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Souhrn 
 
 
Klinické aspekty onemocnění dlaždicobuněčným karcinomem  
dutiny ústní a rtu 
 
Úvod: Incidence zhoubných nádorů hlavy a krku je v České republice na vzestupu. 
Prognóza  tohoto  onemocnění  se  i  přes  pokroky  v  léčbě  v posledních  několika 
dekádách  výrazně  nelepší.  Tato  studie  zkoumá  vliv  relevantních  klinických               
a  demografických  faktorů  na  přežití  souboru  pacientů  s dlaždicobuněčným 
karcinomem dutiny ústní (DK DÚ).  
Materiál  a  metodika: Do  retrospektivní  deskriptivní  studie  bylo  zahrnuto  200 
pacientů  s DK DÚ diagnostikovaných a  léčených na Stomatologické klinice LF UK     
a  FN  v Hradci  Králové  v období  1988‐2008.  Sledované  parametry  byly  pohlaví        
a  věk  pacienta,  životní  návyky  včetně  známých  rizikových  faktorů,  lokalizace 
nádoru, mikroskopická diagnóza,  stádium onemocnění,  primární  léčebná metoda   
a  úmrtí  v/bez  souvislosti  s nádorovým  onemocněním.  Analýza  přežití  byla 
provedena  pomocí  Kaplanovy‐Meierovy metody  a  Coxova modelu  progresivního 
rizika. 
Výsledky: Medián délky sledování pacientů byl 28 měsíců (rozmezí 1‐242 měsíců). 
Poměr mužů a žen činil 2,1:1. Průměrný věk pacientů byl 62 let (SD=12). Nejčastěji 
se  vyskytovaly  dlaždicobuněčné  karcinomy  spodiny  ústní  (51  případů,  25,5  %)        
a  dolního  rtu  (47  případů,  23,5  %).  U  104  pacientů  (52,0  %)  byl  nádor 
diagnostikován  v pozdním  stádiu  (TNM  stádia  III  a  IV).  Nejvíce  pacientů  (87 
jedinců,  43,5  %)  bylo  léčeno  chirurgicky.  K lokoregionální recidivě  došlo  u  77 
pacientů (38,5 %). Během doby sledování zemřelo celkem 106 pacientů (53,0 %), 
z toho  v souvislosti  s  nádorem 74  pacientů  (37,0 %).  Celkové  5leté  přežití  činilo   
45 %, nádorově specifické 5leté přežití pak 58 %. V univariabilní analýze měly na 
nádorově  specifické  přežití  statisticky  významný  vliv  stádium  onemocnění, 
anatomická  lokalizace, metastatické  postižení  regionálních mízních  uzlin,  stupeň 
nádorové  diferenciace,  stav  resekčních  okrajů,  přitomnost  jiného  nádorového 
onemocnění a bydliště pacienta. Pacienti s intraorálním karcinomem měli 8,7krát 
vyšší  riziko  úmrtí  na  DK  DÚ  než  pacienti  s karcinomem  rtu.  Pacienti 
diagnostikovaní v pozdních stádiích měli 4,1krát vyšší riziko úmrtí na DK DÚ než 
pacienti s nádorem v časném stádiu (I, II). 
Závěr: Prognóza  karcinomů  rtu  byla  významně  lepší  než  prognóza  intraorálních 
DK DÚ. Prognóza DK DÚ se výrazně zhoršuje se stádiem onemocnění. 
 
Klíčová  slova:  Dutina  ústní,  nádory  hlavy  a  krku,  dlaždicobuněčný  karcinom, 
přežití 
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Summary 
 
 
Clinical aspects of the squamous cell carcinoma of the oral cavity and lip 
 
Introduction: The incidence of head and neck cancer  in Czech Republic  is rising. 
Despite  the  recent  advances  in  treatment,  no  significant  drop  in  fatality  of  the 
disease has been noted  in  the  last decades. The aim of  the study was to describe 
relevant  clinical  and demographic  characteristics and  their  impact on  survival of    
a case series with oral squamous cell carcinoma (OSCC). 
Material and methods: Two‐hundred  patients with OSCC diagnosed and treated 
at the Department of Dentistry, Charles University  in Prague, Faculty of Medicine 
and  Teaching  Hospital  in  Hradec  Králové,  were  included  in  this  retrospective 
descriptive  study.  Information  about  sex,  age,  risk  factors,  site  of  the  tumour, 
histologic findings, stage of disease, primary treatment method and cause of death 
were  analyzed.  The  Kaplan‐Meier  method  and  Cox  regression  were  used  for 
survival analysis. 
Results: The median of follow up was 28 months (range 1‐242 months). The male 
to female ratio was 2.1:1. The mean age of the patients was 62 years (SD=12). The 
most common areas affected by carcinoma were floor of mouth (51 cases, 25,5%) 
and  lower  lip  (47  cases,  23,5%).  One‐hundred‐and‐four  patients  (52,0%)  were 
diagnosed  in  the  late  stage  of  the  disease  (TNM  stages  III,  IV).  Most  patients 
(43,5%)  were  treated  surgically.  Seventy‐seven  patients  (38,5%)  experienced         
a  locoregional  recurrence.  During  the  time  of  observation,  106  patients  (53,0%) 
died, out of which 74 patients died of the primary malignant disease (37,0%). The 
5‐year  overall  survival  was  45%,  the  5‐year  disease‐specific  survival  was  58%. 
Stage of the disease, anatomic localization, metastatic spread to the regional lymph 
nodes,  tumor  differentiation,  resection  margins,  presence  of  other  oncologic 
disease  and  residence  had  a  statistically  significant  influence  on  the  disease‐
specific survival in the univariable analysis. In the multivariable analysis, patients 
with intraoral carcinoma were 8,7 times more likely to die from the disease than 
patients with  lip carcinoma. Patients diagnosed in the  late stages of disease were 
4,1 times more likely to die from the OSCC than patients diagnosed in earlier stages 
(I, II). 
Conclusion: The prognosis of OSCC was  significantly better  in  lip  cancer  than  in 
intraoral cancer. The prognosis of the OSCC was worse for patients in late stages of 
the disease. 
 
