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Přehled použitých zkratek
NOR – Národní onkologický registr (www.swod.cz)
HPV – lidský papilomavirus
PET CT – diagnostická zobrazovací metoda spojující vyšetření počítačovou tomografií (CT) a
pozitron emisní tomografií (PET)
CT – výpočetní tomografie
UZ – ultrazvuk
IR – index rezistence
RTG – rentgen
MR – magnetická rezonance
IMRT – technika ozařování ze zevního pole s modulovanou intenzitou záření
ORL – otorinolaryngologie
PEG – perkutánní gastrostomie
BRT– brachyterapie
LDR BRT – brachyterapie s nízkým dávkovým příkonem
HDR BRT – brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem
NHL – maligní lymfomy nehodgkinova typu
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1 Úvod
Tato disertační práce se zabývá onkologickou problematikou, odborně dosud dosti
opomíjenou v oblasti hlavy a krku. Sepsána byla s cílem poukázat na některé důležité aspekty
nádorových chorob v této anatomické krajině.

1.1 Nádory hlavy a krku
Mezi nádory hlavy a krku patří nádory dutiny ústní a jazyka, dutiny nosní a paranazálních
sinů, dále nádory epifaryngu, orofaryngu, hypofaryngum laryngu a nádory slinných žláz.
Nádory mozku jsou řazeny mezi intrakraniální nádory. Z benigních nádorů jsou časté
mezenchymální nádory (fibromy, lipomy, papilomy, hemangiomy, chondromy, myomy),
kdežto nejčastější maligní novotvary jsou epitelového původu (karcinomy). Dále jsou
poměrně často diagnostikovány maligní lymfomy a uzlinové metastázy různých solidních
nádorů (například karcinomů prsu, ovaria, varlat). Vzácně jsou přítomny zhoubné nádory
mezenchymového

původu

(sarkomy),

nádory

z nervové

tkáně,

některé

maligní

granulomatózní procesy (1). Dutina ústní anatomicky zahrnuje rty, alveolární výběžky,
tvářovou sliznici, retromolární trigonum, spodinu dutiny ústní, jazyk, tvrdé patro (2).

1.2 Epidemiologie karcinomů hlavy a krku
Nádory hlavy a krku představují dle celosvětových statistik 5–6 % ze všech zhoubných
nádorů. V České republice jde o 2–3 % všech karcinomů. Nejčastěji jsou hlášeny nádory
laryngu, orofaryngu, jazyka. Podle Národního onkologického registru (NOR) je incidence
uváděna 16,37 případů na 100 000 obyvatel. Muži onemocní nádory hlavy a krku asi 2–8krát
častěji než ženy. U karcinomů laryngu je tato diagnóza častější 11krát. Nádory slinných žláz
postihují častěji ženy než muže (asi o 15 %). V r. 1999 zemřelo na nádory hlavy a krku asi
884 (8,16/100 000 obyvatel) (3, 4). Nádory mladých jedinců, lokalizovaných hlavně v oblasti
jazyka a v oblasti retromolárové mají horší prognózu, neboť doba přežití se pohybuje jen
kolem 18 měsíců (4, 5).
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V České republice v porovnání období 1983–1987 a 1998–2002 je pozorována stoupající
tendence u karcinomů dutiny ústní u mužů i u žen, stejně jako na Slovensku, Dánsku,
Estonsku, Finsku, ve Velké Británii a v Japonsku, což je patrné i v grafu 1.1. Stoupá nejen
incidence u mužů, ale i u žen (grafy 1.2, 1.3). Ve Finsku došlo k největšímu nárůstu těchto
nádorů. Sestupná tendence byla naopak zaznamenána v Číně, Indii, na Filipínách, v Thajsku,
Kanadě a v USA. U orofaryngeálních karcinomů byla zaznamenána stoupající tendence
v Bělorusku, České republice, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, ve Velké Británii. Ve
Francii počet orofaryngeálních karcinomů klesnul u mužů, ale stoupnul u žen. Klesající
tendence výskytu byla též zaznamenána v Číně a Indii. Na Slovensku a v Bělorusku je rozdíl
ve výskytu orofaryngeálních karcinomů mezi muži a ženami dvacetinásobný. Incidence
nádorů hlavy a krku tedy stoupá v mnoha evropských zemích, ale je stabilní nebo klesá
v Asii. Incidence též klesá v USA a v Kanadě. Dle Braakhuise v posledních 23 letech vzrůstá
incidence karcinomů dutiny ústní, orofaryngu, hypofaryngu, a doba přežití těchto pacientů se
zlepšuje (3). U nádorů v oblasti laryngu signifikantně poklesla jejich incidence u mužů, ale
zůstala na stejné hladině u žen. Přežití pacientů u karcinomů laryngu se významně nezlepšilo.
Zhruba 550.000 nových případů karcinomů hlavy a krku je diagnostikováno celosvětově za
rok (4). Česká republika byla v r. 2008 na 46. místě na světě (graf 1.4) (5).
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Graf 1.1 Zhoubné nádory dutiny ústní - incidence a mortalita (5).
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Graf 1.2 Zhoubné nádory dutiny ústní - incidence a mortalita u mužů (5).
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Graf 1.3 Zhoubné nádory dutiny ústní - incidence a mortalita u žen (5).
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Graf 1.4 Srovnání incidence nádorů rtu a dutiny ústní v ČR a ostatních zemích (5).
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1.3 Etiologie a patogeneze karcinomů hlavy a krku
Etiologickými faktory uplatňujícími se při vzniku karcinomů hlavy a krku jsou zejména
abúzus tabáku, alkohol, betel, některé profesionální faktory, ionizující záření, UV záření,
HPV infekce (6). Kouření – rizikové je zejména kouření cigaret, ale i dýmek, doutníků,
žvýkání i šňupání tabáku. Za obzvláště karcinogenní se považuje tzv. kouření reverzní a
kouření marihuany (1). Patogeneticky se jedná o chemickou karcinogenezi způsobenou
zejména kancerogenními produkty z tabákového kouře. Na vzniku maligních změn se může
podílet i chronické tepelné záření, změna pH v dutině ústní, chronické dráždění částicemi
tabáku, vazokonstrikce způsobená nikotinem (7). Kouření navíc snižuje terapeutický účinek
protinádorové chemoterapie (8) a zvyšuje počet sekundárních malignit (9).
Mechanizmus působení alkoholu na karcinogenezi není zcela jednoznačný. Dráždění sliznic
není zřejmě rozhodující, protože rizikovost konzumace alkoholu nezávisí na koncentraci, ale
na celkovém množství použitého etanolu. Vliv alkoholu se projevuje i na místech, kde alkohol
nepřichází do styku se sliznicí (larynx). Roli pravděpodobně hraje vliv alkoholu na celkový
zdravotní stav pacienta, zejména na detoxikační funkci organismu (jaterní funkce). Jsou
prokázány synergické účinky alkoholu a kouření. Alkohol funguje jako rozpouštědlo
kancerogenů obsažených v cigaretovém kouři. Podíl abúzu alkoholu a/nebo kouření na vznik
karcinomů v oblasti horních dýchacích cest a polykacích cest se odhaduje na 90 %.
UV záření je významným etiologickým faktorem u karcinomu rtů (1). Ionizující záření se
podílí na vzniku karcinomů slinných žláz, zejména mukoepidermoidních karcinomů.
Profesní vlivy – uplatňují se zejména dopravní a průmyslové exhaláty (riziko existuje
zejména v dřevozpracujícím a kožedělném průmyslu).
Onkogenní viry – uplatňují se zejména lidské papilomaviry HPV 2, 11, 16, a virus EpsteinaBarrové (10). HPV se stává hlavním etiologickým faktorem u tumorů orofaryngu. U
karcinomů dutiny ústní není tato souvislost dosud zcela objasněna. HPV infekce je sice často
prokazatelná v dutině ústní, ale prevalence onkogenních subtypů HPV bývá v místě tumoru
nízká. Role HPV v jejich karcinogenezi tak vyžaduje další zkoumání (11). Detekce HPV
v karcinomech hlavy a krku se liší dle anatomické lokalizace. V dutině ústní je to 24,2 %
karcinomů, v orofaryngu 45,8 %, celkově činí 29,5 % karcinomů. HPV 16 je v dutině ústní
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prokazován v 14,9 % karcinomů, v orofaryngu ve 40,6 %. Nejvíce HPV pozitivních
karcinomů dutiny ústní bylo geograficky zaznamenáno v Asii, Jižní a Střední Americe.
Nejnižší prevalence byla zaznamenána v Africe. Studie ukazují, že HPV pozitivní pacienti
lépe odpovídají na léčbu a mají lepší výsledky v oblasti specifického přežití než pacienti
s tradičními rizikovými faktory jako je tabák a alkohol (12, 13). Podíl HPV prevalence u
dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku poukazuje na potenciální výhodu profylaktické
vakcinace (12). HPV pozitivní pacienti jsou rovněž mladší než HPV negativní pacienti.
Infekce HPV je pokládána nezávislý rizikový faktor pro vznik dlaždicobuněčných karcinomů
dutiny ústní vedle běžně uznávaného alkoholu a abúzu tabáku (14, 15).
Podíl na vzniku karcinomů mají rovněž některé hypovitaminózy, zejména z kategorie
antioxidantů (vitamin A, C, E) (10). Předpokládá se, že konzumace diety bohaté na zeleninu a
ovoce je asociována s redukcí rizika karcinomů hlavy a krku u mladých i starších pacientů
(4). Vyšší výskyt nádorů hlavy a krku byl popsán u některých genetických syndromů (např.
Fanconiho syndrom) (2). Obecně se na vzniku nádorů také podílí systémová a nutriční
vyčerpanost, imunodeficience (imunosuprese, HIV, snížená slizniční imunita). Rodinná
anamnéza karcinomů vyskytujících se v mládí je rovněž asociována se vzrůstajícím rizikem
karcinomů v oblasti hlavy a krku u mladších jedinců (4).

