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ZKU·ENOSTI ZE ZAHRANIâÍ 
MULTIPLE MALIGNANCIES – SOME
EXPERIENCES FROM OTHER COUNTRIES
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MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

V posledních nûkolika letech je moÏno sledovat v zahraniãní litera-
tufie zv˘‰en˘ zájem o problematiku víceãetn˘ch malignit (VM). Jde
o pomûrnû unikátní problematiku. Autofii publikují kasuitiky, v˘sled-
ky statistick˘ch anal˘z dat jednotliv˘ch onkologick˘ch registrÛ (OR),
i multicentrick˘ch studií. Interpretace v˘sledkÛ v˘znamnû závisí také
na kvalitû, obsahu a délce onkologické registrace. Studie jsou ãasto
koncipovány tak, Ïe sledují v˘znamné závislosti mezi jednou, pfií-
padnû jen nûkolika primárními onkologick˘mi diagnózami, a násled-
nû se vyskytujícími tzv. sekundárnû primárními zhoubn˘mi nádory
(ZN). Vût‰inou nepracují souãasnû se v‰emi primárními diagnózami
ZN dle seznamu MKN 10 a neposkytují celoplo‰n˘ (napfi. celostátní)
pohled na problematiku VM. 
• Anglie: Autofii zjistili v kohortû Ïen z jihov˘chodní Anglie s pri-
márním ZN prsu diagnostikovan˘m do 50 let vûku zv˘‰ené riziko pro
9 nádorov˘ch topik: jícen, Ïaludek, plíce, kost, pojivová tkáÀ, prs, tûlo
dûloÏní, vajeãník a myeloidní leukémie ve srovnání s 2 topikami (tûlo
dûloÏní a myeloidní leukémie) u Ïen nad 50 let (2). 
• Dánsko: Mellemgaard a kol. prokázali za 33 roky sledování 7 391
pacienta s chronickou lymfatickou leukémií signifikantnû zv˘‰en˘
v˘skyt následn˘ch ZN u obou pohlaví. ·lo o ZN plic a prostaty u muÏÛ,
ZN ledvinového parenchymu a nemelanomové ZN kÛÏe (NMNK)
u obou pohlaví (6). 
• Finsko: Sankila referuje o velmi vysokém relativním riziku násled-
n˘ch malignit – ZN prsu u dospívajích pacientÛ, ktefií se v dûtském
vûku léãili pro Hodgkinovu nemoc (9). 
• Izrael: Frenkel upozorÀuje na zv˘‰enou incidenci sekundární leu-
kémie u pacientek s gynekologickou diagnózou (ZN ovaria a tûla
dûloÏního). Za 15 let sledování pfiedstavují VM 6,1 % (4). Robinson
na‰el 247 pacientek se ZN prsu, po nûmÏ byly diagnostikovány: ZN
kontralaterálního prsu, kolon, ovaria a endometria (8).
• Japonsko: V prÛbûhu 21 let se u 969 pacientÛ (828 muÏÛ a 141 Ïen)
s ZN moãového mûch˘fie vyskytlo 81 duplicitních a6 triplicitních ZN.
PfieváÏnû ‰lo o ZN prostaty, Ïaludku, prsu a kolorekta. Nádory ostat-
ních jmenovan˘ch topik byly diagnostikovány zhruba po jedné tfieti-
nû pfiípadÛ pfied, synchronnû a následnû po zji‰tûní ZN moãového
mûch˘fie (10).
• Kanada: Pfii anal˘ze dat OR dvou provincií (Britská Kolumbie
a Manitoba) zjistili autofii zv˘‰enou asociaci adenokarcinomu tenké-
ho stfieva se ZN kolon, rekta nebo obou. ZN tenkého stfieva byl ve _
pfiípadÛ diagnostikován následnû (7).

• ·védsko: Berggfeldt zjistil po 35 letech sledování onkologicky
nemocn˘ch Ïen s ZN ãípku dûloÏního signifikantnû zv˘‰ené riziko
následn˘ch ZN kolon, rekta, plic, vulvy, ledvin a moãového mûch˘-
fie, se ZN tûla dûloÏního – ZN kolon, ovaria, vulvy a moãového mûch˘-
fie, se ZN ovaria – ZN kolon, rekta, prsu, tûla dûloÏního, moãového
mûch˘fie a leukémie (1). 
• ·v˘carsko: Na základû anal˘zy dat OR Swiss Canton of Vaud auto-
fii upozorÀují na vysokou incidenci sekundárních malignit bûhem 17
let sledování Ïen s diagnostikovan˘m carcinoma in situ prsu. U sle-
dovan˘ch 249 Ïen bylo následnû diagnostikováno 24 pfiípadÛ ZN prsu
(s pfievahou duktálního histologického typu), 7 pfiípadÛ jin˘ch ZN
(oropharynx, kolorektum, Ïluãník, 2x plíce, koÏní melanom, ovarium)
a 6 pfiípadÛ NMNK (3). Levi a kol. se po anal˘ze primárních ZN pro-
staty shodli s jin˘mi autory na sníÏené incidenci následn˘ch ZN jin˘ch
topik. Za 20 let sledování byla niÏ‰í incidence (SIR) následn˘ch nádo-
rÛ plic a jin˘ch koufiením podmínûn˘ch ZN (dutina ústní a pharynx),
jícnu, pankreatu, laryngu. Srovnatelná byla incidence urologick˘ch
ZN a kolorekta. V˘raznûji sníÏená SIR ZN plic byla u muÏÛ nad 75 let
vûku a u krat‰í doby neÏ 5 let od zji‰tûní primární diagnózy (5). 
• USA: Travis a kol. popsali zv˘‰enou incidenci akutní nelymfatické
leukémie, melanomu, non - Hodgkinského lymfomu a ZN Ïaludku,
kolon, rekta, pankreatu, prostaty, ledvin, moãového mûch˘fie, thyre-
oidey a pojivové tkánû za více neÏ 2 dekády od zji‰tûní primárního
ZN varlete u cca 29 tisíc muÏÛ pfieÏívajících více neÏ 1 rok. Tuto situ-
aci zfiejmû ovlivnily: protinádorová chemo - a radioterapie, pfiedcho-
robí a dal‰í je‰tû neznámé vlivy (11).
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