
Souhrn 

0BIdentifikace rizikových faktorů a optimalizace dispenzární péče                    
u nemocných po resekci kolorektálního karcinomu a jejich rodin 
Úvod: Nemocní po resekci kolorektálního karcinom jsou ohroženi recidivou původního 
tumoru a metachronními neoplaziemi. Jejich příbuzní prvního stupně mají rovněž vyšší riziko 
kolorektálního karcinomu, na kterém se podílí hereditární a sdílené nehereditární faktory. 
Cíle: Hlavním cílem endoskopické části práce byl průkaz přínosu chromokolonoskopie 
s roztokem metylénové modři pro zlepšení záchytu neoplazií v rámci dispenzárního 
endoskopického sledování u nemocných s kolorektálním karcinomem. V epidemiologické 
části práce byly posuzovány rizikové faktory a současná dispenzarizace nemocných po 
resekci kolorektálního karcinomu a jejich příbuzných prvního stupně. 
Metodika a výsledky: V endoskopické části práce byla u 62 nemocných po resekci 
kolorektálního karcinomu po běžné kolonoskopii bílým světlem provedena 
chromokolonoskopie. K výkonu byl použit 0,1% roztok metylénové modři, metodu bylo 
možné provést u 94% (58/62) nemocných. Byla zhodnocena endoskopická a histopatologická 
charakteristika detekovaných lézí u každé metody. Chromokolonoskopie vedla k statisticky 
vysoce významnému zvýšení (p < 0,001) celkového počtu nalezených lézí, počtu adenomů 
s nízkým stupněm dysplázie, hyperplastických a ostatních non-neoplastických lézí menších 
než 10mm. Jednalo se o časné povrchové léze typu Is a IIa dle endoskopické klasifikace. 
Metoda vedla k významnému prodloužení vyšetřovacího času, průměrná spotřeba 0,1% 
roztoku metylénové modři během jednoho vyšetření byla 55 ml. Na jeden nativně 
nedetekovatelný adenom bylo třeba 28 minut vyšetřovacího času a 82 ml roztoku.  

Epidemiologická část práce byla provedena v souboru 62 nemocných po resekci 
kolorektálního karcinomu a 67 jejich příbuzných prvního stupně. Příbuzní byli osloveni 
formou dotazníku, odpovědělo celkem 42 % (67/160) oslovených. Byla zjištěna malá 
informovanost o rizikových faktorech kolorektálního karcinomu mezi nemocnými i jejich 
příbuznými prvního stupně, která významně stoupla po diagnóze onemocnění (p < 0,001), 
respektive oslovením formou dotazníku (p = 0,024). U nemocných po resekci kolorektálního 
karcinomu bylo onemocnění diagnostikováno na základě symptomů v 87 % (54/62), pouze u 
10 % (6/62) nemocných byl karcinom diagnostikován na základě screeningu. 

Sourozenci nemocných po resekci kolorektálního karcinomu v dietě významně častěji 
omezovali tuky, preferovali bílé maso a přijímali více mléčných výrobků. U potomků byl 
častější abusus piva. V obou skupinách byla vysoká prevalence nadváhy a kouření.  

Do screeningu kolorektálního karcinomu se zapojilo pouze 29 % (15/51) příbuzných 
prvního stupně, kteří byli v době vyplnění dotazníku starší 40 let. Průměrný věk vstupu do 
screeningového programu byl 53 let. V použitých metodách převažoval test na okultní 
krvácení ve stolici (11x), kolonoskopie byla použita pouze u 4 příbuzných. Pouze 49 % 
(25/51) příbuzných uvedlo, že se na základě oslovení dotazníkem do screeningu zapojí, 22 % 
(11/51) se do screeningu nehodlá zapojit ani budoucnu.  
Závěry: Chromokolonoskopie s roztokem metylénové modři je proveditelná u pacientů po 
resekci kolorektálního karcinomu, metoda vedla k významnému zvýšení plochých a 
přisedlých neoplastických a non-neoplastických lézí. Metoda splňuje kritéria indexové 
kolonoskopie, na základě které lze určit další dispenzární intervaly.  

Informovanost nemocných po resekci kolorektálního karcinomu a jejich příbuzných o 
rizikových faktorech kolorektálního karcinomu je nízká. Nemocní se svými příbuznými ve 
většině případů sdílejí i nehereditární rizika onemocnění. Dispenzarizace příbuzných prvního 
stupně je nedostatečná. Screening je prováděn pouze u malé části příbuzných, ve většině 
případů nevhodnými nástroji (test na okultní krvácení do stolice) a v pozdějším věku, než je 
doporučeno.  


