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- NNNNěkolik ne pkolik ne pkolik ne pkolik ne příííílilililišššš významných publikacvýznamných publikacvýznamných publikacvýznamných publikacíííí v odbornýchv odbornýchv odbornýchv odborných
časopisechasopisechasopisechasopisech

- SestavenSestavenSestavenSestaveníííí týmu, jehotýmu, jehotýmu, jehotýmu, jehož hlavnhlavnhlavnhlavníííí pracovnpracovnpracovnpracovníííí nnnnááááplnplnplnplníííí bylbylbylbyl
výzkum výzkum výzkum výzkum úúúúčinkinkinkinků a mechanizmus fungova mechanizmus fungova mechanizmus fungova mechanizmus fungováááánnnníííí devitalizacedevitalizacedevitalizacedevitalizace



ZAZAZAZAČÁÁÁÁTEK MEDIALIZACETEK MEDIALIZACETEK MEDIALIZACETEK MEDIALIZACEZAZAZAZAČÁÁÁÁTEK MEDIALIZACETEK MEDIALIZACETEK MEDIALIZACETEK MEDIALIZACE

Vladislav KvasniVladislav KvasniVladislav KvasniVladislav Kvasnička ka ka ka –––– rerererežisisisiséééér TV Nova r TV Nova r TV Nova r TV Nova 

Citace: Citace: Citace: Citace: 

Vladislav KvasniVladislav KvasniVladislav KvasniVladislav Kvasnička ka ka ka –––– rerererežisisisiséééér TV Nova r TV Nova r TV Nova r TV Nova 

Citace: Citace: Citace: Citace: 

„„„„Potkal jsem bývalou kamarPotkal jsem bývalou kamarPotkal jsem bývalou kamarPotkal jsem bývalou kamaráááádku z ddku z ddku z ddku z dětstvtstvtstvtstvíííí a ta mi pova ta mi pova ta mi pova ta mi povííííddddáááá: : : : 
tattattattatíííínek se potkal s bývalým spolunek se potkal s bývalým spolunek se potkal s bývalým spolunek se potkal s bývalým spolužáááákem na abiturientskkem na abiturientskkem na abiturientskkem na abiturientskéééém m m m 
vevevevečíííírku, jmenuje se dr. rku, jmenuje se dr. rku, jmenuje se dr. rku, jmenuje se dr. FortýnFortýnFortýnFortýn. A ten m. A ten m. A ten m. A ten máááá nnnnějaký probljaký probljaký probljaký probléééém, m, m, m, 
nemnemnemnemůže prorazit s novou metodou le prorazit s novou metodou le prorazit s novou metodou le prorazit s novou metodou lééééčby rakovinyby rakovinyby rakovinyby rakoviny…………....““““

„„„„Potkal jsem bývalou kamarPotkal jsem bývalou kamarPotkal jsem bývalou kamarPotkal jsem bývalou kamaráááádku z ddku z ddku z ddku z dětstvtstvtstvtstvíííí a ta mi pova ta mi pova ta mi pova ta mi povííííddddáááá: : : : 
tattattattatíííínek se potkal s bývalým spolunek se potkal s bývalým spolunek se potkal s bývalým spolunek se potkal s bývalým spolužáááákem na abiturientskkem na abiturientskkem na abiturientskkem na abiturientskéééém m m m 
vevevevečíííírku, jmenuje se dr. rku, jmenuje se dr. rku, jmenuje se dr. rku, jmenuje se dr. FortýnFortýnFortýnFortýn. A ten m. A ten m. A ten m. A ten máááá nnnnějaký probljaký probljaký probljaký probléééém, m, m, m, 
nemnemnemnemůže prorazit s novou metodou le prorazit s novou metodou le prorazit s novou metodou le prorazit s novou metodou lééééčby rakovinyby rakovinyby rakovinyby rakoviny…………....““““



ODVYSODVYSODVYSODVYSÍÍÍÍLLLLÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ TEHDY POPULTEHDY POPULTEHDY POPULTEHDY POPULÁÁÁÁRNRNRNRNÍÍÍÍHO POHO POHO POHO POŘADU ADU ADU ADU 
„„„„KLEKKLEKKLEKKLEKÁÁÁÁNICENICENICENICE““““ ODSTARTOVALO LAVINUODSTARTOVALO LAVINUODSTARTOVALO LAVINUODSTARTOVALO LAVINU
ODVYSODVYSODVYSODVYSÍÍÍÍLLLLÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ TEHDY POPULTEHDY POPULTEHDY POPULTEHDY POPULÁÁÁÁRNRNRNRNÍÍÍÍHO POHO POHO POHO POŘADU ADU ADU ADU 
„„„„KLEKKLEKKLEKKLEKÁÁÁÁNICENICENICENICE““““ ODSTARTOVALO LAVINUODSTARTOVALO LAVINUODSTARTOVALO LAVINUODSTARTOVALO LAVINU

- Člllláááánky ve vnky ve vnky ve vnky ve vššššech seriech seriech seriech serióóóóznznznzníííích periodikch periodikch periodikch periodikáááách, v bulvch, v bulvch, v bulvch, v bulváááárech,rech,rech,rech,
rozhlase, televizi, odborných rozhlase, televizi, odborných rozhlase, televizi, odborných rozhlase, televizi, odborných časopisech typu Vesmasopisech typu Vesmasopisech typu Vesmasopisech typu Vesmíííírrrr

- HovoHovoHovoHovoříííí se o se o se o se o „„„„NOVNOVNOVNOVÉÉÉÉ NADNADNADNADĚJI PROTI RAKOVINJI PROTI RAKOVINJI PROTI RAKOVINJI PROTI RAKOVINĚ““““

- V nV nV nV některých kterých kterých kterých čllllááááncncncncíííích ch ch ch čteme i o potenciteme i o potenciteme i o potenciteme i o potenciáááálnlnlnlnííííchchchch
adeptech na Nobelovu cenuadeptech na Nobelovu cenuadeptech na Nobelovu cenuadeptech na Nobelovu cenu

