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Přehled onkologické léčby 
 

Stručná historie chemoterapie 

40. léta minulého století: na základě pozorování úbytku bílých krvinek (lymfoidní a myeloidní buňky) 

u námořníků zasažených yperitem po útoku Luftflotte na italský přístav Bari, byly vyvinuty méně toxické dusíkaté 

yperity, z nichž některá analoga (například cyklofosfamid schválený v USA v roce 1959) se používají dodnes.  

50. léta 20. století: do léčby vstupuje antimetabolit kyseliny listové (bez níž nedochází k dělení buněk) – 

metotrexát, který se používá taktéž dodnes nejen v onkologii, ale i v revmatologii a dermatologii. Nový 

antimetabolit kyseliny listové (pemetrexed) vstoupil do praxe v roce 2004. 

1957: objeven fluorouracil – antimetabolit purinových bazí (základních stavebních kamenů DNA a RNA). Používá 

se doposud. 

1963: vstup alkaloidů do onkologie (vinblastin, vikristin, vinorelbin) jsou analoga původních rostlinných alkaloidů 

původem z rostliny Cathatanthus roseus (dříve Vinca Rosea). Používají se doposud. 

1964: objeveny účinky výtažku z kůry stromu Taxus brevifolia. Výroba a testování bylo zdlouhavé a do praxe 

vstoupil paclitaxel 1992. V ČR se spolu s dalším taxanem – docetaxelem používá doposud. 

1966: výtažek ze stromu Campotheca accuminata vykázal protinádorovou aktivitu, poškozoval však ledviny. Do 

praxe byl jeho analog – irinotekan – uveden v roce 1996. 

Od 60. let minulého století jsou zkoumány účinky derivátů platiny. Do praxe se dostává cisplatina a karboplatina 

po několika desítkách let úprav struktury a odstraňování nežádoucích účinků. Doposud jsou součástí léčebných 

protokolů. 

V šedesátých letech byly položeny i základy kombinované léčby a léčebných protokolů – zpravidla podle hesla 

„jeden univerzální protokol pro určitou diagnózu“. 

Od poloviny 80. let 20. století výzkum „klasických“ cytostatik stagnuje. Na jejich místo se dostávají monoklonální 

protilátky, za jejichž „návod k výrobě“ dostali Cesar Milstein a George F. Kohler v roce 1984 Nobelovu cenu. 

Následují je tzv. malé molekuly (inhibitory tyrozinkináz) a nově též imunoonkologické přípravky. K rozvoji 

moderní onkologie však dojde až kolem přelomu tisíciletí. 
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Radioterapie – historický základ onkologické léčby 

• Radioterapie (RT) využívá radiačního (rentgenového) záření určité vlnové délky k poškození 

nádorových buněk. 

• Radioterapie se dostala do praxe již koncem 19. století, ale měla mnoho negativ. Přístrojová technika 

byla nedokonalá, dávkování nepřesné, znalosti chabé, a proto docházelo k častým vážným poškozením 

pacientů i personálu.  

• Zakladatelem české rentgenologie-radioterapie je prof. Rudolf Jedlička, který taktéž založil dodnes 

fungující Jedličkův ústav. Už v roce 1902 používá záření v léčbě a diagnostice.  

• V roce 1923 je založen Statní radiologický ústav v Praze, 1933-1936 Ústav radiační onkologie Bulovka, 

1935 Masarykův ústav Brno, 1948 Radiologická klinika Hradec Králové a další oddělení RT. Důležitý je 

vznik České radiologické společnosti s onkologickou sekcí (1951) a oddělování RT. V dalších letech RT 

vstupuje mezi lékařské obory s atestací I. a později i II. stupně.  

• V roce 1969 byl iniciován vznik České onkologické společnosti.  RT tehdy představovala základ 

onkologie. Také předsedové České onkologické společnosti jsou radioterapeuti (prof. Stašek, 

prim. Rubeš, doc. Kubec).  

• Budováním onkologicko-radioterapeutických klinik, organizováním komplexních onkologických center 

(od roku 2006) se mění RT na radiační onkologii. 

