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LÉČEBNÝ ALGORITMUS: KARCINOM KONEČNÍKU  

(C20, ≤ 12cm od anal verge) 

 

Diagnostický algoritmus vychází z kolonoskopického nálezu a stagingu (tumor  ≤ 12cm 

od análního okraje): 

1. cT1N0M0 (G1-2)*  1.1. T.E.M. (Transanal Endoscopic Microsurgery) 

1.2. při nepříznivé lokalizaci, event. definitivním 

histologickém nálezu (pT1sm3 – pT4, G3) radikální resekce  

 

2. cT1sm3N0M0 (G3) 2.1. radikální resekce (open, laparoscopy, DaVinci) 

cT2-3aN0M0 

 

3. cT3bcd-N0 M0  3.1. neoadjuvantní RT/CHT  

cCRMpozit (≤ 1mm)            (8 týdnů po ukončení: MRI  ± CT abdomenu; operace)** 

cTxN+M0    3.1.1. ycT1-3abN0M0: radikální resekce 

3.1.2. ycCRMpozit (≤ 1mm) radikální resekce ± IORT 

3.1.3.   ycT0N0M0: „wait and see“ protokol*** 

 

4. cTxNxM1a(hepar) 4.1.  operace 

4.1.1. radikální resekce rekta – následně  

4.1.1.1. resekce jaterních MTS 

4.1.1.2. systémová terapie – následně restaging 

  ad operace MTS (event. ablace, ….) 

              ad paliativní CHT ± biologická th. ± RT 

   ad 4.3. 

4.1.2. paliativní resekce rekta/stomie ± paliativní CHT 

4.1.3.  „Liver first“ resekce – následně ad 3.1.        

4.2. iniciální systémová terapie – následně restaging 

ad 4.1. 

ad 4.3. 

ad paliativní CHT ± biologická th. ± RT 

4.3. symptomatická terapie 

 

5. cTxNxM1b  5.1. iniciální systémová terapie – následně restaging 

5.1.1. operace 

          5.1.1.1. resekce MTS; následně resekce rekta 



5.1.1.2. paliativní operace ± paliativní CHT 

5.1.2. paliativní systémová terapie 

    5.2.     CHT + RT – následně restaging 

     ad 5.1.1.  

     ad 5.1.2.    

5.3. symptomatická terapie 

 

* pokud se jedná a geriatrického pacienta se závažnou komorbiditou může být zvažována 

T.E.M. i u vyššího stadia nemoci (cT2-3ab) a nepříznivého gradingu (G3) s následní aplikaci 

CH/RT, event. samostatné RT 

**pokud při MRI rekta u pacientů po neadjuvantní CH/RT nedojde k downsizeingu, je 

rozhodnutím rentgenologa doplněno CT celého abdomenu k vyloučení vzdálených MTS 

***u pacientů vyššího věku a závažné komrbidity s vysokým operačním rizikem (zhodnocení 

anesteziologem) s kompletní klinickou odpovědí je nutné postupovat v dispenzarizaci dle 

protokolu „wait and see“ (P – RC/WS/2012)  

Terapeutický plán je stanoven doporučením multidisciplinární onkologické komise. 

Jeho změna na kterémkoliv stupni by měla být vázaná na opakovanou referenci případu 

v rámci multidisciplinární komise. 

 