1.4 Klinický obraz karcinomů hlavy a krku
Karcinom rtu se zpravidla manifestuje jako nehojící se eroze, která může někdy krvácet.
Později vzniká indurace v jejím okolí. Karcinomy dutiny ústní zpočátku nečiní pacientovi
výraznější problémy. Při progresi se objevuje bolest, polykací obtíže, problémy s výslovností.
Nádory dutiny nosní a čelistních dutin se obvykle projevují jako akutní nebo chronická
sinusitida, bolestivé zduření na horním alveolárním výběžku doprovázené bolestí zubů,
pohyblivostí zubů, zápachem z úst, nosní obstrukcí. Pro nádory orofaryngu je typické, že
zpočátku jde o zduření asymptomatické, takže tyto nádory jsou diagnostikovány až ve vyšším
stadiu. Následně si pacient stěžuje na polykací obtíže, fonační obtíže a bolest. Zhoubné
nádory velkých slinných žláz se projevují jejich zduřením, které je fixované k okolí, je rychle
rostoucí, a může být provázenou poruchou funkce lícního nervu (1). V době diagnózy mohou
být přítomny nespecifické symptomy nádorového onemocnění jako slabost, nevolnost,
zvracení, ztráta chuti. Karcinomy dutiny ústní, zejména umístěné dorzálně, mohou stimulovat
emetické impulsy nebo mohou tvořit obstrukci při polykání a navozovat nevolnost a zvracení
14

(15). Na obr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 přílohy jsou pro ilustraci dané problematiky uvedeny klinické
vzhledy karcinomů jazyka, které způsobují rozdílné obtíže pacientům a existují v ústech různě
dlouho dobu.

1.5 Histologický a morfologický obraz karcinomů hlavy a krku
V 90 % nádorů hlavy a krku se jedná o dlaždicobuněčný karcinom vycházející z epitelu
horních dýchacích a polykacích cest. Histologický stupeň diferenciace je určován na základě
buněčných atypií. Špatně diferencované karcinomy mají větší sklon k lymfatickému
metastazování, ovšem obecně histologický grading není považován za samostatný
prognostický či prediktivní faktor. Naopak za rizikové faktory agresivního chování nádoru se
z histologického hlediska pokládají angio/lymfangioinvaze, perineurální a extrakapsulární
uzlinové šíření nádoru (2). Faktory, které predikují uzlinové metastázy, také ovlivňují přežití
(16). Nejčastější morfologickou formou spinocelulárního karcinomu je ulcerativní typ.
Infiltrativní typ je charakterizován hlubokým, infiltrativním šířením tumoru do okolních tkání.
V infiltrativní typ se však mohou změnit všechny ulcerativní léze. Exofytický typ nádoru
roste povrchově a metastazuje později než jiné typy. Verukózní karcinom, který je nejméně
častou variantou, se objevuje u starších lidí (téměř výlučně ve věku nad 60 roků) s
nedostatečnou ústní hygienou, metastazuje však jen velice vzácně (2). Mikrofotografie
některých typických dlaždicobuněčných karcinomů pořízené ve světelném mikroskopu jsou
na obr. 1.5 a 1.6.

1.6 Diagnostika a staging karcinomů hlavy a krku
Na vyšetření pacienta by se dle lokalizace afekce měl vždy podílet maxilofaciální chirurg
nebo otorinolaryngolog. V procesu stanovení diagnózy je na prvním místě klinické vyšetření.
ORL vyšetření zahrnuje přední a zadní rhinoskopii, nepřímou a přímou laryngoskopii.
V současné době jsou standardními zobrazovacími metodami CT (obr. 1.7) a MR (obr. 1.8,
1.9, 1.10), RTG hrudníku, UZ krku a břicha, panoramatický rentgenový snímek čelistí, někdy
i PET CT (1). Zcela nezbytné pro stanovení diagnózy je bioptické vyšetření. Odebraný vzorek
suspektní tkáně fixujeme v 10–4 % formaldehydu.
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Při ultrazvukovém vyšetření se případná léze zobrazuje jako hyperechogenní, neostře
ohraničená vůči svému okolí. Na krku můžeme diagnostikovat patologickou maligní krční
lymfadenopatii. Pro odlišení maligní a benigní lymfadenopatie slouží několik základnách
pravidel. Prvním z nich je pravidlo dlouhé osy, při které svědčí pro benignitu poměr dlouhé
osy ke krátké větší než 2. Pro maligně infiltrovanou uzlinu pak svědčí kulovitý tvar,
nepravidelný tvar či jejich paketování. V některých případech může pomoci i dopplerovské
vyšetření uzliny se změřením indexu rezistence (IR). Pokud je index vyšší než 0,8, znamená
to vysokou rezistenci tkáně a tím i možnost její patologické změny. Další metodou, která
může v diferenciální diagnostice pomoci, je ultrazvuková elastografie, která nám poskytuje
informaci o roztažnosti vyšetřované tkáně. Výhodou veškerých zmíněných ultrazvukových
metod je zejména jejich naprostá neinvazivita. Někdy je také využívána aspirace tenkou
jehlou navigovaná ultrazvukem (17). Staging nádorové choroby se určuje podle TNM
klasifikace, která je uvedena níže (18). Klasifikace těchto nádorů je uvedena v tab. 1.1 a tab.
1.2.
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TNM klasifikace nádorů dutiny ústní a rtu - upraveno podle TNM klasifikace zhoubných
nádorů, Česká verze 2011 (19).
Anatomická lokalizace a sublokalizace nádoru
Ret (C00)
1. Horní ret, zevní (retní červeň) (C00.0)
2. Dolní ret, zevní (retní červeň) (C00.1)
3. Ústní koutek (C00.6)
Dutina ústní (C02-C06)
1. Sliznice dutiny ústní
a) Sliznice horního a dolního rtu (C00.3, C00.4)
b) Sliznice tváře (C06.0)
c) Retromolárová oblast (C06.2)
d) Alveolobukální žlábek, dolní a horní (ve vestibulum oris) (C06.1)
2. Horní alveolární hřeben a dáseň (horní dáseň) (C03.0)
3. Dolní alveolární hřeben a dáseň (C03.1)
4. Tvrdé patro (C05.0)
5. Jazyk
a) Přední dvě třetiny jazyka – hřbet a hrany (C02.0, C02.1)
b) Spodní plocha jazyka (C02.2)
6. Spodina dutiny ústní (C04)
T – primární nádor
T1 – nádor 2 cm a méně v největším rozměru
T2 – nádor větší než 2 cm, ale ne více než 4 cm v největším rozměru
T3 – nádor větší než 4 cm v největším rozměru
T4a – ret: nádor narušuje kortikalis, n. alveolaris inferior, ústní spodinu nebo kůži (brady či
nosu); dutina ústní: nádor narušuje kortikalis, extraglosální svaly jazyka, čelistní dutinu, kůži
tváře;
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T4b – ret a dutina ústní: nádor porušuje infratemporální jámu, ploténky výběžku křídlové
kosti či báze lební nebo obrůstá a. carotis interna.
N – regionální mízní uzliny
NX – regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0 – v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy
N1 – metastáza v jedné mízní uzlině, 3 cm nebo méně v největším rozměru
N2a – metastáza v jedné stejnostranné mízní uzlině větší než 3 cm, ne však více než 6 cm
v největším rozměru
N2b – metastáza ve vícero stejnostranných mízných uzlinách, žádná není větší než 6 cm
v největším rozměru
N2c – metastáza v oboustranných či druhostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6
cm v největším rozměru
N3 – metastázy v mízní uzlině (uzlinách) větší než 6 cm v největším rozměru
M – vzdálené metastázy
MX – vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0 – nejsou vzdálené metastázy
M1 – vzdálené metastázy
pTNM – patologická klasifikace
G – grading
Gx nelze stanovit stupeň diferenciace
G1 dobře diferencovaný nádor
G2 středně diferencovaný nádor
G3 málo diferencovaný nádor
G4 nediferencovaný nádor
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Tabulka 1.1 Rozdělení nádorů rtu a dutiny ústní do stadií dle TNM klasifikace.
Stadium 0