Key words: Mouth, head and neck cancer, squamous cell carcinoma, survival 
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Úvod do problematiky 
Nejčastější  neoplázií  v oblasti  hlavy  a  krku  je  dlaždicobuněčný  karcinom 

(DK),  který  tvoří  až  95  %  všech  zhoubných  nádorů  (ZN)  v této  tělní  oblasti. 
Zhoubné nádory dutiny ústní (ZN DÚ) a hltanu (C00‐C14 dle 10. edice Mezinárodní 
klasifikace  nemocí)  se  v České  republice  vyskytují  s incidencí  19,2/100.000 
obyvatel  v mužské  populaci  a  6,6/100.000  obyvatel  u  žen  [1],  s dlouhodobě 
vzestupnou  tendencí  jak  v incidenci,  tak  v mortalitě  těchto  onemocnění. 
V industrializovaných zemích bývá incidence ZN hlavy a krku u mužů dvojnásobná 
než u žen, což zřejmě odráží jejich častější abúzus tabákových výrobků a alkoholu  
a  také  častější práci  venku  (u DK rtu). Rozdíl mezi pohlavími  se ale v posledních 
desetiletích  snižuje  na  1,5  mužů:1  žena  u  ZN  DÚ  a  2,8:1  u  ZN  orofaryngu  [2]. 
Onemocnění  ZN hlavy  a  krk  se  vyskytuje  v naprosté  většině případů po 40.  roce 
věku, nejčastěji však v 6. a 7. decenniu [2].  
 

Etiologie  DK  DÚ  je  multifaktoriální.  Největší  roli  hraje  v naší  geografické 
oblasti konzumace tabákových výrobků, nadměrná konzumace alkoholu a nutriční 
stav.  Současné  působení  tabákových  karcinogenů  a  alkoholu  má  multiplikativní 
efekt. Těžcí kuřáci konzumující pravidelně alkohol mají výrazně vyšší riziko vzniku 
DK  DÚ  než  nekuřáci  abstinenti  [3].  Vysokoprocentní  alkohol,  který  sám  o  sobě 
nemá  karcinogenní  potenciál,  pravděpodobně  zvyšuje  permeabilitu  epiteliálních 
buněk  sliznice  pro  karcinogeny  z tabákového  kouře  a  zároveň  je  zdrojem 
karcinogenního  acetaldehydu  v DÚ  [4].  V posledních  desetiletích  se  část  ZN 
v oblasti  hlavy  a  krku  přisuzuje  působení  tzv.  „high‐risk“,  onkogenních  lidských 
papillomavirů  (HPV).  Často  jde  o  případy  u  mladších  jedinců,  u  kterých  navíc 
nebývají  přítomny  klasické  rizikové  faktory  [5,  6].  V některých  zemích  byla 
podobná  situace  popsána  také  u  starších  žen.  V posledním  desetiletí  byla  úloha 
HPV  v karcinogenezi  ZN  DÚ  potvrzena  četnými  studiemi  [6‐9]  a  infekce 
onkogenními  typy HPV, zejména HPV 16 a 18, se dnes  již považuje za prokázaný 
rizikový faktor. Zdá se, že HPV‐pozitivní a HPV‐negativní ZN DÚ jsou dvě rozdílné, 
biologicky heterogenní entity s odlišnou cestou karcinogeneze  [6, 10]. Fenotyp  je 
sice velmi podobný, klinické chování nádorů je však odlišné. Pozorování naznačuje, 
že HPV‐pozitivní nádory mají lepší prognózu [11]. 
 

