Rakovina tlustého st eva – m žeme snížit nebezpe í rozvinutí
choroby?
Ano, m žeme. A to p esto, že rakovina tlustého st eva a kone níku je plíživé onemocn ní,
které v po áte ních fázích je bez z etelných, tj. okem rozpoznatelných p íznak .
Za íná v tšinou jako žlázové slizni ní výr stky, tzv. polypy, které ješt nemají rakovinnou
strukturu. Ale postupn se n které z nich p em ují ve zhoubné nádory, jejichž áste ky
mohou být zaneseny i do vzdálených orgán , kde vytvo í další ložiska – metastázy.
P íznakem p ítomnosti polyp v po áte ních fázích, kdy ješt nejsou zhoubné, je nepatrné
krvácení z t chto útvar do stolice, tak nepatrné, že je pouhým okem nerozpoznáme. Krev ve
stolici je však dokazatelná jednoduchým, ale velmi citlivým chemickým testem – testem na
okultní (skryté) krvácení.
Tento test i p íslušné informace získáte u svého praktického léka e. Test je diskrétní, m žete
si ho ud lat sami doma a pak odevzdat svému léka i. Je pln hrazen zdravotními
pojiš ovnami.
Je to nejsnadn jší zp sob, jak toto nebezpe í odhalit ve stádiu, kdy je ješt zdánliv n mé, ale
sou asn kdy je pravd podobnost úplného vylé ení nejv tší. Proto by m l být opakován
v intervalu 1-2 let
eská republika je ve sv tovém m ítku na prvním míst v onemocn ní rakovinou tlustého
st eva a kone níku.
V R onemocní ro n asi 7500 lidí a 5000 nemocných na tuto chorobu umírá. Je to druhá
nej ast jší p í ina úmrtí u nádorových onemocn ní, jak u muž , tak i u žen. A to p esto, že
tém 95 % p ípad je vylé itelných, pokud jsou zjišt ny v po áte ní fázi, zatímco u
rozvinutého onemocn ní je možnost úplného vylé ení velmi malá. Ohroženou skupinou jsou
muži i ženy po 50. roce v ku.
Dnes si nem žeme st žovat na nedostatek informací z r zných zdroj . Na p íklad v
ekárnách praktických léka najdeme informa ní, srozumitelné letáky k nejr zn jším
zdravotním problém m a jejich lé ení. Záleží jen na nás, zda tyto informace vnímáme a
rozumn je nepodce ujeme.
Opatrujte se, váš život za to stojí.