Tis

N0

M0

Stadium I

T1

N0

M0

Stadium II

T2

N0

M0

Stadium III

T3

N0

M0

T1, T2, T3

N1

M0

T4a

N0, N1

M0

T1, T2, T3, T4a

N2

M0

jakékoliv T

N3

M0

T4b

jakékoliv N

M0

jakékoliv T

jakékoliv N

M1

Stadium IVA

Stadium IVB

Stadium IVC

TNM klasifikace nádorů velkých slinných žláz - upraveno podle TNM klasifikace
zhoubných nádorů, Česká verze 2011 (19).
Anatomická lokalizace
Gl. parotis (C07.9)
Gl. submandibularis (C08.0)
Gl. sublingualis (C08.1)
T – primární nádor
TX – primární nádor nelze hodnotit
T – bez známek primárního nádoru
Tis – carcinoma in situ
T1 – nádor do 2 cm v největším rozměru, bez šíření mimo parenchym
T2 – nádor větší než 2 cm, ne však více než 4 cm v největším rozměru, bez šíření mimo
parenchym žlázy
T3 – nádor větší než 4 cm a/nebo nádor se šířením mimo parenchym
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T4a – nádor infiltruje kůži, mandibulu, zevní zvukovod a/nebo n. facialis
T4b – nádor infiltruje bázi lební a/nebo pterygoidní výběžky kosti klínové a/nebo obrůstá a.
carotis interna nebo a. carotis externa
N – regionální mízní uzliny
NX – regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0 – regionální mízní uzliny bez metastáz
N1 – metastáza v jedné stejnostranné mízní uzlině, do 3 cm v největším rozměru
N2 – metastáza podle následujícího schematu:
• N2a – metastáza v jedné stejnostranné mízní uzlině větší než 3 cm, ne však více než 6
cm v největším rozměru
• N2b – metastázy ve vícero stejnostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6
cm v největším rozměru
• N2c – metastázy v oboustranných či druhostranných mízních uzlinách, žádná není
větší než 6 cm v největším rozměru
M – vzdálené metastázy
MX – vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0 – bez vzdálených metastáz
M1 – vzdálené metastázy
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Tabulka 1.2 Rozdělení nádorů velkých slinných žláz do stadií podle TNM klasifikace.
Stadium 0

Tis

N0

M0

Stadium I

T1

N0

M0

Stadium II

T2

N0

M0

Stadium III

T3

N0

M0

T1, T2, T3

N1

M0

T4a

N0, N1

M0

T1, T2, T3, T4a

N2

M0

T4b

jakékoliv N

M0

jakékoliv T

N3

M0

jakékoliv T

jakékoliv N

M1

Stadium IV A

Stadium IV B

Stadium IV C

1.7 Terapie karcinomů hlavy a krku
Volbu nejvhodnějšího způsobu léčby ovlivňuje řada faktorů, kterými jsou lokalizace
primárního nádoru a jeho histologický typ, přítomnost lymfatických či vzdálených metastáz,
celkový zdravotní stav pacienta včetně nutričního stavu, vedlejších onemocnění a věku, ale i
preference léčebné alternativy samotným pacientem (10).
Nádory hlavy a krku mohou být léčeny následujícími léčebnými modalitami v monoterapii
nebo v kombinaci. Chirurgická terapie zahrnuje resekční výkony s nebo bez následného
rekonstrukčního výkonu. Radioterapie je možná ze zevního pole nebo v kombinaci
s brachyterapií (1). Brachyterapie se využívá též samostatně, a to ve formě brachyterapie
s nízkým dávkovým příkonem nebo s vysokým dávkovým příkonem.
Z chemoterapie se u nádorů dutiny ústní se využívá zejména metotrexát, cisplatina a
karboplatina, bleomycin, hydroxyurea, 5- fluorouracil, taxany. Jejich účinnost v monoterapii
je pouze 30 %. Chemoterapie se využívá jako neodajuvatní, adjuvantní, nebo v kombinaci
s radioterapií. Jako monoterapie je dnes využívána zejména k paliativní terapii (20). Indukční
chemoterapie může být přínosem zejména pro pacienty s pokročilým nádorovým
onemocněním (23, 24, 25).
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Další možností léčby je biologická léčba a protonová terapie (1). Zavedení megavoltážních
ozařovacích přístrojů v 50. letech 20. století a další pokračování v pokroku v oblasti radiační
technologie, radiobiologie a vývoje léků vedlo ke zvýšenému užití iradiace a systematické
terapie (21). Pro pokročilá stadia onemocnění byla určena primárně chirurgická léčba
následována adjuvantní radioterapií jako metoda první volby léčby do konce 20. století.
V 90. letech 20. století byla do klinické praxe zavedena konkomitantní chemoradioterapie
jako alternativa k chirurgické léčbě. Často je popisována jako terapie se zachováním orgánů.
Tato metoda léčby byla používána u operabilních i inoperabilních pokročilých nádorů (22).
Je dobře známo, že chirurgická léčba je optimální léčbou první volby u nádorů dutiny ústní,
slinných žláz, štítné žlázy, čelistních dutin, base lební, kůže a sarkomů. Současná
nechirurgická léčebná strategie v primární terapii umožňuje chirurgickou záchranou terapii u
nádoru neodpovídajících na předchozí léčbu nebo v případě recidivy nádoru. Záchranná léčba
je však zatížena pozdní toxicitou a obtížným hojením tkání po operačním výkonu. K rozvoji
záchranné léčby významně přispěla i technika volného přenosu tkání v rekonstrukční chirurgii
(20).

1.8 Nežádoucí účinky terapie karcinomů hlavy a krku
Akutní nežádoucí účinky radioterapie jsou ty, které se objeví v průběhu radioterapie nebo tři
měsíce po ukončení radioterapie. Radioterapie ze zevního pole má nežádoucí účinky kůži a
kožní adnexa (23). Zvýšená kožní reakce je při současném systémovém podávání
chemoterapii. Klinicky se tyto nežádoucí účinky projevují jako erytémem, suchá deskvamace
a svědění. Výjimečně vzniká vlhká bulózní deskvamace až ulkus. Po radioterapii dochází
často ke snížení nebo úplnému omezení činnosti mazových a potních žláz, k vypadávání vlasů
v ozářené oblasti. Nežádoucí účinky radioterapie v dutině ústní a hltanu mají negativní dopad
na polykání (23). Poškození sliznice dutiny ústní se projeví mukozitidou, která je pro pacienta
velmi nepříjemná. Mukozitida se rozděluje na 3 stupně (obr. 1.14) (24). Omezuje příjem
potravy a limituje další ozařování, objevuje se bolest při polykání a xerostomie. Rychlý
pokles produkce slin se projevuje již po prvním týdnu radioterapie (již po dávce 10 Gy). Ke
vzniku xerostomie přispívá dehydratace a některá léčiva (tricyklická antidepresiva,
antihistaminika, betablokátory, diuretika apod.). K částečnému obnovení salivace dochází
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s odstupem času, někdy je tato změna trvalá. Po dávce mezi 20–40 Gy dochází ke snížení
vnímání chuti (hypogeuzie). Dávka 60 Gy způsobuje úplnou ztrátu chuti (ageuzii).
Pozdní nežádoucí účinky radioterapie jsou nejvíce výrazné u dětí, kde se projevují
poškozením vyvíjejících se tkání. U dospělých pacientů se objevují trofické změny na
sliznicích. V jícnu se mohou objevit postradiační stenózy s negativním dopadem na polykací
funkce. Příznakem při nezbytném ozařování orbitální oblasti je katarakta. Může vzniknout již
po ozáření dávkou pouhých 6 Gy, s latencí 6 měsíců až několika let.
K pozdním účinkům radioterapie patří též účinky mutagenní a na jejich podkladě vznikající
karcinogenní účinky. Dále může být pacient trvale postižen bolestmi a ztuhlostí v ozářené
oblasti, xerostomií, únavou, dysfagií, zvýšenou citlivostí sliznic. Některé z těchto skutečností
mohou vést k úzkosti nebo depresím, což může mít škodlivý vliv na vykonávání běžných
denních činností (25). Sběr dat hodnotících kvalitu života je proto přínosný z řady důvodů.
Péče o onkologického pacienta vždy vyžaduje multidisciplinární přístup. Pokud bude známo,
který nežádoucí účinek pacienta nejvíce bude obtěžovat, může být tímto směrem cílena
pozdější rehabilitace. V případě výskytu úzkosti a depresí může ošetřující lékař působit
terapeuticky i v tomto směru (psychologickým pohovorem, preskripcí antidepresiv) (29, 30).
Nežádoucí účinky se po podání protinádorové chemoterapie objeví vždy (tab. 1.3).
Nežádoucí účinky chemoterapie závisí na druhu použitého cytostatika, na dávce, na
metabolických funkcích pacienta. Existují však individuální rozdíly mezi nemocnými; při
stejných dávkách mohou být projevy toxicity značně rozdílné.
Po cytostatické léčbě se objevují sekundární malignity. Nejčastěji je pozorován
myelodysplastický syndrom, dále akutní nelymfoblastická leukémie, maligní lymfomy
nehodgkinova typu (NHL). Solidní typy nádorů vznikají jako druhotná malignita po
chemoterapii jen vzácně (1, 8, 9, 31). Chemoterapeutika (cisplatina, carboplatina, docetaxel,
gemcitabin, fluorouracil) požívaná v léčbě karcinomů hlavy a krku, podávaná systémově,
obvykle nezpůsobují úplnou alopecii, ale pouze prořídnutí vlasů. Používají se zejména
samostatně v paliativní léčbě (snaha zmírnit pacientovy obtíže, nemají však kurativní
potenciál) nebo v kombinaci s radioterapií, kdy kurativní potenciál mají (27).
Nežádoucími účinky chirurgické terapie, hlavně rozsáhlých resekčních výkonů, jsou zejména
různě rozsáhlé funkční a estetické defekty, obtíže s polykáním a řečí vedoucí mnohdy
k sociální izolaci pacienta. V současné době existuje možnost zmírnění těchto nežádoucích
účinků rekonstrukčními chirurgickými výkony (32, 33, 34).
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Nerozpoznaná aspirace a následně vzniklá aspirační pneumonie jako nežádoucí účinek
chemoradioterapie nebo chirurgické terapie může také přispět k mortalitě a morbiditě pacientů
s nádory hlavy a krku (28).

