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Úvod 

 

Bakalářská práce je věnována problematice screeningu kolorektálního 

karcinomu a testům okultního krvácení. Cílem je zjistit, zda se pacienti zapojují do 

prevence kolorektálního karcinomu pomocí testů na okultní krvácení, jakým 

způsobem odebírají vzorek stolice a zda je vzorek validní k posouzení. Dále tyto 

data porovnávám vzhledem k místu bydliště pacientů a hledám případné rozdíly. 

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění 

v České republice. Prevence tohoto onemocnění v populaci je nezbytná a velmi 

důležitá. Od roku 2004 je v České republice zavedeno adresné zvaní na screening 

nejčastějších nádorových onemocnění - karcinom prsu, karcinom děložního čípku 

a kolorektálního karcinomu. 

Test na okultní krvácení je jedním ze způsobů, jak snadno a neinvazivně 

zjistit výskyt kolorektálního karcinomu. V ordinacích praktických lékařů je nabízen 

všem pacientům, spadajících do rizikové skupiny obyvatel v pravidelných 

intervalech. 

Zásadním faktorem pro screening kolorektálního karcinomu pomocí 

testu na okultní krvácení je jeho správný odběr. Každý pacient, který si z ordinace 

praktického lékaře odnáší odběrovou sadu na okultní krvácení je edukován o 

správném odběru a zacházení se setem. Avšak je zde pár otázek, které se u tohoto 

procesu nabízejí. Mají pacienti dostatečné informace o odběru? Rozumí pacienti 

správně, jaký má být postup při odběru? Zvládli bez problémů odebrat vzorek 

stolice na test? Kde a jak stolici odebírají? Na všechny tyto otázky jsem se zaměřila 

a snažila se zmapovat informace, nejčastější chyby či zvláštnosti pacientů při 

provedení testu. 

V teoretické části je popsán vývoj screeningového programu v České 

republice a současné výsledky. Jsou zde zahrnuta preventivní opatření, která 

předchází vzniku kolorektálního karcinomu a stručný úvod do vzniku, diagnostiky 

a léčby kolorektálního karcinomu. Stěžejní částí práce bylo popsat druhy testů na 

okultní krvácení, které se v současné době na trhu vyskytují, jejich vlastnosti a 

použití.   
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V praktické části jsem se zaměřila na odběr vzorku stolice prováděný 

pacienty praktických lékařů v Praze a Železném Brodě. Analyzovala jsem, kde a 

jakým způsobem odebírají pacienti vzorek stolice a zda je tento test správně 

zhotoven. Dále jsem se zajímala, zda má prostředí, dostupnost zdravotních služeb 

a dosažitelnost informací vliv na zhotovení tohoto testu.  
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1. Teoretická část 

 

1.1 Screeningový program ČR 

1.1.1 Vývoj screeningového programu 

Vývoji národního screeningového programu předcházelo dlouhé období, 

které je možné rozdělit do několika epizod. 

V letech 1979-1984 byly provedeny první pilotní projekty screeningu 

kolorektálního karcinomu (dále KRC) vedený týmem profesora Friče. Tímto 

projektem byla popsána problematika screeningu KRC a zformulovaly se jeho vize. 

Tento výzkum následoval první celorepublikový screening, jehož se zúčastnilo 

109 000 asymptomatických osob. Tento screening přinesl cenné informace o 

finanční náročnosti, kterou screening a léčba KRC obnáší. Ukázalo se, že program 

sekundární prevence je ekonomicky neutrální v porovnání s náklady na péči 

pacientů s pokročilými stádii KRC. 

V letech 1997-1998 proběhla otevřená studie nazvaná Pražský projekt, 

kterého se účastnili privátní praktičtí lékaři z Prahy. V tomto programu se 

zjišťovalo povědomí o screeningu KRC ve dvou systémech zdravotní péče- státním 

a privátním.  

 

Přinesl dvě klíčové informace: (1) 

1) Screening KRC metodou TOKS je proveditelný v ordinacích praktických 

lékařů 

2) Předpokládá se dobrá schopnost spolupráce k provádění depistáže v české 

populaci 

 

Díky tomuto projektu byl zformulován národní screeningový program. 

Organizovaný screening kolorektálního karcinomu přišel do praxe v červenci 2000. 

Vznikl dohodou MZ ČR, plátci zdravotní péče a společnosti s příslušnou 

odborností. Výsledky kolonoskopických vyšetření byly sbírány regionálními 

koordinátory tohoto programu a sběr výsledků TOKS byl zajištěn Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou ČR (3). Došlo k ocenění kódů pro výkony TOKS a 
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kolonoskopie. Dále byla zahájena mediální činnost pro podporu screeningu 

kolorektálního karcinomu. Gastroenterologická společnost a Společnost 

všeobecného lékařství ČLS JEP zorganizovala ve všech regionech semináře pro 

praktické lékaře a jejich sestry s tématem kolorektálního screeningu, které 

obsahovaly i nácvik správného vyhodnocování TOKS. V ordinacích praktických 

lékařů se začala pacientům nad 50 let nabízet možnost screeningu pomocí 

guajakových testů na okultní krvácení. Pokud byl vyhodnocený test pozitivní, 

pacient byl indikován k preventivnímu kolonoskopické vyšetření (1). 

V roce 2009 byl MZ ČR vydán Věstník MZ ČR, který ustanovil body pro 

podpoření screeningu KRC. Věstník MZ ČR uvádí, že na screening kolorektálního 

karcinomu jsou indikováni bezpříznakový muži a ženy od 50 let. Počáteční 

screeningovou metodou je test na okultní krvácení, který se do 54 let provádí jednou 

ročně. V případě pozitivity TOKS je pacient indikován ke kolonoskopickému 

vyšetření. Od 55 let věku se nabízí bezpříznakovým pacientům buď opakovat 

TOKS každé dva roky nebo podstoupit screeningovou kolonoskopii jednou za 10 

let. Věstník dále specifikuje vstup pracovišť do programu, vyšetřovací metody a 

jejich kombinace a podrobně identifikuje všechny osoby určené ke screeningu. 

Nově jsou do screeningového programu také zapojeni ambulantní gynekologové 

(25). 

Po roce 2011 komise k lepší účinnosti doporučila začít používat 

imunochemické testy na okultní krvácení ve stolici pro jejich lepší citlivost. Nebylo 

však ustanoveno, jaký typ má být používán, proto se v dnešní době setkáváme s 

různými imunochemickými testy s různou citlivostí (1). 

Od roku 2014 došlo k nejzásadnějšímu kroku ve screening KRC. Bylo 

zahájeno adresné zvaní rizikové populace k účasti na screeningovém programu 

prevence děložního čípku, prevence rakoviny prsu a prevence kolorektálního 

karcinomu. 

 

1.1.2 Adresné zvaní 

V lednu roku 2014 bylo zahájeno v ČR adresné zvaní do programu 

screeningu zhoubných nádorů. Realizace adresného zvaní je v rukou zdravotních 

pojišťoven, které shromažďují zdravotní data svých klientů a jsou schopné 
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v souladu s legislativou adresné zvaní uskutečnit. Toto zvaní pojišťovnami je 

bezesporu výhodné, protože právě ony pracují se zdravotnickými dokumentacemi 

a jsou schopné identifikovat cílovou skupinu klientů, kteří budou do programu 

screeningu pozváni. Dále jsou pojišťovny schopné na základě svých databází zjistit 

úspěšnost adresného zvaní. V neposlední řadě je výhodou odborná zkušenost 

zdravotních pojišťoven s infomačními kampaněmi (4). 

 

1.1.3 Výsledky screeningového programu 

Screening KRC od roku 2000 do roku 2009 dosáhl pokrytí 20% populace 

indikovaných osob. Nejspíše se na tomto nízkém čísle podepsala především 

nevědomost občanů či nezájem o screeningový program. Dalšími důvody bylo, že 

se nekonala žádná mediální osvěta veřejnosti a angažovanost praktických lékařů 

byla variabilní. Do roku 2010 prošlo národním screeningovým programem více než 

600 000 osob a bylo provedeno více než 1,5 milionu guajakových testů. 

Z celkového počtu TOKS bylo indikováno téměř 100 000 na základě pozitivního 

TOKS ke kolonoskopii. Celkově z tohoto počtu preventivních vyšetření byly u 

tisíce pacientů odhaleny nádory a rizikové polypy (1). 

V roce 2010 došlo k nárůstu pokrytí cílové populace především díky realizaci 

nového nastavení programu. S rokem 2009 (18,5 % pokrytí) byl nárůst o 4,1 %. Po 

zavedení adresného zvaní toto číslo narostlo o dalších 4,3 % a celkově se tak prvně 

pokrytí screeningem dostalo přes 30 % (rok 2014 bylo pokryto 30,8 % populace). 

Toto číslo dále narůstalo a v roce 2015 bylo pokrytí populace již 32,2 %. Po roce 

2016 pokrytí kleslo o více než 2 %. Tento pokles je patrně způsoben nedostatečnou 

aktivitou sítě v primární péči. Jedná se zde především o opakované zvaní občanů 

ke screeningu. Dále se na tomto snížení může podílet neochota občanů 

k opakovanému vyšetření, kteří se již zúčastnili na základě pozvánky z roku 2014. 

Z mezinárodního hlediska ČR nedosahuje minimální doporučené hranice 

pokrytí cílové populace, která je 45 %, v ideálním případě 65 %. Je proto tedy nutné 

hledat další možnosti, jak informovat cílovou populaci, posílit roli praktických 

lékařů, modifikovat či využít nové screeningové metody (5). 
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1.2 Screening kolorektálního karcinomu v Evropě 

 

Dle WHO četnost kolorektálního karcinomu ve světě obsazuje druhé místo 

ve výskytu u žen a třetí místo u mužů.  

Kolorektální karcinom se v Evropě vyskytuje rozdílně. Mezi země 

s nejnižší incidencí napříč muži i ženami patří Bosna a Hercegovina a Albánie. 

Naopak na Slovensku a v České republice byla nejvyšší incidence KRC mezi muži. 

Ženy mají nejvyšší incidenci onemocnění KRC v Norsku, Dánsku a Holandsku. 

Koncil Evropské unie v roce 2003 doporučil všem svým členským státům 

založení programů pro screening KRC. Zaměřil se především na věkovou skupinu 

50 až 75 let. V této výzvě doporučil státům jednou za rok nebo jednou za dva roky 

používat FOBT testy, které v případě pozitivity indikovaly pacienta ke 

kolonoskopickému vyšetření. 

Od té doby v Evropě začaly vznikat screeningové programy, od pilotních 

průzkumů, přes oportunní screening až po organizované populační screeningy (6). 

Evropská skupina expertů na screening kolorektálního karcinomu 

(European Colorectal Cancer Screening Guidlines Working group) v roce 2013 

doporučila nejvhodnější metody pro screening. Mezi ně se řadí testy na okultní 

krvácení ve stolici, sigmoideoskopie a kolonoskopie. Dále sděluje, že oba testy- 

gFOBT i FIT jsou efektivní, ale upřednostňován je FIT pro jeho specificitu a 

senzitivitu. Naopak není doporučeno používání DNA testování stolice, používání 

endoskopických kapslí, CT kolonografie, FOBT v kombinaci se sigmoideoskopií 

(26). 

V roce 2015 bylo v Evropské unii 24 zemí, ve kterých byl screeningový 

program realizován nebo byl již připraven. Mezi země, které již měly své 

screeningové programy plně uvedené do praxe patřilo Finsko, Francie, Slovinsko 

či Velká Británie. V Belgii, Nizozemsku, Dánsku, Irsku, Itálii, Maltě, Polsku a 

Španělsku byl program spuštěn. V pilotních fázích programu se nacházelo Norsko, 

Portugalsko a Švédsko. Je překvapivé, že Slovensko, které se řadí na přední příčku 

incidence KRC, svůj populační screeningový program nemělo. Podobně tomu bylo 

i v Bulharsku, Albánii, Bosně a dalších státech (6). 
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1.3 Prevence kolorektálního karcinomu 

1.3.1 Primární prevence 

Primární prevencí rozumíme opatření a aktivity, které mohou přispět ke 

snížení rizika vzniku nádoru. Mezi preventivní opatření pro snížení rizika vzniku 

KRC patří především zdravý způsob života. 

