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Trendy incidence, mortality a prevalence novotvarů mízní
a krvetvorné tkáně
Hrubá incidence a mortalita
– počet na 100 000 osob
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Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v České republice setrvale roste (výjimkou je rok 2016). V roce
2016 bylo v ČR nově diagnostikováno 4 422 onemocnění, což je 41,9 na 100 000 osob. Mortalita na novotvary mízní a krvetvorné tkáně (tedy počet
zemřelých) v České republice stagnuje. V roce 2016 v ČR zemřelo na novotvary mízní a krvetvorné tkáně 2 079 osob, což je 19,7 na 100 000 osob.
Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k 31. 12. daného roku) novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v České republice
výrazně roste. K 31. 12. 2016 žilo v ČR 33 805 osob s tímto onemocněním, což je 320,0 na 100 000 osob.

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

Přehled podílu incidence na prevalenci novotvarů
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Incidence (počet nově zjištěných případů) novotvarů mízní a krvetvorné tkáně přepočtená na 100 000 obyvatel v České republice vykazuje
ve sledovaném období mírně rostoucí trend, v posledních letech s náznakem stagnace. Prevalence (počet žijících osob s onemocněním nebo jeho
historií k 31. 12. daného roku) v ČR ve sledovaném období setrvale roste.
Roční podíl nově zjištěných případů na celkové prevalenci v ČR klesá. V roce 1994 tvořily nové případy 26 % celkového objemu pacientů z ČR, v roce
2016 je to 13 %.

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

Incidence novotvarů v České republice v letech
(průměr 2012–2016) Počet nově diagnostikovaných novotvarů ročně
nemelanomový kožní ZN (C44)
ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
ZN prsu (C50) u žen
ZN prostaty (C61)
ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)
ZN ledviny (C64)
zhoubný melanom kůže (C43)
ZN močového měchýře (C67)
ZN slinivky břišní (C25)
ZN dělohy (C54, C55)
ZN dutiny ústní a hltanu (C00–C14)
ZN žaludku (C16)
non-Hodgkinův lymfom (C82–C86)
ZN štítné žlázy (C73)
ZN vaječníku (C56)
ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22)
ZN hrdla děložního (C53)
ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24)
ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70–C72)
jiné leukémie (C91–C95)
chronická lymfocytární leukemie (C91.1)
ZN jícnu (C15)
mnohočetný myelom (C90)
ZN hrtanu (C32)
ZN varlete (C62)
ZN pojivových a měk. tkání a perif. nervů (C47, C49)
Hodgkinův lymfom (C81)
ostatní zhoubné novotvary
novotvary in situ (D00–D09)
novotvary nezhoubné a neznámého chování
(D10–D36, D37–D48)

muži
ženy

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

Incidence novotvarů mízní a krvetvorné tkáně
v ČR (průměr 2012–2016)
Průměrný roční počet nově diagnostikovaných onemocnění

Ne-Hodgkinův lymfom (NHL)
Chronická lymfocytární leukémie (CLL)
Mnohočetný myelom a plasmocytární
novotvary (MM)
Akutní myeloidní leukémie (AML)
Myelodysplastické syndromy (MDS)
Hodgkinův lymfom (HL)
Chronická myeloidní leukémie (CML)
Akutní lymfoblastická leukémie (ALL)
Polycythaemia vera (PV)
Ostatní maligní
Ostatní dysplastické

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

Hodgkinův lymfom:
incidence vs. mortalita

Zdroj: Národní onkologický registr ČR

5leté relativní přežití: Hodgkinův lymfom (C81)

5leté relativní přežití

5leté relativní přežití v daném období (95% intervaly spolehlivosti)

Všichni pacienti
Léčení pacienti

Kohortní
analýza3
1990–1994
64,5
(61,9–67,0)
67,9
(65,2–70,5)

Kohortní
analýza3
1995–1999
71,8
(69,1–74,2)
75,1
(72,4–77,6)

Analýza periody3 2010–2015
Analýza periody3 2005–2009
Kohortní analýza4 1995–1999
Kohortní analýza4 1990–1994

Všichni
pacienti1

Léčení
pacienti2

Uváděné hodnoty 5letého přežití jsou věkově standardizovány.
1 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: všichni onkologičtí pacienti s danou diagnózou.
2 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: onkologičtí pacienti se zaznamenanou protinádorovou léčbou.
3 Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období.
4Analýza periody zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období.

