Ze zahranièního tisku
n The Wall Street Journal 16/11/2004:
Co bychom mìli vìdìt o èasné detekci
nádorových onemocnìní
Je - bohuel - smutnou skuteèností, e
øadu nádorových onemocnìní poznáváme pozdì: americký National Cancer Institute uvádí, e v období let 1995-2000
bylo v USA pøi diagnóze nádorového
onemocnìní omezeno na primárnì postiený orgán jen v 8 % u karcinomu pankreatu, v 39 % u kolorektálního karcinomu, v 19 % u karcinomu ovaria a v 16 %
u karcinomu plic. Je pravdìpodobné, e
øadu nádorových onemocnìní by bylo
mono poznat døíve, pokud bychom dokázali vèas a úèinnì hodnotit jejich nespecifické èasné pøíznaky, jakými jsou
napø. bolesti v zádech, zácpa, únava,
chraplavý hlas apod. Urèitým východiskem by mohlo být jejich komplexní vyhodnocování, tj. hodnocení jejich vztahù,
vstupní intenzity, zmìn v intenzitì v èase
apod.
Screening nádorových onemocnìní
mùe být pro nemocného paradoxnì ne
zcela ádoucí: nìkteré histologicky nepochybné zhoubné nádory zùstavají in
situ, neprogredují a nemocného neohrozí, bylo by asi lépe, kdyby o jejich pøítomnosti nebyl informován. Na druhé stranì
jsou nádory tak agresívnì rostoucí, tak
nevypoèitatelné, e ani velmi vèasná detekce jejich zhoubné progresi nezabrání.
Mamografie zùstává osvìdèeným
standardem screeningu karcinomu prsu;
její diagnostická senzitivita je vak nií
u en mladích ne 40 let, tkáò jejich
prsu má vyí denzitu. Nedávná studie
vak ukázala, e diagnostická senzitivita
mamografie je nií i u starích en: 40 %
starích en s pokroèilým karcinomem
prsu mìlo tøi roky pøed diagnózou negativní nález pøi screeningové mamografii!
Vyí úèinnost by mohla pøinést digitální mamografie, která místo záznamu
na filmu pouívá princip detekce digitálních fotoaparátù. Magnetická rezonance
je nepochybnì úèinnìjí ne mamografie,
má vak i významnì vyí procento falenì pozitivních nálezù. Èasnou a vyí záchytnost i meních zmìn slibuje tomosyn-

téza, tj. mamografické vyetøení z vìtího
poètu úhlù s následným softwarovým
zpracováním. Rozvíjejí se i sonografické
metody vyetøení prsu (trojrozmìrná
Dopplerovská sonografie, positronová
emisní tomografie, rtg poèítaèová tomografie aj.).
U kolorektálního karcinomu doporuèuje americká Cancer Society kadoroèní pravidelné vyetøení okultního krvácení, kadých pìt let rektosigmoideoskopii, kadých 10 let kolonoskopii. Ve stadiu výzkumu je poèítaèová kolonografie,
je popisována øada nových laboratorních vyetøení na bázi analýzy DNA nádorových bunìk ve stolici resp. jejich metabolitù, napø. strukturních sloek støevního mucinu aj.
U karcinomu plic zùstává základem
screeningu rtg vyetøení plic. Novì vyvíjené modifikace poèítaèové tomografie
plic mají nepochybnì vyí rozliovací
schopnost, jsou vak spojeny s ne nevýznamým procentem falenì pozitivních
nálezù: studie z Mayo Clinic (Rochester,
Minnessota) prokázala, e s pouitím takových modifikací poèítaèové tomografie nebyla pøi chirurgické revizi v 17 %
zjitìna pøítomnost nádoru!
n Handelsblatt 17/11/2004:
Nový POCT test k diagnostice alergických onemocnìní
Spoleènost Diagnostic Science and
Technology (Schwerin, SRN) uvedla na
trh FastChem POV Test: ze dvou kapek
krve aplikovaných na membránu, v ní je
navázáno 24 nejèastìjích inhalaèních
a potravinových alergenù (vyskytujících
se a u 90 % nemocných s alergickými
projevy), lze bìhem 30 minut hodnotit reaktivitu nemocného vùèi jednotlivým
alergenùm. Test je urèen ke vstupní diagnostice na úrovni primární zdravotní
péèe, nenahrazuje standardní laboratorní vyetøení.

verzit pracují na vývoji jednoduchého
pøístroje k selfscreeningu èasných stádií
karcinomu prsu.Vycházejí pøitom ze skuteènosti, e tkáò zhoubného nádoru má
bohatí cévní zásobení a vyí spotøebu
kyslíku ne zdravá tkáò. Malé zaøízení
vysílá infraèervené paprsky, které pronikají hluboko do tkánì, a rozdíly v cévním zásobení znázoròuje na displeji zmìnou frekvence akustických signálù; oba
signály jsou souèasnì ukládány do pamìti pøístroje a mohou být dodateènì vyhodnocovány u lékaøe.
Idea takového selfscreeningu vyaduje jetì dalí vývoj a v ádném pøípadì
nemùe nahradit standardní mamografii.
Na druhé stranì pøi prvních studiích
prototypu pøístroje bylo z 34 nemocných,
u nich bylo onemocnìní pøedtím diagnostikováno magnetickou rezonancí,
správnì diagnostikováno 32! Výsledky
pøedèily paralelnì provádìné mamografické vyetøení!
n PR Newswire 14/12/2004:
Nové potenciální biomarkery agresivity
revmatoidní artritidy
Výzkumný tým spoleènosti Millenium
Pharmaceuticals, Inc. (Cambridge, Mass.
USA) oznámil objev øady biomarkerù,
které mohou významnì pøispìt k vèasné
identifikaci agresívních forem revmatoidní artritidy a umonit tak zahájení léèby jetì pøed vznikem mutilujících kloubních deformit.
Objev je výsledkem srovnávacích studií profilù bílkovin ze synoviální tekutiny nemocných revmatoidní artritidou.
Biomarkery nemocných s agresivním
prùbìhem onemocnìní mají charakter
bunìèných mediátorù zánìtu, patøí k nim
mj. i CRP a bílkoviny ze skupiny proteinu S-100.
pokraèování na str. 33

n Associated Press 30/11/2004:
Vývoj techniky selfscreeningu karcinomu prsu
Výzkumné týmy dvou amerických uni-
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