
Je sarkoidóza spojena s vyšším výskytem nádorových onemocnění?  

- M. Doubková, I. Binková, J. Skřičková 

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF Masarykovy univerzity a FN Brno  

SOUHRN 

Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění neznámé etiologie s plicními a mimoplicními 

projevy. U pacientů se sarkoidózou jsou popisována nádorová onemocnění, postihující 

hematopoetický systém nebo solidní tumory. Ve světové lékařské literatuře nacházíme řadu prací 

zabývajících se výskytem malignit u sarkoidózy. Některé studie zaznamenaly zvýšený výskyt 

zhoubných onemocnění u pacientů se sarkoidózou. Podle retrospektivních studií při společném 

výskytu sarkoidózy a zhoubného onemocnění zpravidla předchází sarkoidóza vzniku nádoru. Ve 

validních studiích ale nebylo zvýšení výskytu malignit u sarkoidózy přesvědčivě prokázáno a 

sarkoidóza se za prekancerózní stav nepovažuje. Naše retrospektivní analýza zahrnovala celkem 170 

nemocných se sarkoidózou. V této analýze jsme se zaměřili na roky 2005 – 2007, abychom mohli 

námi zjištěnou incidenci a prevalenci zhoubných onemocnění u nemocných se sarkoidózou porovnat 

s incidencí a prevalencí všech zhoubných nádorů v populaci, uváděnou v Národním onkologickém 

registru za tyto roky. Do studie byli zařazeni pacienti se sarkoidózou, u kterých byla diagnóza 

zhoubného onemocnění stanovena po stanovení diagnózy sarkoidózy nebo současně. V naší 

retrospektivní studii byla prevalence zhoubných nádorových onemocnění u pacientů se sarkoidózou v 

letech 2005 – 2007 následující: 813/100 000 (2005), 2 739/100 000 (2006) a 2 941/100 000 (2007). V 

české populaci byla v letech 2005 - 2007 prevalence všech zhoubných nádorových onemocnění tato: 

3 552/100 000 (2005), 3 703/100 000 (2006) a 3 865/100 000. Incidence nádorových onemocnění u 

pacientů se sarkoidózou za sledované období byla v našem souboru: 0/100 000 (2005), 2 054/100 

000 (2006), a 588/100 000 (2007). Incidence všech zhoubných nádorových onemocnění v České 

republice byla následující: 698/100 000 (2005), 700/100 000 (2006) a 738/100 000 (2007). 

Neprokázali jsme statisticky významnou odchylku v incidenci a prevalenci nádorů u pacientů se 

sarkoidózou ve srovnání s celou populací. 
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