Zdroj: Národní onkologický registr ČR

Analýza
periody4
2005–2009
78,4
(75,7–80,9)
83,1
(80,1–85,7)

Analýza
periody4
2010–2015
81,4
(79,2–83,3)
84,4
(82,2–86,4)

NHL: incidence vs. mortalita

Zdroj: Národní onkologický registr ČR

5leté relativní přežití: non-Hodgkinův lymfom (C82–C86)

5leté relativní přežití

5leté relativní přežití v daném období (95% intervaly spolehlivosti)

Všichni pacienti1
Léčení pacienti2

Kohortní
analýza3
1990–1994
41,5
(39,5–43,5)
45,0
(42,8–47,3)

Analýza periody3 2010–2015
Analýza periody3 2005–2009
Kohortní analýza4 1995–1999
Kohortní analýza4 1990–1994

Všichni
pacienti1

Léčení
pacienti2

Uváděné hodnoty 5letého přežití jsou věkově standardizovány.
1 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: všichni onkologičtí pacienti s danou diagnózou.
2 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: onkologičtí pacienti se zaznamenanou protinádorovou léčbou.
3 Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období.
4Analýza periody zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období.

Zdroj: Národní onkologický registr ČR

Kohortní
analýza3
1995–1999
47,3
(45,5–49,2)
49,9
(47,8–51,9)

Analýza
periody4
2005–2009
55,5
(53,9–57,0)
61,0
(59,2–62,7)

Analýza
periody4
2010–2015
63,7
(62,4–65,0)
68,0
(66,5–69,4)

5leté relativní přežití pacientů s nejčetnějšími
hematologickými malignitami v ČR
Analýza periody 2013–2016, všichni pacienti s diagnostikovaným onemocněním

95% interval
spolehlivosti

5leté relativní přežití

ČR

Přežití pacientů s nejčetnějšími
hematologickými malignitami se
z celkového pohledu mezi jednotlivými
diagnózami výrazně liší. Tyto rozdíly jsou
způsobeny více faktory, mezi hlavní patří
biologická povaha nádoru.
Pozn.: Relativní přežití je poměr celkového přežití
a tzv. očekávaného přežití, které vyjadřuje
mortalitu v obecné populaci odpovídající sledované
skupině pacientů věkem a pohlavím. Cílem
výpočtu je odfiltrovat mortalitu spojenou s dalšími
diagnózami.

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

Registr NiHIL
• Unikátní prospektivní registr nemocných s NHL
• 1999-2018: více jak 15 000 nemocných
• Důležitý zdroj informací pro jednání s plátci péče,
prezentace, publikace 
• Náročný na aktualizaci informací, práci
datamanagerů, financování, údržbu atd. 
• Setrvale narůstající počty nemocných ve sledování

Dlouhodobé sledování
• Hematologická (onkologická) pracoviště v ČR
• Frekvence kontrol závisí na:
• histologickém typu lymfomu: agresivní vs.
indolentní
• typu podané léčby (1. linie vs.
relaps/progrese onemocnění)
• kvalitě dosažené léčebné odpovědi

Obsah vyšetření při dlouhodobém
sledování
• Anamnéza
• Fyzikální vyšetření
• Laboratorní vyšetření (KO+dif.), LDH (zejm.u
NHL), FW a CRP (HL)
• Kontrolní zobrazovací vyšetření
• Sledování potenciálních klinických projevů
pozdní toxicity léčby

Agresivní lymfomy
• DLBCL, HL, PTCL
• Riziko relapsu se postupně snižuje  nejvyšší je první 2
roky po skončení léčby 1. linie
• Frekvence kontrol: 4x ročně á 3 měsíce po dobu prvních
2 let  á 6 měsíců do 4. roku následně 1x ročně
dlouhodobě
• Nedoporučuje se (mimo klinické studie) rutinní
provádění CT nebo PET/CT  riziko falešně pozitivních
výsledků PET vyšetření (až 20 %)
• CT nebo PET/CT: jen při obtížích nemocného
suspektních z relapsu/progrese onemocnění nebo v
případě sporně PET negativního rezidua po léčbě

Indolentní lymfomy
• FL, MZL, SLL/CLL, MCL, B-NHL-NOS
• Pravděpodobnost relapsu se zvyšuje v čase
• Frekvence kontrol: á 3-4 měsíce první 2 roky  á 6
měsíců do 5. roku poté 1-2 x ročně dlouhodobě
• Frekvence kontrol se určuje v závislosti na kvalitě
dosažené léčebné odpovědi a dle přítomnosti
rizikových faktorů pro relaps
• U nemocných v CR  UZ nebo CT 1x za 6 - 12 měsíců
do 5. roku  poté při může frekvence vyšetření
klesat
• V případě nedosažení CR  vyšší frekvence  aby
byla včas zachycena event. progrese onemocnění