- Člllláááánky ve vnky ve vnky ve vnky ve vššššech seriech seriech seriech serióóóóznznznzníííích periodikch periodikch periodikch periodikáááách, v bulvch, v bulvch, v bulvch, v bulváááárech,rech,rech,rech,
rozhlase, televizi, odborných rozhlase, televizi, odborných rozhlase, televizi, odborných rozhlase, televizi, odborných časopisech typu Vesmasopisech typu Vesmasopisech typu Vesmasopisech typu Vesmíííírrrr

- HovoHovoHovoHovoříííí se o se o se o se o „„„„NOVNOVNOVNOVÉÉÉÉ NADNADNADNADĚJI PROTI RAKOVINJI PROTI RAKOVINJI PROTI RAKOVINJI PROTI RAKOVINĚ““““

- V nV nV nV některých kterých kterých kterých čllllááááncncncncíííích ch ch ch čteme i o potenciteme i o potenciteme i o potenciteme i o potenciáááálnlnlnlnííííchchchch
adeptech na Nobelovu cenuadeptech na Nobelovu cenuadeptech na Nobelovu cenuadeptech na Nobelovu cenu



ÚÚÚÚRYVKY Z TISKU:RYVKY Z TISKU:RYVKY Z TISKU:RYVKY Z TISKU:ÚÚÚÚRYVKY Z TISKU:RYVKY Z TISKU:RYVKY Z TISKU:RYVKY Z TISKU:



ROZDROZDROZDROZDĚLENLENLENLENÍÍÍÍ ODBORNODBORNODBORNODBORNÉÉÉÉ I NEODBORNI NEODBORNI NEODBORNI NEODBORNÉÉÉÉ
VEVEVEVEŘEJNOSTI NA DVA TEJNOSTI NA DVA TEJNOSTI NA DVA TEJNOSTI NA DVA TÁÁÁÁBORY:BORY:BORY:BORY:
ROZDROZDROZDROZDĚLENLENLENLENÍÍÍÍ ODBORNODBORNODBORNODBORNÉÉÉÉ I NEODBORNI NEODBORNI NEODBORNI NEODBORNÉÉÉÉ
VEVEVEVEŘEJNOSTI NA DVA TEJNOSTI NA DVA TEJNOSTI NA DVA TEJNOSTI NA DVA TÁÁÁÁBORY:BORY:BORY:BORY:



NUTNOST PROVNUTNOST PROVNUTNOST PROVNUTNOST PROVÉÉÉÉST ST ST ST ŘÁÁÁÁDNÝ VÝZKUM:DNÝ VÝZKUM:DNÝ VÝZKUM:DNÝ VÝZKUM:NUTNOST PROVNUTNOST PROVNUTNOST PROVNUTNOST PROVÉÉÉÉST ST ST ST ŘÁÁÁÁDNÝ VÝZKUM:DNÝ VÝZKUM:DNÝ VÝZKUM:DNÝ VÝZKUM:

MZMZMZMZ
- ururururčuje 4 renomovanuje 4 renomovanuje 4 renomovanuje 4 renomovanáááá lllléééékakakakařskskskskáááá pracovipracovipracovipracoviššššttttě, kter, kter, kter, kteráááá majmajmajmajíííí
kakakakažddddéééé na 10 pacientech ve finna 10 pacientech ve finna 10 pacientech ve finna 10 pacientech ve fináááálnlnlnlníííí ffffáááázi onemocnzi onemocnzi onemocnzi onemocněnnnníííí
vyzkouvyzkouvyzkouvyzkouššššet et et et devitalizacidevitalizacidevitalizacidevitalizaci

Liga proti rakovinLiga proti rakovinLiga proti rakovinLiga proti rakovině
- vypisuje Grant na ovvypisuje Grant na ovvypisuje Grant na ovvypisuje Grant na ověřeneneneníííí metody metody metody metody 
devitalizacedevitalizacedevitalizacedevitalizace na zvna zvna zvna zvíííířececececíííích modelechch modelechch modelechch modelech

MZMZMZMZ
- ururururčuje 4 renomovanuje 4 renomovanuje 4 renomovanuje 4 renomovanáááá lllléééékakakakařskskskskáááá pracovipracovipracovipracoviššššttttě, kter, kter, kter, kteráááá majmajmajmajíííí
kakakakažddddéééé na 10 pacientech ve finna 10 pacientech ve finna 10 pacientech ve finna 10 pacientech ve fináááálnlnlnlníííí ffffáááázi onemocnzi onemocnzi onemocnzi onemocněnnnníííí
vyzkouvyzkouvyzkouvyzkouššššet et et et devitalizacidevitalizacidevitalizacidevitalizaci

Liga proti rakovinLiga proti rakovinLiga proti rakovinLiga proti rakovině
- vypisuje Grant na ovvypisuje Grant na ovvypisuje Grant na ovvypisuje Grant na ověřeneneneníííí metody metody metody metody 
devitalizacedevitalizacedevitalizacedevitalizace na zvna zvna zvna zvíííířececececíííích modelechch modelechch modelechch modelech



VÝSLEDKY OVVÝSLEDKY OVVÝSLEDKY OVVÝSLEDKY OVĚŘOVOVOVOVÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ NA NA NA NA ČTYTYTYTYŘECH ECH ECH ECH 
LLLLÉÉÉÉKAKAKAKAŘSKÝCH PRACOVISKÝCH PRACOVISKÝCH PRACOVISKÝCH PRACOVIŠŠŠŠTTTTÍÍÍÍCH:CH:CH:CH:
VÝSLEDKY OVVÝSLEDKY OVVÝSLEDKY OVVÝSLEDKY OVĚŘOVOVOVOVÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ NA NA NA NA ČTYTYTYTYŘECH ECH ECH ECH 
LLLLÉÉÉÉKAKAKAKAŘSKÝCH PRACOVISKÝCH PRACOVISKÝCH PRACOVISKÝCH PRACOVIŠŠŠŠTTTTÍÍÍÍCH:CH:CH:CH:

- SpornSpornSpornSpornéééé ---- dva pacienti ve velmi dobrdva pacienti ve velmi dobrdva pacienti ve velmi dobrdva pacienti ve velmi dobréééém stavum stavum stavum stavu
---- nnnněkolik jich zemkolik jich zemkolik jich zemkolik jich zemřelo jeelo jeelo jeelo ješšššttttě ppppřed dokoned dokoned dokoned dokončeneneneníííím experimentum experimentum experimentum experimentu

- StStStStíííížnostinostinostinosti ---- postup nebyl v souladu s pokyny autorpostup nebyl v souladu s pokyny autorpostup nebyl v souladu s pokyny autorpostup nebyl v souladu s pokyny autorů devitalizadevitalizadevitalizadevitalizačnnnníííí
metodymetodymetodymetody
---- pacienti dostpacienti dostpacienti dostpacienti dostáááávali chemoterapii, covali chemoterapii, covali chemoterapii, covali chemoterapii, což je v rozporu je v rozporu je v rozporu je v rozporu 
s principy s principy s principy s principy devitalizacedevitalizacedevitalizacedevitalizace
---- byly podvazovbyly podvazovbyly podvazovbyly podvazováááány leckdy jen spny leckdy jen spny leckdy jen spny leckdy jen spáááádovdovdovdovéééé uzliny, protouzliny, protouzliny, protouzliny, protože e e e 

sesesese
lllléééékakakakaři postupu bi postupu bi postupu bi postupu báááálililili

- SpornSpornSpornSpornéééé ---- dva pacienti ve velmi dobrdva pacienti ve velmi dobrdva pacienti ve velmi dobrdva pacienti ve velmi dobréééém stavum stavum stavum stavu
---- nnnněkolik jich zemkolik jich zemkolik jich zemkolik jich zemřelo jeelo jeelo jeelo ješšššttttě ppppřed dokoned dokoned dokoned dokončeneneneníííím experimentum experimentum experimentum experimentu

- StStStStíííížnostinostinostinosti ---- postup nebyl v souladu s pokyny autorpostup nebyl v souladu s pokyny autorpostup nebyl v souladu s pokyny autorpostup nebyl v souladu s pokyny autorů devitalizadevitalizadevitalizadevitalizačnnnníííí
metodymetodymetodymetody
---- pacienti dostpacienti dostpacienti dostpacienti dostáááávali chemoterapii, covali chemoterapii, covali chemoterapii, covali chemoterapii, což je v rozporu je v rozporu je v rozporu je v rozporu 
s principy s principy s principy s principy devitalizacedevitalizacedevitalizacedevitalizace
---- byly podvazovbyly podvazovbyly podvazovbyly podvazováááány leckdy jen spny leckdy jen spny leckdy jen spny leckdy jen spáááádovdovdovdovéééé uzliny, protouzliny, protouzliny, protouzliny, protože e e e 

sesesese
lllléééékakakakaři postupu bi postupu bi postupu bi postupu báááálililili



GRANT LIGY PROTI RAKOVINGRANT LIGY PROTI RAKOVINGRANT LIGY PROTI RAKOVINGRANT LIGY PROTI RAKOVINĚGRANT LIGY PROTI RAKOVINGRANT LIGY PROTI RAKOVINGRANT LIGY PROTI RAKOVINGRANT LIGY PROTI RAKOVINĚ

RealizaRealizaRealizaRealizačnnnníííí tým:tým:tým:tým:

- PracovnPracovnPracovnPracovnííííci tci tci tci tříííí vvvvědeckých deckých deckých deckých úúúústavstavstavstavů ČSAVSAVSAVSAV

- Dva chirurgovDva chirurgovDva chirurgovDva chirurgovéééé nemocnice v Neratovicnemocnice v Neratovicnemocnice v Neratovicnemocnice v Neratovicííííchchchch

- Dva veterinDva veterinDva veterinDva veterináááárnrnrnrníííí histopatologovhistopatologovhistopatologovhistopatologovéééé

- ZZZZáááástupce firmy DAKO stupce firmy DAKO stupce firmy DAKO stupce firmy DAKO CytomationCytomationCytomationCytomation

RealizaRealizaRealizaRealizačnnnníííí tým:tým:tým:tým:

- PracovnPracovnPracovnPracovnííííci tci tci tci tříííí vvvvědeckých deckých deckých deckých úúúústavstavstavstavů ČSAVSAVSAVSAV

- Dva chirurgovDva chirurgovDva chirurgovDva chirurgovéééé nemocnice v Neratovicnemocnice v Neratovicnemocnice v Neratovicnemocnice v Neratovicííííchchchch

- Dva veterinDva veterinDva veterinDva veterináááárnrnrnrníííí histopatologovhistopatologovhistopatologovhistopatologovéééé

- ZZZZáááástupce firmy DAKO stupce firmy DAKO stupce firmy DAKO stupce firmy DAKO CytomationCytomationCytomationCytomation



STUDIE STUDIE STUDIE STUDIE ---- DEVITALIZACEDEVITALIZACEDEVITALIZACEDEVITALIZACESTUDIE STUDIE STUDIE STUDIE ---- DEVITALIZACEDEVITALIZACEDEVITALIZACEDEVITALIZACE
PESPESPESPES

- KlinickKlinickKlinickKlinickéééé ppppříííípady z terpady z terpady z terpady z teréééénu (onu (onu (onu (oššššetetetetřeno veno veno veno vííííce nece nece nece než 150 ps150 ps150 ps150 psů))))
- RRRRůznznznznéééé onkologickonkologickonkologickonkologickéééé diagndiagndiagndiagnóóóózyzyzyzy

