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Při léčbě maligního onemocnění orofaryngu navazuje na chirurgickou léčbu, jako další
onkologický léčebný postup rádioterapie. Ta je velmi často doprovázena jak akutními
nežádoucími účinky radiotrapie v podobě mukositidy a dermatidy, tak i pozdními
komplikacemi, z nichž nejzávažnější je osteoradionekróza (dále jen ORN) dolní čelisti.V
literatuře je uváděna incidence této komplikace ve 4-44%. Léčba této komplikace je obvykle
zdlouhavá a často jediným možným řešením je resekce postižené části dolní čelisti. Výskyt
ORN významně zhoršuje celkový stav pacienta, zhoršuje kvalitu jeho života, výrazné
prodlužuje dobu léčení a zvyšuje její nákladnost. Dosud neexistuje účinná prevence a
kauzální terapie této postradiační komplikace. Radioprotektivní efekt systémové
enzymoterapie byl prokázán jak v experimentech na zvířatech, tak i v randomizovaných
prospektivních studiích. Na podkladě těchto příznivých literárních údajů a dílčích vlastních
zkušeností jsme se rozhodli uskutečnit prospektivní studii, která je předmětem našeho
sdělení. Ve své práci předkládáme první zkušenosti s preparátem Wobenzym jako
radioprotektívem, který byl podáván pacientům s maligním nádorem orofaryngu, u kterých
byla provedena bukofaryngotomie s mandibulotomii a následnou pooperační rádioterapií.

Autoři v práci předkládají první zkušenosti s preparátem Wobenzym jako
radioprotektivem. Systémová enzymoterapie byla podávána 10 pacientům s
dlaždicobuněčným karcinomem orofaryngu , po bukofaryngotomii s mandibulotomii a
osteosyntézou , s následnou pooperační rádioterapii. Před zahájením prospektivní studie byl
Wobenzym podáván 3 pacientům po bukofaryngotomii a mandibulotomii s osteosyntézou a
postradiační osteoradionekrózou společně s Dalacinem .U pacientů s postradiční
osteonekrózou bylo dále prováděno laboratorní vyšetření moči k průkazu pyridiniových
příčných vazeb, jako markeru porušeného metabolismu kosti. Postradiční slizniční a kožní
změny byly hodnoceny podle stupnice WHO, u žádného pacienta nebylo nutné rádioterapii
přerušit pro těžkou mukositidu nebo dermatitíd. Rovněž u žádného pacienta souboru nebyly
nalezeny pozdní postradiační změny ve smyslu osteoradionekrózy. Podávání systémové
enzymoterapie jako radioprotektiva je autory hodnoceno positivně
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