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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá melatoninem a jeho vlivem na prevenci komplikací 

při radioterapeutické léčbě. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část.  

Teoretická část práce se věnuje ionizujícímu záření, jeho jednotlivým druhům  

a interakcím ionizujícího záření s hmotou. Teoretická část je dále zaměřena na popis 

radioterapie, její využití a na popis možných komplikací. Je zde také zmínka  

o faktorech ovlivňujících ionizující záření. Nedílnou součástí teoretické části je popis 

struktury a funkcí melatoninu.  

Praktická část práce je věnována odborným publikacím. Vybrané vědecké 

publikace jsou čerpány ze světových databází PubMed a Web of Science.  

Do praktické části je zahrnuto 13 studií. Výsledkem práce je analýza jednotlivých 

publikací a následně jejich stručný popis. Ty se zabývají vlivem melatoninu  

na prevenci komplikací v radioterapii. 

Klíčová slova  

Ionizující záření; radioterapie; melatonin; komplikace; nežádoucí účinky. 

  



 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the melatonin and its influence to prevention 

during radiotherapy. This thesis consists of theoretical and practical part.  

The theoretical part deals with ionizing radiation, its individual types  

and interactions with mass. The theoretical part is also focused at the description  

of radiotherapy, its use and the description of possible complications.  There is also 

a mention about factors which influence ionizing radiation. The integral part of the 

theoretical part is description of the structure and function of the melatonin.  

The practical part deals with professional publications. The chosen publications 

were selected from the worldwide databasis PubMed and Web of Science. There  

is 13 studies selcted int hte practical part. The result of this work is the analysis  

of individual publications and their brief description. They deal with the influence 

of melatonin on the prevention of complications in radiotherapy. 

Keywords 

Ionizing radiation; radiotherapy; melatonin; complication; side effects. 
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1 ÚVOD  

Více než polovina onkologických pacientů podstoupí radioterapii (RT).  

RT je důležitá metoda léčby rakoviny pomocí ionizujícího záření (IZ).  

Při radioterapeutické léčbě dochází k ozáření rakovinných tkání a okolních 

zdravých tkání. Vystavení IZ během RT má za následek krátkodobé i dlouhodobé 

nežádoucí účinky. Tyto komplikace mohou negativně omezit kvalitu života 

pacienta. Proto se volí vhodné metody, aby se nežádoucím účinkům předcházelo. 

Efektivní RT představuje cílené a přesné zaměření ozáření rakovinné tkáně, a přitom 

je co nejvíce šetřena okolní zdravá tkáň. [19, 26] 

Při interakci mezi IZ a tkáněmi, dochází ke vzniku volných radikálů, které 

způsobují biologická poškození. Nežádoucí účinek při poškození tkání je rozdělen  

na akutní a chronický. Akutní účinek se objevuje již při ozařovací sérii u tkání  

s vysokou proliferací buněk a změny mohou být reverzibilní. Chronické účinky  

se objevují po měsících až letech převážně v tkáních s nízkou proliferací. Chronický 

účinek může být opravitelný, ale většinou se jedná o ireverzibilitu. [19] 

Hormon melatonin vykazuje vlastnosti, které by mohly být prospěšné u pacientů 

léčených RT. Melatonin produkovaný epifýzou může prospět při prevenci vzniku 

nežádoucích účinků při RT. S využitím melatoninu by mohlo dojít k lepší ochraně 

tkání před poškozením IZ. V současné době existuje mnoho studií  

„in vitro i in vivo“, které zkoumají vliv melatoninu na prevenci komplikací  

při radioterapeutické léčbě. [19] 
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Téma bakalářské práce jsem si vybrala, protože je zajímavé. Zaujala mne možnost 

využití melatoninu při radioterapeutické léčbě a chtěla jsem se danému tématu 

věnovat podrobněji. Vybrala jsem si dané téma i z toho důvodu, že jsem chtěla 

poznat možné využití melatoninu jako doplňkové léčby k RT (mohl by pomoci 

lidem při zmírnění komplikací).  
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Ionizující záření  

Záření je přenos energie v prostoru v podobě vln nebo částic. Pokud má záření 

dostatečně velkou energii k rozkládání chemických vazeb a vytváření iontů, nazývá  

se ionizujícím zářením. Pro IZ je charakteristické, že má dostatečně velkou energii 

k vytržení elektronů z atomového obalu. Tím dochází k přenášení energie. A to buď 

ve formě částic (α částice nebo neutrony), nebo elektromagnetických vln  

(záření gama nebo rentgenové záření). [2, 33] 

Typická hodnota vlnové délky pro IZ je menší nebo rovna 100 nm. 

Charakteristická frekvence se pohybuje v hodnotách vyšších nebo rovných  

3 ∙ 1015 Hz. Obvyklou energetickou hranici IZ představuje hodnota energie 5 keV. [3] 

Zdrojem ionizujícího záření je kterákoliv látka, předmět nebo přístroj vyzařující 

IZ. Obecně jsou zdroje IZ rozděleny na umělé a přírodní. Do přírodních zdrojů  

IZ patří kosmické záření a přírodní radionuklidy. Do umělých zdrojů IZ spadá 

zejména jaderná technika, radioaktivní odpad a přístroje sloužící k lékařským 

účelům.[2] 

2.1.1 Rozdělení ionizujícího záření  

Dle fyzikální podstaty se IZ dělí obecně na korpuskulární (částicové) a vlnové 

(elektromagnetické). Hlavním kritériem pro toto rozdělení je klidová hmotnost. 

Klidová hmotnost je „hmotnost částice měřená v inerciální vztažné soustavě,  

v níž je částice v klidu.“ [2, str.102] 
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Vlnové záření nemá klidovou hmotnost a jeho kvanta záření se pohybují  

rychlostí světla. Při zabrzdění vlnového záření dochází k předání veškeré energie 

záření a k následnému zániku kvanta tohoto záření. Mezi vlnové IZ patří 

elektromagnetické záření. [2] 

Korpuskulární záření je další druh ionizujícího záření, který je charakteristický 

tím, že má klidovou hmotnost větší než nula. Rychlost částic je oproti 

elektromagnetickému záření značně nižší, pohybují pomaleji než světlo.  

Po zabrzdění částicového záření nedojde k zániku částic. Mezi korpuskulární IZ  

se řadí např. záření α, β, a neutronové. [2] 

Ionizující záření se dále dělí na přímé a nepřímé. Přímo ionizující záření  

je tvořeno nabitými částicemi, a díky tomu dokáže látku přímo ionizovat. Během 

tohoto procesu dochází k přímé interakci nabitých částic s atomem. Do této skupiny 

IZ patří zejména záření α a β. [3] 

Působení nepřímého IZ probíhá oproti přímému IZ ve dvou krocích. Nejprve 

dochází k interakci ionizujícího záření s hmotou, což vede ke vzniku sekundárně 

nabitých částic. Poté probíhá interakce vzniklých nabitých částic s elektronovým 

obalem atomu hmoty. Mezi nepřímo IZ patří záření γ, rentgenové a neutronové.  

[1, 3] 
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2.1.2 Druhy ionizujícího záření 

• Záření α  

Záření α (alfa) je tvořeno proudem alfa částic, které jsou složeny ze dvou protonů  

a dvou neutronů. Tato skladba odpovídá jádru hélia. Částice alfa záření ionizují 

prostředí a rychle ztrácejí svoji energii. Záření alfa má krátký dolet, který 

představuje ve vzduchu vzdálenost do několika centimetrů, např. ve vodě a tkáních 

jenom desetiny milimetru. [3] 

Částice alfa má hmotnost 6,6447 × 10-27 kg. Oproti elektronům mají tedy částice alfa 

podstatně vyšší hmotnost. Díky tomu je pravděpodobnost vychýlení z dráhy záření 

alfa menší než u jiného záření. [8] 

Alfa částice jsou uvolňovaný během radioaktivní přeměny těžkých radionuklidů, 

jako např. při rozpadu izotopu uranu nebo polonia. Radioaktivní přeměna  

je samovolný proces, kdy se rozpadem nestabilního mateřského nuklidu vytvářejí 

dceřiné nuklidy, jejichž energie je menší. Proces tvorby dceřiných nuklidů 

pokračuje, dokud není dosaženo stabilního stavu. [3] 

• Záření β 

Záření β (beta) je tvořeno proudem elektronů (záření β-) nebo pozitronů 

(záření β+). Pozitrony jsou antičástice elektronů, které mají opačnou hodnotu náboje  

než elektron. Stejně jako záření alfa vychází beta záření z radioaktivní přeměny,  

ke které může dojít volně v přírodě, nebo přípravou umělých radionuklidů  

v laboratořích. [3, 8] 
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Částice beta jsou lehké nabité částice, které mají hmotnost 9, 109 × 10-31 kg. Díky 

nižší hmotnosti vykazují vyšší rychlost, ale může u nich snadněji docházet 

k vychýlení z dráhy než u částic alfa. Trajektorie pohybu je klikatější a delší 

než u alfa částic. Proto je jejich dosah záření větší, ve vzduchu 8 m, ve vodě zhruba 

1 cm a v hliníku 4 mm. [3, 8] 

• Záření γ  

Záření γ (gama) se nevyskytuje v samostatné podobě, ale vzniká jako 

doprovodné záření při radioaktivní přeměně alfa nebo beta radionuklidů. Tudíž 

záření gama neexistuje samostatně, ale provází jiné děje (vznik záření alfa nebo 

beta). Vzniklé dceřiné jádro není ve stabilním stavu, ale emituje záření v podobě 

jednoho nebo více fotonů gama záření (Obrázek 1). Fotony samy o sobě nemají 

elektrický náboj. U gama záření je možné snížit jeho intenzitu, ale nejde ji zcela 

pohltit. [3] 

Hodnoty energie gama záření užívané ve zdravotnické praxi se pohybují  

od jednotek keV až po jednotky MeV. Ve zdravotnictví se využívají jako gama zářiče 

např. 60Co a 137Cs. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obrázek 1 Záření gama vznikající deexcitací nestabilního jádra. [34] 
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• Rentgenové záření 

Rentgenové záření vzniká v rentgence při interakci svazků elektronů s kovovým 

materiálem v terčíku anody. Toto záření v sobě obsahuje brzdné a charakteristické 

záření. Brzdné záření vzniká změnou směru a rychlosti nabité částice v poli atomu 

jádra při zabrzdění o terčík. Charakteristické záření se tvoří při přechodu elektronů  

v elektronovém obalu z vyšších energetických hladin do nižších. [3] 

• Neutronové záření  

Neutronové záření se skládá z proudů neutronů, které jsou součástí jader atomů. 

