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1. Úvod
Radikální radioterapie má v léčbě spinocelulárních karcinomů oblasti hlavy a krku významné
místo. Úspěšnost radikální léčby je hodnocena procentem lokoregionální kontroly a celkovým
přežitím pacientů a je ovlivněna řadou faktorů jednak ze strany nádoru (stadium onemocnění, typ
histologie, grading, angioinvaze), ze strany pacienta (věk, komorbidita, performance status,
abusus) a v neposlední řadě také faktory vlastní léčby (dávka radioterapie, frakcionace, celková
doba léčby, ozařovaný objem, předchozí chirurgická léčba či aplikace chemoterapie). Mezi
významné prediktivní faktory efektu radioterapie patří celková doba radioterapie (každý den
prodloužení léčby spinocelulárních nádorů hlavy a krku znamená 1-3% ztráty lokální kontroly
onemocnění), menší význam má časové období od stanovení diagnózy do zahájení radikální
léčby.
Standardní léčbou nádorů klinického stadia I a II je normofrakcionovaná radioterapie a u
lokálně pokročilých nádorů (klinické stadium III a IV) je chemoradioterapie nebo alterované
režimy radioterapie. Zlepšení výsledků léčby zářením lze u nádorů hlavy a krku dosáhnout
mnoha způsoby, z nichž nejdostupnější je zamezení prodloužení ozařovací série (nahrazování
ozařovací pauzy např. při státních svátcích) a minimalizace čekací doby na radioterapii. Rovněž
zvýšením celkové dávky radioterapie (hyperfrakcionovaná radioterapie) a využitím nových
frakcionačních schémat (akcelerovaná radioterapie s redukovanou celkovou ozařovací dobou)
lze získat léčebnou výhodu. Dále ke zlepšení úspěšnosti léčby při nízké toxicitě přispělo použití
nových ozařovacích technik (3D konformní radioterapie, radioterapie s modulovanou intenzitou,
portálové zobrazování …). Významnou roli ve zlepšování lokální kontroly a celkového přežití
má zavedení radiopotenciačních látek (konkomitantní chemoradioterapie a bioterapie) či využití
modifikátorů hypoxie při radioterapii.
Cílem práce je ověření platnosti negativního dopadu prodloužení celkové doby radioterapie
pro naši populaci pacientů a jeho význam v závislosti na rozsahu onemocnění a dalších
prognostických faktorech se zhodnocením lokální kontroly a přežití.
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2. Základy radiobiologie a radioterapie
Nejrozšířenějším druhem záření v radioterapii je brzdné záření lineárního urychlovače.
Má charakter elektromagnetického vlnění a jeho energie je nepřímo úměrná jeho vlnové délce.
Fotony patří mezi nepřímo ionizující záření a interagují s hmotou prostřednictvím srážek
s elektrony (fotoefekt, Comptonův jev a tvorba párů elektron-pozitron). Tyto interakce
představují fyzikální fázi účinku záření trvající piko- až nanosekundy a poté následuje chemická
fáze trvající mikrosekundy. Chemická fáze zahrnuje vznik reaktivních volných radikálů a atomů.
Následně přechází v biologickou fázi, která může trvat milisekundy až roky. Biologická fáze
představuje odpověď buňky na poškození a jeho reparaci či fixaci změn, které mohou vést ke
smrti buňky.
Cílem radioterapie je zbavení nádorových buněk schopnosti neomezeného buněčného
dělení. Ionizující záření způsobuje v buňkách širokou řadu molekulárních změn. Studie
s cíleným ozařováním cytoplasmy buněk vyžadovaly pro letální účinek mnohem vyšší dávky než
ozařování buněčného jádra a počty chromozomálních aberací po ozáření jsou přímo úměrné
přežití buněk. Cílovou strukturou je DNA. Dávka 1 Gy nepřímo ionizujícího záření X způsobí
v 1 buňce cca 105 ionizací, ale jen 1 letální poškození.
Náhodné změny genotypu (mutace) vznikají buď spontánně, díky chybě při replikaci
DNA bez zásahu z vnějšího prostředí (přesnost DNA polymerázy je okolo 10-7) nebo
indukovaně. Většina mutací je vyvolána vnějšími mutagenními faktory jako ionizující záření a
chemické látky (areny, těžké kovy, peroxidy…). Mutace se dělí na genové (poškození
nukleotidové sekvence) chromozómové (změna struktury chromozómů) a genomové. Ozáření
ve fázi G2 buněčného dělení vede převážně k chromatidovým aberacím (např. delece raménka) a
ve fázi G1 zahrnuje obě chromatidy (chromosomální aberace - např. dicentrické a acentrické
fragmenty).
Nejvýznamnější poškození jsou dvouvláknové zlomy genomové DNA. Dávka záření,
která vyvolá průměrně 1 letální lézi na buňku byla nazvána D0 a přežívá po ní 37% buněk,
kdežto pro 63% buněk je tato dávka skutečně letální. Pravděpodobnost letální léze buňky je
náhodný děj, který lze statisticky popsat. Pro normoxické savčí buňky je D0 mezi 1-2 Gy. Po této
dávce lze zaznamenat následující poškození v molekule DNA: přes 1000 poškozených bází,
přibližně 1000 jednovláknových zlomů a zhruba 40 dvouvláknových zlomů. Klinický dopad mají
změny v DNA, které nemohou nebo nestihnou být reparovány a vedou tak ke ztrátě neomezené
proliferace buňky (=sterilizace buňky).
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Subletální poškození (SLD) je neletální poškození buňky, které může být buď
zreparováno nebo je akumulováno a s rostoucí dávkou přechází v letální poškození. Je-li
jednotlivá dávka podána frakcionovaně s odstupem několika hodin, je její účinek nižší. Na křivce
přežití se objevuje raménko, které je menší, je-li dávka rozdělena do více menších frakcí a
naopak raménko je větší, je-li dávka podána v menším počtu větších frakcí. První popsal tento
fenomén Elkind v 70. letech minulého století.
Reparace DNA je inducibilní proces, po vystavení radiaci dochází k aktivaci genů pro
reparaci, které zahrnují např. FGF (fibroblast growth factor) a TNF-. Poškození jedné molekuly
DNA může být opraveno podle druhého vlákna. Jednoduchá záměna báze v DNA může být
odstraněna excisní reparací a chyba v párování „mismatch“ reparací. I dvouvláknové zlomy
mohou být reparovány pomocí „non-homologního end-joiningu“ (NHEJ) a homologní
rekombinační reparace (HRR). HRR je charakterizovaná vytvořením homologní kopie DNA
podle vlákna druhého z páru chromozomů v jádře a zreparování příslušného místa. HRR je
rychlejší v období S fáze, kdy jsou obě molekuly DNA relativně poblíž sebe a to je také důvod
proč je S fáze nejresistentnější fází cyklu (je zde možná vcelku rychlá reparace i DSB). HRR
nevnáší do genomu chyby na rozdíl od reparace NHEJ, kdy je cílem zachování kontinuity DNA,
která je dosyntetizována a spojena víceméně náhodně 57.
2.1. Akutní a pozdní reakce normálních tkání, radiobiologie nádorových tkání
Akutní reakce se vyskytují během nebo krátce po radioterapii. Obecně přijímanou hranicí
mezi časnými a pozdními účinky je 90 dní od zahájení radioterapie. Pomalu se hojící těžké
akutní reakce přecházející v pozdní reakce se nazývají konsekvenční pozdní reakce. Ke
skórování stupně poradiační reakce slouží různé mezinárodní škály jako například
RTOG/EORTC kritéria akutních a pozdních reakcí, NCI CTC pro časné reakce, WHO
klasifikace či novější avšak složitější LENT/SOMA škála pro pozdní reakce.
Tab. 1. Klinické a biologické charakteristiky časných a pozdních reakcí.
Latence

Časné reakce

Pozdní reakce

 90 dní, typicky 3-9 týdnů

90 dní, typicky 0,5-5 let. Větší
poškození má kratší latentní periodu

Citlivost k frakcionaci

malá citlivost (/  10 Gy)

vysoká citlivost (/ 1-5 Gy)

Vliv celkové doby léčby zkrácení celkové doby vede nemá signifikantní vliv
k větší reakci
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přechodné, ale může přejít v ireversibilní, mohou být kompenzační

Trvání
Příklady

konsekvenční pozdní reakci

mechanismy

mukositida, dermatitida…

plicní či podkožní fibrosa, kostní
nekróza

2.2.

Faktory ovlivňující toleranci normálních tkání

1. Faktory závislé na léčebné modalitě


celková dávka záření, jednotlivá dávka záření, časové rozložení dávky (počet frakcí
denně, interval mezi frakcemi, počet frakcí týdně, celková doba...), objemová
závislost, konkomitantní podávání radiosenzibilizujících látek (chemoterapie,
tamoxifen, interferon alfa...), předchozí léčba (chirurgie…)



technika radioterapie (počet polí, druh záření, energie záření, velikost ozařovaného
pole)



imobilizační pomůcky, přesnost nastavení

2. Faktory závislé na pacientovi


ozařovaná oblast (ozáření břicha horší než ozáření nohy...)



věk



diabetes mellitus



zásobení kyslíkem - hladina hemoglobinu, kouření, jizvy po předchozí chirurgii



hypertenze



infekce/imunosuprese



stav výživy



individuální vnímavost - genetické hereditární syndromy - radiosenzitivní syndromy
(Ataxia teleangiectasia, Nijmegen breakage syndrom, Xeroderma pigmenosum)



preexistující funkční deficit v ozářených orgánech



zánětlivé změny -chronická kolitida a enteritida, non-rheumatoidní artritis a
kolagenosy

Rubin stanovil minimální toleranční dávku záření TD 5/5 jako takovou dávku, která za daných
podmínek nezpůsobí více než 5% těžkých komplikací v průběhu 5 let po radioterapii a
maximální toleranční dávku TD 50/5, která u 50% nemocných vyvolá závažné komplikace.
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Doba mezi zářením a klinickou manifestací poškození tkáně je závislá na přirozené délce
života buněk jednotlivých tkání a je relativně nezávislá na dávce záření.
Buněčný cyklus se skládá z několika fází přípravných (souborně nazývaných jako
interfáze - G0, G1, S, G2) a z vlastního buněčného dělení (M fáze). V G0 fázi se buňka dále
nedělí a je resistentní k ozáření. Hlavní kontrolní uzel buněčného cyklu je umístěn zhruba ve 2/3
G1 fáze, další kontrolní uzel („G2 checkpoint“) je v umístěn v G2 fázi. Studium odpovědi
nádorů k léčbě probíhá na více úrovních: in vitro buněčné linie a tkáňové kultury,
transplantované tumory experimentálním zvířatům, primární zvířecí tumory a na klinické úrovni.
Rychlost růstu nádoru lze hodnotit dobou, během níž dojde ke zdvojení objemu tumoru
(zdvojovací doba, doubling time Td). Zdvojovací doba je ovlivněna délkou buněčného cyklu
(Tc), růstovou frakcí (GF) a ztrátami buněk (cell loss ). Nádory rostou rychle, je-li krátký
buněčný cyklus, vysoká růstová frakce a nízké ztráty buněk. Průměrná růstová frakce mezi
nádory je cca 20% (po léčbě se tato frakce může zvýšit a souvisí pak s akcelerovanou
repopulací). Průměrná zdvojovací doba je cca 2 měsíce a mezi různými druhy nádorů se liší.
Potenciální zdvojovací doba (Tpot ) je definována jako doba, za níž by se tumor
zdvojnásobil, kdyby nebyly žádné ztráty buněk. Pomalý růst některých nádorů může být
výsledkem vysokých ztrát (např.spinocelulární nádory ORL oblasti) 57.
Tab. 2. Potenciální zdvojovací doba Tpot, ztráty buněk  a zdvojovací doba Td
Lokalizace nádoru

Potenciální zdvojovací doba Tpot

Ztráty buněk 

Doubling time Td

Hlava a krk

4,5 (1,8-5,9) dne

91%

45 dní

Tlusté střevo

4,0 (3,3-4,5 dny

96%

90 dní

Mamma

9,4 (8,2-12,5) dny

89%

82 dní

Cervix uteri

4,8 (4,0-5,5) dne

neuvedeno

neuvedeno

Melanom

8,5 dne

84%

52 dní

Nedif. BCA

2,5 dne

97%

90 dní

Lymfom

15,6 dne

29%

22 dní

Prostata

28 dny

97%

1100 dní

Dětské nádory

3,6 dne

82%

20 dní

2.3. "5 R" radiobiologie
Biologické faktory, které ovlivňují odpověď normálních i nádorových tkání k frakcionované
radioterapii, byly shrnuty jako „5 R“ radioterapie.
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Reparace poškození během několika hodin po RT – reparace buněk ze subletálního



poškození (neletální poškození, které může být opraveno, nebo se akumuluje až je nakonec
pro buňku letální = Elkindův fenomén)
Redistribuce buněk mezi fázemi buněčného cyklu po ozáření (semisynchronizace), buňky se



po ozáření dočasně hromadí převážně v G1 fázi, kdy dochází k reparaci poškozené DNA a
poté procházejí buněčným cyklem synchronizovaně, jednotlivé fáze mají různou citlivost k
záření (obrázek 1).
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Obr.1. Křivky přežití závislé na fázi buněčného cyklu, savčí buňky V-79 synchronizované na 4
místech buněčného cyklu, nejcitlivější místa buněčného cyklu k RT jsou G2/M, poslední 2/3 G1
fáze a začátek mitózy (Perez CA, Brady LW: Principles and Practice of Radiation Oncology, 3rd
Edition).



