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Abstrakt
Práce je koncipována jako prospektivní klinické hodnocení. Do souboru byli
zařazeni pacienti s histologicky ověřeným karcinomem hlavy a krku léčeni radioterapií
s kurativním záměrem. Cílem bylo stanovit vztah nutričního stavu pacientů před
zahájením a na konci léčby k celkovému přežívání a lokoregionální / distanční kontrole
onemocnění.
Za parametry charakterizující nutriční stav pacienta byly vybrány – hmotnost
pacienta, body mass index, sérová hladina celkové bílkoviny, albuminu, prealbuminu,
transferinu a cholinesterázy. Tyto parametry byly stanoveny na počátku a po skončení
léčby ozařováním. Univariační a multivariační regresní analýza byla provedena s cílem
zhodnocení prognostických faktorů spojených s přežitím a kontrolou nádorového
onemocnění.
Hodnocení prokázalo, že snížení nutričního stavu před zahájením kurativní
radioterapie, má negativní vliv na následnou kontrolu nádorového onemocnění. Jako
nejcitlivější z parametrů se ukázala sérová hladina cholinesterázy, u které se hodnota 
108 kat/l prokázala jako nezávislý negativní prognostický faktor pro lokoregionální i
distanční kontrolu nádorového onemocnění. Výsledky mé práce ukazují na nutnost
intenzivní nutriční podpory v době před zahájením vlastní kurativní léčby.

Abstract
The study is designed as a prospective clinical trial. Patients with histologically
proven head and neck cancer treated by curative radiotherapy were included. The aim of
this study was to investigate the relationship between pretreatment or posttreatment
nutritional status and overall surival or locoregional / distant control.
Pretreatment and posttreatment nutritional status was evaluated by body weight,
body mass index, total serum protein, albumin, prealbumin, transferin and
cholinesterase. Univariete and multivariete regression analyses were applied for
prognostic factors associated with survival or tumor control.
In this study we demonstrated, that poorer nutritional status prior curative
radiotherapy, has a negative impact on subsequent control of cancer. The most sensitive
parameter was serum cholinesterase. Serum cholinesterase  108 kat/l was the
independent negative prognostic factor for both locoregional and distant tumor control.
Results of this study indicate the need for intensive nutritional support before starting of
curative treatment.
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1. Úvod
Nádory v oblasti hlavy a krku patří k chorobám, u kterých je velmi často
ovlivněn příjem stravy a tím i výživový stav pacienta. Tyto nádory jsou navíc velmi
často diagnostikovány v pokročilých stádiích, ve kterých již pacienti trpí rozvinutou
malnutricí se závažným úbytkem hmotnosti. Již nádor o velikosti menší než 0,01 %
tělesné hmotnosti může způsobit velmi závažnou kachexii.
Lokalizace nádorové masy v oblasti proximální části gastrointestinálního traktu
navíc přímo vede ke zhoršení možnosti transportu potravy a polykání nejen vlivem
zúžení zažívacích cest vlastní tumorózní tkání, ale také vlivem bolesti a poškození
nervových struktur.
Nádorová tkáň je prostřednictvím vlastní sekreční aktivity schopna zasahovat do
komplexních regulačních mechanizmů na úrovni celého organizmu, které postihují
pocity chuti k jídlu a pocity sytosti.
Neuspokojivý nutriční stav pacientů je dále prohlubován v průběhu samotné
léčby a může být značně limitujícím faktorem pro užití některých léčebných modalit.
Velikost úbytku hmotnosti je do značné míry predikujícím faktorem pro
prognózu a přežití.
Komplexní ovlivnění nutričního stavu na základně interakce organizmu a
vlastního nádoru vede k rozvoji syndromu nádorové kachexie.
Posouzení nutričního stavu a jeho zohlednění v rámci diagnostickoterapeutického algoritmu by mělo být nedílnou součástí onkologické péče individuálně
přizpůsobené pacientům s nádory v oblasti hlavy a krku.
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2. Teoretická část
2.1. Syndrom nádorové kachexie
Název „cachexia“ je odvozen z řeckých slov „kaxos“ a „hexis“ a znamená
„špatný stav“. Jelikož nádorovou kachexii často doprovází i anorexie, je tento syndrom
v zahraniční literatuře označován jako syndrom nádorové kachexie a anorexie. (1)
Nespočet studií se zabývá podněty, jak definovat kachexii, především z hlediska
klinického uplatnění v praxi. Výklady navržených definic jsou si velmi podobné a
syndrom nádorové kachexie by se dal shrnout jako multifaktoriální syndrom,
charakterizovaný progresivním, nedobrovolným a chronickým úbytkem svalové hmoty.
Současně může docházet i ke ztrátě tkáně tukové. Úbytek kosterní svalové hmoty
nemůže být plně nahrazen konvenční nutriční podporou a vede k progresivnímu
funkčnímu poškození. (2,3)
Syndrom nádorové kachexie je definován jako nechtěný pokles hmotnosti o více
než 5 % za posledních 6 měsíců. Již nádor o velikosti 0.01 % celkové hmotnosti
pacienta může způsobit rozvoj nádorové kachexie. Ztráta hmotnosti tedy není závislá na
velikosti nádoru. (4)
Výskyt tohoto závažného problému není omezen pouze na pacienty s nádorem,
ale vyskytuje se i u pacientů s rozvinutým AIDS, v těžkých stádiích chronického
kardiálního a plicního onemocnění. Mimo nechtěného úbytku tělesné hmotnosti,
anorexie a slabosti, bývá přítomna i anémie a dochází ke značnému zhoršení fyzických i
mentálních schopností.
Pacienti mají do značné míry vyčerpány energetické zásoby z tukové tkáně.
Vlivem autokatabolizmu proteinů mizí důležité tělesné bílkoviny z tkáně svalové, což
má za následek další oslabení svalové síly. Pro nemocné je typický nažloutlý až šedavý
vzhled, atrofická kůže s vymizelým podkožním tukem a chabým svalovým korzetem.
Kromě anorexie jsou s kachexií velmi často sdruženy i předčasná sytost a pozměněný
metabolizmus hlavních energetických substrátů (např. zvýšení svalové proteolýzy,
zhoršený metabolizmus lipidů, sacharidů i proteinů, inzulinová rezistence). (3,5)
Etiologie malnutrice je multifaktoriální. K nejdůležitějším mechanizmům vzniku
malnutrice u pacienta s onkologickou diagnózou patří zvýšená energetická potřeba a
11

zhoršení využití energie ze substrátů, odlišná utilizace základních živin, vliv mediátorů
a změna transportu substrátů mezi orgány. Prominentním klinickým znakem kachexie je
tedy u dospělých ztráta hmotnosti a u dětí porucha růstu či neprospívání. (4,6)
Klinická manifestace nádorové kachexie se projevuje v širokém spektru od
anorexie s úbytkem hmotnosti v důsledku nízkého příjmu potravy, až po stav se
značným poklesem hmotnosti i přes plný nutriční příjem. Oba popsané projevy se velmi
často vyskytují současně. Ztráta hmotnosti bývá co do rozsahu stejná jak v svalové, tak i
v tukové tkáni. Výrazný úbytek svalové tkáně ovšem bývá ireverzibilní. Také vedlejší
účinky protinádorové léčby, jako je zvracení, nevolnost, poruchy chuti, průjem či záněty
sliznice dutiny ústní, mohou přispívat k úbytku hmotnosti pacienta a tím ke zhoršení
celkového stavu. (7)
Rozvoj nádorové kachexie má negativní vliv na prognózu pacienta. U 20 %
pacientů s nádorovým onemocněním je kachexie dávána do přímé souvislosti s úmrtím.
Vliv na prognózu nemocného má stav nádorové kachexie často větší než
histopatologický druh nádoru. (4,8)
Anorexie je jedním z častých průvodních znaků maligního onemocnění a je
příčinou rozvoje nádorové kachexie. Anorexie je zaznamenána až ve 40 % případů již
při stanovení diagnózy nádorového onemocnění a s progresí choroby její výskyt stoupá.
Její rozvoj je spjat s komplexními regulacemi pocitu hladu a chuti k jídlu. Tyto pochody
řídí hypotalamus na základě sběru informací z periferních receptorů. Dysfunkce těchto
signálních drah vede k progresi kachexie. Periferními receptory je signalizována
zvýšená potřeba příjmu energie, ale vlivem cytokinů na hypotalamus dochází k
negativní reakci centrálních struktur. (9,10,11)
Pokles hmotnosti v absolutním i relativním vyjádření koreluje se zhoršením
prognostické rozvahy. Už 5% pokles hmotnosti zkracuje délku přežití a zhoršená je také
odpověď na aplikovanou terapii. (12,13,14) V tomto ohledu je za alarmující považován
úbytek hmotnosti o více než 30 % oproti hmotnosti před propuknutím choroby. Tento
pokles není slučitelný s dlouhodobým přežíváním. Až u 20 % nemocných je kachexie
bezprostřední příčinou smrti vlivem celkového vyčerpání organizmu a selhání
základních životních funkcí. Nádorová kachexie se tedy podílí na zhoršení kvality
života, dále na snížení výkonnostního stavu a přispívá ke špatné toleranci protinádorové
léčby a celkově k horší prognóze onemocnění. (15,16,17)
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2.1.1. Nádorová kachexie versus prosté hladovění
Změny v organizmu pacienta s nádorovou kachexií jsou jiné než u pacienta,
který je v malnutrici na podkladě prostého hladovění. Při prostém hladovění dochází k
snížení přívodu stravy a tím i energie a přechodu na úsporný režim tak, že za 24 týdnů
může dojít ke snížení klidové energetické potřeby až o 40 %. U kachexie na podkladě
nádorového onemocnění je tato problematika podstatně složitější. U onkologických
pacientů je možné detekovat reakci systémové zánětlivé odpovědi organizmu. Ta úzce
souvisí se ztrátou tělesné hmotnosti, s anorexií, hypermetabolizmem a nepříznivou
prognózou. Rozsah zánětlivé reakce lze popsat hladinou C - reaktivního proteinu (CRP).
Vysoké hladiny CRP ukazují na nepříznivou prognózu pacienta. U nádorů jícnu a krku
je dokonce hladina CRP ukazatelem krátkodobé prognózy nemocného po operaci. Tento
ukazatel je přesnější než stádium nádorového onemocnění. (8)
Abnormality metabolizmu způsobené nádorovým bujením vedou k hlavním
klinickým důsledkům kachexie, tedy ke ztrátě tukové a svalové tkáně. Ovšem tyto
metabolické odchylky se v mnohém liší od metabolismu, který můžeme vidět při
prostém hladovění. Kachektickým pacientům chybí kompenzační a adaptační
mechanizmy, což má za následek značné poškození vedoucí až k závažným
metabolickým důsledkům. V tabulce 1 je popsán rozdíl v metabolizmu při prostém
hladovění a nádorové kachexii. (18)
Tab. 1. Charakteristika změn při prostém hladovění a při nádorové kachexii (18)
Prosté hladovění

Nádorová kachexie

mobilizace tuků, šetření kosterních svalů

mobilizace jak tuků, tak i kosterní svaloviny

snížený bazální metabolizmus

normální nebo zvýšený bazální

jaterní atrofie

metabolizmus
větší velikost jater

normální aktivita lipoproteinové lipázy

snížená aktivita lipoproteinové lipázy

snížený rozklad bílkovin

zvýšená proteolýza

snížený obrat glukózy

zvýšená
proteinůobrat
akutní
fáze
normálnísyntéza
nebo zvýšený
glukózy
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2.1.2. Patofyziologické aspekty nádorové kachexie
Stav malnutrice bývá sdružen se závažnými komplikacemi. Důsledky mohou být
kardiovaskulárního, respiračního, renálního, gastrointestinálního i imunologického
charakteru.
Postižení myokardu vede ke snížení kontraktility, redukci minutového srdečního
výdeje a k hypotenzi. Nejsou vyloučeny ani poruchy srdečního rytmu.
Snížení průtoku renálním řečištěm snižuje filtrační schopnost ledvin. Relativní
retence tekutin a solí při zmenšení extracelulárního kompartmentu společně s
hypoproteinémii vede k tvorbě edémů. (13,19)
Úbytek energie a svalové síly se projevuje progresivní slabostí, zhoršením
mobility pacientů až úplnou imobilizací. Slabost dýchacích svalů může být příčinou
opakovaných bronchopneumonií. Následkem hypoventilace může dojít až k
respiračnímu selhání. Menší síla při vykašlávání vede k retenci hlenu, který představuje
vhodné prostředí pro pomnožení bakterií a možné bakteriální infekce. (13)
V rámci gastrointestinálního traktu (GIT) se zpomaluje výměna enterocytů.
Významně snížena je nejen absorpce bílkovin, ale i všech ostatních substrátů. Negativně
je postižena také žaludeční, pankreatická a biliární sekrece, což dále přispívá k
malabsorpci a maldigesci. Zhoršuje se i střevní motilita. Zvýšená střevní prostupnost
vede k narušení bariérové funkce střeva a rozvoji závažných infekčních komplikací.
(9,19)
Zhoršuje se imunitní odpověď organismu, a to především postižením imunity
buněčné, nicméně ovlivněna je také syntéza protilátek. Klesá schopnost chemotaxe,
fagocytózy a intracelulární degradace bakterií.
Výše uvedené mechanizmy s sebou nesou výrazně vyšší riziko závažných
komplikací v souvislosti s rozsáhlými operačními zákroky.