Tab. 1.3 Přehled nežádoucích účinků chemoterapie. Upraveno podle Klenera (26)
Toxicita

Společná různým cystostatikům

Bezprostřední

Nevolnost a zvracení

(hodiny-dny)

Zánět žil
Lokální nekrózy
Hyperurikémie
Anafylaxe
Renální insuficience
Rash
Teratogenní účinky

Časná

Leukopenie

(dny-týdny)

Trombocytopenie
Alopecie
Mukozitida
Průjem
Megaloblastóza

Oddálená

Anémie

(týdny – měsíce)

Azoospermie
Hepatocelulární léze
Hyperpigmentace
Plicní fibróza

Pozdní

Sterilita

(měsíce-roky)

Hypogonadismus
Sekundární malignity
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1.9 Kvalita života
Kvalita života je stále více považována jako důležitý cíl v klinickém výzkumu a klinické
praxi, vedle tradičních cílů jako odpověď tumoru, období přežití bez nemoci, celkové přežití
(29). Pojem kvalita života (angl. quality of life) byl zaveden v USA již ve 20. letech 20. století
v rámci programu materiální podpory chudých, a dále pak v 60. letech 20. století využit jako
politický slogan prezidenta L. Johnsona. S odstupem let se začal objevovat i v medicíně –
kvalita života ve vztahu ke zdraví (angl. health-related quality of life).
Kvalita života obecně je definována jako subjektivní hodnocení vlastní životní situace (30).
V roce 1948 Světová zdravotnická organizace definovala zdraví jako nejenom nepřítomnost
onemocnění nebo postižení, ale jako přítomnost psychické, fyzické a sociální pohody. Pojem
kvality života ve vztahu ke zdraví začal být důležitým v lékařské praxi a výzkumu (31).
V roce 1973 bylo publikováno dle Medline jen 5 odborných článků s klíčovým slovem kvalita
života. V dalších 5 letech těchto prací exponenciálně narůstalo (28). V březnu 2015 vyhledal
Medline na toto klíčové slovo 353 160 článků.
Zadáme-li heslo pro vyhledávání odborné literatury v databázích PUBMED a SCOPUS
„quality of life head and neck cancer“, v databázi PUBMED, nalezneme 6275 článků, po
přidání slova „review“, pak 1693 odborných sdělení (graf 1.5). Analogicky v databázi
SCOPUS najdeme celkem 4634 původních prací a 1519 přehledových článků (graf 1.6)
(pozn. - údaje k 21.5. 2017). Autory publikací jsou lékaři zpravidla odborností
otorinolaryngologie, maxilofaciální chirurgie, onkologie a plastická chirurgie. V letech 19731995 bylo publikováno do 10 článků tohoto typu ročně, pak nastal strmý růst v jejich počtu až
do r. 2014, kdy bylo zveřejněno maximum literatury na toto téma, a to 132 sdělení. V r. 2016
to bylo již jen 84 přehledových článků a v r. 2017 prozatím 13 odborných sdělení (k 21. 5.
2017).
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Graf 1.5 Přehled uveřejněných článků dle databáze PUB MED
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Graf 1.6 Přehled uveřejněných článků dle databáze SCOPUS
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1.10 Faktory ovlivňující kvalitu života
Kvalita života je subjektivní veličina. Vypovídá o hodnocení závažnosti onemocnění
z hlediska samotného pacienta. Definice kvality života vychází z tzv. Maslowovy teorie
potřeb:
1. fyziologické potřeby,
2. potřeba bezpečí, jistoty,
3. potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti,
4. potřeba uznání, úcty,
5. potřeba seberealizace.
Na kvalitu života se pohlíží jako na vícerozměrnou veličinu zahrnující nejen pocit fyzického
zdraví a nepřítomnost symptomů onemocnění nebo léčby, ale v celkovém pohledu též
psychickou kondici, společenské uplatnění, náboženské a ekonomické aspekty.
Další veličiny, které ovlivňují kvalitu života, jsou věk, pohlaví, vzdělání, vztahy v rodině,
žebříček životních hodnot, ekonomická situace, religiozita, kulturní zázemí, přidružená
onemocnění. Celková kvalita života je souhrn těchto faktorů. Tab. 1.4 poskytuje přehled
faktorů ovlivňujících kvalitu života.
Kvalitu života lze mapovat ve třech hierarchicky odlišných sférách, jimiž jsou:
1. makrorovina,
2. mezorovina,
3. personální rovina.
Makrorovina se zabývá kvalitou života velkých společenských celků (země, kontinent).
Život je v tomto případě chápán jako absolutní morální hodnota a kvalita života musí tento
závěr ve své definici respektovat. Kvalita života je v tomto pojetí součástí základních
politických úvah (boj s epidemiemi, hladomorem).
V mezorovině jde o kvalitu života v malých sociálních skupinách (škola, zdravotnické
zařízení). Je zde kladen důraz na otázky sociálního klimatu, mezilidských vztahů, přítomnost
sociální opory.
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Personální rovina řeší kvalitu života jednotlivce. Při stanovení hodnoty života jde o osobní,
subjektivní hodnocení zdravotního stavu, bolestí apod. (32).

Tab. 1.4 Faktory ovlivňující kvalitu života – upraveno podle Slováčka et al. (32).
Faktor

Charakteristika veličiny

Fyzická kondice

Do značné míry určována výskytem různých symptomů onemocnění
event. i nežádoucími účinky aplikované terapie.

Funkční zdatnost

Zahrnuje především stav tělesné aktivity (performance status). Jeho
posouzení je zpravidla prováděno podle stupnice Světové zdravotnické
organizace nebo stupnice navržené Karnofskym. Dále se jedná o
schopnost komunikace s rodinou, se spolupracovníky, schopnost
uplatnění v zaměstnání, v rodinném životě apod.

Psychický stav

Hodnocení zejména podle převládající nálady, postoje k životu a
nemoci, způsob vyrovnání se s nemocí a léčbou, dále pak osobní
charakteristiky, prožívání bolesti apod.

Spokojenost s

Jde především o komplexní posouzení prostředí, ve kterém je nemocný

léčbou

léčen, dále pak technickou zručnost ošetřujícího personálu při
provádění diagnostických a terapeutických výkonů, sdílnost personálu,
způsob komunikace s nemocným včetně podávání objektivních
informací o zdravotním stavu nemocného.

Sociální stav

Hodnocení na základě údajů o vztazích nemocného k blízkým lidem, o
jeho roli ve společenských skupinách, o jeho způsobech komunikace
s lidmi apod.
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1.11 Hodnocení kvality života
Kvalitu života lze hodnotit na základě objektivních a subjektivních podmětů. Nejpodstatnější
je subjektivní hodnocení nemocného, tak jak on sám vnímá vlastní životní situaci, včetně
schopnosti svého sebeuplatnění v pracovním i sociálním prostředí (26, 29, 45).
Tab. 1.5 představuje výčet vyšetřovaných okruhů. Tab. 1.6 si klade za cíl poskytnout přehled
nejčastěji používaných dotazníků kvality života ve vztahu ke zdraví.

Tabulka 1.5 Okruhy vyšetřované v dotaznících kvality (29).
Fyzikální funkce – mobilita, soběstačnost, zrak, sluch, kontinence.
Emocionalita – deprese, lítostivost, pocit strachu apod.
Sociální funkce – vztah v rodině, její podpora, vztahy k okolí, náplň volného času.
Práce, domácí práce, nakupování, apod.
Bolest.
Spánek a jeho kvalita.
Symptomy specifické pro dané onemocnění.

Tab. 1.6 Běžně používané dotazníky hodnotící kvalitu života; upraveno dle Licitra (46).
QoL dotazník

Popis

Měřené domény

Beck Depression

21 položek, vyplňuje sám

Deprese

Inventory (BDI)

pacient

(33)(34)
Cancer Needs

32 položek, vyplňuje sám

Psychologické a informace o

Questionnaire (CNQ)

pacient

zdraví, psychika a běžný život,

(35)

péče o podpora pacientů,
interpersonální komunikace

Cancer Rehabilitation

59 položek, vyplňuje sám

Psychická a psychosociální

Evaluation System-

pacient

rovina, lékové interakce,

Short Form (CARES-

manželské, sexuální a globální

30

funkce

SF)
(36)
Center for

10/20 položek, vyplňuje sám

Epidemiologic Studies

pacient

Deprese

Depression Scale (CESD) (29)
Edmonton Symptom

9 položek, vyplňuje sám

Hodnotí řadu symptomů (bolest,

Asessment System

pacient

únava, nevolnost, deprese, strach,

(ESAS) (29)

chuť k jídlu, duševní pohoda,
dechová nedostatečnost)

EORTC QOL

30 položek, vyplňuje sám

Kvalita života pacientů s

Questionnaire Cancer

pacient

karcinomy

Functional Assessment

27 položek, vyplňuje sám

Duševní pohoda (psychické,

of Cancer Therapy-

pacient

sociální/rodinné, emocionální a

Specific Version
(EORTC QLQ-C30)
(37)

funkční parametry)

General (FACT-G)
(38)
Functional Living Index 22 položek, vyplňuje sám
– Cancer (FLIC)

pacient

(39)

Hodnotí efekt karcinomu a léčby
ve všech oblastech života
(psychické funkce, mentální
funkce, sociální funkce, celkové
zdraví a blahobyt)