Repopulace – buňky, které přežijí ozáření mohou dále proliferovat i mezi frakcemi záření, a
tak zvyšují počty buněk, které musí být zářením eliminovány



Reoxygenace – v nádoru po prvních frakcích zmenšením nádorové masy a zlepšením
prokrvení může vést ke zvýšení radiosenzitivity



Radiosenzitiva - celková citlivost k záření je ovlivněna také vnitřní radiosenzitivitou tkáně,
kterou se liší různé tkáně i nádory (ale i v rámci buněk jednoho nádoru může být různá) –
vyjadřuje stupeň a rychlost regrese tumoru po ozáření. Jako první rozdělil Paterson nádory na
radiosenzitivní (embryonální nádory a hematologické malignity), intermediární (spinaliomy a
adenokarcinomy) a radiorezistentní (sarkomy kostí a měkkých tkání a melanomy).
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Tyto faktory předurčují odpověď tkání k frakcionované radioterapii a ovlivňují sklon křivky
přežití buněk po radioterapii. Reparace a repopulace činí tkáně více rezistentní k dalším
frakcím záření a redistribuce a reoxygenace je naopak činí radiosenzitivní.
Teorie inaktivace buněk jsou jednozásahové (buňka je inaktivována 1 zásahem do jednoho
cíle, každý zásah je pro buňku letální = ireparabilní poškození, křivka přežití je exponenciální a
v semilogaritmickém měřítku je lineární) a mnohozásahové (u dvouzásahové je k inaktivaci
třeba interakce 2 na sobě nezávislých zásahů blízkých v prostoru a čase = reparabilní poškození,
křivka přežití je esovitá a v semilogaritmickém měřítku je na začátku křivky raménko (horní
začátek esovité křivky), které vyjadřuje reparabilní komponentu.
2.4. Lineárně kvadratický (LQ) model
Lineárně kvadratický model kombinuje obě zásahové teorie, přičemž zjednodušeně lze
říct, že lineární komponenta představuje jednozásahový mechanismus a kvadratická komponenta
představuje dvouzásahový mechanismus. Pomocí LQ modelu lze provádět srovnávání
biologických ekvivalentních dávek různých frakcionačních režimů. LQ model je založený na
experimentálních datech získaných při studiu přežití

buněk po ozáření. Buněčné kultury

umožňují kvantifikovat odpověď buněk vystavených ionizujícímu záření a na jejich základě
sestrojit křivku přežití buněk v závislosti na aplikované dávce. Měřítkem senzitivity určité tkáně
na změnu frakcionace je poměr / (Gy). Poměr / je roven dávce, při které se podíl lineární
komponenty na celkové inaktivaci rovná podílu kvadratické komponenty (měřeno na
logaritmické škále). Podíly / byly stanoveny experimenty na zvířecím modelu a ověřeny u
člověka v klinických studiích s různými frakcionačními režimy pro většinu tkání v těle. Reparaci
ze subletálního poškození (SLD) charakterizuje šíře raménka křivky přežívajících buněk - malé
raménko znamená, že první poškození je před výskytem druhého poškození zreparováno a je
minimální podíl kvadratické komponenty na účinku záření, křivka se stává lineární (typické pro
pozdně reagující tkáně) (obrázek 2).
Frakcionace dávky zmírňuje pozdní reakce zdravých tkání při udržení dobrého efektu
z hlediska eradikace tumoru. Pro danou tkáň je třeba rozlišovat akutní a pozdní reakci, které se
liší hodnotou , ale i v rámci různých akutních či pozdních reakcí lze zaznamenat některé
odlišnosti. Hodnoty  se mírně liší dle autora publikace a pro akutní reakce zdravé tkáně je
průměrně =10 Gy. Pro pozdní reakci zdravé tkáně je průměrná hodnota  = 3 Gy. Pro míchu
je používáno  = 2 Gy. Pro spinocelulární nádory ORL oblasti je používána hodnota  = 10.
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LQ model ve výpočtech nezohledňuje celkovou délku ozařovací série. Je proto třeba
dodržet celkovou dobu záření. U akcelerovaných režimů je nutná korekce pro inkompletní
reparaci a modifikace je nutná též pro brachyterapii.
Ekvivalentní dávka – biologický efekt srovnaný s normofrakcionací 2 Gy/den 3.

EQD 2  d  n 

d  / 
2  / 

EQD2 = dávka ekvivalentní normofrakcionovanému režimu

Pozdní reakce
P
o
š
k
o
z
e
n
í

Pozdní reakce

Časné reakce
Časné reakce

Jednotlivá dávka na frakci

Celková dávka

Obr 2. Rozdílné křivky přežití pro akutní a pozdní reakce po jedné frakci či při frakcionované
radioterapii. (Perez CA, Brady LW: Principles and Practice of Radiation Oncology, 3rd Edition)

Pravděpodobnost kontroly nádoru (TCP) je vyjádřena pomocí pravděpodobnosti
přežití žádné klonogenní nádorové buňky. Počet klonogenů je odhadován na zhruba 1% buněk
nádoru, tj. 1 g nádoru (tj. 1 cm3) obsahuje 109 buněk a z toho může být cca 10 milionů buněk
klonogenních. Přitom 1 g nádoru je považován za hranici detekability nádorového onemocnění.
LQ model vychází z předpokladu, že mezi frakcemi je dostatečná doba pro úplnou
reparaci ze subletálního poškození. Doba považovaná za dostatečnou je 6-8 hodin, ale
v některých případech (např. mícha) může být tento interval 1 den. Je-li interval mezi frakcemi
zkrácen dojde ke zvýšenému efektu radioterapie (u zdravých tkání lze tedy očekávat vyšší
procento komplikací). Tento efekt je nazýván neúplnou reparací a je závislý na poločasu
reparace daného typu tkáně T1/2 (=doba, za níž je opravena polovina poškození) 57.
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2.5. Frakcionace
Názorný přehled rozdělení frakcionačních režimů podává tabulka 3.
2.5.1. Normofrakcionace
Za normofrakcionaci nebo-li konvenční frakcionaci jsou v klinické radioterapii
pokládány režimy s jednotlivou denní frakcí 1,8-2 Gy, 1 frakce denně, 5 frakcí týdně.
2.5.2. Hypofrakcionace
Hypofrakcionace je užití jednotlivých vyšších dávek na frakci než 2 Gy a snížení
celkového počtu frakcí. Hypofrakcionace zhoršuje pozdní reakce zdravých tkání ve srovnání
s normofrakcionací, ale také výsledky léčby nádorů s vyšším . Nejčastěji se používá
v paliativní aktinoterapii, ale i v léčbě melanomu. Typické režimy používané v analgetické
aktinoterapii jsou 10x3 Gy/2 týdny, 5x4 Gy/1 týdnu nebo 1x10 Gy. Pro melanom je to například
frakcionační režim 9x4,2 Gy/4,5 týdne (2 frakce týdně). V poslední době se množí data o nízkém
 u nádorů prostaty středního rizika a liposarkomů, zde může být hypofrakcionace také
výhodná.
Tab. 3. Přehled frakcionačních režimů:

TYP

DOBA

DÁVKA

Konvenční
frakcionace
Hyperfrakcionace
Akcelerovaná
frakcionace
Konkomitantní boost
Split-course
frakcionace
Hypofrakcionace
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2.5.3. Hyperfrakcionace
Hyperfrakcionace (HF) znamená užití vyššího počtu frakcí, které mají sníženou
jednotlivou dávku, většinou se jedná o 2 frakce denně. Časový odstup frakcí by měl být
minimálně 6, lépe 8 hodin. Celkový čas ozařovací série je nejčastěji nezměněn a aplikovaná
dávka je o 10-20% vyšší než u konvenčních režimů. Cílem je zvýšení lokální kontroly nádoru při
zachování nebo snížení rizika pozdních reakcí (rozdílná schopnost reparace ze subletálního
poškození mezi nádorem a pozdní reakcí normální tkáně). Hyperfrakcionace je výhodná v léčbě
nádorů s malou frakcionační senzitivitou (vysoké ) a šetří pozdní reakci zdravých tkání.
Nejčastější užití hyperfrakcionace nalezneme v oblasti spinocelulárních nádorů hlavy a krku.
Metaanalýza studií s akcelerovanými či hyperfrakcionovanými režimy radioterapie u nádorů
hlavy a krku MARCH (metaanalysis of radiotherapy in carcinoma of headneck) u více než
6515 pacientů prokázala nejen statisticky významnou redukci lokálních recidiv, ale i statisticky
signifikantní zlepšení celkového přežití pacientů (tabulka 4). Nejlepší efekt má hyperfrakcionace,
která zlepšuje celkové přežití v 5 letech o 9% 10.
Tab. 4. Vliv frakcionace u ORL nádorů – výsledky metaanalýzy MARCH
Absolutní

Redukce

benefit v 5

rizika

p

letech
LR

OS

LR

OS

LR

OS

Celková dávka  - akcelerovaná RT

3%

2%

9%

6%

NS

NS

Celková dávka = - akcelerovaná RT

7%

1%

21%

4%

0,0001 NS

- 9%

9%

24%

21%

0,004

6%

3%

18% 9%

Celková

dávka



0,0002

hyperfrakcionovaná RT
celkem

0,0001 0,003

První randomizovaná studie s hyperfrakcionací Sanchíze porovnává režim 70,4 Gy/64 fr.
(2x1,1 Gy/den) s konvenční frakcionací 60 Gy/30 fr. Studie byla provedena v letech 1978-1988 a
pacienti byli ozářeni na kobaltovém ozařovači. Pětileté přežití bylo 53% v rameni
s hyperfrakcionací a 21% v rameni s normofrakcionací, lokoregionální kontrola v 5 letech byla
42% vs 15%. 53.
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Datta publikoval zlepšení 2-leté lokoregionální kontroly v rameni s hyperfrakcionací 63% vs
33 % a srovnával režim 79,2 Gy/66 frakcích (2x 1,2 Gy/den) s 66 Gy/33 frakcích. Pozdní reakce
byly stejné v obou skupinách. 13
Pinto porovnával hyperfrakcionaci 70,4 Gy/64 frakcích (2x 1,1 Gy/den) s normofrakcionací
66 Gy/33 frakcích. I v této studii bylo shledáno zlepšení celkového přežití u hyperfrakcionace
(hodnoceno ve 42 měsících) 27% vs 8%. 46
Ve studii RTOG 79-13 nebylo prokázáno statisticky signifikantní zlepšení přežití mezi
vcelku nesrovnatelnými skupinami léčenými normofrakcionací do celkové dávky 66-73,8 a
hyperfrakcionací do pouze 60 Gy (2x 1,2 Gy/den), nicméně ověřeno byla zhoršení akutních
reakcí při intervalu mezi frakcemi méně než 4,5 hod.
Mezi nejvýznamnější studie s hyperfrakcionací patří studie EORTC 22791, která
srovnávala 80,5 Gy/70 fr/7 týdnech (2x 1,15 Gy/den) s konvenční frakcionací 70 Gy/35fr/7
týdnech. 5-leté přežití bylo zlepšeno 40% vs 30% (p= 0,08) a lokoregionální kontrola v 5 letech
59 vs 40% (p=0,02). Akutní reakce byly zvýšeny, nicméně pozdní reakce byly v obou ramenech
stejné. Interfrakční interval byl 6-8 hodin. 31
Randomizovaná

studie

RTOG

9003

porovnávala

4

ramena

(hyperfrakcionace,

konkomitantní boost, akcelerovaná frakcionace se splitem vs normofrakcionace) a v rameni
s hyperfrakcionací (81,6 Gy/68 fr/7 tý, 2x 1,2 Gy/den) bylo zlepšení 2-leté lokoregionální
kontroly 54,4% vs 46% (p=0,045). Dvouleté celkové přežití bylo 54,5% vs 46,1% (NS). Akutní
reakce byly zvýšeny, pozdní reakce zůstaly stejné intenzity ve srovnání s normofrakcionací. 25
2.5.4. Akcelerovaná radioterapie
Režimy akcelerované radioterapie byly zavedeny do praxe na základě příznivých
výsledků radiobiologických experimentů ohledně repopulace klonogenních buněk během
radioterapie. Akcelerovaná radioterapie je charakterizována zkrácením celkového času léčby při
zvýšení průměrné dávky aplikované za týden nad 10 Gy. Celková dávka je srovnatelná
s normofrakcionací. Důsledkem je zvýšení časných reakcí, ale zachování intenzity pozdních
reakcí normálních tkání (očekává se plné zotavení ze subletálního poškození mezi frakcemi).
V randomizovaných studiích byla akcelerovaná radioterapie užita u nádorů ORL oblasti a
u nemalobuněčného plicního karcinomu.
V polské randomizované studii u akcelerované radioterapie u nádorů ORL oblasti (7 dní
v týdnu aplikována 1 frakce á 2 Gy) byla prokázána vážná toxicita jak akutní tak pozdní a studie
byla předčasně ukončena, následná studie CAIR (Continuous Accelerated IRadiation of head
and neck cancer) byla upravena snížením jednotlivé denní dávka na 1,8 Gy a tolerance režimu se
13