V prevenci KRC je nedílnou součástí role zdravotníků. Důležité je 

vysvětlovat zásady zdravého způsobu života: vyvážená strava bohatá na zeleninu a 

ovoce, udržování ideální hmotnosti těla, adekvátní fyzická aktivita a nekuřáctví, ale 

i informovat o rizikových faktorech vzniku KRC jak z hlediska primární prevence 

tak i včasné detekce onemocnění (20). 

 

1.3.1.1 Výživa 

Výživa hraje roli především v příjmu energie. Složení stravy a její příprava 

může ovlivnit zvýšení rizika vzniku onemocnění. Mezi protektivní faktory patří 

zvýšený příjem ovoce a zeleniny a ryb. Rozsáhlé studie ukazují, že protektivním 

faktorem může být zvýšený příjem vápníku, který úzce souvisí s rizikem vzniku 

KRC, ovšem pouze při vzniku nádoru v tlustém střevě, nikoli v rektu (20). 

Protektivní efekt má příjem vlákniny v potravě, která zvyšuje peristaltiku a průchod 

potravy střevem, snižuje vstřebávání tuků a cholesterolu do krve, pozitivně působí 

na množení hnilobných bakterií v tlustém střevě a zároveň je zdrojem pro střevní 

bakterie, které vytvářejí ve střevě vitamín K a B12 (21). 

Naopak je zde mnoho potravin, které riziko KRC zvyšují. Konzumace 

živočišných tuků z červeného masa a nevhodně tepelně zpracovaného masa 

zvyšuje riziko onemocnění (20). Zpracované maso za vysokých teplot obsahuje 

mutageny a karcinogeny, především při smažení či fritování. Také spálené maso 

zvyšuje riziko vzniku škodlivých látek. K nevhodným potravinám s vysokým 

obsahem tuku můžeme zařadit také masné výrobky a uzené maso (21). 

 

1.3.1.2 Tělesná váha 

Obezita je rizikovým faktorem vzniku KRC (21). Adamová Z. a 

kolektiv (2014, 145) uvádějí, že vznik KRC je ,,dle některých epidemiologických 

studií, u obézních jedinců o 60 % vyšší než u ostatní populace“ (22, str. 145). 
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Riziko vzniku KRC je vyšší u mužů než u žen a karcinom tlustého střeva je 

častější než rekta. Každých 10 cm obvodu navíc může zvýšit riziko KRC o 33 % 

(20). 

Nerovnováha v příjmu a výdeji energie je jednou z nejčastějších příčin 

vzniku obezity. Pro takovou stravu je charakteristický vysoký příjem energie, tuků 

(především živočišných) a cukrů (21). 

 

1.3.1.3 Fyzická aktivita 

Fyzická aktivita je protektivním faktorem proti řadě maligních onemocnění, 

KRC nevyjímaje. Aktivita by měla být zařazena do každodenního života a to 

nejméně 30 minut denně (20). Podle jedné z epidemiologických studií, které se 

zúčastnilo 159 tisíc lidí během 6 let, bylo dokázáno, že 4-6 hodin fyzické aktivity 

týdně může redukovat riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku o 13 % a 

30 % (23). 

 

1.3.1.4 Kouření 

Kouření je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje vznik nádoru, 

včetně KRC. Kuřáci mají dvakrát vyšší riziko vzniku malignity a smrti, než 

nekuřáci. Přestat s kouřením ve starším věku nemusí nutně snížit riziko vzniku 

karcinomu. Je především nezbytné zaměřit se na prevenci používání tabákových 

výrobků u adolescentů a mladých dospělých. 

 

1.3.1.5 Konzumace alkoholu 

Konzumace alkoholu je rizikovým faktorem v závislosti na jeho množství. 

Riziko vzniku KRC spojené s konzumací alkoholu je vyšší u mužů (20). 

 

 

1.3.2 Sekundární prevence 

Do sekundární prevence můžeme zařadit především včasný záchyt nádorů. 

Je zde významná spolupráce lékaře s pacientem a v prevenci kolorektálního 

karcinomu také silná mediální osvěta (1). Maligní transformace adenomu do 

adenokarcinomu je pomalý proces, který trvá v průměru 10 let. Včasný záchyt 
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prekanceróz a maligních lézí vede k časné léčbě a lepší prognóze. Do sekundární 

prevence spadají testy na okultní krvácení a primární kolonoskopie, která tyto 

změny sliznice detekuje (20). 

 

 

 1.3.3 Terciální prevence 

Terciální prevencí předcházíme dalším škodám, které mohou v důsledku 

nádorového onemocnění či terapie vzniknout. Jedná se především o udržení 

soběstačnosti pacienta. 

 

 

1.3.4  Kvartérní prevence 

Dle B. Seiferta a kol. (2015, 45) je kvartérní prevencí „ identifikace a 

předcházení důsledkům progredujících a nevyléčitelných chorob a poruch, 

optimalizace zbytkových funkcí a kvality života“ (1, str. 45). 
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1.4 Role sestry v prevenci kolorektálního karcinomu 

 

Sestra má významnou roli v prevenci kolorektálního karcinomu 

v ordinacích praktických lékařů. Její úloha spočívá především v primární a 

sekundární prevenci kolorektálního karcinomu. Edukuje pacienty o správných 

stravovacích návycích, pravidelném pohybu, rizicích spojených se špatnou 

životosprávou a především seznamuje pacienta s preventivním screeningem KRC. 

V rámci toto úkonu pacientovi vysvětluje a popisuje průběh vyšetření odběru 

stolice na okultní krvácení, případně jaké jiné varianty se pacientovi nabízí.  

 

1.4.1 Vzdělání sestry pro prevenci kolorektálního karcinomu 

V současné době se sestrám, které mají zájem se dále rozvíjet v oblasti prevence 

a léčby kolorektálního karcinomu nabízí specializační vzdělávání pod záštitou 

NCONZO, tzv. koloproktologickou sestru (Clinical nurse specialist).  

Dle NCONZO v tomto projektu „dojde k propojení oblastí (problematiky 

stomie a onkologie) a poskytnutí komplexních ucelených vědomostí a rozšíření 

odbornosti zaměstnanců zdravotnických zařízení v ČR. Absolvent vzdělávacího 

programu, který je součástí návrhu systému, získá zvláštní odbornou způsobilost a 

stane se významným článkem v procesu diagnostiky, léčby a péče o pacienty s 

kolorektálním karcinomem“ (27). 

 Tato sestra je klíčovým pracovníkem pacienta od stanovení diagnózy až po 

ukončení léčby a následné sledování. Řídí u pacienta diagnostickou a následnou 

péči, asistuje u praktických záležitostí a je pacientovi oporou ve všech situacích. 

Poskytuje služby nejen pacientovi, ale i jeho rodině, koloproktologickému týmu a 

týmu komunitní péče. Důležitou rolí je edukace pacienta o všem, co je spojené 

s kolorektálním karcinomem.  

V rámci její práce dochází k redukci urgentních stavů, zkracuje se čas 

hospitalizace, kontrol a konzultací. Je velice důležité, aby tato klíčová sestra byla 

ve spojení s pacientem v domácím prostředí po ukončení léčby (28). 
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1.5 Tlusté střevo 

 

Tlusté střevo je konečný oddíl trávicí trubice a podle polohy a tvaru ho 

můžeme rozdělit na slepé střevo (caecum) s červovitým výběžkem (appendix 

vermiformis), tračník colon, který se skládá z tračníku vzestupného (ascendens), 

příčného (transversum), sestupného (descendens) a esovité kličky (sigmoideum). 

Posledním oddílem je rectum, které vyúsťuje v řitní rýze jako řiť. 

V tlustém střevě dochází k finálnímu vstřebávání tekutin, vitamínů a živin, 

zahušťování potravy a za účasti mikroorganismů k přeměně zbytků potravy ve 

stolici. 

 

1.5.1 Anatomie 

Na povrchu tlustého střeva se nachází stopkaté výběžky viscerálního 

peritonea různé velikosti, obsahující tukovou tkáň. Tlusté střevo je kryto třemi 

vrstvy tenií, které četnými zářezy na svém povrchu vytváří výdutě (haustra coli). 

Stěna tlustého střeva se skládá za čtyř vrstev. Tunica mucosa je vnitřní 

vrstvou tlustého střeva, pokrytá cylindrickým epitelem a obsahující četné množství 

žláz a lymfatických uzlíků. Podslizniční vrstva (tela submucosa) je protkaná cévami 

a nervy. Svalovina (tunica muscularis) je cirkulární a v určitých místech tlustého 

střeva mohutní ve svěrače. Tunica externa je serózní blána viscerálního peritonea 

v oblasti colon transversum, colon sigmoideum a appendix vermiformis. Ostatní 

vrstvy tlustého střeva mají serózu jen částečně. 

 

1.5.1.1 Slepé střevo 

Caecum je nejprostornější částí tlustého střeva. Nachází se v pravé jámě 

kyčelní a plynule přechází ve vzestupný tračník. Jeho slepým výběžkem je 

appendix vermiformis, který je velikostně i polohově velmi variabilní. Má dobře 

vyvinutou lymfatickou složku a je nazýván jako tonsilla abdominalis. 
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1.5.1.2 Tračník 

Skládá se ze 4 oddílů. Vzestupný tračník má délku přibližně 15 cm a zadní 

plochou je přirostlý ke stěně břišní. Vede od pravé strany stěny břišní pod játra, kde 

v ohybu přechází do příčného tračníku. Příčný tračník měří přibližně 50 cm, je 

zavěšen na mesocolon transversum a vede ke slezině, kde přechází v tračník 

sestupný a dále v esovitou kličku, která je lokalizována v levé jámě kyčelní. Esovitý 

tračník je nejužší částí tlustého střeva, je pohyblivý, zavěšený na mesocolon 

sigmoideum. 

 

1.5.1.3 Konečník 

Posledním úsekem trávicí trubice je konečník vyúsťující v řiť (anus). Je 

složen ze dvou oddílů. Ampulla recti je tvořena výraznými pruhy cirkulární 

svaloviny a je delší a širší než druhá část konečníku canalis analis (24). 

 

 

 

Obrázek 1:Anatomie trávicí soustavy. ( Převzato z Richard Rokyta a kol, Fyziologie, 2000) 
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1.6 Kolorektální karcinom 

1.6.1 Vznik kolorektálního karcinomu 

Při vzniku KRC mají úlohu vlivy genetické i vlivy zevního prostředí, jejichž 

vzájemné souvislosti nebyly dosud přesně objasněny. Pro vývoj a progresi KRC 

jsou nutné vícečetné genetické alterace, kdy dochází k aktivaci onkogenů a 

inaktivaci genů suprimující tumor. Supresorovým genem je APC - pro familiální 

polypozu), který je pozorován u četných sporadických KRC a bývá první změnou 

v neoplastickém procesu. Převážná většina karcinomů (90%) vzniká zřejmě na 

podkladu zhoubné přeměny adenomů. Dysplastické změny postihují nejprve pouze 

sliznici tlustého střeva, v pozdějších stádiích již dochází k proniknutí buněk přes 

muscularis mucosae střevní stěny a mluvíme o invazivním karcinomu. V 90 % 

případů předchází karcinomu benigní polyp. Změna tohoto polypu v maligní je 

dlouhodobá, obvykle 8-10 let a je tudíž dostatek času pro zachycení a léčbu. Tento 

čas však může být zkrácen a to především zděděnou mutací některých alel genu či 

nově vzniklou mutací, a proto je tento čas rozvoje nádoru velmi individuální (1). 

