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Abstrakt a klíčová slova 

 

Práce se zabývá anatomií hlavy a krku, nádory hlavy a krku, jejich etiologií, příznaky, 

léčbou. Úvodem do radioterapie, nastíněním problematiky radioterapie, vybavením pracoviště. 

Dále procesy, které pacient musí podstoupit, aby se jeho léčba přesně naplánovala a bylo 

ozařováno nádorové ložisko při co nejmenším zatížení okolních orgánů a samotného pacienta. 

S tím souvisí počítačové zpracování CT snímků a statistické zpracování dat, které slouží pro 

zpětnou vazbu lékaři. 

  Zpracování CT snímků je důležité právě pro zakreslení nádorového ložiska a bezpečnostního 

lemu, kostěných struktur a okolních kritických orgánů.  

 

Klíčová slova: radioterapie, CT, nádory hlavy a krku, orfit, frakcionace,  konkomitantní boost, 

IMRT, IGRT, analýza přežití, Kaplan – Meierův odhad, cílový objem, tumor. 

 

 

 

 

Abstract and keywords 

 

The work deals with the anatomy of the head and neck, head and neck cancers, their 

etiology, symptoms, treatment. Introduction to radiotherapy, radiotherapy outlining issues, 

workplace equipment. Furthermore, the processes that the patient must undergo to his treatment 

was well planned and irradiation of tumor bearing with the least possible burden on the 

surrounding organs and the patient. This is connected with computer processing of CT images 

and statistical data processing, which is used for feedback to physicians. 

   Processing of CT images is very important for drawing the tumor bearing and safety flange, 

bony structures and the surrounding critical organs. 

 

Key words: radiotherapy, CT, head and neck tumors, orfit, fractionation, concomitant boost, 

IMRT, IGRT, survival analysis, Kaplan - Meier estimate, target volume, tumor. 
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Úvod 

Pod pojmem nádory hlavy a krku se rozumí nádory v oblasti ORL. Patří zde nádory 

horních cest dýchacích, polykacích cest, slinných žláz, nádory vyrůstající z kůže, nádory cév, 

nervů, hltanu a hrtanu. Nepatří zde nádory mozku. Nejčastěji se tyto nádory vyskytují u kuřáků 

a alkoholiků či lidí se špatnou hygienou dutiny ústní. Všechny tyto faktory přispívají ke špatné 

prognóze onemocnění. Přestože je většina těchto nádoru dobře klinicky vyšetřitelná, značné 

množství pacientů však přichází již v pozdních stádiích onemocnění, čímž je stížena léčba či 

úplné uzdravení.  

Po stanovení diagnózy lékařem přicházejí pacienti na onkologickou kliniku k samotné 

léčbě. Naplánování léčby pacienta je složitý proces, na kterém se podílí tým odborníků. Pacient 

jde nejdříve k onkologovi, poté přichází na CT simulátor, kde se provede CT vyšetření, které 

simuluje ozařovací podmínky. Pacientovi jsou zakresleny referenční body, podle kterých bude 

nastavováno po celou dobu ozařování. Zakreslují se nesmývatelnou barvou. Vytvoří se na míru 

orfit (fixační maska) pro fixaci hlavy, aby byla pokaždé ve stejné poloze. Poté onkolog a fyzik 

provedou plán léčby. Počítačově se modeluje nádor, kritické orgány (podle CT snímku), dávka 

ozařování podle počtu polí, ozařovací technika, délka léčby atd. Poté je pacient opět poslán na 

CT simulátor, kde je překontrolováno, zda ozařovací svazek směřuje do ozařované oblasti 

stanovené lékařem.  Pomocí laserových zaměřovačů se na kůži, v našem případě na masku, 

zakreslí definitivní značky – křížky, které budou složit pro každodenní nastavení polohy 

pacienta na ozařovači. Po několika dnech příprav může začít vlastní léčba – ozařování. Během 

léčby se provádí verifikace (ověřování správnosti nastavení a ozařování tumoru), zda nedošlo 

k nějaké odchylce. Případné odchylky vznikají např. v důsledku úbytku váhy pacienta, nebo 

zmenšením nádoru.  

Počítačové zpracování CT snímků slouží k zakreslení kritických orgánů, nádoru. Dále 

se pomocí plánovacích stanic plánuje léčba (frakcionační režim, počet ozařovaných polí, 

ozařovací technika, ozařovač atd.), následné vytvoření ozařovacího plánu. Po ukončení léčby 

vyhodnocení. Cílem je vyléčení pacienta, s čím nejmenším zatížením ionizujícího záření a 

nežádoucích účinků. 
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1 Nádory hlavy a krku 

1.1 Etiologie, epidemiologie 

Nádory oblasti hlavy a krku představují v zemích Evropské unie u mužů čtvrté nejčastější 

nádory.[1]  

Výskyt nádorů hlavy a krku u žen je nižší než u mužů a však v poslední době se 

zaznamenává stoupající počet výskytu onemocnění u žen a to s přibývajícím množstvím 

kuřaček.  

Výskyt nových nádorů oblasti hlavy a krku se na světě uvádí 363.000 ročně, počet úmrtí v 

důsledku těchto nádorů je 200.000 za rok.[1] 

Vznik nádorů v oblasti hlavy a krku má nejrůznější příčiny. Nejvíce zde působí zevní vlivy, 

jako je kuřáctví (cigarety, doutníky), alkohol. Konzumace alkoholických nápojů snižuje 

obranyschopnost organismu před karcinogenními látkami. Roli zde hrají také některé typy virů 

jako HPV ve vztahu k nádorům orofaryngu, nedostatek vitamínu A, a jeho derivátů, genetické 

predispozice, karcinogenní látky v zaměstnání (nikl, chrom, olovo, azbest, fluor, arzén, 

uhlovodíky v sazích, dehet) a expozice radiačního záření. Dále může sehrát roli nízká hygiena 

dutiny ústní.  

  Výskyt nádorů hlavy a krku se zvyšuje s věkem. Nejčastější výskyt je u osob starších 50 

let.  

 Nádory hlavy a krku jsou v 90% spinocelulární karcinomy. Ty jsou charakteristické 

především lokálním růstem a metastazováním lymfatickou cestou.  

 

 

1.2 Anatomie 

Jedná se zejména o nádory polykacího a dýchacího ústrojí, postihující rty, dutinu ústní, nos, 

paranasální dutiny, hrtan, hltan, slinné žlázy, místní lymfatickou tkáň.  Také se můžeme setkat 

s nádory v oblasti ucha, očnice a štítné žlázy. 

 

 Dutina ústní představuje rty, bukání sliznici, 2/3 jazyka, spodinu ústní, tvrdé patro, 

horní a dolní dáseň. Vzadu přechází v hltan – larynx. 

 Farynx je trubice asi 15 cm dlouhá. Dělí se na orofarynx, nasofarynx (epifarynx) a 

laryngofarynx (hypofarynx). 

 Orofarynx zahrnuje krční mandle, spodinu jazyka, měkké patro a zadní stěnu hltanu.  

 Epifarynx představuje horní část hltanu, která se spojuje s dutinou nosní.  

 Hypofarynx je spodní část hltanu, kde se nachází pyriformní siny a postkrikoidní 

oblast.  

 Hltan přechází v hrtan – larynx, jeho funkce je spojena nejen s dýcháním ale také 

tvorbou hlasu. Kostra hrtanu je tvořena chrupavkami, které jsou párové a nepárové. 

Chrupavky jsou spojeny pomocí kloubů a vazů. Hrtan můžeme rozdělit do tří 

anatomických oblastí: supraglotickou, glotickou a subglotickou.  
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 Supraglotická oblast se nachází nad hlasivkami a obsahuje hrtanovou příklopku, 

aryepiglotické řasy, arytenoidní řasy a nepárové hlasové vazy. 

 Glotická oblast představuje párové hlasové vazy, mezi nimiž je hlasová štěrbina.  

 Subglotická část se nachází pod hlasivkami a volně navazuje na průdušnici – tracheu.  

 

 

 

 
 

Obr.1 Anatomie hlavy a krku. [1] 

 

1.3 Příznaky 

Klinické příznaky jsou různé v závislosti na oblasti, kde se nádor vyskytuje. 

Nádory hlavy a krku mohou dlouhou dobu zůstat bez klinických příznaků, popřípadě 

napodobují běžná onemocnění jako zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích. 

Některé příznaky:    - ztížené dýchání nosem, pocity nedostatku dechu 

                                            - změna hlasu, chrapot 

                                            - bolest při polykání, pocit váznutí sousta, pocit cizího tělesa v krku 

                                            - zápach z úst, uvolňování zubů 
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                                            - krvavá sekrece z úst a nosu 

                                           - nehojící se boláky na rtech a v ústech v oblasti jazyka, dásní a 

vnitřní strany tváří 

                                 

Na nádorové onemocnění může poukázat také snížení tělesné hmotnosti či 

dlouhotrvající zvýšená teplota. 

Tyto všechny potíže mohou, ale nemusí, signalizovat přítomnost nádorového 

onemocnění. Každopádně je nutné při těchto příznacích vyšetření lékařem.[2] 

 

1.4 Diagnóza 

Diagnózu většinou stanovuje lékař na ORL nebo zubní lékař. Základem stanovení 

diagnózy je rodinná anamnéza a osobní anamnéza. Poté následuje klinické vyšetření. 

K diagnóze je nutný odběr tkáně na histologický rozbor. Po zjištění histologického typu nádoru 

následuje zjištění rozsahu nemoci, tzv. staiging (zda se jedná o maligní či benigní nádor). 

Nezbytná jsou i další vyšetření jako: ultrazvukové vyšetření krčních uzlina a jater, vyšetření 

krku pomocí CT, rentgenové vyšetření plic. Někdy je nutné provést vyšetření magnetickou 

rezonancí, scintigrafie kostí (nukleární medicína), neurologické vyšetření. Na stanovení 

diagnózy se podílí řada týmových odborníků – specialistů. V odborném týmu jsou zastoupeni: 

otolaryngolog – chirurg hlavy a krku, odborník na záření, klinické onkolog, odborník na 

zobrazovací diagnostiku a patolog. 

 

1.5 Stádia onemocnění 

Základem je TNM klasifikace - Tumor Nodulí Metastasis.  

T -  popisuje rozsah nádoru, a to jeho velikost nebo vztah k okolním strukturám. Rozsah 

primárního nádoru. 

N – popisuje postižení regionálních lymfatických uzlin.  

M – popisuje přítomnost či nepřítomnost metastáz. 

Přidáním číslic k těmto třem složkám je udán rozsah onemocnění, tedy: 

T0, T1, T2, T3, T4                  N0, N1, N2, N3           M0, M1 

 

TNM klinická klasifikace vypadá následovně: 

T – primární nádor 

TX – primární nádor nelze hodnotit 

T0 – bez známek primárního nádoru 

Tis – karcinom in situ 

T1, T2, T3, T4 – narůstající velikost nebo místní rozsah primárního nádoru 

 



19 

 

 

N – regionální mízní uzliny 

NX – regionální mízní uzliny nelze hodnotit 

N0 – v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy 

N1, N2, N3 – narůstající postižení regionálních mízních uzlin 

 

M – vzdálené metastázy 

MX – vzdálené metastázy nelze hodnotit 

M0 – nejsou vzdálené metastázy 

M1 – vzdálené metastázy 

 

 Dále existují podskupiny TNM. Užívají se tam, kde je třeba bližší specifikace 

především u hlavních kategorií podskupiny (př. T1a, T1b). 

 

1.6 Léčba 

Jakmile byla určena diagnóza a určen rozsah nádoru, musíme vybrat vhodnou léčbu. 

Jelikož jsou nádory hlavy a krku charakterizovány lokálním a regionálním šířením, vyplývá z 

toho i léčebná strategie, kde se klade důraz na lokální kontrolu onemocnění. Klíčovou roli hraje 

především chirurgie a radioterapie. Chemoterapie nebo biologická léčba spočívá v simultánním 

s radioterapií a tedy zesílení účinku radioterapie. Tak jako u diagnostiky, tak při terapii se na 

volbě léčby podílí řada odborníků pracujících týmu.  

 

Přehled léčebných postupů:   Chirurgie  

                                               Radioterapie 

                                               Chemoterapie 

                                               Chirurgie s předoperační a pooperační radioterapií 

                                               Radioterapie a následná chirurgie pro případ recidivy 

                                               Paliativní radioterapie 

                                               Paliativní chemoterapie 

                                               Současná chemo a radioterapie 

  

1.6.1 Chirurgie 

Jde o invazivní metodu léčby.  

Je základní léčbou u nádorů hlavy a krku. Účinnost této léčby klesá se stádiem 

onemocnění. Chirurgická léčba umožňuje odstranit primární nádor a radikálně ošetřit spádový 

lymfatický systém. Chirurgická léčba je považována za nejlepší řešení odstranění celého nádoru 
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+ bezpečnostního okraje. U časných stádií se používá samostatně a u pokročilejších stádií 

s pooperační radioterapií.  

 

1.6.2 Chemoterapie 

Jedná se o léčebnou terapii, která spočívá ve vpravování chemických látek – cytostatik do 

organismu. Zastavuje růst nádorových buněk ale taky zároveň zdravých buněk.  

 

U nádorů hlavy a krku se chemoterapie užívá jen ve dvou případech:  

a) Jako samostatná paliativní léčba metastatického onemocnění. 

b) Jako léčba lokálně pokročilých nádorů v kombinaci s radioterapií.  

Hlavně se využívá kombinace chemo-radioterapie:  

1. Neadjuvantní (chemoterapie následovaná radioterapií) 

2. Konkomitantní (současné podávání chemoterapie s radioterapií) 

3. Adjuvantní (radioterapie následovaná chemoterapií) 
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2 Radioterapie 

Radioterapie je léčebná metoda, která využívá účinků ionizujícího záření k léčbě nádorů 

popřípadě i k nenádorové radioterapii. Cílem radioterapie je dodání dávky záření do cílového 

objemu a co nejmenší poškození zdravé tkáně kolem a orgánů uložených v blízkosti nádorového 

ložiska.  

Zářením působíme přímo na buňku, kde se odehrávají určité procesy, které buňku 

poškodí a může dojít k buněčným, genetickým mutacím avšak zároveň existují mechanismy, 

které tomu zabraňují. Účinky záření na buňku se studují na tkáňových kulturách a vyhodnocují 

se z křivek buněčného přežití. 

Pro nádory hlavy a krku je radioterapeutická léčba konzervativní léčebnou modalitou. 

Vyžaduje vysoce kvalifikovaný personál a hlavně tým. Jednak pro plánování léčby ale také pro 

samotnou léčbu. 

Výhodou radioterapie u nádorů hlavy a krku je možnost prezervace orgánů, což je 

klíčové především u karcinomů jazyka nebo laryngu.  

Pro správné nastavení pacienta se používá fixační pomůcka, tzv. orfit, který se nasazuje 

na hlavu a krk pacienta a připevňuje se ke stolu. Je to z důvodu toho, aby byl nádor ozařován po 

celou dobu stejně. 

 

 

Obr.2 Orfit na hlavu a krk 
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Velkou část nádorů hlavy a krku tvoří epidermoidní karcinomy. Ty patří mezi relativně 

radiosenzitivní (reagují dobře na záření) zhoubné nádory. Toto platí také pro nediferencované 

karcinomy, které převážně postihují nosohltan. Adenokarcinomy postihují slinné žlázy, a tyto 

karcinomy jsou převážně radiorezistentní (jsou odolné vůči záření). 

Léčba nádorů hlavy a krku trvá zhruba 7 týdnů. Záleží, jaká ozařovací technika je 

zvolena a kolikrát týdně popřípadě denně bude pacient ozařován.  