zlepšila – akutní reakce včetně konsekvenčních pozdních reakcí byly zvýšeny ve srovnání
s normofrakcionací, nicméně 3-leté přežití bylo zlepšeno z 32% na 78% (p0,0001). 55
Také kanadská studie Jacksona (Vancouver) byla předčasně ukončena pro nepřijatelnou
akutní toxicitu (66 Gy/33 fr/5 tý- 7 frakcí týdně á 2 Gy vs normofrakcionace 66 Gy/33 fr/6,5
týdnech). 34
Overgaardova studie DAHANCA 67 prokázala zlepšení 5-leté lokoregionální kontroly
(70% vs 60%, p=0,0005) a zlepšení 5-letého DSS v rameni s radioterapií 6 dní v týdnu (73% vs
66%, p=0,01), celkové přežití bez statisticky signifikantního rozdílu. Signifikantně zvýšená byla
akutní toxicita s delším odezníváním, nicméně pozdní reakce zůstaly stejné. Další analýzy
prokázaly přínos akcelerovaného režimu u pacientů s overexpresí EGFR a naopak
normofrakcionace u těchto pacientů byla spojena s horším přežitím. 43
U spinocelulárních nádorů hlavy a krku akcelerace série aktinoterapie o 1 den
znamená ve výsledném efektu zvýšení biologické dávky o 0,7 Gy. Hodnoty Dprolif. byly opět
určeny v radiobiologických experimentech a jsou shrnuty v následující tabulce. Dprolif. znamená o
kolik Gy je ve výsledném efektu zvýšena biologická dávka při urychlení režimu o jeden den (o
kolik dní je režim urychlen, tolikrát je hodnota Dprolif. vynásobena) a přičítá se k celkové dávce
EQDakceler. = EQD2 + počet dní Dprolif. (tabulka 5) 57.
Tab. 5. Hodnoty Dprolif. a předpokládaného času nástupu akcelerované proliferace Tk.
Tkáň

Dprolif (Gy/d)

Tk (dny)

Autor

Erytém kůže

0,12

 12

Bentzen 2001

Mukositis

0,8

 12

Bentzen 2001

Pneumonitis

0,54

Bentzen 2001

- larynx

0,74

Robertson 1998

- tonsila

0,73

30

Withers 1995

- různé

0,8

21

Robers 1994

- různé

0,64

Hendry 1996

Nemalobuněčný plicní ca

0,45

Koukourakis 1996

Meduloblastom

0,52

Akutní reakce

Nádory
Ca hlavy a krku

0-21
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Hinata 2001

2.5.4.1.

Akcelerovaná hyperfrakcionace

Akcelerovaná hyperfrakcionace je režim, při němž je snížena celková dávka nebo dávka na
frakci při zkrácení celkové ozařovací doby a zde by riziko pozdních komplikací mělo být stejné
jako při normofrakcionaci.
Příkladem extrémní akcelerace je režim CHART (Continuous Hyperfractionated
Accelerated RadioTherapy) užitý v léčbě nádorů hlavy a krku a plicních nádorů, kdy celková
doba radioterapie nepřesáhne 12 dní a denně jsou aplikovány 3 frakce po 1,5 Gy do celkové
dávky 54 Gy. Ve srovnání s normofrakcionovaným režimem 66 Gy /33 fr/6,5 týdne byla u
režimu CHART prokázána nižší incidence pozdních reakcí při zvýšení akutních reakcí. 15
Podobné schéma má vídeňský V-CHART, v němž je v akcelerovaném rameni aplikovaná
dávka 55,3 Gy/33 fr/17 d (zahájení AT 1x 2,5 Gy a dále pokračováno 3x d 1,65 Gy s 6 hod.
intervalem). 17
Transtasmánská radioterapeutická skupina provedla randomizovanou studii TROG 91.01
s akcelerovanou hyperfrakcionací, kdy byla ve 24 dnech srovnávaná dávka 59,4 Gy/33 fr (2x 1,8
Gy/ den) se 70 Gy/25fr/7 týdnech. V obou ramenech nebyly shledány statisticky signifikantní
rozdíly ani v lokoregionální kontrole, ani v přežití 48.
2.5.4.2.

Konkomitantní boost

Konkomitantní boost je technika, při níž je aplikována radioterapie na 2 různě velké cílové
objemy současně v jednom dni s interfrakčním intervalem minimálně 6 hodin. Menší objem
většinou obdrží nižší dávku.
Příkladem je randomizovaná 4-ramenná studie RTOG 9003 u nádorů hlavy a krku,
konkomitantní boost byl aplikován v režimu 30x1,8 Gy do 54 Gy během 6 týdnů a posledních 12
frakcí byla přidána (konkomitantně) druhá frakce po 1,5 Gy na menší objem (boost) – celková
aplikovaná dávka 72 Gy v 6 týdnech. Výsledky ve vztahu k 2-leté lokoregionální kontrole byly
srovnatelné s hyperfrakcionací a tedy statisticky signifikantně lepší než u normofrakcionace a
split-course režimu (54,5% vs 46%, p=0,05). Byl zaznamenán silný trend ke zlepšení DFS (p =
0,054). Zároveň je však v rameni s konkomitantním boostem prokázána nejvyšší pozdní
toxicita25.
2.5.4.3.

Split-course radioterapie

Split-course radioterapie využívá plánovaných přestávek v průběhu léčby zářením se
záměrem snížit akutní toxicitu, tím je však snižována i lokoregionální kontrola nádoru
15

umožněním akcelerované repopulace klonogenních buněk nádoru během přerušení léčby
zářením.
Van Bogaert publikoval v roce 1995 dlouhodobé výsledky studie EORTC 22811
srovnávající 48 Gy/30 fr/10 dní + po 3-4 týdenním přerušení boost do celkové dávky 67,2-72 Gy
(1,6 Gy třikrát denně s intervalem 4 hodiny) vs 70Gy/35 fr/7 w nebo 75 Gy/44 fr/9 tý. Nebyl
shledán statisticky signifikantní rozdíl v přežití ani lokoregionální kontrole 60.
Ve studii RTOG 9003 bylo jedno ze srovnávaných ramen s přerušením léčby zhruba
uprostřed radioterapie - 67,2 Gy/42 fr /6,5 tý (po 38,4 Gy/24 fr byla pauza 2 týdny a poté
dokončení radioterapie). Přežití i lokoregionální kontrola se nelišili od normofrakcionace 70
Gy/35fr/7 týdnech 25.
2.6. Radiopotenciace
Cílem užití radiopotenciačních látek je zvýšení protinádorového účinku záření při nezhoršení
vedlejších reakcí (alespoň pozdní reakce by neměly být zvýšeny).
2.6.1. Chemoradioterapie
Přidání chemoterapie k radioterapii se používá s cílem zvýšit lokální kontrolu nádoru a
důsledkem toho i celkové přežití.
Chemoterapie přispívá ke zvýšení efektu radioterapie více možnými způsoby:


inhibice reparace subletálního a letálního poškození



zvýšení fragility vlákna DNA



aktivace a ovlivnění apoptózy



synchronizace buněčného cyklu



repopulace nádorových buněk (přechod z G0 fáze do buněčného cyklu)



systémové působení mimo ozařovaný objem

Chemoradioterapie v radikální léčbě nádorů hlavy a krku má nejlepší efekt, je-li
podávána současně s radioterapií (konkomitantní chemoradioterapie) a dle výsledků poslední
velké metaanalýzy MACH-NC lze konstatovat zlepšení 5-letého celkového přežití o 8%,
p0,0001. Neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie u spinocelulárních nádorů hlavy a krku jsou
bez signifikantního přínosu (tabulka 6). Nejlepší je kombinace konkomitantní chemoradioterapie
se samotnou cisplatinou (benefit přežití v 5 letech je 11%), u klinických stadií III a IV a u

16

pacientů do 60 let

11

. Doporučené schéma je cisplatina 1x týdně v dávce 40 mg/m2 během

radioterapie, či cisplatina 100 mg/m2 každé 3 týdny (1., 22 a 43. den radioterapie).
Zároveň však konkomitantní chemoradioterapie vede ke zvýšení akutních reakcí (cca 70%
pacientů bude mít slizniční reakce G3/4).
Tab. 6. Vliv neoadjuvantní, konkomitantní a adjuvantní chemoterapie u ORL nádorů – výsledky
metaanalýzy MACH-NC.
Redukce rizika

Celkové 5-leté přežití

Neoadjuvantní CHT

4% NS

33% vs 31% p=NS

Konkomitantní CHT

19% p 0,0001

35% vs 27%

Adjuvantní CHT

-6% NS

47% vs 49% p=NS

Celkem všechny CHT

12% p 0,0001

36% vs 31%

p 0,0001

p 0,0001

2.6.2. Kombinace biologické léčby a radioterapie
Inhibitory receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR), který je u nádorů hlavy a
krku exprimován v 80-100%, přinesly v klinických studiích s monoterapií 5-15% léčebnou
odpověď. EGFR overexprese u nádorů koreluje se špatnou prognózou a resistencí k léčbě.
Skupinu inhibitorů EGFR lze rozdělit do 2 velkých skupin, tyrosinkinázové inhibitory a
monoklonální protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (tabulka 7).
Tab. 7. Srovnání skupin inhibitorů EGFR
TKI

MAb

Příklady

Gefitinib, erlotinib, lapatinib

Cetuximab, panitumumab

Mechanismus účinku

Vazba na intracelulární doménu Vazba

na

extracelulární

tyrozinkinázy

vazebnou doménu

Specificita

závislost na koncentraci a struktuře

EGFR

Způsob podání

per os

intravenosně

Schéma

denně

jednou za 1-3 týdny

Běžné vedlejší účinky Rash, průjem, nausea
Cena léčby za měsíc

Rash, hypersenzitivní reakce

$2,500 (erlotinib)

$13,000 (cetuximab)
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V současné době nejrozšířenější v léčbě nádorů ORL oblasti je monoklonální protilátka
cetuximab (Erbitux®), která se váže k extracelulární části membránového (EGFR) na
nádorových i zdravých buňkách. Protinádorový účinek cetuximabu vede k inhibici proliferace,
dediferenciace, neoangiogeneze, metastazování a k podpoře apoptózy. Erbitux je podáván
formou intravenózní infuse, úvodní dávka je 400 mg/m2/den a dále pak 250 mg/m2/den. V
randomizované studii fáze III vedlo současné podávání cetuximabu a radikální radioterapie ke
zlepšení lokoregionální kontroly (medián 24,4 měsíce vs 14,9 měsíce, P=0,005) a celkového
přežití (při mediánu sledování 54 měsíců byl medián celkového přežití 49 vs 29 měsíce,
P=0,003), bez signifikantního zvýšení akutních či pozdních reakcí 9. V další studii fáze II byl
cetuximab přidán ke standardní konkomitantní chemoradioterapii s cisplatinou (100mg/m2 á 3
týdny) a výsledkem bylo předčasné ukončení studie pro zvýšenou neakceptovatelnou toxicitu 45.
Bude nutné najít jiné režimy pro kombinaci cetuximabu s cisplatinou a RT

45

. Vedlejší účinky

cetuximabu jsou převážně kožní exantém (akneformní rash, méně často kožní infekce celulitida),
který je přítomen až u 80% pacientů.
Gefitinib (Iressa®, ZD1839) má v monoterapii odpověď u 10-20% pacientů s
rekurentními či metastatickými nádory hlavy a krku. Iressa je v dávce 500 mg/den podávána
perorálně, nicméně u nádorů ORL oblasti jsou výsledky pouze ze studií fáze II.
2.6.3. Modifikátory hypoxických buněk
Přítomnost hypoxie v nádoru je jednou z charakteristik agresivity nádoru. Špatně
oxygenované nádory mají horší odpověď k léčbě zářením 6; 12 a k chemoterapii. Primární nádory
s hypoxií častěji metastazují, bez ohledu na stadium a provedenou léčbu.
Ve snaze po překonání hypoxie byla historicky užita řada experimentálních postupů jako
hyperbarická oxygenoterapie a látky senzibilizující hypoxické buňky s poměrně slibnými
výsledky, nicméně frakcionovaná radioterapie za hyperbarických podmínek je obtížně technicky
a organizačně proveditelná a senzibilizátory hypoxických buněk mají řadu nežádoucích
vedlejších účinků (nitroimidazol). Další klinická studie ARCON kombinovala nikotinamid (k
usnadnění reperfuse a odstranění akutní hypoxie) s dýcháním směsi 95% O2 s 5% C02 během
radioterapie se zlepšením výsledků ve studiích fáze II 36.
Novější senzibilizátory hypoxických buněk jako etanidazol neprokázaly klinickou
účinnost, nicméně misonidazol či nimorazol mají vliv na zlepšení lokoregionální kontroly,
celkové přežití nebylo statisticky významně ovlivněno 43; 44.
Mitomycin C je cytostatikum preferenčně cytotoxické v hypoxických buňkách 18; 27 . Přidání
konkomitantní chemoterapie s mitomycinem v jedné dávce u akcelerované radioterapie (V18