Vzhledem k tomu, že neutrony nemají žádný elektrický náboj, nedochází při jejich 

průchodu prostředím k přímé ionizací atomů. Neutronové záření patří do skupiny 

nepřímo ionizujícího záření. Ionizace probíhá v důsledku působení vzniklých 

sekundárně nabitých částic. Dochází k interakci neutronového záření převážně 

s jádry atomů, s elektronovým obalem je minimální. [3] 

2.1.3 Interakce ionizujícího záření s hmotou 

Interakci ionizujícího záření s hmotou lze vysvětlit jako působení záření 

na hmotu, která je definována jako „Základ všeho, co nás obklopuje. Hmota se vyskytuje 

ve dvou základních formách: jako látka, která je tvořena z diskrétních částic s nenulovou 

klidovou hmotností, anebo jako pole (záření). Obě formy hmoty se mohou vzájemně 

proměňovat, a navíc lze částice látky chápat jako projevy polí, nebo naopak pole identifikovat 

v podobě částic. Základní vlastností hmoty je její objektivní existence a pohyb v prostoru  

a čase.“ [7 str.17] 
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Při interakci ionizujícího záření s prostředím dochází k ionizaci nebo excitaci. 

Záření tím postupně přichází o svoji energii. Ionizace je proces, při kterém dochází 

k vytržení elektronů z elektronového obalu atomu. Excitace je oproti tomu proces,  

při kterém není dodána dostatečná energie k vyloučení elektronů. Tyto elektrony  

se přemísťují na vyšší energetickou hladinu v elektronovém obalu. [1, 3]  

• Interakce přímo ionizujícího záření  

Do této skupiny patří zejména záření α, β a urychlené nabité částice  

(protony a elektrony). Přímo ionizující záření obsahuje nabité částice, které 

interaguje přímo s atomem. [1] 

V důsledku interakce záření alfa s hmotou přichází záření o svoji energii ionizací  

a excitací hmoty. Má tedy silné ionizační účinky. Dosah alfa částic ve vzduchu  

je poměrně malý, řádově kolem 10 cm. Před vnějším zářením α stačí k odstínění 

např. papír. [1, 6] 

Při interakci záření β-, které je tvořeno elektrony, dochází při průchodu 

prostředím k ionizací a excitací. Může dojít i ke vzniku brzdného záření. Částice 

záření β- ionizují mnohem méně než alfa částice. Dosah záření β v měkkých tkáních 

se pohybuje v řádech několika milimetrů. Před vnějším zářením β stačí k odstínění 

např. hliník. [1, 6]  

Interakce záření β+ s prostředím, které je tvořeno pozitrony, probíhá jinak  

než v případě elektronů. Poté, co pozitron ztratí energii, nastává jev zvaný anihilace,  

což je interakce pozitronu s elektronem. Při anihilaci dochází ke sloučení pozitronu 

s elektronem poté, co částice ztratí energii. Elektron a pozitron při této interakci 

zanikají a emitují dva fotony o záření γ s energii 511 keV. [1, 6] 
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Dalším příkladem je interakce urychlených nabitých částic s hmotou.  

Např. urychlené elektrony a protony, které po kontaktu s hmotou nejen ionizují  

nebo excitují atomy, ale také zde dochází k tzv. brzdnému záření. Pokud je energie 

záření dostatečná, tedy vyšší než 10 MeV, mohou vznikat kromě brzdného záření  

i radioizotopy s krátkým poločasem rozpadu. [1, 6] 

• Interakce nepřímého ionizujícího záření 

Nepřímé IZ obsahuje částice bez náboje, a proto interaguje pomocí nově 

vzniklých sekundárně nabitých částic. Interakce IZ s hmotou se u jednotlivých typů 

záření může lišit. Při vzájemném působení elektromagnetického záření s hmotou, 

pod které spadá záření γ a rentgenové záření, nastávají interakce jako je fotoefekt, 

Comptonův rozptyl, nebo tvorba elektron-pozitronových párů. Podle hodnoty 

energie pak záleží, jaká interakce nastane. [1] 

Pro vznik fotoefektu je typická interakce IZ s nízkou energií a s látkou  

s vysokým protonovým číslem. Při interakci s hmotou odevzdá foton gama záření 

veškerou svoji energii elektronům, nacházejícím se ve vnitřní sféře obalu. Poté tento 

foton zaniká. Následně elektron, kterému byla předána energie, vyletí z atomu,  

a jeho místo zaujme jiný elektron z vyšší energetické hladiny. Energie, která se tímto 

jevem uvolnila, se nazývá charakteristické záření. Při fotoefektu nemusí vždy dojít  

ke vzniku charakteristického záření. Energie může být předána také elektronům, 

které se vyskytují ve vyšší energetické slupce. V tom případě se z obalu atomu 

vyloučí elektron nazývaný Augerův elektron. [1] 
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Dalším typem interakce nepřímého ionizujícího záření je Comptonův rozptyl. 

Tento proces probíhá ve vnějším elektronovém obalu. Uvnitř vnějšího obalu 

se nachází elektrony volně nebo pouze se slabou vazbou. Foton při střetu s takovým 

elektronem nezaniká, ale pokračuje v pohybu se změněnou trajektorií a menší 

energií. [1] 

Posledním typem interakce elektromagnetického záření je tvorba  

elektron-pozitronového páru. Při interakci musí být dodána dostatečně vysoká 

energie, která by měla být větší než 1,022 MeV. Tato energie odpovídá „součtu klidové 

energie elektronu a pozitronu.“ [1 str. 95] Foton letí kolem jádra atomu a přeměňuje 

se na dvě částice, a to na elektron a pozitron. Tyto částice dále ionizují a excitují 

atom. Pozitron v konečné fázi své trajektorie anihiluje s některým z elektronů. Tím 

vznikají dva fotony záření γ, kde každý z nich má energii 511 keV. [1, 3] 

Dalším příkladem interakce nepřímého IZ je reakce neutronů s hmotou. Rozlišují 

se čtyři druhy interakce, a to pružný rozptyl, nepružný rozptyl, radiační záchyt 

neutronu a štěpení jader. Při vzájemném působení s hmotou reagují neutrony 

s jádry atomů téměř pokaždé. [1] 

Při pružném rozptylu dochází k průniku neutronu do atomového jádra. 

V důsledku toho se odchyluje směr pohybu neutronu, avšak energie zůstává 

nepozměněná. Neutron neovlivňuje energii atomového jádra, ta zůstává stejná. 

K nepružnému rozptylu dochází při střetu neutronu s atomovým jádrem. Neutron 

při tom ztrácí část své energie a pokračuje ven z atomu. Neutron ovlivňuje energii 

atomového jádra, ve kterém dochází k excitaci. Dalším typem interakce neutronů 

s hmotou, je radiační záchyt neutronů. Při něm dochází k předání veškeré energie 

neutronu jádru atomu a poté k zániku neutronu. Jádro je v nestabilním stavu 
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a dochází k uvolňování jednoho nebo více fotonů gama záření. Toto záření dále 

vyvolá ionizaci atomů. Při jaderné reakci dochází ke srážce neutronu s atomovým 

jádrem. Jsou vyzařovány jiné částice, např. protony nebo částice alfa.  [1, 2, 3]  

2.1.4 Interakce ionizujícího záření se živou hmotou 

Specifická vlastnost živé hmoty (na rozdíl od neživé) je v tom, že je schopna 

opravovat svá poškození. V biologickém systému existují různé funkce, v důsledku 

čehož se vliv IZ na živou hmotu různí. [3]  

Význačné procesy účinků IZ na živou tkáň schematicky znázorňuje obrázek 2. 