Během léčby a po léčbě se vyskytují nežádoucí účinky zření. Toto je ovlivněno mnoha 

faktory. Celkovými průvodními jevy jsou nechutenství, zvýšená únava a nesoustředěnost. Další 

projevy závisí na ozařované oblasti (hrudník, páteř, břicho, pánev atd.). 

Při ozařování hlavy může dojít k závratím, pocitu na zvracení, poruchám vidění, 

nespavosti, nesoustředěnosti a bolestem hlavy. U ozařování dutiny ústní a krku přináší zejména 

polykací potíže, zvýšené zahlenění, nebo naopak suchost sliznic a ztráta chuti.  

   

 

2.1 Frakcionace 

Je ozařování jednotlivými dílčími dávkami. Frakcionace se využívá k tomu, aby 

radioterapie byla úspěšná a aby pacientovy nebylo ublíženo. Pro různé typy nádorů a 

onemocnění se používají různé frakcionační režimy. 

Frakcionaci lze rozdělit do 5 základní skupin: 

1. Normofrakcionace – jedná se o standardní režim, kdy se ozařuje 5 dní v týdnu dávkou 

2 Gy.  

2. Hypofrakcionace – ozařuje se nižším počtem frakcí než 5x týdně. Obvykle se ozařuje 

jen jednou nebo 2x týdně. Proto je tedy nutné zvýšit jednotlivou dávku. Jednotlivá 

dávka zvyšuje riziko pozdní morbidity, proto se musí snížit celková dávka nebo 

minimalizovat celkový objem. Hypofrakcionaci lze rozdělit do dvou základních skupin: 

paliativní radioterapie a HDR brachyterapie (jedná se o ozařování z velmi krátké 

vzdálenosti). 

3. Hyperfrakcionace – aplikuje se více jak 5 frakcí týdně. Tedy 2 frakce denně = 10 

frakcí týdně. Pokud se aplikují 2 frakce denně, musí se jednotlivá dávka snížit. 

Jednotlivá dávka je tedy 2x1,15 Gy/den. Užívá se jen zřídka. 

4. Protrakce – jedná se o režim, který pracuje s časovým faktorem, a to ve smyslu mínus. 

Doba celkové léčby se prodlouží oproti normofrakcionaci užitím nízké jednotlivé 

dávky. Užívá se jen výjimečně. 

5. Akcelerace – časový faktor zkracujeme. Jedná se tedy o dávku za kratší časové období 

než u normofrakcionace. Tím se zvyšuje biologická účinnost. Akcelerovaná 

radioterapie má za úkol zabránit akcelerované depopulaci, nebo ji alespoň částečně 

omezit. Je nutné si uvědomit, že pro pacienta jsou akcelerované režimy dosti náročné a 

zatěžující. Navíc se zvyšuje riziko radiační morbidity. Mezi akcelerované režimy patří: 
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Normofrakcionovaná akcelerace, hyperfrakcionovaná akcelerace, konkomitantní boost 

a kontinuální hyperfrakcionovaná akcelerace.   

 

 

                       hyperfrakcionace                                     protrakce 

 

 

                                     normofrakcionace 

                             

 

                                 akcelerace                          hypofrakcionace 

Obr.3 Schéma frakcionace [15] 

 

 

2.2 Ozařovací techniky u nádorů hlavy a krku 

 

2.2.1 Konkomitantní boost 

Je dovozen od hyperfrakcionované akcelerace. Jde o dvě ozáření denně s vyšší 

jednotlivou dávkou než u klasické hyperfrakcionace. Rozdíl je v tom, že v jeden den se 

současně ozařuje tzv. „velký objem“ (nádor + okolí), a ještě tentýž den se ozařuje tzv. „malý 

objem“ (jenom samotná nádor), s cíleným zvýšením dávky v místě nádoru. Cílový objem pro 

druhou frakci je menší než cílový objem pro frakci první. 

 Využívá se hlavně u nádorů hlavy a krku, které jsou výrazně závislé na časovém 

faktoru.  

U nádorů hlavy a krku by měl být konkomitantní boost zlatým standardem.[15] 

   

2.2.2 IMRT (Radioterapie s modulovanou intenzitou) 

Jedná se o moderní formu trojrozměrné konformní radioterapie. Využívá sofistikovaný 

hardware a software, kde se mění tvar a intenzita záření dodávané do zájmové oblasti.  
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Tato technika umožňuje ozařovat geometricky složitější cílové objemy. Umožňuje i ozáření 

s rozdílným rozložením dávky v cílovém objemu. Provádí se tzv. inverzní plánování, kdy lékař 

definuje požadované pokrytí dávkou pro plánovací cílové objemy a kritické orgány a jejich 

prioritu. Plánovací systém pak stanovuje pro každý svazek rozložení intenzity tak, aby 

prostorová distribuce dávky vyhovovala distribuci požadované. Nebo aby se jí aspoň, co nejvíce 

blížila.  

Jedná se o počítačem řízený lineární urychlovač pro přesné dodání malých dávek do 

cílového objemu.  

Využívá se ozařování více směrů. 

Tato technika je vhodná pro léčbu nádorů hlavy a krku.  

 

 

2.2.3 IGRT (Radioterapie řízená obrazem) 

Využívá se v případech, kdy se poloha cílového objemu mění v důsledku pohybu vnitřních 

orgánů. Tyto moderní ozařovače dokážou verifikovat polohu cílového objemu pomocí 

speciálního 3D systému přímo na ozařovacím přístroji. Tímto se minimalizuje ozáření zdravých 

tkání. 

Opět se jedná o počítačem řízený lineární urychlovač. Pomocí specializovaných 

počítačových programů jsou tyto obrazy porovnávány s obrazy pořízenými z CT simulátoru.  

 

 

2.3 Radioterapeutické přístroje pro radioterapii 

  Můžeme rozdělit na:  

- Přístroje pro teleterapii a brachyterapii.  

- Radioterapeutické simulátory a CT simulátory – virtuální 3D výpočetní systém pro 

plánování radioterapie. 

- Verifikační a informační systémy, dozimetrické přístroje in vivo. 

- Zařízení a přístroje pro absolutní i relativní měření svazku záření, mAs a kVp metry. 

 

 

2.3.1 Simulátor 

Slouží k zaměření cílového objemu v těle pacienta s použitím rotačních os a posuvů. 

Správné zaměření cílového objemu umožňuj realizovat ozáření dávkou předepsanou lékařem a 

současně zabezpečit minimální radiační zátěž zdravých tkání a nepřekročení dávky kritických 

orgánů. 
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Navržený ozařovací postup je ověřen opět simulátorem. 

V dnešní době se využívají nové generace CT simulátory.  

 

 

2.3.2 CT simulátor 

CT simulátor se od klasického CT přístroje liší pouze větším vyšetřovacím prostorem (pro 

umístění polohovacích a fixačních pomůcek). Má laserové zaměřovaní k vůli správnému 

nastavení pacienta do stejně polohy.  

CT simulátor se stal standardem pro simulaci většiny pacientů v radioterapii.  

Pacient, který přijde na CT Simulator si lehne na vyšetřovací stůl, radiologický asistent 

pomocí laseru nastaví správnou polohu a stůl s pacientem zajede do gantry. V sladovně pan RA 

nastaví, co se bude scanovat, v našem případě hlava a krk udělá se toposcan od poloviny 

hrudníku, až po vertex hlavy. Poté se provede kladské CT. Pokud je vše v pořádku, radiologický 

asistent zakreslí body podle, kterých bude pacient nastavován po celou dobu léčby. CT snímky 

pacienta se poté odesílají doktorovi a na plánovací systém. 

 

 

2.3.3 Výpočetní systém pro plánování 

Plánovací systém vypočítá rozložení dávky a velikost dávky ze vstupních údajů zadaných 

uživatelem do programu. 

1. Údaje o ozařovači – obsahují relativní a absolutní dozimetrické údaje o svazku záření 

pro všechny energie a druhy záření, limitní hodnoty ozařovače. Zadávají se hromadně 

při instalaci plánovacího systému. 

2. Údaje o ozařovaném objemu – obsahují údaje o anatomických strukturách, jejich tvaru, 

poloze v těle pacienta apod. Údaje lze zadávat manuálně, z digitizéru a nejlépe on line 

přenosem z CT. 

3. Údaje o léčebném záměru – obsahují geometrické údaje o vzájemné poloze 

ozařovaného objemu a svazku záření, hodnoty dávky v cílovém objemu a kritických 

orgánech. Dále frakcionace dávky. Poté se vybere ozařovací přístroj, druh záření, 

ozařovací technika. 

Jedná se o úsek tvořený několika výkonnými PC, zapojených do počítačové sítě. Na 

základě CT snímku a parametrů ozařovačů se vypočítává rozložení dávky v pacientovi.  Lékař 

zakresluje kritické orgány vůči nádorovému ložisku, aby nedošlo k jejich poškození (PTV, 

CTV, GTV). Dále o jakou léčbu se bude jednat, jak dlouho kolikrát denně. Na jakém ozařovači 

léčba bude probíhat atd.  
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2.3.4 Verifikace 

Pomáhá zajistit kvalitu radioterapeutické léčby. Vztahuje se na: 

- pacienta 

- ozařovací podmínky 

- ozařovaný objem  

- dávku 

 

Verifikační snímky zajišťují: 

- kontrolu ozařování správného objemu tkání v průběhu léčby 

- doklad o ozářeném objemu vzhledem k event. recidivě onemocnění s možností 

posouzení léčby recidivy zářením  

- doklad o ozařovaném objemu vzhledem k event. časným nebo pozdním 

postradiačním reakcím 
- doklad o ozářeném objemu vzhledem k event. stížnostem pacienta.  

 

2.3.5 Ozařovače 

Slouží k přímé aplikaci dávky ionizujícího záření do cílového objemu. Jako zdroj záření se 

využívá radioaktivní izotop nebo generátor záření.  

Zdroj ionizujícího záření je radioizotop 
60

Co nebo 
137

Cs. 

Zdrojem ionizujícího záření je generátor a to Röntgenova elektronka nebo urychlovač 

částic. 

 

                                    

2.3.6 Lineární urychlovače 

Dělí se na elektrostatické a vysokofrekvenční. 

Elektrostatické – vyznačují se tím, že nabité částice jsou přímo urychlovány v urychlovací 

trubici, na jejíž elektrody se přivádí vysoké stejnosměrné napětí ze zdroje. 

Vysokofrekvenční – se používají k urychlování buď soustavou válcových elektrod, nebo 

dutinových rezonátorů s postupnou nebo stojatou vlnou.  

Všechny urychlovače urychlují elektrony pomocí mikrovlnného záření a mají 4 základní 

části: modulátor, zdroj elektronů, vysokofrekvenční zdroj a urychlovací strukturu.  

Lineární urychlovače se dělí na nízko-, vysoko- a středně energetické.  

Nízkoenergetické – energie 4 nebo 6 MV. 

Vysokoenergetické – energie 15 – 25 MV.  

Středněenergetické – energie 8 nebo 10 MV. 
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Lineární urychlovače jsou vhodné pro ozařování nádorů hlavy a krku ozařovací technikou 

IMRT.  

Na onkologické klinice FNO jsou dva lineární urychlovače a Elekta Sinergy (umožňuje 

radioterapii s modulovanou intenzitou IMRT) a Elekta Precise (umožňuje radioterapii řízenou 

obrazem IGRT).  

   

 

Obr.4 Elekta Sinergy. [9] 

 

 

Obr.5 Elekta Precise [10] 
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2.3.7 Stereotaktická radioterapie - CyberKnife 

 Jedná se o robotický ozařovač. Funguje podobně jako gama nůž. Jedná se o stereotaktické 

radiochirurgické zařízení. Ozařuje s 10x – 30x lepší přesností než jiné lineární urychlovače.  

Nejprve se provedou snímky na CT simulátoru. Po nascanovaní se digitální data pošlou do 

pracovní stanice Cyberknifu, kde se provádí plánováni. Používá se speciální CyberKnife 

software pro vytvoření léčebného plánu.  

CyberKnife je pomocí robotického ramene schopen vysílat svazek velmi tenkých paprsků 

z téměř každé pozice a ozařované místo i robotické rameno jsou nepřetržitě monitorovány a 

kontrolovány počítačem. Reaguje na sebemenší pohyby pacienta, tak aby nedošlo k poškození 

zdravé tkáně. [3] 

Nespecializuje se jen na nádory v oblasti hlavy a mozku, ale i na nádory v jiných oblastech 

těla. 

 

 

Obr.6 CyberKnife [3] 
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3 Princip ("algoritmus") hodnocení CT snímku lékařem 

  Ucelený systém psaní algoritmu pro CT snímky bohužel není. Každý lékař popisuje 

snímky po svém. Existuje kniha, jak popisovat snímky ale není to stála předloha, jen možnost, 

jak popisovat snímky. Hlavní je popsat, co lékař vidí, ať už je to patologie nebo normální obraz. 

Chybou je nepopsat fyziologický nález. 

 Hodnocení CT snímku je věc lékařů radiologů na radiodiagnostice. Lékaři na radioterapii 

dostávají již popsané snímky a s těmi pracují. V případě nejasností se obrací na radiologa.  

 

Příklad popisu CT snímku mozku radiodiagnostikem: 

Kostní struktury lební báze bez zřetelné patologie, vnitřní zvukovody symetrické, 

obvyklá vzdušnost zachyceného úseku paranasálních dutin. 4 komora je dislokovaná kraniálně, 

ve vermis hypodenzní (s nižší hustotou) expanze šíře 34 mm, vlevo na ní nasedá prstenec šíře 

16mm, další dorzálně šíře 23mm. 3 komora šíře 9mm, hraniční šíře postranních komor a 

subarachnoideálního prostorů, struktury střední linie bez známek přetlaku. Rozložení šedé a bíle 

hmoty je pravidelné, nejsou známky krvácení. Sklerotické změny v sifonech karotid.  

Závěr: mnohočetná metastáze v mozečku i.v. aplikace, k.l neprovedena, krátký interval od 

posledního jídla. 

 

 

3.1 Zakreslení cílových objemů, kritické orgány 

  Při příchodu pacienta na radioterapii je opět pacient podroben CT vyšetření. Zásadním 

krokem je zakreslení cílových objemů (dle doporučení ICRU 50 a 62 International Commission 

on Radiation Units and Measurements) do získané obrazové dokumentace. 

Zakreslení se provádí v počítačových programech pro plánování radioterapeutické léčby (ve 

FNO je to plánovací systém ONCENTRA). Lékař stanovuje: 

 Kritické orgány: jedná se o struktury, které jsou v okolí ozařovaného objemu a mohly 

by být tímto ozářením poškozeny, a proto je nutné je chránit před vysokými dávkami 

záření. U nádorů hlavy a krku se jedná především o míchu, parotidy, sliznice 

pharyngeální. 

 Cílové objemy: jedná se o oblast nádoru nebo oblasti vysoce rizikové z postižení 

nádorem. Zde se rozlišuje: 

GTV – jde o objem nádoru rozlišitelný na zobrazovacích a klinických vyšetření. 

CTV – jedná se o objem zahrnující GTV, rozšířený o oblast možného, neprokázaného 

šíření nádoru, 

PTV – objem zahrnující CTV rozšířený o určitý bezpečnostní lem. Tento lem bere 

v potaz nejistoty související s nepřesnostmi radioterapie a pohybu tkání v pacientovi. 

