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úmûra mezi terapeutickou úãinností a stupnûm exprese samotného receptoru prokázána nebyla. Integrace biologické léãby do

terapie karcinomÛ hlavy a krku znamená nákladnou, av‰ak dle dostupn˘ch studií efektivní léãbu, která by v léãbû první linie

HNSCC v rámci záchovného protokolu mohla v budoucnosti získat své nezastupitelné místo.

Intersticiální brachyterapie nádorÛ hlavy a krku.
Nováková R., Neumanová R., Knéslová A., Müllerová J., Farná J., BeÀová V.
FN, Obilní trh, Brno

Nádory hlavy a krku tvofií heterogenní skupinu, kterou spojuje jejich topografická blízkost. Jedná se o komplexní léãbu, jejíÏ

souãástí je nejen chirurgie hlavy a krku, ale i plastická a rekonstrukãní chirurgie, radiaãní a klinická onkologie, nutriãní podpo-

ra, rehabilitace, patologie, radiodiagnostika a podpÛrná terapie.

Radikální léãba nádorového onemocnûní ORL oblasti je moÏná díky chirurgickému v˘konu, radioterapii a chemoterapii. Chi-

rurgick˘ v˘kon b˘vá ãasto mutilující, proto mÛÏe b˘t nahrazen kurativní radioterapií. DÛleÏitou roli hraje lokalizace a rozsah

nádoru, celkov˘ stav pacienta, preference pacienta, zku‰enost operatéra a dostupnost kvalitní radioterapeutické péãe.

Moderní radioterapie vyuÏívá zevní konformní radioterapii, radioterapii s modulovanou intenzitou svazku (IMRT) a brachy-

terapii. Brachyterapie mÛÏe b˘t jako primární léãba pouÏita buì samostatnû nebo v kombinaci s teleradioterapií, ale pfieváÏnû se

jí vyuÏívá u recidivujících tumorÛ.

V̆ hodou brachyterapie je aplikace vysoké dávky záfiení do tumoru ãi jeho lÛÏka s prudk˘m poklesem dávky do okolí, doko-

nalá fixace plastikov˘ch trubiãek v dané geometrii bûhem ozáfiení, ãímÏ se v˘razn˘m zpÛsobem ‰etfií okolní zdravé tkánû. Ozá-

fiení probíhá v krátkém ozafiovacím ãase, fiádovû v minutách. V̆ sledn˘ kosmetick˘ efekt je velmi dobr˘.

âásteãnou nev˘hodou je, Ïe v nûkter˘ch pfiípadech se jedná o invazivní metodu doprovázenou nutností hospitalizace.

Kontraindikací tûchto aplikací jsou rozsáhlé tumory, tumory s vysokou tendencí k regionálnímu metastazování, tumory obtíÏ-

nû dostupné a s obtíÏnû zhodnotiteln˘mi okraji. Nádory invadující do kosti nebo leÏící v tûsné blízkosti kosti (ménû jak 5 mm).

Zevní radioterapie s intersticiálním boostem pomocí plastikov˘ch trubiãek lze pouÏít u nádorÛ prvních dvou tfietin jazyka,

baze jazyka, mûkkého patra, tonsil, rtu, spodiny dutiny ústní a bukální sliznice. Vzhledem k vysoké incidenci vzniku metastáz

v krãních uzlinách mÛÏe b˘t brachyterapie pouÏita jako boost k zevní radioterapii na oblast nádoru a na svodnou regionální oblast.

Ve své prezentaci se zamûfiím na nádorové onemocnûní pfiedních dvou tfietin jazyka. DÛleÏit˘m faktorem je nejen lokální kon-

trola onemocnûní, ale i kvalita Ïivota.

Samostatná brachyterapie intersticiálními plastikov˘mi trubiãkami je indikována pfii stádiu onemocnûní I- II, v tomto pfiípa-

dû je léãba moÏná i chirurgicky. Pfii stadiích onemocnûní II- III se brachyterapie kombinuje se zevní teleradioterapií.

Pfied intersticiální aplikací je nezbytné peãlivé fyzikální vy‰etfiení, popfiípadû i vy‰etfiení v celkové anestesii, endoskopie, CT,

MR, UZ, rentgenové snímky k vylouãení destrukce skeletu a interní vy‰etfiení, protoÏe zákrok je provádûn v celkové anestezii.

Pacient je na poãátku léãby seznámen s léãebn˘m postupem, je pouãen písemnû i ústnû o vedlej‰ích úãincích léãby a sv˘m

podpisem dá souhlas s v˘kony.