 

1.6.2 Rizikové faktory 

1.6.2.1 Neovlivnitelné rizikové faktory 

Základním rizikovým faktorem zvýšené incidence KRC je věk. Počet 

diagnostikovaných kolorektálních karcinomů po 50. roce života strmě stoupá, ve 

věkové skupině 50-54 let se jedná o incidenci 6,3 % a maximálních hodnot dosahuje 

ve věku 70-74 let, kdy incidence vystupuje na 17,6 %. (10) 

Dalším rizikovým faktorem vzniku KRC je dědičnost, která se vyskytuje  

v 10-20 % případů (1). Jedná se o familiární formy, které tvoří 30 % všech KRC 

(10). Dále mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří výskyt kolorektálního 

karcinomu v příbuzenstvu. Riziko onemocnění nádorem je u příbuzných 1. stupně 

2-3krát vyšší, přičemž o dalších 25-35 % se riziko onemocnění zvyšuje u výskytu 

dalšího KRC příbuzného 1. stupně. Neposledním rizikovým faktorem pro vznik 

KRC jsou idiopatické střevní záněty, především se jedná o ulcerózní kolitidu a 

Crohnovu nemoc. Dále je riziko u pacientů s metabolickými poruchami a 

onemocněními (1). 
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1.6.2.2. Ovlivnitelné rizikové faktory 

Rizikové faktory, které ovlivňují vznik KRC úzce souvisí se zdravým 

životním stylem. Mezi takovéto faktory patří konzumace potravin s vysokým 

obsahem energie a nenasycených tuků, nedostatek vlákniny a vysoký příjem 

alkoholu. Můžeme zde také zařadit požívání tabákových výrobků, nedostatek 

fyzické aktivity a permanentní stres (1). Všechny tyto faktory mají vliv na rozvoj 

civilizačních nemocí, které se mohou vyznačovat obezitou, hypertenzí, diabetem 

mellitus 2. typu, hypercholesterolémií, arterosklerózou, (…). A právě i diabetes 

mellitus 2. typu může být zvýšeným rizikem pro tvorbu KRC. Patrně zvýšená 

inzulínová rezistence stimuluje proliferaci buněk KRC. Dalším rizikovým faktorem 

je abdominální obezita (10).  

 

 

1.6.3 Prekancerózy 

1.6.3.1 Familiární edematózní polypózy (FAP) 

Jedná se o autozomálně dominantně dědičné onemocnění, jehož příčinou 

jsou mutace APC genu. Statistiky dokazují, že FAP má prakticky 100% penetraci 

u postižených osob. Již od puberty dochází při tomto onemocnění k tvorbě velkého 

množství adenomů díky inaktivaci genu na somatické úrovni zárodečné mutace (8). 

 

1.6.3.2 Lynchův syndrom 

Lynchův syndrom (HNPCC) je autozomálně dominantně dědičné 

onemocnění. Odhaduje se, že v současné době vzniká až 5 % kolorektálních 

karcinomů v souvislosti s Lynchovým syndromem a současně se považuje za 

nejčastější příčinu vzniku familiárního KRC. Tento syndrom způsobuje zárodečná 

mutace některého genu, který je v replikaci DNA zodpovědný za opravu chyb. Díky 

této mutaci dochází k nestabilitě mikrosatelitů, což vede ke zvýšení rizika 

nádorového bujení a vzniku nádorů, nejčastěji KRC (9). 
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1.6.3.3 Idiopatické střevní záněty 

Idiopatické střevní záněty (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida) zvyšují 

výskyt KRC (riziko kolorektálního karcinomu 2-3x větší než u běžné populace (8)), 

jsou považovány za prekancerózní stav. Délka trvání onemocnění a jeho větší 

anatomický rozsah zvyšují riziko vzniku nádoru (11). Jde o záněty chronické, 

celoživotní, kdy dochází ke změně střevní mikroflóry a její interakci s imunitním 

systémem sliznice (7). 

U obou střevních zánětů je odlišné místo lokalizace karcinomu. Pacienti 

s ulcerózní kolitidou mají situované karcinomy v tlustém střevě. Tyto nádory 

vznikají častěji u mužů, obecně v mladším věku a s trváním ulcerózní kolitidy 

kolem 20 let. U Crohnovy choroby, která může postihovat celý gastrointestinální 

trakt, se nádory mohou vyskytovat ve více anatomických oblastech. Jedná se o 

tenké a tlusté střevo, anorektální oblast, především se však vyskytují v terminálním 

ileu a tlustém střevě. Během ulcerózní kolitidy dochází k zánětlivým změnám 

sliznice střeva, v případě Crohnovy choroby zánět narušuje celou střevní stěnu a 

dochází k významným změnám sliznice za vzniku fisurálních vředů, pseudopolypů 

a píštělím. 

 

 1.6.3.4 Sporadické adenomy 

Jedná se o rozsáhlé slizniční nerovnosti různého tvaru a velikosti. Tyto 

buňky se proliferují pod obrazem dysplazie a lze je rozdělit do několika skupin dle 

převažujících substancí. Jsou to adenomy tubulární, vilózní, tubulovilózní a pilovitý 

adenom, který vykazuje různé stupně dysplastických změn. Tubulární a 

tubulovilózní adenomy mají obvykle nízký stupeň dysplazie, vilózní adenom je již 

adenom s nejistým biologickým chováním. Sporadické adenomy jsou v současné 

době nejčastější prekancerózní lézí (11). 

 

1.6.4 Kolorektální karcinom 

Nejčastějším typem kolorektálního karcinomu je adenokarcinom, který 

je možno mikroskopicky rozdělit na několik typů, mezi které patří tubulární, 

kribriformní, tubulovilóní, mucinózní adenokarcinom atd. (12). 
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Dělení kolorektálního karcinomu: Sporadická forma zahrnuje více jak 

80 % všech případů KRC. Výskyt této formy karcinomu není ovlivněn 

geneticky a klíčovými faktory pro vznik je stoupající věk, kdy od věku 50 let 

dochází k významnému narůstání incidence onemocnění a dále jsou to faktory 

vnějšího prostředí. Druhou formou je hereditární a familiární kolorektální 

karcinom, který je ovlivněn geneticky a objevuje se v 15 - 20 % případů (1). 

KRC se vyskytuje se především v levém a sestupném tračníku, rektu, 

céku a sigmoideu. Mezi komplikace KRC patří ileus nad stenózou, obstrukce, 

prorůstání karcinomu mimo střevo, perforace karcinomu a metastázy. Léčba 

karcinomu závisí na místě uložení malignity, stupni diferenciace a typu 

karcinomu (12). 

 

1.6.4.1 Diagnostika a léčba 

 

1.6.4.1.1 Příznaky 

Kolorektální karcinom je v počátečních stádiích asymptomatický, 

k projevům dochází až v pozdějším období. Mezi projevy spojené s KRC 

můžeme zařadit enteroragii, která může být doprovázena příznaky anémie, 

změnu defekačního rytmu, bolesti břicha, úbytek hmotnosti či celkovou 

únavu (1). 

 

1.6.4.1.2 Diagnostika 

V současné době se diagnosticky zjišťuje KRC pomocí testů na okultní 

krvácení a preventivních kolonoskopií. Za zlatý standard diagnostiky KRC 

je považována kolonoskopie, která je hojně využívanou především pro vysokou 

senzitivitu. 

V případě, kdy je diagnostikován KRC je třeba provést další vyšetření, 

která zhodnotí rozsah karcinomu, zda jsou přítomny metastázy a další. 

Mezi tato vyšetření patří CT hrudníku, břicha či malé pánve, MRI, 

endosonografické vyšetření a následný odběr onkomarkerů (13). 
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1.6.4.1.3 Léčba 

Léčba KRC závisí na stádiu karcinomu. Při včasném zachycení adenomů 

je nejvíce využívanou léčbou endoskopické odstranění polypů, které je považováno 

za preventivní výkon při kolonoskopii. Zároveň tato metoda umožňuje odběr 

vzorku tkáně na bioptické vyšetření. V případě operability karcinomu následuje 

chirurgická resekce. Paliativní chirurgické výkony (kolostomie, anastomózy) 

se provádějí v případě, kdy již není možné karcinom léčit jinak (1).  
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1.7 Test na okultní krvácení 

Test na okultní krvácení patří mezi screeningové metody používané k detekci 

kolorektálního karcinomu či jeho prekancerózám. Při testování stolice na okultní 

krvácení se používají konvenční testy guajakové (gTOSK), imunochemické (FIT) 

a testy na přítomnost DNA mutací (DNA fekální testy). Screening KRC 

je zaměřený na bezpříznakové jedince ve věku od 50 let (14). Tento test je určen 

v rámci screeningu kolorektálního karcinomu pro osoby od 50 do 55 let 1x ročně, 

od 55 let 1x za dva roky (18). 

Test na okultní krvácení ve stolici je možné zakoupit v lékárnách. Takovéto 

testy si pacient sám vyhodnotí v pohodlí domova. Dále je možné si test na okultní 

krvácení nechat předepsat praktickým lékařem (19). VZP ČR uvádí, že: ,,Praktický 

lékař i gynekolog mají povinnost v rámci preventivní prohlídky zajistit všem 

pacientům nad 50 let vyšetření speciálním testem, odhalujícím skryté krvácení ve 

stolici. Pacientům ve věku od 55 let se jako druhá varianta nabízí možnost 

provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření 

střev)” (18). 

 

1.7.1 Guajakový test 

Guajakový test je založený na peroxidázové reakci guajakové pryskyřice 

s hemoglobinem. Po dlouhou dobu byl jediným možným screeningovým testem 

na trhu, který byl silně podpořen studií. V 80. a 90. letech minulého století byla 

provedena metaanalýza tří randomizovaných studií (USA, Velká Británie, Dánsko), 

která prokázala, že použití guajakového testu snižuje mortalitu vyšetřované 

populace o 16 % (1). 

Tento test má vysokou specificitu, která se pohybuje mezi 96 % - 98 % (1). 

Senzitivita těchto testů je nízká, v rozmezí 28 % - 30 %. 

 

Mezi hlavní výhody tohoto testu patří: 

1) Nízká cena, jednoduché použití, stabilita v suchém stavu a jednoduchá 

distribuce. 
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Guajakový test má také mnoho nevýhod: 

1) První z nich je nízká senzitivita, která se pohybuje mezi 28 % - 30 % (14). 

2) Způsob odběru vzorku stolice. Osoba, která tento test provádí, 

musí manipulovat se stolicí. Jedná s o roztírání stolice na předem připravená 

okénka testovací soupravy. Stolice se odebírá ze dvou různých míst stolice, 

je třeba správně stolici nanést na okénka. Tato nanesená stolice musí být 

správného množství, menší či větší množství stolice v okénku test 

znehodnotí. 

3) Dále je tento test časově náročný, je třeba udělat odběr ve třech stolicích 

po sobě.  

4)  Lidé, kteří tento test provádějí, by neměli konzumovat potraviny s obsahem 

zvířecí krve např. tepelně nezpracované maso, zabijačkové pochoutky 

(jelita, červená polévka, …). Jedná se zde o fakt, že hem není vlastní pouze 

člověku a může tak být zdrojem falešně pozitivních výsledků. Stejně tak je 

tomu i u různých druhů ovoce a zeleniny, kam můžeme zařadit brokolici, 

ředkvičky, květák, křen a žlutý meloun. Dále se mohou na falešné pozitivitě 

podílet nesteroidní antiflogistika, která vyvolávají krvácení v horní části 

trávicí trubice a antikoagulancia, která mohou při léčbě koagulace ovlivnit 

test (1). Na falešně negativních výsledcích se podílí také vitamín C a jiné 

antioxidanty (14). 

 

 

Obrázek 2: Různé druhy guajakových testů. Zdroj: Archiv autorky 
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V roce 2009 navrhla Komise Ministerstva zdravotnictví používání 

imunochemických testů. Cílem bylo zvýšit efektivitu a účast na screeningu. 

Toto rozhodnutí bylo podpořeno výsledky zahraničních studií, které dokládají 

výhody používání imunochemického testu. V roce 2014 byl proveden výzkum, 

který mapoval testy používané praktickými lékaři při screeningu KRC. V tomto 

výzkumu bylo zjištěno, že je stále procentuální zastoupení praktických lékařů, 

kteří používají guajakové testy (z 522 odpovědí bylo zaznamenáno, že 3 % 

dotázaných lékařů používá gTOKS). Jak je již patrné z výsledků výzkumu, 

téměř všichni dotázaní lékaři však již přešli na imunochemické testy (16). 

