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Rakovina slinivky: Budoucnost léčby spočívá v testování
Světový den rakoviny slinivky břišní, letos vyhlášený na 19.
listopadu, je každoročně příležitostí připomenout si toto
zákeřné onemocnění. Zároveň se stal tradicí pro setkání, na
němž přední odborníci v čele s prof. MUDr. Lubošem
Petruželkou, CSc., přednostou Onkologické kliniky 1. LF UK a
VFN v Praze, představují inovativní postupy diagnózy a terapie
karcinomu pankreatu, které zvyšují šanci pacientů na
uzdravení.
Tiskovou konferenci, věnovanou novinkám v léčbě rakoviny
slinivky v roce 2020, pořádala společnost We Make Media ve
čtvrtek 12. listopadu 2020. Tentokrát se konala online na
portálu worldmednet.cz.
Profesor Petruželka připomněl, že je třeba opustit zakořeněný
terapeutický nihilismus a využít všechny možnosti léčby. Na
konferenci představil například tumor-agnostickou terapii,
spočívající v indikaci léčby podle biomarkerové analýzy, v níž
vidí novou naději. Profesor Petruželka k tomu uvádí, že při
prokázání poruchy stability DNA by se dalo využít cílené
inovativní léčby PARP inhibitory. Genová sekvenace a vyšetření
imunobiomarkerů by pak podle něj měla být podpořena plátci
péče a prováděna u všech nemocných s karcinomem slinivky
břišní.
O otázce molekulárního testování, které může významně ovlivnit
způsob léčby karcinomu pankreatu, hovořil také prof. MUDr.
Pavel Dundr, Ph.D., přednosta Ústavu patologie 1. LF UK a VFN
v Praze. Upozornil, že v současné době je s ohledem na úhrady
v ČR možné pouze testování k průkazu somatických mutací genů
BRCA a vyšetření mikrosatelitové instability, ačkoliv by
metodicky bylo možné provádět komplexní testování se
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stanovením všech molekulárních aberací (mutací, fúzí
i dalších).

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické
kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN
v Praze, se věnoval novým poznatkům z chirurgie karcinomu
pankreatu, které zazněly na celosvětovém setkání „World
Pancreas Forum“ v únoru 2020 v Bernu. Zdůraznil, že u hraničně
resekabilních nádorů pankreatu se osvědčilo doplnit
onkologickou léčbu v rámci protokolů pankreatických center
o radikálnější chirurgickou revizi. Chirurgická léčba tak
dostává zcela jiný rozměr a její vazba na onkologický protokol
je bezprostřední.
Výkonný ředitel společnosti Onkomaják Tomáš Kruber upozornil
na 23 světových studií, které prokázaly, že operace ve
specializovaných centrech až dvojnásobně zvyšuje šanci na
třicetidenní přežití. Bohužel však v současné době pacient
v ČR nemá k dispozici data, podle kterých by se mohl
rozhodnout, na kterém pracovišti se dá operovat. Připomněl
také, že 19. listopadu budou vybrané budovy v ČR v rámci
osvětové kampaně opět nasvíceny fialově.
Věděli jste, že:
Karcinom slinivky břišní tvoří 2 % ze všech diagnostikovaných
nádorů.
V České republice je zaznamenáno každý rok až 2 000 nových
případů a jejich počet postupně narůstá. Jedná se o čtvrtou
nejčastější příčinu úmrtí na zhoubné nádory (po karcinomu
plic, tlustého střeva a prsu).
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Ze 100 nových pacientů je pouze 10-15 % chirurgicky
řešitelných.

Toto onemocnění má nejnižší míru přežití ze všech druhů
rakoviny. Pouze 8 % pacientů s touto nemocí žije déle než pět
let.
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