Hospital Anxiety and

14 položek, vyplňuje sám

Depression Scale

pacient

Obavy a deprese

(HADS)
(40)
Medical Outcomes

36 položek, vyplňuje sám

Zahrnuje psychické funkce,

Study 36-Item Short-

pacient, kvalita života ve

limitace ve vztahu k psychickému

Form Helath Survey

vztahu ke zdraví

zdraví, energie/únava, emoční

(SF-36)

blahobyt, sociální funkce, bolest a

(41)

celkové zdraví
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MD Anderson

13 položek, sebehodnocení,

Hodnocení symptomů, které jsou

Symptom Inventory

vyplnění pomocí

nejčastější a jejich tíže u pacientů

(MDASI)

telefonického rozhovoru

s různými typy karcinomů

(42)

nebo nahraného zvukového
záznamu

Rotterdam Symptoms

28 položek, vyplňuje sám

Hodnotí symptomy utrpení u

Check List (RSCL)

pacient s nádorovým

pacientů

(43)

onemocněním

Spitzer Quality of Life

5 položek, vyplňuje sám

Zdravotní výstupy u pacientů

Index (QL-Index)

pacient nebo rozhovor s

s karcinomy nebo chronickými

(44)

pacientem

onemocněními (aktivity, běžné
denní činnost, zdravotní podpora a
výhled)

Worl Health

26 položek (dopisová verze)

Psychické zdraví, psychologický

Organization Quality of

nebo 100 položek (vyplňuje

blahobyt, sociální vztahy a faktory

Life (WHOQL)

sám pacient)

životního prostředí

EORTC QoL Head and

35 položek, vyplňuje sám

Bolest, polykání, smysly, řeč,

Neck Version (EORTC

pacient, samostatně nebo

příjem potravy na veřejnosti,

QLQ-H and N35)

s EORTC QLQ-C30

sociální kontakty a sexualita

Functional Assessment

39 položek, vyplňuje sám

Otázky všeobecné pohody

of cancer Therapy –

pacient

(psychické, sociální, rodinné,

(45)

(46)(47)

emocionální parametry)

Head and Neck (Fact –
H and Neck)
(38)
FACT-Head and Neck

10 položek, vyplňuje sám

Otázky celkového pohody

Symptom Index

pacient, součást FACT –

(fyzické, sociální/rodinné,

(FHNSI)

Head and Neck

emocionální a funkční parametry)

Liverpool Oral

40 položek, vyplňuje sám

Příjem potravy, polykání, suchá

Rehabilitation

pacient

ústa, slina, výslovnost, vzhledem

(38)

Quationnaire

sociální interakce
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(64, 65, 66)
MD Anderson

20 položek pro pacienty

Dysphagia Inventory

s karcinomy hlavy a krku

Dysfagie

(MDADI)
(48)
The University of
Washington Quality of
Life instrument (UW –
QoL)
(49)

10 domén, vyplňuje sám
pacient

Bolest, vzhled, aktivita, rekreace,
polykání, žvýkání, výslovnost,
problémy s ramenem, chuť, slina a
otázky celkového zdraví

Dotazníková šetření připravené k těmto účelům lze rozdělit na generické (obecné) (např. SF36) a specifické (tzn. specifické pro dané onemocnění nebo specifický aspekt kvality života)
(např. FACT-G, EORTC QLQ-C30) (61, 62).
Důležitými vlastnostmi dotazníků jsou (28, 62):
1. Spolehlivost - znamená požadavek měřit veličinu konzistentně, opakovaně.
Spolehlivost je možné zvýšit počtem dotazů.
2. Přesnost - je důležitá k tomu, aby bylo možné najít rozdíly mezi pacienty.
3. Citlivost - schopnost dotazníku detekovat rozdíly v kvalitě života mezi
pacienty nebo mezi skupinami pacientů.
4. Vnímavost - schopnost dotazníku detekovat rozdíly v kvalitě života u jednoho
pacienta při zlepšení či zhoršení.
5. Validita - hodnotí, co dotazník požaduje. Ověřování dotazníku je proces, kdy
se hodnotí interní a externí validita.
Problémy spojenými s hodnocením kvality života nemocných těmito metodami jsou (32):
1. Problémy spojené s pacientem - pacient by při svém rozhodování neměl být
ovlivňován. Jedinci vyššího věku, s nižším vzděláním a diseminovaným
onemocněním zpravidla odmítají dotazník vyplňovat sami.
2. Problémy spojené s dotazníky - jedná se hlavně o problémy se statistickým
zpracováním dotazníků.
3. Problémy týkající se doby podávání dotazníků - důležité je, v jaké fázi
onemocnění či léčby je dotazník pacientovi předkládán.
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4. Chybějící data - pacienti zpravidla nechtějí vyplňovat dotazy týkající se intimní
oblasti. Někdy je patrná souvislost s vyčerpaností pacienta při vyplňování
dlouhých a obsáhlých dotazníků.
The European Organization for Research and Treatment (EORT), která vznikla v r. 1968,
vyvinula dotazník Quality of Life Questionnaire 30, QLQ-C30, který hodnotí všeobecné
aspekty kvality života u různých tumorů. Tento dotazník dosáhl celosvětové akceptovatelnosti
a byl přeložen do mnoha světových jazyků (63, 64). Obsahuje i speciální sekci pro tumory
hlavy a krku (QLQ-H&N35) (50).
Dotazník EORTC-H&N35 popisuje specifickou kvalitu života u malignit hlavy a krku.
Dotazník, který je doplňkem k QLQ-C30, obsahuje 7 skupin otázek, - bolest, polykání,
citlivost, výslovnost, příjem potravy, sociální postavení, sociální kontakty a sexualitu (celkem
35 otázek). Dalších 11 individuálních témat hodnotí lokalizaci, symptomy a následky léčby
(dentální problémy, otevírání úst, suchá ústa, zhoršení salivace, kašel, pocit být nemocný,
užívání analgetik, problémy s příjmem potravy, gastrické sondy, váhový úbytek nebo nárůst
váhy). Analogicky jako QLQ-C30 jsou odpovědi hodnoceny na škále od 0–100, přičemž
vysoká hodnota znamená těžké problémy (51).
Za posledních 30 let vyvinula EORTC řadu dotazníků hodnotících kvalitu života v onkologii
(67). Tyto nástroje všeobecně používají modulární přístup, dotazník obsahuje 30 položek a
přídavné moduly pro odlišné typy karcinomů nebo léčebných modalit pokrývající specifické
moduly, léčbu vedlejších účinků léčby a funkční problémy (15). Přehledové články ukazují,
že dotazník QLQ-H&N35 je dobře akceptován pacienty na celém světě (52). Dotazník QLQC30 je v současnosti přeložen již do 81 jazyků a používán byl ve více než 3000 studiích po
celém světě.
Dotazník kvality života lze doplnit ještě dalšími specifickými dotazníky podle typu
onemocnění. Jde například o specifikaci pro karcinom prsu, plic, hlavy a krku, jícnu, žaludku,
děložního čípku, kolorektální karcinom, jaterní metastázy, mnohočetného myelomu a dalších.
Podmínky pro použití dotazníků jsou závislé na tom, zda se využívají pro akademické či
obchodní účely. Pro akademické účely se nevyžaduje žádný poplatek za použití dotazníku,
pro obchodní účely ano (53).
QLQ-C30 dotazník se skládá ze třiceti otázek rozdělených do tří kategorií. Dvě otázky
hodnotí celkovou kvalitu života na stupnici od 1 (velmi špatná) až po 7 (vynikající). Dvacet
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osm otázek, které na škále od 1 (vůbec ne) do 4 (velmi) hodnotí kvalitu života v jednotlivých
oblastech, a to funkčních a symptomatických. Symptomatická oblast zahrnuje únavu,
zvracení, bolest, dušnost, nespavost, chuť k jídlu, zácpu, průjem, finanční deficit. Funkční
oblast zase fyzické, rolové, emocionální, kognitivní a sociální funkce (53). Možné skóre
v každé kategorii je od 0 do 100. Vyšší skóre v kategoriích týkajících se celkového
zdravotního stavu a funkce znamená vyšší kvalitu života a lepší výsledky. Naopak vyšší skóre
v kategorii symptomů znamená horší průběh léčby, tedy nejlepším výsledkem v tomto oddílu
je výsledek 0 (34, 70). Existuje přesný manuál, jak tyto dotazníky vyhodnotit. Poslední české
verze dotazníků 3.0 jsou uvedeny v příloze.
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2 Cíl disertační práce
Cílem disertační práce bylo hodnocení kvality života (sdružené se zdravím) v souboru
onkologických pacientů s časnými stadii zhoubných nádorů dutiny ústní (stadia 1, 2),
léčených na pracovišti autorky této disertační práce a na některých dalších pracovištích FN
Hradec Králové. Do studie byl zařazen i jeden pacient ve 3. stadiu onemocnění.
Pacienti hodnocení v tomto v souboru byli léčeni pooperační HDR BRT, indikovanou při
zjištění „pozitivních“ resekčních okrajů po předchozí excizi nádoru. Histologické vyšetření
bylo provedeno ve Fingerlandově ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové.
Pro hodnocení kvality života bylo využito validizovaných dotazníků EORTC QLQ-C30,
verze 3.0, a EORTC QLQ-H&N 35. Odděleně byly zhodnoceny funkční a symptomatické
škály dotazníku EORTC QLQ-C30 a symptomatické škály dotazníku EORTC QLQ-H&N 35.
Bylo provedeno porovnání výsledků naší práce s jedinou existující srovnatelnou odbornou
prací na dané téma (54).
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3 Materiál a metodika
V období let 2002–2013 podstoupilo samostatnou pooperační HDR BRT na Klinice
onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové celkem 30 pacientů. Jednalo převážně
o pacienty s nádory jazyka a spodiny dutiny ústní. Do retrospektivní studie byla zařazena
skupina 14 pacientů bez recidivy nádorového onemocnění. Minimální odstup hodnocení od
ukončení léčby byl 30 měsíců. Pacienti podepsali informovaný souhlas s anonymním
hodnocením dotazníků. V případě lokální nebo uzlinové recidivy byl jako záchranná léčba
použit chirurgický výkon doplněný zevním ozářením nebo chemoradioterapií (tzv. záchranná
léčba). Charakteristika pacientů je uvedena v tab. 3.7.
Léčba spočívala v excizi (diagnostické nebo terapeutické) tumoru. Vzorek odebrané tkáně byl
vložen do fixačního roztoku formaldehydu 4–10 % dle aktuální Laboratorní příručky
Fingerlandova ústavu patologie LFUK a FN v Hradci Králové (55). Následovala
brachyterapie v případě těsných, mikroskopicky nebo makroskopicky pozitivních okrajů.
Medián intervalu mezi operací a brachyterapií činil 6 týdnů (4–12).
HDR BRT byla provedena technikou plastických trubiček zaváděných v celkové anestezii na
sále. Zavádění trubiček prováděl onkolog a maxilofaciální chirurg (obr. 1.17). Přítomnost
maxilofaciálního chirurga jsme považovali jako nezbytnou v případě komplikací (krvácení
z velkých cév, zasažení důležitých anatomických struktur v oblasti hlavy a krku zaváděcí
jehlou apod.). Onkolog měl naplánováno s pomocí radiofyzika anatomnicky nejvýhodnější
zavedení trubiček.
Dávková distribuce byla do r. 2004 kalkulována plánovacím systémem Abacus (Nordion,
Germany), poté systémem Brachyvision (Varian, USA), a to na základě CT snímků, obr.
1.18, 1.19 a 1.20. Všichni pacienti obdrželi 18 dávek ozáření, a to 2x3 Gy denně. Pacienti byli
kontrolování první 2 měsíce každých 14 dní, poté každé 3 měsíce po dobu 3 let a později
v šestiměsíčních intervalech. Součástí dispenzarizačního vyšetření byla anamnéza, klinické
vyšetření, UZ krku a jedenkrát ročně RTG plic. Medián sledování byl 64 měsíců (30–169).
Pravděpodobnost pětileté lokální kontroly, kontroly v krčních uzlinách, přežití bez známek
onemocnění, přežití bez známek onemocnění po záchranné léčbě a celkového přežití byla
pořadě 85,4 %, 69,2 %, 65,4 %, 75,6 % a 73 %. Hodnocení kvality života bylo provedeno u
14 pacientů z 18, u kterých se nevyskytla žádná recidiva. Zbývající 4 pacienti byli sledováni
na spádových onkologických nebo stomatologických odděleních. Nepodařilo se proto zajistit
vyplnění dotazníků.
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Data pro hodnocení kvality života byla sbírána pomocí dotazníků EORTC QLQ-C30 verze
3.0 a EORTC QLQ-H&N 35. Vyplňování dotazníků probíhalo anonymně. Dotazníky
vyplňovali sami pacienti bez pomoci zdravotnického personálu a v domácím prostředí. Data
získaná z dotazníků byla zaznamenána a zpracována v programu Microsoft Office Excel 2011
(Microsoft, USA). Statistické zpracování nebylo provedeno pro malý počet pacientů
v souboru.
Plné znění dotazníků je uvedeno v kap. 9 Použité dotazníky EORTC této práce.