V praxi lékař musí zakreslit manuálně nádorové ložisko – cílový objem. A tak samo i 

kritické orgány.   
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3.1.1 Toleranční dávky 

Pro jednotlivé orgány jsou odhadnuty toleranční dávky TD. [16] Jsou obvykle udávány 

ve tvaru TD 5/5 nebo 50/5. Toleranční dávka TD je pro vznik pravděpodobnostního 

postradiačního výskytu poškození. Pro míchu je TD5/5 je 50Gy a pro TD50/5 je 60Gy. Nad tyto 

dávky dochází k poškození míchy -  radiační myelopatii. Při ozařování nádorů hlavy a krku 

pacient dostane celkovou dávku asi 70Gy. Z tolerančních dávek lze vidět, že mícha může dostat 

max. 50Gy. Dalším kritickým orgánem jsou slinné žlázy. Pro celou slinnou žlázu a její 

zachování funkce je dávky menší než 26Gy. Je jasné, že při ozařování nádory hlavy a krku 

slinné žlázy mohou dostat dávky mnohem vyšší. U slinných žláz je silná závislost na objemu 

orgánu. Možný vznik akutní xerostomie. Dalším kritickým orgánem je sliznice dutiny ústní a 

polykací cesty. TD pro 60Gy by neměla být větší než 12Gy/T. Akutní radiační poškození je 

erytém, ulcerace a pozdní fibróza měkkých tkání. U nádorů hlavy a krku je důležité zakreslení 

kritických orgánů a rozložení dávky do jednotlivých frakcí.  

    

3.1.2 Možné subjektivní odchylky  

Největší chyby nepřesnosti a nejistoty vznikají právě při stanovení GTV a CTV.  

Asi největší chyby vznikají při zakreslení CTV z hlediska geometrických chyb. Pokud by se tato 

chyba vyskytla, lze tomu předejít tak, že několik lékařů zakreslí pro téhož pacienta CTV a 

vypočítá se průměrná poloha její standardní odchylka.  

 Pro stanovení cílových objemů je vhodné využití všech dostupných zobrazovacích 

metod (CT, PET, PET/CT, MR, event. endoskopická a klinická vyšetření) a konzultace 

s radiodiagnostikem. 

 

3.1.3 Zautomatizování procesu zakreslování 

V dnešní době by bylo výhodné proces zakreslování cílových objemu zautomatizovat 

(pro zmenšen odchylek a chyb při plánování a také zkrácení doby) aby lékař nemusel 

zakreslovat cílový objem a kritické orgány na jednotlivých řezech CT. Bohužel zatím to tak 

nefunguje. Mnoho lidí po celém světě se tímto problémem zabývá, ale bohužel k plnému 

zautomatizování zakreslování cílových objemů se ještě nedospělo. Částečné zautomatizování 

např.ve FNO onkologické klinice je. Pokud se bude jednat o pravidelný tumor, lze použít tzv. 

autointerpolaci. Tedy lékař zakreslí nádor např. na každém pátém řezu a zbytek se dovykreslí. 

Popřípadě u nádorů plic lze využít tzv. kouzelnou hůlku, kdy se klikne do určitého místa s 

jasnou denzitou a vytvoří se kontura. Kouzelná hůlka je 2D projekce i 3D projekce pro řez i celý 

objem. U plic se to používá hojně, ale nelze to zase využít pro všechny tumory různě 

lokalizované. Dále existují autosegmentační režimy. Jedná se o režim automatické konturace, 
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ten se využívá například u nádorů prostaty. Zde je to vždy víceméně stejné: rectum, vesica urea, 

caput femori, toto může plánovací systém udělat sám. Opět se to ale dá použít pouze u nádorů 

prostaty.  

  Lze říci, že při konturování PTV může pomoci  autointerpolace, tedy lékař řezy 

vynechává a jen kontroluje, jak se mění tumor a pokud je pravidelný, tak tím lépe.  

 Další problém, který nastává je ten, že některé tumory nelze vůbec vidět, tudíž se musí 

použít fůze CT/MRI nebo PET/CT aby se tumor mohl vůbec zakreslit. 

 Částečně automatizovaně lze zakreslit určité kritické orgány.  
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4 Program FOTOM 

 Po konzultaci s panem Doc. Ing. Lačezarem Ličevem CS. jsem mohla systém Fotom 

použít pro tuto práci s cílem pro zakreslování tumoru . Program Fotom slouží pro 

proměřování objektů pomocí jednosnímkové fotogrammetrické metody. Systém pracuje s 

jednotlivými naskenovanými snímky (BMP).  

Nyní systém Fotom obsahuje tyto moduly:  

 

Fotom 1 - který slouží k zadávání zájmových bodů a objektů na snímku.  

Fotom 2 – v něm se může provádět syntéza více snímků 

Fotom 3 – umožňuje 3D zobrazení v prostoru  

Fotom 4 – slouží pro 2D animaci snímků 

 

 Ve Fotomu 1 se zakresluje cílový objem, tedy nádor. Musí se nastavit velikost formátu, 

souřadnice vlícovacích bodů, parametry vnější orientace snímku a distanc. Poté se tyto hodnoty 

uloží a můžeme přejít k zakreslování cílového objemu. Na hranicích se označí body a proloží se 

polygon, čímž se zakreslí objekt. Toto se provede na všech snímcích, kde je viditelný nádor. 

Poté se může přejít k Fotomu 2, kde se zjistí objem a plocha cílového objektu. Toto generuje 

software automaticky. Ve Fotomu 3 pak se pouze zadá 3D model a opět automaticky 

vygeneruje 3D model zakresleného cílového objemu.  Toto se provede jak pro původní CT 

snímky tak pro CT snímky pořízené během léčby. Je tedy možné porovnat, zda došlo ke změně 

velikosti nádoru.  
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5 Statistická analýza dat 

   Pojem statistika slouží k označení : - statistických údajů a jejich funkcí 

                                                                      - statistické činnosti 

                                                                      - statistické teorie 

                                                                      - matematické statistiky 

Nejběžnějším druhem statistického výzkume je tzv. výběrové šetření , kdy je statistik 

pouze pasivním pozorovatelem. Zkoumaná část populace se nazývá výběr nebo výběrový 

soubor.  

5.1 Explorační analýza 

Jedná se o první krok k odhalení informací, které jsou skryté ve velkém množství 

proměnných a jejich variant. To znamená uspořádání proměnných do názornější formy a jejich 

popis několika málo hodnotami, které by obsahovaly co největší množství informací 

obsažených v původním souboru. [7] 

Proměnná kvalitativní (kategoriální, slovní) – nemůžeme ji měřit, můžeme ji zařadit do tříd.   

Varianty kvalitativní proměnné nazýváme kategoriemi. Podle vztahu se dělí na dvě základní 

skupiny:  

 Proměnná nominální – nabývá rovnocenných variant (pohlaví, národnost…) 

 Proměnná ordinální -  tvoří přechod mezi kvalitativními a kvantitativními proměnnými. 

 

5.1.1 Kvalitativní proměnná – grafické znázornění 

Pro lepší názornost, se užívají grafy. Pro nominální proměnnou se používají dva grafy: 

 Histogram – sloupcový graf. Na jednu osu vynášíme varianty a na druhou stranu jejich 

četnost.  

 Výsečový graf  - koláčový graf. Prezentuje relativní četnosti jednotlivých variant 

proměnné.  

 Krabicový graf  
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5.2 Analýza závislostí 

V případě, že znak X působí na znak Y, ale znak Y už nepůsobí na znak X, se jedná o 

jednostrannou závislost. 

Pakliže znak X ovlivňuje znak Y a znak Y zpětně působí na znak X. Jedná se o závislost 

oboustrannou. 

 

Typ znaku X Typ znaku Y   

 Kategoriální  Ordinální Kvantitativní 

Kategoriální Analýza záv. 

v kontingenčních tabulkách 

Analýza záv. v asociačních 

tabulkách 

  

Ordinální  Analýza záv. 

Ordinálních znaků 

 

Kvantitativní   Analýza záv. 

V normálním rozdělení 

 

 

5.2.1 Analýza závislostí kontingenční tabulky 

Kontingenční tabulka vzniká setříděním prvků výběru podle variant dvou kategoriálních 

znaků. V kontingenční tabulce jsou uspořádány absolutní četnosti.  

Kontingenční tabulka mlže být rozšířena o další číselné charakteristiky: 

 Marginální četnost 

 Celkový rozsah výběru 

 Relativní četnost 

 Řádková relativní četnost 

 Sloupcová relativní četnost 

Grafickou obdobou může být mozaikový graf. Mozaikový graf se skládá z r řad obdélníků, 

přičemž, r je počet variant znaku X. Každá řada obsahuje s obdélníků, přičemž s je počet 

variant znaku Y.  Výšky jednotlivých řad obdélníků odpovídají příslušným marginálním 

četnostem.  Šířky jednotlivých obdélníků v jednotlivých řadách odpovídají příslušným 

řádkovým relativním četnostem. [7] 

Čím je mozaikový graf členitější, tím silnější je závislost mezi znaky X a Y. 
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6 Analýza přežití 

Jedná se o statistickou metodu, která se zabývá existencí pozorovaných subjektů v čase 

a změnou jejich stavu. Umožňuje zhodnotit úspěšnost léčby nebo provedení operačního 

zákroku.  

Pojem analýza přežití se užívá k popisu takových dat, která se vztahují k určitému 

přesně vymezenému období, jehož konec je stanoven konkrétní událostí. Klíčovým parametrem 

pro toto hodnocení je přežití. Analýza přežití odpovídá na otázku, zda a jakým způsobem závisí 

doba přežití jednotlivce nebo skupiny jednotlivců stejných vlastností na jednom nebo více 

sledovaných faktorech. Sledovanou událostí může být např. úmrtí, výskyt onemocnění, návrat 

onemocnění, uzdravení nebo jakákoliv jiná událost. V radioterapii se jedná hlavně o dobu do 

relapsu a dobu do úmrtí.   

Cílem analýzy přežití je odhalit, které z možných faktorů připadajících v úvahu 

skutečně na dobu přežití působí a ovlivňují tak pravděpodobnost, že určitá událost (nejčastěji 

úmrtí) nastane dříve či později.                         

 

 

6.1 Funkce přežití 

Funkce přežití udává pravděpodobnost přežití jedince. [13] Značí se S (t). Tedy S (t) 

udává pravděpodobnost, že sledovaná událost nastane později než v čase t, tedy u dané osoby se 

nevyskytne událost alespoň do doby t. Graf této pravděpodobnosti v čase se nazývá křivka 

přežití. Funkce přežití může nabývat pouze hodnot mezi 0 a 1, kdy hodnotu 0 má  v počátečním 

čase a hodnotou 1 při výskytu poslední události. 

Důležitá je délka sledování, aby bylo možné odhadnout skutečný křivky přežití.  

Klesající riziková funkce je vhodná pro popis chování většiny typů rakoviny, kde je 

úmrtnost v důsledku rakoviny nejvyšší v okamžiku určení diagnózy ve studii a poté klesá 

s časem. 

 

 

6.2 Charakteristika dat 

S tzv. daty přežití pracujeme, když je naším cílem studovat čas, který uplynul od určitého 

počátečního bodu sledování do výskytu dané události. Tímto počátečním bodem je obvykle 

nějaká medicínská intervence, jako prvotní diagnóza nemoci, nebo třeba začátek léčby 

v klinických studiích. Konečnou událostí pak může být smrt nebo předem určená událost, která 

nás zajímá. Metody analýzy přežití jsou tedy metody zabývající se popisem doby přežití neboli 

doby mezi těmito dvěma předem stanovenými událostmi. 

Hlavním cílem v analýze přežití je odhad pravděpodobnosti přežití v čase.  
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6.3 Cenzorování 

Obecně si pod pojmem cenzura nebo cenzorování můžeme představit kontrolu a následné 

omezení nějakého většího celku dat. U analýzy přežití se soubor dat oprostí od těch, které mají 

vliv na zpracování.  

Cenzorování je vypuštění pacienta ze studie. 

Cenzorování odráží situaci, kdy máme k dispozici nekompletní informace o době přežití 

některých jedinců, to znamená, že neznáme přesný čas od začátku sledování do výskytu 

události, která nás zajímá. 

Rozlišují se tři druhy cenzorování: cenzorování zprava, intervalové cenzorování a 

cenzorování zleva. 

 

Obr.7 Doba přežití a cenzorování [14] 

 

1) Cenzorování zprava – je nejčastější. Znamená, že sledovaná událost nastala až po 

ukončení studie – sledování daného pacienta. Hlavní důvody pro výskyt cenzorování 

zprava: - konec studie – studie byla ukončena s tím, že u pacienta nenastala sledovaná 

událost. 

             - ztracení ze sledování – pacient opustil studii v jejím průběhu. 

             - vyřazení ze studie – osoba je vyřazena ze studie. 

2) Intervalové cenzorování – nastává v případě, že sledovaná událost nastala mezi dvěma 

následujícími časy. Dochází k tomu tehdy, kdy není možné pacienta kontinuálně 

sledovat. 

3) Cenzorování zleva – nastává tehdy, jestliže sledovaná událost nastala před zahájením 

studie, ale nevíme, kdy přesně. 
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6.4 Metody odhadu funkce přežití 

Lze rozdělit do dvou skupin: 

 Parametrické metody – předpokládá se, že data přežití sledují specifické rozložení.  

 Neparametrické metody – nevyžadují žádné předpoklady o rozložení pravděpodobnosti 

doby přežití. Mezi nejznámější neparametrické metody patří Kaplan-Meierova metoda a 

Life Tables metoda. 

 

6.5 Kaplan-Meierův odhad 

Je založen přímo na pozorovaných časech přežití. Jedná se o metodu neparametrickou.  

Principem výpočtu je tzv. product-limit metoda odhadující celkovou pravděpodobnost přežití na 

základě pravděpodobností přežití jednotlivých časových úseků v průběhu sledování. Před 

začátkem samotné Kaplan-Meierovi metody je nutné rozdělit dobu, po kterou jedince 

pozorujeme, na jednotlivé časové intervaly. V každém tomto intervalu se nachází jedna 

pozorovaná událost (smrt, návrat příznaků, atd.). Čas kdy, k této události dochází, je zároveň 

počátkem jednotlivých intervalů. [12]  

Dále je nutné zjistit časy, kdy pro jednotlivé časové intervaly nastala námi pozorovaná 

událost, počty pacientů s událostí pro každý z těchto časů a počty pacientů pozorovaný právě 

doby tj. 

Pokud by se ve studii vyskytla skupina, ve které nedošlo k žádné události, označuje se 

jako skupina v riziku.  

Pokud se v dané skupině nachází cenzorovaný jedinec, započítává se do skupiny v riziku, 

ale nezapočítává se do počtu pacientů s událostí. Odhad funkce přežití je cenzorováním 

ovlivněn. Cenzorovaní pacienti se postupně odstraňují ze skupiny pacientů v riziku pro 

příslušné výpočty. [12] 

Čas přežití je většinou měřen v jednotkách odpovídajících kalendářnímu roku. 
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6.5.1 Grafické znázornění Kaplan-Meierovi křivky 

  Kaplan-Meierův odhad funkce přežití má podobu schodovité funkce, ve které 

pravděpodobnost přežití klesá v každém okamžiku události. Naopak mezi sousedními časy 

úmrtí je funkce přežití konstantní. 

Jestliže nastane sledovaná událost, dojde k poklesu funkce v odpovídajícím čase. [13] 

V cenzorovaných časech se křivka nemění. 

 

 
 

Obr.8 Kaplan – Meierova křivka. [14] 
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7 Počítačové zpracování CT snímku 

Dokumentace i CT snímky mi byly poskytnuty z FNO kliniky onkologické. 

Na začátek bude uvedena kazuistika pacienta, který byl léčen právě na této klinice. 

  

 

7.1 Kazuistika 

Muž, 62 let. 

RA: otec + 82 infarkt, matka – léčena na tyreopatii, hypotenze, alzheimerova nemoc. 

OA: běžné dětské nemoci, hypertenze 0, onemocnění srdce 0, onemocnění plic 0, ledvin 0, jater 

0, DM 0, pyróza, hyperurikémie, operace stp. Cholecystektomie, st. p. opakovaných operacích 

kolen a loktů úrazy 0. 

