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155 Vãasná detekce recidivy kolorektálního karcinomu

– vyuÏití nádorov˘ch markerÛ a pozitronové emisní tomografie.
Lipská L., Visokai V., ·trupová L., Lev˘ M.
Chirurgická klinika 1. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou Praha

Úvod
Stále je‰tû platí, Ïe kolorektální karcinom je nejlépe léãiteln˘, pokud je operovateln˘, to znamená, pokud lze docílit R0 resekce. Stejnû je tomu i u recidivy tohoto onemocnûní a vãasn˘ záchyt zvy‰uje pravdûpodobnost operability. Doporuãená schémata
sledování pacientÛ po operacích s kurativním zámûrem pro kolorektální karcinom se li‰í podle zemû a v prÛbûhu let jsou upravována a doplÀována. V tomto sdûlení je pﬁedkládána retrospektivní anal˘za v˘sledkÛ dlouhodobého sledování nemocn˘ch po
operacích s kurativním zámûrem s ohledem na vyuÏití FDG-PET a FDG-PET/CT na jednom chirurgickém pracovi‰ti.
Materiál a metody
Na chirurgické klinice 1. LFUK a FTNsP jsou pacienti po operacích pro kolorektální karcinom vedeni v dispensárním programu a v elektronické databázi je dnes 1280 pacientÛ. Jedná se o jednotn˘ protokol sledování, protokol není „risk adapted“.
Bûhem let bylo do systému sledování postupnû zaﬁazeno vy‰etﬁení PET a pozdûji PET/CT. Tabulka ã.1. Charakteristika celého
sledovaného souboru je v tabulce ã. 2. Od roku 2001 do ãervna roku 2006 bylo z dispensarizovan˘ch pacientÛ vy‰etﬁeno 328
pacientÛ pomocí PET nebo PET/CT vy‰etﬁení, z nichÏ 21 bylo pro neúplná data ze zpracování vyﬁazeno. Hodnotili jsme tedy soubor 307 nemocn˘ch, z toho 106 pacientÛ v rámci stagingu a 201 z dÛvodÛ restagingu. Pﬁi restagingu bylo u 124 nemocn˘ch provedeno vy‰etﬁení PET a u 77 PET/CT. Tabulka ã.3. Indikací k provedení PET vy‰tﬁení bylo zv˘‰ení nádorov˘ch markerÛ CEA,
CA 19-9 ve 44%, suspektní nález na CT vy‰etﬁení rovnûÏ ve 44%, z jin˘ch dÛvodÛ ve 12%. PET/CT vy‰etﬁení bylo indikováno
na základû zv˘‰en˘ch nádorov˘ch markerÛ v 55%, pro suspektní CT nález ve 26% a z jin˘ch dÛvodÛ v 19%.

Tab. ã. 1 Protokol follow-up

Tab. ã. 2 Charakteristika celého souboru
dispensarizovan˘ch pacientÛ po operaci pro KRC

V˘sledky
V˘sledky FDG-PET vy‰etﬁení byly potvrzeny u 117 pacientÛ, to je v 93%. Operací a histologicky u 34 pacientÛ, dal‰ím sledováním u 83 nemocn˘ch. Fale‰nû pozitivní nálezy FDG-PET byly u 5 pacientÛ to je v 5% a u 2 nemocn˘ch, ve 2% byly fale‰nû negativní. Ve v‰ech pﬁípadech fale‰nû pozitivních nálezÛ byl potvrzen zánût. Ze dvou fale‰nû negativních nálezÛ byla jedna
nemocná po komplikované resekci centrálnû uloÏené metastázy jater s pooperaãním únikem Ïluãi, kdy FDG-PET vy‰etﬁením byla
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lokální recidiva v játrech povaÏována pﬁechodnû spí‰e za zánûtlivou komplikaci. U druhého pacienta po amputaci koneãníku dle
Milese s aktinoterapií, nebyla lokální recidiva ve fibrotické tkáni jasnû na FDG-PET patrná. Graf ã.1
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Graf ã. 1: V˘sledky PET korelované operací
ãi dal‰ím follow-up