 

1.7.2 Imunochemický test 

Imunochemické testy pracují na reakci lidského hemoglobinu s protilátkou 

obsaženou v testu. Tyto testy vykazují vyšší senzitivitu jako testy guajakové. 

Specificita v porovnání s guajakovým testem je stejná. Tyto testy jsou málo 

senzitivní při krvácení, které pochází z proximální části trávicí trubice (14). 

V České republice jsou v této chvíli dostupné tři typy imunochemických 

testů (16). Jedná se jak o kvalitativní, tak kvantitativní testy. Kvalitativní testy 

spočívají v posouzení pozitivity/negativity odebraného vzorku. Kvantitativní testy 

hodnotí koncentraci hemoglobinu v hodnoceném vzorku stolice. 

Ve Věstníku MZ z roku 2009, kdy byly imunochemické testy doporučeny 

k plošnému screeningu, není specifikováno, jaký typ imunochemického testu má 

být použit pro screening KRC (14). Imunochemické testy v současné době patří 

mezi světově nejpoužívanější screeningovou metodu (6). 

 

Výhody imunochemického testu 

1. Imunochemický test není závislý na dietních opatřeních. Test vyhodnocuje 

hemoglobin. Jelikož globin je bílkovina specifická pro lidský hemoglobin, 

nevzniká zde riziko falešných výsledků jako u guajakových testů. Globin 

je odbouráván ve vyšších pasážích gastrointestinálního traktu, a tudíž 

krvácení detekované v imunochemickém testu je charakteristické 

pro krvácení z tlustého střeva. 

2. Jednodušší odběr stolice než u testů guajakových. 
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3. Vyšší compliance prošetřované populace. 

 

Nevýhody imunochemického testu 

1. Není jednotné nastavení hodnot cut-off. Právě stanovení cuf-off hodnot, 

které je dáno výrobcem, velmi ovlivňuje senzitivitu a specificitu testu, 

jakmile je cut-off hodnota vyšší, test se stává více specifický a zároveň 

méně senzitivní. Existuje zde velká rozdílnost mezi jednotlivými testy. 

Na trhu jsou testy kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní, z čehož 

vyplývá rozdíl v jejich specificitě a senzitivitě. 

2. Jak již bylo zmíněno, dochází v gastrointestinálním traktu k degradaci 

globinu, čímž může mít FIT test nižší senzitivitu pro krvácivé léze, které se 

nacházejí v proximální části tlustého střeva. 

3. FIT testy jsou méně stabilní než guajakové testy na okultní krvácení. 

Jejich kvalita závisí na teplotě okolního prostředí a na době a způsobu 

přenosu do laboratoře. T. Grega a kol. (2016, 386) uvádí, že „dle některých 

autorů může dojít ke ztrátám až 70 % Hb během 24 hod při teplotě 30 °C.“ 

4. Nevýhodou FIT testů je jejich cena, která je vyšší než u guajakových testů 

(14). 

 

1.7.3 Fekální DNA test 

DNA fekální testy nezachycují krev ve stolici, nýbrž genetické změny 

v DNA buněk. Tyto geneticky pozměněné buňky se dostávají do stolice 

z nádorových lézí nebo prekancerózních lézí. DNA fekální testy se používaly 

v USA a po několika studiích se prokázalo, že jsou málo specifické. 

V současné době se v USA používají tzv. kombinované testy DNA 

(multitarget stool DNA tests), které se zaměřují nejen na DNA mutace ve stolici, 

ale také na měření lidského hemoglobinu ve stolici, který se uvolňuje při 

krvácení (14). 

V roce 2014 byla publikována americká studie, do které se zapojilo 9989 

asymptomatických pacientů ve věku od 50 do 84 let. Byla u nich zkoumána stolice 

pomocí kombinovaného DNA testu a FIT. Ze studie vyplynulo, že kombinovaný 

test DNA dosáhl vetší senzitivy jak v detekci KRC, tak i pokročilé kolorektální 
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neoplázie než u FIT, ale naopak se ukázalo, že FIT mají vyšší specificitu. Z čehož 

vyplývá, že kombinovaný DNA test zvyšuje množství falešně pozitivních výsledků 

a následně vyžaduje více kolonoskopických vyšetření. Na druhou stranu dokáže 

zachytit i molekulární abnormality počínajících střevních neoplázií, které by 

mnohdy kolonoskopicky zachytitelné nebyly (15). 

Tyto testy mají i řadu nevýhod. První z nich je jejich doprava do laboratoře, 

která je složitější. Odebrané testy se musí homogenizovat se stabilizačním pufrem 

ihned po přijetí do laboratoře a okamžitě zmrazit na -80°C. Další nevýhodou DNA 

testů je jejich vyšší cena (14). 

 

 

 

Obrázek 3:DNA fekální test. Převzato z: https://www.healthnewsreview.org/2015/11/mayo-spins-rosy-tale-

on-cologuard-cancer-screen/ 
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1.8 Provedení testu na okultní krvácení 

1.8.1 Odběr vzorku 

Existují různé sety od různých výrobců, jejichž součásti se mohou lišit, 

ale u všech je potřeba dodržovat jisté zásady. 

 

1. Vzorek stolice nesmí spadnout na toaletě do vody, nebo přijít do kontaktu 

s močí. V tomto případě hrozí, že bude následný výsledek zkreslený. 

2. Vzorek by neměl být vystavován přímému slunečnímu světlu a vysokým 

teplotám (1). 

 

Odebraný vzorek je po dobu 3 dnů stabilní při pokojové teplotě a je možné 

ho skladovat v ledničce až 7 dnů. Odebraný vzorek lze odeslat přímo do laboratoře, 

nebo odevzdat v ordinaci praktického lékaře, dle pokynů PL (1). 

 

1.8.1.1. Provedení guajakového testu  

1) Napište své jméno a datum na zadní stranu testovací obálky 

2) Otevřete přední stranu této testovací obálky a pomocí jedné roztěrky 

odeberte malý vzorek své stolice 

3) Naneste a rozetřete tento vzorek v levém testovacím 

políčku tak, aby bylo zcela nebo téměř zcela zaplněné. 

4) Novou roztěrkou odeberte druhý vzorek z jiného místa 

stolice a rozetřete jej v pravém testovacím políčku. 

5) Zaplněnou testovací obálku uzavřete a vložte ji do 

ochranného sáčku z antimikrobiálního papíru. 

6) Postupujte stejně i příští dva dny, kdy máte stolici. 

Vyplněný test odevzdejte svému lékaři (32).  

 

Obrázek 4: Provedení guajakového testu. Zdroj: Archiv autorky 
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1.8.1.2 Provedení imunochemického testu 

1. Otevřete lahvičku.  

2. Pomocí tyčinky odeberte vzorek ze tří až šesti míst. Množství stolice 

na tyčince by mělo být velké jako kulička černého pepře.  

3. Tyčinku vraťte zpátky do lahvičky a uzavřete ji. Zatřepejte lahvičkou 

a promíchejte vzorek s roztokem. 

4. Lahvičku vraťte svému lékaři (31). 

 

Obrázek 4:Provedení imunochemického testu. Převzato z: https://www.mcsalve.cz/toks-test-na-okultni-

krvaceni-do-stolice/ 

 

Obrázek 5:Použití záchytného systému stolice. Převzato z: https://www.mcsalve.cz/toks-test-na-okultni-

krvaceni-do-stolice/ 

 

 

1.8.1.3 Provedení imunochemického testu na domácí použití 

1) Před zahájením testu je potřeba nechat testovací kazetu a ředící roztok při 

pokojové teplotě. Doporučuje se použít pomůcku k zachycení stolice. 

Je důležité, aby se vzorek stolice nedostal do kontaktu s vodou z toalety či 

s močí. 
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2) Využijte záchytnou pomůcku stolice. 

3) Zachyťte stolici 

4) Odšroubujte tyčinku na odběr vzorku. Dbejte opatrnosti, aby se roztok 

nerozlil. 

5) Vzorek odebírejte z různých míst stolice. Rýhovaná špička odběrové 

tyčinky musí být celá pokrytá stolicí. 

6) Tyčinku s odebraným vzorkem vložte zpět do trubičky a zašroubujte. 

7) Připravte si foliový sáček a testovací kazetu na rovnou plochu. 

8) Odebraným vzorkem 5x silně zatřepte. Směs nesmí obsahovat větší částice. 

9) Odšroubujte uzávěr a odlomte špičku. Dbejte na nerozlití roztoku. 

10) Držte trubičku svisle a kápněte 3 kapky do oválného aplikačního políčka 

testovací kazety. Po patrném pohybu načervenalé barvy tekutiny je za 5 

minut vyhodnocený (17). 

 

Obrázek 6:Provedení domácího imunochemického testu na okultní krvácení. Zdroj: Archiv autorky  
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1.8.1.4 Provedení fekálního DNA testu 

Odebírá se pouze jeden vzorek stolice, který se posléze posílá do ordinace 

praktického lékaře nebo přímo do laboratoře. Pacient obdrží set pro sběr 

a vyhodnocení stolice. Set obsahuje kontejner, který zachytává stolici, odběrovou 

zkumavku a konzervační roztok.  Vyhodnocení testu trvá v průměru 2 týdny, 

výsledky jsou odeslány praktickému lékaři.  

Postup lze provádět doma, nebo v ordinaci praktického lékaře.  

1) Umístěte do toalety záchytný systém. Do něho vložte připravený kontejner. 

2) Proveďte potřebu do připraveného kontejneru a vyvarujte se styku moči 

se stolicí.  

3) Odeberte malý vzorek stolice do připravené zkumavky. 

4) Stolici v kontejneru zalijte připravenou konzervační tekutinou a pečlivě 

uzavřete. 

5) Popište odebrané vzorky a krabici. Celý set odešlete na určenou adresu (30). 

 

Obrázek 7: Provedení DNA testu. Převzato z:Cologuard® Physician Brochure, 

https://cdn2.hubspot.net/hub/377740/file-1412311339-pdf/Document__LBL-0260[1].pdf 
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1.8.2 Vyhodnocení testu 

Test lze vyhodnotit několika způsoby. 

Prvním způsobem je POCT (point of care testing). Tímto způsobem 

je možné změřit vzorek již v ordinaci nebo v laboratoři. Ve výzkumu, který byl 

v roce 2014 proveden, bylo zjištěno, že z 522 praktických lékařů používá 24 % 

POCT přístroje.  V režimu POCT lze využít k vyhodnocování imunochemických 

testů i některé, které jsou používány k jiným účelům, např. CRP. Jedním z hojně 

využívaných přístrojů v současné době je přístroj QuikRead. 

Dále je možné vzorek vyhodnotit pomocí fotometrických přístrojů. 

Toto vyhodnocování probíhá automaticky a lze odečítat výsledek na displeji 

přístroje negativní/pozitivní. 

Kvantitativní imunochemické testy jsou vyhodnocovány v centrálních 

laboratořích na velkokapacitních analyzátorech. Takovéto testy a vyhodnocování 

je považováno dle Evropských doporučení za nejvhodnější (1).  
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2. Výzkumná část 

 

Ve výzkumné části bakalářské práce se věnuji problematice odebírání 

stolice na okultní krvácení. Snažím se zde zmapovat informovanost prošetřované 

populace o provedení tohoto testu. 

Zaměřila jsem se ve výzkumu na dvě lokality- hlavní město Praha a Železný 

Brod, který leží na severu České republiky v okrese Jablonec nad Nisou. 

Domnívám se, že jiné geografické území a prostředí má vliv na vyhotovení tohoto 

testu a že jsou patrné rozdíly ve způsobu odebírání stolice na screening 

kolorektálního karcinomu 

Zkoumám především, jakým způsobem daní jedinci test na okultní krvácení 

provádějí. Zajímá mě, kteří jedinci se do testu zapojují, jaké si odnášejí informace 

z ordinací praktických lékařů, kde a jak stolici odebírají a jakým způsobem 

ji zpracovávají. 
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2.1 Cíl výzkumné práce 

V rámci této bakalářské práce jsem si položila 3 cíle, které jsem pokládala na 

nejdůležitější vzhledem ke zvolenému tématu.  

