligně zvrhnout, neboť přestav-
bou DNA mohou získat selektivní 
výhodu pro dělení před normálními 
buňkami (Nichols,1975; Magee, 
1977)

Sledování hladiny chromozomálních 
aberací v lidském organismu nám tedy 
může sloužit jako indikátor, jak dalece 
je vyšetřovaná osoba ovlivněna muta-
geny.

Literatura:

Maria Kučerová: Vrozené a získané 
poruchy lidských chromosomů; 2. vydání, 
1988
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MUDr. Pavel Rössner, DrSc., 
22 let vedl Národní referenční laboratoř pro genetickou toxikologii se zaměřením především 
na primární prevenci nádorových onemocnění při profesionální expozici genotoxickým 
faktorům, zejména v průmyslu, zemědělství a ve zdravotnictví

Více než 20 000 chemických látek je 
charakterizováno jako látky nebezpeč-
né pro člověka. Některé z nich se vy-
značují pozdními účinky, pro které je 
typická dlouhá doba latence mezi ex-
pozicí a  manifestací poškození, jako 
např. vznikem nádorových onemocně-
ní, indukcí vrozených vad nebo alergic-
kých onemocnění. Společným mecha-
nizmem účinku je mutace – náhle 
vzniklá, trvalá a přenosná změna vlast-
ností nebo znaků organizmu podmíně-
ná změnou genetické informace v DNA 
somatické či gametické buňky. Mutace 
postihující jednotlivé geny, vznikající 
změnou pořadí nukleotidů v  řetězci 
DNA, jsou přenášeny do následných 
populací buněk a potomků a předsta-
vují závažnou zátěž genofondu popula-
ce. Mutace postihující blok genů na 
jednom nebo více chromozomech se 

označují jako chromozomové aberace 
(CHA) a vedou ke zlomu chromozomu 
(přerušení šroubovice DNA) s  násled-
ným chybným spojením či ztrátou čás-
ti chromozomu. CHA představují riziko 
především pro postiženého jedince, 
neboť mohou vyvolávat aktivaci onko-
genů, pokud jsou lokalizovány v místě 
zlomu.

CHA vzniklé v  somatických buňkách 
mohou vést ke vzniku některých dege-
nerativních onemocnění (např. diabe-
tes, ateroskleróza) nebo ke spuštění 
mnohastupňového procesu nádorové-
ho onemocnění. CHA aberace v game-
tických buňkách obou pohlaví jsou pří-
činou spontánních abortů, předčas-
ných porodů, nízké porodní váhy novo-
rozence a vrozených vad. 

Látky vyvolávající tato genetická po-
škození jsou označovány jako mutage-
ny a/nebo karcinogeny nebo pod sou-
hrnným názvem genotoxické látky. 
Mezi prokázané lidské karcinogeny pa-
tří také cytostatika. Při posuzování 
úrovně expozice cytostatikům je třeba 
vzít v úvahu, že u zdravotnických pra-
covníků jde o multifaktoriální, komplex-
ní expozici genotoxickým faktorům na 
pracovišti zahrnující expozici různým 
farmakům (např. imunosupresivům), 
desinfekčním prostředkům, ionizující-
mu záření, nozokomiálním infekcím 
(chronicky alternujícím imunitní sys-
tém, který má významnou obrannou 
úlohu organizmu v procesu karcinoge-
neze). Významně se uplatňují také so-
ciální návyky, jako je kouření, požívání 
alkoholu, způsob stravování. Ale nejvý-
znamnější je expozice cytostatikům 

XY, +21, Downův syndrom
XXXXY; novorozenec,
psychomotorická retardace

Balancovaná translokace,
bez klinických příznaků; 46,  XY, t (5;8)



a zajištění co nejnižší úrovně expozice 
na pracovišti. Zásadním opatřením je 
centrální příprava cytostatik zaručující 
jejich minimální únik do prostředí, dů-
sledné používání osobních ochranných 
prostředků a dodržování předpisů pro 
práci s cytostatiky při aplikaci pacien-
tům, včetně bezpečné manipulace 
s prádlem a odpady. Studie provedené 
v  minulých letech v  ČR i  v  zahraničí 
prokazovaly trojnásobně zvýšený vý-
skyt vrozených vad dětí zdravotnic-
kých pracovnic účastnících se přípravy 
a aplikace cytostatik. Zahraniční i naši 
autoři zastávají názor podepřený mno-
ha studiemi, že při dodržování přede-
psaných postupů při přípravě a aplika-
ci cytostatik lze s  nimi pracovat bez-
pečně a s minimálním rizikem.

K hodnocení úrovně kvality a dodržo-
vání předepsaných postupů bezpečné 
práce s cytostatiky (i ostatními genoto-
xickými látkami) a  míry rizika z  jejich 
možné expozice je v  ČR více než 
35  roků využívána konvenční metoda 
cytogenetické analýzy lidských perifer-
ních lymfocytů (CAPL) k detekci chro-
mozomových aberací. Je založena na 
kultivaci cca 0,5 ml periferní krve ve 
tkáňovém médiu za přítomnosti mito-
genních látek ke stimulaci dělení lymfo-
cytů a posléze přípravy mikroskopické-
ho preparátu. Konvenční metoda cyto-
genetické analýzy periferních lymfocy-
tů je ve světě hodnocena jako biomar-
ker expozice a  časného biologického 
účinku mutagenních a karcinogenních 
látek s  významnou asociací s  rizikem 
vzniku nádorů při zvýšených hodno-
tách aberantních buněk. Tato všeobec-
ně užívaná metoda je v posledních le-
tech nahrazována sofistikovanějšími 
cytogenetickými metodami (FISH, MN-
test, Comet assay) umožňujícími de-
tailnější analýzu aberací, které se však 
nehodí pro manuální mikroskopickou 
analýzu časově velmi náročnou, neboť 

jsou primárně určeny pro rychlou auto-
matickou analýzu, vyžadující však vy-
soké finanční náklady na přístrojové 
vybavení.

CAPL umožňuje detekci, kvalitativní 
a  kvantitativní analýzu chromozomo-
vých abnormalit (strukturálních a  nu-
merických aberací) v lidských somatic-
kých buňkách in vitro v optickém mik-
roskopu. Interpretace výsledků analýz 
skupiny pracovníků je odlišná od inter-
pretace výsledků jednotlivce. Průměr-
ný počet aberantních buněk (ABB – 
buňky s  aberací) do 2,0 % ABB pro 
skupinu vyšetřovaných osob odpovídá 
průměrným hodnotám zdravých, neex-
ponovaných osob. Expozice genoto-
xickým látkám je velmi nízká a organiz-
mem tolerovaná. Kontrola této skupiny 
se provádí 1x za 2 roky a vždy při změ-
nách pracovních podmínek. Při prů-
měrné skupinové hodnotě 2,1–4,0 % 
ABB se jedná o zvýšenou expozici ge-
notoxickým látkám. Kontrola takové 
skupiny se provádí 1x ročně a při změ-
ně pracovních podmínek. Je nutné 
kontrolovat dodržování předepsaných 
postupů pro práci s cytostatiky. Při ná-
lezu od 4,1 % ABB a výše je skupina 
vyšetřovaných hodnocena jako vysoce 
exponovaná a  pro vnímavé jedince 
představuje zvýšené riziko. Vyšetření 
celé skupiny je třeba opakovat za 
4 měsíce a dále 1x ročně. Je třeba pře-
hodnotit pracovní podmínky a kontro-
lovat dodržování předepsaných postu-
pů s  cílem maximálně snížit expozici. 
Je třeba sledovat jednotlivce s opako-
vaným nálezem 5 % ABB a více – zajis-
tit vyšetření se zaměřením na marker 
chromozomy a  doporučit klinické 
a  imunologické vyšetření. Příčinou ta-
kového nálezu může být vysoká expo-
zice genotoxickým látkám spojená 
s pracovním prostředím, event. i s mi-
mopracovní činností, nebo zvýšená 
vnímavost jedince v důsledku snížené 
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kapacity imunitního systému, nedosta-
tečně výkonných buněčných reparač-
ních systémů či nevhodného metabo-
lického polimofrizmu. Tento jedinec by 
měl být vyřazen z pracoviště s rizikem 
expozice genotoxickým látkám třeba 
jen na přechodnou dobu, než dojde 
k významnému poklesu počtu ABB po 
opakované analýze. Nález 5 % a více 
ABB u jednotlivce neznamená probíha-
jící nádorový proces, ale ukazuje na vy-
sokou expozici genotoxickým látkám, 
která již není organizmem tolerovaná 
a  vyvolaná poškození DNA nejsou 
opravována.
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Mgr. Petr Palouš,
vedoucí lékárník – Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově

Na oddělení přípravy cytostatik ve Fa-
kultní Thomayerově nemocnici jsme se 
během uplynulých pěti let dopustili ně-
kolika drobných chyb, které se podaři-
lo včas odhalit. Ať už to bylo vnitřními 
kontrolními mechanismy přímo na od-
dělení, nebo ve spolupráci se sestrami 
na klinikách. Tyto omyly byly způsobe-
ny právě oním „lidským faktorem“, kte-
rý nebyl úzce propojen s žádným kont-
rolním elektronickým systémem. Větši-
nou se jednalo o chyby na ručně vypi-
sovaných signaturách, tedy překlepy 
v  identifikačních číslech pacienta, 
špatně uvedené dávky nebo vehikula. 
Výsledný produkt byl vždy připraven 
správně.

Mechanismus přípravy prochází něko-
likanásobnou kontrolou a  případný 
omyl tak mohl být včas odhalen a na-
praven ještě před odesláním na oddě-
lení. Vypisování konečných povrcho-
vých signatur však bylo pouze v rukách 
jednotlivce a neprocházelo v lékárně již 
žádnou další kontrolou. Takovou admi-
nistrativní chybu mohla tedy zachytit 
pouze dostatečně pozorná sestra. 
Přestože jsou takové omyly nepříjemné 
a nepřispívají k dobrému jménu lékár-
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ny, nebyl při nich nikdy ohrožen stav 
pacienta.

K těmto „drobnostem“ však musím bo-
hužel přiřadit i  dvě velmi závažná po-
chybení, která mohla mít fatální násled-
ky. V obou případech sehrála hlavní roli 
nepozornost jednotlivců, tedy ono zmi-
ňované „selhání lidského faktoru“. Za 
odhalení způsobených chyb můžeme 
naopak děkovat pozornosti, zkušenos-
ti a přesné evidenci přípravy.

První ze záměn se stala v lékárně, pří-
mo během procesu přípravy. Druhá zá-
měna nastala na jedné z  klinik, kam 
jsou infuze pravidelně dodávány, a  lé-
kárna za ní nenese zodpovědnost. Oba 
příklady se udály před více než dvěma 
roky.

Příklad 1:

Pro přípravu fluorouracilu jsme tehdy 
používali 5-FU firmy Teva. Podstatnou 
část příprav pro onkologii představo-
vala a  dodnes představují schémata 
léčby kolorektálního karcinomu FOL-
FOX a FOLFIRI. Součástí těchto sché-
mat jsou poměrně vysoké dávky fluo-

rouracilu. V  prvním dni podání se 
v rámci tohoto schématu mimo jiné při-
pravuje 5-FU ve formě bolusu, násle-
duje podání 5-FU pomocí infusoru LV5. 
Spotřeba fluorouracilu je během dne 
značná, a proto jsme využívali praktic-
ká 100ml balení s 5g 5-FU. Z něj připra-
vující laborantky postupně odtahovaly 
požadované objemy.

Ve snaze maximálně urychlit přípravu 
a zvládnout nápor požadavků z oddě-
lení bylo právě toto stále se opakující 
velkoobjemové cytostatikum používá-
no v jiném režimu než ta ostatní. 
Použila-li připravující laborantka po-
slední mililitry z původního balení, po-
žádala si o dodání nového. Připravující 
magistr vybalil cytostatikum z papírové 
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Nepozornost
= nejkratší cesta k zámene!ˇ ˇ

každý, kdo se podílí na přípravě cytostatik, by měl být řádně seznámen s jejich účinky. 
Nejen s terapeutickými, ale zejména s těmi nežádoucími. Ty mohou mít velmi často 
nepříjemný až dramatický průběh. Nejen pro pacienta, ale také pro ošetřující personál. 
Uvědomují-li si zaměstnanci, co mohou případnou chybou způsobit, je to nejlepší 
prevence, jak omylům předcházet.

Zajištění bezchybné přípravy je nepochybně snahou každého, kdo cítí za svou práci 
zodpovědnost. Hledáme metody, jak možné omyly minimalizovat nebo zcela eliminovat. 
Existence selhání tzv. „lidského faktoru“ je důvodem, proč se i při sebelepším 
zabezpečení můžeme čas od času setkat s omyly zcela nepochopitelnými.



Z uvedeného případu vyplynuly dva zá-
sadní poznatky. Okamžitě byla přijata 
opatření, která podobné chyby vylouči-
la. Byl vybrán fluorouracil, jehož sekun-
dární obal byl barevně odlišný od cis-
platiny. Plněný byl v  tmavých lékov-
kách, které nebylo nutné balit do aloba-
lu. Byl vydán pokyn k dvojí kontrole bě-
hem přípravy všech používaných cy-
tostatik.

Druhý poznatek byl pozitivní. Přestože 
záměna vyvolala na klinice značný roz-
ruch a naše reputace klesla na nulu, ni-
kdy nám tuto závažnou chybu žádný 
z lékařů nevyčetl a v budoucnu ani ne-
připomněl. Paradoxně jsem od této 
chvíle cítil naplnění svého cíle. Naše 
oddělení se stalo respektovaným pra-
covištěm jako součást týmu pečujícího 
o onkologické pacienty.

Příklad 2:

Druhý příklad neuvěřitelné záměny se 
stal na jednom z oddělení, kterému se 
pravidelně dodávají infuze. Považuji ho 
za vůbec nejhorší možný a lze na něm 
demonstrovat, jak důležitá a  zodpo-
vědná je role sestry jako koncového 
článku řetězce kontrol. Za veškerá po-
chybení, která jsou v rozporu s údaji na 
signatuře, nese zodpovědnost právě 
aplikující zdravotní sestra. Ona je po-
vinna důkladně zkontrolovat, zda údaje 
uvedené lékárnou na signatuře odpoví-
dají požadavkům na konkrétního 
pacienta. V  případě neshody těchto 
údajů se zodpovědnou za chybu stává 
právě zdravotní sestra.

Podle požadavků kliniky jsme rutinní 
cestou připravili infuze pro několik pa-
cientů. V požadovaný čas je sanitář od-
nesl na oddělení. V poledne nám z kli-
niky oznámili, že jim pro jednoho 
pacienta infuze chybí a  že ji potřebují 
co nejdříve. Přestože jsem se domní-
val, že jsme tuto infuzi odeslali, dohod-
li jsme se, že připravíme novou. Byl 
jsem přesvědčen, že z  naší strany 
k  chybě nedošlo, a  tak jsem provedl 
důkladnou kontrolu záznamů o přípra-
vě. Z  nich bylo patrné, že infuze byla 
připravena a  odeslána. Navštívil jsem 
kliniku a kontrolou odpadu zjistil, že in-
fuze byla aplikována jinému pacientovi, 
který měl dostat něco úplně jiného! 
S  takovým případem jsem se setkal 
poprvé a  nemohl jsem pochopit, jak 
může někdo aplikovat místo vinorelbi-
nu ve 100ml lahvi carboplatinu 
v  500ml? Vyvolal jsem na oddělení 
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krabičky, ampuli zabalil do alobalu, aby 
byla při delším stání v zapnutém izolá-
toru dostatečně chráněna před svět-
lem, a poslal ji k použití do izolátoru.

Již v této fázi lze identifikovat zásadní 
chybu. Alobalem obalená ampule se 
nijak neoznačovala! Žádný název, šar-
že nebo datum prvního použití! Poleh-
čující okolností může být, že se tak 
dělo pouze a jenom u tohoto cytostati-
ka. Každý tedy věděl a byl dostatečně 
poučen, že ampule zabalená v alobalu 
je 5-FU a nemůže to být nic jiného. Při 
výrobcem udané použitelnosti nehrozi-
lo překročení tohoto času, neboť fluo-
rouracilu se spotřebovalo každý den 
několik takovýchto ampulí.