CHART) vedlo k signifikantnímu zlepšení lokoregionální kontroly (48% vs 32 %) a celkového
přežití (41% vs 31%) 18.
Tirapazamin (TPZ) je bioreduktivně aktivovaný pouze v hypoxických buňkách s
prokázanou cytotoxickou potenciací radioterapie i chemoterapie (platinové deriváty a taxany).
Slibné výsledky studie fáze II transtasmánské pracovní skupiny (TROG 98.02) při radikální
radioterapii kombinované s cisplatinou a TPZ u nádorů hlavy a krku (3-letá lokoregionální
kontrola 84% vs 66%, P=0,069) vedly k zahájení studie fáze III 51.
2.7. Radioterapeutické ozařovací techniky
Radioterapie je v léčbě nádorů používána již přes 100 let. Historie léčby zářením spadá do
začátku 20. století, kdy v roce 1901 provedli Danlos a Bloc v St. Louis Hospital v Paříži první
terapeutické ozáření pro systémový lupus erytematoides 26.
Zevní radioterapie je prováděna na lineárních urychlovačích energiemi fotonů 4MV18MV, méně často se používá kobaltový ozařovač či elektronové záření. Technika volby a
energie závisí na uložení a tvaru cílového objemu. Mezinárodní komise pro radiační jednotky a
měření (International Commission of Radiation Units and Measurements = ICRU) definovala
objemy pro plánování léčby zářením. Jako nádorový cílový objem (GTV = gross tumor volume)
je definován nádor či lymfadenopatie (viditelné na CT či jiných diagnostických metodách),
oblast subklinického předpokládaného postižení či šíření nádoru je nazvána CTV (clinical target
volume) a jako plánovací objem je definován objem kolem CTV přičítající bezpečnostní lem
kvůli přesnosti nastavení (SM = set-up margins) a kvůli pohybu vnitřních orgánů (IM = internal
margins). Dále je určen léčený objem (TV = treated volume), tj. objem ozařovaný dávkou, která
je považována za významnou pro lokální vyléčení – obvykle 95% ICRU referenční dávky. Jako
ozářený objem (IV = irradiated volume) je definován objem, který je ozářen dávkou významnou
například pro toleranci zdravých tkání v okolí (obrázek 3). V okolí nádoru jsou definovány
rizikové orgány (OAR = organs at risk), jejichž toleranci je třeba brát v potaz při vytváření
ozařovacího plánu.
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GTV
CTV
PTV
TV
IV
Obr 3. Cílové objemy v radioterapii (GTV = nádorový cílový objem, CTV = klinický cílový
objem, PTV = plánovací cílový objem, TV = léčený objem, IV = ozářený objem).

2.7.1. Konvenční radioterapie
Konvenční radioterapie (2D radioterapie) znamená způsob plánování léčby za použití
simulátoru (či jiného RTG přístroje) nebo za pomoci fyzikálního vyšetření a obvykle využívá
standardní uspořádání polí v jedné či několika na sobě nezávislých dvourozměrných rovinách.
Zaměření cílové oblasti je poměrně přesné a spolehlivé, nicméně přesnost kalkulované dávky
v celém objemu (a zvláště na okolní zdravé tkáně) je limitována při užití vysokých dávek.
2.7.2. Konformní radioterapie
Konformní radioterapie (3D radioterapie) využívá vyšetření počítačovou tomografií k
přesnému zobrazení cílového objemu i rizikových orgánů. Pro lepší viditelnost nádoru lze využít
fůzi plánovacího CT s obrazem magnetické rezonance či pozitronové emisní tomografie.
Plánovací systém umožňuje tvarovat ozařovací pole dle cílového objemu. Díky tomu lze šetřit
okolní zdravé tkáně a tak aplikovat na nádor vyšší dávky a současně dosahovat zlepšení výsledků
léčby.
2.7.3. Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT)
Technická

vylepšení

konformní

radioterapie

vedla

k vytvoření

radioterapie

s modulovanou intenzitou svazku záření (intenzity modulated radiotherapy = IMRT). Použití
pohybujícího se dynamického vícelistového kolimátoru umožnilo nejen tvarování pole, ale i
ozáření různou intenzitou v jednom ozařovacím poli. Výhodou je vyšší konformita než u
klasické konformní radioterapie, s možností eskalace dávky při nižší toxicitě rizikových orgánů a
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možnost ozářit i konkávní tvar cílového objemu. Lze ozařovat jednotlivé části cílového objemu
různou dávkou – například nádor po 2,2 Gy, elektivně uzliny s vysokých rizikem postižení po 2
Gy a uzliny s nižším rizikem postižení po 1,8 Gy, tato technika se nazývá simultánní integrovaný
boost (SIB). Velkou výhodou IMRT v léčbě nádorů ORL oblasti je možnost šetřit příušní slinné
žlázy a redukovat tak stupeň trvalé xerostomie. Rozšíření IMRT v našich podmínkách limituje
časová a personální náročnost této techniky (jen fyzikální část plánování a verifikace jednoho
ozařovacího plánu zabere 4-6 hodin, což je zhruba 10x delší doba než při konformní
radioterapii). Diskutovanou nevýhodou je mnohem větší ozářený objem (vzhledem k tomu, že
dávka je rozložena do mnoha polí, je ozářeno malými dávkami prakticky celé tělo v úrovni
nádoru), což do budoucna může přinést vyšší riziko sekundárních malignit. Diagnózy, při nichž
je používáno IMRT nejčastěji, jsou nádory hlavy a krku, prostaty, mozkové a plicní nádory.
2.7.4. Radioterapie IGRT
Nová technika zaměřená na zlepšení přesnosti nastavení a zaměření cílového objemu
v reálném čase při každodenním frakcionovaném ozáření je tzv. radioterapie naváděná obrazem
(image guided radiotherapy = IGRT), nazývaná také 4D radioterapie. K lineárnímu urychlovači
je připojen kilovoltážní zdroj, který lze využít pro zhotovení RTG snímků ve 2 projekcích a
srovnání aktuální polohy s polohou správnou plánovací. Pro vizualizaci uložení vnitřních orgánů
bývá připojen i CT přístroj. Po porovnání odchylek mezi plánovanou a aktuální polohou cílového
orgánu lze provést korekci nastavení před ozářením. Tato technika umožňuje díky přesnému
nastavení minimalizovat okraje kolem nádoru a tak umožnit další eskalaci dávky při šetření
okolních rizikových orgánů.
2.8. Časový faktor
Výskyt repopulace v ozařovaném nádoru je příčinou nižší lokální kontroly, čím delší dobu
ozařovací série trvá, tím vyšší dávku by bylo třeba aplikovat k dosažení stejného léčebného
efektu. Nejvýznamnější je přerušení léčby vedoucí k prodloužení již zahájené radioterapie. Dle
klinických dat vede prodloužení radioterapie u nádorů hlavy a krku o 1 týden k 7-10% ztrátě
lokální kontroly nádoru

24; 57

. Z těchto důvodů byla vypracována doporučení k minimalizaci

nepříznivého efektu prodloužení ozařovací série (tabulka 8) 30.
Interval mezi stanovením diagnosy a zahájením záření (čekací doba na radioterapii) nemá ve
srovnání s prodloužením zahájené ozařovací série až tak závažné dopady.
Důležitou roli hraje i časový interval mezi prvními příznaky, návštěvou lékaře a stanovením
diagnózy a čím delší je tento interval, tím pokročilejší bude nádorové onemocnění při stanovení
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diagnózy. Nicméně toto je ovlivněno řadou proměnných (celkový stav a všímavost pacienta jsou
mnohdy ovlivněny chronickým abusem alkoholu a nikotinu se všemi sociálními dopady) a tak se
zde primární prevence míjí účinkem a zkrácení této fáze vedoucí k včasné diagnóze není mnohdy
reálné.
2.8.1. Způsoby nahrazení vynechaných ozařovacích dnů v radikální radioterapii
U státních svátků a plánovaných servisních prohlídek ozařovačů lze naplánovat nahrazení
chybějících frakcí již řadu dní dopředu a tak například v období vánočních a novoročních svátků
(v roce 2006/2007 to jsou 3 pracovní dny) předejít zvýšenému počtu pacientů v krátké době
v období svátků, kdy zaměstnanci spěchají domů, než by měli pochopení pro kompenzaci pauzy
v radikální léčbě.
Dle závažnosti vynechání ozařovací frakce lze rozdělit pacienty do 3 skupin (dle doporučení
RCR UK Royal Marsden Hospital) 30.
1. kategorie - pacienti, u nichž lokoregionální kontrola nádoru v radikální léčbě s kurativním
záměrem významně závisí na celkové délce ozařovací série. Je důrazně doporučováno
ukončit léčbu s minimálním prodloužením celkové doby léčby.


spinocelulární karcinom hlavy a krku



spinocelulární karcinom čípku děložního



spinocelulární karcinom vaginy



spinocelulární karcinom kůže



spinocelulární karcinom anu



spinocelulární karcinom plic



meduloblastom

„evidence-based“

literární data

2. kategorie – pacienti s ostatními druhy nádorů léčení radikálně – časový faktor není tolik
významný – karcinom močového měchýře z přechodního epitelu, adenokarcinomy,
lymfomy, seminom
3. kategorie – pacienti léčení paliativně
Časně reagující zdravé tkáně vykazují časový faktor přinejmenším tak velký jako nádory a
pro pozdně reagující tkáně je časový faktor podstatně nižší, i když ne úplně nulový. Pro
konsekvenční pozdní reakce lze očekávat významný časový faktor závisející na akutní reakci.
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Stručně řečeno přerušení radikální léčby zářením má sice vliv na zmenšení akutní reakce
zdravých tkání, ale pozdní reakci příliš nezlepší a vede ke škodlivému snížení lokální kontroly
nádoru. Z toho také vyplývá nutnost nechtěným pauzám předcházet a dojde-li k nim, snažit se
jejich efekt minimalizovat některým z níže uvedených mechanismů.
Způsobů kompenzace přerušených dní během radikální radioterapie s kurativním záměrem u
nádorů 1.kategorie je několik, níže uvedená tabulka je přehledem možností kompenzace a jejich
důsledků na lokální kontrolu nádoru a na pozdní reakce v závislosti na počtu kompenzovaných
dnů.
Tab. 8. Způsoby nahrazení vynechaných ozařovacích dnů v radikální radioterapii 30.
1. Dodržení celkové doby a dávky na frakci
1.a. radioterapie o víkendech – ideální způsob kompenzace pauz v radioterapii bez zvýšení
pozdních reakcí při stejné kontrole nádoru
1.b. dvě stejné frakce během 1 dne s odstupem min. 6 hodin – při stejné kontrole nádoru je
mírně vyšší riziko pozdních komplikací v závislosti na počtu kompenzovaných dní.

2. Dodržení celkové doby a zvýšení jednotlivé denní dávky
2.a. zvýšení dávky na frakci pro stejný počet dní jako přerušení s přepočtem isoefektivní
dávky na tumor - při stejné kontrole nádoru je vyšší riziko pozdních komplikací
v závislosti na počtu kompenzovaných dní
2.b. zvýšení dávky na frakci pro stejný počet dní jako přerušení s přepočtem isoefektivní
dávky na zdravé tkáně - při stejném riziku pozdních komplikací je nižší kontrola nádoru
v závislosti na počtu kompenzovaných dní
2.c. zvýšení dávky na frakci pro všechny zbývající dny - při stejné kontrole nádoru je vyšší
riziko pozdních komplikací v závislosti na počtu kompenzovaných dní

3. Akceptace prodloužení doby a přidání extra frakcí - nejméně vhodný způsob kompenzace
pauzy během radioterapie, při stejné kontrole nádoru je poměrně významně zvýšené riziko
pozdních komplikací
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2.8.2. Příklady doplnění chybějících frakcí
Tabulky 9 a 10 jsou příkladem pro doplnění chybějících frakcí u radikální aktinoterapie pro
spinocelulární ca ORL oblasti během velikonoc (21.5.2003), prvomájového svátku a svátku
osvobození ČR – celkem nahrazeny 3 dny, celková doba 7 týdnů nepřekročena, 2 frakce denně
po 2,0 Gy a odstup mezi frakcemi minimálně 6 hodin, lépe 8 hodin. Nejlépe je hradit chybějící
frakce časově okolo pauzy.
Tab. 9. Doplnění chybějící frakce v 5 pracovních dnech (2 frakce denně).
duben 2003

květen 2003

červen 2003

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
1

2

3

4

5

6

2

1

3

4

2

3

4

5

6

7

8

x

7

8

9

10 11 12 13 5

6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

9

8

10 11 9

10 11 12 13 14 15

x

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29
x
x

x

x

x

x

28 29 30
x

x
x

x

x

x

x

26 27 28 29 30 31 1

30

x

Tab. 10. Pracoviště mající možnost ozařovat o víkendu může chybějící frakce aplikovat o
volných dnech.
duben 2003

květen 2003

červen 2003

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
1

2

3

4

7

8

9

10 11 12 13 5

6

7

x

x

x

x

x

x

5

x

6

1

x

8

2

3

x

x

9

10 11 9

4

2

3

4

5

6

7

8

10 11 12 13 14 15

x

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29
x

x

28 29 30
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

26 27 28 29 30 31 1

x
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3. Metodika
3.1. Sledovaný soubor
V retrospektivní klinické studii bylo celkem zhodnoceno 209 pacientů s histologicky
verifikovanými spinocelulárními nádory ORL oblasti. Z toho 142 pacientů s lokoregionálně
pokročilými nádory (46 pacientů s nádory orofaryngu, 40 s nádory nosohltanu, 27 s nádory
hrtanu, 16 s nádory hypofaryngu a 13 s nádory dutiny ústní - graf 1) a 67 pacientů s časnými
nádory hrtanu (graf 3), kteří podstoupili v letech 1998-2003 radikální radioterapii či
chemoradioterapii na Radioterapeuticko-onkologickém oddělení FN Motol. Z toho bylo 17% žen
a 83% mužů (graf 2).