 

1. Cíl: Zjistit, zda mají pacienti dostatečné informace o provedení testu 

na okultní krvácení  

 

2. Cíl: Zjistit, jakým způsobem pacienti odebírají vzorek na okultní krvácení 

 

3. Cíl: Zjistit, zda jsou rozdíly v odběru stolice mezi jednotlivými městy 

a získané informace porovnat  

 

 

2.2 Hypotézy  

1) Předpokládám, že pacienti využívají možnost screeningu kolorektálního 

karcinomu testem na okultní krvácení pravidelně. 

 

2) Myslím si, že pacienti mají dostatečné znalosti k provedení testu na okultní 

krvácení.  

 

3) Způsob odběru stolice na TOKS bude u pacientů různý.   

 

4) Myslím si, že třetina pacientů bude mít problémy s odběrem vzorku stolice.  

  

5) Předpokládám, že testy na okultní krvácení budou všechny vyhodnotitelné.  

 

6) Domnívám se, že budou rozdíly v odběru stolice mezi zvolenými 

lokalitami.  
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2.3 Metodika 

2.3.1 Charakteristika respondentů 

Zaměřila jsem se na muže i ženy. Minimální věková hranice byla 50 let, 

horní hranici jsem nestanovila. Dalším kritériem pro zařazení do výzkumu bylo mít 

praktického lékaře ve zkoumané lokalitě Železný Brod a Praha.  

Rozdala jsem celkem 64 dotazníků, z nichž se všechny vrátily. Dva z nich 

byly neúplně vyplněné. V součtu jsem tedy zařadila do bakalářské práce 52 

dotazníků z Železného Brodu a okolí. V Praze jsem získala celkem 10 dotazníků.  

 

2.3.2 Metodika sběru dat 

Jako metodu sběru dat jsem zvolila nestandardizovaný anonymní dotazník. 

Tento dotazník byl k dispozici v ordinacích praktických lékařů. Dotazník obdržel 

každý pacient, který si u svého praktického lékaře vyzvedl test na okultní krvácení. 

Po odběru vzorku stolice pacient doma dotazník vyplnil a přinesl jej i s provedeným 

testem zpět praktickému lékaři.  

Sběr dat probíhal od začátku prosince roku 2017 do půlky dubna roku 2018. 

Dohromady bylo vytištěno 130 dotazníků, z nichž bylo rozdáno 64. 

Všechny rozdané dotazníky byly vráceny do ordinací praktických lékařů, 

návratnost použitých dotazníků byla tedy 100 %. Vyplněné dotazníky jsem pročetla 

a musela vyloučit 2 dotazníky, které byly nekompletně zaznamenané.  

Dotazníky pocházely od tří praktických lékařů. Od dvou ze Železného 

Brodu v celkovém počtu 52 kusů, jednoho pražského v počtu 10 kusů. Druhý 

praktický lékař z Prahy během dotazované doby zrušil svojí odbornou praxi 

a dotazníky zmizely.  

 

2.3.3 Metodika zpracování dat 

Dotazníky byly vyhodnoceny jak celkově, tak také jednotlivě vzhledem 

k lokalitě sběru dat a pohlaví. Dotazníky jsem přepracovala do formy grafů 

a tabulek. Volnou odpověď č. 13 v dotazníku jsem použila jako zpětnou kontrolu 
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vyplněných dat každého dotazníku. Data jsem zpracovala v programu MS Excel 

pro Mac a vytvořila výstup v podobě grafů a tabulek. 

 

 

2.4 Pilotní projekt 

 

Tuto výzkumnou práci jsem se rozhodla udělat metodou kvantitativního sběru 

dat pomocí dotazníků. 

Začátkem prosince jsem rozdala prvních 30 dotazníků do ordinací praktického 

lékaře v Železném Brodě. Zajímalo mě, jak bude dotazník srozumitelný pro 

pacienta a zda mi poskytne všechny informace, které jsem potřebovala.  

V první půlce ledna jsem si dotazníky vyzvedla. Z celkového počtu 30 

donesených dotazníků bylo vyplněno 15. Zjistila jsem, že spolupráce pouze 

s jedním praktickým lékařem v jednom místě nebude stačit, z důvodu celkového 

nedostatečného množství dotazníků. Podle sestry PL byla jedním z důvodů nízkého 

počtu vyplněných dotazníků nastupující chřipková epidemie. Cílová populace, 

kterou jsem vyšetřovala, se v této době často zdráhala chodit k lékaři, pokud to 

nebylo nezbytně nutné, aby nebyla nakažena chřipkou.  

Vyhodnotila jsem všechny body dotazníku a došla k závěrům, že některé 

položené otázky jsou nedostačující či nepřesné a dotazovaná osoba není schopna 

odpovědět. Musela jsem je tedy přeformulovat. Dále jsem zjistila, že u otázky č. 10 

je potřeba jinak otázku položit a vice ji specifikovat. Dotazovaných jsem se 

dotazovala, kam situují vzorek stolice. Jednou z odpovědí je toaletní mísa. 

Po vyhodnocení jsem zjistila, že tato odpověď mi nedává dostatečné informace o 

tom, zda pacient provedl úkon správně či pochybil. Tuto otázku jsem tedy doplnila 

podotázkou, zda se jedná o toaletní mísu mělkou nebo hlubokou. Dále jsem 

specifikovala v této otázce odpověď „sběrný sáček“, která pacientku zmátla natolik, 

že do dotazníku zaznamenala otázku, který druh igelitového sáčku mám na mysli. 

Přeformulovala jsem tedy tuto odpověď na konkrétní sáček určený k odběru stolice. 

Dále jsem zformulovala a zkrátila kontrolní otázku č. 13, kde jsem dotazující 

požádala o popsání postupu celého odběru. Dle slov sestry PL pacienti byli 

bezradní, co do této otázky mají psát. 
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Dalším bodem, který jsem udělala, bylo zvětšení písma. Ve zpětné reflexi jsem 

zjistila, že cílové populace se text hůře čte. Všechny tyto změny jsem zaznamenala 

a zhotovila přepracované dotazníky, které jsem posléze roznesla do ordinací 

praktických lékařů. 

 

 

2.5 Analýza získaných dat  

 

Vyhodnotila jsem 62 dotazníků od tří praktických lékařů, dvou ze Železného 

Brodu a jednoho z Prahy. Analýzu získaných dat pomocí dotazníku rozděluji 

do jednotlivých bodů, které korespondují s výzkumnými otázkami.  

Data jsou zpracována variantou tabulek a grafů pomocí programu MS Excel pro 

Mac.  

 

2.5.1 Demografické údaje 

2.5.1.1 Rozložení pacientů dle lokality praktického lékaře 

 

 

 
Graf 1:Rozložení pacientů dle lokalit 

Komentář: Dotazníky byly dány pacientům ve dvou lokalitách. V Železném Brodě 

vyplnilo dotazník 52 pacientů (84 %), 31 mužů a 21 žen. V Praze se zapojilo 10 

pacientů (16 %), 5 mužů a 5 žen.  
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2.5.2.2 Věk pacientů 

 
Graf 2:Věk pacientů 

Komentář: Do výzkumu byly zapojeni pacienti ve věku od 50let do 90 let. Největší 

podíl pacientů byl ve věku 50-60 let (31 %), hned za nimi následovala věková 

kategorie pacientů 61-70 let (29 %). Dále věková hranice klesá, ve věku 71-80 let 

bylo 15 osob (24 %), v rozmezí 81-90 let se zapojilo do výzkumu 10 pacientů 

(16 %). Mezi dotázanými nebyl nikdo, komu bylo 91 let a více.  

 

 
Graf 3:Věkové rozložení respondentů dle pohlaví 

Komentář: Nejvíce mužů má zájem o screening KRC ve věku 61-70 let (36 %), 

ve věku 50-60 let již zájem klesá na 10 pacientů (28 %), tento klesající trend se 

potvrzuje nadále ve věkové skupině 71-80 let, kdy přišlo pro test na okultní krvácení 

9 osob (25 %) z celkového počtu mužů, ve věkové skupině 81-90 let přišli pro test 

4 muži (11 %).  
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Mezi ženami projevila největší zájem věková skupina 50-60 let, kdy přišlo pro test 

9 žen (35 %). V další skupině 61-70 let tento zájem klesl na 5 osob z celkového 

počtu zkoumaných žen (19 %). V dalších letech počet dotazovaných žen stoupá. 

Ve věkovém rozmezí 71-80 let se výzkumu zúčastnilo 6 pacientek (23 %), 

v kategorii 81-90 let byl počet žen stejný (6 osob tzn. 23 %).  

 

 

2.5.2.3 Zázemí pacientů 

 

 
Graf 4:Bydliště respondentů 

Komentář: Na grafu č. 4 je znázorněno bydliště jednotlivých respondentů. 

Z dotazovaných pacientů v Praze bydlí nejvíce respondentů v panelovém domě, 

12 osob (80 %). 1 respondent uvedl, že bydlí v rodinném domě (10 %), 1 respondent 

(10 %) uvedl, že bydlí jinde (mobilhome). V Železném Brodě převládá 

u respondentů bydlení v rodinném domě 38 osob (73 %), v panelovém domě bydlí 

12 osob (23 %), 2 respondenti (4 %) bydlí v pečovatelském domě.   
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2.5.2 Údaje mapující problematiku TOKS 

 

Otázka č. 4: Test na skryté krvácení ze stolice děláte poprvé?  

 

 

 Muži Ženy Celkem 

Ano 8 2 10 

Ano % 13 % 3 % 16 % 

Ne 28 24 52 

Ne % 45 % 39 % 84 % 
Tabulka 1:Rozdělení pacientů dle počtu vyšetření  

Komentář: Test na skryté krvácení ze stolice poprvé dělalo 10 osob z 62 dotázaných 

(16 %).  

 

 

 

 

 

 
 
Graf 5:První testování na stolici dle věku 

Komentář: Z celkového počtu 36 mužů poprvé dělalo test 8 mužů (22 %). 

Téměř všichni muži (7 z 8), kteří dělali test poprvé, spadali do věkové skupiny 

50- 60 let, pouze jeden byl ve věkové skupině 61-70 let. Z žen, které byly dotázány 

v celkovém množství 26, dělaly tento test poprvé 2 (8 %). Každá z těchto žen 

spadala do jiné věkové skupiny. První do skupiny 50-60 let, druhá do skupiny 

61- 70 let. 

 

 

 

7

11 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

50-60 let 61-70 let 71-80 let 81-90 let 90 a více

P
o

če
t 

p
ac

ie
n

tů

První testování na stolici dle pohlaví a věku

Muži

Ženy



42 

 

Otázka č. 4a: Pokud jste odpověděl/la ne, děláte jej pravidelně?  
 

 Muži Ženy Celkem 

Ano 27 21 48 

Ano % 52 % 40 % 92 % 

Ne 1 3 4 

Ne % 2% 6% 8 % 
Tabulka 2:Pravidelnost vykonávání testu 

Komentář: Pravidelně provádí test na okultní krvácení 48 pacientů (92 %) 

z celkového počtu 52. Nepravidelně dělají tento test 4 pacienti (8 %) - 3 ženy a 1 

muž. 

 

 

 

Otázka č. 5: O testu na skryté krvácení jste se dozvěděl/la od: 

 

 
Graf 6:Zdroj informací pro pacienta 

 

Komentář: Z grafu vyplývá, že 35 respondentů ( 56 %) se o testu dozvědělo od 

sestry PL. Od lékaře se dozvědělo o testu 26 pacientů ( 42 %). Jeden respondent 

uvedl jako zdroj informací někoho jiného.  
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Zdroj informací dle 

bydliště  

Železný Brod Praha Celkem 

Sestra PL 33 2 35 

Lékař 19 7 26 

V lékárně 0 0 0 

Jiné 0 1 1 

Tabulka 3:Zdroj informací dle místa bydliště 

Komentář: Pokud se zaměříme na lokalitu Železný brod, zde se o testu dozvědělo 

33 respondentů (63%) od sestry PL. Zbylých 19 ( 37%) respondentů dostalo 

informace od lékaře. V Praze se nejvíce pacientů dozvědělo o testu od lékaře (7 z 

10, tzn. 70 %). 2 pacienti ( 20 %) získali informace od sestry, 1 pacient (10 %) uvedl 

jako zdroj někoho jiného (soused).  

