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OF ORAL ONCOLOGY

REPORT FROM THE 1ST WORLD CONGRESS 
OF THE INTERNATIONAL ACADEMY 
OF ORAL ONCOLOGY

NOVÁKOVÁ V.

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA LF UK A FN 
HRADEC KRÁLOVÉ 

Ve dnech 17. – 20. kvûtna 2007 probûhl v amsterdamském
konferenãním centru RAI 1. svûtov˘ kongres International
Academy of Oral Oncology (IAOO). Spoleãnost vznikla
v roce 2005 na Krétû. Skupina pfiedních svûtov˘ch odbor-
níkÛ v problematice nádorov˘ch onemocnûní v oblasti hla-
vy a krku, angaÏujících se v mezinárodní organizaci Inter-
national Congress on Oral Cancer (ICOOC), cítila silnou
potfiebu vytvofiit multidisciplinární fórum, na kterém by se
setkávali jak kliniãtí, tak v˘zkumní pracovníci, maxilofaci-
ální a orální chirurgové, plastiãtí a rekonstrukãní chirurgo-
vé, zubní lékafii, onkologové, radioterapeuti, orální patolo-
gové, odborníci z oblasti orální medicíny i dal‰í zdravotnick˘
personál (zdravotní sestry, rehabilitaãní pracovníci). Zaklá-
dajícími ãleny, ktefií také tvofií pfiedstavenstvo akademie,
jsou C. Scully, A. Rapidis, J. P. Shah, J. Langdon a J.-L.
Lefebvre. Snahy o spojení s ICOOC v jednu organizaci na
kongresu ICOOC v italském Gradu v roce 2006 sice gene-
rální tajemník ICOOC A. Varma zamítl, mladá odborná spo-
leãnost v‰ak roste velmi rychle a jejího prvního kongresu se
zúãastnilo pfies 750 úãastníkÛ z celého svûta.
Program probíhal ve ãtyfiech paralelních sekcích (panelo-
vé diskuse a debaty, sympozia odborn˘ch spoleãností zab˘-
vajících se problematikou malignit v oblasti hlavy a krku,
dvû sekce pro krátká ústní sdûlení), samozfiejmostí byla
i posterová sekce. Témata zahrnovala genetiku, epidemio-
logii, diagnostiku, staging, terapii a prognózu zhoubn˘ch
onemocnûní v oblasti hlavy a krku vãetnû dutiny ústní, reha-
bilitaci a kvalitu Ïivota pacientÛ s tûmito onemocnûními.
Mnoho ãasu a prostoru bylo vûnováno rekonstrukãní chi-
rurgii, ve které je asi nejvût‰ím „hitem“ posledních let rekon-
strukce defektÛ v dutinû ústní pomocí voln˘ch lalokÛ z pfied-
loktí, které se v dutinû ústní po granulaãní fázi dokáÏí
„remukozalizovat“. UmoÏÀují tedy dosáhnout v˘born˘ch
v˘sledkÛ i po velmi rozsáhl˘ch operacích. Vcelku v‰ak bylo
seznáno, Ïe i pfies velké pokroky v diagnostice i terapeutic-
k˘ch metodách v posledních desetiletích se nepodafiilo nijak
v˘raznû zv˘‰it procento pfieÏívajících pacientÛ. Jediné
pokroky, kter˘ch obor dosáhl, jsou právû v moÏnostech
rekonstrukce a tím snad i ve zv˘‰ení kvality Ïivota tûchto
onkologick˘ch pacientÛ. MoÏnosti v rehabilitaci Ïv˘kacích
a polykacích funkcí, fieãi a estetického v˘sledku jsou ohro-
mující, jiné funkce, napfi. funkci slinn˘ch Ïláz a ãití v ope-
rované oblasti v‰ak stále obnovit nedokáÏeme. 
Zajímavé byly také prezentace z oblasti v˘zkumu moleku-
lárnû-genetické terapie nádorov˘ch onemocnûní v oblasti
hlavy a krku. MoÏné léãebné pfiípravky jsou v‰ak zatím jen
v ãasn˘ch stadiích klinického v˘zkumu. Zafiazení tûchto lékÛ
do bûÏné praxe nelze je‰tû v nejbliÏ‰ích letech oãekávat.