Lokalizace primárního tumoru
100
90

94

Počet pacientů

80
70
60
50
46

40

40

30
20
16

10

13

0
Larynx

Nasofarynx

Orofarynx

Graf 1. Rozdělení dle lokalizace primárního nádoru.
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Hypofarynx Dutina ústní

Zastoupení mužů a žen
Muži
Ženy

17%

83%

Graf 2. Poměrné zastoupení mužů a žen v souboru.

Klinické stadium
KS I
KS II
KS III
KS IV

23%
35%

13%

29%

Graf 3. Procentuální zastoupení klinických stadií.
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Zastoupení pacientů dle věkových skupin
70
68

Počet pacientů

60
53

50
40
36

30

35

20
10

13
4

0
do 40 let

41-50

51-60

61-70

71-80

81-91

věkové skupiny (roky)

Graf 4. Rozložení věkových skupin u pacientů léčených radikální RT/CHRT.
Medián věku pacientů v souboru byl 59 let (14-91 let) (graf 4).
Předléčebná vyšetření zaměřená na hodnocení rozsahu choroby zahrnovala celkové fyzikální
vyšetření, ORL vyšetření, RTG plic, CT či MR ORL oblasti a krevní obraz a biochemii.
Čekací doba od biopsie do zahájení záření měla medián 49 dní (8-249 dní), 25. percentil byl
34 dní a 75. percentil 85 dní, 90% pacientů mělo čekací dobu do 127 dní (tabulka 11 a graf 5).
Medián sledování pacientů v souboru je 28 měsíců (0-98 měsíců). V době hodnocení souboru
zemřelo 107 pacientů (51%).
Tabulka 11. Přehled délky čekací doby na radioterapii v percentilech.
Percentily
Čekací doba (dny)

5.

10.

25.

50.

75.

90.

95.

20

22

34

49

85

127

152
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Délka doby od biopsie do zahájení RT
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Graf 5. Přehled délky čekací doby na radioterapii ve dnech.

3.2. Ozařovací technika
Pacienti byli ozařováni na lineárním urychlovači. Lokalizace a individuální fixační pomůcky
byly zhotoveny na simulátoru (obrázek 4 a 5). Ozařovací poloha byla vleže na zádech, ruce
podél těla, s vhodnou podložkou hlavy a krku s minimalizací prohnutí krční páteře (použití či
kombinace různých podložek a klínů pod podložku hlavy či podložení ramen polystyrénovým
klínem či složeným prostěradlem).

Obr. 4. Orfitová fixační maska hlavy.
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Obr. 5. Simulátor Acuity, výrobce Varian.
U pacientů s krátkým krkem byla použita gáza stahující ramena směrem dolů. Imobilizace
hlavy byla provedena pomocí orfitové fixační masky, která zabezpečuje přesnou a
reprodukovatelnou polohu pacienta během frakcionované radioterapie.
Po zhotovení a označení fixačních pomůcek bylo provedeno plánovací CT vyšetření oblasti
hlavy a krku ve stanovené ozařovací poloze se všemi imobilizačními pomůckami (obrázek 6).
Data se snímkovou dokumentaci z CT byla on-line přenesena do plánovacího systému pro
definici cílových objemů.
U lokálně pokročilých nádorů byla ozařována oblast primárního tumoru a krčních uzlin.
Vertikální poloha isocentra u nejčastěji používané Fletcherovy techniky (horní část krku a ORL
oblasti ozařována ze 2 bočných kontrapolí a dolní část krku z přímého předního pole) byla ve
středu těla (z AP projekce) a z bočního pohledu byla horizontální hloubka isocentra 0,5-1 cm
před míchou. Pro tumory dutiny ústní, orofaryngu a nasofaryngu byla výška (longitudinální
poloha) isocentra nad oblastí glottis. Pro nádory laryngu a hypofaryngu byla poloha isocentra co
nejníže, nejlépe pod prstencovou chrupavkou. Vhodná poloha isocentra je využita při napojení
polí technikou vykrytí poloviny svazku záření. Použitá energie záření byla 4-6 MV.
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U časných nádorů hrtanu byl ozařován pouze hrtan s tumorem a isocentrum bylo cca 1 cm
pod prominentia laryngis štítné chrupavky a ozařovací technika byly 2 menší boční kontrapole
nebo 2 konvergentní pole.

Obr. 6. Zaměřovací CT vyšetření v ozařovací poloze s fixačními pomůckami.
Cílové objemy byly stanoveny na základě vstupních stagingových vyšetření a dle
zaměřovacího CT. Definice cílových objemů v plánovacím systému byla provedena v souladu
s doporučeními ICRU 62. U radikální primární radioterapie byl definován GTV (nádorový
objem), oblast subklinického postižení byla definována jako CTV (klinický cílový objem), PTV
bylo vytvořeno pouze při plánování přidáním 0,5 cm lemu k CTV. Krční uzliny pro elektivní
radioterapii byly zakresleny dle doporučení EORTC/RTOG (Gregoire Vincent et al.: CT-based
delineation of lymph node levels in N0 neck, Clinical Target Volume definitions http://groups.eortc.be/radio/ATLAS/index.htm).
Jako rizikové orgány OAR byly definovány: mícha, příušní slinné žlázy a eventuálně další
orgány dle lokalizace tumoru (oči, zrakové nervy, chiasma opticum, hypofýza).
Ozařovací plán je zhotoven pomocí 3D plánování s individuálním tvarováním ozařovacích
polí pomocí bloků či vícelistového kolimátoru a dávka je normalizována a specifikována dle
doporučení ICRU 50 (obrázek 7).
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Obr. 7. Ozařovací plán - sumace celkové dávky (červeně 70 Gy, žlutě 60 Gy a zeleně 50 Gy).
Celková plánovaná dávka na oblast primárního tumoru a lymfadenopatie byla v rozmezí 6672 Gy, dávka elektivní radioterapie na oblast krčních uzlin vysokého rizika postižení byla 60 Gy
a na oblast nízkého rizika postižení 50 Gy.
Radioterapie probíhala 5 dní v týdnu po celou dobu radioterapie (6-7 týdnů) na lineárním
urychlovači (obrázek 8).

Obr. 8. Lineární urychlovačCLINAC 2100 C/D s portálovým zobrazovacím systémem a CT
rameny (výrobce Varian).
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3.3. Statistické zpracování
Po ukončení léčby byli pacienti sledováni v rámci follow-up a zhodnocena byla
lokoregionální kontrola a přežití v závislosti na délce ozařovací série a dalších rizikových
faktorech. Lokoregionální kontrola byla definována jako interval od zahájení léčby do poslední
kontroly (či úmrtí) nebo do doby výskytu lokální recidivy. Celkové přežití bylo definováno jako
interval od zahájení léčby do poslední kontroly nebo do úmrtí bez ohledu na jeho příčinu. Přežití
bez nemoci bylo definováno jako doba od zahájení léčby do výskytu recidivy (lokální nebo
vzdálené) nebo do poslední kontroly či úmrtí u pacienta bez nádoru.
Celková doba radioterapie je doba ve dnech od prvního po poalední den ozařovací série
(včetně víkendů). Čekací doba je interval ve dnech mezi stanovením diagnózy a zahájením
radioterapie.
Data (prediktivní a prognostické faktory onemocnění a léčby) byla získána z dokumentace
pacienta (ozařovací plán a chorobopis).
Statistické zpracování souboru bylo provedeno pomocí softwaru SPSS 10.0, za statisticky
signifikantní byly vzaty hodnoty p < 0.050. Univariační analýza byla provedena pomocí KaplanMeierovy statistiky s log rank testem. Hodnoty dosahující statistické signifikance v univariační
analýze byly zavzaty do hodnocení v multivariační analýze pomocí Coxova proporčního modelu
(metoda forward stepwise - conditional likelihood ratio).
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4. Výsledky
Srovnání úspěšnosti léčby skupin pacientů bylo hodnoceno na základě prognostických
faktorů a dle prodloužení léčby (srovnání výskytu lokoregionální recidivy, přežití bez nemoci a
celkového přežití) (tabulka 12).
Tab. 12. Přehled charakteristik pacientů a výsledky univariační analýzy lokoregionální kontroly
a přežití.
Parametr
Pohlaví:
muži
ženy
T-stadium
T1
T2
T3
T4
N-stadium
N0
N1
N2
N3
Klinické
stadium:
I
II
III
IV
Lokalizace
primárního
nádoru:
nasofarynx
larynx
orofarynx
dutina ústní
hypofarynx
Grading:
G1/2
G3/4
Prodloužení RT:
do 3 dní
4 a více dní
G1/2 +
prodloužení
RT:

Počet
pacientů
(%)

5-letá lokoregionální 5-leté přežití bez
kontrola
nemoci (P(P-hodnota)
hodnota)

5-leté celkové
přežití
(P-hodnota)

174 (83%)
35 (17%)

71%
70%

58 (28,5%)
49 (24%)
46 (23%)
50 (24,5%)

78%
77%
68%
42%

(P=0,673 NS)

69%
70% (P=0,584 NS)

45%
54% (P=0,526 NS)

(P=0,003)

78%
72%
68%
42%

79%
54%
36%
19%

(P<0,001)

(P=0,007)

97 (49%)
23 (12%)
60 (30%)
18 (9%)

74%
80%
70%
42% (P=0,567 NS)

74%
71%
67%
42% (P=0,581 NS)

66%
27%
33%
25%

(P<0,001)

47 (23%)
27 (13%)
60 (29%)
71 (35%)

75%
77%
80%
49%

(P=0,024)

75%
77%
75%
49%

(P=0,045)

90%
58%
42%
29%

(P<0,001)

40 (19%)
94 (45%)
46 (22%)
13 (6%)
16 (8%)

74%
77%
63%
17%
0%

(P<0,001)

71%
75%
63%
17%
0%

(P<0,001)

62%
63%
25%
15%
7%

(P<0,001)

86 (58%)
62 (42%)

80%
60%

(P=0,015)

78%
58%

(P=0,012)

57%
45% (P=0,089 NS)

56 (30%)
131 (70%)

83%
66% (P=0,131 NS)
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77%
66% (P=0,341 NS)

51%
50% (P=0,456 NS)

do 3 dní
4 a více dní
G3/4 +
prodloužení
RT:
do 3 dní
4 a více dní
Věk:
do 40 let
41-50 let
51-60 let
61-70 let
71-80 let
81 let a více
Konkomitantní
CHRT:
Stadium I/II
ano
ne
Stadium III/IV
ano
ne
Neoadjuvantní
CHT:
Stadium I/II
ano
ne
Stadium III/IV
ano
ne
Délka čekací
doby
do 30 dní
31-60 dní
61-90 dní
nad 90 dní

24 (21%)
49 (42%)

83%
81%

71%
81%

65%
59%

11 (9%)
32 (28%)

90%
52%

80%
52%

59%
45% (P=0,295 NS)

13 (6%)
36 (17%)
68 (33%)
53 (25%)
35 (17%)
4 (2%)

90%
68%
63%
83%
52%
100% (P=0,179 NS)

80%
68%
63%
83%
46%
100% (P=0,175 NS)

77%
47%
38%
51%
48%
0% (P=0,234 NS)

0 (0%)
74 (100%)

--76%

(P ND)

--76%

--78% (P ND)

33 (25%)
97 (75%)

0%
57%

(P=0,157 NS)

80%
53% (P=0,09 NS)

51%
25% (P=0,032)

1 (1%)
73 (99%)

--76%

(P ND)

--76%

--79%

61 (55%)
49 (45%)

58%
79%

(P=0,351 NS)

56%
75% (P=0,391 NS)

41%
24% (P=0,104 NS)

32 (23%)
60 (43%)
19 (14%)
28 (20%)

80%
76%
80%
60% (P=0,546 NS)

80%
72%
79%
55% (P=0,355)

65%
56%
52%
48% (P=0,363 NS)

(P=0,013)

(P=0,025)

(P ND)

(P ND)

(P ND)

4.1. Lokoregionální kontrola
Statisticky signifikantní prognostické faktory pro lokoregionální recidivu v univariační
analýze byli T-stadium (graf 6), klinické stadium (graf 7), lokalizace primárního nádoru (graf 8),
histopatologický grading nádoru (graf 9) a u špatně diferencovaných nádorů prodloužení
ozařovací série (graf 12).
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Kaplan-Meierova křivka lokoregionální kontroly dle T stadia
1,0

Podíl lokoregionální kontroly

0,9

T1

0,8
0,7

T2

T3

0,6
0,5

T4

0,4
0,3
0,2
0,1

P=0,003 Logrank

0,0
0

12

24

36

48

60

72

84

96

Délka sledování (měsíce)

Graf 6. Lokoregionální kontrola v závislosti na rozsahu primárního nádoru (T stadium).