Pfii intersticiální aplikaci na oblast jazyka se jedná o zavedení krytÛ záfiiãe ve formû plastikov˘ch trubiãek do dané oblasti,

zavádûjí se paralelnû v nûkolika fiadách a v souladu s pravidly PafiíÏského dosimetrického systému.

Vzhledem k nároãnosti v˘konu je tato aplikace provádûna na operaãních sálech ORL klinik za úãasti radioterapeuta, lékafie

ORL a anesteziologa. Lékafi na‰ije pomocí dut˘ch kovov˘ch jehel plastikové trubiãky. Správné zavedení a uloÏení je nezbytné

pro správnou geometrii a následné naplánování dávky záfiení. Plastikové trubiãky by mûly pfiesahovat povrch jazyka o 4- 5 mm,

aby se pfiede‰lo vzniku „ studen˘ch“ bodÛ. Fixace intersticiálních trubiãek je provedena pomocí speciálních knoflíkÛ zevnû ke

kÛÏi. Cílov˘ objem a kritické orgány se stanoví na základû palpaãního vy‰etfiení, CT nálezu, popfiípadû magnetickou resonancí.

Doporuãuje se minimálnû 5-10mm bezpeãnostní lem.

Na na‰em pracovi‰ti je pro aplikace high– dose– rate pouÏíván automatick˘ afterloadingov˘ pfiístroj Gammamed. Jedná se

o pfiístroj s vysok˘m dávkov˘m pfiíkonem, jehoÏ náplní je izotop irridia 192 s poloãasem rozpadu 74 dnÛ.

Pfied zahájením provozu na Gammamedu je nutné provést denní zkou‰ku provozní stálosti a zkontrolovat rentgenov˘ pfiístroj.

PfiibliÏnû po 2- 3 dnech se rána zklidní, otok zmizí a pacient je pfievezen na na‰e oddûlení, kde je pfiipravena vlastní aplikace.

Zdravotní sestra uloÏí pacienta na aplikaãní stÛl a asepticky o‰etfií ránu. Radiologick˘ asistent s fyzikem provede zakrácení plas-

tikov˘ch trubiãek na délku pfiíslu‰n˘ch pfienosov˘ch hadic. Do trubiãek jsou následnû zavedeny rentgenkontrastní markery. Radi-

ologick˘ asistent provede pomocí C– ramene rentgenové snímky v semiortogonální projekci. Jedná se o snímek pfiedozadní a late-

rolaterární.

Lékafi zadá na rentgenov˘ch snímcích referenãní body, tj. ty kter˘mi má procházet referenãní izodoza (minimální loÏisková

dávka) a body na kritick˘ch orgánech (kÛÏe a mandibula). Fyzik provede pomocí digitizeru a plánovací konsoly prostorovou

rekonstrukci intersticiální aplikace. Následnû provede v˘poãet ozafiovacího ãasu pro poÏadovanou dávku, rozloÏení dávky záfie-

ní v okolí plastikov˘ch trubiãek, stanoví dávky na referenãních bodech pro kritické orgány.

Pfii samostatné HDR aplikaci se vyuÏívá niÏ‰ích dávek na frakci (2-3 Gy), zpravidla se vyuÏívá hyperfrakcionace, to zname-

ná, Ïe se ozáfiení provádí 2x dennû s ‰estihodinov˘m intervalem mezi frakcemi, napfi. 18x 3 Gy 2x dennû. Reiradiace s HDR BRT
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8-10x 3-4 Gy 2x dennû. Kombinovaná HDR se zevní radioterapií 2-6x 3 Gy 2x dennû + 45-60 Gy (2 Gy na frakci) a nebo 4-6x 4

Gy + 50 Gy.

Pfied zahájením ozafiování fyzik a radiologick˘ asistent pfiipojí pomocí pfienosov˘ch hadic aplikátor ke Gammamedu, lékafi

zkontroluje a sv˘m podpisem schválí ozafiovací plán.

Pacient je seznámen s prÛbûhem ozáfiení, po té jsou uzavfieny dvefie ozafiovny a spu‰tûn Gammamed. Kontakt s pacientem je

po dobu ozafiování zaji‰tûn audiovizuálním systémem.

Pacient je pouãen o dÛleÏitosti dentální hygieny nejen bûhem léãby, ale i po jejím skonãení. Je dÛleÏité ‰etfiení pfied chemic-

k˘m, fyzikálním a mechanick˘m dráÏdûním. Bûhem ozafiování se mÛÏe vyskytnout akutní koÏní reakce v podobû erytému, muko-

sitida a operaãní otok. Nutná je vhodná analgetizace. Postradiãní reakce v podobû fibrózy podkoÏí se mÛÏe projevit v odstupu 6-

12 mûsícÛ.