AA: alergii na léky neguje, jiné alergie – seno, pyly, byl vyšetřen alergologem. 

RF: alkohol příležitostně, nekouří již 30 let. 

NO: pacient vyšetřen na ORL 7/2011 pro paresu NRL vpravo, v rámci dovyšetření provedena 

MR hlavy a krku, zjištěn tumor hrtanu v oblasti piriformního sinu s destrukcí štítné chrupavky. 

Asi 2 měsíce chrapot, subj. se dýchá hůř, horší i polykání, pocit knedlíku v krku, bolesti v krku, 

vystřeluje do pravého ucha. Lékařem indikován k direktní laryngoskopii v celkové anestezii.  

Status localis: 

Uši: retroaurikulármně klidné, otoskopicky bilaterálně zevní zvukovody klidné, bubínky šedé, 

celistvé, konturované s reflexem. 

Nos: septum přímé, průduchy volné, sliznice bledé, klidné, bez sekrece. 

Nosohltan: klidný, volný. 

Dutina ústní: sliznice bledé, klidné, vývody slinných žláz klidné, dentice sanovaná, jazyk plazí 

předem, bez povlaku, slina čistá. 

Hltan: patrové oblouky symetrické, klidné, mandle zanořeny, bez povlaků, bez fixace, retence, 

zadní stěna klidná. 

Hrtan: epiglottis lehce oteklá, bledá, pyriformní recesus vpravo oteklý s nerovnostmi a bělavými 

povlaky, vlevo recesus volný, pravá strana hrtanu nehybná, respirační štěrbina volná, hlasivka 

vlevo hybná, hladká, bledá. 

 

Laboratorní a paraklinické vyšetření: 

USG krku a břicha: Tu laryngu – hypofaryngu vpravo s meta postižením reg. uzlin 3 sektoru. 

Ostatní uzliny se tvarem i echogenitou liší od dříve uvedených a patří zřejmě jen reaktivní 

lymfadenopatií. Steatóza jaterní.  

MRI krku: patol. hmoty laryngu vpravo v úrovni pravých hlas.vazů, hmoty výrazněji infiltrují 

stěnu pharyngu dorsolaterálně vpravo do úrovně aryepiglotické řasy kaudálně, celkový rozsah 

asi 31 23 50mm. Post kontrastně se hmoty intenzivně nehomogenně sytí, ohraničení z větší 
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části ostré, usurpace zadní dolní části št. Chrupavky a také okraje cricoidní chrupavky vpravo, 

oblast subglotis beze změn. 

 

Průběh: Pacient hospitalizován pro paresu NLR vpravo při susp. Pgaryngolaryngealním 

tumoru. Dne 24. 8. 2011 provedena direktní laryngoskopie a ezofagoskopie v celkové anestezii. 

Dle pooperačního nálezu se jedná o rozsáhlý tumor piriformního sinu. Dle zobrazovacích 

vyšetření (MRI, USG krku a břicha) 31 23 50mm rozsáhlý tumor – s usurpací okrajů štítné a 

cricoidní chrupavky vpravo. Oblast subglotis beze změn št. Žláza nezv. Uzliny nezv.  

 

Závěr: Rozsáhlý pharyngeolaryngeální tumorosní proces s hmatnými krčními uzlinami. 

Nehybná pravá hlasivka. Pokud by se jednalo o karcinom, poté T4An2M0. 

Doporučení: Klidový režim dle ORL kontrola v rámci onkologické vizity. Dle výsledku 

histologie další postup. Pokud by se jednalo o karcinom, připadá v úvahu totální laryngektomie 

s parciální laryngektomií nebo radioterapie.  

Přijat na radioterapii: 4. 10. 2011 

Souhrn diagnóz při přijetí: Hlavní onkologická diagnóza C32, hypofaryngolaryngeální 

karcinom, T4N2bM0. 

Radioterapie in cursu – aplikováno 9 frakcí v 5 dnech. 

 

DGs: hypofarynglaryngeální spinocelulární karcinom T4N2bM0, spinoca G3, nyní na 

radioterapii – postradiační otoky vchodu a nitra hrtanu s dušností, pyróza, hyperurikémie, stp, 

cholecystektomií, st.p. opakovaných operací kolen a loktů. 

Závěr: rozsáhlý pharyngolaryngeální tumor T4N2bM0. 

 

Doporučení: indikace k radiochemoterapii dne 9. 9. 2011.  
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7.2 Počítačové zpracování  

Původně bylo zamýšleno zautomatizovat zakreslení nádorového ložiska. Jak jsem již 

zmínila v předchozích kapitolách, tento proces je nesmírně obtížný, protože například u nádorů 

hlavy a krku je na snímku mnoho různých struktur, s různou denzitou. Dále by daný software 

musel nabýt vědomostí a zkušeností, které má lékař a musel umět rozeznat, anatomii od 

patologie a mnoho dalších nuancí. Tímto problémem zakreslování se v současné době zabývají 

kapacity na celém světě. 

Program Fotom neumí automaticky zakreslit tumor, a toto zakreslení se provádělo 

manuálně a poté se automaticky vytvořil 3D model tumoru a vypočítal se objem a plocha 

tumoru. Dále se zakresloval kritický orgán, a to mícha.  

 

 Zpracování CT snímků bude zaměřeno na zakreslení nádoru a kritického orgánu hlavy a 

krku, tedy míchy. 

 

7.2.1 Zpracování v programu FOTOM 

Nejdříve se musely snímky převézt z formátu DICOM na jiný vhodný formát, aby se daly 

vůbec otevřít. Tedy nejlépe na JPEG. Poté se v programu GIMP musely snímky, na kterých 

bylo nádorové ložisko převést na formát BMP. A to proto, protože program Fotom umí pracovat 

pouze se snímky ve formátu BMP. Po těchto úpravách se vybrané CT řezy uložily v programu 

ve formátu FTM. Poté se musely nastavit vhodné parametry a následně se mohlo začít 

zakreslovat nádorové ložisko. 
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7.2.2 Původní CT snímky 

 

 

Obr.9 Původní CT snímek 

 

CT snímek převedený do formátu JPEG bez zakreslení kritických orgánů. Kde lze vidět i 

nádorové ložisko v oblasti hypofaryngu. Dále lze popsat obratel, uvnitř mícha. 
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Obr.10 Zakreslení tumoru a míchy, výřez 

 

CT snímek převedený do formátu JPEG bez zakreslení kritických orgánů. Kde lze vidět i 

nádorové ložisko v oblasti hypofaryngu. Dále lze popsat obratel, uvnitř mícha – kritický orgán. 

 

 

Toto se provedlo pro všechny řezy, kde se nacházelo nádorové ložisko. Poté se mohlo 

přistoupit k vytvoření 3D modelu, který automaticky vytvoří FOTOM3.  

3D model vypadá takto: 

Bílá barva označuje řez, kde byl tumor zakreslen.   

                                                                     

              

Obr.11 3D model tumoru  
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 Následně se mohlo přistoupit k vypočítání objemu a plochy nádorů. Toto umožňuje 

FOTOM2.  

Objem (v mm
3
) a plochu (mm

2
) tumoru uvádí následující tabulky. 

 

   

Tabulka 1 Objem a plocha tumoru před léčbou 

 

 Distanc je vzdálenost jednotlivých řezů, které se nastavili po 1mm. 

 

7.2.3 Snímky pořízené během léčby - začátek 

Snímek pořízený během léčby bez zakresleného nádorového ložiska. 

 

 

Obr.12 Snímek začátek léčby, bez zakreslení tumoru a míchy 
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Následující snímek bude již se zakresleným tumorem.  

 

 
 

Obr.13 Zakreslený tumoru a míchy, začátek léčby 

 

 Zakreslení objemu se provedlo opět pro všechny snímky, kde bylo vidět nádorové ložisko a 

v programu FOTOM3 se vytvořil 3D model tumoru. 

 Model vypadá následovně: 

 

      

Obr.14 3D model tumoru v začátku léčby 

Objem a plochu nádorového ložiska uvádí následující tabulky. 
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Tabulka 2 Objem a plocha tumoru začátek léčby 

 

 

7.2.4 Snímky pořízené během léčby – konec 

Snímek pořízený na konci léčebného procesu, bez zakreslení nádorového ložiska. 

 

Obr.15 Snímek pořízený ke konci léčby, bez zakreslení cílového objemu. 
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 Další snímek – výřez je již se zakresleným nádorovým ložiskem. Vypadá následovně: 

 

Obr.16 Zakreslený tumor a mícha, konec léčby 

 

 Zakreslení se provedlo pro všechny snímky, kde byl vidět tumor. Následně se opět vytvořil 

3D model. Ten vypadá následovně: 

 

   

Obr.17 3D model tumoru na ke konci léčby 

 

 

 

 Objem a plochu nádoru ukazuje následující tabulka. 
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Tabulka 3 Objem a plocha tumoru na konci léčby 

 

 

7.3 Zhodnocení výsledků systému Fotom a porovnání s hodnocením 

lékaře 

 

Porovnání výsledků před zahájením léčby během léčby a na konci léčby.  

 

 

 

 

 

Tabulka 4 Porovnání výsledků systému Fotom 

 

 Z tabulky lze vyčíst, že objem i plocha tumoru se během léčby zmenšila.  

 

 Po konzultaci s lékařem se dospělo k závěru, že nemá smysl porovnávat mnohoútvar 

s mnohútvarem lékaře. A to z důvodu manuálního zakreslování. Jde o subjektivní rozlišení 

daného útvaru.  

 Objem1 

[mm
3
] 

Plocha1 

[mm
2
] 

Objem2 

[mm
3
] 

Plocha2 

[mm
2
] 

Objem3 

[mm
3
] 

Plocha3 

[mm
2
] 

Součet 1255,859 169,516 1174,226 293,113 537,093 133,928 
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8 Analýza dat 

Data pro tuto práci jsem získala z onkologické kliniky FNO. Jedná se o pacienty s nádory 

hlavy a krku. Data pocházejí z let 2008 -2009. Po konzultaci s lékařem jsme vybrali pouze 

určitá data, která budou následně zpracována. Tato data jsou upravena a zpracována 

v kontingenční tabulce. Viz příloha Kontingenční tabulka č. 1. 

 

8.1 Explorační analýza 

Tato část bude věnovaná explorační analýze dat.  

Explorační analýza je souhrn metod používaných pro průzkum dat z výběrového souboru.  

 

8.1.1 Zastoupení muži/ženy 

V této části se bude analyzovat zastoupení počtu mužů a žen v daném souboru. Tedy 

pacientů léčených v letech 2008 - 2009 na onkologické klinice ve FNO. 

  

 

Obr.18 Procentuální zastoupení žen a mužů 

 Z výsečového grafu lze vyčíst, že z celkového počtu 158 pacientů tvoří 15% ženy a 85% 

muži. 

85% 

15% 

Muži/ženy 

muži 

ženy 
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Obr.19 Absolutní počty v grafu 

 Z tohoto grafu lze vyčíst počet případů za čas. Tedy za 3 roky. 

 

8.1.2 Porovnání věku mužů a žen 

 

 

Obr.20 Box graf pro věk žen a mužů 
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Tabulka 5: Výpočet hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka 5 uvádí průměrný věk pacientů je velice podobný. U žen byl průměrný věk 

60,4 let a u mužů 60,3 let. Dále můžeme říci, že v analyzovaném souboru jsou zastoupeny 

pacientky ve věku 42,3 až 80,2 let a pacienti ve věku 39,8 – 84,8 let.  Dá se říci, že věkové 

rozložení mužů a žen je srovnatelné. Jedna čtvrtina žen je mladší než 54,6 let a jedna čtvrtina 

v souboru je starších než 65,1 let. U mužů je jedna čtvrtina mladších než 53,7 let a jedna 

čtvrtina starších než 66,3 let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roky 

 Ženy Muži 

Počet 23 135 

Průměr 60,4 60,3 

Medián 60,9 60,2 

Rozptyl 64,6 67,7 

Směrodatná odchylka 8,0 8,2 

Minimum 42,3 39,8 

Maximum 80,2 84,8 

Rozsah 37,9 44,9 

Dolní kvartil 54,6 53,7 

Horní kvartil 65,1 66,3 

Std. Šikmost 0,3 0,7 

Std. Špičatost 0,8 -0,3 
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8.1.3 Zastoupení jednotlivých diagnóz u žen 

 

 

Obr.21 Zastoupení diagnóz u žen 

Z toho sloupcového grafu lze vidět zastoupení jednotlivých diagnóz u žen. Nejvíce 

pacientkám byl diagnostikován Ca kořene jazyka a Ca přesahující mandli. 
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8.1.4 Zastoupení jednotlivých diagnóz u mužů 

 

Obr.22 Zastoupení diagnóz u mužů 

Z tohoto sloupcového grafu lze vyčíst zastoupení jednotlivých diagnóz u mužů. Je 

zřejmé, že u mužů bylo pozorováno širší spektrum diagnóz než u žen.  Největší výskyt byl Ca 

hrtanu – glottis a Ca přesahující mandli. 
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8.2 Analýza závislostí 

Na základě požadavků, které byly stanoveny lékařem, se budeme zabývat tím, zda je 

určitá závislost mezi věkem pacientů a jejich diagnózou.  

  Věkové rozmezí uvádí tabulky č. 2 a 3 v příloze. 

 

 

8.2.1 Závislost diagnózy na věku žen 

V praxi často zjišťujeme současně řadu znaků. Zajímá nás především vazba k jiným 

znakům. V našem případě vazba mezi diagnózou a věkem pacientů. 

  

Tabulka 6 Absolutní četnosti 

                  40-60 let     60-80let      nad80let Celkem 

 

 Ca mandle 0 1 0 1 

Ca hrtanu 1 4 0 5 

Ca hypofaryngu 1 0 0 1 

Ca kořene jazyka 1 2 1 4 

Ca orofaryngu 1 2 0 3 

Ca patrové mandle 1 1 0 2 

Ca pyriformního sinu 1 0 0 1 

Ca přesahující mandli 3 2 0 5 

Ca parafaryngu 1 0 0 1 

Celkem 10 12 1 23 

 

Tabulka 6 ukazuje jednotlivé diagnózy v daném věkovém rozmezí a řádkovou relativní 

četnost. Z tabulky lze vyčíst, že největší výskyt karcinomů u žen je mezi 60-80 rokem. 
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Obr.23 Histogram 

Tento histogram znázorňuje diagnózu a počet pacientů dané diagnózy a barevně 

přiřazeno dané věkové rozmezí. 

 

 

Obr.24 Mozaikový graf 

 Čím je mozaikový graf členitější, tím silnější závislost mezi diagnózou a věkem. 

Z grafu můžeme usuzovat na to, že by zde mohla být závislost mezi diagnózou a věkem 

pacienta.  
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8.2.2 Závislost diagnózy na věku mužů 

Po domluvě s lékařem jsme diagnózy, kde bylo zastoupení pouze 1-4 pacienti  zahrnuli 

pro přehlednost pod název ostatní. 

 

Tabulka 7 Absolutní četnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7, ukazuje zastoupení jednotlivých diagnóz v daném věkovém rozmezí a 

řádkovou absolutní četnost. Z tabulky lze vyčíst, že největší výskyt karcinomů u mužů je mezi 

60-80 rokem. Což je srovnatelní s věkovým rozmezím 40-60 let.  