 

 

Otázka č. 6: Použití a provedení testu Vám vysvětlil/la: 

 

 
Graf 7:Poskytovatel informací o provedení testu 

Komentář: Nejčastějším poskytovatelem informací o použití a provedení testu na 

TOKS je sestra PL. Tuto odpověď udalo 56 z 62 dotazovaných osob (90 %). 5 

pacientů uvedlo (8 %), že jim provedení a použití testu vysvětlil lékař. 

Internet přinesl informace o provedení testu 1 pacientovi (2 %).  
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Otázka č. 7:  Při odchodu z ordinace máte dostatečné informace o použití testu:  

 
Graf 8:Dostatečnost informací 

Komentář: Dostatečné informace má při odchodu z ordinace 55 pacientů (83 %). 

4 pacienti (9 %) uvádí, že mají dostatek informací, ale nejsou si jistí v odběru 

TOKS. 3 Pacienti (8 %) mají při odchodu nesrovnalosti a potřebovali by více 

informací. Nikdo z dotázaných neodcházel z ordinace s nedostatečnými 

informacemi.   

 

 

Otázka č.7a: Pokud nemáte dostatečné informace, jaké by jste uvítal/la? 

 

 
Graf 9:Jaké informace by pacienti uvítali 

Komentář: Pacienti, kteří odpověděli, že si nejsou jistí, nebo by potřebovali něco 

vysvětlit, byli tázáni, jaké informace by uvítali. 86 % pacientů (6) by uvítalo více 

informací o tom, jakým způsobem mají použít test na TOKS. 1 pacient (14 %) by 

uvítal více informací, jak správně odebrat vzorek stolice.  
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Otázka č. 8: Potřebujete pomoc s odběrem vzorku? 

 

 
Graf 10: Samostatnost pacientů 

Komentář: Téměř většina pacientů (56 osob, 90 %) nepotřebuje pomoc s odběrem 

vzorku, zvládne to sám/sama. 3 dotázaní (5 %) by uvítali pomoc v některé fázi 

odběru. Zbylí 3 pacienti ( 5 %) pomoc s odběrem na TOKS potřebuje.  

 

 

 

Otázka č. 9: Test na skryté krvácení ve stolici provádíte: 

 
Graf 11:Místo odběru 

Komentář: 57 pacientů (92 %) zvolilo pro místo odběru toaletu. 8% dotázaných (5) 

udává, že zvolilo variantu jiné, kde uvedli jako místo venku/zahrada/příroda… 
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Venku dle bydliště Celkem 

Železný Brod 5 

Praha 0 
Tabulka 4:Odběr venku dle bydliště 

Komentář: Místo odběru venku si vybrali pacienti ze Železného Brodu v počtu 5 

osob. V Praze tuto variantu nikdo nezvolil.  

 

 

 

Otázka č. 10: Kam situujete vzorek na odběr?  

 

 
Graf 12:Místo pro situování vzorku 

Komentář: Toaletu bez odběrového sáčku na stolici zvolilo 25 pacientů ( 40 %). 

Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď ”jiné” , kterou zvolilo 20 korespondentů 

(32%). 12 osob (19 %) odpovědělo, že vzorek situuje do odběrového sáčku 

na toaletní míse. Jinou nádobu zvolili 4 pacienti (7 %). Podložní mísu využil 1 

pacient ( 2%).  

 

 

Typ toalety Celkem 

Toaleta mělká 21 

Toaleta hluboká 4 
Tabulka 5:Typ toalety 

Komentář: Mělkou toaletu použilo 21 osob, 4 osoby použily toaletu hlubokou. 

 

 

Jiná nádoba:  Celkem 

Nočník 3 
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Tabulka 6:Typ nádoby 
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Komentář: Pacienti, kteří zvolili odpověď ,,jiná nádoba“, byli dále tázání na druh 

nádoby. 5 pacientů použilo nočník. Jeden pacient udává, že použil misku, 

dále nespecifikovanou. 

 

 

Specifikace odpovědi “jiné” Celkem 

Toaletní papír po utření 55 

Toaletní papír na ruce 1 

Papír na zemi na zahradě  
Tabulka 7:Specifikace odpovědi “jiné” 

Komentář: Respondenti, kteří uvedli odpověď „jiné“, byli vyzváni pro upřesnění 

odpovědi. 12 osob z dotázaných uvedlo, že stolici odebírají z papíru po otření 

konečníku. Celkem 4 pacienti odebírali vzorek na TOKS z ruky pokryté toaletním 

papírem. Zbytek osob (4), který odebíral vzorek stolice na zahradě, uvedl odběr 

z papíru. 

 

 

Otázka č. 11: Bylo pro vás jednoduché odebrat vzorek stolice na test? 

 
Graf 13:Obtížnost odběru 

Komentář: Celkem 43 osob (69%) na otázku, za bylo jednoduché odebrat vzorek 

stolice odpovědělo, že ano. 16 dotazovaných (26 %) uvedlo, že jisté problémy měli. 

Zbylí 3 pacienti (5%) uvedli, že to bylo obtížné. V genderovém rozboru zjišťuji, 

že pro 72 % mužů (26) a 65 % žen (17) byl odběr jednoduchý. 8 žen a 8 mužů (31%, 

22 %) mělo jisté drobné problémy. Pro 1 ženu (4%) a 2 muže (6 %) byl tento úkol 

obtížný.  
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Otázka č. 12: Při odběru vzorku Vám největší starost dělalo (můžete 

zaškrtnout více variant): 

 

Počet odpovědí Celkem 

1 odpověď 55 

Více odpovědí 7 
Tabulka 8:Počet odpovědí 

Komentář: 55 osob zvolilo jednu z odpovědí. 7 osob uvedlo, že jim dělala starost 

více jak jedna položka.  

 

 

 

 
Graf 14:Přehled obtíží při odběru 

 

Komentář: V grafu jsou zaznamenány i vícečetné odpovědi, aby bylo zřejmé, 

v jakých oblastech měli pacienti největší problémy.  Z dotázaných pacientů 38 

(53 %) uvedlo, že jim starost nedělalo nic. Druhou nejčastější odpovědí byl zápach, 

který byl komplikací pro 10 osob (14 %). Starost z manipulace odběrovou sadou 

uvedlo 8 dotazovaných (11 %). 6 pacientů (8%) uvedlo, že mělo starost s technikou 

provedení odběru. Nádoba na odběr byla problém pro 4 % osob (3). Nikdo neměl 

starost s místem odběru vzorku.  

 

 
 

Otázka č. 14: Test na skryté krvácení ze stolice byl: (odpovídaly zdravotní 

sestry) 

 

Test byl: Muži Ženy Celkem 
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Pozitivní 5 2 7 

Negativní 30 22 52 

Nelze odečíst 1 2 3 
Tabulka 9:Výsledky testů 

Komentář: Ze zpracovaných odpovědí vyplývá, že z celkového počtu 62 pacientů, 

bylo 7 testů na okultní krvácení pozitivních (5 mužů a 2 ženy). Negativní výsledek 

si z ordinací odneslo 52 osob. Ve třech případech se nepodařilo odečíst výsledek.  

 

 

Věk pozitivních pac. Muži Ženy 

50-60 let 2  

61-70 let 2 1 

71-80 let  1 1 

81-90 let    

91 a více   
Tabulka 10:Vztah věku a pozitivity 

Komentář: Nejvíce pozitivních testů (3) bylo ve věkové skupině 61-70 let. Dále je 

z tabulky patrné, že více pozitivních výsledků bylo diagnostikováno u mužů (5). 

Ve věkové skupině 50-60 let byly pozitivní 2 testy a to u mužů. Ve skupině 71-80 

let byly pozitivní 2 testy, u obou pohlaví jeden. Žádný pozitivní test nebyl 

ve skupině 81-90 let.  

 

 

 

 

 

Otázka č. 15: Jaký typ testu na okultní krvácení byl použit? 

Ve všech 62 vyhodnocených dotaznících (100%) byl použit test imunochemický.  
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2.5 Zhodnocení hypotéz 

 

Hypotéza č.1: Předpokládám, že pacienti využívají možnost screeningu kolo- 

rektálního karcinomu testem na okultní krvácení pravidelně. 

Hypotéza č. 1 se mi potvrdila. 92 % pacientů, kteří nevykonávali tento test 

poprvé, uvedli, že se screeningu kolorektálního karcinomu pomocí TOKS 

zúčastňují pravidelně. Je to dobré zjištění hlavně z toho důvodu, že vznik KRC trvá 

roky a díky pravidelným kontrolám je možné zamezit jeho vzniku a šíření.  

Pouze 8 % dotázaných (4) tento test dělají nepravidelně.  

 

Hypotéza č. 2: Myslím si, že pacienti mají dostatečné znalosti k provedení testu 

na okultní krvácení.  

Tato hypotéza byla ve větší míře naplněna. Dostatečné množství informací 

je klíčové ke správnému odběru TOKS. Více jak 80 % pacientů je s informacemi 

spokojeno a mají jich dostatek. Zbylých 20 % pacientů by potřebovalo nějaké 

informace, aby si ujasnili postup či získali větší jistotu v odběru. Nejistota může 

pramenit k faktu, že někteří pacienti tento test dělají poprvé. Dalším faktorem 

by mohl být vyšší věk účastníků. Je výborným výsledkem zjištění, že nikdo 

z pacientů neodcházel z ordinace PL bez informací.  

 

Hypotéza č. 3: Způsob odběru stolice na TOKS bude u pacientů různorodý   

Tento dílčí cíl byl bezesporu naplněn. V této práci jsem se setkala s mnoha 

způsoby odběru stolice. Způsob situování a odběru vzorku záleží na místě, 

kde  pacient bydlí, na typu toalety a také na preferenci pacienta. Z průzkumu 

vyplývá, že více než 90 % pacientů preferuje odběr stolice na toaletě, nicméně 

zbytek pacientů, bydlících především v rodinných domech se zahradou, 

preferují venkovní prostory. Dále jsem zde shledala rozdíly i mezi provedením 

odběru. Pacienti nejčastěji volí odběr stolice bez záchytného sáčku, kdy buď stolici 

situují do mělké mísy či volí alternativní záchyt stolice. Mezi alternativní záchyty 

patří nejčastěji toaletní papír, dále pak jiný druh nádoby.  

 



51 

 

Hypotéza č. 4: Myslím si, že třetina pacientů bude mít problémy s odběrem 

vzorku stolice.  

 Výzkum potvrdil, že tomu tak opravdu je. Celkově pro 31 % osob byl odběr 

spojen s menšími či většími problémy a pro některé byl obtížný. Tyto problémy 

nejvíce pramenily z diskomfortu při odebírání stolice. Dalším problémem, který 

shledalo 11 % osob byla manipulace s odběrovou sadou, méně pacientů mělo potíže 

se samotnou technikou odběru. Diskomfort (zápach, nepříjemné pocity) 

při odebírání stolice nelze vyloučit nikdy a je třeba je překonat. Při manipulaci 

s odběrovou sadou je třeba přemýšlet nad faktem, že odběrová sada je poměrně 

malá, je zde potřeba přesná manipulace, být opatrný na vylití tekutiny, což pro 

některé jedince může znamenat i velké potíže, zvláště pokud mají třes rukou, méně 

citlivou jemnou motoriku či si neumí jen správně zorganizovat postup. Technika 

odběru je ovlivněna mnoha aspekty, od konzistence stolice, přes dostatek světla, 

prostoru na odběr apod.  

 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že testy na okultní krvácení budou všechny 

vyhodnotitelné.  

Tuto hypotézu musím vyvrátit. Z celkového počtu 62 TOKS byly 

nevyhodnotitelné 3. Tyto testy tím pádem byly znehodnoceny, výsledek byl nejasný 

a nebylo splněno očekávání screeningu u daného jednotlivce. Tyto testy byly 

znehodnoceny nejspíše špatných zacházením s odběrovou sadou či nesprávným 

odběrem, kdy mohlo dojít ke kontaminaci a znehodnocení stolice.  