3.1 Dotazník EORTC QLQ-C30
Počet otázek se liší v jednotlivých škálách, některé tvoří jediná otázka. Kvůli tomu se hrubé
skóre (raw score) lineárně transformuje na rozpětí 0-100 bodů.
K transformaci se používají následující vzorce: Hrubé skóre (RS): RS = (I1+ I2+…+In) /n, kde
n je počet položek a I je hodnota dané položky. Pro funkční škály: Skóre =
. Pro symptomatické škály a celkový zdravotní stav: Skóre =

Range udává rozpětí dané škály. Vyšší skóre u celkového zdravotního stavu svědčí pro lepší
celkový zdravotní stav. Ve funkčních doménách také znamená lepší funkčnost. Naopak
u symptomů značí vyšší skóre horší příznaky (53).

3.2 Dotazník EORTC QLQ-H&N35
Dotazník EORTC QLQ-H&N35 se skládá za 35 otázek a používá se jako doplňující dotazník
k EORTC QLQ-C30.
Skóre v jednotlivých symptomatologických škálách se vypočítá pomocí vzorců: Hrubé skóre
(RS): RS = (I1+ I2+…+In) /n, kde n je počet položek a I je hodnota dané položky. Skóre =

Range značí rozpětí dané škály. Čím je skóre vyšší, tím jsou symptomy závažnější (53).
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Tab. 3.7 Charakteristika sledovaného souboru pacientů.
Lokalizace:

Jazyk: 13

Hloubka invaze

Medián 4 mm (1-20)

Resekční okraje

R0–3x (< 5 mm)

Spodina ústní: 1

Pohlaví:

Muži: 6

Ženy: 8

R1–9x

R2–2x

Věk:

Medián 6–7 let (43–83)

Elektivní krční disekce

1x

Stadium:

T1N0–4x

Doba sledování v měsících

Medián 64 (30–169)

T2N0–9x

T3N0–1x

Grade:

G1–4x

G2–8x

G–3x

39

4 Výsledky
Výsledky naší studie ukázaly při retrospektivním hodnocení dobře definovaného, avšak
početně limitovaného souboru onkologických pacientů s přesně definovaným stadiem
nádorové choroby následující skutečnosti.

4.1 Výsledky šetření EORTC QLQ–C30
Výsledky našeho šetření zjištěné pomocí dotazníku EORTC QLQ–C30 shrnuje tab. 4.7.

Tab. 4.7 Výsledky EORTC QLQ-C30.
EORTC QLQ–C30
Průměr

Minimum

Medián

Maximum

70

42

62

100

Celkový zdravotní stav

80

33

87

100

Výkon a plnění rolí

86

50

100

100

Emoční funkčnost

83

33

83

100

Kognitivní funkčnost

80

17

92

100

Sociální fungování

74

33

83

100

Únava

29

0

28

67

Nauzea a zvracení

5

0

0

50

Bolest

17

0

8

100

Dušnost

17

0

0

67

Celkový zdravotní stav
Funkční škály

Symptomatické škály

40

Nespavost

21

0

0

67

Nechutenství

21

0

0

100

Zácpa

14

0

0

67

Průjem

2

0

0

33

Finanční problémy

14

0

0

67

Výsledky hodnocení dotazníků EORTC QLQ-C30 verze 3.0, jsou též prezentovány
v pruhových grafech 5.5 a 5.6.

Graf 5.5 Funkční stupnice: EORTC QLQ-C30 verze 3.0.
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Graf 5.6 Symptomatické stupnice: EORTC QLQ-C30 verze 3.0.

Celkový stav dosahoval v průměru 70 bodů. Nejlépe byla hodnocena oblast výkonu a plnění
rolí, nejhůř oblast sociálního fungování. Nejčastěji se vyskytujícím symptomem byla únava,
následovaná nespavostí a nechutenstvím, dušností a bolestí, finančními problémy a zácpou.
Nejméně častými problémy byla nauzea se zvracením a průjem.
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4.2 Výsledky šetření EORTC QLQ-H&N35
Výsledky šetření dosažené pomocí metody EORTC QLQ-H&N35 shrnuje Tab. 4.8.

Tab. 4.8 Zobrazení průměru, minima, mediánu a maxima škál a položek QLQ-H&N35.
EORTC QLQ-H&N35
Průměr

Minimum

Medián

Maximum

Výživová sonda

15

0

8

75

Polykání

7

0

0

42

Smyslové problémy

7

0

0

50

Problémy s řečí

10

0

0

33

Zuby

14

0

12

67

Problém ve společenském kontaktu

12

0

7

53

Problém při jídle ve společnosti

25

0

8

100

Ztráta váhy

12

0

0

67

Bolest

29

0

17

100

Pocit nemoci

24

0

17

100

Analgetika

24

0

17

100

Lepkavé sliny

26

0

17

67

Sucho v ústech

19

0

0

67

Problémy v sexuální oblasti

21

0

0

100

Kašel

29

0

0

100

Otevírání úst

0

0

0

0

Doplňky stravy

14

0

0

100

Přibírání na váze

43

0

0

100
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Výsledky dotazníku EORTC QLQ-H&N 35 jsou obsaženy též v grafu 5.7. Nejvyšší míra
obtíží byla zaznamenána u přibírání na váze, kašle, bolesti, lepkavých slin a problémech při
jídle ve společnosti. Nejmenší obtíže měli pacienti s hubnutím, řečí, smyslovými problémy,
polykáním a otvíráním úst.

