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Súhrn 

Prostredníctvom kazuistík poukazujeme na význam somatickej komorbidity so 
zameraním na onkologické ochorenia u závislých liečených v našom zariadení . 
Zisťujeme vysoký výskyt onkologických ochorení u závislých a na základe vlastných 
skúseností so záchytom doposiaľ nediagnostikovaných tumorov odporúčame re
alizáciu vyšetrenia nádorových markerov u závislých pacientov so suspektným kli
nickým alebo laboratórnym nálezom. 

K r ú č o v é s lov á: závislosť od alkoholu - nádorové ochorenia 
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J. Kvetková, M. Martinove ml.: ADDICTION 
AND ONCOLOGIC DISEASE S 

Summary 

By the means of the here refered causistics we are pointing out the mean of so
matic comorbidity with the focus on oncological affections at the treated dependent 
patients in our clinic. We are detecting high incidence rates of cancer affections at 
dependent pacients. On the basis of our experience with the handhold of previous 
undiagnosed tumors we are pointing out the execution of the oncological markers 
examination at dependent patiens which are clinicaly suspect or they have a labora
tory finding. 

Key w o r ds : dependent patiets - cancer 

Úvod 

V súčasnej dobe nie je dostatok experimentálnych dôkazov na to, že by 
alkohol mohol byť označený ako kompletný karcinogén. V priebehu nie
koľkých posledných desaťročí mnohé štúdie na zvieratách však poukázali na 
to, že alkohol môže mať efekt ako kokarcinogén alebo spúšťač malígneho 
bujnenia. To znamená, že ak alkohol pôsobí súčasne s iným známym karci
nogénom (napríklad pri nikotinizme), spúšťa alebo u rých Iuje rozvoj rakovi
nového ochorenia (Franceschi a kol., 1990). Tento efekt bol zaznamenaný 
ti viacerých karcinómov tráviaceho traktu, zvlášť u karcinómov ezofágu 
a žalúdka. Tieto štúdie boli vykonané u škrečkov (DoH a kol., 1999). 

Ako nádorové makery sa označujú látky, ktoré sú produkované nádorom 
alebo inými tkanivami ako odpoveď na pritomnosť malígneho bujnenia v or
ganizme. Väčšinou sú vyplavované do telových tekutín, kde sa dá ich hladi
na vyšetriť . Označenie CA znamená carbohydrat antigen, číslo za skratkou 
charakterizuje špecifickú monoklonáinu protilátku (Centers for Medicare & 
Medicaid Services, 2002). Marker by mal mať nasledujúce vlastnosti: 

- maximálnu špecifitu 
- vysokú senzitivitu 
- dostatočný predikčný čas 
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Nevýhodou vyšetrenia môže byť pozitivita aj pri niektorých benígnych 
ochoreniach gastrointestinálneho traktu, čo však možno eliminovať opako
vaným vyšetrením v časovom odstupe a sledovaním dynamiky ochorenia aj 
v klinickom obraze. Druhou nevýhodou sú aj pomerne vysoké náklady na 
vyšetrenie. 

Význam nádorových markerov spočíva najmä v možnosti: 

- včasnej predikcie prítomnosti tumora, možnosti jeho záchytu a terapie 
- diagnostiky u pacientov so suspektným laboratórnym nálezom 
- vyhnutiu sa zaťažujúcim vyšetreniam, čo môže byť benefit pre pacienta 

ako aj zdravotné poisťovne 

Ciel práce 

Cielom tejto práce nie je skúmať priamy vplyv dlhodobého škodlivého 
užívania alkoholu na vznik malígnych nádorov, ale poukázať na význam 
dôslednej somatickej a laboratórnej diagnostiky popri našom hlavnom za
meraní sa na liečbu závislostí a zároveň poukázať na perspektívy využitia 
nádorových markerov pri odhalovaní zatiaT nediagnostikovaných tumorov 
u bezpríznakových pacientov. 

Metodika a postup 

Sledovali sme príznaky podozrivé z malígneho bujnenia u pacientov 
(n=80), ktorí sa vystriedali v OLÚP, n. o. Predná Hora v priebehu 2 rokov. 

