Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby
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Prostata
97% úspěšnost

KLÍČEM KE KVALITNÍMU ŽIVOTU
PŘI I PO LÉČBĚ JE

PROTONOVÁ LÉČBA
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Protonové centrum připravilo setkání pro své pacienty
s rakovinou prostaty
V areálu Protonového centra v Praze na Bulovce se v úterý 22.11.2016 odpoledne konalo již
tradiční, čtvrté setkání pacientů s rakovinou prostaty, které uspořádal Nadační fond pro
protonovou terapii. Setkání se zúčastnili pacienti, kteří si již léčbou prošli, teprve se léčí
nebo se na léčbu připravují.
Protonové centrum pořádá již pravidelně akce pro své dětské
pacienty a jejich rodiče. Na nich hlavně rodiče jistě oceňují
možnost konzultovat situaci a problémy s lékaři, fyziky, ale
hlavně i mezi sebou. Jak léčba bude probíhat, jak to bude
vypadat nebo jak dlouho to bude trvat. To jsou asi nejčastější
otázky, které každého napadnou, pokud se o onemocnění
dozví.

Každé z těchto nových protonových center léčí pacienty
s karcinomem prostaty. V každém centru tvoří pacienti
s karcinomem prostaty minimálně 30 % pacientů. Data, která
přichází ze světa, jsou mimořádně dobrá. Pro nízce rizikový
karcinom prostaty je procento vyléčených pacientů kolem
99 %. A procento pacientů, kteří mají nějaký významnější
nežádoucí účinek, se pohybuje kolem 1–1,5 %.“

Další skupinou pacientů, kteří se v Protonovém centru schází,
jsou pacienti s rakovinou prostaty, a to hlavně proto, aby se
mohli svěřit ostatním či pohovořit o možná stále ještě trochu
tabuizovaném tématu, jakým právě rakovina prostaty je. Tato
setkání vznikla poté, co se zaměstnanci centra stále častěji
setkávali s dotazy, zda je možnost se zkontaktovat nebo setkat
s někým, kdo již léčbou prošel.

V současné době je již Protonovým
centrem
vyléčeno
z h r u b a

Na otázky pacientů byl připraven odpovídat MUDr. Jiří Kubeš,
Ph.D., primář Protonového centra, a hlavní fyzik Mgr. Vladimír
Vondráček.
Právě primář MUDr. Kubeš shrnul, jak si stojí protonová léčba
ve světě. „Když jsme před čtyřmi lety začínali, tak jsme byli
zhruba 35. centrum na světě a jedno z prvních center v Evropě.
Protonová léčba je na mimořádně rychlém vzestupu, protože
příštím rokem bude na světě otevřeno již 120 protonových
center. Je to právě proto, že léčba je účinná, efektivní
a bezpečná. Léčba rakoviny prostaty je na výrazném vzestupu
i ve světě.
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800 pacientů s rakovinou prostaty. Dle samotných pacientů
i z posledních dat analýzy výsledků protonové léčby se
prokázalo, že 95 % z nich netrpí komplikacemi, které tak často
trápí pacienty, kteří jsou nuceni podstoupit fotonovou léčbu,
tedy klasické ozařování. Jelikož jsou protony přesné, a tedy
nezasáhnou zdravé orgány nemocného, jsou zachovány
i erektilní funkce. „Po protonové léčbě je 97 % nemocných
bez změny sexuálních funkcí. Po fotonové léčbě, ať už IMRT, či
brachyterapii, postihuje erektilní dysfunkce, tedy impotence,
až 40 % nemocných”, dodává primář Protonového centra
MUDr. Kubeš. Při běžné léčbě 30% pacientů pociťuje výrazné
pálení a bolesti při močení, zeslabení močového proudu, časté
nucení na stolici, případně i průjem a bolesti břicha. Protonová
léčba však tyto komplikace snižuje na minimum.
Rakovinou prostaty onemocní každý rok až 9 tisíc českých mužů.
Z pohledu čísel je pro muže druhou největší onkologickou
hrozbou. Riziko roste s věkem, ale nevyhýbá se ani mladším
mužům, kde je nádor zase agresivnější a tedy i nebezpečnější.
Protonová terapie přinesla nové možnosti do léčby rakoviny
prostaty a slaví úspěchy v ČR i po celém světě. Dosud požívané
metody – zejména běžné ozařování či operace – znamenají
i určitá rizika a nežádoucí vedlejší účinky. Ty právě protonová
terapie zcela eliminuje nebo snižuje na minimum. Dokonale