 

 

Obrázek 2  Znázornění procesů v časové periodě při účincích IZ na živou tkáň. [35] 
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Při působení IZ na živou hmotu může docházet k různým změnám ozářené  

látky. Interakce záření se živou hmotou lze rozdělit do čtyř fází (Tabulka 1). Každá 

fáze má specifický průběh a dobu trvání. Tyto fáze jsou rozděleny na fyzikální,  

fyzikálně – chemické, chemické a biologické. [1, 3] 

 

• Účinky ionizujícího záření na molekulární úrovni 

Molekula je tvořena z iontů nebo, atomů. Účinky ionizujícího záření se nejprve 

projeví absorpcí energie. Následně dojde k porušení molekuly. Tato změna vyvolává 

změny na buněčné úrovni, popř. orgánové či celého organismu. [3, 6] 

Účinek IZ na živou hmotu je přímý, nebo nepřímý. Tyto účinky jsou objasněny 

dvěma teoriemi, a to zásahovou a radikálovou. Podstatou zásahové teorie je přímé 

porušení buňky (především jádra). Zásah do jádra buňky vede k další ionizaci  

a poté k chemické přeměně. Pravděpodobnost vzniku přímého účinku je malá, 

pohybuje se kolem 30 %. Přímý účinek se obvykle pozoruje např. u záření alfa. [2, 3]  

Fáze Proces Trvání 

Fyzikální Absorbce energie, ionizace 10-16 s 

Fyzikálně – chemická 
Interakce iontů s molekulami, 

tvorba volných radikálů 
10-6 s 

Chemická 
Interakce volných radikálů s 

molekulami, buňkami a DNA 
sekundy 

Biologická 

Smrt buněk, změny 

v genetických datech buněk, 

mutace 

desítky minut 

až desítky let 

Tabulka 1 Jednotlivé fáze procesů IZ na tkáň [3] 



22 

 

Podstatou radikálové teorie je vznik buněčného poškození v důsledku působení 

radikálů tvořených po interakci IZ s molekulami vody. Tento účinek IZ je nepřímý, 

neboť interakce IZ probíhá prostřednictvím molekul vody. Průměrný obsah vody 

v lidském organismu je 80 %. Energie elektronů je vodou absorbována. Při účinku 

IZ na molekulu vody dochází k radiolýze vody za vzniku volných radikálů H° a OH°  

a dalších produktů jako je H2O2 a HO2, které mají schopnost oxidace. Tyto vzniklé 

radikály působí chemicky na molekuly významných látek. To má za následek jejich 

přestavbu či zničení. Energie elektronů může být dostatečná k další ionizaci blízké 

molekuly vody. [1, 2, 3, 15] 

K jednomu z poškození IZ dochází na DNA (deoxyribonukleovou kyselinu), 

která se nachází v jádru buňky. V DNA je uložena základní informace o stavbě  

a funkci buňky. DNA je důležitá nositelka genetické informace buňky a má vliv 

na další potomky. Je tvořena stavebními jednotkami nazývanými nukleotidy. 

Nukleotidy jsou vzájemně spojené v řetězec. Tvoří jej fosfát, deoxyribóza, purinová 

a pyrimidinová báze. Pořadí bází v řetězci je základem pro uložené informace 

v DNA a v genetickém kódu. Nukleotidy se odlišují obsahem dusíkatých bází, 

kterými jsou guanin, adenin, cytosin a thymin. DNA má tvar dvouvláknové 

šroubovice. Vlákna jsou navzájem obtočená a jejich báze jsou spojeny pomocí 

vodíkových můstků. [2] 

Důsledků IZ na DNA existuje více, ale nejčastěji se vyskytují dva hlavní typy. 

Jednoduché zlomy jsou prvním typem. U tohoto důsledku dochází k porušení 

pouze jednoho vlákna DNA. Většinou je buňka schopna sama sebe reparovat. 

Druhým typem jsou dvojité zlomy, při nichž dochází k poruše obou vláken DNA. 

Pro buňku je tato reparace náročnější, zpravidla bývá bezvýsledná. Pro poškození 

DNA stačí nízká dávka kolem desetiny až jednotky Gy. [2] 
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Na zničení nebo porušení komplexních sloučenin jako jsou lipidy nebo proteiny  

je potřeba vyšší dávka záření, která se pohybuje kolem desítek až stovek Gy. Lipidy 

jsou nepřímo poškozovány radikály vzniklými vodní radiolýzou. Záření vyvolává 

peroxidaci lipidů, zejména peroxidaci polynenasycených mastných kyselin, 

což vede ke zvýšení permeability membrán, a také změně aktivity proteinů 

spojených s membránou. [2, 18]  

Volné reaktivní radikály vzniklé při radiolýze vody působí na aminokyselinové 

jednotky na proteinech jejich obměnou, která vede ke změně uspořádání atomů. 

Změny mohou vytvářet vazby mezi sebou navzájem nebo s jinými látkami,  

a tím se mění původní podstata proteinu. Způsobené změny vedou k úplné ztrátě  

nebo omezení původní funkce proteinů. Shromažďované narušené proteiny mohou 

poškozovat jiné struktury např. DNA nebo sami sebe. [4] 

• Účinky ionizujícího záření na úrovni buněk 

Buňka je nejmenší stavební a funkční jednotkou všech živých organismů.  

Je vyplněna cytoplazmou, která je ohraničena cytoplazmatickou membránou. 

V cytoplazmě se nacházejí buněčné organely, jako jsou ribozomy, Golgiho aparát, 

lysozomy, mitochondrie aj.  Je nositelkou genetické informace a také schopna 

zajišťovat funkce organismu např. reprodukci, metabolismus, růst či pohyb. [11, 13] 

Dominantní buněčnou organelou je jádro buňky, jež vyplňuje tekutina zvaná 

karyolymfa. V jádru buňky se nachází DNA, která je nositelkou genetické 

informace. Jádro obsahuje ještě RNA, což jsou ribonukleové kyseliny tvořící jedno 

vlákno a jednou z jejích funkcí je přenos genetického kódu. [11, 13] 



24 

 

Buňka se v lidském těle dělí dvěma způsoby, a to mitózou a meiózou. Při mitóze 

vznikají dvě dceřiné buňky s identickou genetickou výbavou. Proces meiózy  

lze pozorovat u pohlavních buněk. Dceřiné buňky mají jen poloviční genetickou 

výbavu, která se zkompletuje po splynutí mužské a ženské pohlavní buňky. [3, 13] 

Buněčný cyklus je časové uspořádání dějů, kterými buňka prochází v období 

mezi děleními. Fáze buněčného cyklu jsou: [2] 

• G1 fáze (postmitotická) – po předchozím dělení nastává růst buňky a toto 

období trvá 10-12 hodin; 

• S fáze (syntetická) – DNA se zdvojnásobí a toto období trvá 6-10 hodin; 

• G2 fáze (premitotická) – toto období se replikují organely a trvá 2-4 hodiny; 

• M fáze (mitotická) – dochází k dělení jádra a posléze dělení celé buňky a trvá  

1-2 hodiny a obsahuje 5 dílčích dějů „profáze, metafáze, anafáze, telofáze  

a cytokineze.“  

Buňka je různě citlivá na IZ v určitých fázích buněčných cyklů. Je nejcitlivější vůči 

IZ na konci G1 fáze, protože se v té době rozhoduje, jestli je DNA připravena 

k replikaci, dále u přechodů mezi G2 a M2 fází a při M fázi. V G0 fázi je buňka 

rezistentní vůči IZ. [1] 

Působení IZ na buňku může vést ke změně její genetické informace nebo ke smrti. 

Při velkém množství absorbované dávky kolem stovek Gy dochází ke smrti buněk  

i při klidovém období. Klidové období je doba mezi buněčnými děleními. Nejčastější 

důvod zániku buňky je mitotická smrt buněk, která nastává poškozením IZ během 

jejího dělení. Rychle se dělící buňky mají mnohem vyšší citlivost vůči IZ. Dalším 

možným následkem ozáření buňky je poškození jejího genetického kódu, 

kdy dochází k mutaci. [2, 3] 
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Mutace lze rozdělit dle toho, kde nastává změna na úrovni genů a chromozomů 

(např. změna počtu chromozomů), nebo podle reprodukce na somatickou  

a gametickou. Při somatické změně genetické informace se projeví poškození 

orgánů a tkání, jež může vést ke vzniku rakoviny. Gametická změna má dalekosáhlé 

důsledky – dochází k poškození zárodečných buněk a k přenesení poškozeného 

genetického kódu na další generaci. [2, 3] 

Při radiačním poškození nejsou buňky zcela bez obrany. V biologickém 

radiačním účinku jsou i protichůdné procesy, a to reparace a regenerace. To vede  

ke znovuobnovení buněčného dělení, funkce tkání a orgánů. Reparace probíhá  

na dvou úrovních. Buď v rámci buňky nebo v celých buněčných populacích. 

V rámci buňky je schopna opravit důležité struktury a obnovit schopnost dělení. 

V rámci celé buněčné populace se zničené buňky nahrazují přeživšími buňkami, 

které si zachovaly schopnost dělení. [2] 

• Účinky ionizujícího záření na úrovni tkání 

Shluk tvarově podobných buněk vykonávajících stejnou funkci, kterou ozáření 

postihne, se nazývá tkáň. Ne všechny druhy tkání reagují na ozáření stejným 

způsobem. Jedná se o radiosenzitivitu tkáně. Citlivé tkáně jsou tvořeny málo 

diferenciovanými buňkami, u kterých dochází k rychlému dělení. Naopak  

u komplexních tkání s vysokou diferenciací a pomalým dělením buněk se ozáření 

projeví méně. Tyto jsou označovány jako radiorezistentní. [3, 12] 

Mezi radiosenzitivní tkáně a orgány patří např. kostní krvetvorná dřeň  

nebo lymfoidní orgány. Oproti tomu mezi tkáně s nižší citlivostí lze zařadit  

např. pojivové nebo nervové tkáně. Různé citlivosti tkání vůči ionizujícímu záření 

 jsou klíčové při radioterapii – léčba ionizujícím zářením. [2, 3] 
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• Účinky ionizujícího záření na úrovni organismu 

Účinky ionizujícího záření na celého člověka v rámci organismu mohou vyvolat 

chorobné změny, které se projevují během dnů, měsíců či let. Rozlišují se dva 

základní typy radiobiologických účinků (podle vztahu dávky a účinku záření). 