INBREDNINBREDNINBREDNINBREDNÍÍÍÍ LABORATORNLABORATORNLABORATORNLABORATORNÍÍÍÍ POTKAN LEWISPOTKAN LEWISPOTKAN LEWISPOTKAN LEWIS

- BuBuBuBuňky ze sady bunky ze sady bunky ze sady bunky ze sady buněčnnnnéééé linie RPSlinie RPSlinie RPSlinie RPS
- RRRRůznznznznáááá malignita malignita malignita malignita ---- mmmmáááálo malignlo malignlo malignlo maligníííí

---- ststststřednednednedněmalignmalignmalignmaligníííí
---- vysoce malignvysoce malignvysoce malignvysoce maligníííí

- SarkomSarkomSarkomSarkom
- Výhoda Výhoda Výhoda Výhoda –––– nnnnáááádorovdorovdorovdorovéééé bubububuňky vznikly spontky vznikly spontky vznikly spontky vznikly spontáááánnnnnnnníííí transformactransformactransformactransformacíííí

in vitro z in vitro z in vitro z in vitro z fibroblastfibroblastfibroblastfibroblastů potkana LEWISpotkana LEWISpotkana LEWISpotkana LEWIS

PESPESPESPES

- KlinickKlinickKlinickKlinickéééé ppppříííípady z terpady z terpady z terpady z teréééénu (onu (onu (onu (oššššetetetetřeno veno veno veno vííííce nece nece nece než 150 ps150 ps150 ps150 psů))))
- RRRRůznznznznéééé onkologickonkologickonkologickonkologickéééé diagndiagndiagndiagnóóóózyzyzyzy

INBREDNINBREDNINBREDNINBREDNÍÍÍÍ LABORATORNLABORATORNLABORATORNLABORATORNÍÍÍÍ POTKAN LEWISPOTKAN LEWISPOTKAN LEWISPOTKAN LEWIS

- BuBuBuBuňky ze sady bunky ze sady bunky ze sady bunky ze sady buněčnnnnéééé linie RPSlinie RPSlinie RPSlinie RPS
- RRRRůznznznznáááá malignita malignita malignita malignita ---- mmmmáááálo malignlo malignlo malignlo maligníííí

---- ststststřednednednedněmalignmalignmalignmaligníííí
---- vysoce malignvysoce malignvysoce malignvysoce maligníííí

- SarkomSarkomSarkomSarkom
- Výhoda Výhoda Výhoda Výhoda –––– nnnnáááádorovdorovdorovdorovéééé bubububuňky vznikly spontky vznikly spontky vznikly spontky vznikly spontáááánnnnnnnníííí transformactransformactransformactransformacíííí

in vitro z in vitro z in vitro z in vitro z fibroblastfibroblastfibroblastfibroblastů potkana LEWISpotkana LEWISpotkana LEWISpotkana LEWIS



VÝSLEDKY VÝSLEDKY VÝSLEDKY VÝSLEDKY ---- PSIPSIPSIPSIVÝSLEDKY VÝSLEDKY VÝSLEDKY VÝSLEDKY ---- PSIPSIPSIPSI
CELKEM OCELKEM OCELKEM OCELKEM OŠŠŠŠETETETETŘENO ENO ENO ENO ---- 157 ps157 ps157 ps157 psů, u prvn, u prvn, u prvn, u prvníííích 40 chybch 40 chybch 40 chybch 40 chybělo histologicklo histologicklo histologicklo histologickéééé

vyvyvyvyššššetetetetřeneneneníííí vzorku nvzorku nvzorku nvzorku náááádorudorudorudoru

- Karcinomy (nejKarcinomy (nejKarcinomy (nejKarcinomy (nejčastastastastěji mlji mlji mlji mlééééčnnnnéééé žlllláááázy)zy)zy)zy)
- AdenokarcinomyAdenokarcinomyAdenokarcinomyAdenokarcinomy
- AdenomyAdenomyAdenomyAdenomy
- BenignBenignBenignBenigníííí nnnnáááádorydorydorydory
- MelanomyMelanomyMelanomyMelanomy v tlamv tlamv tlamv tlamě

CELKEM OCELKEM OCELKEM OCELKEM OŠŠŠŠETETETETŘENO ENO ENO ENO ---- 157 ps157 ps157 ps157 psů, u prvn, u prvn, u prvn, u prvníííích 40 chybch 40 chybch 40 chybch 40 chybělo histologicklo histologicklo histologicklo histologickéééé
vyvyvyvyššššetetetetřeneneneníííí vzorku nvzorku nvzorku nvzorku náááádorudorudorudoru

- Karcinomy (nejKarcinomy (nejKarcinomy (nejKarcinomy (nejčastastastastěji mlji mlji mlji mlééééčnnnnéééé žlllláááázy)zy)zy)zy)
- AdenokarcinomyAdenokarcinomyAdenokarcinomyAdenokarcinomy
- AdenomyAdenomyAdenomyAdenomy
- BenignBenignBenignBenigníííí nnnnáááádorydorydorydory
- MelanomyMelanomyMelanomyMelanomy v tlamv tlamv tlamv tlamě

ZZZZÁÁÁÁVVVVĚRY:RY:RY:RY:

- ZLEPZLEPZLEPZLEPŠŠŠŠENENENENÍÍÍÍ KVALITY KVALITY KVALITY KVALITY ŽIVOTA IVOTA IVOTA IVOTA ---- ALE JEN NA URALE JEN NA URALE JEN NA URALE JEN NA URČITOU DOBU ITOU DOBU ITOU DOBU ITOU DOBU 
podle typu npodle typu npodle typu npodle typu náááádoru (karcinom doru (karcinom doru (karcinom doru (karcinom –––– cca pcca pcca pcca půl roku)l roku)l roku)l roku)

