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Úvod
Světový kongres kožní rakoviny je pořá-

dán Nadací kožní rakoviny od r. 1983. Jsou zde 

přednášeny nejnovější experimentální a klinické 

poznatky, ale také screening a organizace péče 

o nemocné s kožní rakovinou.

Odborné poznatky

Fotodynamická léčba
Prof. Wennebergová (Švédsko) promluvila 

o fotodynamické léčbě (PDT) kožní rakoviny. 

Ve Švédsku trpí nemelanomovou kožní rako-

vinou 6,9 % žen a 4,7 % mužů. PDT vyvolává 

menší zánětlivou odpověď než 5-fluorouracil, 

imiquimod a diclofenac. PDT působí povrchově 

a bývá bolestivé. Používá se na aktinické ke-

ratózy (AK), m. Bowen, povrchový i nodulární 

basaliom (BCC), zkouší se u lymfomu. Pro lékaře 

EU je stále standardem léčby chirurgie, pak kryo-

terapie a teprve na 3. místě je PDT. Zatímco PDT 

je přesně doporučováno hlavně na AK, u osob 

po transplantacích (OTR) je výhodnější na BCC, 

umožňuje i opakovaná ozáření. Nově se PDT 

vylepšuje tzv. microneedlingem, po kterém se 

ale mohou tvořit krustičky.

Dr. Cuhnová (UK) se zabývala vlastním pro-

vedením PDT. Po aplikaci metylesteru 5-amino-

levulové kyseliny (MAL) dochází s maximem za 

3 hodiny k akumulaci protoporfyrinu IX, který 

umožňuje fotodynamickou diagnostiku. Náměty 

na zlepšení zahrnují důkladné zaškolení zdra-

votního personálu, využití chelatace železa, při 

chlazení vzduchem a na akrálních místech (vazo-

konstrikce) bývají horší výsledky.

Prof. Szeimies (SRN) podal přehled vylepše-

ní technik PDT. U léčby AK se za použití MAL 

dosahuje 65,9 % účinnosti, při ALA Nanogelu 

až 85,3 %. V  současné době je potřeba řešit 

2 slabosti PDT: bolestivost a poměrnou složi-

tost. Bolest lze odstranit celkovou anestezií, také 

vhodnou volbou světelného zdroje. Blue light 

(417 nm) se snáší lépe, malé (i kontaktní) světelné 

diody (LED) si může nemocný regulovat sám, 

event. i textilní světelné difuzéry. Hodně se nyní 

diskutuje o day-light PDT. Nejdříve (15 min. pře-

dem) se aplikuje sunscreen s chemickým filtrem, 

pak šetrná kyretáž, poté MAL krém do okluze na 

30 minut a nakonec 2 hodiny expozice přiroze-

nému slunci. Zjednodušení PDT představuje 

náplast s fotosenzibilizátorem, která vykazuje 

účinnost 86 %. Ke zvýšení účinnosti PDT přispěje 

předléčení Diclofenacem či 5-fluorouracilem 

lokálně, kombinace s p. o. podáváním vitaminu 

D, ev. microneedling, který umožní hlubší průnik 

fotosenzibilizátoru.

Dr. Togsverd-Boová (Dánsko) podrobně pro-

brala celý protokol PDT. Rohovou vrstvu lze pře-

konat lipofilním přípravkem, kyretáží, tripingem, 

dermabrazí, microneedlingem a zvyšovači pe-

netrace (DMSO, EDTA). Zvýšení protoporfyrinu 

IX lze docílit chelatací železa (sníží tvorbu hemu 

a zvýší účinnost u BCC až o 40 %). Frakcionované 

ozáření, udržení okolní teploty nad 18 °C (aby 

nedošlo k chladové vazokonstrikci), frakciono-

vaná laserová ablace (AFL) – laser CO
2
, Er: YAG – 

také zvýší účinnost PDT. Dalším momentem je 

snížení nežádoucích účinků, zejména bolesti, 

denním světlem, blokádou nervů (např. v obličeji 

výstupů větví n. V). Snížením zánětu (erytému) – 

aplikace sunscreenu o 27 %, předchozí krytí odě-

vem o 44 %, lokální aplikace steroidů o 20 %, ev. 

snížením koncentrace (např. 2% MAL o 40 %), či 

zkrácením doby aplikace (na 1–1,5 hod.). Jako 

zdařilou modifikaci u OTR s aktinickými kerató-

zami doporučuje kombinaci AFL + Daylight PDT.

Prof. Hunger (Švýcarsko) uvedl jiné indikace 

PDT. PDT zcela nedoporučuje u invazivního spi-

naliomu (SCC), pouze pro m. Bowen a mikroinva-

zivní SCC. Z kožních lymfomů je nejčastější myco-

sis fungoides, který na PDT odpovídá v 50–100 %. 

Dochází však k recidivám, nicméně pacienti jsou 

většinou spokojeni. U dalších T-lymfomů kůže 

PDT také funguje, o B-lymfomech a PDT jsou 

zatím jen sporadické zmínky. U m. Paget má PDT 

pouze paliativní význam.