Vše fungovalo bez problémů až do 
okamžiku nepochopitelného fatálního 
omylu.

Došlo k němu v době, kdy jsme na od-
dělení zaškolovali nové zaměstnance. 
Jak na straně laborantek, tak farma-
ceutů. Pozornost upřená na práci těch-
to lidí způsobila zásadní přehmat při 
požadavku na nový fluorouracil. Po-
dobnost tehdejších sekundárních oba-
lů fluorouracilu firmy Teva a cisplatiny 
firmy Ebewe byla příčinou, že připravu-
jící magistr sáhl místo po fluorouracilu 
na stejně velikou a velmi podobně ba-
revnou krabičku s cisplatinou. Nic ne-
pomohlo, že každé z těchto cytostatik 
bylo uloženo v  jiném regálu. Následo-
valo rutinní důkladné zabalení ampule 
do alobalu a odeslání k nezkušené la-
borantce do izolátoru. Postup přípravy 
se dále odvíjel podle daných pravidel 
a vše se zdálo být v pořádku.

... až do okamžiku, než se laborantky 
vystřídaly. Nezkušenou nahradila kole-
gyně s letitou praxí. Ta si při prvním na-
tažení fluorouracilu všimla rozdílu 
v  chování roztoků a  neobvyklého od-
poru při natahování stříkačky. Pochyb-
nost mi ihned oznámila. Odstranili jsme 
alobal a zjistili, že skutečně došlo k zá-
měně fluorouracilu za cisplatinu!!! 

Vyhledal jsem urychleně vedoucí lékař-
ku a informoval ji o záměně. Kontrolou 
aplikovaných chemoterapií jsme zjistili, 
že byl podán zatím pouze jeden z při-
pravených bolusů. Jednalo se o hospi-
talizovaného pacienta, který tak zůstal 
pod přísnějším dohledem lékařů. 
Vzhledem k výraznému rozdílu koncen-
trací 5-FU a cDDP nedošlo k žádným 
nežádoucím účinkům.

Nejcastejsí chyby a omylyˇ ˇ ˇ

oprávněný rozruch. Vždyť právě pro 
snadnou kontrolu tiskneme signatury 
ve velkém formátu. Tak, aby všechny 
zásadní informace byly patrné na první 
pohled! O to víc mě překvapila reakce 
sestry. Ta se o záměně dověděla ces-
tou z  oběda. S  bohorovným klidem 
a úsměvem na tváři suše zkonstatova-
la: „Slyšela jsem, že se vloudila chybič-
ka?“

Další průběh již byl velmi profesionální. 
Na oddělení se sešli vedoucí lékař, pri-
mář i  přednosta kliniky. Situaci jsme 
probrali a  zaznamenali jako mimořád-
nou událost. Pacient byl pozván zpět 
do nemocnice a  hospitalizován pro 
kontrolu případných nežádoucích účin-
ků.

I v tomto případě se nakonec vše obe-
šlo bez závažných následků.

Z obou uvedených případů vyplývá, že 
důsledná kontrola je naprosto klíčová 
pro všechny fáze našeho konání. Od 
přijetí požadavku až po vlastní aplikaci.
Není jednoduché přiznat si vlastní chy-
by. Je však důležité správně je identifi-
kovat, poučit se z nich a přijmout opat-
ření, která vyloučí jejich opakování. 
V sázce je zdraví a život pacienta. Na 
jeho straně se může kdykoliv ocitnout 
každý z nás!

Právě takový byl rozdíl mezi zaměněnými 
infuzemi



MUDr. Dagmar Adámková Krákorová,
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Komise pro nádory měkkých tkání a skeletu (KMST), Brno

Práce podpořena výzkumným záměrem Ministerstva zdravotnictví ČR: FUNDIN MZ0MOU2005.

Sarkomy měkkých tkání patří mezi vzácné typy nádorů. Jejich léčba by měla být proto 
vedena na specializovaném pracovišti s dostatečnými zkušenostmi s léčbou těchto 
malignit, s fungujícím multidisciplinárním týmem (ortoped, hrudní chirurg, patolog, 
klinický/dětský onkolog, radiační onkolog, radiolog, případně plastický chirurg, 
vaskulární chirurg, intervenční radiolog, další specializace), kam by měl být pacient 
odeslán již při prvním podezření na toto onemocnění. Cílem úzké spolupráce by měla být 
optimalizace léčebného postupu, „risk adapted therapy“, léčba „šitá na míru“ každému 
pacientovi jednotlivě, a to ještě před započetím primární léčby, tím i zlepšení léčebných 
výsledků.
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V České republice (ČR) byla jejich inci-
dence v  letech 2000–2008 v  rozmezí 
3,26–3,59 případu na 100 tisíc obyva-
tel.

V roce 2008 bylo na území ČR hlášeno 
374 nových případů s víceméně rovno-
měrným zastoupením u  obou pohlaví 
[www.svod.cz].
Obecně jsou STS děleny na nádory 
adipocytární, fibro-/myofibroblastické, 
tzv. fibrohistiocytární, hladkosvalové, 
vaskulární, z příčně pruhovaného sval-
stva, nejisté diferenciace a na další ka-
tegorie. Jejich správná diagnostika je 
nutná vzhledem k  velmi variabilnímu 
biologickému chování [1, 6].

Sarkomy měkkých tkání vyjma gast-
rointestinálního stromálního tumoru 
(STS vyjma GIST) jsou heterogenní 
skupinou maligních nádorů vycházejí-
cích z  mezenchymálních buněk, které 
se za normálních okolností diferencují 
ve svalovou nebo tukovou tkáň, vazivo, 
kost nebo chrupavku.

Vyskytují se napříč všemi věkovými 
skupinami. U dětí do 15 let tvoří 6–8 % 
všech nádorových onemocnění, v do-
spělém věku patří sarkomy měkkých 
tkání ke vzácným typům nádorů s inci-
dencí nad 3 případy na 100 000 obyva-
tel a tvoří kolem 1 % ze všech zhoub-
ných onemocnění [1–5].

SarkOmy
mekkých tkáníˇ

Nejčastějším (až 60 %) a typickým sar-
komem pro dětský věk je rhabdomyo-
sarkom (RMS).

U pacientů dospělého věku histologic-
ky dominují tzv. non-rhabdomyosarko-
my (NRSTS) – dříve byl jako nejčastější 
typ označován maligní fibrózní histio-
cytom, jehož kategorie je recentně dis-
kutována. Na to reflektuje i  současná 
WHO klasifikace, která nádory této 
skupiny označuje jako „high-grade“ 
nediferencované sarkomy, dále lipo-
sarkom, synovialosarkom, leiomyosar-
kom, tumor z periferních nervových po-
chev – maligní schwanom, světlobu-
něčný (melanoma like) sarkom, alveo-



lární sarkom, angiosarkom a  mnoho 
dalších jednotek (více než 50 subtypů 
dle současné WHO klasifikace [6]).

Většina STS vzniká sporadicky bez pří-
tomnosti identifikovatelného rizikového 
faktoru. Jsou však známé jisté predis-
ponující faktory, familiární genetické 
syndromy a  stavy, které mohou hrát 
důležitou roli v etiopatogeneze. U nosi-
telů těchto změn hrozí v průběhu živo-
ta zvýšené riziko vzniku STS [1, 4].

Z  genetických faktorů jde o  jedince 
s  mutací tumor supresorového genu 
p53 v  rámci syndromu Li-Fraumeni 
(RMS), při neurofibromatóze 1. typu 
(RMS, neurogenní sarkom, neurofibro-
sarkom), v rámci Gorlinova syndromu 
(RMS, fibrosarkom), u familiární adeno-
matózní polypózy (intraabdominální 
fibromatóza, fibrosarkomy), familiární-
ho retinoblastomu a dalších.

Radiací indukované STS tvoří přibližně 
2,5 % ze všech STS. K jejich vzniku do-

chází obvykle za 8 a více let po expozi-
ci. Avšak u pacientů ozářených pro pri-
mární nádor onemocnění sekundárním 
STS se jedná jen o necelé 1 %.

Prevalence predisponujících genetic-
kých faktorů a syndromů u pacientů se 
STS je vyšší u dětí a dospívajících ve 
srovnání s věkem dospělým [4].

Faktory zevního prostředí mají v etiolo-
gii jen limitovanou a nepřímou roli.

Heterogenita sarkomů ovlivňuje rozdíly 
v  rychlosti růstu, radiosenzitivitě, che-
mosenzitivitě a prognóze onemocnění, 
vyžaduje i  rozdíly v  léčebné strategii. 
Základními léčebnými modalitami jsou 
léčba chirurgická, radioterapie (RT), 
léčba systémová.

Léčba všech typů STS (lokalizace kon-
četinové, retroperitoneum, mediasti-
num, hlava, krk, jiné) vyžaduje multidis-
ciplinární přístup ve specializovaném 
centru s dostupností všech léčebných 

modalit. Léčebná 
strategie se liší pod-
le typu sarkomu, 
v  zásadě je odlišná 
pro skupinu RMS 
a NRSTS [1–5].

Chirurgická léčba je 
považována za me-
todu volby a  stan-
dardní přístup u pa-
cientů se sarkomy 
nízkého stupně ma-
lignity, NRSTS, stej-
ně tak nádorů ma-
lých a  povrchově 
uložených. Radikál-
ní chirurgická resek-
ce je léčba dosta-
tečná, jde o nejrych-
lejší a nejefektivnější 
způsob lokální léč-
by, jako jediná má 
kurativní potenciál 
[7]. Obecně je za do-
statečný výkon po-
važována radikální 
resekce s negativní-
mi okraji ideálně nad 
2 cm ve všech smě-
rech, lze tolerovat 
i  okraje nad 1 cm. 
Součástí radikálního 
výkonu je i lymfade-
nektomie klinicky či 
dle zobrazovacích 
metod postižených 

spádových uzlin (s  následnou lokální 
RT při nálezu pozitivity). Postižení uzlin 
však v případě STS bývá spíše vzácné 
(synovialosarkom, epiteloidní sarkom, 
světlobuněčný sarkom). Dostatečná 
radikalita je často problematická v ob-
lasti mimokončetinových sarkomů. 

U vysoce maligních sarkomů je taktéž 
chirurgická léčba metodou první volby, 
za podmínek uvedených výše, u  dětí 
a adolescentů častěji jako léčba sekun-
dární po předchozí aplikaci neoadju-
vantní chemoterapie [4, 8]. Cílem je vy-
hnout se mutilujícím zákrokům (např. 
exenterace orbity, radikální cystekto-
mie, exenterace malé pánve, amputa-
ce končetiny).

Sarkomy se všeobecně řadí k chemo-
rezistentním nádorům, s obtížně predi-
kovatelným biologickým chováním, 
spektrum účinných cytostatik je ome-
zené. Vzhledem k heterogenitě nádorů 
a nízké incidenci chybějí výsledky ran-
domizovaných studií pro jednotlivé his-
tologické subtypy, což může být i jed-
nou z  odpovědí na otázku, proč jsou 
výsledky léčby chemoterapií u STS ne-
uspokojivé.

U  dospělých pacientů není podání 
neoadjuvantní chemoterapie standard-
ním léčebným postupem v léčbě ope-
rabilních sarkomů [1–5, 9, 10]. Její po-
dání lze zvážit přísně individuálně dle 
rozhodnutí multioborového týmu a sa-
mozřejmě dle preferencí pacienta s cí-
lem provedení končetinu šetřícího vý-
konu (doxorubicin/ifosfamid). V  ostat-
ních případech by měla být tato léčba 
podávána pouze v  rámci klinických 
studií.

V současné době také neexistuje jed-
noznačné doporučení pro podání 
adjuvantní chemoterapie dospělých 
pacientů [1–5, 10, 11]. Výsledky studií 
prokázaly pouze prodloužení bezpří-
znakového období, bez zásadní změny 
na celkové přežití [11–13]. Je zvažová-
na v  indikovaných případech v  léčbě 
vysoce maligních, lokálně pokročilých, 
v hloubce uložených sarkomů končetin 
(preference monoterapie).

V  léčbě systémového postižení (plíce, 
skelet, vzácněji uzliny či orgány dutiny 
břišní) má podání systémové chemote-
rapie paliativní charakter (monotera-
pie), nelze očekávat zásadní efekt na 
přežití, cílem je zlepšení kvality života 
pacienta [13, 14]. 
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Maligní schwanom
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Léčba zářením je nejčastěji indikována 
jako léčba adjuvantní s cílem zlepšení 
lokální kontroly nádoru při zachování 
maximální funkčnosti postiženého or-
gánu. Podání adjuvantní radioterapie je 
standardním léčebným postupem ve-
doucím ke zvýšení lokální kontroly 
u high grade, povrchově i hluboce ulo-
žených nádorů nad 5 cm. Lze akcepto-
vat i aplikaci po široké excizi low grade 
nádorů pod 5 cm. Ostatní indikace ra-
dioterapie by měly být řešeny jen 
v rámci multidisciplinárních týmů (např. 
G III nádory pod 5 cm a  jiné) [1–5, 
15–17].

Obecně lze indikace radioterapie roz-
dělit na aplikaci předoperační, poope-
rační, reiradiaci recidiv a  radioterapii 
paliativní. Předoperační radioterapii lze 
zvážit při lokálně inoperabilním nádoru 

s ohledem na histologický typ, předpo-
kládanou radiosenzitivitu a komorbidi-
ty pacienta, cílem je podobně jako 
u  podání neoadjuvantní chemoterapie 
provedení končetinu šetřícího výkonu. 
Výhodou předoperačního záření je 
dobře definovaný objem, většinou 
menší, nižší podaná dávka, nižší výskyt 
fibrózy a otoku, nevýhodou pak poope-
rační komplikace v hojení rány.

V Evropě panuje preference pooperač-
ního přístupu, zatímco v  Americe je 
častěji podávána radioterapie předo-
perační [17].

Svoje místo má radioterapie v případě 
nedostatečně chirurgicky řešitelných 
nádorů, u  nichž není možná resekce. 
Taktéž v  paliativní léčbě relabujícího 
onemocnění.
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Plánování radioterapie, definice cílové-
ho objemu, rizikových struktur, techni-
ky radioterapie a možnosti jejich kom-
binací např. s hypertermií, doporučená 
dávkování a další přesahují rámec to-
hoto přehledu [1–5, 18, 15–17].

Cílená léčba inhibitory tyrozinkinázy 
v monoterapii či v kombinaci s chemo-
rapií dle dříve publikovaných klinických 
studií II. fáze zaznamenala výsledky 
spíše rozpačité, zásadní benefit nepři-
nesla. První pozitivní vlaštovkou jsou 
recentně publikovaná data – zatím 
předběžné výsledky klinické studie 
fáze III s podáním pazopanibu v léčbě 
předléčených a  progredujících STS 
[18]. Pazopanib jako vícekinázový inhi-
bitor angiogeneze v  monoterapii pro-
dlužuje ve srovnání s placebem signifi-
kantně dobu do progrese onemocnění 
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(medián: 20 vs. 7 týdnů) při příznivém 
profilu toxicity. Je však třeba vyčkat na 
finální analýzu včetně celkového přeži-
tí, která je očekávána v průběhu roku 
2012. Další biologické látky se dále 
zkoušejí [19].

I  přes optimální multimodální terapii 
dochází u 10–50 % pacientů ke vzniku 
lokální recidivy s  mediánem vzniku 
24 měsíců, především v případě sarko-
mů retroperitoneálních a  hlavy a  krku 
(až 60 %) proti méně častým recidivám 
v oblasti končetin (10 %). U 50 % ne-
mocných dochází k rozvoji metastatic-
kého onemocnění, s mediánem vzniku 
2,5 roku [3, 4]. V případě pouze plicní-
ho postižení je vždy zvažována radikál-
ní plicní resekce za předpokladu lokál-
ní kontroly nádoru a při vyloučení mi-
moplicního postižení. K radikální meta-
stasektomii však reálně dochází jen 
u malého množství pacientů. 