Kaplan-Meierova křivka lokoregionální kontroly dle klinického
stadia
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Graf 7. Lokoregionální kontrola dle klinického stadia.
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Kaplan-Meierova křivka lokoregionální kontroly u lokálně
pokročilých nádorů hlavy a krku dle lokality primárního nádoru
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Graf 8. Lokoregionální kontrola u lokálně pokročilých nádorů dle lokalizace primárního nádoru.

Kaplan-Meierova křivka lokoregionální kontroly dle gradingu
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Graf 9. Lokoregionální kontrola dle histopatologického gradingu nádoru.

36

84

96

Prodloužení délky trvání radioterapie bylo způsobeno nejrůznějšími faktory technickými
(poruchy ozařovače, servisní prohlídky), logistickými (potíže s dopravou pacienta, státní svátky)
a zdravotními (vážné vedlejší účinky léčby či akutní onemocnění). Medián počtu dní prodloužení
celkové doby radioterapie byl 5 dní (rozmezí 0-25 dní) (tabulka 13 a graf 10). Například
nejkratší doba pro aplikaci 70 Gy v normofrakcionaci je 47 dní, začala-li radioterapie v pondělí (
začala-li radioterapie jiný den v týdnu, již je to celkem 49 dní a tedy 2-denní prodloužení díky
jednomu víkendu navíc).
Tabulka 13. Přehled prodloužení v radikální radioterapii v percentilech.
5.
0

prodloužení RT (dny)

Percentily
25.
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Přehled neplánovaných prodloužení ozařovací série
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Graf 10. Prodloužení ozařovací série ve dnech.
Prodloužení radioterapie v našem souboru celkově vedlo ke zhoršení lokoregionální kontroly
(v 5 letech 83% vs 66%), nicméně výsledek nebyl statisticky signifikantní (graf 11), (P=0,131).
Při další analýze byla nalezena nejrizikovější skupina pacientů, pro něž má prodloužení léčby
zářením oproti plánu statisticky signifikantně nepříznivé důsledky. Touto skupinou jsou pacienti
se špatně diferencovanými nádory, u nichž došlo k prodloužení radioterapie o 4 a více dnů (graf
12).
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Kaplan-Meierova křivka lokoregionální kontroly u nádorů hlavy
a krku dle prodloužení celkové doby radioterapie
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Graf 11. Srovnání lokoregionální kontroly v závislosti na prodloužení doby radioterapie.
Při prodloužení ozařovací série o 4 a více dní v radikální radioterapii nádorů hlavy a krku
dochází v našem souboru k významnému zhoršení lokoregionální kontroly a přežití bez nemoci u
pacientů se špatně diferencovanými (G3 a G4) spinocelulárními nádory ve srovnání s dobře
diferencovanými nádory (G1 a G2). Lokoregionální kontrola je u G3/4 nádorů statisticky
signifikantně zhoršená o 29% (5-letá LRC 52% vs 81%, P=0,003) ve srovnání s G1/2 nádory a
stejně tak přežití bez relapsu (5-leté DFS 52% vs 81%, P=0,003). Rozdíl v celkovém přežití
nedosahuje hladiny statisticky signifikantní významnosti (5-leté OS 45% vs 59%, P=0,121).
Při dodržení délky ozařovací série (maximálně 3 dny prodloužení včetně víkendu) není
patrný statisticky signifikantní rozdíl v lokoregionální kontrole v závislosti na gradingu (5-letá
LRC 90% vs 83%, P=0,501; 5-leté DFS 80% vs 71%, P=0,739; 5-leté celkové přežití 59% vs
65%, P=0,783).
Rovněž v multivariační analýze měla skupina pacientů s prodlouženou radioterapií a nádory
G3/4 signifikantně horší lokoregionální kontrolu (P=0,024) bez signifikantně ovlivněného
celkového přežití. Celkové přežití je ovlivněno silněji jinými faktory (např. stadium, lokalizace
primárního nádoru, celkový stav a komorbidita), takže se vliv prodloužení radioterapie nemůže
projevit ve statisticky signifikantní míře.
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Kaplan-Meirova křivka lokoregionální kontroly u nádorů hlavy
a krku dle gradingu a délky radioterapie
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Graf 12. Lokoregionální kontrola dle gradingu a délky ozařovací série.
Mezi nevýznamnými faktory pro lokoregionální kontrolu jsou v našem souboru pohlaví, N
stadium, věk, aplikace konkomitantní či neoadjuvantní chemoradioterapie, délka doby od biopsie
do zahájení RT (graf 14) a prodloužení RT pro celou skupinu pacientů (tabulka 12).
Čekací doba na radioterapii zahrnuje období od biopsie k zahájení záření (obsahuje i 1-2
týdenní interval nutný k naplánování a přípravě vlastní léčby zářením).
Čekací doba se statisticky signifikantně liší dle klinického stadia (p<0,001, Mann-Whitney
test), u klinického stadia I/II je medián čekací doby 36 dní a u stadií III/IV již 66 dní (graf 13).
Tento rozdíl je způsoben nutností absolvovat stagingová zobrazovací vyšetření před stanovením
posloupnosti onkologické léčby, rovněž plánování léčby lokálně nepokročilých stadií je
jednodušší a není třeba organizovat kombinaci radioterapie s chemoterapií.
U 55% pacientů s lokoregionálně pokročilým onemocněním byla léčba zahájena aplikací
neoadjuvantní chemoterapie. Medián čekací doby u pacientů s klinickým stadiem III/IV bez
neoadjuvantní CHT byl 44 dní a u pacientů s neoadjuvantní chemoterapií byl medián čekací
doby 104 dní.
Tab. 14. Přehled čekací doby v radikální radioterapii dle stadií v percentilech.
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Graf 13. Čekací doba na radioterapii je kratší u klinického stadia I/II než u stadia III/IV.
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Graf 14. Srovnání lokoregionální kontroly dle různých délek čekací doby.
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V dalších analýzách byly identifikovány podskupiny pacientů, kde prodloužení léčby bylo
spojeno s horší lokoregionální kontrolou, nicméně rozdíly nedosahovaly statisticky
signifikantních hodnot.
Lokálně pokročilé nádory (klinické stadium III a IV, P=0,125) měly více vyjádřenou
závislost na časovém faktoru než nádory malé (stadia I a II, P=0,803).
Při aplikaci konkomitantní chemoradioterapie byla lokoregionální kontrola méně závislá na
prodloužení léčby (P=0,839) než ve skupině bez chemoradioterapie (P=0,114).
Naopak aplikace neoadjuvantní chemoterapie vedla k většímu vlivu prodloužení radioterapie
(P=0,146), zřejmě díky rychlejšímu vyvolání akcelerované repopulace než v případě bez užití
neoadjuvantní chemoterapie (P=0,703).

4.2. Přežití bez nemoci
Statisticky signifikantní prognostické faktory pro přežití bez nemoci v univariační analýze
byli T-stadium (graf 15), klinické stadium (graf 16), lokalizace primárního nádoru (graf 17),
grading (graf 18) a u špatně diferencovaných nádorů prodloužení ozařovací série (graf 19).
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Graf 15. Přežití bez nemoci dle rozsahu primárního nádoru (T stadium).
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Kaplan-Meierova křivka přežití bez nemoci dle klinického stadia
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Graf 16. Přežití bez nemoci dle klinického stadia.
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Graf 17. Přežití bez nemoci se významně liší dle lokalizace primárního nádoru.
Nejnižší výskyt vzdálených metastáz byl zaznamenán u nádorů dutiny ústní (naopak je zde
nejvyšší výskyt lokálních recidiv), nejvyšší výskyt metastáz byl u nádorů hypofaryngu (graf 18).
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Kaplan-Meierova křivka přežití bez metastáz u lokálně pokročilých
nádorů ORL oblasti dle lokality primárního nádoru
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Graf 18. Výskyt metastáz je statisticky signifikantně ovlivněn lokalizací primárního nádoru.
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Graf 19. Přežití bez nemoci je významně ovlivněno histopatologickým gradingem nádoru.

43

Přežití bez nemoci dle gradingu a délky radioterapie
1,0
0,9

grade 1/2 s prodloužením RT

Přežití bez nemoci

0,8

grade 3/4 bez prodloužení RT

0,7

grade 1/2 bez prodloužení RT

0,6
0,5

grade 3/4 s prodloužením RT

0,4
0,3
0,2
0,1

P = 0,025 Log Rank

0,0
0

12

24

36

48

60

72

84

96

Doba sledování (měsíce)

Graf 20. Přežití bez nemoci dle prodloužení ozařovací série a diferenciace nádoru

Kaplan-Meierova křivka přežití bez metastáz u lokálně pokročilých
nádorů hlavy a krku v závislosti na výskytu lokální recidivy
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Graf 21. Při výskytu lokální recidivy je vyšší pravděpodobnost vzniku vzdálených metastáz.
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Dojde-li po léčbě k výskytu lokální recidivy, je statisticky signifikantně zvýšeno riziko
vyššího výskytu vzdálených metastáz než při lokoregionální kontrole onemocnění (graf 21).
Nevýznamné faktory pro přežití bez nemoci byly pohlaví, N stadium, věk, aplikace
konkomitantní či neoadjuvantní chemoradioterapie, délka doby od biopsie do zahájení RT a
prodloužení RT pro celou skupinu pacientů (tabulka 12).

4.3. Celkové přežití
Pro celkové přežití jsou v univariační analýze statisticky signifikantní T stadium (graf 22), N
stadium (graf 23), klinické stadium (graf 24), lokalizace primárního nádoru u lokálně
pokročilých nádorů (graf 25) a aplikace konkomitantní chemoradioterapie u stadia III/IV (graf
26). V multivariační analýze byli statisticky signifikantní T stadium, klinické stadium a
lokalizace primárního nádoru. Celkové přežití je ovlivněno také celkovým stavem pacientů
včetně výživy a komorbidit, což se ve výsledném celkovém přežití projeví nejlepším přežíváním
skupiny pacientů s nasofaryngeálním karcinomem (graf 25).
Nesignifikantní faktory pro celkové přežití byli pohlaví, histopatologický grading, věk,
prodloužení radioterapie, aplikace konkomitantní chemoradioterapie u stadií I/II, neoadjuvantní
chemoterapie a délka čekací doby (tabulka 12).
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Graf 22. Srovnání statisticky významně odlišného celkového přežití dle rozsahu a velikosti
primárního nádoru (T stadium).
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Graf 23. Srovnání statisticky významně odlišného celkového přežití dle rozsahu uzlinového
nálezu (N stadium).
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Graf 24. Srovnání celkového přežití dle klinických stadií.
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Celkové přežití u lokálně pokročilých nádorů hlavy a krku dle
lokality primárního nádoru
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Graf 25. Srovnání celkového přežití u lokálně pokročilých nádorů.

Celkové přežití u lokálně pokročilých nádorů dle aplikace
konkomitantní chemoradioterapie
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Graf 26. Vliv konkomitantní chemoradioterapie na celkové přežití u lokoregionálně pokročilých
ORL nádorů.
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5. Diskuse
5.1. Čekací doby na radioterapii
Maligní nádory jsou charakteristické svou genetickou nestabilitou, s rostoucím časem
dochází nejen ke zvětšení velikosti nádoru a migraci stadií (směrem k vyšším stadiím), ale také
ke kumulaci dalších mutací a ke zvyšování množství hypoxických buněk v nádoru, což přispívá
k další malignizaci nádorového fenotypu s vyšším rizikem diseminace onemocnění a snížením
citlivosti k léčbě radioterapií 52. Navíc jsou čekací doby frustrující nejen pro pacienty, ale i pro
zúčastněný zdravotní personál 49.
Čekací doba v Ontariu v Kanadě od biopsie po zahájení RT u pacientů s nádory tonsily a
laryngu měla medián 7,1 týdne 7.
Ve Velké Británii 12% pacientů s nádory hlavy a krku zahájilo radioterapii do 4 týdnů od
stanovení diagnózy v roce 2001, kdežto v roce 1996 to bylo 54% pacientů

32

.