Velmi zajímavá a vzru‰ující byla polemika na vûãné téma,
jak˘ terapeutick˘ postup zvolit u tzv. klinicky negativní-
ho krku (tj. maligních onemocnûní v oblasti hlavy a krku
bez klinického postiÏení lymfatického systému a bez
metastáz, dle TNM klasifikace ve stadiu T+ cN0 M0) a uÏi-
tí techniky biopsie sentinelové mízní uzliny (BSMU)
v tûchto pfiípadech. Obhájcem této techniky byl S. Sto-
eckli z Curychu, na jehoÏ pracovi‰ti je BSMU standardem
péãe. Skupinu oponentÛ v debatû vedl A. Shaha z Memo-
rial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku. Za kla-
sické indikace BSMU povaÏuje Stoeckli staging ipsilate-
rálních krãních uzlin u jednostranného nádoru ve stadiu
T+ cN0 M0 a staging bilaterálních krãních uzlin u nádo-
rÛ ve stfiední ãáfie ve stadiu T+ cN0 M0. Pfiidal v‰ak i sta-
ging kontralaterálních krãních uzlin u nádorÛ s ipsilate-
rálnû postiÏen˘mi krãními uzlinami a dosud neuÏívanou
indikaci pro mapování lymfatické drenáÏe lokálních reci-
div, tûÏko pfiedvídatelné po pfiedchozích chirurgick˘ch,
chemo- nebo radioterapeutick˘ch zákrocích. Zastánci
techniky BSMU, ktefií mají dostatek technick˘ch zku‰e-
ností, se shodli, Ïe BSMU je málo vhodná pro pouÏití
u nádorového postiÏení spodiny dutiny ústní, kde se sen-
tinelovou uzlinu vzhledem k blízkosti a síle radioaktivity
primárního tumoru podafií identifikovat jen o nûco více
neÏ v 80 % pfiípadÛ (u ostatních oblastí dutiny ústní jsou
schopni dosáhnout více neÏ 95% úspû‰nosti). BSMU zde
tedy tito autofii nedoporuãují, aspoÀ ne jako jedin˘ sta-
gingov˘ nástroj, a shodují se spí‰e na bilaterální elektiv-
ní krãní disekci. Techniku také odmítají pro vy‰‰í procento
nesprávn˘ch v˘sledkÛ u nádorÛ ve stadiu T3/T4 a nedo-
poruãují ji v dutinû ústní aplikovat ani v oblasti jizvy po
primárním tumoru, byÈ by byla excize provedena v nedá-
vé minulosti. V tom se velmi li‰í od BSMU u koÏních
malignit, kde se lymfotropní látka aplikuje ve vût‰inû pfií-
padÛ (zejm. u maligního melanomu) do okolí jizvy jiÏ
excidovaného útvaru.
Oponenti i obecenstvo v‰ak byli pro jin˘ postup terapie
v pfiípadû stadia cN0 – pro tumory ve stadiu T1 by vût‰ina
pfiítomn˘ch zvolila ostraÏité sledování pacienta a pro tumo-
ry ve stadiu T2 elektivní krãní disekci. Na ãem se oba tábo-
ry shodly bylo konstatování, Ïe u kaÏdého primárního dlaÏ-
dicobunûãného karcinomu dutiny ústní pfiekraãujícího
hloubku 4 mm a tumoru orofaryngu pfiekraãujícího hloub-
ku 2 mm je nutné krãní mízní uzliny vy‰etfiit, aÈ uÏ pomo-
cí BSMU nebo elektivní krãní disekce.
Dal‰í kontroverzní otázkou zÛstává, zda je efektivní uÏívat
BSMU i u dlaÏdicobunûãn˘ch karcinomÛ rtu, kteráÏto loka-
lizace tvofií 40 % pfiípadÛ malignit v oblasti hlavy a krku
a pravûpodobnost jejich metastazování je mnohem niÏ‰í neÏ
u karcinomÛ v dutinû ústní a v orofaryngu.
Své zku‰enosti s BSMU v oblasti hlavy a krku prezentova-
li formou krátk˘ch ústních sdûlení i dal‰í pfiední odborníci
z oboru. 
Abstrakta z konference byla publikována v supplementu
kvûtnového ãísla Oral Oncology, kter˘ je oficiálním peri-
odikem IAOO. Více informací o IAOO je moÏné získat na
webov˘ch stránkách http://www.eastman.ucl.ac.uk/iaoo/
a http://www.iaoo2007.com.
Dal‰í kongres IAOO je plánován v roce 2009 v kanadském
Torontu.