Pozdní nežádoucí účinky
Toxicita chemoterapie je závislá na:
• spektru použitých cytostatik
• intenzitě dávky chemoterapie
• počtu cyklů chemoterapie
• predispozicích nemocného tolerovat chemoterapii
Toxicita radioterapie je závislá na:
• dávce radioterapie
• velikosti ozařovaného pole
• predispozicích nemocného tolerovat radioterapii
Ng AK, Van Leeuwen, 2016

Sekundární malignity
• Vznik: za 10-15 let po léčbě HL; za 10-30 let po
léčbě NHL
• Riziková cytostatika: alkylační, etoposid,
vysokodávkovaná HD terapie
• Nádory prsu, plic, žaludku, kůže, mozku, ledvin
a štítné žlázy
• Sekundární MDS/AML
• Prevence: snížení dávek cytostatik, redukce
ozařovaného pole, pravidelný onkoskríning
Ng AK, Van Leeuwen, 2016

Incidence: první a další nádory u téhož pacienta v ČR

Diagnózy seřazeny sestupně dle podílu dalších primárních nádorů v období 1997–2016.

Diagnóza

Pořadí novotvaru
u pacienta

Období
1997–2006

Období
2007–2016

Období
1997–2016

N ročně (% nově
diagnostikovaných*)

N ročně (% nově
diagnostikovaných*)

N ročně (% nově
diagnostikovaných*)

Myelodysplastické syndromy
(MDS)

první novotvar

154 (83,7 %)

236 (78,4 %)

195 (80,2 %)

další primární novotvar

30 (16,3 %)

65 (21,6 %)

48 (19,8 %)

Akutní myeloidní leukémie
(AML)

první novotvar

251 (86,6 %)

278 (79,4 %)

264 (82,5 %)

další primární novotvar

39 (13,4 %)

72 (20,6 %)

56 (17,5 %)

Chronická lymfocytární
leukémie (CLL)

první novotvar

467 (86,3 %)

520 (80,2 %)

494 (83,0 %)

další primární novotvar

74 (13,7 %)

128 (19,8 %)

101 (17,0 %)

první novotvar

965 (86,9 %)

1 165 (82,3 %)

1 065 (84,3 %)

další primární novotvar

145 (13,1 %)

251 (17,7 %)

198 (15,7 %)

první novotvar
Mnohočetný myelom
a plasmocytární novotvary (MM) další primární novotvar

415 (90,2 %)

462 (83,7 %)

438 (86,6 %)

45 (9,8 %)

90 (16,3 %)

68 (13,4 %)

první novotvar

104 (89,7 %)

79 (84,9 %)

91 (87,5 %)

další primární novotvar

12 (10,3 %)

14 (15,1 %)

13 (12,5 %)

první novotvar

58 (92,1 %)

62 (83,8 %)

60 (88,2 %)

5 (7,9 %)

12 (16,2 %)

8 (11,8 %)

267 (95,0 %)

257 (92,1 %)

262 (93,6 %)

další primární novotvar

14 (5,0 %)

22 (7,9 %)

18 (6,4 %)

první novotvar

96 (95,0 %)

85 (92,4 %)

90 (93,8 %)

5 (5,0 %)

7 (7,6 %)

6 (6,3 %)

Ne-Hodgkinův lymfom (NHL)

Chronická myeloidní leukémie
(CML)
Polycythaemia vera (PV)

Hodgkinův lymfom (HL)
Akutní lymfoblastická leukémie
(ALL)

další primární novotvar
první novotvar

další primární novotvar

* Počítáno z celkového počtu za dané období.

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

Incidence: první a další nádory u téhož pacienta v ČR
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První novotvar u pacienta
Další primární novotvar u pacienta
v jiné lokalizaci než první novotvar
Další primární novotvar u pacienta
ve stejné lokalizaci než první novotvar

Důležitým faktorem určujícím epidemiologickou zátěž je rostoucí výskyt opakovaných nádorů u onkologických pacientů, ať už ve stejné lokalizaci či v jiné.
V České republice lze u všech sledovaných diagnóz pozorovat vysoký podíl dalších primárních nádorů u téhož pacienta, většinou se jedná o novotvary
v jiné lokalizaci, než se vyskytoval novotvar první. Rostoucí trend je v čase dlouhodobý a zesiluje.