Reálná situace je taková, že 10–15 % 
pacientů je již diagnostikováno s  pri-
márně generalizovaným onemocněním 
(medián přežití 9–12 měsíců), více než 
50 % pacientů na vzdálenou disemina-
ci umírá do 5 let od stanovení 
diagnózy.
Výsledky léčby dospělých pacientů 
jsou výrazně horší než výsledky léčby 
u dětí a adolescentů [4]. Navíc za po-
sledních dvacet let víceméně stagnují.

Léčba paliativní chemoterapií II. linie je 
zvažována přísně individuálně s  ohle-
dem na předléčení, histologický typ 
[20] a další faktory s důrazem na kvali-
tu života pacienta (ifosfamid v monote-
rapii [13, 14], trabektedin – pouze lipo-
sarkom, leiomyosarkom, synovialosar-
kom [2], gemcitabin nebo gemcitabin/
docetaxel – pouze leiomyosarkom [2], 
paclitaxel – pouze angiosarkom [2]). 

Za všeobecně k  chemoterapii rezis-
tentní je považován především alveo-
lární sarkom měkkých tkání dospělých, 
světlobuněčný (melanoma-like) sar-
kom, velmi omezeně na systémovou 
léčbu chemoterapií odpovídá epiteloid-
ní sarkom, sarkomy z  nervových po-
chev, chordom a  další podjednotky. 
Větší efekt lze také očekávat u  „che-
monaivních“ pacientů. V některých pří-
padech je na místě i  volba taktiky 
„watch and wait“.

Ideálním případem je léčba relabující-
ho/metastatického onemocnění v rám-
ci klinických studií.
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Parenterální výživou se rozumí podávání živin přímo do žilního řečiště. Je indikována 
v situaci, kdy je pacient v malnutrici nebo mu malnutrice hrozí a není možné aplikovat 
mu odpovídající množství živin cestou trávicího traktu (ať už perorálně podávanou 
stravou, nebo aplikovat přípravky enterální výživy). Rozlišujeme aplikaci do periferních 
cév a do centrálního žilního řečiště. Domácí parenterální výživa je aplikována pacientům, 
kteří nejsou schopni přijímat dostatečné množství živin enterální cestou, v domácích 
podmínkách. Provádí se u pacientů se syndromem krátkého střeva nebo obstrukcí trávicí 
trubice.
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ÚvoD a histoRie

Umělá výživa je indikována u pacientů, 
u kterých je perorální příjem nedosta-
tečný, nebo z  důvodu přípravy k  dia-
gnostickým či chirurgickým výkonům. 
Pokud je možné využít trávicí trakt, je 
indikována enterální výživa, která je 
jednodušší a  levnější variantou umělé 
výživy. Začátky parenterální výživy (čili 
aplikace roztoků výživy mimo trávicí 
trakt) se datují do 17. století, kdy nejpr-
ve William Harvey poprvé popsal kar-
diovaskulární systém, později byly apli-
kovány do žil zvířatům roztoky tuků, al-
koholu a opia seříznutým husím brkem, 
první byl sir Christopher Wren v  roce 
1678. Nejprve byly do žilního systému 
aplikovány roztoky krystaloidů, 
v 19. století i roztoky cukrů (resp. glu-
kózy), na počátku 20. století se užívaly 
hydrolyzáty bílkovin, později (1940) 
roztoky krystalických aminokyselin. 
Roztoky tuků se do parenterální výživy 
dostaly ve 2. polovině 19. století nejpr-
ve ve formě podkožně infundovaných, 
ve 20.  letech 20.  století byla poprvé 
aplikována emulze tuků dětskému pa-
cientovi, teprve v 60. letech byla vyvi-
nuta Arminem Wretlindem bezpečná 
emulze tuků používaná prakticky do-
dnes. V roce 1969 byla poprvé v USA 
aplikována parenterální výživa v domá-
cích podmínkách, o rok později se za-
čala aplikovat i v Kanadě a prvních stá-
tech v Evropě. V současné době je pa-
renterální výživa běžně užívanou meto-
dou v průběhu hospitalizace i v domá-
cích podmínkách, v České republice je 
registrováno kolem 100 pacientů na 
domácí parenterální výživě.

Definice

Parenterální výživou se rozumí aplikace 
živin mimo zažívací trakt, v  současné 
době do žilního systému pacienta. Po-
dává se u pacientů, kterým nelze dodat 
dostatečné množství živin či vody pe-
rorálně podávanou stravou nebo ente-
rální výživou (ať již podávanou ústy, 
nebo cestou nasoenterální sondy, 
nebo nutritivní gastro- či jejunostomie).

inDiKace a Postavení PaRente-
Rální výživy v  systéMU UMělé 
výživy

Umělá (artificiální) výživa je indikována 
pacientům v malnutrici nebo těm, kte-
rým malnutrice hrozí, například pokud 
je přerušen přívod stravy po dobu delší 
než 5 dní. Pokud je funkční trávicí trakt 

a je možné ho využít, je indikována en-
terální výživa, zvláště pokud se nejed-
ná o  těžkou malnutrici a  není nutné 
upravit nutriční stav emergentně. Po-
kud trávicí trakt není funkční (ať již 
z důvodu obstrukce, perforace, či se-
lhání střeva), je nutné podat výživu pa-
renterálně. Parenterální výživa je indi-
kována i v případě, že je nutné trávicí 
trakt vyřadit z činnosti, například před 
zobrazovacími vyšetřeními či před ope-
račním zákrokem na trávicím traktu. 
Parenterální výživu je vhodné použít 
i  u pacientů s  těžkou proteinoenerge-
tickou malnutricí nebo v případě, že je 
nutné zlepšit nutriční stav rychle – na-
příklad před operačním zákrokem. 
U pacientů v akutním stavu (např. akut-
ní pankreatitida, septické stavy), je 
vhodné udržet střevní bariéru, nejjed-
nodušší a nejlevnější způsob je kombi-
nace parenterální a  enterální výživy. 
V minulosti byly oba tyto způsoby proti 
sobě vymezovány, koncept kombino-
vané výživy zahrnuje společné využití 
parenterální i enterální výživy k aplikaci 
potřebného množství energie i  živin. 
Zpočátku je tato potřeba suplemento-
vána parenterální cestou a enterální vý-
živa je podávána v minimálním množ-
ství s cílem udržet funkční sliznici ten-
kého střeva, aby nedošlo k  porušení 
střevní bariéry. V další fázi je postupně 
navyšován podíl enterální výživy na 
úkor výživy parenterální a  po úpravě 
stavu je pacient převeden na výhradní 
enterální výživu, případně na perorální 
příjem. 

Nejčastější indikace parenterální výživy 
jsou: syndrom krátkého střeva (stav po 
rozsáhlých střevních resekcích, vysoké 
stomie); ileózní stavy; střevní píštěle; 
střevní stenózy; stav po rozsáhlých 
střevních operacích; akutní pankreatiti-
da; nespecifické střevní záněty; postra-
diační enterokolitida; poruchy digesce; 
malabsorpce; těžké průjmy nebo zvra-
cení; jaterní insuficience.

Kontraindikacemi parenterální výživy 
jsou: dostatečně funkční zažívací trakt; 
terminální stav pacienta; odmítání nut-
riční podpory ze strany nemocného.

RozDělení PaRenteRální výži-
vy

Parenterální výživu můžeme rozdělit 
z několika hledisek – ať již podle cesty 
aplikace (na centrální a periferní), podle 
doby podávání a podle toho, zda přivá-
dí organismu kompletní spektrum mak-

ro- i mikronutrientů či doplňuje perorál-
ní přívod nebo enterální výživu (na úpl-
nou – totální a doplňkovou parenterální 
výživu). 

Plná parenterální výživa je indikována 
u  pacientů s  malnutricí, případně při 
předpokladu aplikace delší než týden. 
Většinou využíváme přístupu do cent-
rálního žilního řečiště. Výhodou je mož-
nost aplikace hyperosmolárních rozto-
ků (cukrů a  aminokyselin), nevýhodou 
jsou rizika spojená se zaváděním cent-
rálního žilního katetru či aplikací výživy.

U  pacientů s  krátkodobou potřebou 
aplikace parenterální výživy v dobrém 
nutričním stavu vystačíme s  aplikací 
roztoků do periferní žíly, nutné je za-
chovat osmolaritu nižší než 900–1 000 
mosmol/l, v opačném případě je vyso-
ké riziko vzniku flebitidy. 

Při aplikaci výživy do periferní žíly je 
nutné měnit periferní žilní katetry každý 
druhý den, vzhledem k riziku vzniku fle-
bitidy. Zvláštním přístupem může být 
aplikace výživy do A-V shuntu, případ-
ně do PICC (centrálního katetru zave-
deného periferní žílou), do posledně 
2  jmenovaných je možné aplikovat 
i  roztoky s vyšší či vysokou osmolari-
tou.

Přístup do centrálního žilního řečiště je 
nutné provádět za sterilních kautel. 
Nejčastějším místem aplikace k nutrič-
ním účelům je vena subclavia vzhle-
dem k  možnosti dobrého ošetřování, 
dále vena jugularis, jejíž zavedení 
v  sobě skrývá menší rizika, ale napří-
klad riziko vzniku infekce je větší. Ko-
nec centrálního katetru by měl být 
v oblasti horní duté žíly, to kontroluje-
me pod RTG zesilovačem nebo pomo-
cí nitrosrdečního EKG. Zavedení kate-
tru do vena femoralis je spojeno s vyš-
ším rizikem vzniku infekce. 

V případě potřeby dlouhodobé aplika-
ce parenterální výživy, zvláště v domá-
cích podmínkách, zavádíme tunelizo-
vaný katetr, případně venózní port-ka-
tetr. 

Parenterální výživa byla původně distri-
buována v  lahvích, které obsahovaly 
jednotlivé živiny – roztoky glukózy, 
krystaloidů, aminokyselinové roztoky, 
resp. roztoky tuků. Roztoky z  lahví se 
podávaly spojkami za sebou a  vedle 
sebe (multiple bottle system), tato pra-
xe s sebou přinášela vysokou míru rizi-
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Používají se dlouhodobé katetry – nej-
častěji Hickmannův či Broviacův kate-
tr, který je cca 20 cm veden podkožním 
tunelem, tak aby se snížilo riziko in-
fekčních komplikací. U  pacientů s  in-
tervalovou výživou, případně nutností 
aplikovat chemoterapii, se zavádí port-
katetr a  nutritivní roztoky se aplikují 
speciálními (Huberovými) jehlami. Po-
kud předpokládáme kratší dobu podá-
vání nebo není možnost využít prostoru 
hrudníku, zavádíme PICC – centrální 
katetr zavedený cestou periferní žíly. 

V České republice je nyní 10 center pro 
domácí parenterální výživu, v  roce 
2010 bylo více než 100 pacientů, kte-
rým byla aplikována parenterální výživa 
v domácích podmínkách.

závěR

Parenterální výživa se stala v součas-
nosti metodou s jasnou indikací, meto-
dikou podávání a možností dlouhodo-
bé aplikace vzhledem k používání vaků 
all in one a stále kvalitnějších materiálů 
pro katetry. Lze ji podávat jak v  ne-
mocničních, tak v  domácích podmín-
kách. Její včasné nasazení a dodržová-
ní sterilních a  dalších kautel při jejím 
podávání z  ní učinily bezpečnou va- 
riantu výživy u  pacientů s  omezeným 
nebo přerušeným přívodem stravy 
a  nemožností podat enterální výživu 
v dostatečném množství.
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ku trombu a uzávěru velkých cév s ná-
sledným otokem.

Nejrizikovějšími komplikacemi, které 
mohou vzniknout při aplikaci parente-
rální výživy, jsou komplikace infekční – 
a to jak infekce místa vpichu, tak mož-
nost septického trombu či infekce cen-
trálního žilního katetru. Takový stav se 
nazývá katetrová sepse a ohrožuje pa-
cienta přímo na životě. Prevencí je 
asepse při zavádění katetru, při jeho 
převazech, výlučné užívání katetru pro 
aplikaci výživy, nikoliv k odběrům krve, 
a  zvýšená opatrnost při jakémkoliv 
vstupu do katetru. Důležité je snížení ri-
zika vzniku vzduchové embolie – pře-
devším v katetru zavedeném do v. ju-
gularis.

Metabolické komplikace většinou na-
stávají, pokud není proveden dobře 
odhad možných rizik. Může dojít k pře-
tížení nutričními substráty, zvláště při 
aplikaci pomocí multiple bottle systé-
mu. Častou komplikací parenterální vý-
živy mohou být minerálové dysbalan-
ce, hyper- či hypoglykémie, steatóza 
jater (NASH) apod.

Prevencí tohoto stavu je pravidelná 
analýza energetických potřeb pacien-
ta, dodržování doporučovaného pomě-
ru jednotlivých živin a  respektování 
maximální rychlosti podávání jednotli-
vých substrátů. V  případě vaku all in 
one je dodržování rychlosti aplikace 
výživy a  nepřekročení rychlosti podá-
vání jednotlivých substrátů jednodušší.

DoMácí PaRenteRální výživa

Prakticky velmi brzy po zjištění, že pa-
renterální výživu lze aplikovat pacien-
tům dlouhodobě, bylo započato s apli-
kací parenterální výživy v  domácích 
podmínkách. Jako první popsal tako-
vého pacienta Shils v USA v roce 1969, 
o rok později Langer v Kanadě a obje-
vily se i zmínky o zahájení aplikace do-
mácí parenterální výživy v Evropě. Vět-
šího rozvoje dosáhla později, po zave-
dení vaků all in one do průmyslové vý-
roby. 

Indikace jsou většinou syndrom krátké-
ho střeva při Crohnově chorobě, po 
abdominálních katastrofách, po opera-
cích nádorových onemocnění či po is-
chemickém postižení tenkého střeva. 
Další možnou indikací je obstrukční po-
stižení tenkého střeva či syndrom 
střevní pseudoobstrukce. 

ka záměny lahví, možnosti překročení 
rychlosti aplikace metabolitu, zvýšené 
riziko katetrové sepse. Rozmach pa-
renterální výživy na jiná oddělení než 
metabolické JIP a do domácích podmí-
nek s  sebou přinesl rozvoj vaku all in 
one, ve kterém jsou všechny živiny, 
které člověk potřebuje. Takový vak je 
aplikován konstantní rychlostí, bez zvý-
šeného rizika metabolických či infekč-
ních komplikací, výhodou je i menší 
cena a zlepšená možnost rehabilitace.

MonitoRace Pacienta

Vzhledem k tomu, že parenterální výži-
va s sebou přináší určité riziko kompli-
kací, je třeba pacienta monitorovat, 
a to jak fyzikálním vyšetřením, tak labo-
ratorními ukazateli. Frekvence kontrol 
a rozsah laboratorního vyšetření závisí 
na stavu pacienta a době podávání pa-
renterální výživy.

KoMPliKace aPliKace PaRen-
teRální výživy

Komplikace parenterální výživy může-
me rozdělit na problémy při zavádění 
katetru do centrální žíly, trombotické, 
infekční a metabolické komplikace. 

Při zavádění centrálního žilního katetru 
je riziko punkce artérie (u všech přístu-
pů), riziko vzniku pneumothoraxu, he-
mothoraxu, chylothoraxu (vše při zavá-
dění katetru do vena subclavia), mal-
pozice katetru (konec se otočí do jiné 
žíly – např. do v. jugularis retrográdně), 
při kanylaci periferní žíly je navíc možné 
tuto poškodit. 

Trombotické komplikace mohou vznik-
nout, zvláště pokud není konec katetru 
ve správné pozici. Dochází tak ke vzni-

ˇ˚
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V roce 1969 byl v rámci screeningo-
vého programu Národního onkolo-
gického institutu vyhledávání naděj-
ných protinádorových léků z  moř-
ských organismů pozorován proti-
nádorový efekt extraktu ze sumky 
mořské (Ecteinascidia turbinata). 
Separace, popis a  určení struktury 
aktivních látek však trvalo dlouhou 
dobu. Tyto látky, které byly označe-
ny jako ecteinascidiny, spadají do 
skupiny tetraisoquinolinových alka-
loidů. V  roce 1984 objevil KL Rine-
hart Ecteinascidin 743. Testování 
této chemické látky v onkologickém 
výzkumu bylo zpočátku velmi kom-
plikované, neboť k získání 1 g látky 
byla potřeba 1 tuna sumek. V  roce 
1996 byla vyvinuta chemická syntéza 
Ecteinascidinu 743. Současná výro-
ba probíhá semisynteticky z antibio-
tika Safracinu B produkovaného 
bakterií Pseudomonas fluorescens.  
Látka byla pojmenována 
trabectedin.