---- BENIGNBENIGNBENIGNBENIGNÍÍÍÍ NNNNÁÁÁÁDORY DORY DORY DORY ---- dobrdobrdobrdobráááá úúúúčinnostinnostinnostinnost
---- ČASTO SE PODVAZOVALO OPAKOVANASTO SE PODVAZOVALO OPAKOVANASTO SE PODVAZOVALO OPAKOVANASTO SE PODVAZOVALO OPAKOVANĚ ---- z dz dz dz důvodu recidivyvodu recidivyvodu recidivyvodu recidivy

ZZZZÁÁÁÁVVVVĚRY:RY:RY:RY:

- ZLEPZLEPZLEPZLEPŠŠŠŠENENENENÍÍÍÍ KVALITY KVALITY KVALITY KVALITY ŽIVOTA IVOTA IVOTA IVOTA ---- ALE JEN NA URALE JEN NA URALE JEN NA URALE JEN NA URČITOU DOBU ITOU DOBU ITOU DOBU ITOU DOBU 
podle typu npodle typu npodle typu npodle typu náááádoru (karcinom doru (karcinom doru (karcinom doru (karcinom –––– cca pcca pcca pcca půl roku)l roku)l roku)l roku)

---- BENIGNBENIGNBENIGNBENIGNÍÍÍÍ NNNNÁÁÁÁDORY DORY DORY DORY ---- dobrdobrdobrdobráááá úúúúčinnostinnostinnostinnost
---- ČASTO SE PODVAZOVALO OPAKOVANASTO SE PODVAZOVALO OPAKOVANASTO SE PODVAZOVALO OPAKOVANASTO SE PODVAZOVALO OPAKOVANĚ ---- z dz dz dz důvodu recidivyvodu recidivyvodu recidivyvodu recidivy



SOUHRN ZSOUHRN ZSOUHRN ZSOUHRN ZÁÁÁÁVVVVĚRRRRŮ ---- PSI:PSI:PSI:PSI:SOUHRN ZSOUHRN ZSOUHRN ZSOUHRN ZÁÁÁÁVVVVĚRRRRŮ ---- PSI:PSI:PSI:PSI:

- 14 dn14 dn14 dn14 dníííí po po po po devitalizadevitalizadevitalizadevitalizačnnnníííímmmm zzzzáááákroku dochkroku dochkroku dochkroku docháááázzzzíííí ke zvýke zvýke zvýke zvýššššeneneneníííí
hladiny hladiny hladiny hladiny cytotoxickýchcytotoxickýchcytotoxickýchcytotoxických T lymfocytT lymfocytT lymfocytT lymfocytů CD 8+, CD 8+, CD 8+, CD 8+, 
max. hladina CD 8+  nastmax. hladina CD 8+  nastmax. hladina CD 8+  nastmax. hladina CD 8+  nastáááávvvváááá 40. den po 40. den po 40. den po 40. den po devitalizacidevitalizacidevitalizacidevitalizaci

---- PozdPozdPozdPozději ale hladina CD 8+ klesji ale hladina CD 8+ klesji ale hladina CD 8+ klesji ale hladina CD 8+ klesáááá

- Asi za pAsi za pAsi za pAsi za půl roku se nl roku se nl roku se nl roku se náááádory objevujdory objevujdory objevujdory objevujíííí
znovu, po dalznovu, po dalznovu, po dalznovu, po dalšíšíšíším podvm podvm podvm podváááázzzzáááánnnníííí opopopopět, t, t, t, 
ale za poloviale za poloviale za poloviale za polovičnnnníííí dobu, i ndobu, i ndobu, i ndobu, i několikrkolikrkolikrkolikráááátttt

- Často metastasto metastasto metastasto metastáááázy v pliczy v pliczy v pliczy v plicííííchchchch

- Psi po zPsi po zPsi po zPsi po záááákroku vykazovali zvýkroku vykazovali zvýkroku vykazovali zvýkroku vykazovali zvýššššenou enou enou enou 
vitalitu vitalitu vitalitu vitalitu 

- 14 dn14 dn14 dn14 dníííí po po po po devitalizadevitalizadevitalizadevitalizačnnnníííímmmm zzzzáááákroku dochkroku dochkroku dochkroku docháááázzzzíííí ke zvýke zvýke zvýke zvýššššeneneneníííí
hladiny hladiny hladiny hladiny cytotoxickýchcytotoxickýchcytotoxickýchcytotoxických T lymfocytT lymfocytT lymfocytT lymfocytů CD 8+, CD 8+, CD 8+, CD 8+, 
max. hladina CD 8+  nastmax. hladina CD 8+  nastmax. hladina CD 8+  nastmax. hladina CD 8+  nastáááávvvváááá 40. den po 40. den po 40. den po 40. den po devitalizacidevitalizacidevitalizacidevitalizaci

---- PozdPozdPozdPozději ale hladina CD 8+ klesji ale hladina CD 8+ klesji ale hladina CD 8+ klesji ale hladina CD 8+ klesáááá

- Asi za pAsi za pAsi za pAsi za půl roku se nl roku se nl roku se nl roku se náááádory objevujdory objevujdory objevujdory objevujíííí
znovu, po dalznovu, po dalznovu, po dalznovu, po dalšíšíšíším podvm podvm podvm podváááázzzzáááánnnníííí opopopopět, t, t, t, 
ale za poloviale za poloviale za poloviale za polovičnnnníííí dobu, i ndobu, i ndobu, i ndobu, i několikrkolikrkolikrkolikráááátttt

- Často metastasto metastasto metastasto metastáááázy v pliczy v pliczy v pliczy v plicííííchchchch

- Psi po zPsi po zPsi po zPsi po záááákroku vykazovali zvýkroku vykazovali zvýkroku vykazovali zvýkroku vykazovali zvýššššenou enou enou enou 
vitalitu vitalitu vitalitu vitalitu 



