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Možnosti radioterapie v Možnosti radioterapie v 
lé b  karcinomu pankreatu lé b  karcinomu pankreatu 

Vít Ulrych Vít Ulrych 
Odd. radia ní onkologie Odd. radia ní onkologie 

KN PardubiceKN Pardubice
Multiscan radiologické centrumMultiscan radiologické centrum



Incidence / mortalita RIncidence / mortalita R



Incidence / mortalita Pardubický Incidence / mortalita Pardubický 
krajkraj



P ehled lé ebných modalitP ehled lé ebných modalit

ChirurgieChirurgie –– radikálníradikální resek níresek ní výkon, paliativní výkon, paliativní 
výkonyvýkony
RadioterapieRadioterapie –– teleradioterapieteleradioterapie,, brachyterapiebrachyterapie
KonkomitantníKonkomitantní radiochemoterapieradiochemoterapie
ChemoterapieChemoterapie
Biologická lé baBiologická lé ba



Strategie lé by st. IStrategie lé by st. I

1. Radikální resekce pankreatu: 1. Radikální resekce pankreatu: 
WhippleovaWhippleova operaceoperace
(( hemipankreatoduodenectomiehemipankreatoduodenectomie ))
TotálníTotální pankreatektomiepankreatektomie ss nezbytnýminezbytnými
adekvátními okraji resekceadekvátními okraji resekce
DistálníDistální pankreatektomiepankreatektomie u nádor  t la a ocasu u nádor  t la a ocasu 
pankreatu  (resekce levé poloviny pankreatu) pankreatu  (resekce levé poloviny pankreatu) 

2. Radikální resekce pankreatu s2. Radikální resekce pankreatu s nebo bez nebo bez 
poopera ní chemoterapie 5poopera ní chemoterapie 5--FU a RT FU a RT 



Další lé ebné možnosti st. IDalší lé ebné možnosti st. I

1. Poopera ní RT s1. Poopera ní RT s dalšími cytostatikydalšími cytostatiky
RTOG 9704  chemoterapie RTOG 9704  chemoterapie gemcitabinemgemcitabinem vs.vs.
poopera ní RCHT spoopera ní RCHT s 55--FU sFU s následnýmnásledným
podáním 5podáním 5--FUFU

2. Pro pacienty s2. Pro pacienty s resekovanými tumory,resekovanými tumory,
samostatná poopera ní CHTsamostatná poopera ní CHT
ESPACESPAC--33 trailtrail -- poopera ní CHT poopera ní CHT -- 55--FU/FU/leuleu
vs.vs. gemcitabingemcitabin vs. žádná poopera ní lé bavs. žádná poopera ní lé ba



Strategie lé by st. II a IIIStrategie lé by st. II a III

1.1. PankreatektomiePankreatektomie, je, je--li proveditelná, sli proveditelná, s nebonebo
bezbez adjuvantníadjuvantní chemoterapie 5chemoterapie 5--FU a RT FU a RT 

2. Radioterapie s2. Radioterapie s 55--FU u pacient  sFU u pacient  s lokálnlokáln
pokro ilýmpokro ilým neresekabilnímneresekabilním onemocn nímonemocn ním

3. Paliativní chirurgická 3. Paliativní chirurgická biliodigestivníbiliodigestivní spojka,spojka,
perkutánníperkutánní transhepatickýtranshepatický stentstent žlu ovýchžlu ových
cest, endoskopický cest, endoskopický stentstent žlu ových cest žlu ových cest 



Další lé ebné možnosti st. II a IIIDalší lé ebné možnosti st. II a III
1. Poopera ní RT s1. Poopera ní RT s dalšími cytostatikydalšími cytostatiky

RTOG 9704  chemoterapie RTOG 9704  chemoterapie gemcitabinemgemcitabinem vs. poopera ní RCHT       vs. poopera ní RCHT       
ss 55--FU sFU s následným podáním 5následným podáním 5--FUFU

2. Pro pacienty s2. Pro pacienty s resekovanými tumory, samostatná poopera níresekovanými tumory, samostatná poopera ní
CHTCHT
ESPACESPAC--33 trailtrail -- poopera ní CHT poopera ní CHT -- 55--FU/FU/leuleu vs.vs. gemcitabingemcitabin vs.vs.
žádná poopera ní lé bažádná poopera ní lé ba

3. Pacienti s3. Pacienti s neresekabilnímneresekabilním nádorem kombinace biologické lé bynádorem kombinace biologické lé by
ss radioterapií nebo chemoterapií radioterapií nebo chemoterapií 