MEchaNiSMUS účiNKU

Protinádorové působení trabectedinu 
probíhá několika cestami. Váže se ko-
valentně v  malém žlábku DNA dvou-

šroubovice na guanin a  způsobuje 
tvorbu DNA adduktů a  ohýbá řetězec 
DNA. Tímto mechanismem efektu tedy 
spadá do skupiny alkylačních cytosta-
tik. Dále interaguje s  transkripčními 
faktory, čímž dochází k  změněné ex-
presi mnoha proteinů. Je popsána blo-
káda transkripce HSP-70 (chrání pro-
teiny před termálním a  oxidativním 
stresem, podílí se na odstranění po-
škozených proteinů ubiquitinizací a in-
hibuje apoptózu) a  MDR1 (multidrug 
resistance protein; aktivní exportuje 
řadu xenobiotik z buňky). Buňky s na-

rušeným excizním typem opravy DNA 
jsou k působení trabectedinu méně cit-
livé, naopak porucha homologní re-
kombinace činí buňky vysoce citlivé 
k  trabectedinu. In vitro a  na zvířecím 
xenograftu inhiboval trabectedin pro-
dukci prozánětlivých mediátorů IL-6 
a VEGF. Antitumorozní efekt trabecte-
dinu je tedy způsoben několika mecha-
nismy zahrnujícími vazbu na DNA, in-
terakci s opravnými mechanismy DNA, 
modulaci transkripce proteinů a změn 

v  nádorovém mikroprostředí. Trabec-
tedin způsobuje zástavu buněčného 
cyklu v G2/M fázi a indukuje apoptózu 
na p53 nezávislém mechanismu.

SoUčaSNé LéčEBNé iNDiKacE

V současné době je trabectedin indiko-
ván k  léčbě pokročilých/metastatic-
kých sarkomů měkkých tkání po selhá-
ní antracyklinů a ifosfamidu nebo u pa-
cientů nevhodných k  léčbě antracykli-
ny či ifosfamidem. Dále je indikován 
k léčbě pacientek s platina senzitivním 
relabujícím ovariálním karcinomem.

Sarkomy patří mezi vzácné typy nádo-
rů, obecně tvoří asi 1 % všech malignit. 
Specifické rizikové faktory podmiňující 
vznik sarkomů jsou známy pouze 
u malé části sarkomů. Některé sarko-
my vznikají na podkladě hereditárních 
syndromů (např. Li- Fraumeniho syn-
drom, neurofibromatóza aj.). Méně než 
2 % lze přičíst pozdním efektům expo-
zice záření – po radioterapii z důvodu 
jiné malignity. Incidence sarkomů ply-
nule narůstá s věkem, absolutní počty 
případů jsou nejvyšší ve věkové kate-
gorii 65–69 let. Ke generalizaci dochází 
asi u  50 % pacientů a  je spojena se 
špatnou prognózou, neboť průměrné 
přežívání u  těchto pacientů bývá asi 
8 až 12 měsíců. Sarkomy se dělí na ce-
lou řadu histologických typů. Nejčas-
tější v dospělosti jsou maligní fibrózní 
histiocytom, liposarkom a  leiomyosar-
kom.

Jak již bylo výše uvedeno, v léčbě u lo-
kálně pokročilých a  metastatických 
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posomálního doxorubicinu v  monote-
rapii či v  kombinaci s  trabectedinem. 
Studie prokázala statisticky významné 
prodloužení přežití bez progrese 9,2 vs. 
7,5 měsíce ve prospěch kombinace 
(p=0,017). Celkové přežití se však mezi 
rameny studie nelišilo (19,4 vs. 20,5 
měsíce, statisticky nesignifikantní). 
V podskupině pacientek s parciální pla-
tinovou senzitivitou definovanou jako 
platina free interval prokázal trabecte-
din statisticky signifikantní benefit 
v  parametrech: přežití bez progrese: 
7,4 vs. 5,5 měsíce (p=0,0152); četnost 
odpovědí 33 % vs. 15 % (p=0,0041); 
celkové přežití 23 vs. 17,1 měsíce 
(p=0,0015); čas do následné na platině 

založené chemoterapii 9,8 vs. 7,9 mě-
síce (p=  0,0167); přežití po následné 
chemoterapii založené na platině 13,3 
vs. 9,8 měsíce (p=0,0357).

DáVKoVáNí a faRMaKoKiNETiKa

Standardní dávka trabectedinu je 
1,5 mg/m2 podaná v 24hodinové infuzi 
každé 3 týdny do centrálního žilního 
katetru. V  rámci premedikace se před 
aplikací trabectedinu podává dexame-
thason 20 mg nejen jako antiemetikum, 
ale i jako hepatoprotektivum. Pro zahá-
jení a pokračování léčby je nutné splnit 
následující kritéria: ANC > 1,5 x 109 g/L, 
Hb > 90 g/L, PLT > 100 x 109, ALP < 2,5 
ULN, bilirubin v normě, GFR > 30 ml/
min, CK < 2,5 ULN. 

Farmakokinetika trabectedinu není 
ovlivněna věkem, tělesnou váhou, po-
hlavím  nebo tělesným povrchem.  

v D1, 8, 15 po 4 týdnech u pokročilého/
metastatického leiomyosarkomu nebo 
liposarkomu. Zařazeni byli pacienti 
s pokročilým/metastatickým liposarko-
mem nebo leiomyosarkomem. Primár-
ním cílem byl čas do progrese, sekun-
dárními cíly celkové přežití, četnost od-
povědí, přežití bez progrese. Dosažený 
medián doby do progrese 3,7 měs. vs. 
2,3 měs. a celkové přežití 13,9 měs. vs. 
11,8 měs. upřednostňuje dávkovací re-
žim 1,5 mg/m2 1x za 3 týdny. Jednole-
té přežití pacientů bylo 60,6 %. Výsled-
ky dalších 3 studií fáze II byly podobné: 
medián času do progrese 1,7–3,5 mě-
síce, průměrné celkové přežití 9,3–12,8 
měsíce. Vzhledem k tomu, že po selhá-

ní doxorubicinu a ifosfamidu u pokroči-
lých a metastatických sarkomů neexis-
tuje žádná další terapie, kterou by bylo 
možné vnímat jako standard, nebylo 
v  těchto studiích rameno s  alternativ-
ním preparátem. Existují však historic-
ká data o přežití pacientů léčených ji-
nými cytostatiky, jež umožňují nepřímo 
posoudit účinnost trabectedinu ve 
srovnání s ostatními preparáty a která 
trabectedin jednoznačně favorizují.
Bezpečnost a  účinnost trabectedinu 
byla dále potvrzena v programu s roz-
šířeným přístupem léku (Demeteri, 
ASCO 2010).

Druhou léčebnou indikací trabectedinu 
je platina senzitivní relaps karcinomu 
ovária. Lék byl schválen na základě 
studie fáze 3, do níž bylo zařazeno 
672 žen po selhání 1. linie chemotera-
pie na bázi platiny. Pacientky byly ran-
domizovány k podání pegylovaného li-

sarkomů se na 1. místě uplatňuje do-
xorubicin a  ifosfamid. U  doxorubicinu 
byla popsána četnost léčebných odpo-
vědí 17–30 %, u  ifosfamidu 25 %. 
V současnosti léčba těmito cytostatiky 
probíhá jako monoterapie, neboť me-
taanalýza 9 studií srovnávajících mo-
noterapii doxorubicinem oproti kombi-
novaným režimům s  doxorubicinem 
nevedla k delšímu přežití pacientů, při-
čemž kombinované režimy byly dopro-
vázeny výrazně vyšší toxicitou.

V  roce 2007 byl v EU registrován pří-
pravek Yondelis, jehož účinnou látkou 
je trabectedin.

Výbor pro humánní léčivé přípravky 
(CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku 
Yondelis převyšují jeho rizika, a dopo-
ručil, aby přípravku bylo uděleno roz-
hodnutí o registraci. 

Přípravku Yondelis bylo uděleno roz-
hodnutí o  registraci „za výjimečných 
okolností“. To znamená, že vzhledem 
ke vzácné povaze sarkomu měkkých 
tkání nebylo možné získat o přípravku 
Yondelis vyčerpávající informace. Ev-
ropská agentura pro léčivé přípravky 
(EMA) každoročně přezkoumá jakékoli 
nové informace, které se případně ob-
jeví, a podle potřeby bude tento souhrn 
aktualizovat. 

Efektivita podání trabectedinu po se-
lhání doxorubicinu a  ifosfamidu byla 
ověřena ve 4 studiích fáze II. V pilotní 
studii STS-201 byla srovnávána dávka 
1,5 mg/m2 1x za 3 týdny a 0,58 mg/m2 

MaiN Efficacy oUTcoMES of TRaBEcTEDiN iN PhaSE ii TRiaLS iN PaTiENTS wiTh NoN-giST SofT TiSSUE SaRcoME

Reference

Delaloge et al 2001

Yovine et al 2004

Garcia-Carbonero et al 2004

Le Cesne et al 2005

Garcia-Carbonero et al 2005

Hyugh et al 2006

Study type

phase I + compassionate-use program

Phase II, second line

Phase II, second line

Phase II, second line

Phase II, first line

Phase II + compassionate-use program

N

29

54

36

104

36

89

Response rate

14,0 %

3,7 %

8,0 %

8,0 %

17,1 %

7,0 %

Median PFS
(months)

2,8

1,9

1,7

3,4

1,6

2,0

6-month PFS

28,0 %

24,1 %

20,0 %

29,0 %

24,4 %

NR

Median OS
(months)

NR

12,8

12,1

9,2

15,8

8,2

NR, not reported.
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Trabectedin podléhá in-
tenzivnímu metabolis-
mu v játrech cestou cy-
tochromu P450 3A4 
a  ostatních izoenzymů 
P450. Inhibitory P450 
snižují metabolismus 
trabectedinu, a tím jeho 
expozici a riziko toxicity 
zvyšují. Mezi nejdůleži-
tější inhibitory patří flu-
konazol, ketokonazol, 
klaritromycin a zejména 
aprepitant, který je 
v  rámci antiemetické 
premedikace podáván 
u mnoha chemoterapeutických režimů. 
Induktory P450 urychlují metabolismus 
trabectedinu, a tím jeho expozici snižu-
jí, což může negativně ovlivnit účinnost 
léčby.

Mezi nejdůležitější induktory patří feno-
barbital, rifampicin, třezalka tečkovaná.

ToxiciTa

Nejčastěji se vyskytující toxicity zahr-
nují G3/4 neutropenie a trombocytope-
nie. Ve srovnání s  doxorubicinem či 
ifosfamidem se však jeví trabectedin 
méně hematotoxický. Vzhledem 
k tomu, že je indikován u předléčených 
pacientů, kde může být funkční kapaci-
ta kostní dřeně předchozí chemoterapií 
snížena, je vhodné preventivně pacien-
ta zajistit G-CSF.

Dále je popisována přechodná elevace 
ALT, AST, která se obvykle spontánně 
upraví před dalším cyklem. Popisována 
je i  rabdomyolýza, obvykle ve spojení 
s hematologickou a hepatální toxicitou. 
Obzvláštní pozornost by měla být vě-
nována pacientům, kteří v  chronické 
medikaci užívají statiny, u  nichž také 
existuje riziko rhabdomyolýzy. Vyšetře-
ní sérové kreatinkinázy (CK) před po-
dáním trabectedinu je tudíž indikované 
před každým cyklem. U pacientů s po-
klesem glomerulární filtrace pod 
30 ml/s je léčba monoterapií kontrain-
dikována. Pacienti léčení kombinací 
trabectedinu a  liposomálního doxoru-
bicinu musí mít normální hodnoty glo-
merulární filtrace.

Toxicity jsou reversibilní a  nekumula-
tivní. V případě toxicity je možné redu-
kovat dávku trabectedinu na 1,2  mg/
m2, eventuelně dále na 1,0 mg/m2. Ne-
byl stanoven maximální počet cyklů 
podání léku, ve studiích bylo podávání 

omezeno toxicitou a trváním klinického 
benefitu, přičemž téměř třetina pacien-
tů (29,5 %) absolvovala víc než 6 cyklů 
a  maximální počet podaných cyklů 
u 1 pacienta byl 38.

ZáVěR
Trabectedin je registrován pro léčbu 
sarkomů měkkých tkání po selhání do-
xorubicinu a ifosfamidu či pro nemoc-
né, kteří nejsou indikováni k této léčbě. 
Jeho účinnost byla prokázána u meta-
statických leiomyosarkomů, liposarko-
mů. V Evropě, Kanadě a jiných částech 
světa vyjma USA je též registrován pro 
léčbu recidivujícího karcinomu ovaria 
v kombinaci s pegylovaným liposomál-
ním doxorubicinem. Trabectedin patří 
mezi alkylační látky s dobrým toxickým 
profilem, bez známek kumulativní toxi-
city. Na základě doporučení odborných 
společností je v současné době indiko-
ván pro druhou linii léčby leiomyosar-
komů a liposarkomů po selhání terapie 
antracykliny či pro první linii léčby u ne-
mocných, kteří nejsou indikováni k te-
rapii antracykliny.
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Paclitaxel vázaný
na albumin (Abraxane®)
Mgr. Roman Goněc, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav
Petr Vyšinský, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav

Abraxane® (původně v  USA na trhu 
pod názvem Capxol®) je injekční for-
ma paclitaxelu, kde je účinná látka 
v amorfní formě vázaná na albumin 
(nab-paclitaxel). Abraxane je dodá-
ván jako lyofilizovaný prášek, který 
obsahuje paclitaxel a albumin v po-
měru zhruba 1:9 a po jehož naředění 
vzniká koloidní roztok o  velikosti 
částic přibližně 130 nm.1

PAClitAxel

Paclitaxel je přírodní cytostatikum izo-
lované z tisu Taxus media. Brání správ-
nému vytváření mikrotubulů při dělení 
buňky. Chemicky se jedná o ester ter-
penové struktury, 5ß,20-epoxy-
1,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxytax-
11-en-9-on 4,10-diacetátu 2-benzoátu 
s  modifikovanou aminokyselinou 
(2R,3S)-N-benzoyl-3-fenylisoserinem 
(obr. 1). Tato látka je ve vodě neroz-
pustná. Konvenční injekční přípravky 
s  paclitaxelem se vyrábí tak, že se 

účinná látka rozpustí v bezvodém etha-
nolu a vzniklý roztok se v poměru zhru-
ba 1:1 smíchá s emulgátorem (Cremo-
phorem EL – polyethoxylovaným rici-

novým olejem). Tento přípravek se pak 
před použitím ředí 0,9% roztokem 
chloridu sodného a podává se v infuzi 
trvající 1–3 h. Naředěná infuze se musí 
podávat přes 220nm filtr a nesmí přijít 
do styku s PVC, který je součástí běž-
ných infuzních setů a vaků.