VÝSLEDKY VÝSLEDKY VÝSLEDKY VÝSLEDKY ---- INBREDNINBREDNINBREDNINBREDNÍÍÍÍ LABORATORNLABORATORNLABORATORNLABORATORNÍÍÍÍ
POTKAN LEWIS POTKAN LEWIS POTKAN LEWIS POTKAN LEWIS 
VÝSLEDKY VÝSLEDKY VÝSLEDKY VÝSLEDKY ---- INBREDNINBREDNINBREDNINBREDNÍÍÍÍ LABORATORNLABORATORNLABORATORNLABORATORNÍÍÍÍ
POTKAN LEWIS POTKAN LEWIS POTKAN LEWIS POTKAN LEWIS 



SOUHRN ZSOUHRN ZSOUHRN ZSOUHRN ZÁÁÁÁVVVVĚRRRRŮ ---- POTKANI LEWIS:POTKANI LEWIS:POTKANI LEWIS:POTKANI LEWIS:SOUHRN ZSOUHRN ZSOUHRN ZSOUHRN ZÁÁÁÁVVVVĚRRRRŮ ---- POTKANI LEWIS:POTKANI LEWIS:POTKANI LEWIS:POTKANI LEWIS:

- ProdluProdluProdluProdlužuje puje puje puje přeeeežititititíííí zvzvzvzvíííířatatatat

- Ale zvyAle zvyAle zvyAle zvyššššuje tvorbu metastuje tvorbu metastuje tvorbu metastuje tvorbu metastááááz, nejz, nejz, nejz, nejčastastastastěji v plicji v plicji v plicji v plicííííchchchch

- PPPPřechodnechodnechodnechodně zvýzvýzvýzvýššššenenenenáááá exprese CD 8+ T lymfocytexprese CD 8+ T lymfocytexprese CD 8+ T lymfocytexprese CD 8+ T lymfocytů

- ProdluProdluProdluProdlužuje puje puje puje přeeeežititititíííí zvzvzvzvíííířatatatat

- Ale zvyAle zvyAle zvyAle zvyššššuje tvorbu metastuje tvorbu metastuje tvorbu metastuje tvorbu metastááááz, nejz, nejz, nejz, nejčastastastastěji v plicji v plicji v plicji v plicííííchchchch

- PPPPřechodnechodnechodnechodně zvýzvýzvýzvýššššenenenenáááá exprese CD 8+ T lymfocytexprese CD 8+ T lymfocytexprese CD 8+ T lymfocytexprese CD 8+ T lymfocytů



ZZZZÁÁÁÁVVVVĚRY RY RY RY ---- DEVITALIZACEDEVITALIZACEDEVITALIZACEDEVITALIZACEZZZZÁÁÁÁVVVVĚRY RY RY RY ---- DEVITALIZACEDEVITALIZACEDEVITALIZACEDEVITALIZACE

- U psU psU psU psů
- U potkanU potkanU potkanU potkanů
- U lidU lidU lidU lidíííí –––– nanananačerno proverno proverno proverno prováááádddděnnnnéééé operaceoperaceoperaceoperace

- U psU psU psU psů
- U potkanU potkanU potkanU potkanů
- U lidU lidU lidU lidíííí –––– nanananačerno proverno proverno proverno prováááádddděnnnnéééé operaceoperaceoperaceoperace

- PRODLOUPRODLOUPRODLOUPRODLOUŽÍÍÍÍ A ZKVALITNA ZKVALITNA ZKVALITNA ZKVALITNÍÍÍÍ O TROCHU O TROCHU O TROCHU O TROCHU ŽIVOT VE FINIVOT VE FINIVOT VE FINIVOT VE FINÁÁÁÁLNLNLNLNÍÍÍÍ
FFFFÁÁÁÁZI ONEMOCNZI ONEMOCNZI ONEMOCNZI ONEMOCNĚNNNNÍÍÍÍ

- ALE STIMULUJE TVORBU METASTALE STIMULUJE TVORBU METASTALE STIMULUJE TVORBU METASTALE STIMULUJE TVORBU METASTÁÁÁÁZZZZ

- POPOPOPOČÁÁÁÁTETETETEČNNNNÍÍÍÍ DOBA PO ODOBA PO ODOBA PO ODOBA PO OŠŠŠŠETETETETŘENENENENÍÍÍÍ DEVITALIZACDEVITALIZACDEVITALIZACDEVITALIZACÍÍÍÍ
VELMI NADVELMI NADVELMI NADVELMI NADĚJNJNJNJNÁÁÁÁ

- PAK PAK PAK PAK ÚÚÚÚČINKY PRUDCE ODEZNINKY PRUDCE ODEZNINKY PRUDCE ODEZNINKY PRUDCE ODEZNÍÍÍÍ A IMUNITNA IMUNITNA IMUNITNA IMUNITNÍÍÍÍ SYSTSYSTSYSTSYSTÉÉÉÉMMMM
JAKOBY JAKOBY JAKOBY JAKOBY „„„„KOLABUJEKOLABUJEKOLABUJEKOLABUJE““““

- PRODLOUPRODLOUPRODLOUPRODLOUŽÍÍÍÍ A ZKVALITNA ZKVALITNA ZKVALITNA ZKVALITNÍÍÍÍ O TROCHU O TROCHU O TROCHU O TROCHU ŽIVOT VE FINIVOT VE FINIVOT VE FINIVOT VE FINÁÁÁÁLNLNLNLNÍÍÍÍ
FFFFÁÁÁÁZI ONEMOCNZI ONEMOCNZI ONEMOCNZI ONEMOCNĚNNNNÍÍÍÍ

- ALE STIMULUJE TVORBU METASTALE STIMULUJE TVORBU METASTALE STIMULUJE TVORBU METASTALE STIMULUJE TVORBU METASTÁÁÁÁZZZZ

- POPOPOPOČÁÁÁÁTETETETEČNNNNÍÍÍÍ DOBA PO ODOBA PO ODOBA PO ODOBA PO OŠŠŠŠETETETETŘENENENENÍÍÍÍ DEVITALIZACDEVITALIZACDEVITALIZACDEVITALIZACÍÍÍÍ
VELMI NADVELMI NADVELMI NADVELMI NADĚJNJNJNJNÁÁÁÁ