Prognóza  DK  DÚ  je  závislá  zejména  na  stádiu  onemocnění  v okamžiku 
určení  diagnózy.  Zhruba  polovina  pacientů  však  přichází  i  v současnosti 
k vyšetření až v pokročilém stádiu choroby (TNM stádia III a IV) [12‐14]. Důvodem 
je jednak skutečnost, že subjektivní příznaky ve smyslu bolestí a poruch funkce se 
vyskytují až v pozdních stádiích choroby, častý  je také nezájem pacienta o vlastní 
zdraví. Zejména v časných stádiích DK a u slizničních dysplázií jsou navíc iniciální 
makroskopické slizniční změny jen obtížně hodnotitelné. Řádné fyzikální vyšetření 
je  společně  s anamnestickými  údaji  základním  pilířem  diagnostického  procesu. 
Před jakýmkoli plánováním léčby je třeba potvrdit diagnózu DK histologicky. Před 
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rozhodnutím  o  léčbě  DK  DÚ  je  potřeba  provést  tzv.  staging,  tzn.  určení  stádia 
onemocnění.  Správné  vyhodnocení metastatického nádorového postižení  krčních 
lymfatických  uzlin  je  klíčovou  a  nepochybně  i  nejsložitější  součástí  stagingu.  Je 
známo, že u 6‐57 % pacientů ve stádiu cN0 jsou přítomny subklinické, tzv. okultní 
metastázy  [15,  16].  Při  existenci  těchto  metastáz  nedetekovaných  při 
předoperačním vyšetření bylo zaznamenáno snížení naděje na přežití až o 50 %. 
V dnešní době dosud neexistuje zcela přesná zobrazovací technika, která by mohla 
snížit  riziko přehlédnutí okultních metastáz pod přijatelných 20 %. Ultrazvukové 
vyšetření krku je relativně levné vyšetření, které pacienti dobře tolerují a které se 
často  používá  jako  iniciální  vyšetření.  Senzitivita  tohoto  vyšetření  se  pohybuje 
kolem  90‐95  %,  specificita  kolem  80‐95  %  [17].  Nevýhodou  ultrazvukového 
vyšetření  je  jeho  vysoká  závislost  na  zkušenostech  vyšetřujícího,  proto  je  často 
praktičtější  užití  standardizovaných  zobrazovacích  technik  jako  počítačová 
tomografie  či  magnetická  rezonance.  Pozitronová  emisní  tomografie  umožňuje 
neinvazívně zobrazit metabolismus tumorózní tkáně a navíc umožňuje celotělové 
vyšetření  [17].  Jedinou  spolehlivou  stagingovou  technikou  je  v  současnosti 
elektivní krční disekce, která však má zvýšenou morbiditu  i mortalitu a v mnoha 
případech  pacienta  zbytečně  poškodí.  Provádění  elektivní  krční  disekce  jako 
stagingové  techniky  tak  v blízké  budoucnosti  může  omezit  snad  jen  technika 
biopsie sentinelové lymfatické uzliny. Negativní rentgenogram plic a biochemické 
vyšetření  krve  většinou  postačují  k vyloučení  vzdálených  metastáz.  Dodnes 
nemáme  k dispozici  věrohodné  důkazy,  které  by  doporučovaly  populační 
screening DK DÚ, a to ani v zemích s vysokou incidencí tohoto onemocnění [18]. 
 

Základními  léčebnými  modalitami  pro  ZN  DÚ  jsou  chirurgická  resekce, 
radioterapie,  chemoterapie  a  jejich  kombinace.  Kombinace  různých  léčebných 
modalit  má  tu  výhodu,  že  intenzita  každé  z nich  může  být  omezena  tak,  aby  se 
zachovala co nejlépe funkce a estetika postiženého orgánu bez ohrožení výsledku 
léčby.  Důležitá  je  také  sekundární  prevence  zahrnující  zejména  změnu  životního 
stylu.  
 

Přestože  v posledních  letech  zaznamenáváme mírné  zlepšení  doby  přežití 
pacientů se ZN DÚ, které se přičítá zejména detekci nádoru v časnějších stádiích, 
schopnosti  operatérů  resekovat  díky  novým  postupům  v rekonstrukční  chirurgii     
i  rozsáhlé  nádory,  lepšímu  porozumění  mechanismům  metastatického  šíření 
nádoru  lymfatickými  cestami,  agresivní  regionální  léčbě  včetně  elektivní  krční 
disekce a rozsáhlému používání adjuvantní radioterapie  nebo radiochemoterapie, 
patří  DK  DÚ  mezi  nádory  se  špatnou  prognózou.  Celkové  5leté  přežití  se 
v mnohých  studiích  pohybuje  mezi  30‐50  %  [13,  19,  20].  Mezi  nejdůležitější 
prognostické  faktory  patří  stádium  nádoru,  metastatické  nádorové  postižení 
regionálních lymfatických uzlin, kapsulární penetrace a extranodální šíření nádoru 
do  měkkých  tkání  a  velikost  a  tloušťka  nádoru  [21].  Pro  tzv.  lokální  kontrolu 
nádoru je nejdůležitější úplné odstranění primárního nádoru [22, 23]. Za indikátor 
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kompletního  chirurgického  odstranění  nádoru  se  považuje  dostatečný  lem 
nepostižené tkáně kolem resekovaného nádoru. Specifický rozměr pro bezpečnou 
šíři lemu však zatím nebyl (a zřejmě ani nebude) stanoven. Pacienti se ZN DÚ mají 
vysoké  riziko  vzniku  nádorových  multiplicit  (u  přeživších  pacientů  činí  jejich 
prevalence až 40 %), což vyžaduje dispenzarizaci pacienta, nejlépe po zbytek jeho 
života. 
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Cíle disertační práce 
Hlavním  cílem  disertační  práce  s názvem  „Klinické  aspekty  onemocnění 

dlaždicobuněčným karcinomem dutiny ústní a rtu“ bylo: 
- vypracování  retrospektivní  studie,  poskytující  souhrn  informací                

o  spektru  pacientů  s dlaždicobuněčnými  karcinomy  v oblasti  dutiny 
ústní  a  rtů,  vyšetřovaných  a  léčených na  Stomatologické  klinice  LF UK    
a FN v Hradci Králové v letech 1988‐2008.  