přesný paprsek je šetrný ke zdravé tkáni. Ve srovnání s běžnou
léčbou je šance na zachování potence velmi vysoká, snižuje
se riziko poškození močového měchýře a tenkého střeva
a s tím spojené riziko inkontinence. Hlavní fyzik protonového
centra Mgr. Vladimír Vondráček potvrzuje: „Protonová terapie
léčby rakoviny prostaty je nejefektivnější ozařovací metodou“
a dodal: „právě pacienti s rakovinou prostaty jsou nejčetnější
skupinou a to jak ve světových protonových centrech, tak i v Praze
a s léčbou karcinomu prostaty jsou největší zkušenosti.” Nedávno
publikované studie potvrdily vyšší procento přežívání pacientů
bez návratu onemocnění a nižší výskyt pozdních nežádoucích
účinků.
Vzhledem k tomu, že protonová radioterapie je nákladově
srovnatelná s moderními fotonovými technikami, jedná se
vzhledem k násobně menším nákladům na léčbu komplikací
o metodu přinášející úsporu plátcům péče, tedy zdravotním
pojišťovnám.“ Nemusí pak například řešit astronomické úhrady
za inkontinenční pomůcky.
Průběžné sledování výsledků v PTC potvrzuje vysokou efektivitu
léčby a zároveň její nízkou toxicitu, tedy nízké vedlejší účinky
způsobené škodlivým zářením. Karcinom prostaty je diagnóza,
kde Protonové centrum klade mimořádný důraz na sledování
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dat a vedení klinických registrů, nejen pro své potřeby, ale
zejména pro potřeby plátců zdravotní péče a srovnání s jinými
léčebnými modalitami.

jsem se tam, kde jsem byl před léčbou. Hraju golf, režíruju pořady,
jsem na jevišti, mohu se stýkat se všemi lidmi a ani děvčata se
mnou netrpí, když jsou se mnou přes noc.“

Pacienti Protonového centra tradičně využívají tato setkání
k neformálním rozhovorům s lékaři, ale i ke sdílení zkušeností
mezi sebou. „Přeci jen mluvit o rakovině prostaty a o potížích,
které mohou být spojeny s její léčbou je stále trochu tabu. Naším
cílem je dát pacientům možnost setkat se v bezpečném prostředí,
kde mohou mluvit o svých zkušenostech s ostatními pacienty, bavit
se o své nemoci bez ostychu. Vlastně tenhle nápad vznikl spontánně
na křtu knížky „Protonoví bojovníci“, která právě pojednává
o léčbě rakoviny prostaty. Tehdy jsem si všimla, že pacienti jakoby
pookřáli, vyměňovali si zkušenosti, předávali je těm, kteří byli třeba
na počátku léčby a zase sbírali zkušenosti od těch, kteří byli třeba
už dva roky po léčbě. A tak jsme se rozhodli podobné příležitosti
vytvářet a podporovat setkávání pacientů“ vysvětluje ředitelka
Nadačního fondu pro protonovou terapii Mirka Čejková. „Podobné
aktivity chceme časem uspořádat i na Slovensku, odkud se přijíždí
léčit stále víc mužů s karcinomem prostaty. Zejména program
léčby časného stadia, kdy léčba trvá pět dní, je pro muže a kvalitu
jejich života velmi atraktivní“

Protonová léčba je standardní léčebnou metodou a hrazenou
ze zákona všemi českými zdravotními pojišťovnami. Kromě
rakoviny prostaty dosahuje protonová léčba excelentních
výsledků při léčbě nádorů dětského věku, mozku, hlavy
a krku. Prokazatelné a světově diskutované jsou výsledky pří
léčbě lymfomů. Protonové centrum se specializuje i na léčbu
vzácných diagnóz jako jsou určité typy karcinomu plic, slinivky,
břicha a úspěšným je program léčby levostranného karcinomu
prsu, kdy protonová terapie ochrání srdce pacientky.

Což potvrzuje i první vyléčený pacient s rakovinou prostaty
v Protonovém centru. „Mohl jsem se vrátit zpátky do života. Vrátil

Ve všech světových onkologických klinikách je protonová
terapie součástí komplexní onkologické péče, kterou doporučil
Americký výbor pro radiační onkologii.
Protonová terapie je prostě celosvětově uznávanou metodou
při léčbě nejen karcinomu prostaty a tato fakta již pomalu
přijímají i čeští specialisté v urologii a radioterapii. Pacienti to
pochopili již dávno. Věří totiž číslům, která nelžou.
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Protonová radioterapie
Léčba budoucnosti pro Vás k dispozici již dnes
by se pacienti protony (nebo i jinými částicemi) neozařovali.
Jednalo se však zpravidla o medicínské programy výzkumných
ústavů, disponujících potřebnou technologií, zejména tedy
dostatečně výkonnými urychlovači. Současné klinické nasazení
protonů si sebou nese dědictví svého původu v akademické
sféře v podobě extrémní pečlivosti a detailního analytického
přístupu ke všem aspektům léčby. Tato pečlivost a opatrnost je
bohužel některými kritiky protonové radioterapie zcela mylně
interpretovaná jako nevýhodnost nebo nejistota. V protonové
komunitě se totiž řeší detailně aspekty ozařování, které jsou při
léčbě fotony opomíjeny nebo ignorovány.