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

Kardiovaskulární komplikace chemoterapie
• Nejvyšší riziko: antracyklinová cytostatika
(doxorubicin, daunorubicin atd.)
• Formy: postižení LK  srdeční selhání,
arteriální hypertenze, plicní hypertenze,
ischemická choroba srdeční
• Další rizikové faktory: věk, funkce ledvin,
metabolické poruchy, RT mediastina,
preexistující nemoci srdce
Elbl L., 2017

Kardiovaskulární komplikace
- prevence
• Vhodná volba chemoterapie ve vztahu ke
kardiálním funkcím  redukce dávek
antracyklinů či vypuštění/nahrazení
• Preventivní provádění UZ vyšetření před, po
chemoterapii a v rámci sledování
• Omezení ostatních rizik (metabolických)
• Včasný záchyt KV komplikací a jejich řešení
Elbl L., 2017

Kardiovaskulární komplikace radioterapie
• Formy: poškození perikardu, myokardu,
chlopenního aparátu
• Srdeční arytmie
• Ischemická choroba srdeční

Elbl L., 2017

Rizikové faktory KV postižení po RT
objem ozářeného myokardu
celková dávka na oblast srdce > 30 Gy
frakcionovaná dávka > 2 Gy/den
věk < 50 let
doprovodná terapie kardiotoxickými látkami
(antracykliny)
• perzistující KV onemocnění
• přítomnost metabolických rizikových faktorů
•
•
•
•
•

Elbl L., 2017

Poruchy fertility
•
•
•
•
•

Rizikové faktory pro rozvoj poruch fertility:
intenzivní chemoterapie
radioterapie pánve, celotělová radioterapie
léčba vysokými dávkami cyklofosfamidu
vysokodávkovaná chemoterapie s následnou
autologní/alogenní transplantací

Van Leeuwen, 2017

Prevence poruch fertility
• U mužů: kryokonzervace spermií před terapií
• U žen: během léčby: antikoncepce, není vhodné
otěhotnění během a cca 2 roky po terapii
• U poruch menstruace > 6 měsíců po terapii 
gynekologické vyšetření a event. hormonální
substituce (prevence předčasného ovariálního
selhání)
• v odstupu po ukončení chemoterapie již není riziko
poškození plodu (přímá dědičnost nebyla prokázána,
není vyšší výskyt vrozených vývojových vad u dětí
narozených pacientkám po onkologické léčbě)
Van Leeuwen, 2017

Plicní toxicita
•
•
•
•
•

u cca 10-20% nemocných s HL
u cca 6% nemocných s NHL
po chemoterapii (tzv. „bleomycinová plíce“)
po radioterapii (postradiační pneumonitida)
Hlavní rizikové faktory: kouření, radioterapie
mediastina léčba bleomycinem (dávka >
400mg), věk > 50 let
Van Leeuwen, 2017

Bleomycinová plíce a postradiační
pneumonitida

s laskavostí radiologické
kliniky FN HK

Plicní toxicita - prevence
• redukce dávek a pole při radioterapii
hrudníku
• monitorováním funkčního vyšetření plic před
a po léčbě rizikovými cytostatiky (bleomycin)
• Vynechání bleomycinu u starších nemocných
s HL
• omezení kouření
Van Leeuwen, 2017

Poškození štítné žlázy
• Po radioterapii v oblasti krku (především u
nemocných s HL)
• až v 50% hypothyreóza
• Vzácněji až rozvoj karcinomu štítné žlázy
• Další rizikové faktory: vyšší věk, ženské
pohlaví
• Prevence: omezení ozařovacího pole, vykrytí
štítné žlázy, sledování po terapii (TSH, UZ)
Van Leeuwen, 2017

Imunosuprese a infekční komplikace
• Rychlost a stupeň obnovy imunity po léčbě
závisí na:
• věku pacienta, druhu lymfomu
• složení, intenzitě a délce léčby
• Hloubce imunodeficitu při terapii
• Přidružených komorbiditách
• Prevence: profylaktické užívání ATB,
virostatik, G-CSF
Van Leeuwen, 2017

Závěr
• Sledování pozdních nežádoucích účinků
nabývá na významu díky narůstajícímu počtu
vyléčených/dlouhodobě stabilizovaných
nemocných s lymfomy
• Důležitá spolupráce s regionálními pracovišti
• Mezioborová spolupráce, aktivní vyhledávání
formou preventivních vyšetření

Děkuji za pozornost