Objevují se závažné

oběhové a ventilační potíže, protrahované hojení ran, obtížná bývá také mobilizace a
resocializace nemocného. (9,19)
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2.1.3. Role cytokinů ve vzniku nádorové kachexie
Reakce akutní fáze je indukována prozánětlivými cytokiny. Cytokiny jsou
signální molekuly proteinového či glykoproteinového charakteru. Patří k základním
regulačním molekulám imunitního sytému, které umožňují mezibuněčnou komunikaci.
Svou roli hrají i v aktivaci buněk, regulaci buněčného růstu, podílejí se na vzniku
horečky či nechutenství.
Cytokiny produkuje v první fázi sám nádor. Imunitní systém se takto snaží o
lokální omezení tumoru. Tato lokální reakce se však generalizuje a dochází k systémové
zánětlivé odpovědi organizmu. Indukce prozánětlivých cytokinů podporuje rozvoj
nádorové kachexie a vytváří prostředí pro další rozvoj nádoru. (20,21)
Prozánětlivé cytokiny se tak ve svém komplexním působení spolupodílí na
mechanizmu nádorové kachexie. Na druhé straně stojí cytokiny protizánětlivé, jako
interleukiny 4 a 10 (IL - 4, IL - 10), které naopak působí proti kachektizujícímu
procesu. Výsledkem těchto pochodů v lidském organizmu je vznik katabolizmu. (8,21)
Nádorovou kachexii lze považovat za protrahovaný zánětlivý proces
stimulovaný a udržovaný zvýšenou produkcí prozánětlivých cytokinů. Detekovány jsou
zvýšené hladiny tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF - α), interleukinů 1 a 6 (IL - 1, IL
- 6) a interferonu γ (INF - γ), současně se zvyšuje pro tyto cytokiny počet receptorů, což
dále potencuje jejich účinek. Prostřednictvím jejich působení jsou aktivovány
patologické metabolické cesty vedoucí k degradaci svalových proteinů a odbourání
tukové tkáně. Výrazně zvýšené hladiny těchto mediátorů negativně ovlivňují délku
přežití pacientů s maligními tumory. (21)
Tyto cytokiny mohou být produkovány imunitním systémem jako odpověď na
přítomnost nádoru, nebo jsou uvolňovány samotnými nádorovými buňkami. Zdá se, že
cytokiny uvolňované nádorem mohou hrát při vzniku syndromu nádorové anorexie a
kachexie důležitější roli než cytokiny produkované organizmem pacienta. (22,23)
Cytokiny mohou ovlivňovat senzorické vnímání a způsobovat tak změny
vnímání chuti a specifické potravinové preference. Přispívají také k předčasnému pocitu
plnosti a tedy k fenoménu předčasné sytosti. Objem příjmu potravy mohou také
negativně ovlivňovat tím, že vyvolávají nevolnost a zvracení, snižují žaludeční a střevní
motilitu, rychlost vyprazdňování žaludku a způsobují změny v žaludeční sekreci. Tyto
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účinky cytokinů mohou být způsobeny ovlivněním CNS nebo jejich přímým působením
na GIT. Vzájemné působení cytokinů a neuropeptidů může indukovat anorexii a také
ovlivnit serotoninové a katecholaminové dráhy v CNS. (24,25,26)
Prozánětlivé cytokiny se tak podílejí na vzniku nádorové kachexie a na jejím
hlavním klinickém příznaku, a to degradaci svalové tkáně, více způsoby. A to buď
přímo, nebo nepřímo prostřednictvím anorexie a vznikem reakce akutní fáze. (27,28)

2.1.3.1. TNF - α
TNF - α je produkován makrofágy během reakce pacienta na nádor. Patří k
nejdůležitějším mediátorům účastnících se v rozvoji nádorové kachexie. Podílí se také
na procesu proteolýzy svalů a syntézy proteinů v játrech. Inhibuje lipogenezi, stimuluje
lipolýzu a v plazmě zvyšuje hladinu volných mastných kyselin. TNF - α také podporuje
apoptózu adipocytů a svou úlohu má i v zahájení kachektizujícího procesu. S ohledem
na skutečnost, že se na něj vyvíjí tolerance, je nepravděpodobné, že by byl tento
mediátor zodpovědný za nádorovou kachexii u pacientů v chronickém stavu. (21,29)

2.1.3.2. IL - 1
IL - 1 je také produkován makrofágy a lymfocyty. Přispívá k udržení zánětlivé
odpovědi organizmu u pacientů s nádorovou kachexií. Účinek zvýšené hladiny se
projeví zvýšenou proteosyntézou v játrech, zvýšenou lipolýzou a syntézou volných
mastných kyselin. Vyšší hladiny dále podporují glukoneogenezi. IL - 1 se podílí na
rozvoji anorexie u onkologických pacientů. Tento proces je prováděn zásahem do
centrálního mechanizmu regulací, kdy dochází k ovlivnění serotoninergní aktivity v
nervové tkáni. (27,28,29)

2.1.3.3. IL - 6
IL - 6 je cytokin glykoproteinového charakteru, který je produkovaný
aktivovanými buňkami imunitního systému. U pacientů s nádorovou kachexií je
prokázána asociace zvýšených hladin tohoto mediátoru se špatným nutričním stavem a
redukovanou délkou přežití. IL - 6 zvyšuje proteosyntézu v játrech, syntézu volných
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mastných kyselin i lipolýzu. Jeho hladiny v krvi korelují se zvýšenou hladinou CRP. Na
druhé straně se předpokládá, že má IL - 6 určitý inhibiční potenciál na vlastní růst
nádoru. IL - 6 udržuje a podporuje zánětlivou odpověď a tím chronický zánětlivý proces
se všemi jeho důsledky. (28,29)

2.1.3.4. INF - γ
INF - γ je produkován NK buňkami a makrofágy a podílí se na regulaci
zánětlivých a imunitních pochodů, a to především v rámci tukové tkáně. Při
experimentálních studiích na myších s malignitami bylo prokázáno výrazné přispění
INF - γ k progresivnímu poklesu hmotnosti. (11,28)

Obr. 1: Role cytokinů na vzniku nádorové kachexie (27)
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2.2. Změny v metabolizmu onkologicky nemocného
Pro detekci tumoru je dnes považována hranice 109 onkologicky změněných
buněk. Růst takto velké masy je podmíněn příjmem odpovídajícího množství energie.
Tato energie je obsažena jednak v energeticky bohatých substrátech jako jsou sacharidy,
proteiny a lipidy, dále je vázána na odpovídající množství tekutin, vitamínů, minerálů a
stopových prvků. (30)
Prvním příznakem onkologického onemocnění bývá zpravidla proteino–
kalorická malnutrice, při které dochází k výraznému úbytku váhy. Tento úbytek
hmotnosti je zapříčiněn jednak výrazným zvýšením energetické potřeby organizmu a
jednak neefektivitou biochemických reakcí v těle. (30)

2.2.1. Sacharidy
Za fyziologických podmínek představují u zdravého člověka sacharidy 55 - 60
% celkové energetické potřeby organizmu. Z tohoto množství je více než 80 %
esenciální složkou. Z hlediska rezervy energie je tento zdroj spotřebován velmi rychle, a
to do několika málo hodin. Neustálé doplňování sacharidů je tedy naprostou
nezbytností. (30)
U onkologického pacienta dochází k vystupňování anaerobní glykolýzy, tedy
utilizace glukózy bez přístupu kyslíku. Při tomto ději se spálením jednoho molu glukózy
vytvoří pouze 2 moly adenosintrifosfátu (ATP), na rozdíl od glykolýzy probíhající za
přístupu kyslíku, kdy spálením stejného množství glukózy vzniká 38 molů ATP. (30)
V rámci metabolizmu sacharidů je zvýšená glukoneogeneze z aminokyselin,
glycerolu a laktátu, zvyšuje se utilizace glukózy a ovlivněna je i inzulínová rezistence.
Laktát je v játrech znovu použit jako substrát pro glukoneogenezi. Současně je výrazně
zvýšena syntéza proteinů akutní fáze. (31,33)

2.2.2. Lipidy
Lipidy se podílí na zásobování organizmu energií z 25 - 30 %. Odhad rezervy
energie, kterou lipidy tvoří, je šest až sedm týdnů.
U pacienta s onkologickou diagnózou se poruchy metabolizmu lipidů vyskytují
v důsledku vlivu látek uvolňujících se z nádorové masy, dále se spolupodílí látky
uvolněné z makrofágů. U nemocných často diagnostikujeme hyperlipidémii. Lipolýza je
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zdrojem mastných kyselin, které se využívají jednak pro tvorbu glukózy a jednak pro
vznik ketolátek. Spektrum mastných kyselin je výrazně změněno, protože vlastní tvorba
kyselin je inhibována. Změnou biochemických procesů a zastoupením lipidů dochází i
ke změně strukturní funkce na úrovni buněčných membrán, a to především
triacylglycerolů a fosfolipidů. (30)
Lipolýza je stimulována tzv. lipid mobilizing faktorem (LMF), který je
pravděpodobně produkován přímo tumorovou tkání. Tento protein byl nalezen pouze v
plazmě kachektických pacientů. LMF stimuluje aktivitu hormonsenzitivní lipázy a
naopak inhibuje funkci lipoproteinové lipázy. (31,32)
Katabolizmus lipidů je podporován i některými cytokiny, zejména TNF - α.
Společně s IL-1 navíc negativně ovlivňuje transport volných mastných kyselin a
glukózy do tukové tkáně. (21)

2.2.3. Proteiny
Podíl proteinů na celkovém energetickém krytí potřeb organizmu je oproti
sacharidům a lipidům výrazně nižší. Odhaduje se okolo 10 %. Z tohoto množství je asi
82 % esenciální částí. Proteiny jsou především zdrojem aminokyselin potřebných k
tvorbě enzymů, strukturních a plasmatických bílkovin. (30)
U onkologicky nemocných je sice proteosyntéza v játrech vyšší, ale obrat
bílkovin svalové tkáně a ostatních tkání má negativní bilanci. Při ztrátě 30 % tělesné
hmotnosti dochází k poklesu svalové tkáně až o 75 %. (23)
V současné době jsou známy tři způsoby katabolizmu proteinů. První
mechanizmus je vlivem zvýšené aktivity ubikvitin - proteazomového systému. U
nemocných totiž dochází k jeho výrazné stimulaci. Další způsob odbourávání je
prostřednictvím glykoproteinu PIF (proteolysis inducing factor). Ten je secernován
přímo nádorovou tkání a je stimulátorem ubikvitin - proteazomového systému. PIF dále
aktivuje produkci IL - 6 a IL - 8 a tím dále podporuje rozvoj zánětlivé reakce.
Nedostatečně objasněna je třetí cesta postihující dystrofin - glykoproteinový komplex.
Zvýšená glykosylace tohoto proteinového komplexu společně se sníženými hladinami
dystrofinu vede k poškození membránového systému sarkomery a nepřímo tak přispívá
k dalšímu oslabování svalu při rozvoji nádorové kachexie. (23)
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2.3. Nemocniční výživa
Snaha o adekvátní výživu je základní součástí péče o hospitalizovaného člověka.
Pacienti musí mít k dispozici výživu, která je pro ně přiměřená a je v souladu s jejich
zdravotním stavem. Nemocniční výživa zajišťuje nejen běžné potřeby organizmu
související s věkem, pohlavím a fyziologickými změnami, ale musí zajistit i potřeby
organizmu, které jsou navozeny změnami metabolických reakcí v průběhu onemocnění
a léčby. (34)
Všem pacientům se indikuje strava nebo jiné výživové přípravky na základě
jejich nutričního stavu a potřeb. Při vstupním vyšetření se určí ti pacienti, kteří jsou v
nutričním riziku. Ti jsou nadále ke zjištění adekvátní léčby vyšetřeni nutričním
terapeutem. (34)
Základní strukturu racionálního užití systému nemocniční výživy tvoří (34):
-

možnost výběru (přípravky klinické výživy, potraviny),

-

cílené podání podle stavu pacienta,

-

organizační uspořádání (propojení všech složek, které se zabývají problematikou

nemocniční výživy).
Systém nemocniční výživy je zajišťován pro pacienty podle potřeby od
nejjednoduššího ke složitějšímu, tzn. od výživy perorální k parenterální. Nemocniční
výživa musí mít odbornou, racionální a dobře organizovanou strukturu, která umožní
optimalizaci výživy pro všechny hospitalizované pacienty. (34)

2.3.1. Systém nemocniční výživy
Základem nemocniční výživy je nemocniční dietní systém. Pro pacienty, kteří
nevyžadují zvláštní dietní úpravy, je tento systém upraven v rámci základních
stravovacích návyků. Pro pacienty, kteří úpravu stravy potřebují, obsahuje tento systém
základní dietní režimy. (34)
Pro případy, kdy nemocniční nutriční systém nestačí nebo nemůže dostatečně
zajistit nutriční potřeby pacienta, je nutné aplikovat systém doplňkové nebo kompletní
klinické výživy.(34)
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Výživu zajišťuje erudovaný odborník jednak podle typu nemoci, jednak i podle
stavu a chuti pacienta. V nemocnicích je léčebná výživa zpravidla zajišťována
pracovníky nutričního týmu a ústavním dietologem. V řadě nemocnic panuje nesprávný
názor, že zajistit adekvátní výživu pacienta dokáže sám lékař. Dochází i k situacím, kdy
nemocný obdrží z medicínského hlediska vhodnou dietu, kterou však z různých důvodů
nezkonzumuje (nechutenství, polykací obtíže, bolesti, průjmy, neschopnost kousat,
odpor k masu, slabost, deprese atd.). (35,36)
Vycházíme-li z faktu, že výživa je důležitou a nedílnou součástí nemocniční
léčby, je přítomnost erudované dietní sestry na oddělení nesmírně důležitá. Dietní sestra
v ideálním případě spolupracuje nejen s pacientem, ale i se zdravotními sestrami a je
schopna předložit lékaři energetickou a biologickou bilanci přijaté stravy. Dále je
schopna ve spolupráci s lékařem individualizovat dietu nebo navrhnout její modifikaci.
Lékař po zhodnocení stavu výživy pacienta, vývoje nemoci a kvality perorálního příjmu
pacientovi ordinuje vhodnou dietu, případně rozhoduje o zahájení výživy umělé
(enterální nebo parenterální). (34)

2.3.2. Klinická výživa
V současné době se klinická výživa připravuje výlučně farmaceuticky. Jde o
přesně definované nutriční přípravky. Klinická výživa doplňuje nebo zcela nahrazuje
běžný systém výživy všude tam, kde to nutriční a zdravotní stav pacienta vyžaduje. V
případě, že je funkční GIT a není známa kontraindikace, je indikována výživa enterální.
Ta má mnoho forem, preferujeme pozvolné popíjení definované výživy (tzv. sipping), v
některých situacích je ovšem nezbytné aplikovat výživu pomocí sondy. V případě, že je
enterální výživa kontraindikována, není tolerována nebo je nedostatečná, je nutné použít
výživu parenterální. (34)

2.3.3. Enterální výživa
V úvodu k doporučeným postupům pro enterální výživu Evropské společnosti
klinické výživy a metabolizmu (ESPEN) je termín enterální výživa definován dle
Evropské právní normy z roku 1999 jako všechny formy nutriční podpory pro zvláštní
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lékařské účely, nezávislé na cestě podání. Zahrnuje jak perorální nutriční doplňky, tak
sondovou výživu podávanou nazogastrickou nebo nazoenterální sondou. (37)
Indikace enterální výživy dle doporučených postupu ESPEN pro nechirurgickou
onkologii (34,38):
- pokud již existuje podvýživa, nebo pokud se předpokládá, že pacient nebude schopen
jíst déle než sedm dní,
- u pacientů ztrácejících hmotnost pro nedostatečný příjem má být poskytnuta enterální
výživa ke zlepšení nebo udržení nutričního stavu,
- pokud se předpokládá, že pacient bude přijímat méně než 60 % odhadovaného
energetického výdeje po dobu delší než deset dní, pokud nelze zajistit dostatečný příjem
enterální výživou, zvážit kombinaci s výživou parenterální,
- pacienti v těžkém nutričním riziku mají prospěch z nutriční podpory podávané deset až
čtrnáct dní před velkým chirurgickým výkonem. Těžké nutriční riziko odpovídá alespoň
jednomu (10): - BMI (body mass index) < 18,5,
- váhový úbytek > 10 až 15 % během šesti týdnů,
- sérový albumin < 30 g/l.
- během radioterapie nebo kombinované chemo-radioterapie lze použít enterální výživu
a nutriční poradenství ke zvýšení perorálního příjmu a k prevenci váhového úbytku u
pacientů podstupujících radioterapii v oblasti hlavy, krku nebo GIT,
- během chemoterapie nemá enterální výživa žádný efekt na odpověď tumoru k
chemoterapii nebo na nežádoucí účinky spojené s chemoterapií.