Mgr. Vladimír Vondráček
vedoucí oddělení klinické fyziky

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity
Karlovy, obor teoretická fyzika. Dále působil jako
fyzik na Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze,
kde založil Oddělení lékařské fyziky. Po založení
Radiofyzikálního oddělení Fakultní nemocnice Na
Bulovce v roce 2006 se stal jeho vedoucím. Je členem
ČLS JEP, podílí se na výuce radiologických fyziků
v rámci Institutu pro postgraduální vzdělávání ve
zdravotnictví, spolupracuje s Fakultou jadernou
a fyzikálně-inženýrskou ČVUT na vzdělávání
radiologických fyziků. Podílel se na společných
výzkumných projektech se Spojeným ústavem
jaderného výzkumu v ruské Dubně a na dalších
výzkumných aktivitách ve spolupráci s Oddělením
dozimetrie záření České akademie věd. Protonové
centrum podle Vladimíra “nabízí možnost pracovat
na špičkovém zařízení pro onkologickou léčbu a spolu
s ním i možnost profesionálního růstu“.

Ačkoliv se v nadpisu vyskytuje budoucnost, je třeba se nejprve
krátce ohlédnout do minulosti. Velmi krátce se podíváme do
minulosti vzdálené – první klinické využití protonového svazku
se uvádí počátek padesátých let 20. století, samotná myšlenka
ozařovat za použití protonů je ještě o skoro deset let starší.
Použití protonů v radioterapii není tedy žádnou novinkou,
jedná se o léty prověřenou metodu ozařování. Bližší minulostí je pak začátek devadesátých let 20. století, kdy se objevují
první čistě klinická pracoviště pro protonovou radioterapii.
Neznamená to, že by se po skoro čtyřicet let nic nedělo, že

Současná data o exponenciálně rostoucím počtu pacientů,
kteří podstoupili a denně podstupují léčbu protonovým
svazkem, staví kritiky a skeptiky k použití protonů před nutnost
změnit paradigma svého přístupu k ozařování nádorových
onemocnění. Pro příklon k použití těžkých nabitých částic
v léčbě onkologických pacientů svědčí i velmi rychle rostoucí
počet zástupců odborné komunity radiační onkologie,
kdysi zapřisáhlí odpůrci použití protonů a stavby protonových ozařovačů dnes stojí za úspěšnými projekty částicové
radioterapie po celém světě. Ignorování tohoto trendu pod
dogmatem evidence-based medicíny svědčí o nedostatečném
rozhledu a odborné erudici konzervativních kritiků.
Stejně jako v oboru fotonové radioterapie i u protonového
ozařování hraje velmi silnou roli zejména využití moderních
technologií a výpočetní techniky. Vývoj v této oblasti je velmi
rychlý a zcela jistě jej nestíhá sledovat přístup evidence-based
medicíny, často technologie postupuje takovým tempem, že se
v podstatě nedá ani nasbírat dostatečně homogenní statistická
skupina dat. Je proto potřeba udělat krok za tento přístup, který
k použitým léčebným prostředkům přistupuje jako k černé
skříňce, o jejímž vnitřním fungování nikdo nic neví. Radioterapie
je technologický typ léčby, přístroje se chovají deterministicky
a reprodukovatelně, rozložení dávek v těle pacienta není neznámou veličinou, ale poměrně přesně modelovatelnou entitou. Pokud tedy existuje jasně deinovaná dozimetrická výhoda
pro daný typ ozáření, není vhodné ani etické tuto výhodnost
zpochybňovat nedostatkem klinických dat.
Zmiňované dozimetrické výhody jsou s postupem času a technologického vývoje čím dál evidentnější. Již nyní je výhoda
protonů zřejmá a nic nebrání dalšímu rychlému rozvoji počtu
protonových center ve světě a referování čím dál širší skupiny
indikačních okruhů k léčbě protony. Vizionářsky se dá říci, a to
s poměrně velkou mírou pravděpodobnosti, že v budoucnu
zcela jistě ozařování protony nahradí nyní standardní léčbu pomocí fotonového svazku.
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PROTONOVÁ LÉČBA RAKOVINY PROSTATY
VÝHODY PROTONOVÉ LÉČBY

