
Kombinace radioterapie a inhibitorů cyklooxygenázy-2 v léčbě pokročilých nádorů 
hlavy a krku (studie fáze I)

Tato práce popisuje průběh a prezentuje výsledky studie fáze I kombinující standardní 
ozařovací techniku pokročilých nádorů ORL a stomatologické oblasti s inhibitorem COX2 
(Celebrexem) jakožto potenciačním „chemoterapeutikem“. Cílem bylo stanovení maximální 
dávky Celebrexu pro účely dalšího klinického testování.

V úvodu práce prezentuji přehledy incidence a mortality nádorů HaN ve světě a v ČR, 
dále preklinické předpoklady k zařazení Celebrexu do kombinované léčby s radioterapií. 
Zvláštní důraz v teoretickém úvodu práce byl kladen i na prezentaci lokální dat z Kliniky 
onkologické v Ostravě, kde tato studie byla prováděna, a to nejen stran incidence či mortality, 
ale i stran přehledu používaných léčebných modalit a jejich nežádoucích účinků. Studie fáze I 
sama o sobě nezahrnuje komparaci s kontrolním souborem, je tedy nutné při její přípravě 
podrobně znát obecné i lokální standardy, aby bylo možno vhodně nastavit kritéria náběru 
pacientů a hodnocení toxicity a maximální tolerovatelné dávky testované léčby.

Dodatečně v této studii byly zkoumány exprese COX2 v nádorech a hladiny VEGF 
jakožto biomarkeru nádorové vaskulogenezy, resp. jejího předpokládaného poklesu při regresi 
tumoru.

Práce zahrnovala přípravu studie, zajištění financování paraklinických vyšetření, 
schválení etickou komisí, náběr pacientů, provedení radioterapie, distribuci studijní medikace, 
zpracování histologických vzorků, zpracování sérových vzorků, sledování pacientů a sběr a 
statistické zpracování dat.

Pacienti byli zařazování do studie dle vstupních kritérií, která primárně zahrnovala 
lokálně pokročilá stádia dlaždicobuněčných karcinomů. Celkem bylo dle kritérií zařazeno do 
studie 32 pacientů. Všichni byli ozařování v režimu šestitýdenního konkomitantního boostu 
(72Gy) a všichni radioterapii dokončili. Dále pacienti užívali Celebrex po celou dobu 
ozařování od prvního do posledního dne ozařování. Dávka Celebrexu byla eskalována 
v několika kohortách, nejnižší dávka byla 400mg Celebrexu na den, nejvyšší pak 
1600mg/den. Jako nejvyšší dávka s tolerovatelnou toxicitou byla stanovena dávka 
1200mg/den. Tato dávka je vyšší než dříve publikované výsledky v dostupné literatuře, kde 
nejvyšší doporučenou dávkou bylo 800mg/den.

   Hladiny VEGF v séru byly testovány metodou ELISA. Odběry byly prováděny před 
ozařováním, v polovině ozařovacího cyklu, po ukončení iradiace a 6 týdnů po ukončení 
radioterapie. Pokles sérového VEGF na statisticky signifikantní úrovni byl prokázán mezi 
hladinami před zahájením iradiace a 6 týdnů po ukončení léčby. Tento pokles byl korelován 
s expresí COX2 v nádorové tkáni. Ta byla vyšetřována semikvantitativně 
imunohistochemickými metodami. Exprese byla označována jako vysoká, pokud byla nad 
50% nádorových buněk, v opačném případě byla označená jako nízká. Při podrobnější 
analýze bylo zjištěno, že pokles sérové VEGF po léčbě byl zaznamenán pouze u pacientů 
s nádory s vysokou expresí COX2. Toto testování probíhalo na klinické úrovni a nedovoluje 
tedy vysvětlení molekulárního mechanismu toho jevu, nicméně naznačuje propojení drah 
COX2 a VEGF.

Tato práce přinesla několik nových zjištění a to, že maximální tolerovatelná dávka 
Celebrexu při kurativní radioterapii nádorů HaN je 1200 mg/den a dále že u tumorů s 
nadpoloviční populací buněk exprimujících COX2 dochází ke statisticky významnému 
poklesu VEGF v poléčebném sledování.




