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Onkologické důsledky epidemie cOvid-19

Oncological consequences of cOvid-19 epidemics
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Obr. 1. Pacientka neschopná chůze, přivezena na sedačce k lé-
kařskému vyšetření.

Obr. 2. Resekát pravého prsu s nádorem o hmotnosti 4 280 g.
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Paní H., ročník 1949, si na podzim roku 
2019  nahmatala bulku v  pravém prsu. 
Bulka příliš nerostla, paní H. jí tedy zpo-
čátku nevěnovala mnoho pozornosti. Na 
jaře 2020  pak začala v  médiích denně 
slýchat o  epidemii COVID-19. Mezi lidi 
i  k  lékaři se proto bála a  většinu jara 
a léta strávila, jako každým rokem, prací 
na své milované zahradě. Začátkem 
podzimu 2020 se však bulka začala po-
měrně rychle zvětšovat a paní H. již silně 
cítila, že by měla podstoupit lékařské 
vyšetření. Nicméně přišla „druhá vlna“. 
Hrůzy epidemie COVID-19 se z médií va-
lily každým dnem, stejně jako neustálá 
varování, že starší lidé nemají vycházet 
z domu. A také že nemocnice jsou vyhra-
zeny pro covidové pacienty a lidé nemají 
svými „banálními“ problémy zatěžovat 
zdravotnický systém. 

Epidemiologická situace a zprávy v te-
levizi zůstávaly delší dobu neměnné. 
Paní H. tedy během podzimu a  zimy 

doma, vystrašená, postupně slábla, 
více ležela, než chodila, a  zhubla cca 
10 kg, až zeslábla natolik, že přestala 
chodit úplně. Nádor v pravém prsu do-
sáhl obrovských rozměrů. Počátkem 
roku 2021, za již zcela neúnosné si-
tuace, byla dcerou na sedačce přive-
zena k  lékařskému vyšetření (obr.  1). 
Nádor byl bio ptován s výsledkem high-
-grade vřetenobuněčného nádoru. Cel-
kový stav pacientky byl špatný, ale po 
několikadenní předoperační přípravě 
vč. podání krevních derivátů absolvo-
vala dne 15. 2. 2021 resekci tohoto ob-
rovského nádoru. Hmotnost resekátu 
činila 4 280 g (obr. 2). 

Dle histologického vyšetření šlo 
o  maligní fyloidní tumor s  negativ-
ními resekčními okraji. Po operaci se 
stav pacientky rychle zlepšil natolik, 
že 5. pooperační den odešla domů „po 
svých“. Na ambulantní kontrolu se do-
stavila 23. pooperační den pozitivně 
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nemoci než nákaza COVID-19 vyžadují lé-
kařskou péči a hrozí nebezpečí z prodlení. 
Je na nás, lékařích, zda podlehneme fasci-
naci tragédií, kterou v souvislosti s epide-
mií koronaviru vytváří média, nebo zůsta-
neme profesionály ve svém oboru.

plicní metastázy (obr. 4). Je vysoce prav-
děpodobné, že onemocnění mohlo být 
vyléčeno, pokud by se první návštěva lé-
kaře neodkládala až do krajnosti.

Tímto sdělením chceme upozornit na 
zdánlivou samozřejmost, totiž že i  jiné 

naladěná a již se opět těšila na jaro a na 
svou zahradu. Rána byla zhojena bez 
komplikací (obr. 3).

Příběh by mohl skončit happy endem, 
kdyby na dodatečně doplněném CT 
nebyly nalezeny mnohočetné drobné 

Obr. 3. Operační rána zhojená per primam. Obr. 4. Vícečetné drobné metastázy v obou plicních křídlech.