• Radioterapie, jedna ze základních modalit léčby maligních nádorů, prodělala obrovský vývoj. Vidíme 

velký pokrok v ozařovací technice, v radiobiologii, radiofyzice, dozimetrii a plánování. Je indikována u 

více než 50 % nemocných s onkologickým onemocněním.  

• Z plošného ozařování s výraznými nežádoucími účinky se vyvinuly techniky umožňující cílené ozáření i 

hluboko uloženého nádoru (techniky IMTR a stereotaktické metody), využívá se i již dlouho známá tzv. 

brachyterapie, při níž je zářič umístěn do bezprostřední blízkosti nádoru (prostaty, děložního hrdla, 

dělohy, kůže). 

• Známý Lexellův gama nůž (v Nemocnici Na Homolce od roku 1992) pracuje taktéž na principu přesně 

zacíleného ozáření. 

• Jiný typ záření, a to ozařování svazkem kladně nabitých subatomárních částic – protonů – využívá 

protonová terapie nádorů. 

• Budoucnost radiační onkologie můžeme očekávat nejen ve zdokonalení všech podkladů moderní 

terapie a ochrany, ale i v nových objevech citlivosti nádorové a normální tkáně, v biogenetice. Potřeba 

RT zcela nepochybně přetrvá. 
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Onkologie po roce 1993 

V druhé polovině devadesátých let se začíná pozvolna objevovat termín biologická, cílená a personalizovaná 

terapie. Motto Národního onkologického programu, které bylo přijato v roce 2005, zní: „Správnou léčbu 

správnému pacientovi ve správný čas“. (www.linkos.cz) 

Principem cílené léčby je zablokování pro nádor specifické „signální dráhy“, po jejíž aktivaci se buňky 

nekontrolovatelně dělí a putují. Blokádou se zamezí růstu a šíření nádoru. Výhodou cílené biologické léčby je její 

účinnost (v kombinaci s chemoterapií a mnohdy i v monoterapii) a významně nižší výskyt nežádoucích účinků. 

Monoklonální protilátky – základní přípravky cílené biologické léčby 

První cílená onkologická léčba proti solidnímu nádoru byla monoklonální protilátka (trastuzumab, 1998) v terapii 

rakoviny prsu s určitými znaky na povrchu nádorových buněk (HER2 pozitivní nádory), které jsou nositeli vysoké 

agresivity nádoru. Účinky této monoklonální protilátky jsou ověřeny dvaceti lety používání. Dočkala se ještě 

inovací. 

Následovaly monoklonální protilátky proti karcinomu tlustého střeva a konečníku (bevacizumab, 2004) blokující 

růst nádorových cév a pro stejnou diagnózu cetuximab (2004), který působí proti růstovému faktoru epitelových 

buněk nádoru. 

Do současnosti je v onkologii přes dvě desítky monoklonálních protilátek zacílených proti specifickým znakům 

nádorových buněk. 

Malé molekuly 

První úspěchy slavily malé molekuly (inhibitory tyrozinkináz) u diagnózy karcinomu plic, do té doby naprosto 

beznadějné choroby. Prvními byly přípravky erlotinib a gefitinib, které blokují signální dráhu pro množení 

nádorových buněk. V současnosti se v onkologii používají na tři desítky inhibitorů tyrozin kináz, a to i pro 

karcinom ledvin, karcinom jater, karcinom slinivky, karcinom štítné žlázy a další. Právě účinnost inhibitorů tyrozin 

kináz rozdělily jednu diagnózu – nemalobuněčný plicní karcinom – na dílčí diagnózy podle molekulárních 

charakteristik nádorů.  

Proti hormonům 

Nelze opomenout antihormonální terapii (antiestrogenní a antiandrogenní), jejíž základy byly položeny na 

přelomu tisíciletí a používají se v prevenci návratu hormonálně podmíněných onkologických onemocnění 

(především karcinomu prsu a prostaty). 

  

http://www.linkos.cz/
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Léčba adjuvantní a neoadjuvatní 

Již koncem minulého století se dostává ke slovu léčba, která má za cíl zlikvidovat zbytky nádorových buněk, které 

mohou být i po léčbě rozprostřeny po celém těle (adjuvantní terapie). Neoadjuvantní léčba (na počátku třetího 

tisíciletí získala podporu v podobě klinických studií – výzkumu) je léčbou (chemoterapie, radioterapie, biologická 

léčba), která zmenší nádor i případné metastázy tak, aby šly chirurgicky odstranit.  