Po skonãení posledního ozáfiení zdravotní sestra pfiipraví sterilní stolek s nástroji, lékafi provede odstranûní zaveden˘ch plas-

tikov˘ch trubiãek, zdesinfikuje a o‰etfií ránu. Na závûr je ozafiované místo sterilnû kryto.

Dispenzarizace je po léãbû provádûna na pracovi‰ti, kde byl pacient léãen, tj. na ORL a na ORO.

RT v oblasti CNS a krku – vedlej‰í úãinky.
Bobková L.
KN Liberec- radioterapie

RT má nezastupitelné místo v léãbû nádorov˘ch chorob. Má za úkol dva cíle: prodlouÏit Ïivot pacienta nebo sníÏit analgetic-

k˘ syndrom, kter˘m nemocn˘ trpí. U fiady primárních nádorÛ má RT nejen analgetick˘ efekt, n˘brÏ je podána hlavnû s cílem

tumor zmen‰it, eventuelnû umoÏnit operaãní fie‰ení. I kdyÏ je léãebn˘ zámûr u mnoh˘ch pokroãil˘ch primárních nádorÛ dlouho-

dob˘, ozafiuje se dávkou radikální. NeÏádoucí úãinky RT lze rozdûlit na akutní a pozdní. 

Akutní neÏádoucí úãinky se projevují v prÛbûhu RT a ustupují po jejím skonãení. Mohou v‰ak plynule pfiejít do formy suba-

kutních aÏ chronick˘ch neÏádoucích úãinkÛ.

Pozdní neÏádoucí úãinky nastupují s odstupem mûsícÛ aÏ let po skonãení RT. V oblasti CNS se v krátkém odstupu po RT

mÛÏe objevit ãasn˘ pfiechodov˘ mozkov˘ edém s nauzeou a epileptick˘mi záchvaty, vyjímeãnû aÏ loÏisková demyelinizace.

V oblasti krku dochází kromû erytému téÏ k mukositidû, silné bolesti bránící v polykání, u pacienta hrozí následn˘ váhov˘ úby-

tek.

Kombinace RT a CHT zvy‰uje toxick˘ úãinek léãby.

Verifikace ozáfiení pfii radioterapii CNS – hlavy a krku.
Drozenová M., Bobková L.
Nemocnice Liberec, radioterapie

Pfiesnost a reprodukovatelnost nastavení nemocn˘ch pfii kaÏdé frakci je jednou ze základních podmínek kvalitní a úãinné radi-

oterapie. Toho jsou si vûdomi i v˘robci lineárních urychlovaãÛ a proto je vybavují pfiídatn˘mi zafiízeními pro kontrolu nastavení

polohy pacientÛ. Na na‰em pracovi‰ti jsou dva lineární urychlovaãe (jeden z r. 2002), kter˘ je vybaven digitálním portálov˘m

zobrazením a druh˘ (z r. 2005), kter˘ má navíc kilovoltáÏní rameno pro obrazem fiízenou radioterapii.

Pfii léãbû onemocnûní karcinomu hlavy a krku se pouÏívají fixaãní pomÛcky (masky, fixace masky ke stolu). Je snahou dosáh-

nout co nejmen‰ích nepfiesností a odchylek. Problémem jsou pacienti, ktefií nejsou schopni uleÏet ozafiovací ãas nebo trpící klaus-

trofobií. Tito se ãasto medikují zklidÀujícími léky

Pfiesné nastavení má v˘znam nejen pro správnou aplikaci poÏadované dávky do cílového objemu, ale i pro ‰etfiení okolních

tkání a kritick˘ch orgánÛ a tím sniÏování vedlej‰ích úãinkÛ léãby.

NeÏádoucí úãinky radioterapie hlavy a krku.
Linhartová H., Oplu‰tilová P.
FTN Praha Krã, oddûlení radioterapie

Radioterapie patfií k nejmlad‰ím lékafisk˘m oborÛm, má nezastupitelné místo v léãbû nádorov˘ch onemocnûní. Tato léãebná

metoda vyuÏívá pÛsobení ionizujícího záfiení na buÀky. Jejím úkolem je zniãit co nejvût‰í objem nádorov˘ch bunûk a co nejmé-

nû po‰kodit okolní tkáÀ, a proto je radioterapie provázena rizikem vzniku nûkter˘ch neÏádoucích úãinkÛ.

NeÏádoucím úãinkÛm je vûnováno mnoho kapitol odborné literatury a bylo napsáno mnoho ãlánkÛ, ale neustále je to aktuál-

ní téma v oboru radioterapie.
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