2.3.4. Parenterální výživa
Parenterální klinická výživa je určena pacientům, kteří nemohou přijímat výživu
trávicím traktem, nebo je její příjem natolik omezen, že tak nelze dostatečně zajistit
nutriční potřeby pacienta. (34,38)
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2.3.5. Enterální versus parenterální výživa
Při indikaci umělé výživy je důležité pacienta poučit o výhodách i nevýhodách.

Tab. 2. Výhody a nevýhody enterální výživy (37,39)
Výhody

Nevýhody

technicky jednoduchá a finančně málo náročná

možná intolerance živin

méně komplikací

pomalejší úprava metabolizmu

více možností přístupu do GIT
přívod nutričních substrátů do tenkého střeva
zvyšuje

jeho

rezistenci

proti

ozáření

a

chemoterapii
možnost dlouhodobého podávání
zlepšení imunitní funkce sliznic intestinálního
traktu
fyziologický způsob přívodu živin

Tab. 3. Výhody a nevýhody parenterální výživy (37,39,40)
Výhody

Nevýhody

rychlá úprava stavu výživy

složitá péče o centrální katétr a zachování absolutně
sterilních postupů

aplikace v jakýchkoli situacích

vysoké finanční náklady

přesně stanovený přívod živin

dlouhodobé podávání vede k atrofii sliznice tenkého
střeva se snížením enzymatické aktivity enterocytů
častější a závažnější komplikace
méně fyziologická, obchází játra
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2.3.6. Volba nemocniční výživy
Při výběru nemocniční výživy bereme v potaz následující kritéria (34):
1. Věk, fyziologické potřeby a charakter onemocnění pacienta
Při výběru nemocniční výživy zhodnotíme věk pacienta a tomu odpovídající
fyziologické požadavky na jednotlivé nutriční komponenty. Výživu následně
přizpůsobíme charakteru onemocnění pacienta.
2. Stav výživy pacienta
Přizpůsobení nemocniční stravy provádíme na základě zhodnocení nutričního
stavu pacienta. Ke zhodnocení používáme (34):
-

dostupné

antropometrické

parametry:

hmotnost,

výšku,

střední

obvod

nedominantní paže,
-

doplňující biochemická vyšetření,

-

jiná vyšetření (v indikovaných případech).
Po zhodnocení výše uvedených parametrů zjistíme, zda je pacient v dobrém

výživovém stavu, nebo je v energeticko-proteinové nebo v proteinové malnutrici.
3. Skóre nutričního rizika
Tato metoda umožňuje výrazně zkvalitnit ošetření pacienta na základě
zhodnocení a upřesnění nutričních rizik.
Ke zhodnocení nutričního rizika dospělých pacientů je používán nutriční
dotazník, ve kterém se hodnotí věk a BMI, změny v nutričním stavu a příjmu potravy za
definované období, příznaky interferující s příjmem potravy a závažnost akutního stavu.
Tento dotazník pacient obvykle vyplňuje v průběhu přijetí. (34)

2.4. Standardizované testy k hodnocení výživy
Identifikace pacientů v riziku vzniku a rozvoje malnutrice, ale také již
podvyživených, je bez použití specifických testů velmi nedostatečná a pouhé
odhadování nutričního stavu na základě vizuálního vjemu je poněkud nedokonalé.
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Screeningové nástroje jsou určeny jednak k detekci podvýživy a jednak k předpovědi,
zda a s jakou pravděpodobností může rozvoj či zhoršení malnutrice nastat. Tyto nástroje
obvykle zahrnují čtyři hlavní východiska (41):
1. Jaký je pacientův aktuální nutriční stav? Základem nutričního vyšetření je stanovení
hmotnosti a výšky s výpočtem BMI.
2. Je nutriční stav stabilní? Za významný je považován úbytek hmotnosti o více než 5 %
za poslední tři měsíce. Tento údaj může odhalit podvýživu, která nebyla objevena v
bodě 1., např. při hubnutí nadváhy, a také může předpovědět další zhoršení nutričního
stavu v závislosti na bodě 3. a 4.
3. Bude se nutriční stav zhoršovat? To může být odhaleno dotazem, zda byl příjem
potravy snížen v době nutričního hodnocení. Pokud je odpověď kladná, následně
zjišťujeme o kolik a za jak dlouho.
4. Bude chorobný proces urychlovat nutriční úbytek? Kromě snížené chuti k jídlu
můžou chorobné procesy zvýšit nutriční požadavky z důvodu stresového metabolizmu
(např. velké operace, sepse).
Jak již bylo popsáno, malnutrice souvisí s mnoha negativními faktory
ovlivňujícími stav onkologických pacientů, a proto je nezbytností pacienty s rizikem
malnutrice aktivně vyhledávat. Na možnost vzniku a rozvoje malnutrice je nutné myslet
u jakéhokoliv pacienta. K vyhledávání rizikových pacientů nám slouží nutriční
screening. Ten přináší jednoduchý nástroj k zhodnocení nutričního stavu pacienta.
Nejvhodnější formou je jednoduchý časově málo náročný dotazník, díky kterému
můžeme rozdělit pacienty do několika skupin. (42, 43)

2.4.1. Nutriční screening
S ohledem na skutečnost, že jedním z prvních příznaků nádorového onemocnění
je nechtěný úbytek hmotnosti, je velmi důležité včasné zachycení pacientů jak v riziku,
tak i s rozvinutými příznaky malnutrice. Toto je významné z důvodu zahájení
diagnostického algoritmu k objasnění etiologie malnutrice a případnému potvrzení
nádorového původu, tak i pro časné zahájení nutriční terapie. Jsou vypracovány
screeningové metody, které mají rizikové pacienty odhalit. Jejich principem je určení
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rizika na podkladě údajů o BMI, změně hmotnosti a rizikovosti pacienta. Tyto
screeningy pak bývají upraveny podle aktuálních potřeb konkrétního zdravotnického
zařízení. Mezi nejpoužívanější dotazníkové metody patří NRS 2002 (Nutritional Risk
Screening) a Nottinghamský dotazník. (42,43)

2.4.1.1. Nutritional Risk Screening
Tento hojně používaný nutriční nástroj byl nazván NRS 2002 (Nutritional Risk
Screening 2002). Užitečnost a použitelnost NRS je založena především na možnostech
předvídatelnosti hrozící malnutrice, spolehlivosti a na možnostech širokého použití v
praxi (44). Dotazník NRS 2002 je složen ze dvou oblastí, a to z tzv. primárního
(iniciálního) screeningu a ze stanovení rizika vyplývajícího ze základní choroby a její
terapie. Otázky primárního screeningu jsou zaměřeny na hodnotu BMI v závislosti na
věku nemocného, dále na procentuální vyjádření zhubnutí v posledním půl roce a
procentuální, resp. poměrové vyjádření celkového příjmu stravy za den oproti
dřívějšímu plnému příjmu. (44,45)
Tab. 4. Primární nutriční screening NRS 2002 (38)
1

Je BMI pacienta menší než 20?

Ano

Ne

2

Došlo u pacienta k nechtěné ztrátě hmotnosti za poslední 3 měsíce?

Ano

Ne

3

Došlo u pacienta k omezení množství přijímané stravy za poslední Ano

Ne

týden?
4

Je pacient vážně nemocen?

Ano

Ne

Jestliže je alespoň na jednu otázku odpověď ANO, vyplňte s pacientem dotazník
„Finální nutriční screening“.
Jestliže je odpověď na všechny otázky NE, „Primární screening“ se provádí v
týdenních intervalech. Pokud je u tohoto pacienta plánována závažnější operace,
volejte nutričního terapeuta pro návrh preventivní nutriční péče.

Definitivní nutriční rizikový screening vzniká přičtením vlivu základní choroby
a plánované léčby na nutriční stav (přičteme další 0 – 3 body podle definovaných
kritérií) k výsledku primárního screeningu (převedeného pomocí tabulkových hodnot do
bodové škály 0 – 3).
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Tab. 5. Finální nutriční screening NRS 2002 (38)
body Nutriční stav

body Riziko vyplývající z nádorového
onemocnění a jeho léčby

0

bez známek podvýživy

0

nádor v remisi

1

zhubnutí 5 - 10% za 1 - 3

1

aktivní nádorové onemocnění mimo horní

měsíce

GIT

BMI nemusí být snížené

léčba bez většího rizika komplikací

příjem stravy < 75 %
2

zhubnutí 10 - 15% za

2

nádor horního GIT

1 - 3 měsíce

onkologická léčba s rizikem komplikací

BMI 20,5 - 18,5 kg/m2

velký operační výkon

nad 65 roků 22 - 20 kg/m2

závažné komplikace (pneumonie aj.)

příjem stravy kolem 50 %

akutní leukémie, autologní transplantace
pokročilé nádorové onemocnění, relaps

3

zhubnutí > 15% za 3

3

multimodální léčba

měsíce

komplikace s nutností intenzívní péče

BMI < 18,5 kg/m2

alogenní transplantace krvetvorných buněk

nad 65 roků < 20 kg/m2
příjem stravy 25 % nebo
méně
Body:

+ Body:

Body celkem =

Věk: pokud je pacientovi více než 70 let přičtěte k celkovému skóre jeden bod
Body ≥3 pacient je v riziku malnutrice a je nutné kontaktovat nutričního terapeuta
Body <3 u pacienta se provádí rescreening každých 7 dní

Celkové skóre NRS pak nabývá hodnot na škále 0 – 6 bodů. U nemocných s
hodnotou NRS 3 body a více je nutno brát v úvahu zvýšené riziko podvýživy, a to při
všech diagnostických a léčebných postupech. U takového pacienta je pak nepřijatelné
např. hladovění před vyšetřeními nebo operací. (45)
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2.4.1.2. Nottinghamský dotazník
Nottinghamský dotazník hodnotí faktor věku, BMI, změnu hmotnosti a objemu
přijímané potravy, tíži a projevy onemocnění. Zohledňuje také situaci, kdy od pacienta
není možné získat relevantní informace (pacienta nelze zvážit, není schopen
komunikace, nedokáže přesně kvantifikovat údaj o změně hmotnosti). Výsledkem je
rozdělení pacientů do 3 skupin. První bez nutnosti intervence, druhá skupina s rizikem
vzniku malnutrice a v poslední skupině jsou pacienti s rozvinutou podvýživou podle
hodnocených kritérií. Podle současných pravidel by měl tento nutriční screening být
vyplněn u každého pacienta, který je přijat do nemocniční péče a po týdnu opakován.
Vhodné je také jeho vyplňování u pacientů, kde by malnutrice mohla být předpokládána
jako například na ambulancích onkologie a gastroenterologie. (44,46,47)
Tab. 6. Nottinghamský dotazník
Nelze pacienta zvážit a změřit:
Nelze od pacienta získat informace:
do 65 let
Věk pacienta
65 - 69 let
nad 70 let
20 - 30
BMI
18 - 20, nad 30
pod 18
žádná
Ztráta hmotnosti
do 3kg/3měsíce
více než 3kg/3měsíce nebo volné šaty
beze změny množství
Jídlo za poslední 3 týdny
poloviční porce
jí občas nebo nejí
žádné
Projevy nemoci
bolesti břicha, nechutenství
zvracení průjem
žádný
Faktor stresu
střední
vysoký
Součet bodů
0 - 3 body
Bez rizika malnutrice
4 - 7 bodů
Pacient v riziku malnutrice
8 a výše bodů
Pacient v malnutrici

2
3
0
1
3
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
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2.4.2. Antropometrická měření
Zjištění aktuální tělesné hmotnosti a výšky by mělo být při příjmu pacienta
samozřejmostí. Podle definice malnutrice ovšem nemusí být rizikoví pouze pacienti s
nízkým BMI, ale i pacienti obézní. Podle tohoto parametru velmi snadno určíme, zda je
pacient v pásmu normy, podvýživy či obezity. Výpovědní hodnota BMI je ale sporná u
pacientů s tekutinou zadržovanou v tělních dutinách nebo otoky.(48)
BMI = hmotnost (kg)/výška2 (m)
Tab. 7. Hodnocení obezity podle BMI (49)
stav

muži

ženy

podváha

< 20

< 19

norma

20 - 25

19 - 24

mírná nadváha

26 - 30

25 - 29

obezita

31 - 40

30 - 40

těžká obezita

> 41

> 41

Hodnocením kožních řas se vyšetřují tukové rezervy v podkoží. Obvykle se
kaliperem měří kožní řasa nad tricepsem na rameni nedominantní paže, případně i řasa
pod lopatkou. (48)

Tab. 8. Referenční hodnoty kožní řasy nad tricepsem v mm (49)
závažný deficit

mírný deficit

norma

muži

< 7,5mm

7,5 - 11mm

> 12,5mm

ženy

< 10mm

10 - 15mm

> 16,5mm
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2.4.3. Laboratorní nutriční parametry
2.4.3.1. Ionty, stopové prvky a vitamíny
Monitorování stopových prvků a sledování hladin vitamínů je doporučeno při
dlouhodobé nutriční intervenci, v krátkodobých režimech nutné není. Malnutrice se
projevuje změnami v iontové a acidobazické rovnováze, které mohou mít závažné
následky. (50)
Častým nálezem při malnutrici je pokles koncentrace kalcia, který je doprovázen
poklesem bílkovin. Změny iontů při malnutrici jsou také ovlivněny redistribucí tekutin.
Monitorování iontové i vodní rovnováhy by se mělo u pacientů s malnutricí provádět
každý den. (50)