Imunoterapie 

Povzbuzení vlastního imunitního systému, který je onkologickým onemocněním knock-outován, je unikátní 

přístup onkologické imunoterapie. Jde opět o monoklonální protilátky. Blokují receptory nádorových buněk, 

které se vážou na T lymfocyty (specifický druh bílých krvinek), a tím je „vyřadí z provozu“. V těle totiž zcela 

kontinuálně vznikají buňky, které mají charakter nádorového bujení. Imunitní systém „v kondici“ je rozpozná a 

zničí. Jen takové nádory, které vyřadí T lymfocyty z provozu, pak rostou a šíří se. Pokud se zablokuje jejich vliv na 

imunitní systém, pak lidská imunita nad nádorem vyhraje. Zatím jsou schválené přípravky pro léčbu maligního 

melanomu a karcinomu plic. Provádějí se však další studie k ověření účinků u dalších diagnóz.  

Další možnosti 

Ve stadiu preklinického sledování jsou další typy onkologické léčby, ale teprve budoucnost ukáže, jak účinné a 

úspěšné budou. 

Podpůrná léčba v onkologii 

Chemoterapie cytostatiky ničí všechny rychle se dělící buňky. Ničí vlasové cibulky (vypadávání vlasů), i sliznici 

žaludku a střev, krvinky a má negativní účinky na kostní dřeň. 

Cytostatika nejsou účinná u všech typů nádorů, a ne všichni pacienti snášejí výrazné nežádoucí účinky v podobě 

nechutenství, hubnutí, zvracení, nevolnosti, průjmu, slabosti, únavy, častých a vážných infekcí pro dramatický 

úbytek bílých krvinek. 

Rok 1991 znamenal průlom, protože byl do onkologické praxe zaveden filgrastim – růstový faktor, který stimuluje 

tvorbu bílých krvinek a o desítky procent snižuje riziko vážných infekcí (spojených s tzv. febrilní neutropenií – 

tedy kritickým nedostatkem bílých krvinek provázeným horečkou). 

V současnosti dostávají pacienti účinné léky proti zvracení a při razantní onkologické léčbě preventivně další léky, 

kterými lze předejít nejčastějším komplikacím a nežádoucím účinkům. 

Neméně důležitá je výživa nemocných. K vyléčení je nutné absolvovat mnohaměsíční terapii a mít po celou dobu 

dostatek energie. V posledních desetiletích se dostává našim nemocným speciální klinická výživa pro onkologické 

pacienty (pitíčka, sipping). 
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Psychologie 

Od poloviny 90. let 20. století se začíná přemýšlet o psychologické podpoře nemocného. Deprese snižuje 

pravděpodobnost přežití onkologického onemocnění (když to pacient „vzdá“). 

Zcela průlomový přístup je podpora celé rodiny onkologicky nemocného, protože je-li nemocný jeden její člen, 

je nemocná celá rodina. Velice závažným psychologickým tématem je, jak říci dětem, že jeden z rodičů vážně 

onemocněl. Dítě vycítí, že se doma děje něco nedobrého a trápí je černé myšlenky a úzkost.  

V minulém století zcela nemyslitelnou a tabuizovanou problematikou je sexuální život onkologicky nemocných. 

I v tomto bodě již lze nalézt první vlaštovky signalizující zlepšení. 

Jde o to, aby se nemocní vyléčili, nebo alespoň dosáhli dlouhodobé remise a prožili život co možná nejkvalitněji. 

Národní onkologický registr 

Můžeme-li hovořit o českém rodinném stříbře v medicínské statistice, pak nelze opomenout Národní onkologický 

registr (NOR), do něhož jsou zadávána data od roku 1977. Máme k dispozici světově nejdelší sledování výskytu a 

úmrtnosti na jednotlivé onkologické diagnózy, a to v celé české populaci, nikoli jen ve zvolené oblasti. Zdroj: 

www.svod.cz 

 


