
Lékaři zjišťují, kolik Čechů má v žaludku Helicobacter 
Ten může způsobit i rakovinu žaludku 

 

Praha/Karlovy Vary, 23. 11. 2022 – Bakterie, která napadá sliznici žaludku, může u některých lidí 

způsobit rakovinu žaludku. Helicobacter pylori (H. pylori) má v sobě podle posledních zjištění asi 

25 % české populace. U většiny svých nositelů „nezlobí“, ale u části lidí způsobuje zažívací 

problémy, vředy a někdy rakovinu žaludku. Gastroenterologové začnou od ledna příštího roku 

přesněji zjišťovat, kolik Čechů tuto bakterii v sobě má a jak reagují na léčbu. Společně 

s Německem prozkoumají útroby 20 000 jedinců v rámci multioborové studie HelicoPTER. O 

nové studii a provázanosti rakoviny žaludku s přítomností H. pylori se budou bavit na svých 17. 

vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnech, které startují ve čtvrtek 1. prosince 

v Karlových Varech. 

 

„U nás v nemocnici začneme od příštího roku ve spolupráci s praktickými lékaři vyšetřovat 1500 

osob z běžné populace, u nichž budeme zjišťovat přítomnost H. pylori. Lidé, u nichž bakterii 

objevíme, budou zařazeni do studie, kterou povedeme po dobu 10 let. Zjistíme tak mimo jiné, jak je 

naše populace promořena, a také, jak a zda vůbec zabírá léčba, kterou na H. pylori obvykle 

nasazujeme. Studii děláme společně s německými kolegy. Data, která z ní vyplynou, budou velmi 

cenná zvláště s ohledem na to, co všechno může H. pylori v lidském těle způsobit,“ říká hlavní 

řešitel studie doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D., vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální 

endoskopie Interní kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice 

v Praze. Lékaři budou zkoumat i antibiotickou rezistenci při léčbě H. pylori a také možná rizika pro 

vznik karcinomu žaludku. „Přestože výskyt rakoviny žaludku v Česku pomalu klesá, především díky 

lepšímu stravování a včasné diagnostice, provázanost s přítomností bakterie je nepopiratelná. 

Infekce způsobuje u části lidí záněty žaludku, vředy a postupně může vést právě ke vzniku nádoru. 

Čeští pacienti mají velmi dobrý přístup k vyšetření, při nichž se obvykle H. pylori objeví,“ vysvětluje 

doc. Suchánek.  

Největší problém s promořeností bakterií H. pylori je podle něj v Asii. „Například Číňané, Korejci a 

Japonci se na rozdíl od nás takřka nepotýkají s rakovinou kolorekta, ale právě s až 80 % přítomností 

H. pylori a z toho plynoucími potížemi, včetně velkého výskytu rakoviny žaludku. Účastníme se 

jedné z čínských studií, která tuto provázanost zkoumá,“ dodává doc. Suchánek. Podle něj je 

přítomnost H. pylori nejvíce nebezpečná u rizikových jedinců, například u mužů mezi 60 a 80 lety, 

kteří jsou obézní, kouří a karcinom žaludku se už v minulosti v jejich rodině vyskytl.  

Jak uvádí prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., místopředseda České gastroenterologické společnosti 

(ČGS), asi u dvou třetin „nakažených“ se H. pylori nijak neprojevuje a s bakterií normálně žijí. U 

jedné třetiny však způsobuje potíže, zpočátku například v podobě nepříjemných bolestí v břiše, 

nadýmání, průjmů, říhání, pálení žáhy či nevolnosti. „U některých se promítne na kůži jako ekzém, 

zarudnutí či akné,“ doplňuje prof. Lukáš. Lékaři obvykle H. pylori léčí nasazením dvou typů 

antibiotik a tzv. inhibitorů protonové pumpy.  

 

 

O České gastroenterologické společnosti (ČGS) 



Hlavním úkolem ČGS je vytváření odborných a organizačních podmínek pro zmírňování dopadu 

gastroenterologických onemocnění na populaci České republiky. V rámci ČGS pracují tři odborné sekce a 

čtyři pracovní skupiny. Odbornou platformou oboru je časopis Gastroenterologie a hepatologie, který 

poprvé vyšel v roce 1947 a v současnosti je hlavním oborovým periodikem třech odborných společností. 

ČGS každoročně pořádá kongres s mezinárodní účastí, kterého se standardně účastní více než 1000 

odborníků. ČGS se hlásí k aktivní spolupráci s pacientskými organizacemi, orgány státní správy a plátci péče, 

které považuje za partnery své činnosti. Je pevně zakotvena v evropských a světových 

gastroenterologických organizačních strukturách. Více informací na www.cgs-cls.cz. 
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