RIZIKA BĚŽNÉ LÉČBY

97% VYLÉČENÝCH - bez recidivy
a se zachováním kvality života

IMPOTENCE - 50% operovaných
pacientů

KVALITNÍ ŽIVOT – během léčby
i po ní žijete, jak jste zvyklí

INKONTINENCE
– 30% operovaných pacientů

SEX – zachování potence,
i po léčbě jsi zdravý chlap
TÉMĚŘ ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY
– přesný paprsek nezasahuje
zdravou tkáň
TÉMĚŘ ŽÁDNÉ KOMPLIKACE
– žádné krvácení z močového
měchýře nebo konečníku
ŽÁDNÉ PLENY – nehrozí
inkontinence a ztráta důstojnosti
97% ŠANCE na zachování potence
O 71% SNIŽUJE DÁVKU na močový
měchýř
O 83% SNIŽUJE RIZIKO
krvácení z konečníku

NÁVRAT RAKOVINY
– 30% operovaných pacientů
KRVÁCENÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
– 20% standardně ozářených
pacientů
BOLESTI
NEVOLNOST
SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE
MOČOVÉ KOMPLIKACE
ŽIVOT S OMEZENÍM
POBYT V NEMOCNICI

U ČASNÉHO STADIA
léčba v 5ti dnech
CELKOVÁ DOBA LÉČBY
zkrácena na 14 dnů
AMBULATNÍ LÉČBA

PROTONOVÉ OZAŘOVÁNÍ

FOTONOVÉ OZAŘOVÁNÍ
Močový měchýř 20 - 70%

Močový měchýř 0%
Nádor 100%

Konečník 0%

Nádor 100%

Konečník 80%

Pomocí protonů můžeme snížit ozáření močového měchýře a tím významně snížit riziko inkontinence
a krvácení. Snížením dávky na konečník na pouhých 9% ( u běžných přístrojů je dávka cca 52%)
omezujeme riziko potíží s krvácením z konečníku.
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Poděkování pacienta ze Slovenska:
Dopis od pacienta ze Slovenska
Predčasom som ukončil liečbu u Vás a chcem vám všetkým touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie za príkladnú zdravotnú starostlivosť,
ktorá mi bola poskytovaná počas celej mojej liečby vo Vašom
protonovom centre.
Moja vďaka patrí predovšetkým pracovníkov, s ktorými som
prichádzal do kontaktu ako sú zdravotné sestry pacientské recepcie
5NP a 2NP, rtg laboranti a managerky. Zároveň chcem oceniť vysoko
erudovaný prístup Vašich lekárov, v mojom prípade hlavne MUDr.
Dědečkovej. Uvedené poďakovanie vyjadrujem nielen ako pacient, ale
aj ako lekár, ktorý sa stretáva dnes a denne s prácou v zdravotníctve.
Vysoko si vážim Vašu prácu, ktorou dávate nám všetkým pacientom novú nádej na život a verte mi, nie je to málo. Pomáhať ľuďom v
ich ťažkých chvíľach a spríjemňovať liečenie nie je jednoduché.
Vaši pracovníci sú ľudia na správnom mieste.
Prajem vám všetkým veľa zdravia a síl do ďalšej náročnej práce.
S pozdravom
MUDr.E.P

PROTON
“ PTC např. spustilo program léčby
levostranného karcinomu prsu, je jediným
pracovištěm, které léčí časné stadium rakoviny
prostaty v 5 dnech, věnuje se i vzácným
diagnózám jako je rakovina jícnu, slinivky nebo
některé typy rakoviny plic .“ Mirka Čejková
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Česká lípa si objednala protonovou léčbu
Myslet na své zdraví je dnes nejen moderní, ale i nutné. To
si uvědomují organizátorky z klubu onkologických pacientů
Vesna v České Lípě. Jako první pacientská skupina navštívila
českolipská Vesna už před dvěma lety pražské Protonové
centrum. 20 členek se seznámilo s možnostmi moderní léčby
nádorů protonovou terapií. Podle Evy Barkmanové – hlavní
organizátorky akce, přítomné dámy moderní technologie, která
cílí na zničení nádoru a současně šetří zdravé tkáně v jeho okolí,
tak zaujala, že se teď rozhodly podělit o informace s dalšími
obyvateli České Lípy. Hlavním tématem zdravotně preventivní
akce pořádané 20. října byla tedy protonová léčba. Beneity
protonové léčby i nejčastěji léčené diagnózy představila desítkám posluchačů ředitelka Nadačního fondu pro protonovou
terapii Mirka Čejková. „Lidé se nejvíc zajímali o možnosti využití
protonu v případě konkrétních diagnóz, mnozí byli překvapeni,
že dnes už léčbu ze zákona hradí všechny zdravotní pojišťovny.
Bylo vidět, že bohužel ti, kteří léčbu potřebují, mají stále málo
informací, takže pro nás to znamená v kampaních o protonové
léčbě pokračovat o to intenzivněji. Vím ze zkušenosti, že pokud