Jejími součástmi byly rovněž následující úkoly: 
- rozbor některých demografických aspektů dané problematiky, 
- popis  klinických  a  histopatologických  charakteristik  těchto  zhoubných 

nádorů,  
- hodnocení přítomnosti některých známých rizikových  faktorů na vznik   

a rozvoj tohoto onemocnění, 
- analýza vlivu prokázaných rizikových faktorů na prognózu, zejména pak 

na dlouhodobé přežití pacientů tvořících sledovaný soubor, 
- porovnání  vlastních  recentních  údajů  s dostupnými  údaji  domácími          

i  zahraničními  a  závěrečná  souhrnná  charakteristika  poznatků 
plynoucích z retrospektivní studie.   
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Materiál a metodika 
Do studie byli zařazeni pacienti léčení na Stomatologické klinice LF UK a FN 

v  Hradci  Králové  pro  diagnózu  DK  DÚ  (C00‐C06  a  C9‐C10  dle 10.  vydání 
Mezinárodní klasifikace nemocí) v rozmezí  let 1988‐2008. Pacienti byli vyhledáni  
pomocí  nemocničního  informačního  systému,  elektronické  kartotéky  Stomato‐
logické  kliniky,  kartotéky  mezioborové  onkologické  poradny  Stomatologické 
kliniky, kartotéky mikroskopických nálezů Fingerlandova ústavu patologie LF UK a 
FN  v  Hradci  Králové  ze  všech  biopsií  provedených  na  Stomatologické  klinice 
v daném  období  a  registru  všech  pacientů  hospitalizovaných  na  Stomatologické 
klinice v období 1988‐2008. 
Kritéria pro zařazení do studie byla následující: 

- mikroskopicky potvrzená diagnóza DK DÚ 
- diagnostika a léčba byly provedeny na Stomatologické klinice.  

Vyřazeni byli pacienti, u nichž: 
- nebylo známo datum provedení biopsie,  
- nebyla  toho  času  dostupná  klinická  dokumentace  a/nebo  mikroskopický 

nález, 
- pacienti s nádory slinných žláz. 

 
Zaznamenány  byly  informace  o  pohlaví  pacientů  a  věku  v době  stanovení 

diagnózy,  bydliště,  přítomnosti  rizikových  faktorů  (konzumace  tabákových 
výrobků a alkoholu), dále anatomická lokalizace nádoru, datum provedení biopsie, 
stav  resekčních  okrajů,  histologická  diagnóza  (včetně  stupně  diferenciace), 
stádium onemocnění, primární léčebná metoda, datum první recidivy, datum úmrtí  
či  ukončení  sledování,  hlavní  příčina  úmrtí  a  přítomnost  dalších  primárních 
nádorů. Staging a grading byl proveden podle platného TNM systému  [24]. Doba 
přežití byla hodnocena v měsících. Informace o přežití u pacientů, kteří se během 
let ztratili z dispenzarizace nebo jejichž dispenzarizace byla ukončena po 5 letech 
sledování, jsme získali z Národního onkologického registru České republiky. 
 

Pro  účely  analýzy  celkového  přežití  (CP)  byli  cenzorováni  pacienti,  kteří 
v době ukončení studie žili, a pacienti, kteří se ztratili z dispenzarizace (jako datum 
ukončení sledování bylo bráno datum jejich poslední klinické kontroly). Pro účely 
analýzy nádorově specifického přežití (NSP) byli cenzorováni pacienti, kteří v době 
ukončení studie žili, kteří se ztratili z dispenzarizace, a ti, kteří zemřeli na jiné než 
základní onemocnění. 

   
Rozdíly  v průměrném  věku  mezi  jednotlivými  skupinami  byly  porovnány 

Studentovým t‐testem a testem ANOVA. Asociace mezi jednotlivými kategorickými 
proměnnými  byla  testována  pomocí  kontingenčních  tabulek  a  testu  chi‐kvadrát. 
K univariabilní  analýze  přežití  bylo  použito  Kaplanovy‐Meierovy  metody,                  
u  stratifikované  analýzy  pak  doplněné  testem  log‐rank.  K multivariabilní  analýze 
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přežití  byl  použit  Coxův  model  progresivního  rizika.  Hladina  statistické 
významnosti byla nastavena na p<0,05. 
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Výsledky 
Kritéria  pro  zařazení  do  studie  byla  splněna  u  200  nemocných.  Délka 

sledování byla v rozmezí 1‐242 měsíců (medián 28 měsíců, p25=13 měsíců, p75=59 
měsíců).  