- PAK PAK PAK PAK ÚÚÚÚČINKY PRUDCE ODEZNINKY PRUDCE ODEZNINKY PRUDCE ODEZNINKY PRUDCE ODEZNÍÍÍÍ A IMUNITNA IMUNITNA IMUNITNA IMUNITNÍÍÍÍ SYSTSYSTSYSTSYSTÉÉÉÉMMMM
JAKOBY JAKOBY JAKOBY JAKOBY „„„„KOLABUJEKOLABUJEKOLABUJEKOLABUJE““““



JAK TO S METODOU DEVITALIZACE JAK TO S METODOU DEVITALIZACE JAK TO S METODOU DEVITALIZACE JAK TO S METODOU DEVITALIZACE 
DOPADLO?DOPADLO?DOPADLO?DOPADLO?
JAK TO S METODOU DEVITALIZACE JAK TO S METODOU DEVITALIZACE JAK TO S METODOU DEVITALIZACE JAK TO S METODOU DEVITALIZACE 
DOPADLO?DOPADLO?DOPADLO?DOPADLO?

- TiskovTiskovTiskovTiskováááá konference konference konference konference ---- jaro 2004 jaro 2004 jaro 2004 jaro 2004 ---- v rv rv rv ráááámci Grantu Ligy proti rakovinmci Grantu Ligy proti rakovinmci Grantu Ligy proti rakovinmci Grantu Ligy proti rakovině

- VyhodnocenVyhodnocenVyhodnocenVyhodnoceníííí experimentu na lidech (4nemocnice) experimentu na lidech (4nemocnice) experimentu na lidech (4nemocnice) experimentu na lidech (4nemocnice) ---- vyznvyznvyznvyznělo spornlo spornlo spornlo sporně

- Rozpaky odbornRozpaky odbornRozpaky odbornRozpaky odbornéééé veveveveřejnostiejnostiejnostiejnosti

- UUUUž nikdo nemnikdo nemnikdo nemnikdo neměl nadl nadl nadl naději dostat na tuto prji dostat na tuto prji dostat na tuto prji dostat na tuto prááááci grantovci grantovci grantovci grantovéééé penpenpenpeníííízezezeze

- Z Z Z Z úúúústnstnstnstníííího podho podho podho podáááánnnníííí vvvvííííme, me, me, me, že pacienti, ktee pacienti, ktee pacienti, ktee pacienti, kteříííí se nelegse nelegse nelegse nelegáááálnlnlnlně llllééééčiliiliiliili
metodou metodou metodou metodou devitalizacedevitalizacedevitalizacedevitalizace zemzemzemzemřeli (veli (veli (veli (věttttššššinou) do dvou let po zinou) do dvou let po zinou) do dvou let po zinou) do dvou let po záááákroku nakroku nakroku nakroku na
progresi nprogresi nprogresi nprogresi náááádorudorudorudoru

- TiskovTiskovTiskovTiskováááá konference konference konference konference ---- jaro 2004 jaro 2004 jaro 2004 jaro 2004 ---- v rv rv rv ráááámci Grantu Ligy proti rakovinmci Grantu Ligy proti rakovinmci Grantu Ligy proti rakovinmci Grantu Ligy proti rakovině

- VyhodnocenVyhodnocenVyhodnocenVyhodnoceníííí experimentu na lidech (4nemocnice) experimentu na lidech (4nemocnice) experimentu na lidech (4nemocnice) experimentu na lidech (4nemocnice) ---- vyznvyznvyznvyznělo spornlo spornlo spornlo sporně

- Rozpaky odbornRozpaky odbornRozpaky odbornRozpaky odbornéééé veveveveřejnostiejnostiejnostiejnosti

- UUUUž nikdo nemnikdo nemnikdo nemnikdo neměl nadl nadl nadl naději dostat na tuto prji dostat na tuto prji dostat na tuto prji dostat na tuto prááááci grantovci grantovci grantovci grantovéééé penpenpenpeníííízezezeze

- Z Z Z Z úúúústnstnstnstníííího podho podho podho podáááánnnníííí vvvvííííme, me, me, me, že pacienti, ktee pacienti, ktee pacienti, ktee pacienti, kteříííí se nelegse nelegse nelegse nelegáááálnlnlnlně llllééééčiliiliiliili
metodou metodou metodou metodou devitalizacedevitalizacedevitalizacedevitalizace zemzemzemzemřeli (veli (veli (veli (věttttššššinou) do dvou let po zinou) do dvou let po zinou) do dvou let po zinou) do dvou let po záááákroku nakroku nakroku nakroku na
progresi nprogresi nprogresi nprogresi náááádorudorudorudoru



ZHODNOCENZHODNOCENZHODNOCENZHODNOCENÍÍÍÍ::::ZHODNOCENZHODNOCENZHODNOCENZHODNOCENÍÍÍÍ::::

- NeNeNeNeššššťastný nastný nastný nastný náááástup mstup mstup mstup méééédidididiíííí

- Spory odbornSpory odbornSpory odbornSpory odbornííííkkkků

- VVVVšššše vypadalo dlouho velmi nade vypadalo dlouho velmi nade vypadalo dlouho velmi nade vypadalo dlouho velmi nadějnjnjnjně