Graf 5.7 Výsledky dotazníku EORTC QLQ-H&N 35.
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5 Diskuse
V předložené práci jsme se zaměřili na hodnocení kvality života u pacientů léčených HDR
brachyterapií pro některé nádory dutiny ústní. Naše studie má podstatné limitace. Je to
zejména absence hodnocení kvality života pacientů před léčbou, malý soubor pacientů,
nemožnost porovnání kvality života pacientů léčených HDR brachyterapií, chirurgickou
léčbou a zevním ozařováním. Na druhé straně se jedná velmi pravděpodobně o první domácí
pokus o hodnocení kvality života u pacientů léčených HDR brachyterapií, protože dosud
podle našich vědomostí neexistuje podobná studie, a publikace hodnotící kvalitu života po
chirurgické léčbě a zevní radioterapii se teprve začínají objevovat. Naším cílem by bylo dále
se zaměřit na pacienty léčené jinými způsoby léčby a pak výsledky vzájemně porovnat.
Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli používat validizovaný dotazník, bylo by dále možné
porovnání i mezi pracemi z jiných zemích.
Ve srovnání s chirurgickou léčbou pacienti v našem souboru lépe hodnotí jak funkční škály a
celkový zdravotní stav, tak i symptomatické škály dle QLQ-C30 a QLQ-H&N35. Totéž platí
pro porovnání našeho souboru s pacienty léčenými kombinací zevního ozáření a operace (56).
Schliephake et al. hodnotili chirurgickou terapii nádorů hlavy a krku v souboru 83 pacientů.
Studie využívá též dotazníků QLQ-C30 a QLQ-H&N35. Výsledky ukazují, že chirurgická
léčba karcinomů spodiny dutiny ústní vede k trvalému zhoršení fyzických funkcí a funkcí
vykonávání rolí následující 3 měsíce po chirurgické terapii. Signifikantně je zde patrné
snížení komfortu v dutině ústní, zhoršení vzhledu a redukce schopnosti a ochoty k sociálním
kontaktům. Pacienti s pokročilými stadii onemocnění (3. a 4.) vykazovali horší hodnoty ve
funkčních rolích, dále pak ve specifických oblastech, jako je polykání a výživa. Kognitivní
funkce, sociální funkce a celkový zdravotní stav se za sledované období neměnily (57).
Ve srovnání s prací Rogera et al. (58) popisují pacienti menší obtíže. Ale jejich omezení se
během prvního roku od chirurgické terapie signifikantně zlepšují. Schliephake poukazuje na
skutečnost, že zhoršená hybnost jazyka po resekčním výkonu hlavně v distálních partiích
negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů (57). Rogers nalezl signifikantní rozdíl mezi
dopadem léčby u mužů a žen. V některých odborných sděleních se udávají horší výsledky u
žen (46). Rozdílný problém je v hodnocení úlohy rekonstrukčních výkonů, toto téma je stále
kontroverzní. K hodnocení by bylo potřeba většího počtu pacientů s dlouhou dobou sledování
(59). Výsledky práce Rogera et al. (73), Bjordala et al. (60) a Schliphake et al. (57) jsou
obdobné.
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V práci Kluga et al. se potvrdilo, že dotazníky QLQ-C30 a QLQ-H&N35 mají dobrou
výpovědní hodnotu o kvalitě života pacientů po onkologické léčbě, zde po chirurgické léčbě a
následné chemoradioterapii u 67 pacientů. Průměr funkční škály činil 71, což znamená
dobrou schopnost vykonávat běžné denní schopnosti (fyzické funkce jako osobní hygiena,
stejně tak jako kognitivní, emocionální a sociální funkce. Pocit všeobecného zdraví
neovlivňuje v této práci kvalitu života pacientů. Stejně tak jako v ostatních publikacích si
pacienti stěžovali zejména na problémy s polykáním a výslovností. Jen 13 ze 67 pacientů
mělo zavedený PEG (56).
V práci Breeze et. al. bylo zahrnuto 168 pacientů, kteří po resekčním výkonu podstoupili
pooperační chemoradioterapii, avšak lišili se rozdílným způsobem provedení resekce kosti po
karcinom spodiny ústní. Nejlepší kvalitu života vykazují ti po zákroku provedeném laserem
(61).
Publikace Sakthivela et. al. z r. 2018 porovnává kvalitu života pacientů s T1 a T2 tumory
jazyka léčené různými modalitami (chirurgickou léčbou versus jinými modalitami léčby).
Ukazuje, že výsledek přežití bez přítomnosti tumoru je prakticky totožný, ale rozhodně se liší
kvalita života u pacientů bez recidivy onemocnění. Cílená rehabilitace vede ke zlepšení
kvality života (62). Nicméně tato pozorování je nutné vnímat s velkou rezervou, protože
hodnocené soubory se liší složením pacientů, především zastoupením stadií nádoru, kdy časné
tumory představují jen část hodnoceného souboru a pokročilejší stadia vyžadují agresivnější
léčbu s vyšším dopadem na kvalitu života pacientů.
Práce Sjamsudina et al. (2018) prokazuje, že pooperační bolest po invazivním zákroku
v dutině ústní může zvýšit negativní pocit pacienta z léčby. A to i přes skutečnost, že byla
analgetická terapie vedena dobře. Nejvíce si na bolest stěžovali pacienti 7 dní po léčbě. Studie
upozorňuje na skutečnost, že pooperační bolest může navodit depresi a zvýšit tím morbiditu i
mortalitu onemocnění. Nepostradatelnou úlohu v rozvoji deprese hraje strach před operačním
výkonem. S výhodou je použití ko-analgetik (anxiolytik) v kombinaci a analgetikem. Jedná se
o další studii, která ukazuje na skutečnost, že pacienti, kteří podstoupí chirurgickou terapii,
mají ve srovnání s pacienty, kteří byli léčeni jiným způsobem, horší kvalitu života. Pro
hodnocení byl použit dotazník Hospital anxiety and Depression Scale (HADS), který vyplnilo
21 pacientů (63).
Studie Lastrucci et al. validizuje dotazník Xerostomia Quality of Life Scale (XeQoLS) do
italštiny. Tento dotazník je používán k hodnocení suchosti v ústech u pacientů po radioterapii
ze zevního pole (64).
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Český překlad dotazníku zabývajícího se kvalitou života související s orálním zdravím „Profil
dopadu orálního zdraví“ (Oral Health Impact Profile OHIP-14) vznikl na půdě Lékařské
fakulty UK v Hradci Králové (65). Bohužel není validován, takže není možné porovnání jím
dosažených nálezů se studiemi v jiných zemích. K jeho nesporným výhodám patří malý počet
otázek a jednoduchost, což má za důsledek větší ochotu pacientů při vyplňování. Není však
primárně určen pro onkologické pacienty.
Od IMRT (obr. 1.10, 1.11 a 1.12) v oblasti karcinomů hlavy a krku lze očekávat šetření
zdravých tkání, zlepšení dlouhodobé salivace a redukci dlouhodobého funkčního deficitu po
radioterapii. Pacienti bohužel neprokazují subjektivní zlepšení v hodnocení kvality života. To
může být překvapivě dobrou kvalitou života pacientů po konvenční radioterapii (66). Dobrá
kvalita života se předpokládá vlivem šetření důležitých struktur, jimiž jsou podčelistní slinné
žlázy, malé slinné žlázky v dutině ústní a polykacích cestách bez ovlivnění primárně
léčebného efektu (67).
Ozařování v oblasti hlavy a krku může vést též k osteonekróze, zejména v dolní čelisti.
Vzhledem k odlišnému cévnímu zásobení je mandibula této komplikaci vystavena častěji.
Věk, frakcionační režim, ozařovaný objem jsou zhoršujícími faktory vzniku osteonekrózy,
která se manifestuje nejčastěji jako obnažení nekrotické kosti, patologické fraktury, píštěle
nebo bakteriální infekce. Řádná hygiena dutiny ústní před-, v průběhu a po chemoradioterapii
je nezbytná, stejně jako podrobné vyšetření dutiny ústní před zahájením radioterapie (68).
Kvalita spánku u pacientů s nádory hlavy a krku je rovněž velmi důležitá. Udává se, že
syndrom suchých úst po radioterapii také negativně ovlivňuje kvalitu spánku. Nedostatek
spánku u pacientů s nádory hlavy a krku indukuje stres, nedostatečné hojení, ale také může
komplikovat léčbu.
Intenzivní bolest vyžaduje speciální léčbu analgetiky. Minimalizace bolesti zvyšuje kvalitu
života těchto pacientů (27).
Pacienti s tumory v oblasti krku mají větší dechové obtíže oproti pacientům s postižením
dutiny ústní. Tracheostomie je dalším významným faktorem, který způsobuje obtíže (41, 42).
Dieta a výživa je esenciálním klíčem k přežití a je to důležitý ukazatel léčby karcinomů hlavy
a krku. Terapie i samotné nádorové onemocnění může způsobit úbytek tělesné hmotnosti,
proto je výživa velmi důležitá k ulehčení terapie (69). Je také důležité mít na paměti, že u
pacientů v terminálním stadiu karcinomů hlavy a krku špatná výživa a ztráta tělesné
hmotnosti a všeobecná ztráta chuti k jídlu může vést k duševní poruše (27).
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Morton et al. dospěli k názoru, že včasné zavedení a trvání PEG má příznivý vliv na kvalitu
života těchto pacientů (70). Někteří autoři zase poukazují na negativní vliv zavedení PEG či
dokonce zvýšení mortality při jejím zavedení (71). Příkladem komplikací může být flegmóna
břišní stěny (obr. 1.15, 1.16).
Ravasco et al. ukazují, že nutriční poradenství má pozitivní efekt na kvalitu života a mělo by
být u pacientů s tímto druhem onemocnění používáno (72). Ke stejnému závěru dospěl ve své
práci i kolektiv hradeckých autorů (42).
Epstein et al. poukazují také na nepříznivý vliv ztráty chuti na kvalitu života (73). Váhový
úbytek postihuje 35–50 % pacientů s nádory hlavy a krku a zvyšuje morbiditu a mortalitu (27,
39). Pacienti, u kterých byl diagnostikován karcinom obecně, zažívají šok a tíseň ze života
ohrožujícího zhoubného onemocnění (75). To platí zejména pro pacienty s nádory hlavy a
krku, protože jejich léčba vyžaduje ve většině případů chirurgickou intervenci. Chirurgická
léčba v této oblasti může zhoršovat chuť a čich, dále i funkce jako žvýkání, polykání a
mluvení. Po chemoterapii nebo po radioterapii se může objevit i ztráta sluchu (77).
Funkční schopnosti v oblasti hlavy a krku hrají také specifickou úlohu v sociálním a
emocionálním vyjádření a komunikaci v oblasti individuálních interakcí v rámci společnosti.
Ve srovnání s nádory na méně exponovaných místech lidského těla karcinomy hlavy a krku
mají vyšší tendenci k poškození vzhledu, ztrátě sebevědomí, sebedůvěry a identity. To vše
způsobuje větší tělesnou a psychosociální tíseň než jiné nádory (76).
V některých případech může fibróza měkkých tkání po radioterapii zabránit odtoku lymfy za
vzniku lymfedému (27).
Kontraktura po radioterapii zhoršuje kvalitu života v oblasti sociálních kontaktů, sexuální
oblasti, zubů, suchých úst, objevují se častěji deprese (45).
Existuje pouze jediná publikace zabývající se kvalitou života u pacientů léčených
brachyterapií pro nádory dutiny ústní a jedná se o LDR BRT (79). Hodnocení bylo prováděno
12 měsíců po léčbě. Porovnání výsledků QLQ-C30 a QLQ-H&N35 této a naší práce
prezentují tab. 5.9. a 5.10.
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Tab. 5.9 Porovnání kvality života EORTC QLQ-C30 u HDR a LDR brachyterapie.