2.4.3.2. Imunologické a hematologické testy
Protilátkový deficit je klinicky vyjádřen až u těžkých typů malnutrice, deficit
buněčné imunity je častým nálezem u chronické protein - energetické malnutrice.
Porucha imunity zahrnuje poškození syntézy protilátek, poruchy regulace na úrovni
thymu a sleziny, postižení komplementu, defekt nespecifických imunitních reakcí a
poruchu buněčné imunity, především pozdní přecitlivělost.
K základním hematologickým ukazatelům patří pokles absolutního počtu
lymfocytů, makrocytární i sideropenická anemie. (50)

2.4.3.3. Ukazatele katabolizmu bílkovin
Mezi základní ukazatele katabolizmu bílkovin patří hodnocení koncentrace urey
v plazmě a v moči. Zvýšení plazmatické koncentrace urey bez současné přítomnosti
renálního onemocnění a po vyloučení vysokého příjmu bílkovin poukazuje na
katabolizmus, obdobně jako vyšší močové odpady dusíku urey za 24 hodin. (50)
Poměr sérové koncentrace urey a sérové koncentrace kreatininu se nazývá
katabolický index, při kterém zvýšení koncentrace urey poukazuje na možný
katabolizmus.
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Dusíková bilance je vyjádřením poměru mezi příjmem a výdejem dusíku.
Podmínkou je určení množství podaného dusíku a odhad nebo změření vyloučeného
dusíku urey. Zásadním faktorem je přesný sběr moči, který není vždy možné dosáhnout.
(50)

2.4.3.4. Jaterní sekreční produkty
Hepatální sekreční produkty se používají v klinické výživě velmi často a jejich
úbytek poukazuje na depleci viscerálních proteinů. Interpretace jejich plazmatických
hladin je však poněkud obtížná. Cirkulující koncentrace jaterních proteinů jsou
ovlivněny nejen mírou jejich tvorby, ale i jejich přesunem v tělesných kompartmentech
(trauma, sepse) a mnoha nenutričními faktory (akutní zánět, hydratace, nefrotický
syndrom, jaterní cirhóza, hladinami estrogenů, deficitem stopových prvků, poruchou
štítné žlázy). (50)

2.4.3.4.1. Albumin
Albumin je bílkovina syntetizována v hepatocytech, která tvoří 55 - 65 %
celkových plazmatických bílkovin. Jeho fyziologická koncentrace v séru se pohybuje v
rozmezí 35 až 50 g/l, výskyt hodnot 28 - 35 g/l svědčí o mírném nedostatku a
koncentrace pod 28 g/l představuje již závažnější deficit. Poločas rozpadu albuminu je
20 dní. (30,51)
Albumin je hlavním ukazatelem poklesu viscerálních proteinů. Za podmínek
chronické malnutrice je pokles albuminu rychlý a jeho normalizace trvá týdny. Zásoba
albuminu v organizmu činí asi 4 – 5 g/kg. V akutních stavech se albumin chová jako
negativní marker akutního stavu a dochází k jeho poklesu za současného vzestupu CRP
i dalších proteinů akutní fáze. (50,52)
Význam této bílkoviny spočívá především v udržení onkotického tlaku v plasmě,
acidobazické rovnováhy, dále se podílí na transportu a skladování širokého spektra
ligandů. Některé látky tvoří s albuminem komplexy, které jsou v organizmu takto
distribuovány. Příkladem může být vápník, hořčík, zinek, nekonjugovaný bilirubin,
thyroidální hormony nebo mastné kyseliny s dlouhým řetězcem. Takto vázané látky se
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stávají rozpustnými. Vedle toho je tento protein schopen vázat toxické i léčivé látky, u
kterých má zmíněná vazba vliv na jejich farmakokinetiku. (51,52,53)
Při nízké koncentraci albuminu tedy dojde nejen ke snížení onkotického tlaku v
extracelulární tekutině, což vede k přestupu vody krevními kapilárami do tkání a tvorbě
edémů, dále i ke snížení koncentrace vázaného léčiva. Nezanedbatelná frakce farmaka
tak zůstává nevyvázána v komplexu albumin – léčivo. Podané farmakum vyvolá u
pacienta s nízkou koncentrací albuminu v těle častější výskyt nežádoucích účinků ve
smyslu předávkování. (30)
Mezi nejčastější příčiny hypoalbuminémie patří nádory, krvácení, popáleniny,
malabsorpce, malnutrice, nefróza, pneumonie, cirhóza jater, glomerulonefritida,
hypertyreóza, cirhóza jater a akutní i chronická zánětlivá onemocnění. Malnutrice a
zánět snižují syntézu albuminu, v séru pak nacházíme jeho snížené hodnoty. (30,53,54)
Monitorování hladiny albuminu v séru slouží ke sledování reakce nemocného na
nutriční podporu.
Výhodou stanovení sérového albuminu jako prognostického faktoru u pacientů s
nádorovým onemocněním je jeho nízká cena, reprodukovatelnost a efektivita.
Vzhledem k tomu, že snížené hodnoty sérového albuminu bývají spojeny s nižší
účinností onkologické léčby, může být sérový albumin použit jako nezávislý ukazatel
potřeby pro agresivní nutriční intervence. Nelze ovšem pominout, že interpretace
samotné hladiny sérového albuminu bývá obtížné, protože nenutriční faktory jako stav
hydratace a rozsah nádorového onemocnění mohou zakrývat skutečnou nutričnědepleční hypoalbuminémii. Sérový albumin má rovněž poměrně dlouhý poločas a tak,
posouzení změny nutričního stavu během krátké doby (například v průběhu léčby) může
být obtížné.

2.4.3.4.2 Prealbumin
Prealbumin je rovněž tvořen v hepatocytech a ve srovnání s albuminem má i
podobnou funkci, slouží totiž jako transportní bílkovina. Je to protein vážící vitamin A –
až 50 % celkového množství, transportuje trijodthyronin a thyroxin. Prealbumin má
poločas rozpadu 2 dny. Jeho fyziologické hodnoty v séru se pohybují v rozmezí 0,1 až
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0,4 g/l a koncentrace pod 0,1 g/l představuje závažný nedostatek. Jeho hladina koreluje
s celkovým nutričním stavem. (30,52,53)
Prealbumin je senzitivní marker nutričního stavu vhodný k diagnostice i nutriční
intervenci. Každý stav doprovázený poruchou syntézy bílkovin vede k jeho poklesu.
Prealbumin je možné použít k měření rychlých změn výživového stavu a odráží vliv
dietní restrikce i intervence. (50)
Nejčastější příčiny snížení koncentrace prealbuminu jsou nádory, cirhóza jater,
hypertyreóza, fibróza, malnutrice, chronická zánětlivá onemocnění a nedostatek zinku.
(30)

2.4.3.4.3. Transferin
Produkce této bílkoviny patřící do skupiny β - 1 - globulinů probíhá v jaterních
buňkách, malé množství je syntetizováno i v buňkách retikuloendotelových a
pohlavních. Funkce transferinu spočívá nejen v transportu železa, ale i vápníku, mědi a
zinku. Jeho koncentrace koreluje s vazebnou kapacitou séra pro železo. Transferin má
poločas rozpadu 8 dní. Fyziologické hodnoty v séru se nacházejí mezi 2 až 4 g/l,
koncentrace pod 1,5 g/l svědčí o závažném nedostatku. (30,53)
Vzhledem k malému tělesnému poolu je transferin považován za vhodný
ukazatel deplece především viscerálních proteinů. (50)
Snížené hodnoty nalézáme při reakci akutní fáze, anémii, malnutrici, hepatopatii,
nefrotickém syndromu. (30)

2.4.3.4.4 Cholinesteráza
Cholinesteráza se obecně používá k označení dvou příbuzných enzymů, které
hydrolyticky rozkládají estery cholinu. V lidském organizmu je to acetylcholinesteráza
a pseudocholinesteráza. Acetalcholinesteráza (erytrocytová cholinesteráza, acetylcholin
acetylhydroláza) je syntetizována v synapsích cholinergních nervů, neurosvalových
ploténkách a nacházíme ji též na membránách erytrocytů. Její funkcí je terminace
nervových vzruchů cholinergních nervů hydrolýzou acetylcholinu, který působí jako
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mediátor mezi dvěma neurony. Pseudocholinesteráza (plazmová cholinesteráza,
butyrylcholinesteráza, acylcholin acylhydroláza) štěpí i jiné estery cholinu. (54) Její
syntéza probíhá v játrech, srdci, mozku a plicích. Důležitou roli hraje v metabolizmu
lipoproteinů, ve vývoji nervů, udržení myelinu, přilnavosti buněk a odbourávání
některých toxických látek. Normální hodnoty cholinesterázy v séru se u dospělé
populace pohybují v rozmezí 89 až 215 μkat/l. (55,56)
Význam cholinesterázy je srovnatelný s prealbuminem, její pokles, není-li
přítomno jaterní onemocnění, naznačuje katabolizmus. (50)
Příčiny snížené hladiny cholinesterázy v séru (53,57):
• poruchy proteosyntézy při těžké hepatopatii (chronická hepatitida, jaterní cirhóza,
chronické městnání v játrech při srdeční nedostatečnosti, metastázy do jater),
• proteinová malnutrice (chronické hladovění, nádorová kachexie),
•

intoxikace

organofosfáty

benzodiazepiny,

(bojové

fysostigminem,

chemické

látky,

prostigminem,

některé

insekticidy),

svalovými

relaxancii,

sukcinylcholinem,
• familiární idiopatická acholinesterazémie - dědičný defekt syntézy cholinesterázy,
• težké anémie, akutní infarkt myokardu, nádorová onemocnění (leukemie, nádory GIT,
lymfogranulózy, nádory kůže), dermatomyositida, urtikárie.
Příčiny zvýšené hladiny cholinesterázy v séru (53,57):
• zvýšená proteosyntéza (nefrotický syndrom),
• regenerace po hepatitidě, akutní exacerbaci cirhózy a alkoholickém poškození jater,
• icterus juvenilis (Meulengrachtova nemoc),
• adipozita, diabetes mellitus, konstituční atopická neurodermatitis, psoriáza.

34

2.4.4. Energetické a nutriční potřeby organizmu

2.4.4.1.Energetické potřeby organizmu
Energetickou potřebu organizmu lze stanovit na základě znalosti aktuálního
energetického výdeje organizmu. Energetický výdej můžeme změřit nepřímou
kalorimetrií nebo vypočítat podle rovnice Harrise - Benedicta. Kalorimetrické měření je
přesnější. (58)
Nepřímá kalorimetrie je založena na předpokladu, že aktuální energetický výdej
odpovídá jak spotřebě kyslíku organizmem, tak i produkci oxidu uhličitého. Obě tyto
veličiny jsou snadno měřitelné, získané objemy jsou následně dosazeny do daných
vzorců a vypočten aktuální energetický výdej vztažený na jednotku času. (38)
Stanovení aktuálního energetického výdeje výpočtem můžeme rozdělit do dvou
částí. Prvním krokem stanovíme bazální energetický výdeje organizmu pomocí rovnice
Harrise - Benedicta. Druhým krokem vynásobíme získané hodnoty faktorem aktivity,
faktorem tělesné teploty a faktorem poškození. Hodnoty faktoru jsou uvedeny v
patřičných tabulkách. (38)
BEE (bazal energy expenditure) = bazální energetický výdej
BEE (muži) = 66 + 13,7m + 5h - 6,8r (kcal/den)
BEE (ženy) = 655 + 9,6m + 1,7h – 4,7r (kcal/den)
m = tělesná hmotnost, h = tělesná výška v cm, r = věk v letech
AEE = BEE * AF * TF * IF (kcal/den) (38)
AEE (actual energy expenditure) = aktuální energetický výdej
AF = faktor aktivity, TF = faktor tělesné teploty, IF = faktor poškození
V klinické praxi se využívá jednodušší metoda odhadu s dávkou 25 – 30
kcal/kg/den s ohledem na míru stresu, mobilitu, případnou obezitu a pohlaví (ženy o 5 –
10 % méně). (58)

35

2.4.4.2. Nutriční potřeby organizmu
Hlavní zdroj energie v umělé výživě tvoří sacharidy, a to 60 – 70 % z celkového
energetického příjmu (CEP). Denní dávka je 3 – 5 g/kg.
Tuky představují 30 – 35 % z CEP. Denní dávka je 0,7 – 1,2 g/kg.
Doporučená denní dávka bílkovin je 0,8 – 1,5 g/kg. (58)

2.5. Nádory hlavy a krku

Nádory hlavy a krku je terminologie pro skupinu nádorů, kterou spojuje
topografická blízkost a naopak rozděluje značná heterogenita. Řadíme sem nádory
dutiny ústní, jazyka, dutiny nosní a paranazálních sinů, nádory orofaryngu, epifaryngu,
hypofaryngu, laryngu a nádory slinných žláz.
Většina maligních nádorů vychází z povrchového epitelu, proto je nejčastějším
diagnostikovaným typem nádoru spinocelulární karcinom (90 – 95 %). První klinické
příznaky bývají nenápadné a nevedou k podezření na přítomnost maligního bujení.
Bolest přichází zpravidla v závislosti na pokročilosti stádia onemocnění, což má za
následek skutečnost, že u více než 50 % nemocných je diagnostikováno již onemocnění
pokročilé. (59)

V České republice představují nádory hlavy a krku 2 – 3 % všech zhoubných
nádorů, celosvětová statistika udává čísla 5 – 6 %. Nejčastěji se vyskytují nádory
jazyka, laryngu a orofaryngu. U mužů jsou nádory hlavy a krku hlášeny 2 - 8 krát
častěji než u žen, ale u některých nádorů např. u karcinomu laryngu je incidence u mužů
až 11 krát častější. Naopak ženy více postihují nádory slinných žláz. (60)
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Graf 1. Výskyt zhoubných nádorů ORL oblasti v ČR (60)

Pravděpodobnost tvorby vzdálených metastáz je u karcinomů hlavy a krku
poměrně vysoká. Léčebná strategie i prognóza se odvíjí nejen od hloubky lokální
invaze, ale i od případného postižení regionálních mízních uzlin. Pro nádory bez
postižení regionálních uzlin se pětileté přežití pohybuje okolo 50 %, při zasažení uzlin
klesá na 30 %. Z tohoto důvodu je nezbytné přistoupit k agresivní terapii. Optimální
léčba zahrnuje eradikaci nádorového ložiska, zachování funkce a akceptovatelný
kosmetický efekt. (60)