Demografické údaje 
Poměr  mužů  a  žen  činil  2,1:1.  Průměrný  věk  pacientů  se  pohyboval 

v rozmezí  29‐93  let  (průměr  62  let,  SD=12).  Nejčastěji  byly  postiženy  osoby  v 6. 
decenniu  (67  případů,  33,5  %).  Více  než  polovina  pacientů  byla  starší  60  let      
(53,5 %). Pouze 5,0 % pacientů bylo mladších 40 let. U mužů byl nádor diagnosti-
kován v mladším věku než u žen (61, resp. 65 let, p=0,03).  

Životní styl 
V okamžiku stanovení diagnózy kouřilo 104 pacientů    (52,0 %). Celkem 44 

pacientů (22,0 %) byli   nekuřáci, 31 pacientů (15,5 %) byli bývalí kuřáci. Kouřilo 
celkem  58,8  %  mužů  a  37,5  %  žen.  Tyto  rozdíly  v kuřáckém  návyku  mezi 
pohlavími byly ve sledovaném souboru pacientů statisticky významné (p<0,001).  
U kuřáků byla diagnóza DK DÚ stanovena v mladším věku (p=0,001) a v pozdějších 
stádiích než u nekuřáků (p=0,001).  

 
V době stanovení diagnózy konzumovalo alkohol příležitostně (žádný nebo 

jeden  alkoholický  nápoj  denně/7  nebo méně  alkoholických  nápojů  za  týden)  91 
pacientů (45,5 %), pravidelně (více než 1 alkoholický nápoj denně/7 alkoholických 
nápojů  za  týden)  konzumovalo  alkohol    62  pacientů  (31,0  %).  U  40  pacientů     
(20,0  %)  nebyly  k dispozici  informace  o  konzumaci  alkoholických  nápojů.  Muži 
konzumovali alkohol signifikantně častěji než ženy (p=0,040). 

Charakteristiky nádoru 
Nejčastěji se vyskytovaly DK spodiny ústní (51 případů, 25,5 %) a dolního 

rtu (47 případů, 23,5 %), následovaly DK jazyka (35 případů, 17,5 %). U mužů byl 
nejčastější  karcinom  spodiny  ústní  (43  případů,  31,6  %),  zatímco  u  žen  byl 
nejčastější karcinom dolního rtu (13 případů, 20,3 %).  

 
V časném stádiu (TNM stádia 0, I, II) bylo diagnostikováno 43,5 % nádorů. U 

poloviny  pacientů  (104  případů,  52,0  %)  byl  nádor  diagnostikován  v pozdním 
stádiu (TNM stádia III, IV). Informace o stádiu onemocnění se nepodařilo dohledat 
u  9  pacientů  (4,5  %).   Celkem  70  pacientů  (35,0  %)  mělo  v době  stanovení 
diagnózy  regionální  metastázy  v krčních  mízních  uzlinách.  Vzdálené  metastázy 
byly během sledování v čase klinicky zjištěny u 13 pacientů (6,5 %). 

 
Téměř  polovina  všech  nádorů  (98,  49,0  %)  byla  středně  diferencovaná. 

Verukózní karcinomy představovaly 6,0 % případů souboru. 
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Léčba 
Nejvíce  pacientů  (87,  43,5  %)  bylo  léčeno  chirurgicky,  tj.  resekcí  nádoru 

s kurativním záměrem. Dalších 38,0 % bylo léčeno kombinací chirurgické resekce 
a  radioterapie.  Bližší  porovnání  jednotlivých  terapeutických  metod  nebylo 
vzhledem k limitované velikosti souboru možné. 

Sledování 
Během doby  sledování  došlo  k  recidivě u 77 pacientů  (38,5 %),  nejčastěji 

v prvních dvou letech od stanovení diagnózy DK DÚ (rozmezí 1‐68 měsíců, medián 
8 měsíců, p25=5 měsíců, p75=16 měsíců).   Během doby sledování  zemřelo celkem 
106  pacientů  (53,0  %),  z toho  v souvislosti  s nádorovým  onemocněním  74 
pacientů (69,8 % zemřelých; 37,0 % z celku). Celkem 30 pacientů zemřelo z jiných 
příčin. U 2 pacientů se nám údaj o příčině úmrtí nepodařilo dohledat.  

Přežití 
Celková doba přežití se pohybovalo v rozmezí 1-242 měsíců (medián 53 

měsíců). Celkové 5leté přežití (CP‐5) činilo 45 %, nádorově specifické 5leté přežití 
(NSP‐5) 58 %. Následujíci faktory měly v univariabilní analýze statisticky význam-
ný vliv na délku NSP:  

 
Anatomická  lokalizace.  Naděje  na  přežití  pacientů  s intraorálním 

karcinomem byla významně horší než u pacientů s karcinomem rtu (NSP‐5=46 %, 
resp. 98 %, p<0,001).  