Paclitaxel se s  úspěchem používá 
u různých solidních nádorů, v MOÚ se 
jedná o  třetí nejpoužívanější cytostati-
kum (po 5-fluorouracilu a  cisplatině). 
Od konce 80. let, kdy se objevil v praxi, 
je jedním z jeho hlavních limitujících ne-
žádoucích účinků hypersenzitivní reak-
ce. I když není vyloučeno, že tuto reak-
ci spouští některá z  mnoha nečistot, 
které účinnou látku doprovází, jako 
pravděpodobnější příčina se jeví právě 
používané emulgátory. Přestože sou-
částí režimů s  paclitaxelem je rutinní 
podávání premedikací, které mají hy-
persenzitivní reakci zabránit (v MOÚ ty-
picky intravenózně dexametazon 8–20 
mg + ranitidin 50 mg), k  těmto přípa-
dům běžně dochází. Klinické studie 
zjistily, že četnost reakcí lze částečně 
snížit tím, že se paclitaxel podává ve 
24h infuzích, ty ovšem značně zatěžují 
pacienta i  poskytovatele péče. Litera-
tura také uvádí, že vyšší dávky paclita-
xelu mají vyšší léčebnou odpověď, 
a  proto by měly být upřednostňová-
ny.10

Nab-PAClitAxel

Od poloviny 90. let se hledaly cesty,2,3 
které by umožnily podávat paclitaxel 
bez použití emulgátorů. Vhodným ře-

šením se ukázalo navázání účinné látky 
na lidský albumin. Paclitaxel v této po-
době má výhodu ve vyšší stabilitě, lze 
ho podávat půlhodinovou infuzí a  je 
stabilní i  při kontaktu s  PVC. Infuze 
přes in-line filtr se vzhledem k velikosti 
částic v  roztoku nedoporučuje. Další 
výhodou by mohl být fakt, že nab-pac-
litaxel vytváří v některých tkáních – pro-
statě, slinivce, varlatech nebo kostech 
– vyšší koncentrace než konveční pac-
litaxel. Rizikem může být podávání dru-
hé složky přípravku – lidského albumi-
nu. Jedná se o krevní derivát a existuje 
tak velmi nízké nebezpečí přenosu vi-
rových onemocnění nebo Creutzfeld-
Jacobovy choroby.

Doporučená dávka je 260 mg/m2 po-
dáváno v  21denním intervalu a  je tak 
výrazně vyšší než u konvenčního pacli-
taxelu.4-9 Právě možnost podat vyšší 
dávku stojí za lepší léčebnou odpovědí. 
Dávka se redukuje v  případě výskytu 
závažných nežádoucích účinků nebo 
zhoršené funkce jater. Dávku lze při tý-
denním opakování rozdělit na tři stejné 
díly.

Klinická studie, která srovnávala nežá-
doucí účinky mezi nab-paclitaxelem 
(260 mg/m2) a  paclitaxelem (175 mg/
m2), zjistila, že jsou až na několik výji-
mek obdobné. Ve prospěch nab-pacli-
taxelu mluví dvakrát méně častá závaž-
ná neutropenie (< 0,5 x 109/l) a třikrát 
méně častá hypersenzitivní reakce. Ve 
prospěch konvenčního paclitaxelu pět-
krát méně častá závažná senzorická 
neuropatie, ale tato porucha je vázaná 

obr. 1
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pisují až po poledni v  době slabšího 
provozu – vzhledem ke krátké době in-
fuze to stacionář nijak nezatěžuje.

na podávání léčiva a po jeho přerušení 
do několika dnů sama odezní.

Abraxane® je indikován u metastázují-
cího karcinomu prsu po selhání kombi-
nované chemoterapie nebo u karcino-
mu prsu relabujícího do 6 měsíců po 
adjuvantní terapii. Předchozí chemote-
rapie by měla zahrnovat antracykliny, 
pokud nebyly kontraindikovány. 
Nab-paclitaxel lze podávat i  v  kombi-
naci s trastuzumabem. Indikační ome-
zení nab-paclitaxelu je dáno především 
jeho cenou a s příchodem generik lze 
kromě snížení cen očekávat i rozšíření 
indikací.

PříPRAVA

Nab-paclitaxel je představitelem pro-
teinových léčivých přípravků a jeho pří-
prava v  lékárně tak vyžaduje jistou 
opatrnost. Jedna lahvička Abraxanu se 
rekonstituuje 20 ml 0,9% NaCl. Roztok 
se do lahvičky musí vstříknout pomalu 
a tak, aby stékal po stěně. Výrobce do-
poručuje dobu vstřiku delší než 1 minu-
tu, praxe ukazuje, že při dostatečné 
opatrnosti lze tento krok zkrátit na 30 s. 
Rekonstituovaná lahvička se pak ne-
chá stát minimálně 5 minut, aby se lyo-
filizační koláč dostatečně provlhčil  
(obr. 2). V  tomto okamžiku není nutné 
spěchat a  tuto dobu můžeme klidně 
zdvojnásobit. Mírným otáčením nebo 

převracením lahvičky pak její obsah 
rozpustíme. Tento krok nám zabere asi 
2 minuty. Pokud se nám obsah lahvič-
ky napění, necháme ji stát, dokud pěna 
neopadne (asi 15 minut). Potřebnou 
dávku vpravíme do prázdného infuzní-
ho vaku – výsledný objem činí obvykle 
kolem 100 ml. Vstřikujeme opět velmi 
pomalu a tak, aby roztok stékal po stě-
ně vaku. V případě, že by výsledný ob-
jem infuze byl příliš nízký (< 50 ml), 
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vpravujeme v ÚL dávku do vaku již ob-
sahujícího 0,9% NaCl. Drobnému na-
pěnění obvykle ani tak nezabráníme 
(obr. 3). Také při transportu vaku na 
oddělení/stacionář se musí personál 
vyvarovat prudkých pohybů. Zajištění 
jakosti přípravku nekončí jeho opuště-
ním lékárny!

Připravená infuze se může uchovávat 
při pokojové teplotě 8 hodin. Rekonsti-
tuovaný roztok v  lahvičce lze uchová-
vat 8 hodin při 2–8 °C, chráněný před 
silným světlem. 

Vzhledem k ceně přípravku je vhodné 
domluvit s  lékaři objednávání více pa-
cientů na stejný den, současně je ale 
třeba mít na vědomí, že příprava zabe-
re v izolátoru asi 30 minut. V MOÚ pla-
tí dohoda s lékaři, že Abraxane přede-

obr. 2

obr. 3
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Profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc., 
se narodil 9. 4. 1937  v Bratislavě. Je 
ženatý, má 2 děti – dceru Veroniku 
a  syna Pavla. Studoval na Fakultě 
všeobecného lékařství Univerzity 
Karlovy v Praze, po absolvování lé-
kařské fakulty nastoupil jako lékař 
na chirurgii v  Roudnici nad Labem. 
Poté pracoval jako sekundární lékař 
II. interní kliniky Fakultní nemocnice 
v Praze. V roce 1967 se stal odbor-
ným asistentem na Fakultě všeobec-
ného lékařství UK, kde následně pů-
sobil jako docent a v roce 1988 zde 
získal profesuru. Od poloviny 70. let 
se systematicky věnuje onkologii, 
především protinádorové chemote-
rapii. Stal se přednostou onkologic-
ké kliniky UK a  později i  vedoucím 
Katedry klinické onkologie 1. LF UK. 
V  letech 1989–1990 zastával funkci 
československého ministra zdravot-
nictví a sociálních věcí. Dva roky byl 
rovněž poslancem České národní 
rady. Mezi lety 1994–2006 byl pro-
rektorem Univerzity Karlovy pro 
vědu. V letech 2002–2007 vedl Ústav 
hematologie a krevní transfuze.  Pů-
sobí jako profesor 1. LF UK v Praze 
a konzultant ÚHKT. Od 1. 9. 2011 je 
odborným garantem odboru vědy 
a vzdělávání MZ ČR.  Je členem řady 
odborných sdružení a  neziskových 
organizací.

Pane PROFeSORe, naŠI ČTenářI 
VáS ZnaJí PřeDeVŠíM JaKO VynI-
KaJícíHO LéKaře a  ODBORníKa, 
Méně Se Ví O VaŠí POLITIcKé MI-
nULOSTI. ByL JSTe PRVníM PO-
LISTOPaDOVýM MInISTReM 
ZDRaVOTnIcTVí V TeHDeJŠíM 
ČeSKOSLOVenSKU. JaK na TUTO 
DOBU VZPOMínáTe? JaKé PRO-
BLéMy JSTe TenKRáT MUSeL ře-
ŠIT?
Na období mého „ministrování“ vzpo-
mínám rád. Byla to pro mne úžasná 
škola. Byl jsem tehdy ministrem zdra-
votnictví a sociálních věcí, takže přede 
mnou stálo mnoho úkolů, které nelze 
shrnout do krátkého odstavce. Domní-
vám se, že za 7 měsíců se stihl udělat 
velký kus práce. Kromě toho jsem byl 
obohacen o mnoho zážitků, mezi které 
patřilo mimo jiné osobní setkání s mno-
ha významnými osobnostmi. Mohl 
bych uvést např. papeže Jana Pavla II. 
nebo matku Terezu. Zúčastnil jsem se 
také prvního jednání tehdejší českoslo-
venské vlády s představiteli EU v Bru-
selu, několika zasedání Světové zdra-
votnické organizace a  dostal jsem se 

na místa, na která bych nikdy neměl 
přístup. Naivně jsem se tehdy domní-
val, že úkolem ministra je zajistit opti-
mální chod resortu, za který zodpoví-
dá. Zcela jsem opomíjel, že patrně dů-
ležitější jsou nejrůznější politické doha-
dy a intriky. To byla chyba.

LZe PODLe VáS SPOJIT UZnáVa-
nOU PROFeSI LéKaře S POLITIc-
KOU FUnKcí, KTeRá Je V DneŠní 
DOBě VníMána VeřeJnOSTí SPí-
Še negaTIVně? cO VáS VeDLO 
K  POLITIcKé angažOVanOSTI? 
POVOLání LéKaře VáS neUSPO-
KOJOVaLO?
Povolání lékaře mě plně uspokojovalo 
a do politiky jsem se v žádném případě 
nehrnul. V r. 1989 jsem byl prostě jme-
nován ministrem, ačkoliv jsem do po-
sledního okamžiku namítal, že se pro 
takovou funkci nehodím. Když už se 
tak stalo, chápal jsem to jako příležitost 

přispět nějakým způsobem ke zlepšení 
situace ve zdravotnictví. Ukázalo se 
však, že šlo o  naivní představu. Za 
mého vedení se sice vypracovala kon-
cepce zdravotnické reformy, návrh ale 
skončil v koši. Jak rychle a neobvykle 
jsem se ministrem stal, stejně rychle 
a  neobvyklým způsobem jsem v  této 
funkci skončil. Podrobněji jsem to vylí-
čil ve své životopisné monografii „Jde 
to i slušně“ vydané nakladatelstvím Li-
dové noviny.

KROMě ČLenSTVí V ODa JSTe ne-
ByL V žáDné POLITIcKé STRaně. 
KTeRá POLITIcKá USKUPení JSOU 
VáM V  DneŠní DOBě náZOROVě 
BLíZKá? SyMPaTIZUJeTe SPíŠe 
S LeVIcí, ČI PRaVIcí? 
V současné politické scéně mě žádná 
politická strana neoslnila. Mé krátko-
dobé členství v ODA i oba mé pokusy 
o kandidaturu na senátora (jako nestra-
ník) mě utvrdily v tom, že se do politiky 
absolutně nehodím. Pravice i  levice 
mají líbivé předvolební programy, ale 
s jejich naplňováním si nedělají staros-
ti.  Korupční skandály se nevyhýbají 
žádné ze současných politických stran 
a jejich náprava či potrestání prokaza-
telných tunelářů se nikdy nekonalo. 
Pokud bych měl odpovědět, s  kým 
sympatizuji, pak bych sympatizoval 
s poctivými a charakterními lidmi, kteří 
jsou nepochybně ve všech stranách, 
ale jejich hlas zaniká. Má profese léka-

ře s sebou přináší i jisté sociální cítění, 
kterému by byla bližší levice, ale bohu-
žel ne ta tuzemská. Ani domácí pravi-
ce, která se často chová jako v době 
začínajícího dravého kapitalismu, není 
pravice jako v některých západoevrop-
ských státech a také mě nepřitahuje.

KDySI JSTe řeKL: »ROZDíL MeZI 
ZáPaDeM a  náMI Je V  TOM, že 
TaM JDOU LIDé DO POLITIKy, 
KDyž Už JSOU ZaOPaTřenI. 
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U  náS JDOU LIDé DO POLITIKy, 
aBy Se ZaOPaTřILI.‹‹ JaK VníMá-
Te VýVOJ ČeSKé POLITIKy V  PO-
SLeDnícH LeTecH. ZMěnILO Se 
něcO?
Myslím, že se nezměnilo vůbec nic, 
leda k horšímu. V televizním zpravodaj-
ství vidíme denně, jak se politici starají 
hlavně o  svůj přísun peněz a  jak i  po 
odchodu z politických funkcí disponují 
ohromnými majetky, které jim umožňu-
jí nejen vybudování luxusních sídel, ale 
i  mnohamilionové investice a  spoluú-
čast v různých soukromých podnicích. 
Vše se sice zveřejní, ale nic se neděje, 
ani se to veřejně neodsoudí. To se týká 
nejen vysoké politiky, ale i  regionální 
úrovně.

LéKařSTVí Má S  POLITIKOU ně-
KTeRé SPOLeČné RySy. PRO 
OBOJí JSOU neZByTné KOMUnI-
KaČní DOVeDnOSTI na PRO- 
FeSIOnáLní ÚROVnI, ať JIž Se 
JeDná O  ROZHOVOR S  PacIen-
TeM, ČI O PROMLUVU K VOLIČůM.  
MeDIcína Se VŠaK BOHUžeL STá-
Le Více „ODLIDŠťUJe“, STáVá Se 
anOnyMní a LéKař SPíŠe SLeDU-
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Je MOnITOR POČíTaČe, než aBy 
Se VěnOVaL PacIenTOVI. V  ČeM 
SPaTřUJeTe HLaVní PříČInU TO-
HOTO JeVU?
Je pravda, že schopnost komunikovat 
je potřebná jak v medicíně, tak v politi-
ce.  Přece jen jsem měl příležitost po-
znat, že v  obou projevech je značný 
rozdíl. Hovořím-li ke studentům, k ne-
mocným nebo k  veřejnosti jako lékař, 
sděluji informace, které je zajímají 
a mohou jim být ku prospěchu. Nejhor-
ší pocity jsem míval z  předvolebních 
projevů. Od politika se očekává, že 
bude chválit program strany, za kterou 
vystupuje (i  když není přesvědčen, že 
je reálný), a že bude zdůrazňovat svoji 
výjimečnost – jako jediného vhodného 
kandidáta, kterého by si občané měli 
zvolit. To pro mne bylo vždy velmi těž-
ké. Postupné „odlidšťování“ medicíny 
považuji za hrubý nedostatek. Částeč-
ně jej lze omluvit tím, že na bedrech lé-
kařů je neskutečně rozbujelá adminis-
trativa, mnoho dalších povinností ne-
souvisejících přímo s  jejich profesí. 
Nicméně se domnívám, že často stačí 
jen několik vlídných slov navíc k  pa- 
cientovi a také k jeho příbuzným, které 

mohou rázem zlepšit vztah nemocného 
a lékaře.

JSTe InTeRnISTa, OnKOLOg, He-
MaTOLOg.  JaKá ByLa VaŠe ceS-
Ta K  MeDIcíně, K  OnKOLOgII – 
VeDLa PříMO? neLITOVaL JSTe 
něKDy, že JSTe Se ROZHODL PRO 
OBOR KRáSný, aLe VeLMI ná-
ROČný?
Před maturitou jsem váhal mezi dvěma 
nepříliš souvisejícími obory – kunsthis-
torií a  chemií. Rozhodl jsem se nako-
nec pro biochemii, respektive pro lé-
kařskou chemii a  přihlásil jsem se ke 
studiu medicíny. Moji původní orientaci 
však změnil ve 3. ročníku první kontakt 
s nemocnými a od té doby jsem se za-
čal zajímat o  klinickou medicínu, pře-
devším o internu. Na interně jsem začal 
pracovat již za studií jako tzv. pomocná 
vědecká síla na II. interní klinice. Teh-
dejší přednosta prof. Herles mi přidělil 
jako školitele hematologa prof. Don-
nera. Tím byla určena moje budoucí 
orientace na hematologii. Prof. Donner 
mi zadal samostatný úkol, který se mi 
podařilo do konce studií dokončit 
a s úspěchem ho prezentovat nejen na 
celostátní studentské vědecké konfe-
renci, ale též publikovat v  časopise 
„Sborník lékařský“. Definitivně jsem 
v oboru zakotvil po návratu z  ročního 
pobytu na hematologicko-onkologické 
klinice prof. Bernarda v Paříži, kde jsem 
se seznámil s principy moderní chemo-
terapie. Chemoterapie se tenkrát začí-
nala stále více uplatňovat i v léčbě so-
lidních nádorů, právě ta mě přivedla 
k onkologii. Složil jsem pak nástavbové 
atestace z obou těchto disciplín a sna-
žil se zavádět moderní léčebné metody 
jak v hematologii, tak i v onkologii. Za-
pojil jsem se i  do organizační práce. 
Jako vědecký sekretář hematologické 
společnosti a  posléze jako předseda 
onkologické společnosti.

