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RADIOTERAPIE MOZKU
INFORMACE PRO PACIENTY

Vážená pacientko, vážený paciente. V následujících týdnech podstoupíte na Kli-
nice onkologie a radioterapie FN Hradec Králové léčebné ozáření mozku. Cí-
lem této léčby je snížit riziko návratu či zhoršení nádorového onemocnění. Tato 
forma protinádorové léčby se neobejde zcela bez rizika nežádoucích účinků. 
Nežádoucí účinky se nemusí objevit vždy a u všech nemocných, je ale důležité 
snažit se jim předcházet.

Nejčastějším nežádoucím účinkem, objevujícím se během ozařování oblasti 
mozku je únava, vyžadující častější odpočinek. Očekávat můžete i snížení či 
ztrátu chuti k jídlu, změnu vnímání chutí a suchost v ústech. Ozařování mozku 
má nežádoucí vliv na koncentraci, rovnováhu a schopnost rychlé reakce. 

Během ozařování může dojít k rozvoji otoku mozku, projevujícím se bolest-
mi hlavy, změnami nálad, nechutenstvím, nevolnostmi, zvracením, poruchou 
zraku či rovnováhy. Lékařem Vám budou předepsány léky proti otoku moz-
ku (kortikoidy) a léky chránící žaludek před nežádoucím účinkem kortikoidů. 
V případě výskytu křečí či epileptického záchvatu Vám budou lékařem přede-
psány léky proti epilepsii (antiepileptika). Dalším projevem ozáření může být 
dočasné či trvalé vypadání vlasů a kožní reakce v místě ozáření.

Pokyny při chemoterapii (temozolomid)
U některých typů nádorových onemocnění mozku se spolu s ozařováním 
užívá také chemoterapie, podávaná ve formě tvrdých tobolek, které pacienti 
užívají sami dle instrukcí lékaře. Chemoterapie je podávána současně s ozařo-
váním a přispívá ke zvýšení jeho léčebných účinků a zlepšení prognózy one-
mocnění. Současně však zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků léčby, jako 
je únava, nechutenství, nevolnosti, zvracení, bolesti kloubů, pokles krvetvor-
by, vyšší riziko rozvoje infekčních onemocnění.

Pokud Vám byla tato chemoterapie předepsána, dodržujte prosím následující 
doporučení:
•	 před zahájením léčby si pozorně přečtěte příbalový leták,
•	 chemoterapie se užívá denně (7 dnů v týdnu), nepřerušovaně  po celou 

dobu ozařování, a to už od prvního dne ozařování,
•	 tobolky se užívají nalačno či více jak 2 hodiny po jídle,
•	 tobolky se užívají jednou denně v pravidelnou denní dobu, nejlépe 1–3 

hodiny před ozářením,
•	 tobolky se musejí polykat vcelku a zapíjet sklenicí vody, nesmějí se otevírat 

či kousat,
•	 při rozvoji nevolností či zvracení požádejte personál o předpis léků proti 

nevolnosti,
•	 během chemoterapie je nutná kontrola krevního obrazu lékařem  

(1–2krát týdně),
•	 v případě potíží s krevním obrazem bude chemoterapie lékařem přeruše-

na, nebo dávka trvale snížena; ozařování může obvykle pokračovat,
•	 v případě příznaků rozvoje infekční nemoci (teploty, kašel, apod.), nebo 

krvácení neprodleně informujte ošetřující personál.



•	 častěji odpočívejte, vyvarujte se zvýšené fyzické námaze,
•	 vyvarujte se konzumaci alkoholických nápojů a omamných látek, nekuřte,
•	 vyvarujte se zcela řízení motorových vozidel, nezajištěného pohybu ve 

výškách a práce s nebezpečnými stroji,
•	 dbejte na dostatečný a pravidelný příjem tekutin,
•	 chraňte ozařovanou kůži před mechanickým poškozováním, škrábáním, 

a sluncem,
•	 v případě bolestí hlavy lze užít běžná analgetika dostupná v lékárně, event. 

požádejte lékaře o silnější analgetika na předpis,
•	 v případě vzniku nevolností po ozařování požádejte personál o léky proti 

nevolnosti (užívejte pak 30–60 minut PŘED každým dalším ozářením),
•	 v případě svalových křečí či epileptického záchvatu ihned informujte  

svého lékaře, lékařskou pohotovost, nebo rychlou záchrannou službu.

Před zahájením radioterapie podstoupíte plánovací CT vyšetření a případ-
ně i vyšetření magnetickou rezonancí, sloužící k zaměření ozařované oblasti 
(tzv.  lokalizace, simulace). Během tohoto vyšetření budete uloženi do polo-
hy, ve které budete ozařováni. Aby byla zajištěna dostatečná fixace Vaší hlavy 
v odpovídající poloze, bude Vám zhotovena individuální fixační maska. Na 
fixační masku budou zakresleny značky pro nastavení ozařovacích polí (aby 
nemusely být zakresleny na kůži obličeje). Fixační maska Vám bude během 
simulace i  během každého ozáření nasazována pouze na nezbytně nutnou 
dobu.

Pokyny před každým ozářením
•	 máte-li zubní protézu je nutné ji před každým ozářením vyndat z úst, 
•	 před každým ozářením si sundejte náušnice, sponky, řetízky a ostatní ko-

vové ozdoby,
•	 před každým ozářením si v kabince odložte oblečení z horní poloviny těla
•	 v případě nevolností užijte lék proti nevolnosti 30–60 minut před ozářením.
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nádorů mozku
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