Čekací doby na RT v Dánsku se za posledních deset let zdvojnásobily (medián 40 dní v roce
2002 vs 21 dní v roce 1992), zatímco doba ke stanovení diagnózy zůstává stejná i přesto, že bylo
podniknuto více zobrazovacích vyšetření (19 vs 18 dní) 49.
Ve Stockholmské oblasti Švédska se u nádorů hlavy a krku rovněž signifikantně prodloužila
doba od první návštěvy lékaře k zahájení léčby (v letech 1994-1999 prodloužení z 67 dní na 89
dní), nicméně příčinou nebyla vlastní čekací doba od diagnózy k zahájení radioterapie (která
zůstává se stejným mediánem 34 dní vs 33 dní), ale je významně ovlivněna trváním doby do
stanovení diagnózy 54.
Matematická studie prokázala, že každý měsíc čekání na léčbu u nádorů tonsily vede k 10%
ztrátě lokální kontroly nádoru, nicméně v klinickém praxi nebyla tato čísla potvrzena

41

.

Jiní

autoři uvádějí očekávanou redukci lokální kontroly u nádorů hlavy a krku v matematickém
modelu 1% na každý týden čekací doby (předpoklad 45 dní doubling time) 63.
Význam a stanovení přijatelné délky období od stanovení diagnózy po zahájení radioterapie
se mezi různými autory liší. Dny nehrají roli, nicméně měsíce čekání do zahájení léčby vedou k
nárůstu velikosti nádoru a tím zhoršení klinického stadia. V dánské studii autorů z Aarhusu došlo
u 57% pacientů k 42% zvětšení nádorového objemu během mediánu čekací doby 28 dní, z toho u
19% pacientů došlo ke zhoršení klinického stadia a u 23% pacientů se objevila nová metastáza v
lymfatické uzlině

35

. V jiné studii u nádorů orofaryngu byl medián čekací doby 56 dní a ke

zvětšení nádorového objemu během této doby došlo v 70% případů, což vedlo k 16-19% ztrátě
lokoregionální kontroly

62

. Dánská studie hodnotí význam délky intervalu od výskytu prvních

obtíží do diagnózy a do začátku léčby, přičemž medián délky celého intervalu mezi začátkem
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obtíží a zahájením RT byl 4,4 měsíce. Každý měsíc zpoždění vedl k 4,5% poklesu přežití bez
relapsu (medián trvání obtíží do stanovení diagnosy byl 3,6 měsíců a medián doby od diagnosy
do zahájení radioterapie byl 21 dní) 28.
Další autoři však neshledávají významný prognostický vliv intervalu mezi diagnózou a
začátkem léčby, při mediánu čekací doby 24 dní (90% pacientů zahájilo léčbu do 46 dnů) nebyla
shledána délka čekací doby jako významná pro výsledek léčby 2, stejně při mediánu čekací doby
44 dní nebyl shledán vliv čekací doby na lokální kontrolu či přežití 40.

5.2. Celková ozařovací doba v radikální radioterapii a chemoradioterapii
Celková doba trvání radioterapie patří mezi významné prediktivní faktory efektu radioterapie
(každý den prodloužení léčby spinocelulárních nádorů hlavy a krku znamená 1-3% ztráty lokální
kontroly onemocnění), menší význam má časové období od stanovení diagnózy do zahájení
radikální léčby.
Prodloužení celkové doby ozařovací série není v dnešní praxi ničím neobvyklým a její
příčiny jsou různé:
a) poruchy ozařovací techniky či servisní prohlídky ozařovače
b) potíže s dopravou pacienta
c) zvýšená toxicita radioterapie
d) komorbidita a interkurentní nemoci
e) státní svátky či stávky zaměstnanců
U pacientů s glotickými nádory bylo prokázáno zhoršení lokální kontroly o 0,32% na každý
den prodloužené léčby zářením

61

. U časných T1 nádorů glottis byl rovněž prokázán negativní

vliv prodloužení ozařovací série, každý den prodloužení RT vedl ke ztrátě 0,35 Gy/den (což
určuje potenciální doubling time pro glotické T1 nádory na 5.5 dní)

56

. Negativní dopad má

prodloužení radioterapie u T1-2 glotických nádorů zvláště při užití split-course režimů

50

. U

časných glotických nádorů celková doba radioterapie  43 dní vedla ke zlepšení lokoregionální
kontroly (jednotlivá denní frakce byla 2,25 Gy) 38.
Neplánované prodloužení v akcelerované radikální radioterapii nádorů laryngu (52,5
Gy/20fr/28 dnech) o 3 a více dní vedlo k 2x vyššímu výskytu lokální recidivy a také ke zvýšení
úmrtnosti 19.

49

Jiní autoři však neshledali u časných glotických nádorů významný vliv délky ozařovací série
(40-42 vs 43-46 dní) 33 a v dalších studiích byl zachycen jistý trend ke zhoršení lokální kontroly
při prodloužení RT nad 50 dní 23.
Prodloužení radioterapie u 9,5 týdenního split-course režimu vedlo ke zhoršení 5-leté
lokoregionální kontroly ve srovnání s 6,5 týdenní normofrakcionací (30% vs 41%, P = 0.007).
Nejhorší výsledky byly dosaženy u dobře a středně diferencovaných nádorů u 9,5 týdenního
režimu (5-letá LRC 21%) ve srovnání s normofrakcionací (5-letá LRC 38%), u špatně
diferencovaných nádorů byla 5-letá LRC u split-course režimu 40% a u normofrakcionace 44%
29

.
Zkrácení ozařovací série o 7 dní akcelerací režimu (6 frakcí týdně) vedlo u nádorů

nosohltanu T3/4 k signifikantnímu zlepšení 3-letého přežití bez progrese (74% vs 63%)

39

.

V laboratorním modelu byl shledán větší význam celkové délky ozařovací série u rychle
rostoucích nádorů (špatně diferencované spinocelulární nádory buněčné linie FaDu než u dobře
diferencovaných spinocelulárních nádorů linie GL). Doubling time špatně diferencovaných
spinocelulárních nádorů hlavy a krku je kolem 3-4 dní a u dobře či středně diferencovaných
nádorů 8 dní 4. Kontrola nádoru při určité dávce (tumor control dose) pro spinocelulární
karcinom závisí na celkové době radioterapie, čím delší režim, tím vyšší dávka je potřeba
k dosažení stejného efektu 4 (obrázek 9).

Obr. 9. Experimentální hodnoty TCD50 (50% kontrola nádoru při určité dávce = tumor control
dose) pro spinocelulární karcinom v laboratorním modelu při 30 frakcích v závislosti na celkové
době radioterapie 4.
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Analýzy prokázaly, že k vyrovnání ztráty lokální kontroly při prodloužení celkové ozařovací
doby při normofrakcionaci 2 Gy 5 dní v týdnu by bylo nutno zvýšit celkovou dávku o 0,5-0,6 Gy
za každý chybějící den. Otázka pozice chybějícího dne (začátek či konec léčby) není definitivně
vyřešena, ale v závěru vede ke stejnému efektu, což je nižší kontrola repopulujících nádorových
buněk. Pouze prvních 10 dní léčby se zdá být repopulace spinocelulárních nádorových buněk
minimální

59

. Jiní autoři uvádějí, že k akcelerované repopulaci dochází průměrně za 27 dní u

spinocelulárních nádorů hlavy a krku, nádory čípku děložního a nádorů prsu 63.
Časně reagující zdravé tkáně vykazují časový faktor přinejmenším tak velký jako
spinocelulární nádory a pro pozdně reagující tkáně je časový faktor podstatně nižší, i když ne
úplně nulový. Stručně řečeno přerušení radikální léčby zářením má sice vliv na zmenšení akutní
reakce, ale pozdní reakci příliš nezlepší a vede ke škodlivému snížení lokální kontroly nádoru.
Z toho také vyplývá nutnost nechtěným pauzám předcházet a dojde-li k nim, snažit se jejich
efekt minimalizovat. Způsobů kompenzace přerušených dní během radikální radioterapie
s kurativním záměrem je několik (dodržení celkové doby a dávky na frakci; dodržení celkové
doby a zvýšení jednotlivé denní dávky; akceptace prodloužení doby a přidání extra frakcí).

5.3. Časový efekt v pooperační radioterapii
Pooperační radioterapie je indikována u skupiny pacientů vysokého a středního rizika
lokoregionálního relapsu. Definice různých autorů se shodne pouze u určení skupiny pacientů
vysokého rizika (pozitivní chirurgické okraje – R1, R2 resekce a/nebo přítomnost
extrakapsulárního šíření uzlinové metastázy). Jako střední riziko je definována přítomnost
alespoň 2 následujících faktorů: 3 a více postižených krčních uzlin, nedostatečná krční disekce
(požadováno minimálně 10-12 vyšetřených LU), postižená uzlina větší než 3 cm, perineurální
šíření tumoru, angioinvaze, G3-4, stadium T3, T4, okraje resekátu  5 mm, tu dutiny ústní,
multicentrický primární tu. U pacientů vysokého rizika relapsu je signifikantně horší
lokoregionální kontrola a přežití a proto je zaváděna u této skupiny pacientů konkomitantní
chemoradioterapie či akcelerovaná radioterapie s cílem zlepšit léčebné výsledky.
Dvěma hlavními příčinami rozdílnosti celkové ozařovací doby v radioterapii jsou diverzita
ve frakcionačních režimech (snahou je akcelerace režimu) a neplánovaná přerušení radioterapie
(vedoucí k prodloužení ozařovací série). Byl shledán rozdíl v lokoregionální kontrole v závislosti
na délce intervalu mezi operací a zahájením radioterapie, recidiva byla častější, pokud doba
přesáhla 60 dní vs do 30 dní (5-letá lokální kontrola 67% vs 76%, P=0,041). Celková doba

51

pooperační RT měla statisticky signifikantní význam ve srovnání intervalů <40 dní (5-letá
lokální kontrola 81%), 40-45 dní (5-letá lokální kontrola 74%), 46-50 dní (5-letá lokální kontrola
64%) a >50 dní (5-letá lokální kontrola 53%), P<0,0001. Prodloužení radioterapie o 10 dní tak
vedlo v průměru k 10-20% snížení přežití bez relapsu v 5 letech, nebyl shledán rozdíl mezi
časnou (mezi 1.-21. dnem radioterapie) a pozdní pauzou (po 21. dnu radioterapie). Rovněž délka
trvání neplánované pauzy měla vliv na lokoregionální kontrolu, bez prodloužení byla 5-letá
lokální kontrola77%, při pauze 1-5 dní 69%, při 6-10 dnech pauzy 60% a při pauze delší než 10
dní byla 5-letá lokální kontrola 49% (P<0,0001) 58.
Prospektivní randomizovaná studie s pooperační radioterapií prokázala u vysoce rizikových
pacientů, že interval mezi operací a zahájením radioterapie měl medián 31 dní (29 dní pro vysoce
rizikovou skupinu). Významně horší lokoregionální kontrola (P=0,03) a celkové přežití (P=0,01)
u vysoce rizikové skupiny byla spojena s intervalem od operace delším než 29 dní u
normofrakcionovaného ramene, narozdíl od akcelerovaného ramene, kde délka intervalu mezi
chirurgií a radioterapií nehrála významnou roli. U skupiny středního rizika nebyl shledán
význam délky intervalu mezi operací a zahájením radioterapie. Také trvání celkové léčebné doby
od operace do ukončení pooperační radioterapie delší než 13 týdny vs doba do 11 týdnů bylo
spojeno s horší lokoregionální kontrolou (v 5-letech 38% vs 76%, P=0,005) a celkovým přežitím
(25% vs 48%, P=0,027) 1.
Jiní autoři definují celkovou léčebnou dobu, která zahrnuje dobu od operace až po ukončení
záření a tato doba delší než 105 dní byla shledána statisticky signifikantní faktor ovlivňující
lokální kontrolu a přežití bez nemoci, také celková doba radioterapie delší než 60 dní byla
asociována se zhoršenou lokální kontrolou, přežitím bez nemoci i celkovým přežitím 14.