Při překročení prahové dávky 0,7 Gy dochází zákonitě k deterministickým účinkům 

(Obrázek 3). S rostoucí dávkou ozáření se zvyšuje i pravděpodobnost vzniku 

poškození organismu a dochází ke smrti buněk. V důsledku toho může nastat 

akutní nemoc z ozáření, lokální změny nebo nenádorové poškození. [1, 2, 3] 

 

I přesto, že se nepřekročí prahová dávka, může se dostavit jiný radiobiologický 

účinek. Takový účinek se nazývá stochastický. Vztah mezi tímto dávkou a účinkem 

není přímo úměrný ale nahodilý. Výše dávky souvisí s pravděpodobností vzniku 

nádorového nebo genetického poškození. Genetické dopady stochastického efektu  

se mohou projevit u potomků osob, které byly ozářeny. Nádorové poškození vlivem 

stochastického účinku vede ke vzniku rakoviny. [1, 2, 3] 

Obrázek 3 Závislost účinku IZ na dávce, znázorněna prahová dávka. [36] 
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2.2 Radioterapie 

Počátky RT souvisí s objevem nového druhu záření, za jehož objevením  

v roce 1895 stál Wilhelm Konrad Röntgen. Souborné označení nazval paprsky X. 

V tom samém roce byla zaznamenána první snaha o využití při léčbě nádoru prsu 

a následující rok byl paprsek X použit u léčby nádorového onemocnění kůže. Mezi 

další historický mezník se řadí rok 1896, kdy Henri Bequerel učinil další důležitý 

objev přirozené radioaktivity. O dva roky později Marie Curie – Sklodowska 

izolovala radium z jáchymovského smolince, a tím vznikl podnět k využívání radia 

pro léčebné účely. [1] 

Léčba ionizujícím zářením se aplikovala již v první polovině minulého století  

při nenádorovém onemocnění, zejména při zánětlivých onemocněních. Při této léčbě 

však docházelo k nežádoucím účinkům na zdravé tkáně a bylo velice těžké léčit 

hluboko uložené nádory. V roce 1951 byl poprvé použit kobaltový ozařovač 

v Londýně a až rozvojem vysokoenergetických zdrojů záření bylo umožněno ozářit 

nádory přijatelnou dávkou ve větší hloubce. [1] 

RT je způsob léčby nádorových i nenádorových onemocnění, při kterém 

se využívá ionizující záření. RT se často uplatňuje zejména při léčbě onkologicky 

nemocných a podle statistik podstoupí radioterapii 50-70 % onkologických pacientů. 

[1]  

Radioterapie se využívá k léčbě rakoviny díky tomu, že buňky zhoubných 

nádorů nemají takovou možnost opravit svá poškození narozdíl od normálních 

tkání. Zdravé buňky mají vyšší schopnost reparace při poškození způsobeného 

vlivem ionizujícího záření při léčbě pacienta. Z tohoto důvodu se obvykle dělí 

celková dávka na několik menších, aby měla zdravá tkáň dostatek času na reparaci. 
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Tím se poškodí populace nádorových buněk narozdíl od těch zdravých. A díky 

tomu je stále zachována činnost orgánů. Pro některé nádorové buňky  

je charakteristický nízký stupeň diferenciace, a naopak vysoká proliferace. 

To znamená, že se buňky dělí rychle. Avšak existují i nádory, které jsou 

radiorezistentní (např. u ledvin). Při léčbě těchto nádorů se obvykle volí  

chirurgická léčba. [1, 5, 7]  

Při radioterapii je důležité určit, do jaké hloubky tkáně bude potřeba, aby svazek 

IZ pronikl. Ozařovaná oblast se může nacházet v odlišné hloubce. Velikost dávky 

závisí na více faktorech, a to např. na rozměru ozařovaného pole, hloubce objemu 

ve tkáni, typu a velikosti záření. Při této léčbě lze aplikovat povrchovou dávku, která 

má dosah přibližně 0,5 mm, což odpovídá svrchní části kůže epidermis. 

Při vysokoenergetickém záření, které má energii vyšší než 1 MeV narůstá s hloubkou 

v tkáni počet sekundárních elektronů. Tím je zvyšována ionizace, tzn. předá se větší 

množství energie. V určité hloubce dosáhne dávka svého maxima. Maximální 

hloubka dávky je 1-3 cm pod povrchem u vysokoenergetických záření, zatímco 

nízkoenergetické záření se pohybuje v hloubce 0,5 mm. Má – li svazek IZ větší 

energii, proniká do tkáně hlouběji. S tím souvisí i hloubková dávka, která se nachází 

na centrálním paprsku svazku pod povrchem a tím lze vyjádřit procentuální 

hloubkovou dávku, a to jako poměr maximální a hloubkové dávky v procentech. 

Hloubkovou dávku tedy lze měřit za pomoci fantomu, který zastupuje absorpční 

vlastnosti tkání. [1] 
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2.2.1 Rozdělení radioterapie 

RT v oboru onkologie bývá používaná i v kombinaci s jinými léčebnými 

modalitami. Využívána je zejména ve spojení s imunoterapií, chemoterapií (CHM), 

hormonální terapií či chirurgickou léčbou. Při léčbě rakoviny je vyvíjena  

snaha uplatnit všechny dostupné léčebné kombinace. Tímto se zvyšuje 

pravděpodobnost léčby rakoviny, ale také vyšší riziko vzniku nežádoucích účinků. 

Je proto důležité posoudit, zda je očekávaný přínos větší než potenciální toxicita  

z multimodalitní léčby. [5]  

RT se dělí podle umístění zdroje záření na dva základní typy. Na zevní 

radioterapii a brachyterapii (BRT). Zevní radioterapie bývá také označována jako 

transkutánní, neboť ozařování prochází přes kůži. Při zevní léčbě se zdroj nenachází 

v bezprostřední blízkosti pacienta, ale je umístěn ve vzdálenosti 80-100 cm od těla 

ozařovaného pacienta. Pokud se zdroj záření nachází v těsné blízkosti nebo uvnitř 

léčené části (např. lůžka tumoru), jedná se o BRT. Při této metodě se aplikuje větší 

dávka záření, protože léčba je cílena přímo na postiženou část. Zdravá tkáň v okolí 

je tak více šetřena. V medicíně se využívá tyto metody odděleně i v kombinaci, 

neboť se mohou vzájemně doplňovat. [1] 

Dále se RT rozděluje dle typu na kurativní, adjuvantní, neoadjuvantní, paliativní  

a nenádorovou. Kurativní radioterapie má za úkol likvidaci nádorových buněk 

maximální možnou vysokou dávkou IZ i přes vznik závažných komplikací (do 5 %). 

Při zevní radioterapii se celková dávka pohybuje kolem 60-80 Gy. Tato dávka bývá 

rozdělena do několika menších – obvykle je aplikována standardní dávka 

5 frakcionací po 2 Gy za týden. Frakcionací se rozumí dílčí část celkové dávky 

ozáření. [1] 



30 

 

Následujícím typem je adjuvantní radioterapie nazývána také zajišťovací.  

Je aplikována ke zničení zbytku mikroskopických částí nádorů zejména  

po chirurgickém zásahu, kdy hrozí, že se v těle nachází mikroskopické pozůstatky 

choroby. V tomto případě se ozařuje postižená část nižší dávkou než u předchozí 

kurativní radioterapie. I zde je využita standardní frakcionace. [1]  

Neoadjuvantní radioterapie se používá ke zmenšení nádorů. Je indikována 

obvykle před chirurgickým zákrokem ke zmenšení takových nádorů, které jsou 

svojí velikostí neoperativní, ale po aplikaci léčby se zredukují natolik, že operativní 

zákrok již může přijít v úvahu. Pacient se obvykle ozařuje celkovou dávkou 

45-50 Gy. [1] 

Paliativní radioterapie se využívá u pacientů ke snížení příznaků nádorového 

onemocnění a zejména ke zmírnění bolesti. Obvykle se využívá frakcionace  

2-3× týdně po 3-4 Gy. [1] 

Posledním typem je nenádorová radioterapie, která se užívá při nenádorových 

onemocněních (např. zhoršení a dysfunkce orgánů a také při léčbě degenerativních 

onemocnění). Tato metoda je doporučována až po vyčerpání všech ostatních 

léčebných způsobů. [1] 

2.2.2 Příklady využití ionizujícího záření v  radioterapii 

V radioterapii se využívá rentgenového záření. Toto záření je označováno 

symbolem X. RT pomocí rentgenového záření je aplikována zejména při léčbě 

kožních onemocněních, nezhoubných onemocněních a při paliativní terapii. 

Vlastností rentgenového záření je dosah maximální dávky v oblasti povrchu kůže. 
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K vyšší absorpci záření dochází v kostních tkáních. Velikost dávky se volí 

dle umístění a radiosenzitivity nádorů a okolní zdravé tkáně. [1, 5, 7]  

Dalším příkladem RT je léčba pomocí záření γ. Toto záření vzniká pomocí 

radioaktivní přeměny radionuklidů, které jej vyzařují. V radioterapii jsou nejběžněji 

využity cesiové a kobaltové radionuklidy. Kobaltové ozařovače jsou specifické tím,  

že zdrojem záření je 60Co. Jejich střední energie je 1,25 MeV a fyzikální poločas 

přeměny 5,3 roku. Fyzikálním poločasem přeměny je doba, za kterou se právě jedna 

polovina radionuklidu přemění na stabilní. Z tohoto důvodu je potřeba měnit zdroj 

záření každých 5 let. Tyto zdroje jsou uloženy v hlavici ozařovače. Hloubka, kterou 

dosáhne maxima ozařované dávky, se nachází 0,5 cm pod povrchem. [1, 5, 7] 

Kobaltový ozařovač se využívá v klinické praxi pro nádorová onemocnění 

zejména při paliaci. V jednom z typů ozařovače, nazývaného Leksellův gama nůž, 

se nachází 201 zdrojů 60Co, zatímco druhý typ modernějšího ozařovače má 192 zdrojů 

60Co. Zdroje jsou umístěny v kolimační helmici, v nichž svazky záření směřují 

do jednoho místa – ohniska, ve kterém se protínají. Z tohoto důvodu přesné indikace 

je ozařovač využíván primárně při nádorových onemocnění v oblasti hlavy. 