Na základe laboratórnych vyšetrení zistených zmien sedimentácie ery
trocytov, anemizácie a iných nešpecifických príznakov sme indikovali u pa
cientov dopÍňa konziliárne vyšetrenia na špecializovaných pracoviskách. Po
darilo sa nám diagnostikovať nepoznané tumory u piatich pacientov. Nešpe
cifické príznaky ako zrýchlená sedimentácia erytrocytov, anémia, side
ropénia sa však vyskytujú asi u nadpolovičnej väčšiny všetkých našich pa
cientov a to z dôvodu chronickej malnutrície, etyltoxickej hepatopatie, osla
benej imunity a pod. Bolo by zaťažujúce pre pacienta a nehospodárne pre 
organizáciu vystavovať všetkých týchto Tudí endoskopickým, rontgenovým 
alebo iným vyšetreniam, ale zároveň by bolo neetické zTahčovať skutočnosť, 
že títo pacienti môžu mať malígne ochorenie. Považujeme preto za možný 
prínos pri screeningu tumorov u rizikovej skupiny, akou sú závislí od alko
holu, vyšetrenie nádorového markeru. 
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Za vhodný marker pre vyhľadávanie nediagnostikovaných malignít u zá
vislých pacientov považujeme marker CA 19-9, ktorý je produkovaný bun
kami adenokarcinómu pankreasu, žalúdka, žlčníka, hrubého čreva , ovária 
a prúc. Tento marker sa používa najmä pri postterapeutickom monitorovaní 
úspešnosti liečby nádorov alebo na včasné odhalenie prípadnej recidívy 
malígneho ochorenia pri pravidelnom monitorovaní. Pozitivita CA 19-9 mar
kera bola zaznamenaná v 70 až 80 % karcinómov pankreasu, 50 až 60 % 
karcinómov žalúdka, 60 % karcinómov hepatobiliálneho systému, 20 % kolo
rektálnych karcinómov a menej pri karcinómoch prúc, prsníka, obličiek ale
bo prostaty (Jacobs a DeMott, 2001). CA 19-9 môže pomôcť oddiferencovať 
pankreatitídu od karcinómu pankreasu. Môže byť však pozitívny i u pacien
tov s neneoplastickým ochorením, ako cirhóza pečene alebo autoimúnne 
ochorenia, napr. reumatoidná artritída (33 %), systémový lupus erythemato
sus (32 Ck ) alebo sklerodermia (33 %) (Laboratory Test Handbook, 1996). 

Prečo je potrebné dôsledné somatické a laboratórne vyšetrenie, ukážu aj 
nasledujúce kazuistiky: 

Kazuistika č. 1 
Pacient Š. E. 

Tento päťdesiatročný pacient bol k nám prijatý na odvykaciu liečbu na 
základe "ultimáta", ktoré dostal od zamestnávateľa po pozitívnej dychovej 
skúške na alkohol. Zamestnávateľ podm,ienil jeho ďalšie zotrvanie v práci 
absolvovaním PAL (protialkoholická liečba) . Sám pacient necítil potrebu 
liečiť sa a nemal ani žiadne subjektívne ťažkosti. Jeho laboratórne výsledky 
boli v referenčnom rozmedzí a nič nenasvedčovalo pritomnosti malígneho 
ochorenia . V priebehu hospitalizácie spozoroval "hrčku" na krku, na ktorú 
upozornil ošetrujúceho lekára. Keďže išlo o lymfatickú uzlinu, ktorá bola po
merne tvrdá a nebolestivá, bol odoslaný na krčné oddelenie najbližšej ne
mocnice, kde mu bol diagnostikovaný tumor laryngu. Keďže aj vizuálne išlo 
o j ednoznačne malígny nález, PAL sme prerušili a pacient bol neodkladne 
preložený na ORL oddelenie s cieľom operácie a následnej rádioterapie. 

Kazuistika č. 2 
Pacient M. D. 

Ďalší pacient mal pri nástupe k nám 56 rokova rovnako ako predchá
dzajúci dostal podmienku od zamestnávateľa absolvovať komplexnú protial-
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koholickú liečbu, inak bude prepustený. Táto podmienka bola aj príčinou , že 
pacient tvrdošijne odmietal naše návrhy na prerušenie PAL a diagnostickú 
hospitalizáciu na špecializovanom oddelení po tom, čo sme u neho zistili 
zrýchlenú sedimentáciu erytrocytov, ktorá sa pri opakovaných vyšetreniach 
pohybovala v rozpätí 28/45 - 55/100, mikroskopickú hematúriu, ľahkú leu
kocytózu a postupnú miernu anemizáciu. Keď na naše naliehanie napokon 
súhlasil s krátkou diagnostickou hospitalizáciou, boli u neho zistené dokon
ca tri diagnózy, ktoré mohli v sebe ukrývať zárodok rozvíjajúceho sa 
malígneho procesu: tumor hrubého čreva , polyp antra žalúdka a cysta ľavej 
obličky. 

Kazuistika č. 3 
Pacient L. N. 

