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MALÍGNY MELANÓM UVEY 

 tvorí viac ako 90% všetkých vnútroočných malignít  
(0,8 -1,0  prípad na 100 000 obyv.) 

 rozvoj súvisí s lokalizáciou novotvaru v uvee (čím je 
MMU ďalej od zadného pólu, tým je menšia 
pravdepodobnosť, že pacient bude mať subjektívne 
ťažkosti) 

 Klinický priebeh:  
 1. štádium: tumor nevyvoláva takmer žiadne príznaky 

 2. štádium: objavenie komplikácií (zápalové zmeny, stúpanie 
vnútroočného tlaku, zmeny funkcie oka) 

 3. štádium: nádor prerastá cez obal oka do okolia 

 4.štádium: vznik metastáz (môžu vzniknúť v ktoromkoľvek 
štádiu ochorenia, najčastejší vznik v pečeni) 

 

 



STEREOTAKTICKÁ RÁDIOCHIRURGIA 

 neinvazívna metóda využívajúca fokusované ožiarenie 
nádoru vysokou dávkou ionizujúceho žiarenia (terapeutická 
dávka 35 Gy) s cieľom zvýšiť biologické účinky žiarenia 
(zmeny DNA a i.) v mieste tumoru, a zároveň minimalizovať 
poškodenie okolitých štruktúr 

 Priebeh: 
1. Nasadenie stereotaktického rámu – znehybnenie pacienta, 

stanovenie súradnicového systému 

2. Vstupné diagnostické vyšetrenia (CT,MRI)  

3. Plánovanie zákroku – fúzia obrazov CT a MRI, označenie nádoru a 
rizikových štruktúr (šošovky, zrakové nervy, mozgový kmeň, 
chiazma), optimalizácia rozloženia radiačnej dávky 

4. Zákrok na rádiologickom pracovisku - presné umiestnenie pacienta 
do izocentra, zameranie zmien polôh lineárneho urýchľovača 
podľa plánu  

 



STEREOTAKTICKÁ RÁDIOCHIRURGIA V OBRAZOCH 

Obr.3: Liečebný systém spojený s 

lineárnym urýchľovačom, Novalis ² 

Obr.1: Fotografia 

uveálneho melanómu, 

priečny rez ¹ 

Obr.2: Ukážka tvorby stereotaktického plánu ¹ 



CIELE PRÁCE 

 Zhodnotenie zmien zrakovej ostrosti pred a po 

6 mesiacoch od zákroku v závislosti na 

radiačnej dávke v rizikových štruktúrach 

(šošovka, zrakový nerv) 



MATERIÁL A METODIKA 

 Retrospektívna klinická štúdia 19 pacientov  s MMU (štádium T2 a 
T3), ktorí boli liečení v r. 2011 na Klinike oftalmológie LFUK a UNB 
v spolupráci s Klinikou stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA v 
Bratislave 

 Hodnotili sme výsledky zmeny CZO (pred a po 6 mesiacoch od 
zákroku), pacienti boli vyšetrení na Snellenovom optotype 

 Vzťahy medzi parametrami boli testované pomocou jednoduchej 
lineárnej regresie (Pearsonovho korelačného koeficientu r); pri 
nesplnení normálneho rozdelenia reziduí sme použili neparametrickú 
alternatívu; pri zisťovaní multivariačných vzťahov sme využili metódu 
viacnásobnej lineárnej regresie (určenie parciálnych korelačných 
koeficientov) 

 Výsledky boli štatisticky spracované a vyhodnotené pomocou 
programu StatsDirect® 2.7.8 software (StatsDirect Ltd., Cheshire, UK 
a Microsoft Office Excel 2007 

 Analýza bola umožnená s podporou grantu KEGA 003UK-4/2012 

 

 

 



POPISNÁ CHARAKTERISTIKA SKUPINY 

 Priemerný vek: 57,32 ± 12,4 r. 
(31 -71 r.) 

 Predpoklad súvisu horšieho 
nálezu s vyšším vekom (r = 0,39; 
p = 0,13) - nepreukázaný ako 
významný vzhľadom na malý 
súbor pacientov (Obr.4) 

 Ožiarenie 7 pravých (37%) a 12 
ľavých (63%) očných gúľ, 
(nesignifikantný rozdiel; p=0,36) 

 

 

 Medián  objemu melanómu : 0,77 cm3 (0,11 – 1,76 cm3) 

 Stredná  dávka  aplikovaná na melanóm: 37,34 Gy 

(36,74 – 44,65 Gy) 



ZÁVISLOSŤ CZO OD DÁVKY V RIZIKOVÝCH ŠTRUKTÚRACH  

 Ožiarené rizikové objemy neboli vo vzťahu k objemu 
melanómu (p=0,941)  

 Nezistili sme koreláciu medzi zmenou CZO a objemom 
melanómu  (p=0,59), alebo vekom (p=0,72)  

 V súbore sme nezistili koreláciu medzi zmenou 
centrálnej ostrosti a radiačnej dávke v šošovke 
(p=0,98), ani dávkou v zrakovom nerve (p=0,36) 

 Viacnásobnou lineárnou regresiou sme analyzovali 
zmeny zrakovej ostrosti a súčasného pôsobenia dávky 
na obe štruktúry (p=0,71), nezistili sme koreláciu medzi 
uvažovanými prediktormi a sledovaným ukazovateľom 
výsledkov zákroku 



 OBR.5: ZÁVISLOSŤ ZMENY ZRAKOVEJ OSTROSTI PO 6 MESIACOCH PO ZÁKROKU 

(ROZSAH OD 0 – NENASTALA ZMENA, DO 1 – VÝZNAMNÁ ZMENA VOČI ZO PRED 

ZÁKROKOM) A PRIEMERNEJ OŽAROVACEJ DÁVKY NA ŠOŠOVKU A OPTICKÝ NERV PRI 

ZÁKROKU 

 



ZÁVERY PRÁCE 

 Na súbore pacientov riešených v jednom roku sme 
vyhodnotili, že zmena CZO nie je ovplyvnená indikátormi 
ožiarenia šošovky a zrakového nervu (p=0,71) 

 Výsledky nemôžeme považovať za konečné, vzhľadom 
na zanedbanie ďalších ukazovateľov (ložisko nádoru, 
zasiahnutie sietnice a i.), ktoré sme museli pri hodnotení 
urobiť z dôvodu nízkeho počtu pacientov v súbore kvôli 
nízkej prevalencii týchto nádorov (na hodnotenie 
viacerých prediktorov je potrebný väčší súbor pacientov - 
20 pacientov na 1 prediktor) 

 Doterajšie poznatky o pôsobení radiačného zaťaženia na  
bunky a predbežné výsledky našej práce ukazujú na 
dôležitosť pokračovania v sledovaní a zbere dát 
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