Dr. Gerritsenová (Nizozemí) charakterizovala 

PDT také jako preventivní léčbu kožní rakoviny, 

zejména u velmi rizikových pacientů. Při opako-

vaném používání PDT se podařilo snížit výskyt 

AK (i v rámci field cancerisation) u OTR v průbě-

hu 9 měsíců, ale i histologické parametry akti-

nického stárnutí (snížení prokolagenu, tkáňové 

metaloproteázy-1).

Ostatní
Prof. Comptonová (USA) zdůraznila význam 

biomarkerů pro sledování nádorů a jejich léčby. 

Očekává se vývoj 150 tisíc biomarkerů, z nichž 

pro klinickou praxi bude významná jen asi 

stovka. Vyvíjí se spousta nových látek, ale jen 

jedna z 5–10 tisíc bude schválena FDA (vývoj 

1 molekuly trvá v průměru 12 let a stojí 1,6 bili-

ónů $). Věda „kulhá“: např. firma Amgen uvedla, 

že z 53 provedených experimentů jen 6 (11 %) 

bylo reprodukovatelných, Bayer z r. 2011 uvá-

dí reprodukovatelnost jen v 25 % objevných 

pracích. Jen málo vědců opakuje své pokusy, 

externí validace z jiných laboratoří je extrémně 

řídká. Personalizovaná medicína však vyžaduje 

naprostou přesnost a zaručenou kvalitu předá-

vaných informací.

Lymfomy
Prof. Hayday (UK) popsal interakce mezi lym-

focyty a efektorovými buňkami. TCR (CD3, T-cell 

receptor) je v klidovém stavu ve stálém kontak-

tu s keratinocyty. Při stresu dochází k poklesu 

Skint1 (thymického faktoru) a ztrátě kontaktu 

s T-lymfocyty. Skint1 je markerem normálního 

stavu a jeho posílení vede k vylepšení reakce 

na stres.

Prof. Cozzio (Švýcarsko) se zabýval imuno-bio-

logií T-lymfomů. Pouhé histologické vyšetření 

(hyperkeratóza, epidermotropizmus, Pautrierovy 

pseudoabscesy, pleomorfní leukocyty) nestačí, 
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Obrázek 1. Úvodní ceremoniál s dudáky  
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je třeba doplnit imunohistochemii. Destrukce 

imunitního systému vede ke smrti na sepsi. 

Paměťové T-lymfocyty mají centrální (v uzli-

nách) a efektorovou (v kůži) paměť. Interakce 

T-lymfocytů a APC dendritických buněk zapojují 

také CD40, který vede k defektní sekreci IL-12 

a TNFα. V léčbě mycosis fungoides se také uplat-

ňují agonisté TLR-Imiquimod, resiquimod – ale 

zatím nejsou povzbudivé výsledky.

Prof. Detmar (Švýcarsko) popsal vztah tumo-

rózních buněk a lymfatického endotelia. VEGF 

(vascular endothelium growing factor) reguluje 

angio- a lymfogenezi. Lymfatické cévy proliferují 

také do nádoru, dochází k proliferaci i krevních 

cév. Prudce expandují tumorózní buňky do uz-

liny, které pak ztrácejí svou strukturu. Tumorózní 

buňky v uzlinách fungují jako ucpávka lymfatické 

drenáže, vyvíjejí se kolaterály, které se posléze 

ucpávají také. Léčebnou metodou je podání 

blokátorů VEGF.

Prof. Rees (UK) pak uzavřel sekci vizionářskou 

přednáškou o financování zdravotnictví. Zatímco 

index spotřebních cen roste o 95 %, cenový in-

dex léčebné péče o 223 %: dochází k industriali-

zaci lékařské péče, zejména onkologické.

Karcinom z Merkelových buněk (MCC)
Dr. Bichakjian (USA) uvedl, že incidence MCC 

se za posledních 20 let ztrojnásobila. MCC se 

vyznačuje rychlým růstem a špatnou prognó-

zou (horší než melanom). Z 94 % postihuje bě-

lochy, je 24× častější po 65 letech věku, muži 

převažují. Bývá na slunci exponovaných mís-

tech (ve 45 % hlava a krk), 100× více po PUVA, 

ještě horší přežití bývá u imunosuprimovaných 

osob (5–10 % tvoří OTR, HIV+, CLL). Od r. 2008 

lze vyšetřovat přítomnost MPyV (Merkel poly-

oma-virus) – je v 80 % MCC pozitivní. U zbylých 

20 % MCC není MPyV detekován – znamená 

to 2 různé linie MCC? Z klinického vzhledu lze 

obtížně předpovídat MCC – klasicky je nodu-

lární, může být cysta nebo plak. Každý pacient 

s MCC musí být řešen multioborově. Pro vysoké 

riziko rekurence musí být široká excize (u MCC 

< 2 cm stačí 1 cm lemu), detekce a excize sen-

tinelové uzliny a iradiace oblasti každého MCC. 

Sentinelová uzlina bývá ve 45,2 % pozitivní – 

přitom pozitivita roste s tloušťkou a velikostí 

tumoru, ale také s mitotickou aktivitou MCC. 

Metastázy do uzlin lze ozařovat, metastázy do 

těla ozařovat a léčit chemoterapií, ale mají velmi 

špatnou prognózu.

Závěr
Poznatky získané na kongresu speciálně 

věnovanému kožní rakovině jsou určitě velmi 

užitečné po každodenní dermatovenerologic-

kou praxi. 
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