V současné době jsou kobaltové ozařovače nahrazovány lepšími technologickými 

stroji, např. lineárním urychlovačem. [1, 3, 7] 

U cesiového ozařovače je zdrojem záření 137Cs. Emituje záření γ o energii 0,66 MeV 

a jeho fyzikální poločas přeměny je 30, 4 roku. V praxi je využíván pro patologická 

ložiska s maximální hloubkou 5 cm. [1, 3, 7] 

Nedílnou součástí RT je léčba pomocí částic. Mezi částice užívané v terapii patří 

např. elektrony a protony. Tyto částice jsou využívány pomocí urychlovacího 

přístroje. Urychlovače jsou přístroje, ve kterých dochází k urychlení částic, 
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díky nimž se získá vysoká energie. Vysoká energie je potřeba k tomu, aby svazek 

pronikl do libovolného místa nálezu. Existují různé typy urychlovačů. Záleží, kterou 

částici je potřeba urychlit. Dle přestavby konstrukce urychlovače a jeho dráhy, 

po které se částice urychluje, se dělí na lineární a kruhové. Mezi nejběžnější přístroj 

patří urychlovač elektronů (lineární urychlovač). Základním procesem lineárního 

urychlovače je účinek elektrického a magnetického pole, ve kterém dochází 

k urychlení částic (elektronů). Tyto částice dále dopadají na terčík anody a poté 

vzniká elektromagnetické záření. Pacient je ozařován potřebnou dávkou. Svazek, 

který vznikl, je ohraničen pomocí vykrývajících clon tzv. kolimátorů. Vyšší energie 

znamená, že záření pronikne do větší hloubky. Proto se lineární urychlovač 

se využívá u tkání, které jsou uloženy hluboko v těle pacienta. Vzniklé urychlené 

elektrony mají energii až do desítek MeV. [1, 7] 

Odlišným typem využití elektronů je, že nedopadají na terčík anody a nevzniká 

elektromagnetické záření. Urychlené elektrony pokračují a pronikají dále pomocí  

tzv. rozptylovacích folií. Elektronový svazek je tvarován pomocí kolimačních 

systémů a přídatných tubusů. Tento svazek je indikován zejména při kožních 

nádorech. [1, 7] 

Dalším typem urychlené částice je terapie protonová. Při tomto procesu  

je konstrukce urychlovače kruhového charakteru. Protony jsou urychlovány  

v kruhové trajektorii. Vzniklé záření je tvarováno pomocí elektromagnetických 

čoček a poté je pacient ozařován. Při této terapii je důležitý pojem Braggův peak.  

Ten znamená oblast, ve kterém má v těle pacienta záření největší energii 

(Obrázek 4). Jsou to urychlené protony o energii 200 MeV a větší. Před touto oblastí 

je tkáň ozařována jen z 30 % energie. Za touto tkání nepůsobí již žádné záření,  
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protože protony nemají dostatečnou energii k doletu. Tímto procesem je více šetřena  

okolní zdravá tkáň. Při změně energie je možné si volit hloubku ozáření. [1, 7]  

 

Obrázek 4 a) Hloubková dávková křivka – závislost dávky záření v hloubkové tkáni (elektrony, gama  

a protony)   

b) Červeně znázorněno Braggovo maximum v tumoru [37] 

2.2.3 Komplikace při radioterapeutické léčbě  

Při léčbě IZ bývá vedlejším účinkem i ozáření okolní zdravé tkáně. 

K patologickým procesům v organismu nemusí dojít ihned. Může se jednat 

o hodiny, týdny, měsíce, a dokonce i roky po ozáření. Tyto vzniklé komplikace 

jsou rozděleny do dvou skupin. [1, 5] 

A. Rozdělení nežádoucích účinků podle doby vzniku 

Podle doby vzniku komplikací jsou přítomny různé nežádoucí účinky lišící 

se reakcí tkáně. Jsou děleny na akutní, pozdní radiační reakce a velmi pozdní změny. 

[1] 
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Akutní radiační reakce je prvním typem nežádoucích účinků při radioterapii. 

Vzniká již na počátku ozařovací fáze a trvá i několik týdnů po jejím ukončení. Mezi 

prvotní příznaky patří změny na tkáni, které mají vysokou mitotickou aktivitu  

a to např. epitel kůže, sliznice. V tomto případě se jedná o tzv. hierarchický typ tkání. 

Tyto tkáně mají vysokou radiosenzitivitu. Poškozením těchto citlivých buněk 

zářením nastává akutní nežádoucí reakce. [1] 

Pozdní radiační reakce je druhým typem reakce při ozařování. Vliv IZ na buňky  

je již během ozařování, ale klinický obraz nastává až týdny, měsíce či roky 

po ozáření. Jedná se o tkáně s pomalým buněčným dělením např. plíce, mozek, 

srdce, kosti nebo svaly. Jsou to tzv. flexibilní typy tkáně. Protože jejich buněčný 

cyklus dělení trvá dlouho, poškození se projevuje až při snaze buňky se dělit. Změny 

v organismu mohou být různé. Může se jednat o atrofii, nekrózu, fibrózu nebo 

poškození cévních struktur. Většinou se projevuje ireverzibilními změnami. [1] 

Velmi pozdní změny jsou posledním typem nežádoucích účinků. Tyto změny  

jsou přítomny s odstupem let a vznikají mutací buněk po ozáření. Mutace 

somatických buněk může vést ke vzniku sekundárních zhoubných onemocnění,  

např. vzniku nádorů v oblasti mléčné žlázy po ozáření pacienta v dětském věku 

s Hodgkinovou chorobou. Dalším důsledkem je gametická mutace zárodečných 

buněk. U těchto buněk je riziko přenosu genetických poruch na další potomky.  

Je potřeba obezřetnosti při ozáření pacienta v dětském věku, v čase, kdy dochází 

k vývoji orgánů. Také je nutno zvážit a provádět léčbu pacientů v mladém 

a plodném (fertilním) věku. [1] 
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B.  Rozdělení nežádoucích účinků podle rozsahu   

Dle místa vzniku komplikace v radioterapii jsou reakce rozděleny na systémové 

(celkové) a lokální (místní). [1] 

Systémová radiační reakce nastává zvláště při ozáření velkého rozsahu.  

Je označována též jako celková radiační reakce. Jejím klinickým obrazem je únava, 

zvracení, nevolnost či nechutenství. Nejčastěji jsou tyto komplikace přítomny  

u ozařování břicha nebo kostní dřeně. Zpravidla se vyskytují již na počátku 

ozařovací série. [1] 

Lokální radiační reakce je druhým typem nežádoucí reakce. Účinek je lokalizován 

podle ozařované oblasti. Mezi tento typ radiační reakce patří např. erytém, alopecie, 

xerostomie nebo edém. Při poškození kůže pacienta ozářením nastává kožní reakce, 

která je nazývaná radiodermatitida. Kožní reakce při ozáření pacienta bývá častá  

a zpravidla se zahojí za 4-6 týdnů po ozařování. Při kožní reakci se objevuje 

poškození kůže vlivem úbytku bazálních buněk při ozáření. Nejprve dochází 

k zčervenáním kůže vlivem překrvení cév (erytém), dále proces pokračuje 

olupováním a suchostí kůže (deskvamace). Následně vznikají puchýře. 

Při závažnější akutní reakci nastává vznik vředů na kůži (ulcerace). [1] 

U pozdních reakcí mohou nastat na kůži trvalé změny jako je např. atrofie, ztráta  

či zvýšení pigmentace, fibróza, trvalé odstranění chlupů či vlasů (alopecie)  

nebo poškození cévního systému. [1] 

Lokální nežádoucí radiační reakce závisí na místě léčby. Při ozáření 

slinných žláz lze uvést jejich zánět nebo snížení množství slin (xerostomie). U léčby 

hrtanuerytém sliznice. V případě oka dochází k fibróze slzného kanálku, 
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nebo kataraktu. V plicích může vlivem ozáření vzniknout radiační pneumonitida. 

Tenké střevo je na ozáření také citlivé, přičemž může být způsobena enteritida, 

tlustém střevě pak proktokolitida. Reakce postihuje i mozek a srdce. Klinickým 

obrazem je perikarditida u srdce a edém mozku. [1] 

2.2.4 Faktory ovlivňující účinky ionizujícího záření  

Faktorů ovlivňujících nežádoucí účinky při radioterapii je více. Dělí se 

na fyzikální, chemické a biologické. Mezi fyzikální faktory patří: [1] 

• Druh a energie záření; 

• technika ozařování; 

• způsob frakcionace; 

• velikost zvolené dávky.  

Z biologického hlediska se jedná o rozsah postižené ozařované oblasti a okolní 

zdravé tkáně. Účinek závisí na charakteru ozařované zdravé tkáně. Důležitou roli 

zastává věk pacienta. Dětský organismus je na záření mnohem citlivější oproti 

staršímu. Každý pacient je individuální i z hlediska citlivosti k IZ. U pacientů  

s doprovázejícím onemocněním je toxicita nežádoucích účinků vyšší. Např. u lidí 

trpící cukrovkou. Je tedy důležitý celkový stav pacienta a dodržování pravidel 

v průběhu léčby. [1] 

Mezi chemické faktory ovlivňující toxicitu IZ patří radiosenzibilizátory  

a radioprotektivní látky. Senzibilizátory ovlivňují hypoxické buňky. Pro buňky 

v prostředí s nedostatečným obsahem kyslíku (hypoxie) je potřeba větší hodnota 

dávky, aby měla stejný účinek jako na buňky s dostatkem kyslíku. Kyslík má vliv  

na odpověď buňky při ozáření. Tento jev se nazývá kyslíkový efekt. Nádorové 
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buňky mívají nedostatek kyslíku, a proto se vyvíjí řada metod ke zmírnění hypoxie.  