4. Pacienti s4. Pacienti s neresekabilnímneresekabilním onemocn ním p edopera ní ozá eníonemocn ním p edopera ní ozá ení
ss konkomitantnímkonkomitantním podáním r zných cytostatik a/nebopodáním r zných cytostatik a/nebo
radiosenzibilizátoryradiosenzibilizátory

5.5. Intraopera níIntraopera ní RT a / nebo sRT a / nebo s implantací radioaktivních zdrojimplantací radioaktivních zdroj



Strategie lé by st. IV.AStrategie lé by st. IV.A

1.1. PankreatektomiePankreatektomie, je, je--li proveditelná, sli proveditelná, s nebonebo
bezbez adjuvantníadjuvantní chemoterapie 5chemoterapie 5--FU a RT FU a RT 

2. Radioterapie s2. Radioterapie s 55--FU u pacient  sFU u pacient  s lokálnlokáln
pokro ilýmpokro ilým neresekabilnímneresekabilním onemocn nímonemocn ním

3. Paliativní chirurgická 3. Paliativní chirurgická biliodigestivníbiliodigestivní spojka,spojka,
perkutánníperkutánní transhepatickýtranshepatický stentstent žlu ovýchžlu ových
cest, endoskopický cest, endoskopický stentstent žlu ových cest žlu ových cest 



Další lé ebné možnosti st. IV.ADalší lé ebné možnosti st. IV.A
1. Poopera ní RT s1. Poopera ní RT s dalšími cytostatikydalšími cytostatiky

RTOG 9704  chemoterapie RTOG 9704  chemoterapie gemcitabinemgemcitabinem vs. poopera ní RCHT       vs. poopera ní RCHT       
ss 55--FU sFU s následným podáním 5následným podáním 5--FUFU

2. Pro pacienty s2. Pro pacienty s resekovanými tumory, samostatná poopera níresekovanými tumory, samostatná poopera ní
CHT.CHT.
ESPACESPAC--33 trailtrail -- poopera ní CHT poopera ní CHT -- 55--FU/FU/leuleu vs.vs. gemcitabingemcitabin vs.vs.
žádná poopera ní lé bažádná poopera ní lé ba

3. Pacienti s3. Pacienti s neresekabilnímneresekabilním nádorem kombinace biologické lé bynádorem kombinace biologické lé by
ss radioterapií nebo chemoterapií radioterapií nebo chemoterapií 

4. Pacienti s4. Pacienti s neresekabilnímneresekabilním onemocn ním p edopera ní ozá eníonemocn ním p edopera ní ozá ení
ss konkomitantnímkonkomitantním podáním r zných cytostatik a/nebopodáním r zných cytostatik a/nebo
radiosenzibilizátoryradiosenzibilizátory

5.5. Intraopera níIntraopera ní RT a / nebo sRT a / nebo s implantací radioaktivních zdrojimplantací radioaktivních zdroj



Strategie lé by st. IV.BStrategie lé by st. IV.B
1. Chemoterapie s1. Chemoterapie s gemcitabinemgemcitabinem

nebo 5nebo 5--fluorouracilemfluorouracilem
2. Výkony odleh ující od bolesti  a2. Výkony odleh ující od bolesti  a

podp rná lé bapodp rná lé ba
3. Paliativní 3. Paliativní biliodigestivníbiliodigestivní spojka  aspojka  a

gastroenteroanastomozagastroenteroanastomoza, perkutánní, perkutánní
biliární drenáž, endoskopický biliární biliární drenáž, endoskopický biliární 
stentstent



Další lé ebné možnosti st. IV.BDalší lé ebné možnosti st. IV.B

Klinické studie zkoumající efektKlinické studie zkoumající efekt
modulovanéhomodulovaného fluorouracilufluorouracilu, nových, nových
protinádorovýchprotinádorových lék  a biologických lék  a biologických 
preparátpreparát



Technika radioterapieTechnika radioterapie

Lineární urychlova   6 nebo 18 MVLineární urychlova   6 nebo 18 MV
Poloha na zádech, sPoloha na zádech, s fixacífixací -- vakuovanávakuovaná
podložka pod trup, pole tvarována MLCpodložka pod trup, pole tvarována MLC
VerifikaceVerifikace -- PortalPortal Vision p i zahájení ozá ení,Vision p i zahájení ozá ení,
zm n  techniky i 1x týdnzm n  techniky i 1x týdn
Dávka je uvád na v ICRU bodDávka je uvád na v ICRU bod
4 tvarovaná pole ( AP4 tvarovaná pole ( AP--PA+ 2 LL), PA+ 2 LL), eventevent. 3 pole . 3 pole 
Kritické orgány: tenké st evo, ledviny, žaludek, Kritické orgány: tenké st evo, ledviny, žaludek, 
játra, míchajátra, mícha