 

Hypotéza č. 6: Domnívám se, že zde budou rozdíly v odběru stolice mezi 

lokalitami sběru dat.  

Vzhledem k množství dotazníků, které byly získány v lokalitě Praha, 

je nutné výsledky brát jako orientační. Porovnávala jsem jednotlivé informace 

obdržené z dotazníků a poměrem zjišťovala, jaké patrné rozdíly lze nalézt. 

 

A) Obydlí ovlivňuje místo odběru TOKS 

Pacienti, kteří se do tohoto výzkumu zapojili, byli tázáni na obydlí, 

ve kterém žijí. Tato otázka byla položena, protože jsem předpokládala vliv 

sociálního zázemí na odběr vzorku.  
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Graf 15:Obydlí dle místa bydliště 

Pokud porovnám údaje o obydlí, získám tyto informace: 

 

Železný Brod: Zázemní v rodinném domě oproti domu panelovému mají 

pacienti v poměru 3:1, což znamená, že na každé tři pacienty bydlící v domě připadá 

1 pacient bydlící v domě panelovém (bytě).  Praha: V Praze je ve velké míře 

upřednostňováno bydlení v bytě. Tento rozdíl je markantní a dosahuje poměru 8:1 

oproti domu rodinnému.  

Z poměru vyplývá, že v Železném Brodě a okolí je vyšší možnost odběru 

stolice jinde, než na toaletě. Více pacientů zde žije v rodinných domech, ke kterým 

automaticky spadá větší či menší zahrada. Tato pravděpodobnost je mnohem nižší 

v Praze, kde ve většině případů v úvahu připadá pouze toaleta. Tuto skutečnost 

popisuje i graf č. 17, viz níže.  

 
Graf 16:Odběr vzorku dle místa bydliště 
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B) Pražští pacienti k odběru volí častěji speciální záchytný sáček na 

stolici než pacienti z Železného brodu. Ti jsou naopak 

alternativnější.  

 

 
Graf 17:Místo odběru stolice 

Menší polovina pacientů bydlících v Praze (40 %) využívá při odběru stolice 

speciální záchytný sáček na stolici, který je obdržen spolu s testovací sadou. 

V Železném Brodě je to pouhých 15 % pacientů, kteří využívají tento sběrný sáček 

a raději volí toaletní mísu bez sáčku (42 %), ale také ve velké míře volí alternativní 

způsoby odběru stolice (33 %).   
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2.6 Závěrečné shrnutí 

 

Kolorektální karcinom je jedním z nejrozšířenějších nádorových 

onemocnění v ČR. Letalita onemocnění je vysoká především díky skutečnosti, 

že prakticky polovina nádorů je zjištěna až v pokročilém stavu. Je proto nesmírně 

důležité dbát na prevenci KRC a zapojit se do jeho screeningu.  

Práce na téma Test na okultní krvácení v prevenci kolorektálního karcinomu 

byl zaměřen především na způsob odběru stolice pacienty. Celkem se do výzkumu 

zapojilo 62 pacientů z ordinací 3 praktických lékařů. U zúčastněných pacientů jsem 

zjišťovala, zda dělají TOKS pravidelně, zda mají dostatečné informace k vykonání 

testu, jakým způsobem a kde odebírají vzorek stolice. V závěru výzkumu jsem 

získané informace porovnala vzhledem k místu bydliště.  

 

V práci jsem si stanovila 3 hlavní cíle.  

A) Zjistit, zda mají pacienti dostatečné informace o provedení testu na 

okultní krvácení  

Dostatek informací je zásadní ke zvládnutí testu na okultní krvácení. 

Na našem trhu je mnoho druhů testů na okultní krvácení od různých firem: Princip 

těchto odběrů je shodný, ovšem měnící se firemní obaly, tvary a jiné barvy mohou 

být i pro pacienta, který test provádí pravidelně překážkou. Odběr vzorku na test je 

pro mnoho pacientů „intimní“ téma a může být nepříjemné zeptat se, na doplňující 

informace. 83 % dotázaných osob (55) mělo dostatečné informace o použití TOKS 

a bylo si jisto odběrem vzorku, avšak 4 pacienti odcházeli z ordinace v nejistotě a 3 

neměli dostatečné množství informací o odběru. To se posléze mohlo promítnout 

do způsobu odběru vzorku, kdy 4 pacienti výrazně u odběru pochybili.   

 

B) Zjistit, jakým způsobem pacienti odebírají vzorek na okultní 

krvácení 

Způsob odběru stolice je velmi různorodý a závisí na mnoha faktorech. 

Odběr ovlivňuje místo bydliště pacienta, jeho sociální zázemí, věk, předchozí 

zkušenosti a preference. 

Vyhodnocení odpovědí ukázalo, že samotný odběr vzorku stolice na TOKS 

může být velice pestrý co do místa odběru, tak i jeho způsobu. V 8 % případů byl 



55 

 

vzorek odebírán na zahradě, která byla ideálním místem odběru pro 5 pacientů 

žijících v rodinných domech se zahradou, což v případě pacientů bydlících 

v panelových domech není možné. Zbylých 92 % dotazovaných odebíralo stolici 

na toaletě.  Je překvapující, že pouze 12 pacientů z celkového počtu použilo 

speciální odběrový sáček, který obdrželi společně s testem na okultní krvácení. 

Z výzkumu vyplynulo, že je poměrně často volena jiná metoda odběru. Pacienti, 

kteří mají k dispozici mělkou toaletu, odebírají stolici přímo z ní. Jedná se 

o jednoduchý postup, který nevyžaduje žádné pomůcky, stolice je pro odběr dobře 

přístupná a riziko znehodnocení vzorku je malé. Je ovšem potřeba dbát na riziko 

kontaminace močí. I zde najdeme ovšem výjimky, kdy pacienti použijí na vykonání 

potřeby hlubokou toaletní mísu a stolici kontaminují močí, popřípadě toaletní 

vodou s nejrůznějšími čistícími preparáty. 32 % pacientů, kteří byli zapojení 

do výzkumu uvedli, že raději volí alternativní způsoby. Mezi nejfrekventovanější 

způsoby patří odběr stolice z toaletního papíru, ať už ze zbytku stolice po utření, 

či vykonání potřeby na toaletní papír. Méně využívanou metodou je vykonání 

potřeby a následný odběr z jiných nádob.  

 

C) Zjistit, zda jsou rozdíly v odběru stolice mezi jednotlivými městy a 

získané informace porovnat  

Zjistila jsem, že v porovnání pacientů z Prahy a Železného Brodu jsou patrné 

jisté rozdíly. V Železném Brodě a okolí projevilo zájem o TOKS mnohem vice 

pacientů než v Praze, což je překvapivé vzhledem k nižší reklamní osvětě než 

v hlavním městě. Dále se ukázalo, že sociální zázemí hraje roli ve způsobu odběru 

stolice, především v místě odběru.  

V Železném Brodě a okolí se nabízí pacientům více možností při odběru 

stolice. Více pacientů zde žije v rodinných domech, ke kterým automaticky spadá 

větší či menší zahrada. Z celkového počtu 62 dotázaných osob využilo prostory 

zahrady pro odběr stolice 5 osob. Pravděpodobnost odběru stolice jinde než 

na toaletě je mnohem nižší v Praze, kde ve většině případů dotazovaní bydlí 

v bytech. V Praze se ve větší míře využívají speciální odběrové sáčky na stolici, 

které v Železném Brodě nejsou tak populární a pacienti raději využívají toaletní 

mísu bez sáčků, sběr stolice z toaletního papíru či jiné nádoby.   
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2.8    Diskuze  

 

Cílem této práce bylo zmapovat způsob používání testů na okultní krvácení. 

Data jsem sbírala ve 3 ordinacích praktických lékařů. Každý pacient, který obdržel 

v ordinaci test na okultní krvácení, dostal dotazník, jenž hodnotí informace, 

jakým způsobem test na okultní krvácení provádí. Pacienti tyto testy vrátili do 

ordinací praktických lékařů, kde jsem si je vyzvedla a poté vyhodnotila. Celkem se 

výzkumu zúčastnilo 62 pacientů, 52 z Železného Brodu a 10 z Prahy. V první části 

dotazníku jsem se zajímala o pohlaví, věk a bydliště pacientů. Další otázky byly 

zaměřeny na informovanost pacientů o TOKS a především na techniku odběru 

vzorku stolice.  

V diskuzi porovnávám 4 okruhy získaných informací, spojené s odběrem 

TOKS z mé práce s bakalářskou prací Libuše Dřímalové (29), která byla 

vypracována na stejné téma. Práce Libuše D. byla zhotovena v roce 2008 

a domnívám se, že právě časový odstup obou prací může být přínosný pro 

posouzení změn, které se za tu dobu udály. V době, kdy byla práce kolegyně 

vytvořena, byl nejpoužívanější technikou odběru stolice guajakový test na okultní 

krvácení. Imunochemické testy byly používané méně, ale již se plánovalo jejich 

plošné zavedení a nahrazení tak testů guajakových.  

 

 

Porovnání sledované populace 

V mém výzkumu je vyšší zájem o TOKS u mužů. Pro test si přišlo 36 mužů 

(58 %) a 26 žen (42 %) ve věkovém rozpětí 50- 90 let. Zájem o tento screening je 

nejvyšší mezi 50. a 70. rokem života, poté již klesá. Ve věkové skupině nad 90 let 

se do screeningu nezapojil žádný pacient. Z celkového počtu 62 pacientů dělá 

pravidelně test 48 dotazovaných. 10 pacientů tento test dělalo poprvé a zbylí 4 

pacienti dělají TOKS nepravidelně.   

Porovnání: Ve vybrané práci bylo zastoupeno vyšší procento mužů (60 % 

z celkového počtu všech respondentů). Ukazuje se tedy, že během let dochází 

k pomalému nárůstu počtu žen, které se do screeningu kolorektálního karcinomu 

zapojují. Tento nárůst žen ve screeningu KRC jistě podpořilo mnoho výzkumů 

a reklamních kampaní, které dokazují, že ač muži jsou mnohem častěji postiženi 
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kolorektálním karcinomem, nevyhýbá se ani ženám. Dále je z výsledků patrné 

prodlužování věku testovaných osob. Zájem o screening stoupá v pokročilejším 

věku: Ve výzkumu z r. 2008 byl počet respondentů do 79 let 11 % a ve věkové 

skupině 80 let a více 2 % z celkového počtu. V této práci si pro TOKS přišlo 24 % 

zkoumaných ve věku 71-80 let a 16 % ve věku 81-90 let.  

 

 

Informovanost pacientů  

Informovanost pacientů je klíčovým bodem pro zvládnutí TOKS. Pacienti by 

měli odcházet z ordinace praktického lékaře s dostatečným množstvím vědomostí, 

aby byl test proveden správně a nedošlo ke zbytečnému znehodnocení jak odběrové 

sady, tak i času, který odebírající úkonu poskytne. Avšak ne vždy se povede 

všechny potřebné informace předat a dochází k tomu, že pacient, který odchází 

z ordinace, neví, jak zacházet s odběrovou sadou či vzorek odebrat.  

Sestra praktického lékaře je klíčovou osobou v edukaci pacientů. Z výzkumu 

vyplynul 90% podíl role sestry ku jiným informátorům. Sestra PL poskytuje 

pacientovi informace o pravidlech odběru, zacházení s odběrovou sadou, rizikové 

situace, co provést s odebraným vzorkem aj. Ve zbylých 10 % je v roli informátora 

především lékař.  

Porovnání: V porovnání je patrné, že role sestry je nezastupitelná a její klíčové 

postavení v prevenci stále vzrůstá, především v poskytování údajů o jeho 

provedení, zároveň stoupá angažovanost PL a jeho sestry v informovanosti pacientů 

o možnosti TOKS. V práci z roku 2008  bylo celkem 44 % pacientů informováno 

o TOKS sestrou, 46 % pacientů bylo informováno lékařem a 15 % pacientů bylo 

informováno jak sestrou, tak lékařem. U zbylých pacientů byly informace 

poskytnuty jiným zdrojem. Z mého výzkumu vyplývá, že 56 % pacientů bylo 

informováno sestrou a 42 % lékařem, jen 2 % pacientů bylo informováno jinak. 