Stádium onemocnění. Naděje na přežití závisela na stádiu onemocnění. V I.  
stádiu bylo NSP‐5 91 %, ve II. stádiu 73 %, ve III. stádiu 46 % a ve IV. stádiu pouze 
25 % (p<0,001). 

Metastatické  postižení  regionálních mízních  uzlin.  NSP‐5  u  pacientů  ve 
stádiu  N0  bylo  76  %,  u  pacientů  s metastázami  v krčních  lymfatických  uzlinách 
pouze 26 % (p<0,001).  

Stav  resekčních  okrajů.  NSP‐5  u  pacientů  s  kompletně odstraněným 
nádorem bylo 80 %, zatímco 5leté přežití u pacientů, u nichž resekční okraje ne-
měly dostatečně široký lem zdravé tkáně okolo nádoru, bylo 45 % (p<0,001).  

Stupeň  nádorové  diferenciace.  Stupeň  nádorové  diferenciace  se  sice 
v univariabilní  analýze  ukázal  jako  statisticky  významný  faktor  (p=0,002),  avšak 
bez  zřejmé  tendence.  NSP‐5  pacientů  se  středně  diferencovaným  DK  DÚ  (NPS‐
5=43 %) bylo horší než přežití pacientů  s nádorem dobře diferencovaným (NPS‐
5=80 %) nebo málo diferencovaným a nediferencovaným (NPS‐5=53 %). 

Bydliště. Pacienti  s bydlištěm  v Hradci  Králové měli  lepší  šanci  na  přežití 
než  pacienti  žijící  v  okolí  (NSP‐5=79 %  resp.  53 %,  p=0,015).  Pacienti  z Hradce 
Králové také přicházeli k vyšetření v časnějších stádiích (p=0,002). 

Přítomnost  jiného nádorového onemocnění. Pacienti  s jiným nádorovým 
onemocněním,  diagnostikovaným před  nebo  po  stanovení  diagnózy DK DÚ, měli 
lepší  NSP‐5  než  pacienti  s jediným  nádorovým  onemocněním  v podobě  DK  DÚ   
(79 % vs. 54 %, p=0,047). Tento jev byl zřejmě způsoben přítomností kompetitivní 
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události (úmrtí na jiné onemocnění než DK DÚ).  CP‐5 bylo u těchto pacientů 48 % 
resp. 36 % (p=0,829).  
 
Žádný z následujících faktorů neměl statisticky významný vliv na délku NSP:  

- věk (p=0,060) 
- pohlaví (p=0,331), 
- konzumace tabákových výrobků (p=0,441), 
- konzumace alkoholických nápojů (p=0,184), 
- anatomická lokalizace intraorálních nádorů (p=0,860). 

 
Do  finálního  Coxova  modelu  progresivního  rizika  byly  zařazeny  následující 

proměnné: 
- anatomická lokalizace nádoru (0 = intraorální nádory, 1 = nádory rtu), 
- stádium TNM (stádia I a II = 0, stádia III a IV = 1), 
- stav  resekčních  okrajů  (0  =  nádor  nezastižen,  1  =  pozitivní  okraje 

resekátu), 
- bydliště (ostatní sídla = 0, Hradec Králové = 1). 

Výsledky  Coxovy  regrese  jsou  uvedeny  v tabulce  1.  Pacienti  s intraorálním 
karcinomem  měli  8,7krát  vyšší  riziko  úmrtí  na  DK  DÚ  než  pacienti  s DK  rtu 
(p=0,040).  Pacienti  diagnostikovaní  v pozdních  stádiích onemocnění měli  4,1krát 
vyšší  riziko  úmrtí  na  DK  DÚ  než  pacienti  s nádorem  v časném  stádiu  (p=0,001). 
Stav  resekčních  okrajů  a  bydliště  pacienta  neměly  v multivariabilní  analýze  na 
hodnoty NSP statisticky významný vliv.  
 
Tabulka 1. Výsledek Coxovy regrese. 

Proměnná  HR  p  CI95% 
Anatomická lokalizace  8,67  0,040  (1,11 ‐ 67,93) 
Stádium TNM  4,10  0,001  (1,76 ‐ 9,52) 
Stav resekčních okrajů  1,49  0,232  (0,78 ‐ 2,86) 
Bydliště  0,54  0,195  (0,21‐1,38) 
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Diskuze 
Odborná sdělení zabývající se DK DÚ popisují v posledních desetiletích nové 

etiologické  a  epidemiologické  trendy.  Poměr  mužů  a  žen  se  v posledních  letech  
výrazně mění v neprospěch žen [12], jak potvrzuje i naše práce. Tento jev pravdě‐
podobně souvisí se zvýšenou konzumací  tabákových výrobků a alkoholu českými 
ženami  [25].  V našem  souboru  byl  poměr  mužů  a  žen  2,1:1,  zatímco  v česko‐
slovenských studiích ze 60.  ‐ 80.  let  se pohyboval v hodnotách mezi 3,2:1 a 4,8:1 
[14, 26, 27].  

 
Pozorován  je  též  posun    incidence  DK  DÚ  do  mladších  věkových  skupin. 