Pacient L. N. mal šesťdesiat rokova na svoj vek bol vo veľmi dobrej fy
zickej kondícii, aktívne cvičil, denne absolvoval kondičný beh. Jeho labo
ratórne výsledky boli okrem zrýchlenej sedimentácie (ktorá sa pohybovala 
v rozmedzí 7/15 - 80/140) a sideropénie v úplnom poriadku. Zaujalo nás, že 
napriek substitučnej terapii železom hladina siderémie u neho nestúpala 
a pretrvávala na veľmi nízkych hodnotách - okolo troch mikromólov na li
ter. To nás viedlo k úvahe, že príčinou tohto stavu by mohla byť chronická 
atrofická gastritída s achlórhydríou, ktorá spôsobuje poruchu oxidácie Fe 
a tým jeho nedostatočnú resorpciu. Keďže ide o stav, ktorý je považovaný za 
prekancerózu, odoslali sme pacienta na gastrofibroskopické vyšetrenie, kde 
mu bol diagnostikovaný polyp antra žalúdka, vysoko suspektný zmalignity. 
Pacientovi gastroenterológ odporučil neodkladnú histologizáciu nálezu a ná
sledné doriešenie stavu. Ďalší priebeh ochorenia nepoznáme. 

Kazuistika č. 4 
Pacient J. D. 

Bol u nás liečený vo veku 71 rokov. Nemal žiadne subjektívne ťažkosti , 

udával len anamnesticky suspektný úbytok hmotnosti, a to 15 kg za pos
ledný rok. Z laboratórnych parametrov mal zrýchlenú sedimentáciu erytro
cytov a počas pobytu u nás postupne mierne anemizoval. Pátrali sme po 
možnej malignite a konziliárnymi vyšetreniami u špecialistov bolo zistené , 
že pacient má tumor hypofaryngu. 
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Kazuistilla Č. 5 
Pacient V. Z. 

Posledný z prezentovaných pacientov mal 64 rokov a ako aj predošlí -
nemal žiadne subjektívne ťažkosti. V laboratórnom obraze dominovala 
zrýchlená sedimentácia erytrocytov, ktorá bola v rozmedzí 30/70 - 90/142. 
Pacient anemizoval, v moči mal pozitívne bielkoviny. Pri vstupnom Rtg 
vyšetrení sme mu diagnostikovali tumor ľavých pľúc. 

Dislwsia 

Z povedaného vyplýva, že naši pacienti mali minimálne alebo žiadne 
subjektívne ťažkosti a nevýrazné odchýlky ich laboratórnych parametrov od 
referenčného rozmedzia nesvedčili jednoznačne pre prítomnosť nádorového 
ochorenia. Hľadal i sme teda spôsob, ktorý by aj v takýchto situáciách pomo
hol zavčasu odhaliť nepoznaný malígny tumor. Ako vhodné riešenie sa nám 
osvedčilo vyšetrenie nádorového markeru. 

Ideá lny stav by bol , keby všetci zdraví jedinci mali normálne hodnoty 
a všetci chorí zvýšené hodnoty vyšetrovaných markerov. V skutočnosti sa 
obidve krivky prekrývajú, časť zdravých ľudí má patologické výsledky a časť 
chorých má normálne výsledky. Žiadny doposiaľ objavený marker nedosa
huje 100 'Ir- špecifitu a 100 % senzitivitu. Napriek tomu považujeme predpo
klad včasného odhalenia asymptomatických malignít za dostatočný dôvod 
na to, aby bol tumormarker použitý na vyhľadávanie určitých typov ma
lignít u rizikových skupín obyvateľstva . A jednou takouto skupinou sú aj 
pacienti závislí od alkoholu . 

Preto považujeme za vhodné vyšetriť CA 19-9 najmä v nasledovných 
prípadoch: 

- u bezpríznakových pacientov ako screeningová technika karcinómu 
pankreasu, žalúdka , čreva alebo biliárneho traktu 

- pri objavení sa príznakov podozrivých z malignity 
- pri diagnóze malignít 

Záver 

Na základe uvedených faktov by sme chceli v budúcnosti u každého 
v OLÚP, n. o. liečeného pacienta, závislého od alkoholu, realizovať aspoň 
jedno vyšetrenie markera CA 19-9 a v pripade pozitívneho výsledku aj 
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ďalšie kontrolné vyšetrenie. Pri zistení dynamiky zabezpečiť konziliárne 
vyšetrenie na špecializovanom pracovisku, prípadne odporučiť dodiagnosti
kovanie po ukončení PAL. Výsledky tohto sledovania by mohli byť vstupom 
pre ďalšiu prácu, sledujúcu význam stanovenia markera CA 19-9 ako scree
ningového vyšetrenia pri prvozáchyte malígnych tumorov u rizikovej skupi
ny závislých od alkoholu. Od vyšetrenia očakávame vďaka práve včasnej 
diagnostike vyššiu úspešnosť liečby malígnych nádorov. 
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