V  SOUČaSné DOBě Je KLaDen 
VeLKý DůRaZ na PReVencI ná-
DOROVýcH OneMOcnění. MySLí-
Te SI, že JSOU MOžnOSTI PRI-
MáRní PReVence OnKOLOgIc-
KýcH OneMOcnění DOSTaTeČně 
MeDIaLIZOVány? cO SOUDíTe 
naPř. O VaKcInacI PROTI HPV?
Důraz na prevenci by měl být kladen ve 
všech medicínských oborech, nejen 
v  onkologii. I  když u  nás existovalo 
mnoho smysluplných preventivních 
programů, bohužel po r. 1989 mnoho 
z nich postupně zaniklo a teprve v po-
sledních letech se některé z nich obno-
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vují. Musím přiznat, že mě velmi zne-
klidňovalo, že nejen v oblasti prevence, 
ale i v jiných oblastech zdravotní péče 
se s  naprostou lehkostí rušily dobře 
fungující systémy, aniž by byly nahra-
zeny něčím lepším. Tak jsme se např. 
dočkali destrukce postgraduálního 
vzdělávání, jehož systém a kvalitu nám 
záviděli i v západoevropských státech. 
Vakcinaci proti HPV je třeba uvítat, ale 
mohla být zavedena již nejméně před 
5 lety, kdy už byla povinná a bezplatná 
v několika státech EU.

OnKOLOgIcKá LéČBa V  ČR Je 
SOUSTřeDěná DO KOc (KOM-
PLexnícH OnKOLOgIcKýcH cen-
TeR). V ČeM VIDíTe VýHODy TéTO 
cenTRaLIZace? MySLíTe SI, že 
TaTO PRacOVIŠTě POKRýVaJí 
DOSTaTeČně POTřeBU TéTO 
SPecIaLIZOVané PéČe PRO ce-
LOU RePUBLIKU?

Soustředění onkologické péče do KOC 
považuji za velmi racionální z několika 
důvodů. Moderní diagnostika i  léčba 
onkologických onemocnění vyžaduje 
nákladné diagnostické přístroje, který-
mi nelze vybavit každé onkologické 
pracoviště. V  léčbě jsou k  dispozici 
nová a velmi nákladná léčiva, jejichž in-
dikace však často předpokládá složitá 
doplňková vyšetření, pokud mají být 
efektivní. Taková vyšetření rovněž ne-
lze provést na každém pracovišti. 
Vzhledem k narůstajícímu výskytu ná-
dorových onemocnění je ovšem málo 

schůdné, aby všichni onkologičtí ne-
mocní byli léčeni v KOC. Proto je nut-
né, aby pro stanovení přesné diagnózy 
a léčebného plánu byl zajištěn součas-
ně dostatek pracovišť, na kterých by 
bylo možné navrženou léčbu realizo-
vat. Problém spatřuji také v nedostatku 
lůžek pro paliativní léčbu a léčbu termi-
nálních stavů. Nemocní, u nichž již není 

naděje na úspěch onkologické léčby, 
by měli mít zaručenou léčbu sympto-
matickou, která jim umožní snesitelnou 
kvalitu života. A  to bývá v  současné 
době velký problém.

JaKý Je VáŠ VZTaH K FaRMacII? 
JaK Se DíVáTe na SPOLUPRácI 
LéKařů a LéKáRníKů? 
Můj vřelý vztah k farmacii, nebo spíše 
k  farmakologii, mě provází celým pro-
fesním životem a  patrně souvisí 
i s mým pracovním zaměřením k che-
moterapii, což je vlastně farmakotera-
pie. Dlouhá léta jsem pracoval v Komi-
si účelné farmakoterapie Všeobecné 
fakultní nemocnice a lituji, že tato insti-
tuce byla v nemocnicích zrušena. Kaž-
dým rokem přednáším na Farmaceu-
tické fakultě v Hradci Králové o novin-
kách v  léčbě nádorových onemocnění 
a těší mne, že jsou mé přednášky vždy 
hojně navštíveny a následovány boha-
tou diskusí se studenty farmacie.

JaK VníMáTe ZříZení cenTRáL-
nícH PříPRaVen cyTOSTaTIK, 
PřeSUn PříPRaVy PaRenTeRáL-
ní cHeMOTeRaPIe Z  RUKOU 
ZDRaVOTnícH SeSTeR DO RUKOU 
LéKáRníKa?
Myslím, že s  rizikem zdravotnického 
personálu při práci s cytostatiky se to 
poněkud přehání. Nicméně při množ-
ství aplikovaných cytostatik považuji za 
velmi účelné a  prospěšné přesunutí 
přípravy a ředění cytostatik do lékáren. 
Centralizované ředírny podstatně 
usnadní a zpřesní přípravu cytostatik.

MáTe PřI SVé VyTíženOSTI ČaS 
JeŠTě na něJaKé KOníČKy? cO 
VáS TěŠí?
Na koníčky mi opravdu mnoho času 
nezbývá. Je to především návštěva 
koncertů a divadel a do nedávna i  in-
tenzivní práce na chalupě. Byl to aktiv-
ní odpočinek, kterému v  současné 
době brání mé zdravotní problémy 
s páteří.

MáTe 2 DěTI. VeDL JSTe Je Ke 
STUDIU MeDIcíny?
Mám dceru, syna a 3 vnoučata.  Dcera 
je profesorkou na gymnáziu, syn vystu-
doval medicínu a jde v mých šlépějích, 
což mě samozřejmě těší. Napsali jsme 
spolu i  monografii, která do roka po 
svém vydání byla zcela vyprodaná.

Děkuji za příjemný rozhovor.



Terry Fox
Čas je relativní nejenom z fyzikálního hlediska, ale i z hlediska délky lidského života. 
Terrance Stanley Fox v necelých 23 letech dokázal mnoho a spojil celou Kanadu 
k boji proti rakovině.

Narodil se 28. července 1958 v kanad-
ském městě Winnipeg a vyrostl v Port 
Coquitlamu v provincii Britská Kolum-
bie. Od mládí byl fascinován basketba-
lem, ale nepatřil zrovna k nejnadaněj-
ším hráčům. O to zavileji však trénoval 
a v deváté třídě každé ráno vstával dří-
ve, aby mohl cvičit před začátkem vyu-
čování. V té době se na doporučení tre-
néra začal věnovat také přespolnímu 
běhu. Přes počáteční neúspěchy se 
pak na střední škole vypracoval v uzná-
vaného hráče. Měl také dobré studijní 
výsledky, ale nebyl si zcela jistý, zda 
má jít na vysokou školu. Nakonec si vy-
bral Univerzitu Simona Frasera, která 
měla nejlepší basketbalový tým v Brit-
ské Kolumbii. Jako hlavní obor zvolil ki-
neziologii (nauku o  pohybu lidského 
těla), aby se mohl do budoucna věno-
vat dráze středoškolského učitele tělo-
cviku. V  průběhu dvoutýdenního tré-
ninkového kursu byl vybrán pro svou 
jedinečnou houževnatost do univerzit-
ního basketbalového týmu.

V  listopadu 1976 měl vážnou autone-
hodu, ale vyvázl pouze s malým zraně-
ním na pravém koleni. To se opět ozva-
lo v  prosinci, ale Terry chtěl s  léčbou 
počkat do konce basketbalové sezóny. 
V březnu 1977 se však problémy nato-
lik zhoršily, že nebyl schopen se posta-
vit a musel vyhledat lékařskou pomoc. 
Tak mu byl diagnostikován osteosar-
kom a  lékaři mu sdělili, že je nutno 
nohu amputovat 15 cm nad kolenem 
a  bude muset podstoupit chemotera-
pii. Podle jejich tvrzení byla jeho šance 
na přežití 50–70 % a zároveň se dozvě-

děl, že o dva roky dříve by tato šance 
byla pouze 15 %. Ve skutečnosti 
úspěšnost léčby výrazně stoupla s na-
sazením systémové chemoterapie, jejíž 
význam byl studiemi potvrzen již v roce 
1968, na Terryho však tato slova velmi 
zapůsobila a  uvědomil si význam vý-
zkumu léčby rakoviny. Večer před am-
putací mu jeho bývalý trenér přinesl ča-
sopis, kde se psalo o  člověku, který 
s protézou uběhl newyorský maraton. 
Jistě netušil, že je to inspirace pro bu-
doucí Maraton naděje, kterým Terry 
získal přes 23 milionů dolarů na vý-
zkum v oblasti onkologie.

Zotavoval se poměrně rychle, již 3 týd-
ny po zákroku dokázal s pomocí proté-
zy chodit a postupně začal se svým ot-
cem hrát golf. Udržoval si pozitivní ná-
ladu i  v  průběhu 16měsíční náročné 
léčby, přestože na onkologické klinice 

pozoroval často bolestné prožívání ne-
moci u  ostatních pacientů. Celkově 
tehdy přežívala na onkologických klini-
kách pouze zhruba třetina pacientů 
a Terry si uvědomoval své štěstí, že od-

tud mohl odejít vyléčen. Dva roky po 
amputaci rodině oznámil, že chce bě-
žet maraton a začal s 14měsíčním tré-
ninkovým programem, při kterém si vy-
vinul zvláštní charakteristický způsob 
běhu. Poskakoval na zdravé noze 
a opíral se o protézu, která vyžadovala 
vždy malý okamžik, aby ji pérka uvedla 
do původní polohy. Velmi si však zaklá-
dal na tom, že skutečně běží, a nesná-
šel, když lidé používali jiné výrazy. „Při-
vádí mě k šílenství, když lidé říkají, že 
chodím. Pokud pouze chodím, nemá 
to smysl.“ V srpnu 1979 úspěšně zabě-
hl maraton v  Prince George. Skončil 
sice na posledním místě, ale ostatní 
účastníci ho přivítali srdečným potles-
kem. Potom vyjevil rodině svůj záměr 
běžet přes celou Kanadu. Nejprve chtěl 
takto vydělat milion dolarů, ale nako-
nec se mu v hlavě zrodila myšlenka, že 
kdyby každý obyvatel Kanady poslal 
1 dolar, bylo by to celkem 24 milionů 
na výzkum. 15. října poslal kanadské 
společnosti pro léčbu rakoviny dopis, 
kde svůj záměr formuloval. Psal, že ne-
může zapomenout na tváře, se kterými 
se setkal na klinice,  a na konci pozna-
menal: „Nejsem snílek a netvrdím, že to 
přinese konečnou odpověď na léčbu 
rakoviny. Ale věřím na zázraky, protože 
musím.“ Odpověď byla spíše zdráha-
vá, ale Terrymu přislíbila podporu, po-
kud sežene sponzory a  potvrzení od 
kardiologa, že je běhu schopen.

12. dubna 1980 ponořil pravou nohu 
do Atlantiku na nejzápadnějším cípu 
Kanady v  New Foundlandu a  naplnil 
2  lahve mořskou vodou se záměrem 

Mgr. Jan Hartinger,
Nemocniční lékárna, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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Vyznačená trasa Terryho Maratonu naděje
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jednu z  nich vylít do Tichého oceánu 
v Britské Kolumbii a druhou si nechat 
na památku. Jeho nerozlučný přítel 
z dětství Dough Alward s ním jel v do-
dávce a  poskytoval zázemí. Hned ze 
začátku na Terryho útočily sněhové 
vichřice a jeho záměr byl přijímán veřej-
ností poměrně chladně. Situace se 
zlepšila, když se v  desetitisícovém 
městě Port aux Basques vybralo u pří-
ležitosti jeho návštěvy přes 10 000 do-
larů. Když dospěli do Nové Scotie, es-
kalovala mezi přáteli ponorková nemoc 
a k  týmu musel přistoupit jeho mladší 
bratr Darrell, který jejich spory urovná-
val. Těžké časy nastaly také v Quebe-
cu, protože neuměli francouzsky a řidi-
či ho často vytlačovali ze silnice. Když 
ale dorazili do Montrealu, což byla tře-
tina cesty, obdržel Terry už celkem 
200 000 dolarů.

Tehdy si ho všiml Isador Sharp, zakla-
datel řetězce hotelů Four Seasons, je-
hož nejmladší syn zemřel na melanom. 
Pohnut jeho vytrvalostí a odvahou mu 
nabídl ubytování a jídlo v hotelích Four 
Seasons po cestě, přislíbil 2 dolary za 
každou uběhnutou míli a  přesvědčil 
999 dalších společností, aby učinily to-
též. Do provincie Ontario přiběhl za 

bouřlivého ohlasu, lidé ho vítali po 
obou stranách cesty a policie mu po-
skytla eskortu. Přes velké horko pokra-
čoval v  běhu rychlostí 42 km denně. 
V Ottawě se setkal s guvernérem a pre-
miérem a stal se čestným hostem mno-
ha sportovních událostí. Před 16 000 
diváky provedl slavnostní výkop v ka-
nadské fotbalové lize a sklidil mohutné 
ovace. V Torontu se setkal s 10 000 lid-
mi, mnoho z nich se připojilo k běhu. 
Za jeden den se vybralo 100 000 dola-
rů.

Jeho sláva rostla a  sám se snažil zú-
častnit při jakékoliv příležitosti, která by 
mohla zajistit další přísun peněz, přes-
tože ho to odvádělo od přímé cesty. 
Zprávy o jeho běhu se objevovaly již po 
celém světě. Negativní ohlasy však na 
sebe také nedaly dlouho čekat. Tak se 
v novinách například objevilo, že tyra-
nizuje a  zneužívá mladšího bratra 
a běží pouze z nenávisti k lékaři, který 
špatně odhadl jeho zdravotní stav. Ná-
ročnost běhu způsobila i zdravotní po-
tíže. Na zbytku amputované nohy se 
objevily cysty, trpěl zánětem zdravého 
kolena a občas měl závratě. Přesto od-
mítal navštěvovat pravidelné lékařské 
prohlídky a nebral v úvahu připomínky, 
že si může poškodit budoucí zdraví. Ke 
konci srpna začal cítit neobvyklou úna-
vu a 1. září byl nucen zastavit po inten-
zivním záchvatu kašle. Nebyl si jist, co 
má dělat, ale rozhodl se pokračovat, 
podporován davy okolo silnice. Po pár 
mílích však požádal Alwarda, aby ho 
odvezl do nemocnice. Druhý den v sl-
zách sdělil na tiskové konferenci, že ra-
kovina se rozšířila do plic. Byl nucen 
ukončit běh po 143 dnech a 5 373 km. 
V  rozhovoru, který poskytl, říká: „Ne-
myslím si, že to je nespravedlivé. To je 
prostě rakovina. Nejsem jediný, lidem 
se to děje pořád. Nejsem výjimka. Pou-
ze to zvyšuje význam toho, o co jsem se 
snažil. Bude to inspirovat více lidí. Chtěl 
bych, aby si uvědomili, že všechno je 
možné, pokud se o to pokusíme; sny se 
potom uskuteční.“

Na konci Maratonu naděje Terry vydě-
lal 1,7 milionu dolarů, ale když zjistil, že 
se lidé zajímají o  vývoj jeho nemoci, 
doufal, že to povede k dalším dotacím. 
Hned týden po ukončení běhu největší 
kanadská televizní stanice uspořádala 
za účelem podpořit jeho myšlenku 
5hodinový pořad, do kterého se zapoji-
ly kanadské i  zahraniční celebrity, 
a celkový výdělek byl 10,5 milionu do-
larů. V průběhu zimy dotace dále po-

kračovaly. V  září 1980 mu byl udělen 
Řád Kanady, nejvyšší civilní vyzname-
nání země, a dokonce papež Jan Pa-
vel II. mu zaslal telegram, že se za něj 
modlí. Léčba metastázujícího osteo-
sarkomu je však velmi obtížná a  přes 
podání chemoterapie se postup nemo-
ci nedařilo zastavit. Lékaři proto začali 
s  experimentální léčbou interferonem, 
jehož účinnost nebyla tehdy prokázána 
(v  současnosti stále probíhá studie 
EURAMOS1, která má příznivý účinek 
této léčebné modality zhodnotit). První 
dávka vyvolala silné nežádoucí účinky, 
ale po určitém čase bylo možno pokra-
čovat. Terry bojoval s nemocí 10 měsí-
ců, často za silných bolestí, 19. června 
1981 se však u něj objevila plicní kon-
gesce a rozvinul se zápal plic. Postup-
ně upadl do kómatu a zemřel 28. červ-
na 1981 v  nemocnici v  Novém West-
minsteru obklopen rodinou.