2.5.1. Rizikové faktory
2.5.1.1. Konzumpce nikotinu a alkoholu
Prvním a nejzávažnějším rizikovým faktorem je kouření tabákových výrobků.
Způsob účinku cigaretového kouře je stále studován. V dnešní době je za rozhodující
považována chemická kancerogeneze působením dehtových produktů z kouře cigaret,
dříve se uvažovalo o chronickém tepelném dráždění, změně pH povrchu sliznice,
chronickém dráždění částicemi tabáku, vazokonstrikci způsobené nikotinem. (61)
Druhým

epidemiologicky

jasně

prokázaným

faktorem

je

konzumace

alkoholických nápojů. Mechanizmus působení není dosud zcela jasný, ale přímé
dráždění sliznice není rozhodující, protože nebezpečí konzumace alkoholu nezávisí na
koncentraci, nýbrž na celkovém množství požitého lihu. Vliv alkoholu se navíc
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projevuje i na místech, kde do styku se sliznicí vůbec nepřichází, například v laryngu.
Roli jistě hraje i vliv na celkový stav pacienta, především na detoxikační schopnosti
jater. (61)

Tabákový kouř a alkohol působí synergisticky, alkohol rozpouští kancerogeny z
cigaretového kouře. Pokud je relativní riziko vzniku nádoru u nekuřáka abstinenta 1,
pak hodnota udávaná u kuřáka abstinenta je 2,9, u nekuřáka alkoholika 2,5, avšak u
kuřáka alkoholika 15. V literatuře jsou uváděny i jiné hodnoty relativního rizika,
všechny však svědčí pro výrazný nárůst rizika při kombinaci obou faktorů. (60,61)

2.5.1.2. Viry a genetické predispozice
Dalším faktorem, podílejícím se na vzniku nádorů hlavy a krku, je infekce viry.
V minulosti byl studován vztah viru Epsteina - Barrové (EBV) k nediferencovanému
karcinomu nazofaryngeálního typu. Dnes je maximální pozornost zaměřena na rizikové
typy humánních papillomavirů (HPV) a jejich možnou souvislost s nádory hlavy a krku,
a to především v dutině ústní a orofaryngu. U HPV pozitivních karcinomů orofaryngu
zpravidla chybí souvislost s tabákem a alkoholem a jejich prognóza se zdá být
příznivější. (61)
V etiologii hrají roli bezesporu i genetické faktory. Je všeobecně známo, že
někteří lidé, ačkoli jsou vystaveni v hojné míře prokázaným rizikovým faktorům,
neonemocní, zatímco u jiných stačí ke vzniku nádoru podstatně nižší expozice. U
nemocných s nádory hlavy a krku byly objeveny některé rozdíly v přítomnosti a aktivitě
enzymů, které se účastní metabolizmu a detoxikace kancerogenů. (61)

2.5.1.3. Profesionální sociálně ekonomické vlivy
Jako další faktor bývají uváděny vlivy profesionální. Pracovní prostředí může ke
vzniku nádorů přispívat, a to expozicí ionizačního záření, ultrafialového záření,
průmyslových zplodin a exhaláty z dopravních prostředků vypouštěných do ovzduší.
(60)
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Dalším uváděným rizikovým faktorem je příslušnost k nižší sociálně
ekonomické skupině. Typický pacient s nádorem v oblasti hlavy a krku je muž nad 50
let, alkoholik, kuřák, rozvedený nebo svobodný, často nezaměstnaný, žijící na okraji
společnosti a trávící čas ve špatně ventilovaných restauračních zařízeních. Tito pacienti
jsou si na celém světě velmi podobní, jakkoli rozdílná je majoritní společnost. Nezáleží
rovněž na typu konzumovaného alkoholu a tabáku. (61)
Z dalších faktorů je v poslední době zmiňována konzumace konopí. Zdá se, že
THC (tetrahydrocannabinol) je samostatným rizikovým faktorem bez závislosti na
dalších produktech pyrolýzy. (61)

2.5.2. Nádory hlavy a krku podle lokalizace
2.5.2.1. Nádory nazofaryngu
V nazofaryngu je bohatá lymfatická síť, metastazování lymfatickou cestou je
proto časté a to až v 90 % případů. Anatomická lokalizace tumorů nazofaryngu
prakticky vylučuje radikální resekci primárního nádoru. Z tohoto důvodu pokládáme za
základní způsob léčby konkomitantní chemoradioterapii s vyhrazením chirurgického
zákroku jen pro případ jejího selhání. (60,62)

2.5.2.2. Nádory dásní
Nebezpečím nádorů dásní je poměrně brzké prorůstání do kosti. Dále bylo až u
70 % pacientů v pokročilém stadiu zaznamenáno šíření lymfatickou cestou. Jako
léčebný postup volíme radikální chirurgický zákrok, výjimku tvoří povrchové nádory,
kde upřednostňujeme vnější radioterapii. U pokročilých tumorů této oblasti indikujeme
kombinovaný postupu, tedy operativní zákrok i následnou radioterapii. Pětileté
přežívání pacientů rapidně klesá v závislosti na stadiu onemocnění z 78 % na 15 %. (60)
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2.5.2.3. Karcinomy slinných žláz
Jejich původ je v podslizničních slinných žlázách a velkých slinných žlázách.
Nejčastěji se vyskytuje adenoidně cystický karcinom, adenokarcinom, karcinom z
acinárních buněk, mukoepidermoidní karcinom a maligní smíšený tumor.
Nádory jsou typické lokálním růstem a šířením lymfatickým systémem.
Metastazování krví je méně časté, vyskytuje se v pozdních stádiích choroby. Zásadní v
úspěchu léčby je jednak znalost lokálního šíření primárního tumoru a jednak znalost
stavu spádových lymfatických uzlin. (60)

2.5.2.4. Karcinomy rtu
Karcinomy rtu většinou do spádových lymfatických uzlin nemetastazují. U
raných stadií volíme operační zákrok, který je preferován u nádorů do velikosti dvou
centimetrů nezasahujících do ústního koutku. Naopak radioterapii upřednostňujeme u
tumorů, které do ústního koutku zasahují a jsou větší než dva centimetry. Radioterapie
může být uplatňována formou vnějšího ozáření nebo brachyterapie, popřípadě jejich
kombinací. U pokročilých nádorů postihujících tkáně v okolí zpravidla indikujeme
chirurgický zákrok v kombinaci s radioterapií. Pětileté přežití dosahuje uspokojivých 95
%. (60)

2.5.2.5. Nádory spodiny ústní
Asi u 40 % pacientů trpících tímto nádorem je prokázáno postižení lymfatických
uzlin, přičemž primární spádovou oblastí jsou uzliny submandibulární. U raných stadií
volíme chirurgickou resekci, radioterapie je alternativou. U pokročilých nebo
inoperabilních tumorů je primární volbou konkomitantní radiochemoterapie nebo
radioterapie s alterovanou frakcionací. Časná stadia dosahují v 60 – 80 % pětiletého
přežití, prognóza pokročilých stadií klesá ve vztahu k pětiletému přežití na 20 – 50 %.
(60)
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2.5.2.6. Karcinomy jazyka
V závislosti na velikosti primárního nádoru roste u těchto tumorů nebezpečí
postižení krčních uzlin. Raná stadia jsou léčena jednak operativně, jednak můžeme
použít i radioterapii. Obvykle se přikláníme ke kombinované radioterapii (kombinace
zevní radioterapie a brachyterapie), kde ozáření postihuje i spádovou lymfatickou
oblast.
Pětileté přežití se u časných stadií pohybuje mezi 30 a 70 %, u pokročilých pak
klesá na 15 až 30 %. (60,62)

2.5.2.7. Nádory orofaryngu
Karcinom orofaryngu v časném stadiu řešíme operativně nebo radioterapií,
přičemž léčebný postup volíme podle místa uložení, velikosti a rozsahu tumoru, jeho
histologických vlastností a celkového stavu pacienta. Chirurgický zákrok zpravidla
volíme u povrchových nádorů měkkého patra a u karcinomů tonzil. V ostatních
případech upřednostňujeme s ohledem na kvalitu života pacienta a celkový výsledek
radikální radioterapii. U pokročilých stadií je výhodné použít kombinaci radioterapie a
chemoterapie, popřípadě i radioterapii s alterovanou frakcionací. Operační zákrok je v
těchto případech ponecháván jako záložní řešení. Prognóza ve vztahu k pětiletému
přežití pacientů dosahuje u časných stadií 60 až 90 %, v pozdějších stadiích rapidně
klesá na 10 až 40 %. (60,62)

2.5.2.8. Nádory hypofaryngu
Nádory této oblasti jsou zrádné, jelikož na sebe často upozorní až v pokročilém
stádiu. Obvyklé je též metastazování do lymfatických uzlin, které se nachází téměř u
poloviny pacientů v závislosti na typu nádoru. Navíc spádová lymfatická oblast šíření je
relativně široká. Ve většině případů volíme jako léčebnou proceduru totální
laryngektomii a často indikujeme pooperační radioterapii. U neoperabilních stadií
preferujeme

konkomitantní

radiochemoterapii

nebo

radioterapii

s alterovanou

frakcionací. Prognóza pětiletého přežití se pohybuje v rozmezí 20 až 40 %. (60)
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2.5.2.9. Nádory laryngu
V laryngu rozlišujeme tři oblasti možného postižení: oblast hlasivek, oblast
supraglotickou a subglotickou.
Karcinomy hlasivek přestavují téměř 2/3 všech nádorů laryngu, většinou na sebe
upoutají pozornost nepřeslechnutelným chrapotem relativně brzy. Navíc metastazování
do lymfatických uzlin je minimální, proto se setkáváme s dobrou odezvou a prognózou.
Pětileté přežívání pacientů činí 80 až 90 %. U raných stadií volíme samostatnou
radikální radioterapii zaměřenou pouze na larynx. U lokálně a regionálně pokročilých
stadií, kde riziko metastazování narůstá, preferujeme ozařování oboustranných krčních
uzlin. (60,62)
Karcinomy supraglotické oblasti jsou oproti karcinomům hlasivek agresivnější,
méně diferencované a tendence k jejich lymfatickému metastazování je vyšší. Pro časná
stádia volíme supraglotickou laryngektomii nebo jako alternativu radikální radioterapii.
Obě metody mají srovnatelné terapeutické výsledky. U pokročilých tumorů zahrnujeme
do oblasti záření ještě všechny krční uzlinové skupiny. Pětileté přežívání se u časných
stadií pohybuje mezi 80 a 85 %, v pokročilých stadiích už jen mezi 30 a 50 %. (60)
Vzhledem k pozdním projevům jsou primární subglotické nádory relativně
vzácné. Většinou nacházíme již pokročilý nádor. Lymfatické metastazování je časté. Za
klasickou léčebnou metodu považujeme kompletní laryngektomii s pooperační
radioterapií. (60)

2.5.3. Léčebná strategie
Cílem léčby je dosažení maximální možné kontroly nad nádorovým bujením. Při
volbě nejvhodnější terapie musíme zvážit lokalizaci primárního tumoru, jeho
histologickou příslušnost, přítomnost lymfatických metastáz, celkový stav pacienta
včetně stavu nutričního, věk a přítomnost sekundárních onemocnění. (60,62)
U časných karcinomů ORL oblasti je základním léčebným postupem samostatný
chirurgický výkon nebo samostatná kurativní radioterapie. Oba postupy zaručují
poměrně vysokou míru kurability s 5 letým celkovým přežitím více než 80 %.
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Pokročilé nádory ORL oblasti vyžadují kombinaci více léčebných metod
(chirurgie, radioterapie, chemoterapie, biologická léčba). Kurabilita u pokročilých stádií
je nízká a 5 leté celkové přežití nepřesahuje 30 %. (60,62)
Alternativou k chirurgickému výkonu je primární kurativní radioterapie. Léčba
je zahájena ozařováním vysokou dávkou a případný chirurgický výkon zůstává
rezervovaný až pro případ jejího selhání. Radioterapie je prováděna většinou jako tzv.
zevní radioterapie (teleradioterapie) na přístrojích, které jsou zdrojem ionizujícího
záření (lineární urychlovače). Většinou využívá kombinaci více fotonových ozařovacích
polí se stíněním. Podmínkou je dokonalá fixace oblasti hlavy a krku pomocí masky z
termoplastu. Pacient je znehybněn v poloze na zádech, přičemž maska může fixovat jen
hlavu nebo hlavu i ramena. U většiny nádorů hlavy a krku je doporučováno ozařovat jak
primární tumor, tak i oboustranné krční uzliny. V některých případech je indikováno i
ozařování uzlin nadklíčkových. (60)
Jednou z nejmodernějších metod zaměřených na zlepšení fyzikálních parametrů
radioterapie je radioterapie s využitím modulace intenzity záření (intensity modulated
radiotherapy) – IMRT. Moderní technika dovolila podle potřeby modulovat rozložení
dávky v ozařovaném poli, respektive cílovém objemu, a docílit vysoké shody mezi
tvarem cílového objemu a ozářeným objemem i v oblastech se složitým geometrickým
uspořádáním a v blízkosti kritických orgánů. (63)
Radioterapie v oblasti hlavy a krku se tedy aplikuje nejčastěji pomocí IMRT
technik, je ovšem možné ji také aplikovat pouze pomocí techniky 2 polí. (59)

2.5.3.1. Radioterapie a chirurgie
Použití samotné chirurgie nebo radioterapie je u časných stádií nádorů hlavy a
krku z hlediska dosažení lokoregionální kontroly srovnatelné. U pokročilejších stádií
onemocnění, dochází při využití samotné modality ke snížení lokoregionální kontroly,
proto se ve standardní terapii pokročilých stádií nádorů hlavy a krku využívá kombinace
obou léčebných modalit. (59)
Ve vztahu k chirurgické léčbě může být radioterapie indikována jako
předoperační nebo pooperační. Úkolem předoperační radioterapie je kontrola
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subklinického onemocnění a případná změna inoperability u obtížně resekovatelných a
pokročilých nádorů. Nevýhodou je vyšší riziko pooperačních komplikací oproti
adjuvantní radioterapii, které je natolik vysoké, že se od tohoto přístupu upustilo.
Častěji je tedy využívána pooperační indikace, bezprostředně navazující na operační
výkon, který má klíčové postavení pro počáteční stádia onemocnění. Aplikace dávky 55
- 60 Gy v konvenční frakcionaci snižuje riziko lokálních recidiv a uzlinových metastáz.
(59)
Volbu předoperační nebo pooperační radioterapie ovlivňuje řada faktorů:
velikost a rozsah tumoru, charakter léze, pravděpodobnost kompletní chirurgické
resekce, přítomnost postižení regionálních uzlin, fyzická kondice pacienta, individuální
přístup a zkušenosti lékařů. (59)