 

 

 

 

 

 

 20-40 let 40-60let 60-80let nad 80let Celkem 

 

Ca hrtanu- glottis 0 7 10 1 18 

Ca hrtanu-supraglottis 0 2 5 0 7 

Ca hrtanu 0 7 7 0 14 

Ca hypofaryngu 0 3 2 0 5 

Ca kořene jazyka 0 5 4 0 9 

Ca nosohltanu 0 3 2 0 5 

Ca orofaryngu 0 6 3 0 9 

Ca pyriformního sinu 0 4 4 0 8 

Ca přesahující 1 19 19 0 39 

Ostatní 0 9 12 0 21 

Celkem 1 65 68 1 135 
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Obr.25 Histogram 

Graf znázorňuje diagnózu a počet pacientů dané diagnózy a barevně přiřazeno dané 

věkové rozmezí. 

 

 

Obr.26 Mozaikový graf 

 Obdobný jako u žen. Z grafu můžeme usuzovat na to, že by zde mohla být závislost 

mezi diagnózou a věkem pacienta.  
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9 Diagnózy 

Budeme se zabývat počtem a zastoupením jednotlivých diagnóz.  V medicíně existují 

pro onemocnění kódy, které se skládají z písmen a čísel. V radioterapii, tomu není jinak. 

Jednotlivé diagnózy mají svůj kód.  Přehled uvádí tabulka č. 4 v příloze.  

Po domluvě s lékařem (MUDr. Ing. Jakubem Cvekem Ph.D), jsme určité diagnózy 

sloučili pro přehlednost (C00+C02-C06, C01+C09-C10, C07-C08, C11, C12-C14, C30-C31, 

C32). Jelikož i po sloučení nebyly některé diagnózy zastoupeny, provedlo se další sloučení. 

Výsledek uvádí následující graf. 

 

 

Obr.27 Sloupcový graf diagnóz 

 

Graf  uvádí výskyt diagnóz po sloučení do skupin. Největší zastoupení mají diagnózy 

C01+C09 – C10 - kde lze zahrnout Ca kořene jazyka, Ca přesahující mandli, Ca mandle, Ca 

přesahující orofaryng. Druhé největší zastoupení má Ca hrtanu (C32). 
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10 Léčba 

Léčba u nádorových onemocnění hlavy a krku, je buď operativní s následnou 

radioterapií či chemoterapií nebo jen radioterapie.  Přehled uvádí tabulka č. 5 v příloze. 

 

 

 

 

Obr.28 Procentuální zastoupení léčby nádorů hlavy a krku 

Graf ukazuje, procentuální zastoupení léčby pacientů. Jde vidět, že převažuje 

radioterapeutická léčba. 
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10.1 Léčba ženy  

 

 

Obr.29 Léčba u žen 

Graf znázorňuje léčbu nádorových onemocnění hlavy a krku. Lze z toho vyčíst, že u 

diagnóz C01+C09-C10 převažuje radioterapeutická léčba, u diagnóz C12-C14 taktéž převažuje 

radioterapeutická léčba a u diagnózy C32 také. Můžeme také říci, že u některých diagnóz byla 

použita, jak radioterapie, tak operace i chemoterapie.  

 

 

Obr.30 Mozaikový graf pro léčbu žen 
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10.2 Léčba muži 

 

 

Obr.31 Léčba muži 

Graf znázorňuje léčbu nádorů hlavy a krku u mužů. Můžeme říci, že u všech kódu 

diagnóz převažuje radioterapeutická léčba. Opět lze říci, že byla použita u některých pacientů, 

jak radioterapeutická léčba v kombinaci s operací nebo chmetorepií. 

 

Obr.32 Mozaikový graf léčbu mužů 
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10.3 Léčba všech pacientů 

 

 

Obr.33 Léčba všech pacientů 

Z grafu 15, lze vidět, že u všech pacientů převládá radioterapeutická léčba. Také lze říci, 

že byly použity kombinace radioterapie a chemoterapie a radioterapie a operace. 

 

 

Obr.34 Mozaikový graf pro léčbu všech pacientů 
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11 Analýza přežití 

Vychází se z předchozích dat, kdy se budou analyzovat křivky pro celkové přežití a pro 

doby do relapsu. Je nutné si definovat celkovou dobu sledování, tj. datum zahájení léčby, datum 

úmrtí či datum relapsu. Dále se musí určit doba do události (zjistit dobu od zahájení léčby do 

dané události) a definovat zda daná událost nastala či nikoli. Pakliže nenastala, napíšeme 0, a 

když ano tak 1.  Příklad uvádí tabulka 8. 

 

Tabulka 8 Příklad sestavení tabulky pro analýzu přežití 

 

11.1 Křivky pro celkové přežití všech pacientů 

 

Tabulka 9 Souhrnný přehled 

Case Processing Summary 

Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

155 38 117 75,5% 

 

Tabulka 9 uvádí, kolik bylo pacientů, Total N je celkový počet pacientů, N of events 

značí, že 38 pacientů v době pozorování tedy v roce 2008/2009 zemřelo. 117 pacientů bylo na 

živu – cenzorováno. 

Pro názornost tabulka č. 6 v příloze uvádí v prvním sloupci čísla pacientů, tak jak je 

software seřadil, druhý uvádí dobu sledování v měsících (od nejmenší po největší),  

Datum zahájení 

Th 

Doba sledování v 

měsících 

Doba do události, resp. Doba do 

cenzorování v měsících 

Úmrtí 

3. 1.2008 10,25 10,25 0 

7. 1. 2008 13,93 7,8 1 

9. 1. 2008 25,63 25,63 0 

15. 1. 2008 31,61 9,36 1 
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třetí status 0 -  na živu, 1- zemřel, další dva sloupce udávají odhad pravděpodobnosti přežívání a 

chybu tohoto odhadu ( Cumulative Proportion Surviving at the Time, Estimate, Std. Error atd. ).  

 

 
Obr.35 Kpalan-Meierova funkce přežití 

Tento graf znázorňuje křivku přežití, pro pacienty s nádory hlavy a krku.  Jedná se o 

závislost doby do úmrtí v měsících na pravděpodobnosti přežití. Cenzorováni jsou jedinci, u 

kterých kdy nenastala sledovaná událost. To je znázorněno vertikální značkou. 
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Tabulka 10 Medián a průměr v analýze přežití 

 

 

 Odhad průměrného přežívání je 37,1 měsíce (CI- Interval spolehlivosti – 

oboustranný, kdy průměrná doba přežívání se spolehlivostí 95% je v dolní mezi 32,1a v horní 

mezi 42 měsíců), odhad mediánu (střední hodnoty nejméně 50 % hodnot je menších nebo 

rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu) je 41,9 měsíce.  

 

11.2 Křivka přežití pro doby do relapsu všech pacientů 

 

Tabulka 11 Souhrnný přehled 

Case Processing Summary 

Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

155 10 145 93,5% 

 

Souhrnný přehled kolik bylo celkem pacientů, N pacientů u kterých nastala sledovaná 

událost, tedy 10 pacientů přešlo do relapsu.  145 pacientů nenastal relaps. 

 Tabulka č 7. v příloze uvádí opět v druhém sloupci  dobu sledování v měsících, ve 

třetím status 0 – v pořádku, 1- relaps, další dva sloupce udávají odhad pravděpodobnosti 

Means and Medians for Survival Time 

Mean
a
 Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

37,060 2,509 32,142 41,978 . . . . 
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přežívání a chybu tohoto odhadu (Cumulative Proportion Surviving at the Time, Estimate, Std. 

Error atd.).  

 
Obr.36 Kaplaen-Meireova funkce přežití 

Graf ukazuje doba do relapsu v závislosti na pravděpodobnosti přežití. 
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Tabulka 12 Průměr v analýze přežití  

 

Odhad průměrné doby, než dojde k relapsu, což  je 45,2 měsíce (CI- Interval 

spolehlivosti - oboustranný, kdy průměrná doba přežívání než dojde k relapsu se spolehlivostí 

95% je  pro dolní mez je 37,8 horní mez 52,5 měsíců).  

 

11.3 Křivky pro celkové přežití muži/ženy 

V tomto případě se porovnávaly křivky pro celkové přežití pro muže a ženy.  

  

Tabulka 13 Souhrnný přehled 

 

Tabulka 13 uvádí, kolik bylo celkem žen a kolik mužů z celkového počtu pacientů. U 

kolika žen a mužů došlo ke sledované události, tedy u 4 žen došlo k úmrtí a 34 mužů taktéž.  

Tedy 82,6% žen bylo na živu a mužů to bylo 74,2%. 

Více uvádí opět tabulka č. 8 viz. příloha.  

 

 

 

Means and Medians for Survival Time 

Mean
a
 Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

45,146 3,740 37,816 52,476 . . . . 
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Obr.37 Kaplan-Meierova funkce přežití 

Graf ukazuje funkci přežití pro muže a ženy v závislosti na době a pravděpodobnosti 

přežívání. 
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Tabulka 14 Průměr v analýze přežití 

 

Odhad průměrného přežívání. U žen to bylo 22,8 měsíců a u mužů 36,2 měsíců (CI- 

Interval spolehlivosti - oboustranný, kdy průměrná doba přežívání se spolehlivostí 95%je pro 

dolní mez u žen 18,3 a horní mez 27,3 měsíce. U mužů to je 30,8 a 41,6 měsíce). 

 

11.4 Křivky pro doby do relapsu muži/ženy 

 

Tabulka 15 Souhrnný přehled 

 

Tabulka 15 udává počet žen a mužů z celkového počtu pacientů. U kolika žen došlo 

k relapsu tedy v 1 případě. U mužů v 9-ti případech.  U žen v 95,7% k relapsu nedošlo a u mužů 

v 93,2% nedošlo k relapsu. 

Tabulka č. 9. viz příloha, opět uvádí dobu sledování status, status atd. 
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Obr.38 Kaplan-Meierova funkce přežití 

 

 Graf uvádí funkci přežití pro dobu relapsu u mužů a žen. 
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Tabulka 16 Průměr v analýze přežití 

 

 

Odhad průměrné doby do relapsu, který byl u žen 26,6  měsíců a u mužů 43,6  měsíců. ( 

CI- Interval spolehlivosti- oboustranný, kdy průměrná doba přežívání než dojde k relapus se 

spolehlivostí  95%, je pro dolní mez u žen 23,9 a horní mez 29,4 měsíce a pro muže mužů  34,3 

a 52,8 měsíce). 
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12 Zhodnocení výsledků  

 

Manuální zakreslení nádoru, či kritického orgánu v programu fotom lze bez problémů. 

Automaticky umí vytvořit 3D model a vypočítat plochu a objem. Z výsledků lze usuzovat na to, 

že došlo ke zmenšení tumoru během léčby. Je samozřejmě, že kdyby to zakreslovalo více osob, 

výsledky by se lišily, a to v závislosti na schopnosti oka rozlišit hranice tumoru od okolní tkáně. 

V průměru by se však měly shodovat. Z kazuistiky je zřejmě, že pacient po radioterapeutické 

léčbě byl doporučen ještě k léčbě chemoterapeutické. 

 

V explorační analýze se dospělo k závěru, že nádory hlavy a krku postihují více muže. Na 

základě EDA je toto prokázáno pouze pro výběrový soubor. Průměrný věk u obou kategorií byl 

shodný 60 let. Medián ženy 60,9 let a muži 60,2 let. Rozptyl ženy 64,6 let a muži 67,7 let. Dále 

můžeme říci, že nejnižší věk u žen byl 42,3 a u mužů 39,8 let. Nejvyšší věk u žen byl 80,2 a u 

mužů 84,8 let. Dá se říci, že u mužů se nádory hlavy a krku vyskytují už v dřívějším věku než u 

žen. Jedna čtvrtina žen je mladší než 54,6 let a jedna čtvrtina je starších ne 65,1 let. U mužů je 

jedna čtvrtina mladších než 53,7 let a jedna čtvrtina starších než 66,3 let.  U žen se nejvíce 

vyskytoval Ca kořene jazyka a Ca přesahující mandli. U mužů to byl Ca hrtanu glottis a Ca 

přesahující mandli. Je zřejmé, že u mužů bylo pozorováno širší spektrum diagnóz než u žen. 

V analýze závislostí se zjišťovalo, zda je závislost mezi diagnózou a věkem pacient. Bylo 

zjištěno, že největší výskyt nádorů hlavy a krku, jak u mužů, tak u žen a bylo mezi 60-80 rokem.  

Léčba nádorů hlavy a krku je převážně radioterapeutická a však v některých případech se 

k radioterapii přidává chemoterapie. V některých případech je prvotní léčba operativní a poté 

následuje radioterapie.  

Celkové přežívání pacientů s nádorem hlavy a krku při sledování v roce 2008/2009  je 

75,5%.  Průměrně tito pacienti přežívali 37 měsíců. Kdy nejnižší hranice byla 32 a nejvyšší je 

42 měsíců). Pro dobu do relapsu je to 93, 5%. Tedy u těchto pacientů nedošlo po sobu sledování 

k relapsu. Průměrná doba, než došlo k replasu  je 45 měsíců. Dolní mez je 38 měsíců a horní 

mez 52 měsíců. 

Pro srovnání přežívání u žen bylo 82,6%  a u mužů to bylo 74,2%.  U žen byla doba 

přežívání v průměru 22 měsíců a u mužů to bylo 36 měsíců. 

  U doby do relapsu pro muže a ženy, kdy u žen v 95,7% k relapsu nedošlo a u mužů to 

bylo 93,2%. Odhad průměrné doby do relapsu byl u žen 37 měsíců a u mužů 44 měsíců. Kdy 

dolní mez u žen byla 24 a horní mez 29 měsíců a u mužů to bylo 34 - 53 měsíců.  
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13 Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřena na komplexní problematiku nádorových onemocnění 

hlavy a krku. Od diagnostiky nemoci přes přístrojové vybavení, zvolení vhodné léčby a její 

naplánování s následným zpracováním obrazu a vyhodnocením výsledků.  

Zpracování CT snímku jsem se rozhodla zpracovat v programu Fotom.  V tomto 

programu lze na snímcích zakreslit manuálně to, co je potřeba tedy tumor. Automatizovaně lze 

vytvořit 3D model a vypočítat objem, plochu. Dále jsem se pokoušela zjistit, zda by tento proces 

bylo možné zautomatizovat. Po konzultaci s lékařem jsem zjistila, že je to velice obtížné. Také, 

že se tímto problémem zabývá celá řada odborníků.  

Dle mého názoru je problém v tom, že pokud by se tento proces chtěl zautomatizovat 

tak, program/software by musel znát anatomii, patologii a dlouholeté zkušenosti lékaře. Dále by 

musel ze série CT snímku vybrat ty, na kterých tumor skutečně je a tento tumor rozlišit ve 

stupních šedi, což je i pro odborníka někdy docela dost obtížné a musí použít fůzi CT/MRI nebo 

PET/CT. U nádorů hlavy a krku je mnoho struktur, které mají různou denzitu. Navíc se nádory 

podobají strukturou tkáni, ze které vychází. Pokud by se řeklo, že to co je např. „bílé“ je tumor, 

bylo by to špatně, protože i jiné struktury mohou být bílé a tumor to nebude a už vyvstává 

problém. Dalším problémem je nepravidelnost tumorů. 

Myslím si, že problematika automatizace zakreslování nádorů je nesmírné obtížná a 

není možné toto vyřešit v rámci diplomové práce.  

Možné řešení bych viděla v návrhu různých funkcí – tlačítek. Lékař pokud by chtěl 

nějakým způsob upravit obraz a zviditelnit nádor, klikl by na určitou funkci, která by upravila 

obraz. Tímto způsobem by šlo ulehčit a částečně zautomatizovat práci s CT snímky. 

Statistické zpracování dat je nedílnou součástí vyhodnocování výsledků léčby. A slouží 

pro zpětnou vazbu lékaři.  