Součást Terryho odkazu byla ve své 
době změna vnímání handicapovaných 
lidí, kterým zároveň jeho vzor pomáhá 
lépe přijmout postižení. Isadore Sharp 
mu navrhl možnost každoročního be-
nefičního běhu s  jeho jménem a Terry 
souhlasil. Prosazení této myšlenky 
však nebylo zcela jednoduché, neboť 
ostatní charitativní společnosti se obá-
valy, že peníze, které dosud dostávaly, 
se přesunou pouze na léčbu rakoviny. 
Přesto Sharp vytrval, ve spolupráci 
s rodinou Foxů vytvořil Nadaci Terryho 
Foxe a  13. září 1981 uskutečnil první 
ročník. Do dnešních dnů se běh rozšířil 
mezinárodně a celkem bylo vybráno již 
přes 500 milionů dolarů. V  ČR volně 
navazuje na Běh Terryho Foxe Běh na-
děje a z jeho výdělku byla například za-
koupena část vybavení pro plzeňské 
OC a pro výzkumné pracoviště Masa-
rykova onkologického ústavu.

Terry Fox

Socha Terryho Foxe v Ottawě



Mgr. Kateřina Šumberová,
oddělení centrální přípravy cytostatik, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole
MUDr. Dagmar Heroldová,
Klinika dětské chirurgie, Fakultní nemocnice v Motole

V  Praze 2. dubna 2011 se v  rámci již 
tradiční sportovní akce Hervis 1/2Ma-
raton Praha konal 1. ročník Zdravotnic-
kého běhu. Společnost Prague Interna-
tional Marathon (PIM) každoročně za-
čleňuje do rozvrhu běžeckých závodů 
novinky tak, aby přilákala další a vzbu-
dila nadšení ke sportu a pohybu. V roce 
2011 se právě novinkou stal Zdravot-
nický běh. Vyběhlo téměř 150 zdravot-
níků z FN Motol. Běh se tak stal nástro-
jem teambuildingu a  komunikace. 
A nejen to, tento běh má i svoji charita-
tivní složku. 

Ve spolupráci s  organizací Running 
with those that can´t (RWTTC) a Parent 

Běhání a charita spolu souvisí. Přesvědčit se o tom 
můžete na nejrůznějších běžeckých akcích a maratonech 
po celém světě. Bývá naprosto běžné běžet pro nějakou 
charitativní organizaci, na trati jich bývá zastoupeno 
mnoho. V České republice je tento způsob podpory cha-
rity zatím v počátcích, získává si ale stále více příznivců. 
Kdo jiný než právě zdravotníci – lékaři, farmaceuti, zdra-
votní sestry – by měl jít příkladem! Pojďte s námi zažít 
jedinečný zážitek – rozběhněme se spolu v roce 2012 
v 2. ročníku Zdravotnického běhu.
Porovnáte svoje síly s kolegy a kolegyněmi, podpoříte 
dobrou myšlenku a uděláte něco pro své zdraví.
Běh totiž stmeluje kolektiv, uzdravuje duši i tělo.

Charitativní projekty
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Zdravotnický beh – 
Fofrem Na Maraton!
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jsou: zlepšení zdraví, psychické a  fy-
zické kondice, přirozené upravení živo-
tosprávy, redukce váhy aj. Firemní běh 
přináší příležitost podělit se s  kolegy, 
přáteli a konkurenty o jedinečný a mo-
tivující zážitek mimo pracovní prostře-
dí. Od jara 2012 budou připraveny stej-
ně jako loni společné tréninky pod ve-
dením zkušeného běžce a trenéra Mi-
loše Škorpila.

Neváhejte tedy ani vy a zapojte se do 
2. ročníku Zdravotnického běhu. 
Včasnou registrací získáte startovné 
za výhodnější cenu. Pevně doufáme, 
že 31. 3. 2012 ve 12:00 h odstartují od 
Rudolfina mnozí z vás!

Přihlaste se do 2. ročníku Zdravot-
nického běhu na:
www.pim.cz/zavody (Speciální kate-
gorie, Zdravotnický běh).

http://www.praguemarathon.com/
http://runczech.com/
http://www.fnmotol.cz/fofrem-na-ma-
raton-a-projekt-zdravi.html

Projectem zdravotníci pomohli vybrat 
peníze na speciálně upravené vozíky 
a umožnili tak zdravotně postiženým či 
znevýhodněným dětem účastí v závo-
dě prožít nezapomenutelný zážitek.

RWTTC je charitativní občanské sdru-
žení založené studenty 3. ročníku Lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Zakládající členové si dali za cíl po-
máhat druhým – začlenit fyzicky posti-
žené pacienty do každodenního života. 
RWTTC, tedy v  překladu BĚŽÍME 
S TĚMI, KTEŘÍ BĚŽET NEMOHOU.

Parent Project (Projekt rodičů) je sdru-
žení rodičů a  blízkých, jejichž děti se 
narodily se svalovou (muskulární) dys-
trofií Duchenne/Becker (DMD/BMD). 
Svalové dystrofie jsou genetická one-
mocnění, která se projevují jako po-
stupné ochabování svalstva. 

Každoroční hlavní akcí RWTTC je Her-
vis 1/2Maraton Praha, ke které celé 
hlavní úsilí organizace směřuje a všech-

ny cíle jí pro daný rok nastavuje. Zdra-
votníci se mohou v  rámci kategorie 
Zdravotnický běh zapojit i do této dob-
ročinné akce.

Zdravotníci z  FN Motol pokořili také 
květnový Volkswagen Firemní Mara-
ton. Ti nejzapálenější pro dobrou myš-
lenku a běh se vydali na dvaačtyřiceti-
kilometrový závod – v rámci štafety či 
jako jednotlivci v  týmu. Řádný trénink 
a zanícení běžců nezůstaly bez odmě-
ny – tým Fofrem Na Maraton zvítězil 
s časem 3:46:15 ve štafetovém závodě 
(na 42,195 km) a v závodě týmů obsa-
dil první místo tým s názvem Zátopko-
vy děti (s  časy 3:33:18, 3:35, 3:48 
a 3:55). Zasloužený pohár pak převzali 
Motolští na Galavečeru v hotelu Hilton 
Prague. Radost z běhu zúročili i na dal-
ších závodech – v  červnu na 
Volkswagen Olomouckém 1/2Marato-
nu , v září pak na 10km běhu Matonni 
Grand Prix Praha a na  Volkswagen Ús-
teckém 1/2Maratonu 2011.

Společnou myšlenkou zdravotníků 
a organizátorů PIM je propagace zdra-
vého životního stylu, boj s  obezitou 
a podpora prevence civilizačních one-
mocnění. Kampaň Fofrem Na Maraton 
se stala pilotním programem v Projektu 
zdraví. Jedním z prvních úkolů FNM je 
rozběhat nejen Motol, ale i  ostatní 
zdravotníky. V roce 2012 přislíbila pro-
jektu podporu také Česká lékárnická 
komora.

Běhání je vysoce návykové, a  proto 
s ním začněte hned. Vedlejšími účinky 
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RWTTC start

Převzetí poháru za nejrychlejší zdravotnickou štafetu

V dubnu se zúčastnilo Zdravotnického 
běhu 148 zdravotníků FN Motol



Výstup na
Mt. Whitney
Mgr. Petr Palouš

Nebe bez mráčku má nezvykle šedou barvu. Zápach kouře je všudypřítomný 
a provází nás již desítky mil. Na fotbalovém hřišti polehávají desítky hasičů. Jedni 
přijíždějí a padají únavou mezi své kolegy, druzí naskakují do připravených 
obrovských aut a vyrážejí pokračovat v nerovném boji s všudypřítomnými požáry. 
Obrázek zkázy lemují helikoptéry, nalétávající s plnými zásobníky vody do nitra 
pohoří Sierra Nevada.
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Tak vypadal příjezd do Lone Pine, ma-
lého městečka na východní straně Sie-
rra Nevady. Obchůdky se suvenýry 
a  turistickými potřebami, restaurace, 
několik motelů a veliké turistické cent-
rum nenechávají nikoho na pochybách, 
že výstup na nejvyšší horu USA (s vý-
jimkou Aljašky) začíná právě zde.

Kalifornii letos v  létě sužovalo velké 
množství požárů a řada turisticky atrak-
tivních míst ztrácela své kouzlo v neko-
nečné šedi, zahalující jinak naprosto 
čisté nebe. Viditelnost byla výrazně 
snížena a populární vyhlídky, jindy ob-
sypané turisty, mnohdy zely prázdno-
tou. Po příjezdu do Lone Pine jsme 
chvíli váhali, jestli naše dvoudenní 
stoupání do výšky 4 418 m bude mít 
smysl. Nejkrásnější odměnou na vr-
cholu jsou právě pohledy na nekoneč-
né vrcholky okolních hor a  malebná 
údolí s  ledovcovými jezery. Rozhodli 
jsme se, že se o výstup pokusíme, ale 
znamená to zdolat ještě jednu význam-
nou překážku. Získat povolení ke vstu-
pu. Strážci parku velmi bedlivě střeží 

okolní přírodu, a  tak je každý den na 
stezku vpuštěno jen několik vyvole-
ných, kteří mohou na jediném určeném 
místě postavit stan a přenocovat. Pod-
le zpráv z internetu, i ze stránek věhlas-
ných průvodců, se naše šance zdály 
beznadějné. Trek je nutné rezervovat 
nejméně půl roku dopředu. Pokud ne-
máte v  únoru potvrzenou rezervaci, 
vaše šance na léto je minimální.

Ubytovali jsme se v příjemném hotelu 
na okraji města. Bylo pozdní odpoled-
ne. „Zkuste to zítra ráno. Dneska už je 
zavřeno. Někdy to vyjde i bez rezerva-
ce,“ dává nám naději recepční z hotelu.

Opouštíme recepci a začínáme z auta 
vynášet věci do pokoje. U brány hotelu 
náhle zastavuje policie nějakou dodáv-
ku. Policista kontroluje doklady řidiče. 
Stojíme hned vedle, a tak máme o kon-
trole dokonalý přehled. Řidič je zřejmě 
trochu opilý, a  tak policista využívá 
všech možností k ověření skutečnosti. 
Nenutí řidiče foukat do měřiče, ale 
kreslí na zem křídou čáru a řidič ji musí 

v celé délce bez zaváhání přejít. Násle-
duje pokyn k postupnému vyjmenování 
všech měsíců v roce. K našemu skrý-
vanému pobavení nasloucháme, jak po 
březnu přijde kousek podzimu, vrátí se 
léto, trochu zimy a  zase březen. Poli-
cista řeší situaci s naprosto vážným vý-
razem ve tváři a dává postiženému po-
slední šanci. Populární dotek prstem 
na špičku nosu. Postižený se jednou 
ťukne do zubu, podruhé píchne pod 
oko, a  tak nezbývá než nastoupit do 
policejního auta a odjet na stanici. Tro-
chu místním závidíme respekt a  dů-
slednost strážců pořádku a  mrzí nás, 
že se nedozvíme výši trestu.

Zbytek dne trávíme prohlídkou nedale-
ké populární oblasti Alabama Hills. 
John Wayne, Garry Cooper a  mnoho 
dalších zde natočili své nejúspěšnější 
filmy o kovbojích. Jejich přítomnost je 
připomínána fotografiemi v obchodech 
i hotelích po celém městě. Místní jsou 
na ně oprávněně pyšní, a  tak můžete 
navštívit i místní kino, ve kterém se hra-
jí právě jejich filmy.
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Druhý den ráno míříme do turistického 
centra. Je asi jednu míli za městem 
a získáte v něm vyčerpávající informa-
ce o celé oblasti. Hned po vstupu nás 
vítá široký úsměv strážkyně ve stylo-
vém klobouku. „Dobrý den. Přijeli jsme 
z Evropy a rádi bychom vylezli na Mt. 
Whitney.“ Snažím se zdvořile vzbudit 
soucit s cizinci z takové dálky. Strážky-
ně se trochu zachmuří a zalistuje v po-
čítači. „Kolik vás je a kdy byste chtěli 
jít?“ K  našemu velkému překvapení 
jsme získali permit ještě na tento den. 
Znamená to, že musíme vyrazit téměř 
okamžitě. Cesta trvá několik hodin 
a  do tábořiště musíte dorazit ještě za 
světla. Vyřizujeme nezbytné formality 
a propůjčujeme si bear box. Je to ob-
jemná plastová nádoba, do které uza-
vřete veškeré voňavé věci, včetně re-
pelentů, potravin, kosmetiky a  všeho 
dalšího, co by mohlo lákat medvědy. 
S  těmi se můžete na cestě klidně po-
tkat a je třeba být náležitě poučen, jak 
v  takovém případě postupovat. V  rizi-
kových a nepřehledných úsecích cesty 



je doporučeno dělat přiměřený hluk. 
K tomu se výborně hodí rolničky, pro-
dávané právě k tomuto účelu. Přiděláte 
si ji na batoh nebo boty a každý krok je 
provázen nepříjemným cinkáním. Dob-
rodruzi hledající v odlehlé divočině klid 
a  samotu jsou po několika desítkách 
metrů notně otrávení a rolničky odklá-
dají zpět, hluboko na dno batohu. Pří-

mý střet vyděšeného turisty s vystraše-
ným medvědem může být velmi nebez-
pečný. Strážkyně nás na možné nebez-
pečí upozorňuje a s úsměvem přidává 
radu, jak rozlišit černého medvěda od 
grizzlyho. „Když vylezete na strom, 
černý medvěd vyleze za vámi. Grizzly 
vás z něj setřese!“ Podepisujeme pro-
nájem té zbytečně těžké krabice a jako 
bonus dostáváme každý igelitový balí-
ček ve stylové khaki barvě. „Suché lat-
ríny byly z  trasy odstraněny a  každý 
dostává tyto balíčky. Po celé trase pla-
tí: co si kdo přinese, to si také odnese. 
To platí nejen pro odpadky, ale i veške-
ré exkrementy!“ dodává vesele, s výra-
zem absolutní nezpochybnitelnosti. 
Naše viditelné rozpaky dávají tušit, že 
úsilí vydržet s  produkty metabolismu 
až zpět do města bude maximální. 
Představa, že „to“ nesu zabalené na 

zádech v batohu, mezi jídlem a obleče-
ním, ve mně snad vyvolá dostatečně 
účinnou stresovou zácpu.

Opouštíme stanici. Rychle zabalit bato-
hy, nakoupit energetické tyčinky na 
dva dny, dva galony pitné vody a vyrá-
žíme. Míjíme Alabama Hills a po asi tři-
nácti mílích zastavujeme na parkovišti. 