2.5.3.2. Radioterapie a chemoterapie
Potřeba zvýšit a zlepšit terapeutické účinky, kterých se dosahovalo aplikací
samostatnou radioterapií nebo chemoterapií, vedla ke zkombinování těchto léčebných
modalit. Kombinace radioterapie a chemoterapie je dnes považována za jednu z cest ke
zvýšení účinnosti léčby některých malignit. (59)
Při kombinovaném způsobu léčby zářením a cytostatiky může být chemoterapie
podávána neoadjuvantně před zářením nebo adjuvantně po ozáření. Při podání
cytostatik před i po ozáření mluvíme o tzv. sekvenčním (sendvičovém) způsobu
kombinované terapie. Chemoterapii lze podávat i současně (konkomitantně) se zářením
během vlastní doby aplikace radioterapie. (64)

Konkomitantní aplikace chemoterapie a záření je jednou z rozvíjejících se metod
léčby zhoubných nádorů v posledních letech. Při radiochemoterapii je ovlivněna
radiosenzitivita nádorových buněk použitím vhodných cytostatik, která jsou aplikována
v určitém časovém intervalu v době radioterapie. Tento způsob terapie se používá v
léčbě lokálně pokročilých nádorů. (65,66)
Při kombinované terapii dochází k farmakokinetickým změnám v metabolizmu
látek

následkem

indukce

enzymů,

podílejících

se

na

těchto

procesech.
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Radiochemoterapií mohou být pozměněny vlastnosti těchto enzymů, ať už ve smyslu
jejich aktivace či deaktivace. Tím je ovlivněn celkový efekt konkomitantní terapie. Pro
léčbu nádorů je žádoucí inhibovat opravy DNA poškozené radioterapií. Tato inhibice je
závislá především na enzymatických pochodech a mohou ji navodit některá cytostatika.
(66,67)

Další možností je změna povahy receptoru chromozomů pro ionizující záření.
Toho lze docílit inkorporací látek do vláken DNA. Ty učiní molekulu DNA citlivější
pro volné radikály vzniklé při ozáření. Vazbou s volnými radikály se zvýší fragilita
DNA vláken a zvýrazní se letální efekt kombinované terapie na genetický aparát buňky.
Kromě poškození vláken DNA vedoucího k nekróze buňky má kombinovaná
radiochemoterapie také význam v navození buněčné smrti. Při apoptóze se v buňce
aktivují specifické geny. Ty pak dále indukují enzymatické pochody uvnitř buňky, které
vedou k rozpadu buněčného jádra a k zániku buňky. (66,67)

K dalším a neméně významným efektům radiochemoterapie patří přechod buněk
z klidové G0 fáze do vlastního buněčného cyklu. Může dojít k posunu do těch fází,
které jsou zvlášť citlivé na ozáření. Do fáze buněčného cyklu citlivějšího na záření se
může dostat více buněk nádorové populace než při aplikaci monoterapie zářením. Tento
pozitivní efekt je pozorován zvláště u rychle rostoucích nádorů. (66,67)
Vytvoření rezistentních klonů buněk nádoru může být preventivně zabráněno
právě kombinovanou terapií, protože buňky rezistentní pro jednu modalitu léčby mohou
být citlivé k jiným způsobům terapie. Tato prevence vzniku rezistentních klonů patří
mezi důležité výhody konkomitantní radiochemoterapie. (67)

Radiochemoterapie poskytuje řadu výhod. Jedná se o kombinaci lokoregionální
léčby s léčbou systémovou. Cytostatika navíc působí nejen systémově, ale zvyšují i
terapeutický účinek záření a to tím, že zesilují radiosenzitivitu tumorových buněk.
Nespornou nevýhodou je ovšem častější výskyt nežádoucích účinků. Toxický efekt na
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zdravé tkáně je vždy limitujícím faktorem v každé léčebné strategii. Další nežádoucí
účinek je případný vznik křížové rezistence buněk vůči aktinoterapii. (66,67)
Radiochemoterapie přináší dobré léčebné výsledky, ale také řadu komplikací
snižujících kvalitu života pacienta. Musí být proto aplikována s pečlivou rozvahou tak,
aby její přínos byl vždy vyšší než použití samostatných léčebných modalit. (66,67)

2.5.3.3. Cytostatika
K nejčastěji používaným cytostatikům patří cisplatina a 5 - fluorouracil.
Nejefektivněji se jeví kombinace cisplatiny a 5 - fluorouracilu se zářením.
5 - fluorouracil je pyrimidinový antimetabolit, který inhibuje buněčné enzymy
potřebné k vytvoření stavebních kamenů DNA. Mimo to se místo uracilu zabudovává
do RNA. Maximální účinek této látky je pozorován v rychle se dělících tkáních (kostní
dřeň, kůže, sliznice). Přesný mechanizmus interakce 5 - fluorouracilu a ionizujícího
záření není dosud zcela objasněn, předpokládá se působení v S fázi buněčného cyklu,
apoptóze a inhibici reparace po ozáření. (68)
Cisplatina patří mezi platinová cytostatika poškozující DNA. V DNA vznikají
interkalační vazby zamezující replikaci. Uvnitř buněk je menší množství chloridových
iontů než v extracelulárním prostoru, tento nepoměr zapříčiňuje vznik radikálů, které
poškozují purinové báze nukleových kyselin. (68)
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3. Cíl práce
Cílem práce je zhodnocení dopadu sníženého nutričního stavu na účinnost
radikální radioterapie u pacientů s karcinomem hlavy a krku. Hodnocen byl vstupní
nutriční stav pacientů a jeho změna v průběhu léčby pomocí antropometrických a
laboratorních parametrů. Práce je hodnocením prospektivně nabíraných dat z databáze
pacientů Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha (ÚRO).

4. Soubor pacientů, léčba pacientů a metodika hodnocení

4.1. Soubor pacientů
Do hodnocení byli zařazeni pacienti s histologicky ověřeným karcinomem hlavy
a krku bez distančních metastáz, kteří byli léčeni v Ústavu radiační onkologie (ÚRO)
radioterapií s kurativním záměrem. Zařazeni byli pacienti, kteří dosáhli radikální dávky
radioterapie a u kterých byly zaznamenány hodnocené vstupní a výstupní nutriční
parametry. Hodnocení podstoupili jak pacienti léčeni pooperační radioterapií (po
předchozím radikálním chirurgickém výkonu), tak pacienti léčeni definitivní
radioterapií (bez předchozího radikálního chirurgického výkonu).
V databázi ÚRO bylo identifikováno 321 pacientů léčených v období od
července 2002 do dubna 2012, kteří byli léčeni radikální radioterapií – definitivní nebo
pooperační, u kterých byly zaznamenány vstupní a výstupní nutriční parametry. V
hodnoceném souboru převažovali muži (96 %).

4.1.1. Konzumpce nikotinu a alkoholu
Většina pacientů byli kuřáci případně bývalí kuřáci. Obě skupiny tvořily 88 %
pacientů sledovaného souboru. Denní konzumpci alkoholu udávalo 64 % pacientů
(Tab. 9).
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Tab. 9. Nikotinizmus a konzumpce alkoholu hodnoceného souboru.
Kouření
chronický nikotinizmus / exnikotinizmus  5 let
exnikotinizmus ≥ 5 let
nekuřák
neznámo
celkem
Alkohol
denní konzumpce
příležitostná konzumpce
abstinence
neznámo
celkem

n pacientů

%

237
46
37
1
321

74 %
14 %
12 %
<1 %
100 %

206
93
19
3
100

64 %
29 %
6%
1%
100 %

4.1.2. Lokalizace primárního nádoru
Nejčastější lokalizací primárního nádoru byl orofarynx (41 %), následovaly
nádory laryngu (22 %), dutiny ústní (16 %) a hypofaryngu (9 %). Podrobné informace o
lokalizaci primárního nádoru podává Tab. 10.
Tab. 10. Lokalizace nádorů.
Anatomická lokalizace
orofarynx
larynx
dutina ústní
hypofarynx
metastázy neznámého primárního zdroje
nazofarynx
vedlejší dutiny nosní
slinné žlázy
celkem

n pacientů
130
72
51
29
17
12
6
4
321

%
41 %
22 %
16 %
9%
5%
4%
2%
1%
100 %

4.1.3. Rozsah nádorů
Soubor byl s ohledem na rozsah jednotlivých nádorů prognosticky vysoce
nepříznivý s 81 % pacientů s nádorem IV. klinického stádia. Podrobné informace o
rozsahu nádoru udává Tab. 11.
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Tab. 11. Rozsah nádorů.
Rozsah
TX
T1
T2
T3
T4
celkem
N0
N1
N2a
N2b
N2c
N3
celkem
I
II
III
IVA
IVB
celkem

n pacientů
T - staging
19
21
62
68
151
321
N - staging
69
56
19
90
66
21
321
Klinické stádium
2
11
48
231
29
321

%
6%
7%
19 %
21 %
47 %
100 %
21 %
17 %
6%
28 %
21 %
7%
100 %
1%
3%
15 %
72 %
9%
100 %

4.1.4. Histopatologie nádorů
Histologicky výrazně dominoval epidermoidní karcinom (93 %), převažovaly
nádory se středním stupněm diferenciace (49 %). Histopatologické charakteristiky
souboru udává Tab. 12.
Tab. 12. Histopatologické charakteristiky nádorů.
Histologická charakteristika
Histologický typ
epidermoidní karcinom
nediferencovaný karcinom
malobuněčný karcinom
adenoidně-cystický karcinom
karcinosarkom
adenokarcinom
mukoepidermoidní karcinom
celkem

n pacientů

%

299
13
3
2
2
1
1
321

93 %
4%
1%
1%
<1 %
<1 %
<1 %
100 %
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4.2. Léčba

122 pacientů (38 %) podstoupilo iniciální chirurgický výkon s radikálním
záměrem, jehož cílem bylo odstranění primárního nádoru a nádorem postižených
krčních uzlin. Ostatní pacienti byli léčeni definitivní radioterapií a chirurgický výkon
byl omezen na diagnostickou verifikaci před zahájením radioterapie.
Pouze 6 pacientů absolvovalo celou léčbu ambulantní formou, 4 pacienti byli
přijati k hospitalizaci pouze na počátku nebo v závěrečných etapách léčby. U ostatních
pacientů proběhla celá léčba za hospitalizace.

Radioterapie byla provedena pomocí ozařovacích technik v závislosti na
vybavení radioterapeutického pracoviště v průběhu prováděného hodnocení – 132
pacientů 2D ozařovací technikou 3 fotonových polí se zadním míšním blokem a 3D
konformní radioterapií, 189 pacientů radioterapií s modulovanou intenzitou svazků
(IMRT). Všichni pacienti byli léčeni na lineárním urychlovači o energii 5 - 6 MeV. U
23 pacientů byla radioterapie kombinována se superficiální hypertermií.

4.2.1. Charakteristika léčby
U 71 pacientů probíhala léčba samotným ozařováním. U ostatních pacientů byla
radioterapie kombinována se systémovou léčbou. U 237 pacientů byl účinek záření
potencován cytostatickou chemoterapií s cisplatinou. Chemoterapie byla nejčastěji
aplikována zároveň s radioterapií jako konkomitantní u 221 pacientů. U 10 pacientů
byla podána před a současně s radioterapií jako neoadjuvantní a konkomitantní
chemoterapie, u 3 pacientů současně a po radioterapii jako konkomitantní a adjuvantní
chemoterapie, u 3 pacientů pouze jako neoadjuvantní. Charakteristiky léčby udává Tab.
14.
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Tab. 14. Charakteristiky léčby.
Forma léčby
plná ambulantní
částečná hospitalizace
plná hospitalizace
celkem
Technika radioterapie
2D, 3D radioterapie
IMRT
celkem
Systémová léčba
bez systémové léčby
chemoterapie
konkomitantní
neoadjuvantní a konkomitantní
konkomitantní a adjuvantní
neoadjuvantní
biologická léčba
celkem

n pacientů
6
4
311
321

%
2%
1%
97 %
100 %

132
189
321

41 %
59 %
100 %

71
237
221
10
3
3
13
321

22 %

74 %

4%
100 %

4.2.2. Podpůrná léčba
U 99 % pacientů byla profylakticky zavedena nutritivní sonda. Většinou byla
preferována perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). 4 pacienti zavedení sondy
k nutriční podpoře odmítli (Tab. 15 ).
Tab. 15. Podpůrná léčba.

Typ podpory
PEG
jejunostomie
odmítnutí nutritivní sondy
celkem
Amifostin
Erytropoetin
růstové faktory bílé krevní řady
krevní převody

n pacientů
Nutritivní sonda
316
1
4
321
114
18
6
13

%
98 %
<1%
1%
100 %
36 %
6%
2%
4%
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4.3. Metodika hodnocení
Sledované parametry byly zadávány v programu Microsoft Office Excel.
Zadávané byly tyto údaje: jméno pacienta, rodné číslo, hlavní číslo (tzn. identifikační
číslo v databázi ÚRO), pohlaví, forma léčby (ambulantní, nemocniční), anatomická
lokalizace, kód MKN (Mezinárodní klasifikace nemocí), hlavní diagnóza, klinický
cTNM staging, patologický pTNM staging, klinické stádium nádoru, histologický typ,
diferenciace nádoru (grading), konzumpce nikotinu a alkoholu, chirurgický výkon,
pokud byl proveden, datum zahájení a ukončení radioterapie, celková doba radioterapie,
celková dávka radioterapie, režim kombinované léčby, podpůrná léčba (aplikace
radioprotektiv, růstových faktorů, transfúzí, nutritivní sonda), datum a typ případného
relapsu a druhého primárního nádoru, datum úmrtí.