 

 



74 

 

Seznam použité literatury 

1. MEHL CS.C, MUDr. Zdeněk ; SMILEK CS.C, MUDr. Pavel; NEUWIRTHOVÁ, MUDr. 

Jana. Http://www.linkos.cz/nadory-hlavy-a-krku-c00-14-c30-32/o-nadorech-hlavy-a-krku/ 

[online]. 24.5.2006. 2006, 21.7.2010 [cit. 2011-09-20]. Www.linkos.cz. Dostupné z WWW: 

<http://www.linkos.cz/nadory-hlavy-a-krku-c00-14-c30-32/o-nadorech-hlavy-a-krku/>. 

2. Masarykův onkologický ústav. Http://www.mou.cz/cz/nadory-hlavy-a-

krku/article.html?id=39 [online]. 2009-2011 [cit. 2011-09-20]. Http://www.mou.cz/. Dostupné 

z WWW: <http://www.mou.cz/cz/nadory-hlavy-a-krku/article.html?id=39>. 

3. Www.fno.cz [online]. 2009 [cit. 2011-09-20]. Http://cyberkife.fno.cz. Dostupné z WWW: 

<http://cyberknife.fno.cz/cyberknife>. 

4. FELTL, MUDr. David; CVEK, MUDr. Jakub. Klinická radiobiologie. 1. Havlíčkův Brod : 

Tobiáš, 2008. 102 s. ISBN 978-80-7311-103-8. 

5. NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. 3. U Průhonu 22, Praha 7 : Grada Publishing, 

a.s, 2005. 542 s. ISBN 80-247-1153-2. 

6. DOROTÍK, Ing. Jan. Radioterapeutické přístroje. první. Ostravská Univerzita v Ostravě, 

Zdravotně sociální fakulta : Repronis Ostrava, 2006. 114 s. ISBN 80-7368-220-6. 

7 LITSCHMANNOVÁ, Ing. Martina. Úvod do statistiky. Ostrava: VŠB- TUO Ostrava, fakulta 

elektrotechniky a informatiky, 2001. 

8. Http://www.medicaltk.cz/ [online]. 2006/2007 [cit. 2011-10-26]. Transkontakt-medical. 

Dostupné z WWW: <http://www.medicaltk.cz/cz/Radiotherapie/013_obrazem>. 

9. Department of Radiation Oncology. [online]. 2012 [cit. 2012-01-16]. Dostupné z: 

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/radonc/treatment/synergy_1/ 

10. RADIOLOGY ONKOLOGY SYSTEM: Elekta Precise Linear Accelerator [online]. 2011 [cit. 

2012-01-16]. 

11. Statistics for biology and helath: Regression methods in biostatistics. USA: Springer, 2005, 

s. 8. ISBN 0-387-20275-7. 

12. Predikční metody pro analýzu přežití. Vysoké učení technické v Brně, 27.5.2011. Dostupné 

z: http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=39061. Bakalářská. 

Vysoké učení technické v Brně. 

13. MALÚŠKOVÁ, Denisa. Analýza kompetitivních rizik v analýze přežití. Brno, 2009. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/th/211283/prif_b/Maluskova_-_bakalarska_prace_2009.pdf. 

Bakalářská. Masarykova Univerzita 

14. Euromise: Analýza přežívání. Analýza přežívání [online]. [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 

http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=epidem&node=node145 

15. ONDRUCHOVÁ, Magdaléna. Radiobiologické modely. Ostrava, 2009. Bakalářská. 

Ostravská Univerzita v Ostravě. Vedoucí práce MUDr. David Feltl Ph. D. 

16. Radiobiologie: Zakreslení cílových objemů. Radiobiologie [online]. [cit. 2012-04-14]. 

Dostupné z: http://fbmi.sirdik.org/6-kapitola/614/6143.htmlv 

 



75 

 

Programy použité při práci 

 

1. Statgraphic 4.2.0.0 

2. Fotom 

3. SPSS – PASW Statistic 18 

4. Microsoft Office Excel 2007. Lnk 

5. GIMP 2.6.11 
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Přílohy 

1) Kontingenční tabulka č. 1: muži/ženy. 

SEX hr_pd_pd_dgslovne vek_dg Celkem 

F Karcinom hrtanu - glottis. 51 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 61 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 70 1 

  Celkem z Karcinom hrtanu - glottis.   3 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 65 1 

  Celkem z Karcinom hrtanu - supraglottis.   1 

  Karcinom hrtanu. 60 1 

  Celkem z Karcinom hrtanu.   1 

  Karcinom hypofaryngu. 57 1 

  Celkem z Karcinom hypofaryngu.   1 

  Karcinom kořene jazyka. 54 1 

  Karcinom kořene jazyka. 63 1 

  Karcinom kořene jazyka. 63 1 

  Karcinom kořene jazyka. 80 1 

  Celkem z Karcinom kořene jazyka.   4 

  Karcinom mandle. 69 1 

  Celkem z Karcinom mandle.   1 

  Karcinom orofaryngu. 59 1 

  Karcinom orofaryngu. 63 1 

  Karcinom orofaryngu. 65 1 

  Celkem z Karcinom orofaryngu.   3 

  Karcinom parafaryngu. 42 1 

  Celkem z Karcinom parafaryngu.   1 

  Karcinom patrové mandle. 55 1 

  Karcinom patrové mandle. 61 1 

  Celkem z Karcinom patrové mandle.   2 

  Karcinom přesahující mandli. 51 1 

  Karcinom přesahující mandli. 58 1 

  Karcinom přesahující mandli. 67 1 

  Karcinom přesahující mandli. 69 1 

  Celkem z Karcinom přesahující mandli.   4 

  Karcinom přesahující orofarynx. 55 1 

  Celkem z Karcinom přesahující orofarynx.   1 

  Karcinom pyriformního sinu. 52 1 

  Celkem z Karcinom pyriformního sinu.   1 



77 

 

Celkem z F     23 

M  Karcinom kořene jazyka. 67 1 

  Celkem z  Karcinom kořene jazyka.   1 

  Karcino přesahující hrtan. 71 1 

  Celkem z Karcino přesahující hrtan.   1 

  Karcinom  glottis - in situ - D02.3, klinic. stadium : 0 59 1 

  Celkem z Karcinom  glottis - in situ - D02.3, klinic. stadium : 0   1 

  Karcinom aryepiglotické řasy, hypofaryngeální strana 60 1 

  

Celkem z Karcinom aryepiglotické řasy, hypofaryngeální 

strana   1 

  Karcinom boční stěny orofaryngu. 59 1 

  Celkem z Karcinom boční stěny orofaryngu.   1 

  Karcinom hlasivky. 63 1 

  Celkem z Karcinom hlasivky.   1 

  Karcinom hrtanu - glottis 68 1 

  Celkem z Karcinom hrtanu - glottis   1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 46 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 55 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 56 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 57 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 57 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 58 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 58 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 62 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 63 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 66 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 68 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 68 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 68 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 69 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 70 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 77 1 

  Karcinom hrtanu - glottis. 85 1 

  Celkem z Karcinom hrtanu - glottis.   17 

  Karcinom hrtanu - hlasivky. 53 1 

  Celkem z Karcinom hrtanu - hlasivky.   1 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 50 1 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 60 1 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 66 1 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 66 1 
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  Karcinom hrtanu - supraglottis. 66 1 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 71 1 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 77 1 

  Celkem z Karcinom hrtanu - supraglottis.   7 

  Karcinom hrtanu. 53 1 

  Karcinom hrtanu. 53 1 

  Karcinom hrtanu. 54 1 

  Karcinom hrtanu. 54 1 

  Karcinom hrtanu. 57 1 

  Karcinom hrtanu. 57 1 

  Karcinom hrtanu. 57 1 

  Karcinom hrtanu. 61 1 

  Karcinom hrtanu. 63 1 

  Karcinom hrtanu. 65 1 

  Karcinom hrtanu. 68 1 

  Karcinom hrtanu. 68 1 

  Karcinom hrtanu. 71 1 

  Karcinom hrtanu. 77 1 

  Celkem z Karcinom hrtanu.   14 

  Karcinom hypofaringu. 59 1 

  Celkem z Karcinom hypofaringu.   1 

  Karcinom hypofaryngu. 44 1 

  Karcinom hypofaryngu. 52 1 

  Karcinom hypofaryngu. 61 1 

  Karcinom hypofaryngu. 68 1 

  Celkem z Karcinom hypofaryngu.   4 

  Karcinom kořene jazyka. 45 1 

  Karcinom kořene jazyka. 53 1 

  Karcinom kořene jazyka. 55 1 

  Karcinom kořene jazyka. 56 1 

  Karcinom kořene jazyka. 58 1 

  Karcinom kořene jazyka. 67 1 

  Karcinom kořene jazyka. 68 1 

  Karcinom kořene jazyka. 73 1 

  Celkem z Karcinom kořene jazyka.   8 

  Karcinom mandle. 51 1 

  Karcinom mandle. 66 1 

  Karcinom mandle. 72 1 

  Celkem z Karcinom mandle.   3 

  Karcinom nasofaryngu. 64 1 
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  Celkem z Karcinom nasofaryngu.   1 

  Karcinom nosohltanu. 50 1 

  Karcinom nosohltanu. 51 1 

  Karcinom nosohltanu. 56 1 

  Karcinom nosohltanu. 65 1 

  Karcinom nosohltanu. 66 1 

  Celkem z Karcinom nosohltanu.   5 

  Karcinom orofaryngu. 46 1 

  Karcinom orofaryngu. 47 1 

  Karcinom orofaryngu. 50 1 

  Karcinom orofaryngu. 52 1 

  Karcinom orofaryngu. 53 1 

  Karcinom orofaryngu. 54 1 

  Karcinom orofaryngu. 65 1 

  Karcinom orofaryngu. 72 1 

  Karcinom orofaryngu. 72 1 

  Celkem z Karcinom orofaryngu.   9 

  Karcinom patrové mandle. 54 1 

  Karcinom patrové mandle. 66 1 

  Celkem z Karcinom patrové mandle.   2 

  Karcinom postkrikoidní krajiny. 75 1 

  Celkem z Karcinom postkrikoidní krajiny.   1 

  Karcinom přesahující hrtan. 40 1 

  Karcinom přesahující hrtan. 51 1 

  Karcinom přesahující hrtan. 55 1 

  Karcinom přesahující hrtan. 59 1 

  Karcinom přesahující hrtan. 61 1 

  Karcinom přesahující hrtan. 64 1 

  Karcinom přesahující hrtan. 66 1 

  Karcinom přesahující hrtan. 76 1 

  Karcinom přesahující hrtan. 79 1 

  Celkem z Karcinom přesahující hrtan.   9 

  Karcinom přesahující hypofaryng. 61 1 

  Karcinom přesahující hypofaryng. 61 1 

  Celkem z Karcinom přesahující hypofaryng.   2 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 50 1 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 53 1 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 57 1 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 60 1 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 63 1 
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  Karcinom přesahující hypofarynx. 63 1 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 65 1 

  Celkem z Karcinom přesahující hypofarynx.   7 

  Karcinom přesahující mandli. 45 1 

  Karcinom přesahující mandli. 47 1 

  Karcinom přesahující mandli. 48 1 

  Karcinom přesahující mandli. 51 1 

  Karcinom přesahující mandli. 52 1 

  Karcinom přesahující mandli. 52 1 

  Karcinom přesahující mandli. 53 1 

  Karcinom přesahující mandli. 55 1 

  Karcinom přesahující mandli. 56 1 

  Karcinom přesahující mandli. 58 1 

  Karcinom přesahující mandli. 59 1 

  Karcinom přesahující mandli. 60 1 

  Karcinom přesahující mandli. 62 1 

  Karcinom přesahující mandli. 62 1 

  Karcinom přesahující mandli. 63 1 

  Karcinom přesahující mandli. 65 1 

  Karcinom přesahující mandli. 66 1 

  Karcinom přesahující mandli. 66 1 

  Celkem z Karcinom přesahující mandli.   18 

  Karcinom přesahující nosohltan. 66 1 

  Celkem z Karcinom přesahující nosohltan.   1 

  Karcinom přesahující orofarynx. 55 1 

  Karcinom přesahující orofarynx. 62 1 

  Karcinom přesahující orofarynx. 65 1 

  Celkem z Karcinom přesahující orofarynx.   3 

  Karcinom přesahující patrovou mandli. 53 1 

  Karcinom přesahující patrovou mandli. 64 1 

  Karcinom přesahující patrovou mandli. 66 1 

  Karcinom přesahující patrovou mandli. 67 1 

  Celkem z Karcinom přesahující patrovou mandli.   4 

  Karcinom pyriformního sinu,hypofaryngu. 58 1 

  Celkem z Karcinom pyriformního sinu,hypofaryngu.   1 

  Karcinom pyriformního sinu. 51 1 

  Karcinom pyriformního sinu. 54 1 

  Karcinom pyriformního sinu. 56 1 

  Karcinom pyriformního sinu. 58 1 

  Karcinom pyriformního sinu. 62 1 
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  Karcinom pyriformního sinu. 62 1 

  Karcinom pyriformního sinu. 65 1 

  Karcinom pyriformního sinu. 67 1 

  Celkem z Karcinom pyriformního sinu.   8 

  Karcinom subglottis. 47 1 

  Celkem z Karcinom subglottis.   1 

  Karcinom zadní stěny hypofaryngu.. 55 1 

  Celkem z Karcinom zadní stěny hypofaryngu..   1 

Celkem z M     135 

Celkový součet     158 

 

 

2) Tabulka č. 2: Ženy věkové rozmezí: 

Ženy Diagnóza 

věk v 

Dg. Celkem věk 

  Karcinom hrtanu - glottis. 51 1 40-60LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 61 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 70 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 65 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu. 60 1 60-80 LET 

  Karcinom hypofaryngu. 57 1 40-60LET 

  Karcinom kořene jazyka. 54 1 40-60LET 

  Karcinom kořene jazyka. 63 1 60-80 LET 

  Karcinom kořene jazyka. 63 1 60-80 LET 

  Karcinom kořene jazyka. 80 1 

NAD 

80LET 

  Karcinom mandle. 69 1 60-80 LET 

  Karcinom orofaryngu. 59 1 40-60LET 

  Karcinom orofaryngu. 63 1 60-80 LET 

  Karcinom orofaryngu. 65 1 60-80 LET 

  Karcinom parafaryngu. 42 1 40-60LET 

  Karcinom patrové mandle. 55 1 40-60LET 

  Karcinom patrové mandle. 61 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 51 1 40-60LET 
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  Karcinom přesahující mandli. 58 1 40-60LET 

  Karcinom přesahující mandli. 67 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 69 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující orofarynx. 55 1 40-60LET 

  Karcinom pyriformního sinu. 52 1 40-60LET 

 

 

 

3) Tabulka č. 3: Muži věkové rozmezí 

Muži Diagnóza 

věk v 

Dg. Celkem věk 

   Karcinom kořene jazyka. 67 1 60-80 LET 

  Karcino přesahující hrtan. 71 1 60-80 LET 

  Karcinom  glottis - in situ - D02.3, klinic. stadium : 0 59 1 40-60 LET 

  Karcinom aryepiglotické řasy, hypofaryngeální strana 60 1 60-80 LET 

  Karcinom boční stěny orofaryngu. 59 1 40-60 LET 

  Karcinom hlasivky. 63 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis 68 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 46 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 55 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 56 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 57 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 57 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 58 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 58 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 62 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 63 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 68 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 68 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 68 1 60-80 LET 
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  Karcinom hrtanu - glottis. 69 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 70 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 77 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - glottis. 85 1 

NAD 80 

LET 

  Karcinom hrtanu - hlasivky. 53 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 50 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 60 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 71 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 77 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu. 53 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu. 53 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu. 54 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu. 54 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu. 57 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu. 57 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu. 57 1 40-60 LET 

  Karcinom hrtanu. 61 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu. 63 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu. 65 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu. 68 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu. 68 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu. 71 1 60-80 LET 