Někteří autoři upozorňují na alarmující nárůst DK DÚ u mladších osob (tj. u osob 
mladších 40 ‐ 45 let), což   se však v naší studii nepotvrdilo,    jedinci mladší 40 let 
představovali  pouhých  5  %  nemocných.  Přestože  průměrný  věk  jedinců  v naší 
studii  se  příliš  nelišil  od  průměrného  věku  pacientů  z dříve  publikovaných 
československých  souborů,  zaznamenali  jsme  posun maxima  incidence  ze 7.  ‐  8. 
decennia do decennia šestého.  
 

Celkem  kouřilo  59 % mužů  a  38 %  žen,  což  je  dvojnásobek  celostátního 
průměru  z roku  2002  (muži  31  %  a  ženy  18  %  [28]).  S návykem  kouření  byla 
spojena  diagnóza  ZN  DÚ  v mladším  věku.  Návyk  kouření  byl  též  asociován 
s konzumací  alkoholu  (p=0,002).  Pacienti,  kteří  nekouřili  ani  nekonzumovali 
alkohol, ve studii představovali pouhých 6 %. Tento údaj se podobá zastoupením 
uváděným v ostatních pracích [29, 30].  
 

V souladu  s údaji  ze  zahraničních  studií  [23,  31‐35]  a  s celostátními  daty 
[36]  byly  v našem  souboru  pacientů  nejčastější  nádory  spodiny  DÚ,  jazyka,  rtu,       
a také dolního alveolárního výběžku. Zastoupení případů karcinomu rtu je značně 
nižší  než  v dříve  publikovaných  domácích  souborech  [14,  26,  27]  a  souhlasí                
i  s celostátním  trendem. Prognóza nádorů  rtu  je  výborná.  Pacienti  s intraorálním 
nádorem měli  v naší  analýze  8,7krát  vyšší  riziko  úmrtí  na  toto  onemocnění  než 
jedinci s nádorem rtu (podobné výsledky popisuje např. Chen [37]).  
 

Porovnáme‐li naše výsledky s dřívějšími československými studiemi, zdá se, 
že DK DÚ dnes diagnostikujeme v časnějších stádiích než v minulosti (v naší studii 
bylo diagnostikováno v časném stádiu 45 % pacientů a 51 % ve stádiích pozdních, 
zatímco  studie  Tomana,  Haisové  a Mazánka  [14]  diagnostikovala  70 %  pacientů 
v pozdním  stádiu).  Globální  pohled na  celostátní  situaci  [36]  bohužel  ukazuje,  že 
situace  zůstává  mnoho  let  stejná  či  podobná.  Stádium  mělo  v naší  studii  zcela 
zásadní  vliv  na  přežití  jak  v univariabilní,  tak  v Coxově  regresní  analýze. 
V univariabilní  analýze  bylo  5leté  nádorově  specifické  přežití  v I.  stádiu  91  % 
(NSP‐5),  zatímco  ve  IV.  stádiu  pouze  25  %.  Pacienti  v pozdních  stádiích  měli 
4,1krát vyšší riziko úmrtí než pacienti v časných stádiích. 
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V okamžiku  diagnózy  bylo  onemocnění  diseminováno  do  regionálních  LU    
u  35,0  %  pacientů,  podobně  jako  v dalších  studiích  [38].  Naše  výsledky  jen 
potvrzují  dobře  známý  fakt,  že  naděje  na  přežití  jedinců  s metastaticky 
postiženými  LU  je  poloviční  ve  srovnání  s pacienty,  kteří  nemají  v okamžiku 
stanovení diagnózy metastázy v regionálních LU (26  % resp. 76 %) [33, 38, 39]. 

 
V univariabilní  analýze  měl  významný  vliv  na  přežití  též  stav  resekčních 

okrajů. V Coxově analýze však tento efekt již nebyl patrný. Zaznamenali jsme také 
vztah mezi postižením resekčních okrajů a recidivou nádoru (p=0,004). K  recidivě 
nádorové choroby došlo u 39 % pacientů, což je údaj srovnatelný s jinými pracemi 
(1/3 [33]). Nejčastěji se  jednalo o  lokoregionální recidivy objevivší se do prvních   
2  let  od  stanovení  diagnózy.  Vzdálené  metastázy  jsme  během  doby  sledování 
zaznamenali u 7 % pacientů.  

 
V univariabilní  analýze  bylo  překvapivě  statisticky  významným  faktorem 

ovlivňujícím  NSP  také  bydliště  pacienta.  Souvisí  to  zřejmě  s faktem,  že  pacienti 
z Hradce  Králové  přicházeli  na  vyšetření  v časnějším  stádiu  než  pacienti  z jeho 
okolí. Pro tento jev dosud nemáme bližší vysvětlení. V multivariabilní analýze tento 
faktor nebyl statisticky významný. 

