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8LETÉ PŘEŽITÍ PO ONKOLOGICKÉ DG DLE KOUŘENÍ 
USA (A),  AUSTRÁLIE (B)

O’Connell, D: Smoking cessation after cancer, J Clin Oncology, 2014



Diegues Linhas et al.:Smoking cessation before initiation of chemotherapy in metastatic non-small cell lung cancer: influence on prognosis
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132018000500436&lng=en&nrm=iso&tlng=en

KOUŘENÍ, CHEMOTERAPIE A DOBA PŘEŽITÍ 
– SKVAMOZNÍ CA

Overall survival (OS) in patients with squamous cell 
carcinoma according to their smoking status 
at chemotherapy (CT) initiation. Cum: cumulative.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132018000500436&lng=en&nrm=iso&tlng=en


LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU = 
PREVENCE CA PLIC…



…ALE TAKÉ SOUČÁST LÉČBY CA PLIC



BENEFITY ABSTINENCE

• Delší přežití
• Lepší odpověď na radioterapii
• Méně nežádoucích účinků chemoterapie
• Větší účinnost chemoterapie
• Lepší psychický stav, méně deprese
• Snížení stresu
• Snazší dechová rehabilitace
• Lepší funkce srdce a plic
• Lepší kvalita života, lepší chuť, spánek, energie
• Méně časté sekundární nádory



CHEMOTERAPIE (CHT)

• kouření může snižovat účinnost CHT až o 40%
• změny metabolismu léčiv u kuřáků – ovlivnění farmakokinetiky → i účinnosti 

protinádorové CHT (erlotinib, irinotekan, efitinib)
• ovlivněn také výskyt nežádoucích účinků protinádorové chemoterapie při 

používání taxanů (docetaxel, paklitaxel) a gemcitabinu
• navíc přímé karcinogenní působení polycyklických aromatických uhlovodíků…
….
Léky metabolizované na P450 
CYP1A1/2, CYP2D6, CYP3A4

Králíková E. et al., Čas. Lék. čes. 2018; 157: 244–247



EMPATICKY: “Chápu, že je těžké přestat, 
ale pro vaše zdraví nutné”



LÉČBA OBECNĚ
• Každý lékař/sestra/jiný zdravotník: krátká intervence při každém 

klinickém kontaktu
• Intenzivní léčby k dispozici těm, kdo chtějí přestat a potřebují 
• Hrazení léčby personálu a hrazení medikace pacientům
• Kontakty na SLZT.CZ (Společnost pro léčbu závislosti na tabáku)
- 43 center pro závislé na tabáku
- přes 200 vyškolených amb. lékařů
- přes 150 lékáren poskytujících poradenství
- mobilní aplikace „QUITNOW!“ (přes 50 000 českých kuřáků)
- telefonní linka 800 350 000

Fiore et al., 2008



KOUŘENÍ A LDCT SCREENING

• Pub Med: přes 700 publikací „lung cancer screening“ a „smoking 
cessation“.

• Teachable moment
• Tištěné info + krátké doporučení + kontakty na podporu v odvykání
• V den vyšetření, před oznámením výsledku
• Ne povinná léčba součástí LDCT (může odradit)
• Negativní výsledek neznamená podporu kouření



SCALE (SMOKING CESSATION WITHIN THE
CONTEXT OF LUNG CANCER SCREENING)



PAIRING SMOKING-CESSATION SERVICES WITH LUNG CANCER
SCREENING: A CLINICAL GUIDELINE FROM THE ASSOCIATION
FOR THE TREATMENT OF TOBACCO USE AND DEPENDENCE AND 
THE SOCIETY FOR RESEARCH ON NICOTINE AND TOBACCO



V DEN LDCT BY MĚL PACIENT DOSTAT

• Informace o různých klinických souvislostech/komorbiditách kouření, 
dělené brožurky/letáky dle jednotlivých témat, aby si mohli vybrat

• Svépomocné materiály o principu a možnostech léčby závislosti na 
tabáku včetně kontaktů na možnosti podpory odvykání kouření

• Zprávu o doporučené léčbě pro praktického/ošetřujícího lékaře, 
navazující kontroly, v případě nezájmu o abstinenci zprávu o způsobu 
motivace (předané materiály)



https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/declaration-from-iaslc-tobacco-cessation-after-cancer-diagnosis



IASLC, 2019

• Screening užívání tabáku u všech pacientů
• Léčba závislosti na tabáku = součást onkologické péče
• Edukace v rámci „cancer management“: výcvik v komunikaci s 

pacienty o kouření a v léčbě závislosti na tabáku 
• Léčba závislosti na tabáku i léky hrazeny
• Kouření na začátku i během studie = obligatorní součást všech  

prospektivních klinických studií
• Klinické studie v onkologii = zahrnutí léčby závislosti na tabáku









NHS, UK







KANADA



BUDE SCHÉMA LÉČBY ZÁVISLOSTI NA 
TABÁKU V MODRÉ KNIZE?



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST 
VĚNOVANOU KOUŘENÍ VAŠICH 
PACIENTŮ
Eva Králíková

tým Centra pro závislé na tabáku
III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

WWW.SLZT.CZ
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