  Karcinom hrtanu. 77 1 60-80 LET 

  Karcinom hypofaringu. 59 1 40-60 LET 

  Karcinom hypofaryngu. 44 1 40-60 LET 

  Karcinom hypofaryngu. 52 1 40-60 LET 

  Karcinom hypofaryngu. 61 1 60-80 LET 

  Karcinom hypofaryngu. 68 1 60-80 LET 
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  Karcinom kořene jazyka. 45 1 40-60 LET 

  Karcinom kořene jazyka. 53 1 40-60 LET 

  Karcinom kořene jazyka. 55 1 40-60 LET 

  Karcinom kořene jazyka. 56 1 40-60 LET 

  Karcinom kořene jazyka. 58 1 40-60 LET 

  Karcinom kořene jazyka. 67 1 60-80 LET 

  Karcinom kořene jazyka. 68 1 60-80 LET 

  Karcinom kořene jazyka. 73 1 60-80 LET 

  Karcinom mandle. 51 1 40-60 LET 

  Karcinom mandle. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom mandle. 72 1 60-80 LET 

  Karcinom nasofaryngu. 64 1 60-80 LET 

  Karcinom nosohltanu. 50 1 40-60 LET 

  Karcinom nosohltanu. 51 1 40-60 LET 

  Karcinom nosohltanu. 56 1 40-60 LET 

  Karcinom nosohltanu. 65 1 60-80 LET 

  Karcinom nosohltanu. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom orofaryngu. 46 1 40-60 LET 

  Karcinom orofaryngu. 47 1 40-60 LET 

  Karcinom orofaryngu. 50 1 40-60 LET 

  Karcinom orofaryngu. 52 1 40-60 LET 

  Karcinom orofaryngu. 53 1 40-60 LET 

  Karcinom orofaryngu. 54 1 40-60 LET 

  Karcinom orofaryngu. 65 1 60-80 LET 

  Karcinom orofaryngu. 72 1 60-80 LET 

  Karcinom orofaryngu. 72 1 60-80 LET 

  Karcinom patrové mandle. 54 1 40-60 LET 

  Karcinom patrové mandle. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom postkrikoidní krajiny. 75 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hrtan. 40 1 20-40 LET 

  Karcinom přesahující hrtan. 51 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující hrtan. 55 1 40-60 LET 
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  Karcinom přesahující hrtan. 59 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující hrtan. 61 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hrtan. 64 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hrtan. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hrtan. 76 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hrtan. 79 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hypofaryng. 61 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hypofaryng. 61 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 50 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 53 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 57 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 60 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 63 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 63 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 65 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 45 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 47 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 48 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 51 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 52 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 52 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 53 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 55 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 56 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 58 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 59 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 60 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 62 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 62 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 63 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 65 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující mandli. 66 1 60-80 LET 
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  Karcinom přesahující mandli. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující nosohltan. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující orofarynx. 55 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující orofarynx. 62 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující orofarynx. 65 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující patrovou mandli. 53 1 40-60 LET 

  Karcinom přesahující patrovou mandli. 64 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující patrovou mandli. 66 1 60-80 LET 

  Karcinom přesahující patrovou mandli. 67 1 60-80 LET 

  Karcinom pyriformního sinu,hypofaryngu. 58 1 40-60 LET 

  Karcinom pyriformního sinu. 51 1 40-60 LET 

  Karcinom pyriformního sinu. 54 1 40-60 LET 

  Karcinom pyriformního sinu. 56 1 40-60 LET 

  Karcinom pyriformního sinu. 58 1 40-60 LET 

  Karcinom pyriformního sinu. 62 1 60-80 LET 

  Karcinom pyriformního sinu. 62 1 60-80 LET 

  Karcinom pyriformního sinu. 65 1 60-80 LET 

  Karcinom pyriformního sinu. 67 1 60-80 LET 

  Karcinom subglottis. 47 1 40-60 LET 

  Karcinom zadní stěny hypofaryngu.. 55 1 40-60 LET 

 

 

4) Tabulka č. 4: Kódy diagnóz 

SEX hr_pd_pd_dgslovne Celkem kod diagnozy 

F Karcinom hrtanu - glottis. 3 C32 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 1 C32 

  Karcinom hrtanu. 1 C32 

  Karcinom hypofaryngu. 1 C13 

  Karcinom kořene jazyka. 4 C01 

  Karcinom mandle. 1 C09 

  Karcinom orofaryngu. 3 C10 
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  Karcinom parafaryngu. 1 C14 

  Karcinom patrové mandle. 2 C09 

  Karcinom přesahující mandli. 4 C09 

  Karcinom přesahující orofarynx. 1 C10 

  Karcinom pyriformního sinu. 1 C12 

Celkem z F   23   

M  Karcinom kořene jazyka. 1 C01 

  Karcino přesahující hrtan. 1 C32 

  Karcinom  glottis - in situ - D02.3, klinic. stadium : 0 1 C32 

  Karcinom aryepiglotické řasy, hypofaryngeální strana 1 C13 

  Karcinom boční stěny orofaryngu. 1 C09 

  Karcinom hlasivky. 1 C32 

  Karcinom hrtanu - glottis 1 C32 

  Karcinom hrtanu - glottis. 17 C32 

  Karcinom hrtanu - hlasivky. 1 C32 

  Karcinom hrtanu - supraglottis. 7 C32 

  Karcinom hrtanu. 14 C32 

  Karcinom hypofaringu. 1 C13 

  Karcinom hypofaryngu. 4 C13 

  Karcinom kořene jazyka. 8 C01 

  Karcinom mandle. 3 C09 

  Karcinom nasofaryngu. 1 C11 

  Karcinom nosohltanu. 5 C11 

  Karcinom orofaryngu. 9 C10 

  Karcinom patrové mandle. 2 C09 

  Karcinom postkrikoidní krajiny. 1 C13 

  Karcinom přesahující hrtan. 9 C32 

  Karcinom přesahující hypofaryng. 2 C13 

  Karcinom přesahující hypofarynx. 7 C13 

  Karcinom přesahující mandli. 18 C09 

  Karcinom přesahující nosohltan. 1 C11 

  Karcinom přesahující orofarynx. 3 C10 
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  Karcinom přesahující patrovou mandli. 4 C09 

  Karcinom pyriformního sinu,hypofaryngu. 1 C12 

  Karcinom pyriformního sinu. 8 C12 

  Karcinom subglottis. 1 C32 

  Karcinom zadní stěny hypofaryngu.. 1 C13 

Celkem z M   135   

Celkový součet   158   

 

 

5) Tabulka č. 5: Léčba muži/ženy 

hr_pd_pd_dgslovne Operace Radioterapie Chemoterapie Součet  

Kód 

diagnozy 

Karcinom hrtanu - glottis. 0 3 0 3 C32 

Karcinom hrtanu - supraglottis. 0 1 0 1 C32 

Karcinom hrtanu. 1 1 0 1 C32 

Karcinom hypofaryngu. 0 1 1 1 C13 

Karcinom kořene jazyka. 1 4 0 4 C01 

Karcinom mandle. 1 1 0 1 C09 

Karcinom orofaryngu. 2 3 1 3 C10 

Karcinom parafaryngu. 1 1 0 1 C14 

Karcinom patrové mandle. 1 2 0 2 C09 

Karcinom přesahující mandli. 1 4 0 4 C09 

Karcinom přesahující orofarynx. 0 1 1 1 C10 

Karcinom pyriformního sinu. 0 1 1 1 C12 

 Ženy celkem 8 23 4 23   

 Karcinom kořene jazyka. 1 1 0 1 C01 

Karcino přesahující hrtan. 1 1 0 1 C32 

Karcinom  glottis - in situ - D02.3, klinic. stadium : 

0 0 1 0 1 C32 

Karcinom aryepiglotické řasy, hypofaryngeální 

strana 0 1 0 1 C13 

Karcinom boční stěny orofaryngu. 1 1 0 1 C09 
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Karcinom hlasivky. 0 1 0 1 C32 

Karcinom hrtanu - glottis 0 1 0 1 C32 

Karcinom hrtanu - glottis. 2 17 1 17 C32 

Karcinom hrtanu - hlasivky. 0 1 0 1 C32 

Karcinom hrtanu - supraglottis. 2 7 1 7 C32 

Karcinom hrtanu. 0 14 6 14 C32 

Karcinom hypofaringu. 1 1 1 1 C13 

Karcinom hypofaryngu. 0 4 1 4 C13 

Karcinom kořene jazyka. 4 8 2 8 C01 

Karcinom mandle. 3 3 0 3 C09 

Karcinom nasofaryngu. 0 1 1 1 C11 

Karcinom nosohltanu. 0 5 4 5 C11 

Karcinom orofaryngu. 1 9 2 9 C10 

Karcinom patrové mandle. 2 2 1 2 C09 

Karcinom postkrikoidní krajiny. 0 1 0 1 C13 

Karcinom přesahující hrtan. 3 9 6 9 C32 

Karcinom přesahující hypofaryng. 0 2 0 2 C13 

Karcinom přesahující hypofarynx. 0 7 0 7 C13 

Karcinom přesahující mandli. 6 18 8 18 C09 

Karcinom přesahující nosohltan. 0 1 0 1 C11 

Karcinom přesahující orofarynx. 0 3 1 3 C10 

Karcinom přesahující patrovou mandli. 2 4 2 4 C09 

Karcinom pyriformního sinu,hypofaryngu. 0 1 0 1 C12 

Karcinom pyriformního sinu. 3 8 3 8 C12 

Karcinom subglottis. 0 1 0 1 C32 

Karcinom zadní stěny hypofaryngu.. 1 1 0 1 C13 

 Muži celkem 33 135 40 135   

 Celkem pacientů 41 158 44 158   
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6) Tabulka č. 6: Doby přežití:  

Survival Table 

 

Time Status 

Cumulative Proportion Surviving 

at the Time 
N of Cumulative 

Events 

N of Remaining 

Cases Estimate Std. Error 

1 ,060 dead ,994 ,006 1 154 

2 1,300 alive . . 1 153 

3 1,430 dead ,987 ,009 2 152 

4 1,700 dead ,981 ,011 3 151 

5 1,730 dead ,974 ,013 4 150 

6 1,900 dead ,968 ,014 5 149 

7 1,970 alive . . 5 148 

8 2,030 dead ,961 ,016 6 147 

9 2,040 alive . . 6 146 

10 2,170 alive . . 6 145 

11 2,300 dead ,954 ,017 7 144 

12 2,370 alive . . 7 143 

13 2,560 alive . . 7 142 

14 2,660 dead ,948 ,018 8 141 

15 2,960 alive . . 8 140 

16 2,990 alive . . 8 139 

17 3,150 alive . . 8 138 

18 3,300 dead ,941 ,019 9 137 

19 3,420 alive . . 9 136 

20 3,580 alive . . 9 135 

21 3,650 alive . . 9 134 

22 3,680 alive . . 9 133 

23 3,750 alive . . 9 132 
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24 3,810 alive . . 9 131 

25 3,840 alive . . 9 130 

26 3,910 alive . . 9 129 

27 3,940 alive . . 9 128 

28 4,070 alive . . 9 127 

29 4,160 dead ,933 ,020 10 126 

30 4,270 alive . . 10 125 

31 4,460 dead ,926 ,022 11 124 

32 4,660 dead ,918 ,023 12 123 

33 4,760 dead ,911 ,024 13 122 

34 4,860 alive . . 13 121 

35 4,930 dead ,903 ,025 14 120 

36 4,930 alive . . 14 119 

37 5,220 alive . . 14 118 

38 5,320 alive . . 14 117 

39 5,450 alive . . 14 116 

40 5,620 alive . . 14 115 

41 5,680 alive . . 14 114 

42 5,780 alive . . 14 113 

43 5,830 dead ,895 ,026 15 112 

44 5,880 alive . . 15 111 

45 5,960 dead ,887 ,027 16 110 

46 6,050 alive . . 16 109 

47 6,210 alive . . 16 108 

48 6,230 dead ,879 ,028 17 107 

49 6,440 alive . . 17 106 

50 6,570 alive . . 17 105 

51 6,570 alive . . 17 104 
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52 6,630 dead ,871 ,029 18 103 

53 6,640 alive . . 18 102 

54 6,640 alive . . 18 101 

55 6,640 alive . . 18 100 

56 6,700 dead ,862 ,030 19 99 

57 6,830 alive . . 19 98 

58 6,830 alive . . 19 97 

59 6,870 alive . . 19 96 

60 7,100 dead ,853 ,031 20 95 

61 7,390 alive . . 20 94 

62 7,400 dead ,844 ,032 21 93 

63 7,560 alive . . 21 92 

64 7,720 alive . . 21 91 

65 7,800 dead ,835 ,033 22 90 

66 8,020 alive . . 22 89 

67 8,050 alive . . 22 88 

68 8,130 dead . . 23 87 

69 8,130 dead ,816 ,035 24 86 

70 8,340 alive . . 24 85 

71 8,610 alive . . 24 84 

72 8,830 dead ,806 ,035 25 83 

73 8,900 alive . . 25 82 

74 8,970 alive . . 25 81 

75 9,100 alive . . 25 80 

76 9,300 alive . . 25 79 

77 9,360 dead ,796 ,036 26 78 

78 9,430 alive . . 26 77 

79 9,490 alive . . 26 76 
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80 9,530 alive . . 26 75 

81 9,560 alive . . 26 74 

82 9,660 alive . . 26 73 

83 10,180 alive . . 26 72 

84 10,250 alive . . 26 71 

85 10,250 alive . . 26 70 

86 10,280 alive . . 26 69 

87 10,700 dead ,784 ,038 27 68 

88 11,130 dead ,773 ,039 28 67 

89 11,260 dead ,761 ,040 29 66 

90 11,300 alive . . 29 65 

91 11,300 alive . . 29 64 

92 11,500 alive . . 29 63 

93 11,530 alive . . 29 62 

94 11,990 alive . . 29 61 

95 12,020 alive . . 29 60 

96 12,160 alive . . 29 59 

97 12,190 alive . . 29 58 

98 12,290 alive . . 29 57 

99 12,500 dead ,748 ,041 30 56 

100 12,520 alive . . 30 55 

101 12,680 alive . . 30 54 

102 12,880 alive . . 30 53 

103 12,880 alive . . 30 52 

104 12,880 alive . . 30 51 

105 13,110 alive . . 30 50 

106 13,130 dead ,733 ,043 31 49 

107 13,340 alive . . 31 48 
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108 13,460 dead ,718 ,045 32 47 

109 13,540 alive . . 32 46 

110 13,560 dead ,702 ,047 33 45 

111 13,600 alive . . 33 44 

112 13,800 alive . . 33 43 

113 13,860 alive . . 33 42 

114 13,960 dead ,685 ,048 34 41 

115 14,000 alive . . 34 40 

116 14,030 alive . . 34 39 

117 14,100 dead ,668 ,050 35 38 

118 14,190 alive . . 35 37 

119 14,390 alive . . 35 36 

120 14,460 alive . . 35 35 

121 14,530 dead ,649 ,052 36 34 

122 14,650 alive . . 36 33 

123 14,850 alive . . 36 32 

124 14,980 alive . . 36 31 

125 15,240 alive . . 36 30 

126 15,460 dead ,627 ,055 37 29 

127 15,900 dead ,605 ,057 38 28 

128 16,100 alive . . 38 27 

129 16,460 alive . . 38 26 

130 16,760 alive . . 38 25 

131 16,950 alive . . 38 24 

132 17,150 alive . . 38 23 

133 17,640 alive . . 38 22 

134 18,140 alive . . 38 21 

135 18,140 alive . . 38 20 
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136 18,790 alive . . 38 19 