EORTC QLQ-C30 u HDR a LDR brachyterapie
HDR terapie

LDR terapie

70

74

Sociální fungování

74

90

Kognitivní funkčnost

80

86

Emoční funkčnost

83

94

Výkon a plnění rolí

86

96

Fyzická funkčnost

80

93

Únava

29

21

Nauzea a zvracení

8

1

Bolest

17

11

Nechutenství

21

0

Průjem

2

8

Zácpa

14

8

Finanční problémy

14

5

Dušnost

17

8

Celkový zdravotní stav
Funkční škály:

Symptomatické škály:
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Tab. 5.10 Porovnání kvality života EORTC QLQ-H&N 35 u HDR a LDR brachyterapie.

EORTC QLQ-H&N 35 u HDR a LDR brachyterapie
HDR terapie

LDR terapie

Přibírání na váze

43

47

Doplňky stravy

14

16

Otevírání úst

0

8

Kašel

29

12

Problémy v sexuální oblasti

21

28

Sucho v ústech

19

25

Lepkavé sliny

26

15

Analgetika

24

16

Bolest

29

5

Ztráta váhy

12

6

Problémy při jídle ve společnosti

25

5

Problémy ve společenském kontaktu

12

7

Problémy se zuby

14

19

Problémy s řečí

10

10

Smyslové problémy

7

4

Polykání

7

2

Výživová sonda

15

16

Pocit nemoci

24

12
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Celkový zdravotní stav pacientů dle EORTC QLQ-C30 je v obou studiích srovnatelný (70 u
HDR BRT versus 74 u LDR BRT). Ukazuje se, že pouhé numerické porovnání funkčních a
symptomatických stupnic svědčí pro vyšší kvalitu života pacientů po LDR BRT, což vyznívá
ve prospěch teorie o vyšší toxicitě HDR BRT (7), ačkoliv dle publikovaných studií je riziko
závažných pozdních komplikací srovnatelné (nekróza měkkých tkání, osteoradionekróza) (8).
Musíme však mít na paměti, že porovnáváme malé soubory s rozdílnou dobou hodnocení od
léčby a s různými potenciálními komorbiditami, a že absence hodnocení kvality života našich
pacientů před léčbou neumožňuje posoudit, do jaké míry brachyterapie ovlivnila vstupní
kvalitu života. Je nutné zdůraznit nápadně nízké ovlivnění otvírání úst, řeči, xerostomii,
polykání a stavu zubů jak HDR tak LDR brachyterapií.
Hodnocení dotazníků kvality života se stává důležitým nástrojem při hodnocení efektivnosti
různých léčebných metod. Naše první předběžné výsledky mohou být podkladem pro úvahu,
že HDR brachyterapie umožňuje efektivní léčbu nádorů dutiny ústní, byť patrně s mírně horší
kvalitou života, než poskytuje LDR brachyterapie.
V domácí odborné literatuře jsme nalezli pouze jeden recentní článek používající výše
uvedených dotazníků (80). Jinak se jedná o práce staršího data anebo o sdělení autorů, kteří se
zabývají se praktickým lékařstvím a domácí hospicovou péči (36, 76), či o sdělení autorů,
kteří se starají o pacienty v ambulancích paliativní péče (82).
Pro onkologa i chirurga je nezbytné si uvědomit, že je důležité rovněž dokázat včas
onkologickou léčbu ukončit, a zahájit léčbu symptomatickou nebo paliativní, popřípadě
nabídnout a umožnit důstojný závěr života pro pacienta i jeho blízké za pomoci ambulancí pro
paliativní péči, domácích hospicových služeb nebo hospiců. K tomu je nutná dobrá
spolupráce s praktickými lékaři a s rodinou pacienta.
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6 Závěr
Cílem onkologické léčby není pouze záchrana života pacienta, ale jeho vyléčení se
zachováním maximální kvality života. V některých situacích se v onkologické léčbě nabízejí
různé léčebné metody se srovnatelnou pravděpodobností tzv. kontroly nádoru, lišící se však
spektrem vedlejších účinků (80). K vyhodnocení jejich dopadu na kvalitu života pacientů byly
vypracovány parametrické dotazníky, jako je obecný EORTC QLQ-C30, nebo na nádory
hlavy a krku oblasti zaměřený EORTC QLQ-H&N35. V r. 2002 bylo publikováno pouhých
32 prací na toto téma, v r. 2016 již bylo zveřejněno 185 prací. Nárůst tohoto výzkumu byl
způsoben zjištěním skutečnosti, že kvalita života je faktorem důležitým pro multidisciplinární
přístup, pomáhajícím v plánování léčby a umožňujícím zavést léčebné standardy. Používání
mnoha rozdílných dotazníků však implikuje rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými
šetřeními. To může být impulzem ke sjednocení metodik a hodnocení výsledků jednotlivých
studií (83).
Bylo by nepochybně žádoucí iniciovat prospektivní multicentrické studie zaměřené na
hodnocení kvality života pacientů s nádory hlavy a krku a provést porovnání jejich závěrů za
účelem bližšího zjištění, která léčebná modalita (se stejným léčebným efektem) má ten který
dopad na kvalitu života těchto pacientů.
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8 Příloha - fotodokumentace

Obr. 1.1
Karcinom spodní plochy těla jazyka, ulcerativní typ.
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Obr.1.2
Karcinom levé boční strany jazyka, exofyticky rostoucí typ.
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Obr. 1.3
Karcinom spodní plochy jazyka v blízkosti podjazykové uzdičky, ulcerativní typ.
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Obr. 1.4
Karcinom jazyka - pokročilé stadium; tumor infiltruje téměř celý jazyk a omezuje jeho
hybnost.
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Obr. 1.5
Středně diferencovaný rohovějící invazivní dlaždicobuněčný karcinom (běžný typ).
Hematoxylin–eozin, původní zvětšení 100x.
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Obr. 1.6
Nádor je tvořen nepravidelnými čepy. Na jejich periferii jsou menší buňky s hyperchromními
jádry a bazofilní cytoplazmou, v jejich centru jsou naopak velké polygonální buňky s
vezikulárními jádry s jadérky a s eozinofilní cytoplazmou. V některých nádorových čepech
dochází k rohovění. Hematoxylin–eozin, původní zvětšení 400x.
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Obr. 1.7 MR–opacifikující se reziduum tumoru jazyka vpravo. Obr. vpravo - T2 vážený
obraz, obr. vlevo - T1 vážený obraz s podáním kontrastní látky (axiální projekce).

Obr. 1.8 PET CT–patologické záchyt radiofarmaka v jazyku vpravo (axiální projekce).
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a)

b)

c)

Obr. 1.9 PET CT–metastáza karcinomu jazyka před léčbou, a) axiální projekce, b) boční
projekce, c) koronární projekce.
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a)

b)

c)
Obr. 1.10 PET CT - metastáza karcinomu jazyka po léčbě u stejného pacienta a) axiální
projekce, b) boční projekce, c) koronární projekce.
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Obr. 1.11
Technika plánování IMRT dle CT - boční projekce.
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Obr. 1.12
Technika plánování IMRT dle CT - koronární projekce.
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Obr. 1.13
Technika plánování IMRT dle CT.
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Obr. 1.14
Mukozitida ústní sliznice po radioterapii.
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Obr. 1.15 Flegmóna břišní stěny pět dnů po zavedení PEG.

Obr. 1.16 CT s obrazem flegmóny břišní stěny kolem PEG u téhož pacienta.
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Obr. 1.17
Zavádění plastových trubiček (po provedení suprahyoidní krční disekce).
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Obr. 1.18
Plánování dávkové distribuce brachyterapie na základě rentgenového snímku.
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Obr. 1.19
Plánování brachyterapie pomocí CT, systém Brachyvision (Varian, USA).
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Obr. 1.20
Plánování brachyterapie pomocí CT, systém Brachyvision (Varian, USA).
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9 Použité dotazníky EORTC
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