Jako první metodou byl hyperbarický kyslík, ale pro svoji technickou náročnost  

a špatnou toleranci pacientů se již nepoužívá. Do radiosenzibilizátorů patří 

chemické sloučeniny, které mají vliv na účinnost hypoxických buněk při záření.  

„Jde o elektronafinní sloučeniny, které dobře difundují až k hypoxickým buňkám. Vazbou 

elektronů, uvolněných při ionizaci vody, prodlužují životnost vysoce reaktivních substancí,  

které poškozují DNA.“ [4 str. 141] Mezi testované látky patří např. tirazapamin 

nitroimidazolové sloučeniny nebo halogenové pyrimidiny. [4] 

Dalším chemickým faktorem ovlivňujícím IZ jsou radioprotektivní látky. Patří 

mezi ně např. vitamin E, vitamin C, sloučeniny sulfhydrylové a aminothioly. 

Důležitou vlastností všech těchto látek je schopnost redukovat volné radikály. 

Při terapii mají význam pro ochranu zdravých okolních tkání před IZ. [4] 

2.3 Melatonin 

Melatonin je hormon přirozeně vyskytující se v lidském těle. Chemický název 

tohoto hormonu je N – acetyl 5 – metoxytryptamin. Jedná se o nízkomolekulární 

látku. Melatonin je vysoce lipofilní a hydrofilní, proto se často mísí s krví  

(70 % vázáno na albumin) a jinými tělními tekutinami, aniž by se ukládal v těle.  

[9, 14, 16]  

2.3.1 Melatonin a jeho tvorba v lidském těle 

Melatonin je hormon, který je produkován epifýzou, česky šišinkou. 

Patří mezi žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní). Epifýza je uložena v oblasti 

mezimozku. Melatonin vzniká syntézou v buňce z aminokyseliny tryptofanu. 

Uvnitř suprachiazmatických jader (jádro v přední části mozku zvané hypothalamus, 
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které je nezbytné pro rytmy spánku, bdění, odpočinku a aktivity) jsou uloženy  

i specifické receptory MT1 a MT2. Při navázání melatoninu na receptory MT1 a MT2, 

ovlivňují druhé posly v buňce (např. průnik vápenatých iontů do buněk).  [9, 10, 31]  

Jeho syntéza a uvolňování probíhá ve všech organismech výhradně v noci. 

Tvorba melatoninu u člověka dosahuje vrcholu o půlnoci a končí ráno. Proto bývá 

symbolicky označován jako biochemický identifikátor tmy. Prodloužení denní doby 

nebo náhlé vystavení světlu ovlivňuje jeho produkci, přičemž může dojít 

až k přerušení jeho produkce. Množství vzniklého melatoninu se liší v závislosti 

na věku. Novorozenci mají nízkou hladinu melatoninu. Vylučování tohoto hormonu 

se zvýší okolo 3. měsíce. Tvorba melatoninu dosahuje maxima okolo pátého roku. 

Jeho vylučování následně s věkem klesá. Nebyl zatím prokázán žádný vliv 

na tvorbu melatoninu, ačkoli výzkumy prokázaly, že melatonin je také syntetizován 

i v jiných místech než epifýze, jako třeba v sítnici nebo ve střevech. [9, 10, 14, 16] 

2.3.2 Funkce melatoninu 

Základní funkcí melatoninu je nastavení vnitřních biologických hodin, jelikož 

míra jeho produkce závisí na světelných podmínkách. Má také pozitivní vliv 

na cirkadiální systém. Zásadní je vliv melatoninu na spánek. Podáváním tohoto 

hormonu lze například synchronizovat poruchy spánku vzniklé při cestování přes 

více časových pásem. Primárně u zvířat pak informuje o ročním období, jelikož 

se vlivem rozdílné délky dne a noci mění i doba, kdy je produkován. U člověka 

žijícího ve městě tento jev nenastává. [9] 
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Dle některých studií podporuje imunitní systém, primárně u zvířat se sníženou 

imunitní odpovědí. Také může ovlivňovat reprodukční a sexuální chování. 

V případě zvířat může aktivitu podporovat, ale i tlumit. U lidí jsou tyto účinky stále 

předmětem výzkumu. [9] 

Melatoninu lze přičíst i antidepresivní účinky, sehrává důležitou roli v boji  

se stresem. Zlepšuje kvalitu života u populace s depresivními stavy. Příznivě 

ovlivňuje zánětlivé procesy a stimuluje antioxidační obranný systém organismu. 

Zmírňuje oxidační stres. [14] 

Tento hormon poskytuje přímou i nepřímou ochranu proti širokému druhů látek 

(např. IZ) poškozujících DNA. Přímá ochrana se vyznačuje principem vychytávání 

volných radikálů, které jsou zodpovědné za poškození DNA. [17] 

Způsoby nepřímé ochrany zahrnují: [17] 

• Inhibici poškození DNA;  

• aktivaci antioxidačních enzymů; 

• inhibici enzymů, které vyvolávají oxidační stres; 

• zesílení opravného mechanismu DNA.  

Melatonin je vysoce lipofilní látka, která snadno proniká organickými 

membránami. Proto je schopna chránit důležité intracelulární struktury včetně 

mitochondrií a DNA proti poškození způsobeném IZ na místech, kde by  

k takovému druhu poškození došlo. Melatonin vede ke zvýšení molekulární úrovně 

některých důležitých antioxidačních enzymů, jako je superoxid dismutáza  

a glutation peroxidáza. Melatonin má schopnost poskytnout mnoho neutralizačních 

účinků  
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proti nebezpečným faktorům. Spolu s nízkou toxicitou má schopnost překonat 

biologické bariéry. Tyto vlastnosti melatoninu jsou klíčové pro schopnost prevence 

oxidačního poškození DNA. [24] 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je shrnout vybrané vědecké články popisující vliv 

melatoninu na prevenci komplikací radioterapeutické léčby.  

Pro dosažení cíle jsem si stanovila následující úkoly: 

• Vyhledat články z odborných a vědeckých databázích; 

• vybrat vhodné články, které odpovídají mému tématu; 

• sepsat hypotézy; 

• analyzovat články; 

• zpracovat a shrnout podstatné informace z článků; 

• sepsat diskuzi. 

 

      



42 

 

4 METODIKA 

Při psaní praktické části jsem vyhledávala odborné články z webových databází 

Web of Science a PubMed. Tyto webové zdroje poskytují přístup a vyhledávání 

v databázi odborných informací.  

Na začátku jsem filtrovala odborné články týkající se tématu mé bakalářské práce. 

Na webových stránkách odborného zdroje NCBI přes PubMed jsem zadávala 

klíčová slova pro vyhledávání. Vyhledávala jsem články, které byly publikovány  

za posledních 10 let.  

Nejprve jsem zadala klíčové heslo „melatonin“, přičemž se objevilo  

přes 9000 článků. Z tohoto důvodu bylo potřeba zadat další klíčová hesla k tématu. 

Dále jsem volila hesla „melatonin“ a „radiotherapy“. V tomto případě se objevilo  

83 odborných článků, které bylo zapotřebí opět filtrovat. Při prohlížení filtrovaných 

publikací jsem si všimla, že autoři ve svých příspěvcích používají jak slovo 

„complication“, tak i výraz „side effects“. Proto bylo mým dalším krokem použít 

uvedená hesla a zúžit tak oblast vyhledávání.  

Výsledkem přidání hesla „complication“ byly pouze 3 odborné publikace,  

které jsem zahrnula do analýzy. Při přidání slovního spojení „side effect“ 

se zobrazilo pouze 6 článků, avšak pro analýzu odborných článků jsem potřebovala 

větší výběr z materiálů. Proto jsem zvolila zadání pouze se slovem „side.“ Filtrování 

se ukázalo jako správné, zobrazilo se 16 odborných článků.  

Tato hesla jsem vybrala kvůli tématu mé bakalářské práce, která popisuje  

nejen hormon melatonin, ale věnuje se jeho možnému vlivu na nežádoucí účinky, 

vzniklé při radioterapii. Finální klíčová hesla pro vyhledávání jsem zadala 
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„melatonin and radiotherapy and complication“ a „melatonin and radiotherapy 

and side.“  

Po přečtení těchto článků jsem zjistila, že 4 z nich nevyhovují mému tématu. První 

článek nevyhovoval z důvodu, že není popsán vliv melatoninu na prevenci 

komplikací RT. Druhý článek se zabýval vlivem melatoninu při léčbě rakoviny 

ozařováním. Třetí článek popisoval hypothalamickou obezitu, což také 

nevyhovovalo mému tématu. Čtvrtý článek popisoval spíše vliv melatoninu 

při radioterapeutické léčbě než prevenci komplikací v RT.   

Zbývající články odpovídaly mým kritériím (byly věnovány melatoninu  

a jeho možnému využití při prevenci komplikací radioterapeutické léčby), a proto 

byly zvoleny pro další zpracování. Na závěr jsem z těchto článků čerpala 

a analyzovala informace.  

 

 

 

   

 



44 

 

5 HYPOTÉZY 

Před provedením analýzy vybraných publikací jsem si stanovila dvě hypotézy.  

Hypotéza 1. Melatonin má vliv na redukci volných radikálů. 

Hypotéza 2. Melatonin přispívá k opravě poškozené DNA.  
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6 VÝSLEDKY 

Nežádoucí účinky jsou stále aktuálním tématem při RT. Negativně ovlivňují 

kvalitu života pacientů. Hormon melatonin je ve spojení s IZ zkoumané téma 

s velkým otazníkem. Jeho další vývoj a bližší zkoumání spojené s RT je perspektivou  

do budoucnosti medicíny (radioterapie).  