Indikace radioterapieIndikace radioterapie

adjuvantníadjuvantní po chirurgickém  výkonupo chirurgickém  výkonu
reziduální tumor po operaci reziduální tumor po operaci 
neresekabilníneresekabilní tumor + regionální mízní uzliny tumor + regionální mízní uzliny 
paliativnípaliativní –– zmírn ní symptomzmírn ní symptom

Pacienti v celkov  dobrém stavuPacienti v celkov  dobrém stavu



Cílový objem Cílový objem –– neresekabilníneresekabilní
nádornádor

Nádor hlavy pankreatuNádor hlavy pankreatu
CO1:CO1: Horní okraj: st edHorní okraj: st ed ThTh 11 nebo celé 11 nebo celé ThTh 11,11,
Duodenální okno sDuodenální okno s okraji zokraji z d vodu možného d vodu možného 
ší ení tumoru do mediální st ny duodena ší ení tumoru do mediální st ny duodena 
P ísp vek dávky zP ísp vek dávky z laterálních polí mén  než 18laterálních polí mén  než 18--
2020 GyGy (ledviny, játra!)(ledviny, játra!)
P ední hranice laterálních polí: dle CT ( porta P ední hranice laterálních polí: dle CT ( porta 
hepatishepatis, horní , horní mesenterickémesenterické aa céliakálnícéliakální cévy)cévy)
ss minimáln  1,5 minimáln  1,5 -- 2 cm okrajem2 cm okrajem
Zadní hranice laterálních polí 1,5 cm za p ednímZadní hranice laterálních polí 1,5 cm za p edním
okrajem t la obratlokrajem t la obratl



Cílový objem Cílový objem –– neresekabilníneresekabilní
nádornádor

Nádor t la a ocasu pankreatuNádor t la a ocasu pankreatu
Horní okraj:  celé Horní okraj:  celé ThTh 1111
Nemusí být celé duodenální okno, možno lépe Nemusí být celé duodenální okno, možno lépe 
šet it pravou ledvinu. Bývá zahrnuto asi 50% šet it pravou ledvinu. Bývá zahrnuto asi 50% 
levé ledviny.levé ledviny.
Dolní okraj L 3 Dolní okraj L 3 –– 44
CO2:CO2: boostboost na oblast  tumoru sna oblast  tumoru s lemem 2 cmlemem 2 cm



DávkyDávky

CO 1: 45 CO 1: 45 GyGy/1,8/1,8 GyGy
CO 2: 50,4 CO 2: 50,4 GyGy/1,8/1,8 GyGy
NCCNNCCN adjuvadjuv. RT 45 . RT 45 –– 5454 GyGy/1,8/1,8--2,02,0 GyGy

samostatná RCHT 50 samostatná RCHT 50 -- 6060 GyGy



Cílový objem Cílový objem resekabilníresekabilní nádornádor

APAP -- PA a laterální pole stejná jako pro PA a laterální pole stejná jako pro 
neresekabilníneresekabilní tumory ( CT p ed resekcí, klipy, tumory ( CT p ed resekcí, klipy, 
poopera ní nález na uzlinách)poopera ní nález na uzlinách)
Lze redukovat p ední okraj laterálních polí Lze redukovat p ední okraj laterálních polí 
( oza ujeme l žko tumoru a regionální mízní ( oza ujeme l žko tumoru a regionální mízní 
uzliny, ne primární tumor )uzliny, ne primární tumor )



Cílové objemyCílové objemy



IzodozovýIzodozový plán u techniky 4 plán u techniky 4 
tvarovaných polítvarovaných polí



3 D zobrazení PTV a rizikových 3 D zobrazení PTV a rizikových 
orgánorgán



Objemový histogram Objemový histogram –– PTV a PTV a 
kritické orgánykritické orgány



BrachyradioterapieBrachyradioterapie

EndoluminálníEndoluminální brachyterapiebrachyterapie -- zavedenízavedení
iridiového zá i e do nádorové striktury iridiového zá i e do nádorové striktury 
zlepšení jak doby p ežití, tak i pr chodnostzlepšení jak doby p ežití, tak i pr chodnost
biliárníchbiliárních stentstent aa drendren ( omezení lokální ( omezení lokální 
progrese nádoru )progrese nádoru )



Záv rZáv r

konkomitantníkonkomitantní RCHT ( RCHT ( adjuvantníadjuvantní i paliativní ) i paliativní ) 
zvyšuje medián p ežití a lokální kontroluzvyšuje medián p ežití a lokální kontrolu
samostatná paliativní radioterapie samostatná paliativní radioterapie -- zmírn nízmírn ní
symptomsymptom
klinické studie klinické studie -- kombinace biologické lé bykombinace biologické lé by
ss radioterapiíradioterapií