4.3.1. Nutriční parametry
U pacientů bylo provedeno stanovení nutričních parametrů před zahájením léčby
(den před zahájením léčby ± 2 dny) a při jejím skončení (den skončení léčby ± 2 dny).
Hodnoceny byly tyto nutriční parametry - hmotnost, BMI, sérové hladiny celkové
bílkoviny, albuminu, prealbuminu, transferinu a cholinesterázy.
Tab. 13. Rozmezí normálních hodnot hodnocených sérových bílkovin laboratoře
Nemocnice Na Bulovce.
Sérová bílkovina

Jednotky

Rozmezí normálních hodnot

celková bílkovina

g/l

65 - 80

albumin

g/l

32 - 45

prealbumin

g/l

0,20 - 0,36

transferin

g/l

2,0 - 3,6

kat/l

80 - 190

cholinesteráza

4.3.2. Analyzovaná data
Data pro celkové přežití, lokoregionální kontrolu, distanční kontrolu a dobu bez
události byla analyzována podle technik Kaplan - Meiera s 95% confidence intervalem

52

(CI). Potencionální délka follow - up byla počítána od data ukončení radioterapie k datu
hodnocení (1. března 2013) pro všechny pacienty bez ohledu na jejich vitální status.
Celkové přežití bylo definováno jako doba k úmrtí z jakékoli příčiny.
Lokoregionální kontrola byla definována jako doba k detekci prvního
lokálního nebo regionálního selhání.
Distanční kontrola byla definována jako doba k detekci prvního distančního
selhání.
Doba do události byla definována jako doba k detekci prvního lokálního,
regionálního nebo distančního selhání nebo výskytu druhého primárního nádoru.
Univariační a multivariační regresní analýza byla provedena s cílem zhodnocení
prognostických faktorů spojených s celkovým přežitím, lokoregionální kontrolou,
distanční kontrolou a dobou do události.
Do univariační analýzy byly zařazeny hodnocené nutriční parametry a dále
klinické stádium, T - staging, N - staging, konzumpce alkoholu, nikotinizmus v
anamnéze. V univariační regresní analýze byl užit Log - Rank test (Mantel - Cox test).
Data byla zpracována pomocí statistického softwaru IBM SPSS – 18 Statistics.
Jednotlivé parametry před léčbou byly rozděleny vždy do dvou skupin podle mediánu
zaznamenaných hodnot. Jednotlivé parametry na konci léčby byly rozděleny do dvou
skupin podle mediánu % rozdílu hodnot před léčbou a po léčbě. Aplikována byla
hladina významnosti p < 0,05. U hraničních hodnot byla případná signifikance
verifikovaná Breslow - Wilcoxon a Tarone - Ware testem.
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5. Výsledky
5.1. Analyzovaná data
5.1.1. Celkové přežití
V průběhu poléčeného sledování bylo zastiženo 181 úmrtí pacientů. Tento počet
se projikoval do pravděpodobného 3 letého celkového přežití 69 %. Průběh křivky pro
celkové přežití celého souboru ukazuje Graf 2.

Graf 2. Křivka Kaplan - Meiera pro celkové přežití.

5.1.2. Lokoregionální kontrola
Po skončení radioterapie byla diagnostikována lokoregionální perzistence u 35
pacientů, v průběhu poléčeného sledování pak bylo zastiženo 45 lokoregionálních
selhání. Celkem tak bylo zastiženo 80 lokoregionálních selhání. Tento počet se
projikoval do pravděpodobné 3 leté lokoregionální kontroly 76 %. Průběh křivky pro
lokoregionální kontrolu ukazuje Graf 3.
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Graf 3. Křivka Kaplan - Meiera pro lokoregionální kontrolu.

5.1.3. Distanční kontrola
Po skončení radioterapie byly ozřejmeny distanční metastázy u 5 pacientů,
v průběhu poléčeného sledování pak bylo zastiženo 28 distančních selhání. Celkem tak
bylo zastiženo 33 distančních selhání. Tento počet se projikoval do pravděpodobné 3
leté distanční kontroly 90 %. Průběh křivky pro distanční kontrolu ukazuje Graf 4.

Graf 4. Křivka Kaplan - Meiera pro distanční kontrolu.
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5.1.4. Doba do události
Po skončení léčby a v průběhu poléčebného sledování bylo zaznamenáno
celkem 121 událostí (lokoregionální selhání, distanční selhání, druhý primární nádor).
Tento počet se projikoval do pravděpodobného 3 leté doby do události 64 %. Průběh
křivky pro dobu do události ukazuje Graf 5.

Graf 5. Křivka Kaplan - Meiera pro dobu do události.
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5.2. Univariační analýza hodnoceného souboru
5.2.1. Hodnocení nutričních parametrů a celkového přežití
V univariační analýze byl shledán výrazný pokles sérové hladiny albuminu
v průběhu léčby jako významný faktor pro celkové přežití (Tab. 16, Graf 6).
Tab. 16. Hodnocení nutričních parametrů ve vztahu k celkovému přežití (univariační
analýza)
 = statisticky významný
zahájení radioterapie
konec radioterapie
medián

log rank

medián

log rank

hmotnost

74

0,566

66

0,455

BMI

24,093

0,915

21,67

0,404

celková bílkovina

68

0,958

65

0,808

albumin

39

0,457

35

0,047

prealbumin

0,21

0,511

0,13

0,777

transferin

2,09

0,458

1,64

0,522

cholinesteráza

108

0,178

87

0,288

Graf 6. Křivka Kaplan - Meierové pro celkové přežití a změnu hladiny albuminu
v průběhu léčby.
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5.2.2. Hodnocení nutričních parametrů ve vztahu k lokoregionální
kontrole
V univariační analýze byla shledána snížená sérová hladina cholinesterázy před
zahájením radioterapie jako významný faktor pro lokoregionální kontrolu (Tab.17,
Graf 7).
Tab. 17. Hodnocení nutričních parametrů ve vztahu k lokoregionální kontrole
(univariační analýza).
 = statisticky významný
 = statisticky hraničně významný
zahájení radioterapie
konec radioterapie
medián

log rank

medián

log rank

hmotnost

74

0,173

66

0,535

BMI

24,093

0,065

21,67

0,161

celková bílkovina

68

0,439

65

0,933

albumin

39

0,091

35

0,107

prealbumin

0,21

0,176

0,13

0,498

transferin

2,09

0,079

1,64

0,111

cholinesteráza

108

0,001

87

0,56

Graf 7. Křivka Kaplan - Meiera pro lokoregionální kontrolu a hladinu cholinesterázy
před zahájením radioterapie.
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5.2.3. Hodnocení nutričních parametrů a distanční kontroly
V univariační analýze byla shledána snížená sérová hladina cholinesterázy před
zahájením léčby a nízký BMI před zahájením léčby jako významný faktor pro distanční
kontrolu (Tab. 18, Graf 8, 9).
Tab. 18. Hodnocení nutričních parametrů ve vztahu k intervalu bez distančních
metastáz (univariační analýza).
 = statisticky významný
zahájení radioterapie
konec radioterapie
medián

log rank

medián

log rank

hmotnost

74

0,42

66

0,086

BMI

24,093

0,024

21,67

0,2

celková bílkovina

68

0,827

65

0,949

albumin

39

0,494

35

0,517

prealbumin

0,21

0,193

0,13

0,852

transferin

2,09

0,77

1,64

0,424

cholinesteráza

108

0,006

87

0,781

Graf 8. Křivka Kaplan - Meiera pro distanční kontrolu a BMI před zahájením
radioterapie.
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Graf 9. Křivka Kaplan - Meiera pro distanční kontrolu a hladinu cholinesterázy před
zahájením radioterapie.

5.2.4. Hodnocení nutričních parametrů a intervalu do události
V univariační analýze byly shledány snížené hodnoty všech hodnocených
parametrů před zahájením léčby s výjimkou sérové hladiny celkové bílkoviny jako
významný faktor pro interval do události. Rovněž pokles sérové hladiny cholinesterázy
a BMI v průběhu léčby prokázaly dopad na interval bez události (Tab. 20, Graf 10-15).
Tab. 20. Hodnocení nutričních parametrů ve vztahu k intervalu bez události
(univariační analýza)
 = statisticky významný,  = statisticky hraničně významný
 = Breslow - Wilcoxon p = 0,014, Tarone - Ware p = 0,027
zahájení radioterapie
konec radioterapie
medián

log rank

medián

log rank

hmotnost

74

0,039

66

0,177

BMI

24,093

0,008

21,67

0,014

celková bílkovina

68

0,384

65

0,839

albumin

39

0,009

35

0,214

prealbumin

0,21

0,033

0,13

0,605

transferin

2,09

0,014

1,64

0,674

cholinesteráza

108

0,001

87

0,053
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Graf 10. Křivka Kaplan - Meiera pro interval do události a hmotnost před zahájením
radioterapie.

Graf 11. Křivka Kaplan - Meiera pro interval do události a BMI před zahájením
radioterapie.
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Graf 12. Křivka Kaplan - Meiera pro interval do události a hladinu albuminu před
zahájením radioterapie.

Graf 13. Křivka Kaplan - Meiera pro interval do události a hladinu prealbuminu před
zahájením radioterapie.
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Graf 14. Křivka Kaplan - Meiera pro interval do události a hladinu transferinu před
zahájením radioterapie.

Graf 15. Křivka Kaplan - Meiera pro interval do události a hladinu cholinesterázy před
zahájením radioterapie.
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5.2.5. Hodnocení ostatních parametrů
Do univariační analýzy byly dále zařazeny parametry: T - staging (T ≤ T2 versus
T3 a T4), N - staging (N ≤ N2a versus. N > N2a), klinické stádium (KS ≤ III versus KS
> III), anamnéza chronického nikotinizmu (nekuřáci versus kuřáci), konzumpce
alkoholu (příležitostná versus denní). S výjimkou T - stagingu nedosáhl žádný
z hodnocených parametrů v univariační analýze statistické významnosti (Tab. 21-24).

Tab. 21. Univariační analýza celkového přežití pro ostatní hodnocené parametry.
 = statisticky významný
parametry
T-staging (T≤T2 vs. T3 a T4)
N-staging (N≤N2a vs. N>N2a)
klinické stádium (KS≤III vs. KS>III)
kouření (nekuřáci vs. kuřáci)
alkohol (příležitostně vs. denně)

p
0,046
0,376
0,742
0,619
0,429

OR
1,448
0,831
1,089
0,907
1,162

95%CI
1,007
2,083
0,552
1,251
0,656
1,807
0,618
1,332
0,801
1,686

Tab. 22. Univariační analýza lokoregionální kontroly pro ostatní hodnocené parametry.
parametry
T-staging (T≤T2 vs. T3 a T4)
N-staging (N≤N2a vs. N>N2a)
klinické stádium (KS≤III vs. KS>III)
kouření (nekuřáci vs. kuřáci)
alkohol (příležitostně vs. denně)

p
0,058
0,954
0,287
0,752
0,535

OR
1,697
1,015
0,716
0,909
0,847

95%CI
0,982
2,934
0,611
1,686
0,388
1,323
0,502
1,645
0,502
1,429

Tab. 23. Univariační analýza distanční kontroly pro ostatní hodnocené parametry.
parametry
T-staging (T≤T2 vs. T3 a T4)
N-staging (N≤N2a vs. N>N2a)
klinické stádium (KS≤III vs. KS>III)
kouření (nekuřáci vs. kuřáci)
alkohol (příležitostně vs. denně)

p
0,235
0,190
0,484
0,157
0,649

OR
0,574
0,575
0,627
2,237
1,218

95%CI
0,229
1,436
0,251
1,316
0,169
2,320
0,733
6,826
0,521
2,845
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Tab. 24. Univariační analýza intervalu bez události pro ostatní hodnocené parametry.
parametry
T-staging (T≤T2 vs. T3 a T4)
N-staging (N≤N2a vs. N>N2a)
klinické stádium (KS≤III vs. KS>III)
kouření (nekuřáci vs. kuřáci)
alkohol (příležitostně vs. denně)

p
0,316
0,432
0,714
0,311
0,832

OR
1,768
0,589
1,342
2,298
1,143

95%CI
0,580
5,388
0,157
2,209
0,279
6,455
0,460
11,478
0,332
3,928

Celkový přehled statisticky významných parametrů z univariační analýzy podává Tab.
25.
Tab. 25. Celkový přehled statisticky významných nutričních parametrů ve vztahu
k efektivitě léčby (univariační analýza).
celkové přežití
lokoregionální kontrola
distanční kontrola
událost

zahájení radioterapie
T - staging
cholinesteráza
cholinesteráza
BMI
Hmotnost
BMI
albumin
prealbumin
transferin
cholinesteráza

konec radioterapie
albumin
BMI
Cholinesteráza

5.3. Multivariační analýza hodnoceného souboru
5.3.1. Hodnocení nutričních parametrů a celkového přežití
V multivariační analýze nedosáhl žádný z hodnocených parametrů statistické
významnosti ve vztahu k celkovému přežití. Trend dopadu změny hladiny albuminu
v průběhu léčby na celkové přežití v multivariační analýze nedosáhl statistické
významnosti (Tab. 26).
Tab. 26. Multivariační analýza - celkové přežití.
parametr
albumin - vstup
albumin - výstup

p
0,99
0,87

OR
1,00
1,00

95%CI
0,96
1,05
0,96
1,04
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5.3.2. Hodnocení nutričních parametrů a lokoregionální kontroly

V multivariační analýze byla shledána snížená sérová hladina cholinesterázy
před zahájením radioterapie jako nezávislý negativní prognostický faktor pro
lokoregionální kontrolu. Trend dopadu sníženého BMI na lokoregionální kontrolu
nedosáhl statistické významnosti (Tab. 27).
Tab. 27. Multivariační analýza – lokoregionální kontrola.
 = statisticky významný
parametr
BMI - výstup
BMI - vstup
cholinesteráza - vstup
cholinesteráza - výstup

p
0,47
0,27
0,05
0,79

OR
1,07
0,91
0,99
1,00

95%CI
0,89
1,29
0,78
1,07
0,98
1,00
0,99
1,01

5.3.3. Hodnocení nutričních parametrů a distanční kontroly

V multivariační analýze byly shledány snížená sérová hladina cholinesterázy a
snížený BMI před zahájením radioterapie jako nezávislé negativní prognostické faktory
pro distanční kontrolu (Tab. 28).
Tab. 28. Multivariační analýza – distanční kontrola.
 = statisticky významný
=vyjádřen trend
parametr
p
BMI - vstup
0,01
BMI - výstup
0,06
cholinesteráza - vstup
0,01
cholinesteráza - výstup
0,32

OR
0,70
1,34
0,98
1,01

95%CI
0,54
0,91
0,99
1,83
0,96
1,00
0,99
1,03
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5.3.4. Hodnocení nutričních parametrů a intervalu do události
V multivariační analýze byly shledány snížené hodnoty všech hodnocených
parametrů před zahájením radioterapie s výjimkou sérové hladiny celkové bílkoviny a
BMI jako nezávislé negativní prognostické faktory pro interval do události (Tab. 29).

