
Příloha č. 2 
 
Provedení TOKS testu ve screeningu KRCA 
 
Screeningem kolorektálního karcinomu se rozumí organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný 
záchyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku u bezpříznakových osob. V České republice je program 
dvoustupňový, založen na provádění vyšetření na okultní krvácení ve stolici (TOKS), které jsou v případě 
pozitivity indikací ke kolonoskopickému vyšetření.  Pravidla screningu popisuje Věstník MZ ČR. 
 
K dosažení populačního rozměru screeningu je podmínkou zvaní všech osob z cílové skupiny.  Zvaní aktivně 
realizuje registrující lékař podle registru pacientů nebo je zvaní organizováno centrálně, pojišťovnami nebo 
státními orgány. Screeningový program zahrnuje: depistážní test na okultní krvácení, časnou diagnostiku - 
kolonoskopii, profylaxi - endoskopickou polypektomii a dispenzarizaci. 
 
Depistážní program asymptomatických jedinců ve věku nad 50 let 
Test na okultní krvácení (TOKS) se provádí v populaci asymptomatických osob obou pohlaví ve věku nad 50 let. 
Doporučená horní věková hranice je 75 let, ale přístup je individuální, podle celkového zdravotního stavu a 
schopnosti osoby absolvovat diagnostický program v případě pozitivního TOKS ve stolici.  
TOKS se ve věku 50-55 let provádí v jednoročním intervalu. Od věku 55 let se nabízí buď opakovaný test na 
okultní krvácení do stolice ve dvouletém intervalu nebo jako alternativní metoda primární screeningová 
kolonoskopie, která může být, v případě, že nález byl normální,  v intervalech 10 let zopakována.  
 
Doporučenou metodou pro TOKS je kvantitativní imunochemický test prováděný na přístrojích, které jsou 
zapojeny do systémů externí kontroly kvality, a umožňují nastavitelnost cut off. 
 
Kvantitativní imunochemický test má tyto přednosti : 
 
1. TOKS je založen na skutečnosti, že většina kolorektálních karcinomů a větších adenomů ztrácí do stolice malé 
množství krve, a natrávený hemoglobin pak lze testem detekovat. 

2. Imunochemické testy jsou založeny na principu stanovení lidského hemoglobinu ve stolici reakcí s protilátkou 
v testu. Jsou pro pacienty přijatelnější, nevyžadují dietu, umožňují jednodušší odběr vzorku, automatické 
vyhodnocení a vyznačují se vyšší senzitivitou i při odběru ze vzorku jedné stolice.  

3. Programy s imunochemickými testy dosahují vyšší adherenci a compliance  ve screeningu. 

4. Imunochemické testy kvantitativní jsou vyhodnocovány na automatizovaných analyzátorech a odběrové 
pomůcky umožňují kvantitativní odběr vzorku. Automatizované analyzátory umožňují nastavit optimální cut-off. 
Nastavení cut-off se řídí epidemiologickými hledisky.  

Osobě s pozitivním nálezem lékař poskytne potřebné informace o dalším diagnostickém postupu, včetně 
informace o kolonoskopické metodě a o přípravě na kolonoskopii. Vystaví doporučení na příslušné 
gastroenterologické pracoviště. Stejně tak postupuje, rozhodne-li se osoba pro primární screeningovou 
kolonoskopii v 55.roce života.   
 
Aktuální doporučení odborných společností k screenigovému programu ČLS JEP zahrnuje:  
 
a) Utlumit používání guajakových testů do 31.12.2012 

b) Pro screening používat imunochemické testy, a to takové, které jsou prováděny na přístrojích, které jsou 
zapojeny do systémů externí kontroly kvality, a umožňují nastavitelnost cut off. 

c) V organizaci screeningu zajistit zvaní pacientů z cílové skupiny.   

 
 
 
 
 
 
 
 