Odborné publikace jsem rozdělila podle data zveřejnění, od nejstaršího vydání  

po nejnovější. Volila jsem publikace za posledních 10 let, z období  

20. 03. 2009 – 20. 03. 2019.  

6.1 Jednotlivé publikace 

Shirazi a kol. ve svém experimentu prokázal, že melatonin může být účinný  

pro prevenci poškození čočky v důsledku ozáření ionizujícím zářením v oblasti 

orbity. Autoři zahrnuli do experimentů 36 potkanů a rozdělili je do 5 skupin. 

V první skupině nebyli potkáni ozářeni, ve druhé skupině byli ozářeni jednorázovou 

dávkou 5 Gy, ve třetí skupině byli ozáření jednorázovou dávkou 8 Gy, ve čtvrté 

skupině dostávali potkáni melatonin (30 mg/kg) 30 min před ozářením (5 Gy) 

a injekce melatoninu (5 mg/kg) každý den během 10 dní po ozáření. V páté skupině 

se léčba potkanů melatoninem podobala čtvrté skupině, ale byla použitá dávka 

ionizujícího záření 8 Gy. Koncentrace malondialdehydu se v čočce potkanů 

po ozáření zvýšila a koncentrace glutationu naopak snížila. Použití melatoninu 

se zabránilo zvýšení koncentrace malondialdehydu a snížení glutationu v čočce 

potkanů po ozáření IZ. [22]   
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Ye – min Wang a kol. ve své publikaci zkoumali vliv melatoninu na nežádoucí 

účinky způsobené při CHM nebo RT. Využili metodu elektronického vyhledávání 

v databázích pomocí softwaru. Kritériem pro vyhledávání byly literatury, 

ve kterých byla současná léčba CHM nebo RT s melatoninem jako doplňkové léčby 

u pacientů se solidními nádory. Vyloučeny byly studie na zvířatech. Jejich 

výsledkem bylo 8 randomizovaných studií (náhodně vybraných) s pacienty 

se solidními nádory. Byla jim určena dávka 20 mg melatoninu jednou denně. 

Melatonin přispěl k částečné a úplné remisi nádorů. Také snížil nežádoucí účinky 

související s CHM nebo RT např. trombocytopenia, neurotoxicity a únava. [30]  

Emilio J. Sanchez – Barcelo a kol. zkoumali ve své publikaci melatonin zejména  

pro antiestrogenní a antioxidační vlastnosti. Léčba melatoninem je zaměřena  

na prevenci rakoviny prsu a snížení nežádoucích účinků spojených s CHM nebo RT. 

Nežádoucí účinky spojené s radioterapii jsou leukopenie, trombocytopenie, 

hypotenze, nevolnost a zvracení. Melatonin má využití pro antioxidační vlastnost, 

která snižuje oxidační stres spojený s RT nebo CHM. Závěrem je, že melatonin  

by (antioxidační vlastnost) ve spojení s jinou léčbou RT nebo CHM mohl snížit 

nežádoucí účinky a zlepšit prevenci rakoviny prsu (antiestrogenní vlastnost 

melatoninu). [29]  

Francisco Ortiz a kol. zkoumali, zda může melatonin zabránit rozvoji ústní 

mukozitidy. Jazyk potkanů byl vystaven ozařování po dobu 5 dnů (o dávce 7, 5 Gy). 

Melatonin byl podáván po dobu 21 dnů po ozáření v dávce (45 mg / den) lokální 

aplikací do úst (melatoninový gel) nebo injekcí. Potkani byli rozděleny do 4 skupin. 

První supina byla kontrolní bez podání melatoninu a ozařování. Druhá skupina byla 

vystavena pouze ozařování. Třetí skupina byla ozařována a byl jim podáván 

melatoninový gel. Čtvrtá skupina byla vystavena ozařování a byl jim aplikován 
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melatonin ve formě injekcí. Při ozařování docházelo k mitochondriálnímu 

oxidačnímu stresu a zvýšení inflamazómové aktivity (aktivuje prozánětlivé 

procesy), které se podílely na vývoji mukozitidy. Výsledky ukázaly, 

že s melatoninem se zabránilo narušení sliznic a tvorbě vředů. [28] 

Článek od Najafi a kol. se zaměřuje na imunomodulační vlastnost melatoninu  

v imunitních odpovědích v tkáních. Reakce imunitního systému hraje klíčovou roli 

během mnoha časných a pozdních nežádoucích účinků. Při interakci ionizujícího 

záření s tkání působí na imunitní systém. Příkladem je ozáření kostní dřeně jako 

nežádoucí účinek RT. Doplňková léčba melatoninu snižuje poškození DNA  

a ovlivňuje imunitní buňky. Melatonin má také protinádorové účinky vzhledem 

k antiproliferativní a antiangiogenní stimulaci. [26] 

Moneim a kol. se ve své publikaci věnuje účinkům gelu obsahujícího melatonin  

na léčbu mukozitidu ústní dutiny. Mukozitida ústní dutiny je jednou z komplikací 

RT nádorů hlavy a krku. Ve své publikaci shrnují autoři výsledky svých 

experimentů v této oblasti. Uvádějí, že melatonin vylučují i slizniční buňky ústní 

dutiny a obsahují ho sliny, do kterých ho vylučují slinné žlázy. V experimentech 

na zvířatech autoři publikace ukázali, že použití gelu obsahujícího melatonin mělo 

preventivní účinek na stav sliznice ústní dutiny potkanů a hojilo zánět. Použití 

melatoninu významně přispívalo ke snížení degradace DNA v důsledku poškození 

vyvolaného IZ. [27] 

A. Abbaszadeh a kol. zkoumali vliv melatoninu při poškození kůže IZ. 

Nejčastějším nežádoucím účinkem RT je akutní kožní reakce. Existuje velké 

množství studií (in vitro a in vivo), které prokazují vliv melatoninu při poškození 

kůže rentgenovými paprsky. Melatonin zvyšuje expresi některých významných 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbaszadeh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28580334
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antioxidačních enzymů, jako je superoxid dismutáza a glutation peroxidáza. Autoři 

výzkumu navrhují, aby se melatonin v budoucnu podával v optimálních 

a netoxických dávkách (až 250 mg/kg), pro eliminaci poškození kůže a zvýšení 

terapeutického účinku v RT. [24] 

Biologická metoda formulovaná prof. L. Di Bella (MDB) byla prezentována 

v publikaci autory Giuseppe Di Bella a kol. Představuje případ pacientky  

s karcinomem prsu a mnohočetnými metastázemi po pravé mastektomii, 

opakovaných cyklech CHM a RT. Tato metoda zahrnuje užívání léků, hormonů  

a vitamínů pro synergický účinek. Pacientka užívala melatonin, retinoidy, vitamín 

E, D3, Vit. C a vápník, spolu s dalšími léky např. antiproliferativní molekuly 

(somatostatin a prolaktin). Krevní výsledky neprokázaly žádné kardiologické  

ani neurologické toxicity. Po šesti měsících experimentální léčby MDB byla  

na PET snímku pacientky zjištěna více či méně úplná regrese vychytávání 

radiofarmaka v játrech, kostech a lymfatických uzlinách. Výsledkem publikace bylo, 

že MDB nevykazuje toxicitu a při této metodě není nutná hospitalizace. Autoři 

doufají, že tento případ může podpořit větší zájem a další podrobnější studie 

v oboru onkologie. [23] 

Najafi a kol. ve svém článku zkoumali protizánětlivou vlastnost melatoninu,  

která může pomoci při léčbě různých zánětlivých změn ve zdravých tkáních.  

Mezi nežádoucí reakce při léčbě RT patří zánět. Zánět je zprostředkován různými 

geny a cytokiny souvisejícími s odpověďmi imunitního systému. Mezi zánětlivé  

nežádoucí účinky patří zejména dermatitida, mukozitida a enteritida. Melatonin  

ve zdravých tkáních neutralizuje volné radikály vzniklé při expozici IZ 

a tím dochází k potlačení zánětu. Tento hormon stimuluje ve zdravých tkáních 
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některé antioxidační enzymy např. superoxid dismutáza. Závěrem některých studií  

byl melatonin navrhnut jako nové protizánětlivé činidlo. 

Bagher Farhood, Nasser Hashemi Goradel a kol. zkoumali antikarcinogenní 

účinky melatoninu a také jeho možnou aplikaci v klinické onkologii. Velké množství 

studií uvádí, že kromě preventivních účinků, je melatonin schopen potlačit 

nádorový růst, jeho proliferaci a metastázy. Studie také prokázaly, že podávání 

melatoninu během RT může zvýšit její terapeutický účinek. Melatonin 

má antikarcinogenní účinky proti toxickým látkám (jako je IZ). Jedním z důvodů 

je, že neutralizuje volné radikály. Má protizánětlivý účinek, zlepšuje opravu DNA 

ve zdravých buňkách. Závěrem článků je, že melatonin chrání zdravé buňky proti 

rozvoji sekundárních malignit. Autoři článků vidí potenciál v aplikaci melatoninu 

jako doplňkové léčby v klinické onkologii. [20] 

