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Skvamózní karcinomy hlavy a krku 

Radioterapie patří mezi hlavní kurativní léčebné modality



Radioterapie nádorů hlavy a krku 
● Lokoregionální kontrola je po pooperační i definitivní léčbě  relativně vysoká – 5-leté hodnoty se obvykle 

pohybují mezi 50-90%, samozřejmě s velkou heterogenitou v závislosti na rozsahu tumoru, léčebné 

kombinaci a jednotlivých prediktivních faktorech (lokalita, HPV status apod.). 

RTOG 95-01 (poop. RT vs RCHT) 
Cooper et al. 2004 

RTOG 91-11 (larynx záchovný postup) 
Forastiere et al. 2003 

RTOG 01-29 (def. RCHT, NF vs. AF) 
Nguyen-Tan et al. 2009 



TOXICITA RADIOTERAPIE

Časná (akutní)

● Dermatitida

● Mucositida

…

● Infekce

● Bolest

● Odynofagie

● Nechutenství

● Malnutrice 

Pozdní (chronická)

● Fibróza

● Ankylostoma, trismus, 

polykací obtíže

● Neuropatie

● Atrofie

● Hyposalivace -

xerostomie

● Spasmy

● Lymfedém

● Zvýšená kazivost zubů

● Osteonekrozy

Maceda et al. J. Oral Diag. 2020;

https://radiopaedia.org/cases/mandibular-osteoradionecrosis-with-fracture



Doporučení pro péči o dutinu ústní a kůži při radioterapii



Stav výživy? Malnutrice?

Malnutrice v onkologii 

• zhoršení tolerance léčby

• vyšší riziko komplikací (infekce, zhoršení hojení 

atd.)

• zhoršení celkové prognózy onemocnění, celkového 

přežití

• psychické potíže

• zhoršení kvality života

Survival time (in days) is stratified according to nutritional status as assessed 
by NRI in patients with head and neck cancer who underwent TLE



Stav výživy? Malnutrice?



Stav výživy? Malnutrice?



Thirayan et al. ANZ J Surg . 2021



Stav výživy? Malnutrice?



Poruchy polykání

● bolestivé polykání, obava z polknutí, stenóza polykacích cest

=>  kvalita života

● insuficience velofaryngeálního uzávěru

● omezení citlivosti hrtanu a insuficience glottis

● oslabený kašlací reflex

=>    aspirace stravy    =>    vznik aspirační bronchopneumonie



Poruchy polykání

Týmy pro poruchy polykání (ORL lékař, logoped):

● předléčebné poradenství a zácvik

● diagnostika dysfagie

– bezpečnost polykání

– dostatečnost příjmu

● nastavení terapie

– režimová opatření

– dietní opatření

– ochranné manévry

● sledování FEES (Flexible Endoscopic Evaluation of
Swallowing)



Stomatologické komplikace

● Hyposalivace, změny složení slin

● Demineralizace zubní tkáně, zvýšená kazivost a 

rozpad zubů

● Změny kvality kostní tkáně – čelisti -

demineralizace, hypovaskularizace, fibróza -

osteoradionekroza

● Špatné hojení rán po extrakcích zubů po RT –

brána k přechodu infektu do čelisti! 

● Prevence: 

– Ošetření a extrakce zubů před RT  

– Specializovaná stomatologická péče po RT 

The oral health status of pre-treatment head and neck cancer 
patients. Critchlow SB, et al. Br Dent J. 2014.



Podpůrná léčba při léčbě nádorů hlavy a krku

● Otorhinolaryngolog, stomatochirurg – diagnostika a léčba

● Radiační onkolog, klinický onkolog - léčba

● Stomatolog – stomatologické ošetření 

● Nutriční tým – péče o výživu

● Gastroenterolog – případné zavedení PEG

● Algeziolog, ATB poradna, atd. 



Podpůrná léčba při léčbě nádorů hlavy a krku

Každý KOC by měl mít vypracované postupy pro komplexní péči o pacienty s ORL nádory:

● Stomatologické ošetření před léčbou

– zahájit co nejdříve, pokud víme, že pacienta čeká radioterapie

– nutný specialista, který indikuje extrakce

● Specializovaná stomatologická ambulance pro pacienty po léčbě ORL nádorů

● Nutriční skríning a intervence před léčbou i během léčby

● Nutrici sledovat v rámci follow-up dlouhodobě

● Odhalit poruchy polykání – poradny pro poruchy polykání, péče logopedická – před léčbou i po 

léčbě – REHABILITACE POLYKÁNÍ

● Další specializovaná péče podle potřeby (atheroskleroza krčních cév, psychické změny, 

neurologické změny atd. 
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