Edukaci pacientů o použití TOKS v porovnávané bakalářské práci prováděla sestra 

v 54 % případů, lékař v 17 %. V mé práci sestra edukovala již 90% všech pacientů.  
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Problémy s odběrem stolice 

Ve výsledcích výzkumu uvádím, že 69 % osob označilo provedení testu 

za jednoduché. 26 % osob jisté problémy při odběru mělo, 5 % dotazovaných uvádí, 

že provedení testu bylo obtížné. Největší problém pacientům dělal při odběru 

zápach (14 % odpovědí) a manipulace s odběrovou sadou (8 % dotázaných).  

Porovnání: V porovnávané bakalářské práci uvedlo 81 % pacientů odběr 

za jednoduchý, 18 % za zvládnutelný a 1 % pacientů odběr za obtížný. V roce 2008, 

kdy byl výzkum k bakalářské práci realizován, byl používán především gTOKS, 

FIT byl pouze v předmětu zkoumání. I přesto, že v současné době ukazuje FIT 

jednodušší použití proti gTOKS, má více pacientů problém s provedením testu. 

Jak již bylo zmíněno, věkové rozmezí při provádění testu se zvyšuje a je možné, že 

problémy pramení právě z této skutečnosti. Dále je možným důvodem problém 

manipulace s odběrovou sadou, která je u FIT sice jednodušší, ale vyžaduje 

jemnější manipulaci než u gTOKS.  

 

 

Pozitivita testů  

Z celkového hodnocení bylo v této práci bylo 7 testů pozitivních a ve 3 

případech byl test znehodnocen a nešlo odečíst výsledek. Nejasný výsledek mohl 

být z důvodu nedostatečné informovanosti některých pacientů, kteří vzorek stolice 

umístili do hluboké toaletní mísy, ale také kvůli špatné manipulaci s odběrovou 

sadou, která se zdála být obtížná u 8 % pacientů.  

Porovnání: Nejvíce pozitivních testů bylo ve věkové skupině 61-70 let u obou 

porovnávaných prací. Taktéž je shodné pohlaví, u něhož se pozitivita vyskytuje 

více. V práci z r. 2008 bylo zaznamenáno 6 pozitivních TOKS, v mé práci dokonce 

7. Toto číslo je překvapující především proto, že v porovnávané práci bylo 

pozitivních 6 TOKS z celkového množství 150 kusů. V mé práci bylo 7 pozitivních 

testů z celkového počtu 62 kusů. Jedná se o více než dvojnásobný nárůst pozitivity 

TOKS, ke kterému přispívá především špatná životospráva pacientů.   
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2.9     Závěr 

 

Bakalářská práce je věnována screeningu kolorektálního karcinomu a jeho 

prevenci. Zaměřila jsem se na testy okultního krvácení ve stolici a jejich použití. 

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění 

postihující obyvatele ČR a je nezbytné věnovat velkou pozornost právě jeho 

prevenci.  

Test na okultní krvácení je jednou z metod screeningu kolorektálního 

karcinomu, který je nabízen v ordinacích praktických lékařů pacientům od 50 do 

54 let jednou ročně a od 55 let v intervalu dvou let. Existují 3 typy testů na okultní 

krvácení, z nichž se v současné době využívá nejvíce imunochemický, 

který vykazuje vyšší senzitivitu oproti již skoro nepoužívaným testům guajakovým.  

V této práci jsem sbírala data ve 3 ordinacích praktických lékařů a zjišťovala, 

kde a jakým způsobem pacienti odebírají stolici na TOKS. Celkem se výzkumu 

zúčastnilo 62 pacientů, 52 z Železného Brodu a 10 z Prahy. Z práce vyplývá, že je 

vyšší zájem o TOKS u mužů. Pro test si přišlo 36 mužů (58 %) a 26 žen (42 %) ve 

věkovém rozpětí 50- 90 let. Zájem o tento screening je nejvyšší v 5. až 7. dekádě 

života, poté již klesá.  

 Klíčovou roli ve screeningu KRC hraje informovanost pacientů. Tuto roli v 90 

% případů hraje zdravotní sestra, která pacientovi poskytuje všechny potřebné 

informace. Nedostatečné množství informací může vést k pochybení při odběru 

vzorku a znehodnocení odběrové sady. Způsob odběru vzorku stolice na TOKS 

může být velice pestrý co do místa odběru, tak i jeho provedení. Jaké místo a způsob 

odběru si pacient zvolí, závisí především na sociálním zázemí pacienta a jeho 

zkušenosti.   

Screening kolorektálního karcinomu je velice důležitý v prevenci tohoto 

onemocnění. Je ale také důležité, aby sestry dbaly na dostatečnou edukaci obyvatel 

v primární péči, především aby apelovaly na správnou výživu, dostatek pohybu 

a omezení konzumace návykových látek a pomohly tak předcházet výskytu 

karcinomu od úplného začátku.  
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Přílohy  

Příloha č. 1 Pilotní dotazník 

Dotazník použití testu skrytého krvácení  
 

Dobrý den,  
Právě jste obdrželi test na okultní krvácení a dotazník, který sbírá informace o Vašich zkušenostech při 

odběru vzorku na skryté krvácení ve stolici.   
U některých otázek naleznete volné místo, do kterého můžete zaznamenat Vaše poznatky a připomínky 

vztahující se k odebírání vzorku. Budu velmi ráda za veškeré další informace, které budou nápomocny 
k vytvoření výzkumné práce. 

Tento dotazník slouží pouze k výzkumnému pozorování, je anonymní a všechny informace jsou chráněné. 
Dotazník prosím odevzdejte spolu s provedeným testem na skryté krvácení u Vašeho praktického lékaře. 

 
Zaškrtněte jednu z možností, není-li uvedeno jinak: 

 

1. Jste:     muž    žena 

 

 

2. Váš věk:    50-60 let   61-70   71-80 let 

     81-90 let   91 a více 

 

 

3. Bydlíte v:   v rodinném domě   v panelovém domě 

     v pečovatelském domě  jiná varianta:  

 

 

4. Test na skryté krvácení ze stolice děláte poprvé?     ano  ne 

Pokud jste odpověděl/la ne, děláte jej pravidelně?   ano   ne 

 

 

5. O testu na skryté krvácení jste se dozvěděl/a od:  

 praktická sestra  lékař  v lékárně             jiné: 

  

      

6. Použití a provedení testu Vám vysvětlil/la: 

 praktická sestra  lékař  lékárník        internetový zdroj  jiné:  

 

       

7. Při odchodu z ordinace máte dostatečné informace o použití testu:   

  ano, mám dostatečné informace o provedení testu 

  mám jisté nesrovnalosti a potřeboval/la bych něco dovysvětlit 

  nemám dostatečné informace 

 

 

Pokud nemáte dostatečné informace či máte nesrovnalosti, jaké by jste uvítal/a? (můžete zvolit více 

variant) 

  jak mám použít set na odebírání stolice 

  jakým způsobem mám správně odebrat vzorek stolice 

  jak mám správně zaznamenat vzorek  

 jiné:  

 



 

 

 

 

 

 

8. Potřebujete pomoc s odběrem vzorku? 

 ano, potřebuji pomoc   ne, zvládnu to sám/sama 

 

9. Test na skryté krvácení ve stolici provádíte:   

 na toaletě    jiná možnost/ jaká?:  

 

10. Kam situujete vzorek na odběr? 

 toaletní mísa 

 podložní mísa  

 v balení s testem jsem dostal/a speciální odběrovou nádobu/sáček 

 jiná nádoba/ jaká?: 

 jiná varianta:  

 

11. Bylo pro vás jednoduché odebrat vzorek stolice na test? 

 ano, bylo 

 jisté problémy jsem měl/la, ale vzorek jsem odebral/a 

 ne, bylo to obtížné 

   

12. Při odběru vzorku máte starost s (můžete zaškrtnout vice variant): 

 s místem odběru 

 s nádobou na odběr 

 s technikou provedení odběru aplikátorem 

 s nepříjemnými pocity 

 se zápachem 

 nemám problém s ničím 

jiné:  

 

13. Napište celý Váš postup při provedení testu na skryté krvácení 

 

 

……………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………  

 

Vyplní sestra:  
14. Test na skyrté krvácení ze stolice byl:  

 negativní 

 pozitivní 

 nelze odečíst 

 

15. Jaký typ testu na okultní krvácení byl použit? 



 

Příloha č. 2 Přepracovaný dotazník 

 

 

 
 

Dotazník použití testu skrytého krvácení  
 

Dobrý den,  

Právě jste obdrželi test na okultní krvácení a dotazník, který sbírá informace o 

Vašich zkušenostech při odběru vzorku na skryté krvácení ve stolici.   

U některýc otázek naleznete volné místo, do kterého můžete zaznamenat Vaše 

poznatky a připomínky vztahující se k odebírání vzorku. Budu velmi ráda za 

veškeré další informace, které budou nápomocny k vytvoření výzkumné práce. 

Tento dotazník slouží pouze k výzkumnému pozorování, je anonymní a všechny 

informace jsou chráněné. 

Dotazník prosím odevzdejte u Vašeho praktického lékaře. 

 

 

Zaškrtněte jednu z možností, není-li uvedeno jinak: 

 

1. Jste:     muž    žena 

 

 

2. Váš věk:    50-60 let   61-70   71-80 let 

     81-90 let   91 a více 

 

 

3. Bydlíte v:   v rodinném domě   v panelovém domě 

     v pečovatelském domě  jiná varianta:  

 

4. Test na skryté krvácení ze stolice děláte poprvé?    ano  ne 

Pokud jste odpověděl/la ne, děláte jej pravidelně?    ano   ne 

 

 

5. O testu na skryté krvácení jste se dozvěděl/a od:  

 praktická sestra  lékař  v lékárně             jiné: 

 

       

6. Použití a provedení testu Vám vysvětlil/la:  

 praktická sestra  lékař  lékárník    internetový zdroj  

 jiné:  

    

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

7. Při odchodu z ordinace máte dostatečné informace o použití testu:   

  ano, mám dostatečné informace o provedení testu 

  mám dostatek informací, ale přeci jen si v něčem nejsem jistý/jistá 

  mám nesrovnalosti a potřeboval/la bych něco dovysvětlit 

  nemám dostatečné informace 

 

Pokud nemáte dostatečné informace, jaké by jste uvítal/a?  

  jak mám použít set na odebírání stolice 

  jakým způsobem mám správně odebrat vzorek stolice  

 jiné:  

 

 

8. Potřebujete pomoc s odběrem vzorku? 

 ano, potřebuji pomoc  

 v některé fázi bych uvítal/a pomoc 

 ne, zvládnu to sám/sama 

 

 

9. Odběr stolice na skryté krvácení ve stolici provádíte:   

 na toaletě   jiná možnost/ jaká?:  

 

 

10. Kam situujete vzorek na odběr? 

 toaletní mísa bez odběrového sáčku 

 toaletní mísa mělká 

 toaletní mísa hluboká 

 podložní mísa  

 použil/la jsem speciální odběrový sáček, který byl v balení 

 jiná nádoba/ jaká?: 

 jiná varianta:  

 

 

11. Bylo pro vás jednoduché odebrat vzorek stolice na test? 

 ano, bylo 

 jisté problémy jsem měl/la, ale vzorek jsem odebral/a 

 ne, bylo to obtížné 

   

 

 

 



 

s

  
 

 

12. Při odběru vzorku Vám největší starost dělalo (můžete zaškrtnout 
vice variant): 

 místo odběru 

 nádoba na odběr 

 technika provedení odběru 

 manipulace s odběrovou sadou 

 nepříjemé pocity 

 zápach 

 nic mě starost nedělalo 

jiné:  

 

 

13. Napište krátce odkud a jak jste vzorek odebíral/la: 
 

 

……………………………………………………………………………………  

 

 
Vyplní sestra:  
 

14. Test na skyrté krvácení ze stolice byl:  

 negativní 

 pozitivní 

 nelze odečíst 

 

15. Jaký typ testu na okultní krvácení byl použit?   
Imunochemický X Guajakový 

 
 

  

 

 