- CESTA MCESTA MCESTA MCESTA MĚLA VLA VLA VLA VÉÉÉÉST OBRST OBRST OBRST OBRÁÁÁÁCENCENCENCENĚ::::
pepepepečlivý výzkum na vlivý výzkum na vlivý výzkum na vlivý výzkum na vííííce druzce druzce druzce druzíííích laboratornch laboratornch laboratornch laboratornííííchchchch
zvzvzvzvíííířat, zat, zat, zat, zíííískskskskáááánnnníííí dostatedostatedostatedostatečnnnnéééého mnoho mnoho mnoho množstvstvstvstvíííí seriseriseriserióóóóznznznznííííchchchch
výsledkvýsledkvýsledkvýsledků, publikace v odborných , publikace v odborných , publikace v odborných , publikace v odborných časopisech, asopisech, asopisech, asopisech, ……………………
medializacemedializacemedializacemedializace

- NeNeNeNeššššťastný nastný nastný nastný náááástup mstup mstup mstup méééédidididiíííí

- Spory odbornSpory odbornSpory odbornSpory odbornííííkkkků

- VVVVšššše vypadalo dlouho velmi nade vypadalo dlouho velmi nade vypadalo dlouho velmi nade vypadalo dlouho velmi nadějnjnjnjně

- CESTA MCESTA MCESTA MCESTA MĚLA VLA VLA VLA VÉÉÉÉST OBRST OBRST OBRST OBRÁÁÁÁCENCENCENCENĚ::::
pepepepečlivý výzkum na vlivý výzkum na vlivý výzkum na vlivý výzkum na vííííce druzce druzce druzce druzíííích laboratornch laboratornch laboratornch laboratornííííchchchch
zvzvzvzvíííířat, zat, zat, zat, zíííískskskskáááánnnníííí dostatedostatedostatedostatečnnnnéééého mnoho mnoho mnoho množstvstvstvstvíííí seriseriseriserióóóóznznznznííííchchchch
výsledkvýsledkvýsledkvýsledků, publikace v odborných , publikace v odborných , publikace v odborných , publikace v odborných časopisech, asopisech, asopisech, asopisech, ……………………
medializacemedializacemedializacemedializace



CO BY ASI NASTALO, KDYBY BYL V PCO BY ASI NASTALO, KDYBY BYL V PCO BY ASI NASTALO, KDYBY BYL V PCO BY ASI NASTALO, KDYBY BYL V PŘÍÍÍÍPADPADPADPADĚ
DEVITALIZACE ZVOLEN SPRDEVITALIZACE ZVOLEN SPRDEVITALIZACE ZVOLEN SPRDEVITALIZACE ZVOLEN SPRÁÁÁÁVNÝ POSTUP?VNÝ POSTUP?VNÝ POSTUP?VNÝ POSTUP?
CO BY ASI NASTALO, KDYBY BYL V PCO BY ASI NASTALO, KDYBY BYL V PCO BY ASI NASTALO, KDYBY BYL V PCO BY ASI NASTALO, KDYBY BYL V PŘÍÍÍÍPADPADPADPADĚ
DEVITALIZACE ZVOLEN SPRDEVITALIZACE ZVOLEN SPRDEVITALIZACE ZVOLEN SPRDEVITALIZACE ZVOLEN SPRÁÁÁÁVNÝ POSTUP?VNÝ POSTUP?VNÝ POSTUP?VNÝ POSTUP?

- Dlouhodobý výzkum by moDlouhodobý výzkum by moDlouhodobý výzkum by moDlouhodobý výzkum by možnnnnáááá ukukukukáááázal, zal, zal, zal, že metoda me metoda me metoda me metoda může ve ve ve v
nnnněkterkterkterkteréééé situaci pomoci, napsituaci pomoci, napsituaci pomoci, napsituaci pomoci, např. pacient. pacient. pacient. pacientům s m s m s m s infaustninfaustninfaustninfaustníííí
prognprognprognprognóóóózou zkvalitnit konec zou zkvalitnit konec zou zkvalitnit konec zou zkvalitnit konec životaivotaivotaivota

- PoPoPoPočáááátetetetečnnnníííí „„„„nnnnáááástupstupstupstup““““ imunitnimunitnimunitnimunitníííí odpovodpovodpovodpovědi by se modi by se modi by se modi by se možnnnnáááá dal podal podal podal po
daldaldaldalšíšíšíším bm bm bm bááááddddáááánnnníííí nnnnějak nebo njak nebo njak nebo njak nebo něčíííím doplnit, aby se imunitnm doplnit, aby se imunitnm doplnit, aby se imunitnm doplnit, aby se imunitníííí
systsystsystsystéééém m m m „„„„nepnepnepnepřesytilesytilesytilesytil““““ a pokraa pokraa pokraa pokračoval v bojioval v bojioval v bojioval v boji

- Dlouhodobý výzkum by moDlouhodobý výzkum by moDlouhodobý výzkum by moDlouhodobý výzkum by možnnnnáááá ukukukukáááázal, zal, zal, zal, že metoda me metoda me metoda me metoda může ve ve ve v
nnnněkterkterkterkteréééé situaci pomoci, napsituaci pomoci, napsituaci pomoci, napsituaci pomoci, např. pacient. pacient. pacient. pacientům s m s m s m s infaustninfaustninfaustninfaustníííí
prognprognprognprognóóóózou zkvalitnit konec zou zkvalitnit konec zou zkvalitnit konec zou zkvalitnit konec životaivotaivotaivota

- PoPoPoPočáááátetetetečnnnníííí „„„„nnnnáááástupstupstupstup““““ imunitnimunitnimunitnimunitníííí odpovodpovodpovodpovědi by se modi by se modi by se modi by se možnnnnáááá dal podal podal podal po
daldaldaldalšíšíšíším bm bm bm bááááddddáááánnnníííí nnnnějak nebo njak nebo njak nebo njak nebo něčíííím doplnit, aby se imunitnm doplnit, aby se imunitnm doplnit, aby se imunitnm doplnit, aby se imunitníííí
systsystsystsystéééém m m m „„„„nepnepnepnepřesytilesytilesytilesytil““““ a pokraa pokraa pokraa pokračoval v bojioval v bojioval v bojioval v boji