nemáte správné informace, nemůžete v zájmu svého zdraví
udělat opravdu zodpovědné rozhodnutí.“
Nadační fond pro protonovou terapii se soustředí právě
na to, aby onkologický pacient byl informovaný pacient,
aby dokázal klást otázky, které mu pomohou orientovat se
v možnostech, výhodách a úskalích různých metod. Protonová
léčba má dnes své pevné místo v ozařování nádorů a pražské
Protonové centrum je pracovištěm, které celosvětově přispívá
k rozšiřování spektra léčených diagnóz. „PTC např. spustilo
program léčby levostranného karcinomu prsu, je jediným
pracovištěm, které léčí časné stadium rakoviny prostaty
v 5 dnech, věnuje se i vzácným diagnózám jako je rakovina
jícnu, slinivky nebo některé typy rakoviny plic“ reagovala
ředitelka NF na dotazy z publika.
Akci podpořili i zástupci města a návštěvu nevynechal ani senátor pan Jiří Vosecký.
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Rozhodujete se jak se léčit? Nezapomeňte se zeptat
svého ošetřujícího lékaře/urologa co Vás čeká.

POLOŽTE MU NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

Jaké jsou možné komplikace při operaci?
Je pravda, že až 50 % operovaných pacientů trpí trvalou impotencí?
Je pravda, že až 30 % operovaných pacientů trpí trvalou inkontinencí?
Jaký je rozdíl mezi standardním ozařováním (fotonem) a protonovým
ozařováním?
Je pravda, že až 20 % pacientů, kteří procházejí standardním
ozařováním (fotonem), trpí krvácením z konečníku?
Je močový měchýř při protonové terapii chráněn proti podobným
problémům?
Proč podstupovat operaci s mnohem vyšším rizikem impotence,
když chci být i nadále sexuálně aktivní?
Existuje nějaký rozumný důvod, proč bych neměl podstoupit
protonovou léčbu?

Názor MUDr. Kubeše, primáře PTC a specialisty na protonovou
léčbu karcinomu prostaty:
„ Po protonové léčbě je 97% nemocných bez změny sexuálních funkcí.
Po fotonové léčbě, ať už IMRT či brachyterapii, postihuje erektilní dysfunkce,
tedy impotence až 40% nemocných.“
Léčba, která zachová kvalitní život, to je PROTONOVÁ LÉČBA
Rakovinou prostaty onemocní každý rok až 9 tisíc českých mužů. Z pohledu čísel je pro muže druhou největší onkologickou hrozbou. Riziko roste s věkem, ale nevyhýbá se ani mladším mužům, kde je nádor zase agresivnější a tedy
i nebezpečnější. Klíčová je stejně jako u jiných onkologických onemocnění prevence. Po padesátce by každoroční
preventivní urologická prohlídka měla být pro muže samozřejmostí, už i z toho důvodu, že při včasném záchytu
onemocnění je šance na vyléčení vysoká a právě protonová terapie má při léčbě rakoviny prostaty vynikající
výsledky - 97% úspěšnost, při zachování kvality života.

www.ptc.cz

PROTONOVÁ LÉČBA

ÚSPĚŠNOST
VÝHODY
PROTONOVÉ TERAPIE
97% ÚSPĚŠNOST
•
•
•
•
•

Léčba v 5 dnech
Ambulantně
Bezbolestně
Se zachováním potence
Žádné pleny

Léčbu v Protonovém centru
v Praze hradí VoZP. Možnost změnit
pojišťovnu máte do 31. 3. 2016

%

RIZIKA BĚŽNÉ LÉČBY
NÁVRAT RAKOVINY
30 % OPEROVANÝCH
•
•
•
•
•

Doba léčby 40 dní
Pobyt v nemocnici
Bolesti a nevolnost
Impotence – 50 % operovaných
Inkontinence – 30 % operovaných

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