Tab. 29. Multivariační analýza – interval do události.
 = statisticky významný
 = vyjádřen trend
parametr
p.
hmotnost - vstup
0,02
hmotnost - výstup
0,08
albumin - vstup
0,01
albumin - výstup
0,55
prealbumin - vstup
0,01
prealbumin - výstup
0,73
transferin - vstup
0,01
transferin - výstup
0,37
cholinesteráza - vstup
0,01
cholinesteráza - výstup
0,54

OR
0,95
1,04
0,91
0,99
0,00
1,79
0,47
1,32
0,99
1,00

95%CI
0,92
0,99
0,99
1,09
0,87
0,95
0,95
1,03
0,00
0,07
0,06
52,97
0,27
0,80
0,72
2,40
0,98
0,99
0,99
1,01

Přehled negativních prognostických faktorů z multivariační analýzy podává Tab. 30.
Tab. 30. Negativní prognostické faktory - multivariační analýza.
celkové přežití
lokoregionální kontrola
distanční kontrola
událost

Zahájení radioterapie
T-staging
cholinesteráza
cholinesteráza
BMI
hmotnost
albumin
prealbumin
transferin
cholinesteráza

Konec radioterapie
-
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6. Diskuze
Význam výživy u onkologických pacientů dosud není plně objasněn. Z odborné
literatury známe výsledky klinických hodnocení, prokazujících negativní dopad
sníženého nutričního stavu onkologických pacientů na jejich přežívání. Známe i
výsledky studií, které prokazují inverzní vztah mezi nutričním stavem onkologicky
nemocných a závažností toxicity onkologické léčby. Důkazy o negativním dopadu
sníženého nutričního stavu na účinnost vlastní onkologické léčby pak zcela chybí.
Pacienti, podstupující léčbu pro nádory hlavy a krku, vstupují do léčby často ve
zhoršeném nutričním stavu. Podílí se na něm přítomnost nádorového onemocnění, které
může svou lokalizací bránit přirozenému příjmu stravy, a produkcí některých faktorů se
podílí na nechutenství a vývoji nádorové kachexie. Podílí se na něm rovněž
autodestruktivní styl života většiny pacientů s touto diagnózou, s vysokou prevalencí
etylismu a nikotinizmu a zhoršenými nutričními návyky. Agresivní onkologická léčba
se svými průvodními nežádoucími účinky tento hyponutriční stav dále prohlubuje.
V odborné literatuře byla publikována některá hodnocení poukazující na
negativní vliv snížení některých antropometrických nutričních parametrů na přežívání
pacientů s nádorovým onemocněním. U pacientů s karcinomem rekta byl vyšší body
mass index spojen s nižší mírou toxicity a rovněž s nižším rizikem úmrtí. (69) Gaudel a
kol. ve své prospektivní kohortní studii prokázali negativní prognostický dopad
sníženého body mass indexu na přežití kuřáků s karcinomem hlavy a krku. (70) Práce
čínských autorů prokázala negativní prognostický dopad vstupní hmotnosti a sérové
hladiny albuminu na přežívání 512 pacientů léčených pro karcinom nazofaryngu. (71)
Častěji se v odborné literatuře vyskytují hodnocení, sledující prognostickou
hodnotu laboratorních parametrů, především sérové hladiny bílkovin. Sérová hladina
albuminu byla shledána jako nezávislý prognostický faktor pro přežití u různých typů
nádorů – plic (72), slinivky břišní (73), žaludku (74), tlustého střeva (75), prsu (76),
nádorů neznámého primárního zdroje (77). U nádorů hlavy a krku byla publikována
práce indických autorů Sharma a kol. .(78) Toto retrospektivní hodnocení sledovalo
účinnost radioterapie v kombinaci s chemoterapií s cisplatinou. Hladina albuminu  35
g/l se v multivariační analýze projevila jako jediný nezávislý negativní faktor pro
celkové přežití. Gupta a Lis analyzovali publikované studie, které hodnotily
prognostickou hodnotu albuminu u různých typů nádorů. Nízká hladina albuminu byla
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shledána jako negativní prognostický faktor pro přežití u 55 z 59 publikovaných studií.
(79)
V našem hodnocení se nízký nutriční stav pacientů stal významným negativním
faktorem pro kontrolu nad nádorovým onemocněním, nikoli pro celkové přežití.
Multivariační

analýza

neprokázala

statisticky významný dopad

některého

z

hodnocených parametrů na celkové přežití. V souladu s výsledkem analýzy Gupta a Lis
(79) byla v našem hodnocení v univariační analýze hladina albuminu, přesněji řečeno
její závažnější změna v průběhu léčby, významným faktorem pro celkové přežití. V
multivariační analýze však tato významnost potvrzena nebyla. Důvodů, proč se selhání
kontroly nad nádorovým onemocněním neprojevilo v poklesu přežívání nemocných,
může být více:


Vstupní kritéria hodnocení - Do hodnocení byli zařazeni pouze

pacienti, kteří absolvovali radikální dávku radioterapie. Hodnocení se proto
netýkalo pacientů, u kterých nebylo radikální dávky dosaženo z důvodů zhoršení
stavu, progrese nádoru nebo úmrtí pacienta v průběhu léčby. Nelze proto
vyloučit, že absence této prognosticky nejzávažnější skupiny může výsledky
modifikovat. Většinou se jedná o pacienty, u nichž bývá závažný snížený stav
nutrice pravidlem. Odpovídá tomu i velmi dobré celkové přežívání v souboru
prognosticky výrazně nepříznivém.


Záchranná léčba - U části pacientů byla v případě selhání

poskytnuta záchranná léčba, která u některých případů vedla k dlouhodobému
kurativnímu efektu. U pacientů s lokoregionálním selháním bylo provedeno 20
záchranných lokoregionálních zákroků, které vedly k dlouhodobé kontrole
onemocnění u 6 pacientů. Dlouhodobé přežívání (> 3 roky) bylo pozorováno
rovněž u 2 pacientů s distančními metastázami. Dlouhodobé přežívání tak může
být u části „selhaných“ pacientů prodlouženo užitím záchranných léčebných
zákroků i přes ztrátu lokoregionální či distanční kontroly nad nádorovým
onemocněním.


Nenádorová

mortalita

-

Vysoká

mortalita

u

léčených

lokoregionálně pokročilých nádorů hlavy a krku je multifaktoriální. Je
zapříčiněna jak selháním lokoregionální nebo distanční kontroly, tak vlivy
nenádorovými – úmrtími v důsledku častých průvodních komorbidit u populace
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s vysokou prevalencí škodlivých životních návyků, úmrtími v důsledku toxicity
onkologické léčby. Vysoká nenádorová mortalita pak může modifikovat vztah:
progrese nádoru – celkové přežití.
Zatímco práce, které prokazují negativní dopad nutričního stavu na přežití
pacientů s nádorovým onemocněním, máme k dispozici, ty které by prokázaly jeho
dopad na snížení kontroly nad nádorovým onemocněním, jsou vzácné. Výsledky
retrospektivního hodnocení 78 pacientů s karcinomem hlavy a krku léčených
radiochemoterapií

prokázaly,

jako

jediný nezávislý prognostický faktor pro

lokoregionální selhání, procentuální rozdíl od ideální tělesné hmotnosti. (80)
Naše práce prokázala negativní dopad snížených nutričních parametrů na
kontrolu nad nádorovým onemocněním hlavy a krku u pacientů podstupujících radikální
radioterapii. Nejsilnějším prognostickým faktorem se ukázala být vstupní sérová
hladina cholinesterázy.
Sérová hladina cholinesterázy byla v odborné literatuře studována jako
prognostický faktor pouze v několika studiích týkajících se paliativní léčby. Její význam
pro radikální léčbu dosud referován nebyl. Hamamoto a kol. (81) retrospektivně
hodnotili soubor 35 pacientů s inoperabilním hepatocelulárním karcinomem a
cholangiokarcinomem léčený konformní radioterapií. Sérová hladina cholinesterázy (
150 vs. > 150 kat/l) se ukázala jako nezávislý prognostický faktor pro celkové přežití.
Při mediánu poléčebného sledování žijících pacientů 11 měsíců bylo 2 leté přežití
pacientů s nízkou resp. vysokou hladinou cholinesterázy 0 % vs. 43 %. V analýze
souboru 152 pacientů v terminálním stádiu onemocnění nádorovou peritonitidou na
domácí parenterální výživě byla hladina cholinesterázy shledána jako negativní
prognostický faktor pro celkové přežití. (82)
V naší práci se cholinesteráza ukázala jako statisticky významný prognostický
faktor jak pro lokoregionální tak i distanční kontrolu a spolu s hladinou albuminu,
prealbuminu a transferinu pro interval do události. Jedná se o poznatek, který v odborné
literatuře u radikální léčby hlavy a krku dosud publikován nebyl.
Ke zhoršení léčebných výsledků u pacientů vstupujících do léčby ve sníženém
nutričním stavu nejspíše přispívají imunosupresivní dopady hyponutrice, narušující
pacientovu schopnost eliminovat nádorové buňky. Nádory hlavy a krku jsou u většiny
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pacientů spojeny s jejich autodestruktivním stylem života, s vysokou prevalencí
chronického nikotinizmu a etylizmu. U etyliků se častěji setkáváme s různými
imunologickými alteracemi – granulocytopenií, lymfopenií, snížením počtu Tlymfocytů, prodlouženou hypersenzitivitou, snížením cytotoxicity NK - buněk,
zvýšením hladiny IgA. Imunosupresivní účinky mohou být způsobeny rovněž nepřímo
v důsledku malnutrice; absorpce, utilizace a ukládání nutrientů mohou být u etyliků
alterovány. (83 - 87)
Hodnocení neprokázalo, že by další změna nutričních parametrů v průběhu léčby
měla prognostický dopad na výsledky kurativní radioterapie. Důvodem může být fakt,
že všichni hodnocení pacienti podstupovali po zahájení radioterapie komplexní
podpůrnou léčbu, jejíž součástí byla i intenzivní nutriční péče. Nutriční potřeby byly
řešeny ve spolupráci s nutričními specialisty a nutričními terapeuty, všichni pacienti
byli v průběhu léčby zajišťováni speciálními nutričními přípravky ve formě sippingu,
enterální výživy a dalších prostředků nutriční podpory. Intenzivní nutriční podpora
bránila výraznému prohlubování hyponutrice, a v porovnání nutričních parametrů před a
na konci léčby nebyly zaznamenány extrémní rozdíly.
Naše práce prokázala, že snížený nutriční status koreluje se sníženou efektivitou
léčby z důvodů zhoršení kontroly nad nádorovým onemocněním. Lze tedy nepřímo
usuzovat, že intenzifikovaná nutriční podpora před zahájením a v průběhu léčby může
léčebné výsledky zlepšit. Zlepšený nutriční stav tak může nejen zvýšit toleranci náročné
onkologické léčby, ale také snížit riziko lokoregionálního nebo distančního relapsu.
Klinické studie, které by přínos intenzifikovaného nutričního přístupu před
zahájením léčby potvrdily, prokazují rozporuplné výsledky. Paccagnella a kol. (88)
v retrospektivním hodnocení ukázali, že pacienti s nádory hlavy a krku, kterým byla
poskytnuta časná nutriční intervence (33 pacientů), vykazovali lepší míru tolerance
radiochemoterapie než pacienti bez této časné nutriční intervence. Rovněž starší práce
holandských autorů (89) prokázala, že úbytek hmotnosti v posledních 6 měsících před
rozsáhlým chirurgickým výkonem pro nádory hlavy a krku, byl spojen s nárůstem
závažných pooperačních komplikací. Naopak překvapivý byl výsledek sekundárního
hodnocení randomizované klinické studie RTOG 90 - 03, která u pacientů
s karcinomem hlavy a krku (1073 pacientů) přímo porovnávala efektivitu různých
frakcionačních režimů samostatné radioterapie. (90) Nutriční podpora před zahájením
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radioterapie byla shledána jako negativní prognostický faktor pro lokoregionální
kontrolu a celkové přežití.
Naše práce ukazuje, že časná nutriční intervence před radikální radioterapií
může být racionálním postupem, jak zlepšit výsledky léčby nádorů hlavy a krku.
Význam patřičné nutriční přípravy byl prokázán v randomizované studii autorů Ravasco
a kol., zaměřené na pacienty s karcinomem hlavy a krku léčené radioterapií. Studie
prokázala, že individuální nutriční poradenství má výrazný benefit pro zlepšení příjmu
stravy léčených pacientů, snížení toxicity a zlepšení kvality života (91). Další zkoumání
by proto mělo být směřováno k přímému průkazu účinnosti intenzifikované a
mnohostranné nutriční podpory.
Předložené zhodnocení má své limitované možnosti interpretace. Tato limitace
je dána především charakterem hodnocení. Nejedná se o soubor následných pacientů,
takže ve struktuře pacientů se může uplatnit systematická chyba. Jasnou odpověď může
dát teprve prospektivní sledování s předem jasně postavenou strukturou, parametry a
cílem hodnocení, které by bylo přímo cíleno na zhodnocení přínosu nutriční podpory.

7. Závěr
Tato diplomová práce prokázala, že snížení nutričního stavu před zahájením
kurativní radioterapie, má negativní vliv na následnou kontrolu nádorového
onemocnění. Nutriční stav byl charakterizován měřením antropometrických a
laboratorních parametrů. Jako nejcitlivější z hodnocených parametrů se ukázala sérová
hladina cholinesterázy, jejíž snížené hodnoty měly negativní prognostickou hodnotu pro
lokoregionální a distanční kontrolu nádorového onemocnění. Výsledky naší práce
ukazují na nutnost intenzivní nutriční podpory ještě v době před zahájením vlastní
kurativní radioterapie.
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8. Seznam zkratek
AEE – Actual Energy Expenditure
AF – faktor aktivity
ATP - adenosintrifosfát
BEE – Basal Energy Expenditure
BMI – body mass index
CI – confidience interval
CEP – celkový energetický příjem
CNS – centrální nervový systém
CRP – C reaktivní protein
Cum. Survival – cumulative survival
DMFI – distant metastasis free interval
DNA – deoxyribonukleová kyselina
EBV – virus Epsteina – Barrové
EFI – event. free interval
ESPEN – Guidelines on Enteral Nutrition
GIT – gastrointestinální trakt
HPV – virus humánních papillomavirů
IF – faktor poškození
IL – interleukin
IMRT – Intensity Modulated Radiotherapy
INF – interferon
LMF – lipid mobilizing factor
LRC – locoregional control
MKN – mezinárodní klasifikace nemocí
NK buňky – natural killer buňky
NRS – Nutritional Risk Screening
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TF – faktor tělesné teploty
THC – tetrahydrocannabinol
TNF – tumor nekrotizující faktor
OR – odds ratio
OS – overal survival
p – hladina významnosti
PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie
PIF – proteolysis inducing factor
ÚRO – Ústav radiační onkologie
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9. Přílohy

Foto 1. Nádor dutiny ústní s propagací do orbity

Foto 2. Karcinom jazyka

Foto 3. Karcinom hrtanu

Foto 4. Spinocelulární karcinom hypofaryngu

Foto 5. Nádorová léze přesahující
tonzilu
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Foto 6. Metastáze nádoru laryngu

Foto 7. Spinocelulární
karcinom kůže hlavy

Foto 8. Metastáze karcinomu hypofaryngu do

Foto 9. Karcinom

krčních uzlin

Foto 10. Tumor orbity

hypofaryngu

Foto 11. Karcinom vedlejších dutin
nosních

Veškeré fotografie (1-11) pořídil MUDr. Miloslav Pála popř. Zuzana Pešková pracující
v ÚRO FN Bulovka jako zdravotní sestra.
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