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ONKOLOGIE V OBRAZECH

Onkologie v obrazech

Radioterapie pokročilých kožních nádorů
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Úvod

Nádory kůže patří k  nejčastějším lid-
ským zhoubným nádorům. V  incidenci 
jsou obrovské regionální a  rasové roz-
díly. Od počátku 90. let 20. století pozo-
rujeme nárůst výskytu kožních nádorů 
podstatně strmější než v  předchozích 
desetiletích. Z důvodu vysoké incidence 
jsou tyto nádory závažným zdravotnic-
kým a ekonomickým problémem i přes 
nízkou míru fatality.

Nemelanomové kožní nádory, kte-
rými jsou především basocelulární a spi-

nocelulární karcinom kůže, mohou 
být léčeny různými modalitami. V  na-
šem  sdělení chceme představit léčbu 
radioterapií.

Kazuistika

52letý muž s  devítiletou anamnézou 
re zistence na zádech. V  2/ 2013  dia-
gnostikován rozsáhlý ulcerující tumor 
na zádech velikosti 20 × 10 cm (obr. 1). 
Histologicky verifi kována infi ltrace kůže 
převážně solidním a  trichoepiteliálně 
upořádaným kožním basaliomem. Na 

dia gnostickém CT 
potvrzeno v  pod-
koží nepravidelné 
ložisko velikosti 
132 × 98 × 41 mm 
(obr. 2).

Pa cient ozářen 
na RTG ozařovači 

v dávce 14 × 2,5 Gy RTG zářením napě-
tím 150 kv v 3/ 2013. V 4/ 2013 pak apli-
kována II. série radioterapie 5 × 2,5 Gy. 
Již během ozáření dochází k  regresi 
tumoru. Na kontrole v  9/ 2013  přetr-
vává rezistence 7  ×  5 cm. Pokračovalo 
protrahované hojení léze s nutností opa-
kovaných převazů. V  6/ 2014  bylo rezi-

Obr. 1. Stav před léčbou. Obr. 2. CT před léčbou.
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Obr. 3. Reziduum rok po léčbě. Obr. 4. Současný stav.

Diskuze a závěr

Radioterapie má v léčbě kožních nádorů 
nezastupitelné místo. I u výrazně pokro-
čilých tumorů se může dosáhnout vý-
borných výsledků.
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duum 2 × 2 cm (obr. 3). Kompletní remise 
byla dosažena v  5/ 2015. Nyní pa cient 
v kompletní remisi s výraznými postra-
diačními změnami v  ozářené oblasti 
(obr. 4).
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