Batohy na záda, nastavit trekové hůlky, 
utáhnout všechny popruhy, přivázat vi-
ditelně permit na batoh a ... začínáme 
stoupat. Je horko. Na vrchol to bude 
více jak třináct kilometrů prudkého 
stoupání. Na této vzdálenosti překoná-
me přes 1 870 výškových metrů. Dnes 
však musíme dojít jen do Trail Campu, 
ve výšce 3 658 m. Je asi půl jedenácté. 
Po několika desítkách metrů potkává-
me skupinku turistů, značně znave-
ných. „To vycházíte teprve teď?“ ptá se 
užasle slečna s  obrovským batohem. 
„To jste blázni a máte co dělat. Stojí to 
za to. Hodně štěstí.“ Pomalu ukrajuje-
me první metry. Cesta je pohodlná. 
Ujdeme několik desítek metrů, pak se 
prudce obrátí o téměř 180° a pokraču-
je ve stejné délce. Znovu obrat. Tak se 
to opakuje téměř do nekonečna. Máme 
ještě dost sil, a tak nám to celkem utí-

ká. Propocená trika dávají tušit, že 
spotřeba vody bude značná. Vodu mů-
žete cestou nabrat v  jezerech, potůč-
kách nebo na sněhových plotnách. 
Musíte ji ale převařit nebo filtrovat. Po 
zkušenosti, kterou jsem zde udělal 
před deseti lety, jsme nevzali vařič ani 
filtr. Ve výšce 4 000 m se nám tenkrát 
vodu nepodařilo uvést do varu. A  filtr 

nemáme. Odpíjíme první doušky z ga-
lonového kanystru a trochu ulevujeme 
zatíženým zádům. Zdoláváme první říč-
ku. Klokotá přes cestu a  představuje 
zpestření namáhavé cesty. Udržet ba-
lanc na tenkých kládách, umožňujících 
její zdolání suchou nohou, dá oběma 
docela zabrat. Ale zvládli jsme to. Po 
téměř dvouhodinovém stoupání při-
cházíme k jezeru Lone Pine. Je to první 
perla na cestě k vrcholu. Nezastavit se 
tu by byl neodpustitelný hřích. Průzrač-
ná voda v  jezírku, lemovaném z  části 
sněhovou plotnou, láká k osvěžení. Ni-
kdo se však nekoupe. Pár rybářů se 
soustředí na svůj úlovek, a  tak odklá-
dáme batohy a  stávají se z  nás lovci 
úchvatných snímků. Po půl hodině se 
vydáváme zase na cestu lesem. Náhle 
se ocitáme na rozlehlé louce. Protéká jí 
potok, obklopený mokřinami. Začínají 
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na nás útočit hejna krvelačných mos-
kytů. Repelent nemáme. Voněl by 
medvědům. Pleskáme jednoho za dru-
hým. Desítky jich pobijete, ale okamži-
tě je nahradí další. Louku rychle opouš-
tíme a po půldruhé hodině zastavujeme 
u  jezera Mirror Lake. Jsme již značně 
vyčerpaní. Batohy skládáme u  kmene 
stromu. Bereme si první energetické 
tyčinky a hltáme kvanta vody. I toto je-
zero je nádherné. Míjíme trojici starších 
lidí. I oni zastavují. „Prosím vás, jak je 
to ještě daleko k  tábořišti?“ ptám se 
vyčerpaným hlasem, kterým jako bych 
naznačoval, že očekávám odpověď, 
která mi dodá sil. Pán se zarazí a pak 
mě nekompromisně srazí na kolena. 
„To je ještě daleko a  strašně prudce 
nahoru. Neumím to odhadnout, ale 
čeká vás ještě pořádný kus cesty.“ Ba-
tohy se zdají mnohem těžší než na za-
čátku. Pomalu stoupáme a stále častě-
ji odpočíváme. Vzduch řídne a  dýchá 
se hůře. Na cestě se objevují první sně-
hové plotny. Ještě že máme trekové 
hůlky. Šetří nám rychle ubývající síly. 
Noha nohu mine. Stoupáme velmi po-
malu. Otvírají se nám nádherná pano-
ramata. Přes cestu občas přeběhne 
čipmánek. Malá veverka, která je téměř 
všudypřítomná.

Od Mirror Lake stoupáme už skoro tři 
hodiny. Mám pocit, že každý další metr 
bude můj poslední. Náhle spatřuji hla-
dinu Consultation Lake. To znamená, 
že tábor je na dosah. Ještě pár desítek 
metrů a  pro dnešek jsme v  cíli. Před 
námi je několik stanů. Vybíráme si pří-
jemné místo v závětří a z posledních sil 
stavíme stan. Svítí slunce a nebe je bez 
mráčku. Ani nemám hlad. Jsme ve výš-

ce 3 658 m. Oba nás bolí hla-
va, a tak jen sedíme, lapeme 
po vzduchu a  pozorujeme 
okolí. Jeden z turistů opouští 
svou skupinku a s khaki pyt-
líkem mizí za obrovským ka-
menem. Jsem rád, že tento 
problém zatím řešit nemu-
sím. Slunce pomalu mizí za 
ostrými štíty okolních hor. 
Ochlazuje se, a  tak na sebe 
navlečeme několik vrstev 
a zalézáme do stanu. Občas 
s ním zacloumá poryv větru, 
ale drží pevně. Pokoušíme se 
usnout. Je to marné. Bolest hlavy je 
příliš silná. Špatně se dýchá. Když už 
se zdá, že bych na chvilku přeci jen 
usnul, náraz větru zacloumá stanem 
a pokus začíná znova.

Ráno mi není o moc lépe. Jestli Martina 
nebude chtít jít dál, navrhnu sestup 
zpátky. Nenápadně drknu do jejího 
spacáku a čekám, co se bude dít. Z ne-
foremné hromady vykoukne její obličej 
a říká: „To byla hrozná noc. Skoro jsem 
nespala.“ Naděje na sestup se zvýšila, 
a  tak čekám, co bude dál. Vylézá ze 
stanu a za chvilku slyším: „Polez, leno-
chu. Je krásně a ostatní už jsou na ces-
tě.“ Tak je to jasné. Půjde se nahoru.

Bereme jen nejpotřebnější věci. Zbytek 
necháváme ve stanu. V dálce jsou pa-
trné malé tečky, pomalu se pohybující 
po úzké stezce. Většina lidí už je oprav-
du na cestě. Připojujeme se a stoupá-
me. Nekonečně klikatá cesta má cíl 
v úžasném sedle Trail Crest. Je to mís-
to, kde se dostanete na hranu skalního 
masívu a  rozevře se před vámi ohro-

mující výhled na sluncem zalitou Sierra 
Nevadu. Sníh, jezera, hory. Vše máte 
jako na dlani. Stojíme a téměř bez de-
chu hltáme tu nekonečnou krásu. Začí-
ná trochu foukat, a tak musíme vytáh-
nout větrovky a čepice. Tady by mohl 
být cíl naší cesty, ale teď už to snad 
dojdeme. Chvíli klesáme, pak ale ná-
sleduje pozvolné stoupání. Špatně se 
dýchá. Někteří cestu vzdávají a vracejí 
se zpátky. Stokrát jsem proklel rozhod-
nutí jít dál. Ale pokračujeme. Už to pře-
ci nevzdáme! Odpočíváme už i po ně-
kolika desítkách metrů. Postupujeme 
velmi pomalu. Několikahodinové úsilí 
nás přivádí na samotný vrchol nejvyšší 
hory USA. Aljaška se tady nepočítá! 
4 418 m! Sedáme a leháme na největší 
kameny. Jsme totálně vyčerpaní. Poři-
zujeme pár nezbytných fotografií, ale 
vůbec nemáme energii na nějaké aran-

žování. Je to nekonečná krása. Odpo-
číváme a  dopíjíme zbytek vody. „Co 
budeme pít cestou zpátky?“ ptá se 
Martina v  naději, že něco vymyslím. 
Nakonec nás zachránily sněhové úse-
ky, pokrývající cestu.

Vracíme se ke stanu. Máme za sebou 
úmorné hodiny nahoru a dolů a teď ješ-
tě celý včerejší úsek. Balíme stan. Ba-
toh na záda a vzhůru dolů.

Před setměním se vracíme k autu. Una-
vení, hladoví, ale absolutně šťastní. 
Sjíždíme do Lone Pine. Stejný hotel. 
Sprcha, večeře, pohodlná postel. Beru 
si na klín mapu. Zítra nás čeká Death 
Valley. 53 °C a  86 m pod hladinou 
moře. Nejníže položené místo na zá-
padní polokouli. To už je ale jiné dobro-
družství.

Více fotografií naleznete na webu: 
http://www.petrpalous.cz/cestovani/
amerika/usa
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AKCE V ČR

09. 12. – 10. 12. 2011
1. Národní kongres o kolorektálním 
karcinomu

Clarion Congress Hotel Prague
Praha

27. 01. – 29. 01. 2012
III. Zimní konference nemocničních 
lékárníků – Nemocniční lékárna 
v turbulencích českého zdravotnictví

 
Jihlava

AKCE V zAHRAniČí

20. NZW
(Norddeutscher Zytostatika Workshop)

Hamburg
Německo

27. 01. – 29. 01. 2012

26. 01. – 27. 01. 2012
3. pražské mezioborové onkologické 
kolokvium PragueOnco 2012

Clarion Congress Hotel Prague
Praha



Retacrit® 1000IU/0,3ml/-2000IU/0,6ml/-3000 IU/0,9 ml /- 4 
000 IU/0,4 ml /- 10 000 IU/1,0ml/ - 40 000 IU/1,0 ml injekční 
roztok v předplněné injekční stříkačce. Léčivá látka: 
Epoetinum zeta. Složení: 1 předplněná injekční stříkačka 
obsahuje 1000/2000/3000/4000/10000/40000 IU Epoetinum 
zeta. Další složení: fosforečnan disodný dihydrát, 
dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, chlorid sodný, chlorid 
vápenatý dihydrát, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, 
treonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda pro injekce, 
hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na 
úpravu pH). Indikace: Léčba symptomatické anemie spojené s 
chronickou renální insuficiencí u dospělých a dětských 
pacientů při hemodialýze a u dospělých pacientů při 
peritoneální dialýze. Léčba těžkých sympt. renální anémie u 
dospělých pacientů spojených s renální insuficiencí, kteří ještě 
nemusí docházet na dialýzu. Léčba anémie a snížení nutnosti 
transfúzí u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii 
pro sol. nádory, maligní lymfomy nebo mnohočetné myelomy, 
a s rizikem nutnosti podání transfúze z důvodu posouzení 
celkového zdravotního stavu pacienta (např. stavu 
kardiovaskulárního systému, prodělané anémie při léčbě 
chemoterapií). Retacrit lze použít ke zvýšení dostupnosti 
autologní krve u pacientů v dárcovském programu. Jeho 
použití v této indikaci musí být v rovnováze s rizikem 
tromboembolických příhod (pouze u pacientů se středně 
těžkou anémií (ne při nedostatku železa), v případě, že jsou 
nedostupné nebo nedostatečné krevní zásoby, pokud je 
potřebné větší množství krve při plánovaném operativním 
zákroku (u žen ≥ 4 jednotky krve, u mužů: ≥ 5 jednotek krve)). 
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na 
kteroukoli pomocnou látku.; Pacientům, u nichž se po léčbě 
jakýmkoli erytropoetinem rozvine erytroblastopenie, se 
Retacrit ani žádny jiný erytropoetin nesmí podávat. 
Nekontrolovaná hypertenze. U indikace „zvýšení dostupnosti 
autologní krve“: infarkt myokardu nebo mrtvice v průběhu 
jednoho měsíce, který předchází léčbu, nestabilní angína 
pectoris, zvýšené riziko vzniku hluboké žilní trombózy (např. 
žilní tromboembolická choroba v anamnéze). Pacienti, kterým 
není možno z jakéhokoli důvodu podávat adekvátní 
antitrombotickou profylaxi. Obzvláště pozor při: těchto 
prodělaných nebo akutně probíhajících onemocnění: 
epileptické záchvaty; onemocnění jater; rakovina; 
chudokrevnost a jiné příčiny; srdeční choroby (např. angína 
pectoris); poruchy oběhu krve, které způsobují bodavé a 
nepříjemné pocity, chladné ruce a nohy nebo svalové křeče (v 
nohou), při tvorbě krevních sraženin nebo poruchách 
srážlivosti krve, při onemocněních ledvin.; v těhotenství a při 
kojení, při náhlých migréně podobných bodavých bolestech 
hlavy, při stavech zmatenosti, křečích, protože se může příp. 
jednat o projevy náhlého vzestupu krevního tlaku, který nutně 
vyžaduje ošetření; Při vzestupu počtu trombocytů; podání 
dávky cyklosporinu, prostředků doplňujících železo a jiných 
prostředků podporujících tvorbu krve. Varování: Lék obsahuje 
fenylalanin, který může být případně škodlivý pro pacienty 
s fenylketonurií. Vedlejší účinky: Všeobecně: kožní vyrážka, 
symptomy chřipkového onemocnění (bolesti hlavy a kloubů, 
pocity slabosti, nevolnosti, únava); vzestup počtu trombocytů, 
onemocnění cév a tvoření sraženin v cévách jako poruchy 
průtoku krve srdcem, srdeční infarkty, krvácení do mozku, 
apoplexie (mrtvice), poruchy oběhu krve v mozku, arteriální 
a žilní trombóza, plicní embolie, aneurysma, trombotické 
změny na sítnici a krevní sraženiny v umělých ledvinách; 
Vzácně: reakce na přecitlivělost včetně otoků převážně 
v oblasti očí a rtů (Quinckeův edém) a šokové alergické reakce 
se sympt., jako např. mravenčení, zrudnutí, svědění, pocit 
horka a zrychlený srdeční puls. Velmi vzácně: Po 
několikaměsíční až mnohaleté subkut. léčbě erytroblastopenie 
(PRCA). Dospělí a dětští pacienti na hemodialýze, dospělí 
pacienti s peritoneální dialýzou a dospělí pacienti před 
dialýzou s insuficiencí ledvin: častý vedlejší účinek po epoetinu 
alfa: zvýšení krevního tlaku v závislosti na dávce nebo zhoršení 
stávající hypertenze. Jednotliví pacienti s normálním krevním 
tlakem: hypertenzní krize se sympt. podobnými encefalopatii 
(bolesti hlavy a zmatenost) a celkovými křečovými záchvaty 
(nutné okamžité intenzivní lékařské ošetření), trombóza 
shuntu, zvláště u pacientů se sklonem k nízkému tlaku nebo 
s komplikací arteriožilních píštělů (stenózy, aneurysma, atd.). 
Dospělí pacienti s rakovinou se sympt. anémie, kteří 
podstupují chemoterapii: zvýšení krevního tlaku (po epoetinu 
alfa); vyšší incidence trombotických vaskulárních příhod. 
Pacienti v předoperačním autologním dárcovském programu: 
nezávisle na léčbě erytropoetinem: u chirurgických pacientů 
s kardiovaskulárním onemocněním po opakovaném darování 
krve: trombotické cévní komplikace. Další informace viz 
Informace pro odborníky, resp. informace o použití. Lék je 
k dostání pouze na lékařský předpis. Aktuální stav: duben 
2010 Držitel rozhodnutí o registraci: HOSPIRA UK Limited, 
Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, 
spojené království; www.hospira.com. 

Profil zblízka

Retacrit®  - Epoetinum zeta

s povolením léčby s.c. renální anémie1

• Profil bezpečnosti a účinnosti léčby je v povolených 
indikacích2,3,4 srovnatelný jako u Epoetinu alfa.

• Účinnost 1 000 - 40 000 IU

U dospělých: léčba i.v. a s.c. sympt. anémie u chronické renální insuficience při  ošetření na chemodialýze  a  peritoneální dialýze; léčba i.v. 
a s.c. těžkých  sympt. renální  anémie u nedialyzované renální insuficience; léčba s.c. anémie a snížení nutnosti transfúze u pacientů  se solid. 
tumorem, malig. lymfomem nebo mult. myelomem, kteří podstupují chemoterapii a u těch pacientů, u kterých existuje riziko transfúze vzhledem 
k jejich celkovému stavu, léčba i.v. pro zvýšení dostupnosti autologní krve u pacientů v dárcovském programu. U dětí a adolescentů: Léčba i.v. 
sympt. anémie při chronické insuficienci u dialýzovaných pacientů. 
Wizemann V., Rutkowski B., Baldamus C. et al. Comparison of the therapeutic effects of epoetin zeta to epoetin alfa in the maintenance phase of 
renal anaemia treatment [oprava publikována v Curr Med Res Opin 2008; 24(4): 1155]. Curr Med Res Opin 2008; 24(3): 625-637 
Krivoshiev S. et al. Therapeutic Equivalence of Epoetin Zeta und Alfa, Administered Subcutaneously, for Maintenance Treatment of Renal 
Anemia. Advances in Therapy. 2010; 27(2): 105-117 
srov. EPAR pro Retacrit®  (H-C-872) 

• Epoetinum zeta – první biosimilární epoetinum