Autoři článku B. Farhood N. H. Goradel a kol. se zabývali vlastnostmi melatoninu 

především pro radioprotektivní a radiosenzibilizační schopnost. Použití 

radioprotektorů a radiosenzibilizátorů jsou dvě strategie pro zmírnění účinků  

na zdravé tkáně a snížení rezistence nádorů na IZ. Vývoj radioprotektorů, které 

nemají ochranné účinky na nádorové buňky a radiosenzibilizátorů, které by byly 

nízkotoxické, by mohly přispět ke zlepšení terapeutického poměru a značně snížit 

nežádoucí účinky při RT.  Kromě přímé neutralizace volných radikálů melatonin 

reguluje antioxidační enzymy a potlačuje pro – oxidační enzymy. Nejvíc zřejmým 

příkladem radiosenzibilizačního účinku melatoninu je vliv na buňky karcinomu 

prsu. Melatonin může prostřednictvím potlačování estrogenu v této buňce 

inhibovat proliferaci tumoru a jeho růst. Závěr je, že melatonin má účinky  

nejen radioprotektivní, ale i radiosenzibilizační [21] 
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Shabeeb D. a kol. zajímalo, jaký vliv má melatonin na kůži a svalstvo u potkanů  

při poškození IZ. V této studii bylo zkoumáno 60 potkanů, kteří byli rozděleni  

do 4 skupin. První skupinu (C) tvořili potkani kontrolní, kteří nebyli ozářeni a nebyl 

jim podán melatonin. V druhé skupině byli potkani, kterým byl podán melatonin  

bez ozáření. (M). Třetí skupina byla ozářena bez melatoninu (R) a ve čtvrté byli 

ozářeni i s aplikací melatoninu (MR). Skupina třetí a čtvrtá byla ozářena 

jednorázovou dávkou 30 Gy. Třicet minut před ozářením jim byl aplikován 

melatonin v dávce 40 mg/ml. Po dobu 30 dnů jim bylo aplikováno po 2 mg/ml 

melatoninu jednou denně. Posléze byly skupinu potkanů usmrceny a podrobeny 

biochemickému a histologickému vyšetření. [19, 31]  

Výsledky výzkumu potvrdily, že melatonin může zlepšit biochemické 

faktory: [19] 

• Ve třetí skupině R bez podání melatoninu se hladina katalázy i superoxidu 

dismutázy (jedná se o enzymy katalyzující volné radikály) ve svalu a kůži 

snížila (obrázek 5) a hladina malondialdehydu zvýšila. 

• Ve druhé a čtvrté skupině M a MR, s podáním melatoninu, se hladina katalázy  

i superoxidu dismutázy ve svalu a kůži zvýšila (obrázek 5) a hladina 

malondialdehydu se snížila.  

 

 

Obrázek 5 Závislost hladiny superoxidu dismutázy (mg proteinů) na čase po ozařování 

(čas po ozařování) [19] 
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Z histopatologického vyšetření ze svalové tkáni a kůži se prokázalo: [19] 

• Ve skupině R došlo k porušení svalstva, a to ke svalové atrofii, nekrotickým 

změnám a zánětům svalstva. 

• Ve skupině MR se výsledek lišil, pozorovali méně zánětlivých  

a nekrotických změn. 

• Stavba kůže se nelišila u skupin M a C v porovnání se skupinou MR. 

• Skupina R se statisticky významně lišila v porovnání se skupinou MR. 
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7 DISKUZE 

Na základě vyhledávání z odborných vědeckých článků jsem získala informace  

o vlivu melatoninu při prevencí komplikací radioterapeutické léčby. Zajímalo mne, 

zda melatonin může přispět k prevenci komplikací u pacientů podstupujících RT.  

Ve většině publikací se autoři shodli, že melatonin může být do budoucna slibnou 

doplňkovou léčbou u pacientů podstupujících radioterapeutickou léčbu. Autoři  

se dále shodli na tom, že je pořád třeba dalšího výzkumu melatoninu. S negativními 

výsledky užívání melatoninu v publikacích jsem se nesetkala.  

 Dané téma jsem si vybrala z toho důvodu, protože mi přišlo hodně zajímavé. 

Chtěla jsem vědět, zda má melatonin nějakou úlohu v RT. O hormonu melatoninu 

jsem předtím věděla jen ve spojení s cirkadiánním rytmem. Chtěla jsem zjistit  

jeho nápomocnost při RT. 

Nejvíce mne zaujal experiment na potkanech od Francisca Ortize a kol. Závěr 

experimentu mne velice překvapil. Nepředpokládala jsem, že aplikace 

melatoninového gelu může mít tak kladné výsledky. Předpokládala jsem pouze 

malé zmírnění mukozitidy, ale aplikace melatoninového gelu zabránila i tvorbě 

vředů. [28] 

Co se týče metody Di Bella, o této metodě jsem slyšela prvně a zaujalo mne na ní, 

kolik různých látek dokáže tělo přijmout. Výsledky této studie jsou pro mne velice 

diskutabilní. Otázkou je, jestli měl tak kladný účinek melatonin nebo celkové 

množství použitých léků. [23] 

U dalšího experimentu s potkany mi přišlo zajímavé, že kontrolní skupina 

zdravých potkanů bez ozáření byla uspána. V článků to nebylo zdůvodněno. 
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Můj názor je takový, že k tomu došlo z důvodu, aby nedošlo ke zkreslení výsledků 

vlivem anestezie. [22] 

V publikaci od autora jménem Ye – min Wang byl zjišťován vliv melatoninu  

jako doplňkové léčby na nežádoucí účinky spojené s CHM nebo RT. U doplňkové 

léčby melatoninem spolu během RT byl zaznamenán výsledek „unknown.“ Přesto 

jsem tento článek nechala ve své práci, protože jsem chtěla podotknout, 

že ne všechny publikace budou mít vždy nějaký výsledek. U pacientů 

podstupujících chemoterapii měl melatonin vliv na rozvoj nežádoucích účinků  

(např. trombocytopenie, neurotoxicity a únavy), ale nebylo to cílem mé bakalářské 

práce. [30] 

Snažila jsem se zaměřit na vliv melatoninu při prevenci nežádoucích účinků,  

ale v rozborech článků jsem narazila na další jeho nápomocnou vlastnost  

při radioterapeutické léčbě. Často autoři uváděli další kladné účinky melatoninu, 

zejména antiproliferativní, antiestrogenní a antiangiogenní účinek. Dle jedné  

ze studií zvyšuje melatonin radiosenzitivitu nádorových buněk a přispívá k léčbě 

pacientů podstupujících radioterapii. [20, 21, 26, 29] 

I přes veškeré úsilí spojené s vyhledáváním článků jsem bohužel narazila  

na komplikaci. Nepodařilo se mi najít celé texty dvou článků a příspěvky 

neobsahovaly dostatek informací. Proto jsem se je rozhodla vynechat a celkový 

počet článků, které jsem použila v bakalářské práci, dosáhl 13.  

Na začátku rozboru odborných článků a získávání informací z nich jsem 

si stanovila dvě hypotézy. První byla, že melatonin má vliv na redukci volných 

radikálů vzniklých IZ. Tuto hypotézu jsem potvrdila. V mnou popsaných studiích 

zvyšoval melatonin expresi antioxidačních molekul jako jsou superoxid dismutáza 
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nebo glutation s jejichž dochází k rozkladu volných radikálů. Dalším faktorem, 

který přispíval k redukci volných radikálů, bylo snížení malondialdehydu 

v organismu, který je markérem oxidačního stresu. [19, 22, 24, 25, 27, 28, 29]  

Moje druhá hypotéza byla, že melatonin přispívá k opravě poškození DNA.  

Tuto hypotézu jsem nepotvrdila, ani nevyvrátila, protože informace o vlivu 

melatoninu na opravu poškození DNA nebyla v článcích zmíněna tak často. Uvádí 

se, že melatonin přispívá k opravě DNA, posiluje opravné DNA enzymy.  

[20, 21, 24, 25, 27] 

Můj názor je, že melatonin má slibnou budoucnost v RT a mohl by být aplikován 

nebo podáván jako doplňková léčba při RT.  Myslím si to díky tomu, že se přirozeně 

vyskytuje v lidském těle, a proto by neměl mít toxický účinek na organismus. 

Myšlenka, že melatonin nemá na organismus toxický vliv, vznikla díky tomu,  

že melatonin je již využíván a existuje ve formě léků, které podporují spánek. 

Překvapilo mne, že v žádném z článků autoři nepopisují nežádoucí účinek 

samotného melatoninu. Předpokládala jsem například navození spánku. Vzhledem 

k jeho vlivům na cirkadiánní rytmus by se mělo dbát na to, kdy melatonin použít. 

Samozřejmě musí být stanoveno vhodné doporučené dávkování jako u jiných léků. 

Souhlasím s názorem většiny autorů zkoumaných studií, že je důležité 

pokračovat ve zkoumání tohoto hormonu. Osobně vidím velký potenciál využití 

melatoninu s cílem pomoci pacientům v prevenci komplikací v radioterapeutické 

léčbě (zmírnění nežádoucích účinků a zlepšení kvality života). Jedním z možných 

experimentů by mohlo být zkoumání optimální dávky melatoninu v závislosti  

na dávce IZ a věku pacienta.  
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8 ZÁVĚR 

Na základě shrnutí odborných vybraných článků, jsem zkoumala vliv melatoninu 

na prevenci vzniku komplikací při radioterapeutické léčbě. Melatonin dokáže 

ochránit zdravé buňky a opravit poškozené buňky, jejichž poničení je způsobené 

ionizujícím zářením. Díky svým vlastnostem zmírňuje nebo zamezuje vzniku 

nežádoucích vedlejších účinků RT. V budoucnu by melatonin mohl být vhodnou 

doplňková léčbou u pacientů podstupujících RT. Nicméně je potřeba melatonin 

podrobit dalším výzkumům.  
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

α – alfa  

β – beta 

γ – gama 

60Co – radioizotop kobaltu 

137Cs – radioizotop cesia  

OH° – hydroxylový radikál  

H° – vodíkový radikál  

HO2 – hydroperoxidový radikál 

H2O2 – peroxid vodíku 

BRT – brachyterapie 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

CHM – chemoterapie 

CHMRT – chemoradioterapie 

IZ – ionizující záření 

MDB – metoda Di Bella 

NCBI – National Center for Biotechnology Information 

PET – pozitronová emisní tomografie 

RNA – ribonukleová kyselina 

RT – radioterapie 
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