137 19,090 alive . . 38 18 

138 19,680 alive . . 38 17 

139 19,810 alive . . 38 16 

140 20,830 alive . . 38 15 

141 20,900 alive . . 38 14 

142 22,050 alive . . 38 13 

143 22,310 alive . . 38 12 

144 23,260 alive . . 38 11 

145 23,460 alive . . 38 10 

146 24,020 alive . . 38 9 

147 24,020 alive . . 38 8 

148 24,870 alive . . 38 7 

149 24,870 alive . . 38 6 

150 24,970 alive . . 38 5 

151 25,400 alive . . 38 4 

152 25,630 alive . . 38 3 

153 28,120 alive . . 38 2 

154 28,250 alive . . 38 1 

155 55,130 alive . . 38 0 
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7) Tabulka č. 7: pro doby relapsu 

 

Survival Table 

 

Time Status 

Cumulative Proportion Surviving 

at the Time 
N of Cumulative 

Events 

N of Remaining 

Cases Estimate Std. Error 

1 8,230 relaps ,990 ,010 1 99 

2 8,340 OK . . 1 98 

3 8,340 OK . . 1 97 

4 8,380 OK . . 1 96 

5 8,610 OK . . 1 95 

6 8,900 OK . . 1 94 

7 8,970 OK . . 1 93 

8 9,000 OK . . 1 92 

9 9,030 relaps ,979 ,015 2 91 

10 9,030 OK . . 2 90 

11 9,100 OK . . 2 89 

12 9,300 OK . . 2 88 

13 9,430 OK . . 2 87 

14 9,530 OK . . 2 86 

15 9,560 OK . . 2 85 

16 9,660 OK . . 2 84 

17 9,960 relaps ,968 ,018 3 83 

18 10,180 OK . . 3 82 

19 10,250 OK . . 3 81 

20 10,250 OK . . 3 80 

21 10,280 OK . . 3 79 

22 11,300 OK . . 3 78 
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23 11,300 OK . . 3 77 

24 11,500 OK . . 3 76 

25 11,530 OK . . 3 75 

26 11,990 OK . . 3 74 

27 12,020 OK . . 3 73 

28 12,060 relaps ,954 ,022 4 72 

29 12,160 OK . . 4 71 

30 12,190 OK . . 4 70 

31 12,190 OK . . 4 69 

32 12,230 relaps ,940 ,026 5 68 

33 12,290 OK . . 5 67 

34 12,350 OK . . 5 66 

35 12,520 OK . . 5 65 

36 12,680 OK . . 5 64 

37 12,880 OK . . 5 63 

38 12,880 OK . . 5 62 

39 12,900 relaps ,925 ,030 6 61 

40 12,940 OK . . 6 60 

41 13,110 OK . . 6 59 

42 13,230 relaps ,910 ,033 7 58 

43 13,340 OK . . 7 57 

44 13,440 OK . . 7 56 

45 13,540 OK . . 7 55 

46 13,600 OK . . 7 54 

47 13,800 OK . . 7 53 

48 13,860 OK . . 7 52 

49 13,930 OK . . 7 51 

50 14,000 OK . . 7 50 
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51 14,030 OK . . 7 49 

52 14,390 OK . . 7 48 

53 14,460 OK . . 7 47 

54 14,650 OK . . 7 46 

55 14,920 OK . . 7 45 

56 14,980 OK . . 7 44 

57 15,240 OK . . 7 43 

58 15,410 OK . . 7 42 

59 16,100 OK . . 7 41 

60 16,460 OK . . 7 40 

61 16,620 OK . . 7 39 

62 16,760 OK . . 7 38 

63 16,800 relaps ,886 ,040 8 37 

64 16,850 OK . . 8 36 

65 16,950 OK . . 8 35 

66 17,020 OK . . 8 34 

67 17,150 OK . . 8 33 

68 17,220 OK . . 8 32 

69 17,640 OK . . 8 31 

70 18,140 OK . . 8 30 

71 18,140 OK . . 8 29 

72 18,790 OK . . 8 28 

73 19,090 OK . . 8 27 

74 19,120 OK . . 8 26 

75 19,680 OK . . 8 25 

76 19,810 OK . . 8 24 

77 19,810 OK . . 8 23 

78 20,830 OK . . 8 22 
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79 20,900 OK . . 8 21 

80 22,050 OK . . 8 20 

81 22,310 OK . . 8 19 

82 23,260 OK . . 8 18 

83 23,460 OK . . 8 17 

84 23,590 OK . . 8 16 

85 23,690 relaps ,830 ,065 9 15 

86 24,020 OK . . 9 14 

87 24,020 OK . . 9 13 

88 24,110 OK . . 9 12 

89 24,340 OK . . 9 11 

90 24,870 OK . . 9 10 

91 24,970 OK . . 9 9 

92 25,400 OK . . 9 8 

93 25,660 OK . . 9 7 

94 26,700 relaps ,712 ,123 10 6 

95 27,760 OK . . 10 5 

96 27,790 OK . . 10 4 

97 28,120 OK . . 10 3 

98 28,250 OK . . 10 2 

99 31,610 OK . . 10 1 

100 55,130 OK . . 10 0 
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8) Tabulka č. 8: přežití muži/ženy 

 

 

Survival Table 

pohlaví 

Time Status 

Cumulative Proportion Surviving at 

the Time 
N of Cumulative 

Events 

N of Remaining 

Cases Estimate Std. Error 

female 1 3,300 dead ,950 ,049 1 19 

2 3,940 alive . . 1 18 

3 6,210 alive . . 1 17 

4 6,640 alive . . 1 16 

5 8,050 alive . . 1 15 

6 8,130 dead ,887 ,076 2 14 

7 9,560 alive . . 2 13 

8 10,700 dead ,818 ,096 3 12 

9 11,300 alive . . 3 11 

10 12,190 alive . . 3 10 

11 12,880 alive . . 3 9 

12 13,540 alive . . 3 8 

13 13,860 alive . . 3 7 

14 14,530 dead ,702 ,136 4 6 

15 16,760 alive . . 4 5 

16 18,140 alive . . 4 4 

17 22,310 alive . . 4 3 

18 23,260 alive . . 4 2 

19 24,870 alive . . 4 1 
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20 28,120 alive . . 4 0 

male 1 ,060 dead ,992 ,008 1 131 

2 1,300 alive . . 1 130 

3 1,430 dead ,985 ,011 2 129 

4 1,700 dead ,977 ,013 3 128 

5 1,730 dead ,970 ,015 4 127 

6 1,900 dead ,962 ,017 5 126 

7 2,030 dead ,954 ,018 6 125 

8 2,040 alive . . 6 124 

9 2,170 alive . . 6 123 

10 2,300 dead ,946 ,020 7 122 

11 2,370 alive . . 7 121 

12 2,560 alive . . 7 120 

13 2,660 dead ,939 ,021 8 119 

14 2,960 alive . . 8 118 

15 3,420 alive . . 8 117 

16 3,580 alive . . 8 116 

17 3,650 alive . . 8 115 

18 3,680 alive . . 8 114 

19 3,750 alive . . 8 113 

20 3,810 alive . . 8 112 

21 3,840 alive . . 8 111 

22 3,910 alive . . 8 110 

23 4,070 alive . . 8 109 

24 4,160 dead ,930 ,023 9 108 

25 4,270 alive . . 9 107 

26 4,460 dead ,921 ,024 10 106 
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27 4,660 dead ,913 ,025 11 105 

28 4,760 dead ,904 ,026 12 104 

29 4,860 alive . . 12 103 

30 4,930 dead ,895 ,028 13 102 

31 4,930 alive . . 13 101 

32 5,220 alive . . 13 100 

33 5,320 alive . . 13 99 

34 5,450 alive . . 13 98 

35 5,620 alive . . 13 97 

36 5,680 alive . . 13 96 

37 5,780 alive . . 13 95 

38 5,830 dead ,886 ,029 14 94 

39 5,880 alive . . 14 93 

40 5,960 dead ,876 ,030 15 92 

41 6,050 alive . . 15 91 

42 6,230 dead ,867 ,031 16 90 

43 6,440 alive . . 16 89 

44 6,570 alive . . 16 88 

45 6,570 alive . . 16 87 

46 6,630 dead ,857 ,032 17 86 

47 6,640 alive . . 17 85 

48 6,640 alive . . 17 84 

49 6,700 dead ,846 ,034 18 83 

50 6,830 alive . . 18 82 

51 6,830 alive . . 18 81 

52 6,870 alive . . 18 80 

53 7,100 dead ,836 ,035 19 79 
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54 7,390 alive . . 19 78 

55 7,400 dead ,825 ,036 20 77 

56 7,560 alive . . 20 76 

57 7,720 alive . . 20 75 

58 7,800 dead ,814 ,037 21 74 

59 8,020 alive . . 21 73 

60 8,130 dead ,803 ,038 22 72 

61 8,340 alive . . 22 71 

62 8,610 alive . . 22 70 

63 8,830 dead ,791 ,039 23 69 

64 8,900 alive . . 23 68 

65 8,970 alive . . 23 67 

66 9,100 alive . . 23 66 

67 9,300 alive . . 23 65 

68 9,360 dead ,779 ,041 24 64 

69 9,430 alive . . 24 63 

70 9,490 alive . . 24 62 

71 9,530 alive . . 24 61 

72 9,660 alive . . 24 60 

73 10,180 alive . . 24 59 

74 10,250 alive . . 24 58 

75 10,250 alive . . 24 57 

76 10,280 alive . . 24 56 

77 11,130 dead ,765 ,042 25 55 

78 11,260 dead ,751 ,044 26 54 

79 11,300 alive . . 26 53 

80 11,500 alive . . 26 52 
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81 11,530 alive . . 26 51 

82 11,990 alive . . 26 50 

83 12,020 alive . . 26 49 

84 12,160 alive . . 26 48 

85 12,290 alive . . 26 47 

86 12,500 dead ,735 ,046 27 46 

87 12,520 alive . . 27 45 

88 12,680 alive . . 27 44 

89 12,880 alive . . 27 43 

90 12,880 alive . . 27 42 

91 13,110 alive . . 27 41 

92 13,130 dead ,718 ,048 28 40 

93 13,340 alive . . 28 39 

94 13,460 dead ,699 ,050 29 38 

95 13,560 dead ,681 ,052 30 37 

96 13,600 alive . . 30 36 

97 13,800 alive . . 30 35 

98 13,960 dead ,661 ,054 31 34 

99 14,000 alive . . 31 33 

100 14,030 alive . . 31 32 

101 14,100 dead ,641 ,056 32 31 

102 14,190 alive . . 32 30 

103 14,390 alive . . 32 29 

104 14,460 alive . . 32 28 

105 14,650 alive . . 32 27 

106 14,850 alive . . 32 26 

107 14,980 alive . . 32 25 
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108 15,240 alive . . 32 24 

109 15,460 dead ,614 ,060 33 23 

110 15,900 dead ,587 ,063 34 22 

111 16,100 alive . . 34 21 

112 16,460 alive . . 34 20 

113 16,950 alive . . 34 19 

114 17,150 alive . . 34 18 

115 17,640 alive . . 34 17 

116 18,140 alive . . 34 16 

117 18,790 alive . . 34 15 

118 19,090 alive . . 34 14 

119 19,680 alive . . 34 13 

120 19,810 alive . . 34 12 

121 20,830 alive . . 34 11 

122 20,900 alive . . 34 10 

123 22,050 alive . . 34 9 

124 23,460 alive . . 34 8 

125 24,020 alive . . 34 7 

126 24,020 alive . . 34 6 

127 24,870 alive . . 34 5 

128 24,970 alive . . 34 4 

129 25,400 alive . . 34 3 

130 25,630 alive . . 34 2 

131 28,250 alive . . 34 1 

132 55,130 alive . . 34 0 
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9) Tabulka č. 9: relaps muži/ženy 

 

Survival Table 

pohlaví 

Time Status 

Cumulative Proportion Surviving at 

the Time 
N of Cumulative 

Events 

N of Remaining 

Cases Estimate Std. Error 

female 1 13,230 relaps ,900 ,095 1 9 

2 13,540 OK . . 1 8 

3 13,860 OK . . 1 7 

4 15,410 OK . . 1 6 

5 16,760 OK . . 1 5 

6 18,140 OK . . 1 4 

7 22,310 OK . . 1 3 

8 23,260 OK . . 1 2 

9 27,790 OK . . 1 1 

10 28,120 OK . . 1 0 

male 1 8,230 relaps ,988 ,012 1 84 

2 8,340 OK . . 1 83 

3 8,340 OK . . 1 82 

4 8,380 OK . . 1 81 

5 8,610 OK . . 1 80 

6 8,900 OK . . 1 79 

7 8,970 OK . . 1 78 

8 9,030 relaps ,976 ,017 2 77 

9 9,100 OK . . 2 76 
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10 9,300 OK . . 2 75 

11 9,430 OK . . 2 74 

12 9,530 OK . . 2 73 

13 9,660 OK . . 2 72 

14 9,960 relaps ,962 ,022 3 71 

15 10,180 OK . . 3 70 

16 10,250 OK . . 3 69 

17 10,250 OK . . 3 68 

18 10,280 OK . . 3 67 

19 11,300 OK . . 3 66 

20 11,500 OK . . 3 65 

21 11,530 OK . . 3 64 

22 11,990 OK . . 3 63 

23 12,020 OK . . 3 62 

24 12,060 relaps ,946 ,026 4 61 

25 12,160 OK . . 4 60 

26 12,190 OK . . 4 59 

27 12,230 relaps ,930 ,030 5 58 

28 12,290 OK . . 5 57 

29 12,350 OK . . 5 56 

30 12,520 OK . . 5 55 

31 12,680 OK . . 5 54 

32 12,880 OK . . 5 53 

33 12,880 OK . . 5 52 

34 12,900 relaps ,913 ,035 6 51 
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35 12,940 OK . . 6 50 

36 13,110 OK . . 6 49 

37 13,340 OK . . 6 48 

38 13,440 OK . . 6 47 

39 13,600 OK . . 6 46 

40 13,800 OK . . 6 45 

41 13,930 OK . . 6 44 

42 14,000 OK . . 6 43 

43 14,030 OK . . 6 42 

44 14,390 OK . . 6 41 

45 14,460 OK . . 6 40 

46 14,650 OK . . 6 39 

47 14,920 OK . . 6 38 

48 14,980 OK . . 6 37 

49 15,240 OK . . 6 36 

50 16,100 OK . . 6 35 

51 16,460 OK . . 6 34 

52 16,620 OK . . 6 33 

53 16,800 relaps ,885 ,043 7 32 

54 16,850 OK . . 7 31 

55 16,950 OK . . 7 30 

56 17,020 OK . . 7 29 

57 17,150 OK . . 7 28 

58 17,220 OK . . 7 27 

59 17,640 OK . . 7 26 



109 

 

60 18,140 OK . . 7 25 

61 18,790 OK . . 7 24 

62 19,090 OK . . 7 23 

63 19,120 OK . . 7 22 

64 19,680 OK . . 7 21 

65 19,810 OK . . 7 20 

66 19,810 OK . . 7 19 

67 20,830 OK . . 7 18 

68 20,900 OK . . 7 17 

69 22,050 OK . . 7 16 

70 23,460 OK . . 7 15 

71 23,590 OK . . 7 14 

72 23,690 relaps ,822 ,073 8 13 

73 24,020 OK . . 8 12 

74 24,020 OK . . 8 11 

75 24,110 OK . . 8 10 

76 24,340 OK . . 8 9 

77 24,870 OK . . 8 8 

78 24,970 OK . . 8 7 

79 25,400 OK . . 8 6 

80 25,660 OK . . 8 5 

81 26,700 relaps ,657 ,158 9 4 

82 27,760 OK . . 9 3 

83 28,250 OK . . 9 2 

84 31,610 OK . . 9 1 
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85 55,130 OK . . 9 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