5.4. EGFR a vliv délky ozařovací série
Akcelerovaná repopulace je jedním z důvodů lokoregionálních recidiv po frakcionované
radioterapii u spinocelulárních nádorů hlavy a krku. Receptor pro epidermální růstový faktor
(EGFR) je proliferačním markerem, který má u většiny spinocelulárních nádorů ORL oblasti
zvýšenou expresi, jeho zvýšená exprese u akcelerované radioterapie ve srovnání s konvenční
radioterapií příznivě koreluje se zlepšenou lokoregionální kontrolou, nicméně bez vztahu
k celkovému přežití. Vyšší exprese EGFR byla významně asociována s G1/2 histologickým
gradingem nádoru a také profitem z akcelerovaného režimu radioterapie, u nízké exprese nebyl
pozorován vliv frakcionace na lokální kontrolu ve studii CHART (obrázek 10) 8.
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Obr. 10. Lokální kontrola dle exprese EGFR, při nízké expresi nebyl shledán význam
frakcionace, naopak u vysoké exprese je přínos akcelerovaného režimu oproti konvenční RT 8.
Dle analýzy podskupin ve studii CHART byl nejmenší přínos akcelerovaného režimu u
mladších pacientů a u špatně diferencovaných nádorů 15.
V dánské studii DAHANCA měla zvýšená exprese EGFR nepříznivý prognostický vliv na
lokální kontrolu u pacientů léčených 9-týdenním split-course režimem než u pacientů s délkou
ozařovací série 5 týdnů. Vysoká exprese EGFR koreluje s malou velikostí primárního nádoru a
dobře a středně diferencovanými nádory

20

. Zkrácení celkové ozařovací doby vede ke zlepšení

lokoregionální kontroly a nádorově specifického přežití, nicméně odpověď je heterogenní a lze ji
predikovat z exprese EGFR a histopatologického gradingu nádoru. Nádory s vysokou expresí
EGFR a dobře či středně diferencovanými nádory lépe odpovídaly na akcelerovanou radioterapii
ve studii DAHANCA 6 and 7 (lokoregionální kontrola HR 0.54 (0.37-0.78), než nádory s nízkou
expresí EGFR a/nebo špatně diferencovanými
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. Při srovnáním tří režimů radikální RT s

21

odlišnou délkou ozařovací doby 9,5, 6,5, and 5,5 týdne korelovala vysoká exprese EGFR s dobře
a středně diferencovanými nádory. Pacienti s vysokou expresí EGFR měli významně lepší
lokální kontrolu u akcelerovaného režimu s 5,5 týdenní délkou trvání RT 22.
Opačných korelací exprese EGFR a výsledků léčby je dosaženo ve dvou následujících
studiích. U nádorů laryngu a hypofaryngu byly srovnávány skupiny pacientů léčených
laryngektomií či neoadjuvantní chemoterapií následovanou totální laryngektomií či radikální
radioterapií. Prognostický význam pro lokoregionální kontrolu a přežití měl EGFR jen u
pacientů léčených indukční CHT následovanou radioterapií, pacienti s hladinou proteinu EGFR
nižší 100 fmol/mg měli 5-leté celkové přežití 51% ve srovnání s vysokou expresí, kde bylo
přežití 18% (p=0.0001). U operovaných pacientů nebyl shledán statisticky signifikantní vliv 47. U
inoperabilních faryngeálních nádorů při léčbě konkomitantní chemoradioterapií 2x denně byli
pacienti rozděleni dle hladiny EGFR v nádoru a přežití na 3 skupiny <35 fmol/mg (3-leté
celkové přežití 95%), 35-275 fmol/mg (3-leté celkové přežití 51%) a >275 fmol/mg (3-leté
celkové přežití 16%); P=0.0001 42.
Adjuvantní podání inhibitorů EGFR po ukončení radioterapie nevedlo ke zlepšení
lokoregionální kontroly v laboratorním modelu (FaDu) 37.
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6. Závěr
V retrospektivní klinické studii byl prokázán nepříznivý vliv prodloužení plánované
ozařovací série, nejrizikovější je skupina pacientů se špatně diferencovanými nádory, u nichž
vede prodloužení léčby záření ke zhoršení lokoregionální kontroly o 38% v 5 letech (p=0,013) a
ke zhoršení přežití bez nemoci o 28% v 5 letech (p=0,025). Dále byl na souboru potvrzen vliv
prognostických faktorů TNM stadia, klinického stadia, gradingu a lokalizace primárního nádoru.
U pacientů stejného stadia a rozsahu choroby je kontrola nádoru přímo úměrně snížena
s prodlužující se dobou radioterapie. Rovněž nebyl shledán statisticky signifikantní vliv délky
čekací doby na radioterapii.
Vysvětlení rozdílu mezi subanalýzami studií CHART a DAHANCA, kde nebyl shledán
význam frakcionace u špatně diferencovaných nádorů a mezi našimi výsledky spočívá v délce a
intenzitě režimu. U špatně diferencovaných nádorů lze na základě dat ze studií DAHANCA a
CHART doporučit normofrakcionaci a z našich dat vyplývá, že v případě G3/4 nádorů je u
normofrakcionace nutné neprodlužovat ozařovací sérii oproti plánu.
Práce potvrdila platnost mezinárodních doporučení ohledně časového faktoru v radikální
radioterapii a shrnula způsoby a možnosti předcházet nepříznivému vlivu prodloužení ozařovací
série, práce zahrnuje přehled doporučení ohledně celkové délky ozařovací série pro léčebné
standarty (stanovení maximálního počtu dní, během kterých je třeba radikální radioterapii
dokončit vzhledem k aplikované dávce a způsob kompenzace případné pauzy v léčbě). Ideální
způsob doplňování chybějících ozařovacích frakcí je ozařování o víkendu (což je na mnoha
pracovištích v ČR nereálné), takže jako optimální způsob nahrazení chybějících ozařovacích dní
je aplikace 2 frakcí po 2 Gy v jednom dni s odstupem minimálně 6 hodin, maximálně však lze
takto nahradit nejvíce 5 dní, jinak by mohlo dojít ke zhoršení pozdních reakcí zdravých tkání.
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7. Zkratky
2D

dvourozměrný

3D

trojrozměrný

4D

čtyřrozměrný (3D v reálném čase)

5R

reparace, redistribuce, repopulace, redistribuce, radiosenzitivita



měřítko senzitivity určité tkáně na změnu frakcionace

AP

anterioposteriorní

ARCON

Accelerated Radiotherapy with CarbOgen breathing and Nicotinamid

CAIR

Continuous Accelerated IRadiation

CT

výpočetní tomografie

CTV

clinical target volume - oblast subklinického postižení

DAHANCA Danish Head And Neck Cancer group
DFS

přežití bez nemoci

DNA

deoxyribonukleová kyselina

Dprolif.

zvýšení biologické dávky při urychlení režimu o jeden den

DSB

dvouvláknové zlomy DNA

DSS

specifické přežití vzhledem k nemoci

EGFR

receptor pro epidermální růstový faktor

EORTC

European Organisation for Research and Treatment of Cancer

EQD2

dávka ekvivalentní normofrakcionovanému režimu



ztráty buněk (cell loss)

FaDu

laboratorní buněčná linie špatně diferencovaných buněk

FGF

růstový faktor pro fibroblasty

fr

frakce

G

grade

GF

růstová frakce

GL

laboratorní buněčná linie dobře a středně diferencovaných buněk

GTV

gross tumor volume - viditelný tumor

Gy

Gray (jednotka absorbované dávky)

HF

hyperfrakcionace

HRR

homologní rekombinační reparace

CHART

Continuous Hyperfractionated Accelerated Radiotherapy
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CHRT

chemoradioterapie

CHT

chemoterapie

ICRU

International Commission of Radiation Units and Measurements

IGRT

image guided radiotherapy

IM

internal margins - okraje při pohybu vnitřních orgánů

IMRT

radioterapie s modulovanou intenzitou

IV

irradiated volume - ozářený objem

KS

klinické stadium

LC

lokální kontrola

LQ

lineárně kvadratický (model)

LRC

lokoregionální kontrola

LU

lymfatická uzlina

MAb

monoklonální protilátky

MACH-NC metaanalysis of chemotherapy in head&neck cancer
MARCH

metaanalysis of radiotherapy in carcinoma of headneck

MR

magnetická resonance

MV

megaelektronvolt

N stadium

stadium dle regionálních uzlinových metastáz

NCI CTC

National Cancer Institute škála hodnocení toxicity

ND

not done (neprovedeno)

NHEJ

non-homologní end-joining

NS

nesignifikantní

OAR

organs at risk - rizikové orgány

ORL

otorinolaryngologie

OS

celkové přežití

p

hladina pravděpodobnosti

PTV

plánovací objem

R1

mikroskopicky neradikální resekce

R2

makroskopicky neradikální resekce

RCR UK

Royal College of Radiologists United Kingdom

RT

radioterapie

RTG

rentgen

RTOG

Radiation Therapy Oncology Group
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SIB

simultánní integrovaný boost

SLD

subletální poškození

SM

set-up margins - okraje při nastavení

SPSS

statistický software

SSB

jednovláknové zlomy DNA

T stadium

stadium dle primárního tumoru

T1/2

poločas reparace ze subletálního poškození

Tc

délka buněčného cyklu

TCD50

50% kontrola nádoru při určité dávce = tumor control dose

TCP

pravděpodobnost kontroly nádoru

TD

toleranční dávka

Td

zdvojovací doba, doubling time

Tk

čas nástupu akcelerované proliferace

TKI

tyrosinkinázové inhibitory

TNM

tumor, node, metastases - klasifikace rozsahu nemoci

Tpot

potenciální zdvojovací doba

TPZ

tirapazamin

TROG

Transtasmánská radioterapeutická-onkologická skupina

TV

treated volume - léčený objem

V-CHART

studie vídeňský CHART

vs

versus

WHO

Mezinárodní zdravotnická organizace
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9. Teze v angličtině
Introduction:
The impact of waiting time and overall treatment time on locoregional control and survival in
normofractionated radical radiotherapy for squamous cell head and neck cancer was evaluated.
There is evidence for decreased locoregional control of missed radiotherapy treatment days (one
week prolongation amounts for 7-10% loss of local control). There are three main compensation
methods for treatment gaps (1. weekend treatment days and two fractions per day to catch up; 2.
retain overall treatment time and increase dose per fraction; 3. accept protraction and give extra
fraction to compensate for gap).
Patients and methods:
Retrospective clinical study was performed to evaluate 209 patients (142 patients with locally
advanced or inoperable tumors and 67 patients with early-stage disease) with head and neck
squamous cell cancer in the period January 1998-December 2003. There were 94 patients with
laryngeal cancer, 46 patients with oropharyngeal cancer, 40 patients with nasopharyngeal cancer,
16 patients with hypopharyngeal cancer and 13 patients with oral cavity tumors. There were 16%
females and 84% males. Median age at diagnosis was 59 years (14-91 let). Median waiting time
since biopsy to radiotherapy start was 49 days (8-249 days). Median follow up was 28 months
(0-98 months). Radiotherapy prolongation appeared in our series with the median prolongation
of 5 days (range 0-25).
All patients received radical external beam radiation therapy. Computed tomography
localization of target volume was used for 3D radiotherapy treatment planning. Patients were
treated using linear accelerator. CT localization of target volume was used and 3D treatment
planning was employed. The dose of normofractionated radiotherapy to the primary tumor and
lymphadenopathy was 70 Gy in 35 fractions. The dose to electively irradiated lymph nodes at
high risk was 60 Gy and to low risk lymph nodes 50 Gy.
The data were analyzed with statistical software SPSS version 10.0. Locoregional control
(LRC) was defined as the time between the beginning of treatment and the first relapse or last
follow-up visit or death. Disease free survival (DFS) was defined as the time between start of the
treatment and the first relapse or deaths due to any cause or the date of the last follow-up visit.
Overall survival (OS) was defined as the time between start of the treatment and death due to any
cause or last follow-up visit.
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Results:
Factors affecting local control were clinical stage (P=0,024), T-stage (P=0,003), primary
tumor location (P<0,001), tumor grading (P=0,015) and radiotherapy prolongation in high grade
tumors (P=0,013). For locally advanced tumors there was 5-year locoregional control 74% for
nasopharyngeal cancer, 73% for larynx, 63% for oropharynx, 17% for oral cavity and 0% for
hypopharyngeal cancer (P0,001).
Factors influencing the 5-year disease-free survival were T-stage (P=0,007), clinical stage
(P=0,045), primary tumor location (P<0,001), tumor grading (P=0,012) and radiotherapy
prolongation in high grade tumors (P=0,025). In the presence of local relapse there was
statistically significant increase of distant metastases occurrence (P=0,001).
Statistically significant impact on the 5-year overall survival had T-stage (P<0,001), N-stage
(P<0,001), clinical stage (P<0,001), primary tumor location (P<0,001) and application of
concomitant chemoradiotherapy in locally advanced cancers (P=0,032). For locally advanced
tumors the 5-year overall survival rate was 62% for nasopharyngeal cancer, 27% for larynx, 25%
for oropharynx, 15% for oral cavity and 7% for hypopharyngeal cancer (p0,001).
Factors not significantly influencing all OS, DFS and LRC were radiotherapy prolongation
for the whole group, gender, age, waiting time, neoadjuvant CHT and in early stage application
of concomitant CHT.
Conclusions:
The study showed significant influence of overall radiotherapy treatment time on prognosis.
In high grade tumors there are data (DAHANCA and CHART trials) that accelerated
regimen is not improving results, normofractionated radiotherapy remains the mainstay of
treatment. According to our clinical data in normofractionated radiotherapy in G3/4 tumors there
was 38% decrease of locoregional control and 28% decrease of disease-free survival at 5-years
with radiotherapy prolongation four days and longer, we can conclude that radiotherapy
prolongation in normofractionated radiotherapy in grade 3/4 tumors has worse impact than in
G1/2 tumors. Our findings are supported with the preclinical studies performed on FaDu cell
lines by German group led by Michael Baumann.
On the other hand there was not significant importance of waiting time.
We should strictly comply with planned overall radiotherapy treatment time and not prolong
the radiotherapy regimen; otherwise we should compensate to overcome adverse effects of gaps
in radiotherapy treatment.
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