 
CP‐5 a NSP‐5 bylo 45 %,  resp. 58 %. Vyloučíme‐li  však z analýzy pacienty 

s DK  rtu  (ve  většině  případů  jde  o  onemocnění  s odlišnou  etiologií  a  excelentní 
prognózou),  klesá  NSP‐5  výrazně  na  46  %.  Adjustujeme‐li  výsledky  přežití  na 
stádium  onemocnění,  jsou  naše  výsledky  srovnatelné  se  zahraničními  studiemi 
podobnými co do rozsahu souboru, tak do typu pracoviště [13, 20], ale jsou horší 
v porovnání  s věhlasnými  západoevropskými,  severoamerickými  a  australskými 
centry  [22,  33,  35].    Naše  výsledky  nemůžeme  srovnat  s podobnými  domácími 
studiemi  z minulých  let,  neboť  v nich  byla  použita  jiná  metoda  výpočtu  přežití. 
Pohlaví,  věk,  kouření  a  konzumace  alkoholických  nápojů  neměly  na  přežití 
pacientů  statisticky  významný  vliv.  Ani  anatomická  lokalizace  v podskupině 
intraorálních nádorů nehrála v přežití pacientů roli. 
 

Prognóza  pacientů  s DK  DÚ  se  významně  zhoršuje  s pokročilostí 
onemocnění.  I  přes  pokroky  v  léčbě  v posledních  několika  dekádách  se  výrazně 
nelepší [40, 41]. Mírné zlepšení prognózy zaznamenáváme pouze při implementaci 
multimodální léčby v subsetu pacientů s orofaryngeálním karcinomem [11] a daří 
se  nám  dosáhnout  jistého  zlepšení  kvality  života  pacientů  se  ZN  DÚ  pomocí 
dokonalejších  rekonstrukčních  technik  [41].  Zaznamenáváme  také  stále  dosti 
vysoké,  jen  obtížně  přijatelné  procento  lokoregionálních  recidiv,  vzdálených 
metastáz  a  zejména  nádorových  multiplicit.  Pokusy  o  odhalení  prognostických 
molekulárních markerů zatím přináší spíše rozporuplné výsledky [9].  
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Otázkou zůstává, proč pacienti se ZN DÚ přicházejí na vyšetření později než 
pacienti  s jinými  nádory  [12,  29].    Prevence  a  včasná  diagnostika  jsou  proto 
klíčovými  faktory,  úloha  zubního  lékaře  zůstává  v tomto  směru  nezastupitelná. 
Onkologicky  cílené  vyšetření  zaměřené  na  potenciálně  maligní  a  maligní  změny 
ústní  sliznice  by mělo  tvořit  součást  každé  návštěvy  u  zubního  lékaře.    Zároveň 
bychom  se  měli  snažit  preventivně  působit  na  jedince  konzumující  tabákové 
výrobky  a  alkohol  v nadměrném  množství,  tzn.  motivovat  a  stimulovat  je 
k ukončení těchto rizikových návyků.  
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Závěr 
Do  retrospektivní  deskriptivní  studie  zkoumající  vliv  relevantních 

klinických  a  demografických  faktorů  na  přežití  souboru  pacientů  bylo  zahrnuto 
200 jedinců vyšetřovaných a léčených pro dlaždicobuněčný karcinom dutiny ústní 
a  rtu  na  Stomatologické  klinice  LF  UK  a  FN  v Hradci  Králové,  kteří  splňovali 
veškerá námi stanovená kritéria pro účely daného šetření. 
 

V porovnání  s dřívějšími  domácími  studiemi  jsme  zaznamenali  posun 
maxima  výskytu  těchto  maligních  nádorů  do  mladších  věkových  skupin,  nárůst 
podílu žen. Zaznamenali jsme rovněž změny v  postižení jednotlivých sledovaných 
lokalit v oblasti dutiny ústní a rtů. 
 

V univariabilní  analýze měly  statisticky  významný  vliv  na  délku  nádorově 
specifického přežití následující faktory: 

- stádium onemocnění (p<0,001), 
- anatomická lokalizace (p<0,001), 
- metastatické postižení regionálních lymfatických uzlin (p<0,001),  
- stav resekčních okrajů (p<0,001), 
- stupeň nádorové diferenciace (p=0,002), 
- bydliště pacienta (p=0,015), 
- přítomnost dalšího nádorového onemocnění (p=0,047). 

 
Statisticky  významný  vliv  na  parametry  přežití  neměly  v naší  studii 

následující faktory: 
- věk, 
- pohlaví, 
- přítomnost  rizikových  návyků  (kouření  a  nadměrná  konzumace 

alkoholu), 
- anatomická lokalizace intraorálních nádorů. 

 
V multivariabilní analýze měly na nádorově specifické přežití vliv pouze dva 

hodnocené faktory, jimiž byly: 
- lokalizace onemocnění (ret vs. intraorální lokalizace, HR=8,7), 
- stádium nádorového onemocnění (časná stádia I, II vs. pozdní stádia III, 

IV, HR=4,1).   
 

Odhalení  nádoru  v časných  stádiích  se  zdá  být  pro  prognózu  choroby 
klíčové.  V rámci  včasné  diagnostiky  tak  má  nezastupitelnou  roli  řádně 
informovaný  zubní  lékař.  Onkologicky  cílené  vyšetření  zaměřené  na  potenciálně 
maligní  a  maligní  změny  ústní  sliznice  musí  tvořit  součást  každého 
stomatologického vyšetření.   
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