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Incidence a mortalita
ZN jater 

a intrahepat. žluč. cest



• pokles výskytu v ČR z důvodu očkování proti HBV

• celosvětově vzrůstá incidence – 6. místo celosvětově (nejvyšší výskyt v Mongolsku)

• 5 leté přežití bez rozlíšení stadií je 11%Hepatocelulární 
karcinom



častěji u mužů

nejčastěji mezi 65-79 rokem



Rizikové faktory hepatocelulárního 
karcinomu

HBV, HCV Alkohol

HAKNASH

Aflatoxin

až90% případůHCC

jaterní selhání, cirhóza jater
více než 80g/den, 10 let navýšení 
incidence HCC 5x 

pacienti s metabol. sy

Abúzus vedoucí k cirhóze jater

v subsaharské Africe

Metabolické 
onemocnění
hemochromatóza, tyrosinemie



Incidence a mortalita
ZN žlučníku 

a žlučových cest



Medián přežití je kolem 
6 měsíců

Maximum je po 70. roce 
života. Více u žen (2-2,5x)



Rizikové faktory
Ca žlučníku

Chronická zánětlivá 
onemocnění

Cholecystolitiáza

porcelánový žlučník

Ulcerózní kolitida
Crohnova choroba

Sklerotizující cholangoitída

Parazitární onemocnění 

Žlučníkové polypy větší 
než 1 cm

Vrozené anomálie 
žlučových cest

Expozice 
metylenchloridu a 

monomeru 
vinylchloridu



Incidence a mortalita
ZN slinivky břišní

5leté přežití se pohybuje mezi 6–9 %



Nejčastěji 65-79 let (50 % případů).

Muži stejně často jako ženy.









V současné doběpředstavuje třetí nejčastější příčinu 
úmrtí na zhoubné nádorové onemocnění ve vyspělých 

zemích !



chronická pankreatitida a 

idiopatická trombóza

Vysoké a střední riziko

Etiologie a rizikové faktory 
karcinomu pankreatukouření

diabetes

obezita

Nízké riziko

HBV, HCV, H. pylori

KS jiná než 0, alkoholici

po gastrektomii, po 

CHCE

vyšší spotřeba 

červeného masa 

a/nebo cukrů

genetika



Dědičnost

10 % pacientůmá příbuzného 
s Ca pankreatu

20 % hereditární sy 80% familiární forma

Lynchův syndrom

Hereditární 
predispozice ke 

karcinomu prsu a 
ovaria

Syndrom familiárního 
melanomu

Peutz-Jeghersův 
syndrom

Hereditární 
pankreatitida

FAP

Li-Fraumeni 
syndrom



Ochranné faktory

Mírný ochranný faktor má :

• vyšší konzumace ovoce, zeleniny, kyseliny listové

• fyzická aktivita

• dlouhodobé podávání metforminu
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