Graf ã. 2: V˘sledky PET/CT korelované operací
ãi dal‰ím follow-up

V˘sledky FDG-PET/CT vy‰etﬁení byly potvrzeny u 73 pacientÛ, to je v 95%. Operací a histologicky u 23 pacientÛ, dal‰ím
sledováním u 50 nemocn˘ch. U 3 pacientÛ, ve 4% se jednalo o fale‰nû pozitivní nález na FDG-PET/CT a u jednoho nemocného
v 1% o fale‰nû negativní nález. Fale‰nû pozitivní nálezy na FDG-PET/CT vy‰etﬁení byly u dvou pacientÛ u kter˘ch se jednalo
o hojící se zlomeniny. U jednoho pacienta byl fale‰nû pozitivní nález difuznû v játrech. Metastázy v‰ak nebyly prokázány ani dal‰ím vy‰etﬁením (MR) ani dal‰ím sledováním. Fale‰nû negativní nález byl u jednoho pacienta, kter˘ byl opakovanû vy‰etﬁen pro
elevaci CEA a teprve pﬁi druhém PET/CT vy‰etﬁení byla nalezena kumulace ve ‰títnici, poté byl pacient odeslán na endokrinologii. Graf ã.2
Na základû zv˘‰ení nádorov˘ch markerÛ CEA a/nebo CA19-9 bylo FDG-PET nebo FDG-PET/CT vy‰etﬁení indikováno u 123
pacientÛ. Pozitivní nálezyo byly u 60 nemocn˘ch (49%). K operaci bylo indikováno 38 pacientÛ a kurativní operace byla provedena u 30 nemocn˘ch. Resekabilita v podskupinû pacientÛ indikovan˘ch na základû elevace markerÛ byla 50%. Graf ã.3.
Normální hladiny CEA
a/nebo
CA19-9
78 pacientÛ

Elevace CEA
a/nebo
CA19-9
123 pacientÛ

Fale‰nû
negativní
1

PET

PET CT

PET

PET CT

73

50

51

27

Negativní

Pozitivní

32

39

Bez
operace
12

Fale‰nû
pozitivní
1

Fale‰nû
pozitivní
2

Duplicita

Operace

Operace

5

22

16

Pozitivní

Negativní

21

26

Fale‰nû
pozitivní
1

Fale‰nû
negativní
1

Negativní

Pozitivní

29

17

Bez
operace
4

Bez
operace
5

Fale‰nû
pozitivní
4

Fale‰nû
pozitivní
1

Duplicita

Operace

Operace

1

12

7

Pozitivní

Negativní

10

16

Bez
operace
3

Symptom
Th.

Chemoterapie

Paliativní
operace

R0
resekce

R0
resekce

Paliativní
operace

Chemoterapie

Symptom
Th.

Symptom
Th.

Chemoterapie

R0
resekce

R0
resekce

Paliativní
operace

Chemoterapie

8

4

6

16

14

2

2

3

2

2

12

6

1

3

Graf ã. 3 Skupina pacientÛ s elevovan˘mi markery
CEA a/nebo CA 19-9

Graf ã. 4 Skupina pacientÛ s normálními hladinami
markerÛ CEA a CA 19-9

Ve druhé skupinû jsou nemocní indikovaní k vy‰etﬁení FDG-PET nebo FDG-PET/CT z dÛvodÛ suspektních a/nebo nejasn˘ch
CT nálezÛ, UZ vy‰etﬁení, kolonoskopick˘ch nebo klinick˘ch nálezÛ pﬁi normálních hodnotách obou markerÛ. V této skupinû bylo
78 pacientÛ, pozitivní nález na FDG-PET nebo FDG-PET/CT vy‰tﬁení byl u 27 nemocn˘ch (34%). Z 19 pacientÛ indikovan˘ch
k chirurgické léãbû byla R0 resekce provedena u 18 pacientÛ. Resekabilita recidivy kolorektálního karcinomu zji‰tûné pﬁi nezv˘‰en˘ch CEA a CA19-9 byla v na‰em souboru 66% (18 ze 27 pozitivních záchytÛ). Graf ã.4.
Celkem bylo tímto zpÛsobem kontrol zachyceno 87 relapsÛ onemocnûní kolorektálním karcinomem a z nich u 48 bylo moÏné provést kurativní operaci, resekabilita 55%. Pomûr radikálních operací k paliativním byl v na‰em souboru 48 / 9. Jako vedlej‰í nález bylo zji‰tûno 6 duplicit maligních onemocnûní, pacienti byli odesláni k pﬁíslu‰n˘m odborníkÛm. Graf ã.5
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Vzhledem k tomu, Ïe v souboru jsou recidivy kolorektálního karcinomu v nejrÛznûj‰ích lokalizacích, (viz Tab. ã.4), v˘poãet
pﬁeÏití z takto nehomogenního souboru nepovaÏujeme za relevantní. Vyhodnotili jsme proto soubor nemocn˘ch s metachronními metastázami do jater které jsou u kolorektálního karcinomu nejãastûji metastaticky postiÏené. Celkové pûtileté pﬁeÏití v souboru 23 pacientÛ po resekci metachronních metastáz do jater, je 52% a medián sledování byl 1,99 roku.
Náklady na sledování 1 pacienta/1 rok podle na‰eho protokolu ãinily 6 732,-Kã a po zapoãítání v˘dajÛ na PET vzrostly na
10 268,- Kã/ 1 pacienta/ 1 rok.
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Tabulka 3: Indikace k vy‰etﬁení a typy vy‰etﬁení
(PET nebo PET/CT)
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Graf. ã. 5: Resekabilita relapsu diagnostikovaného
follow-up protokolem

Tab. ã. 4:
Lokalizace a poãty R0 resekcí proveden˘ch pro recidivu

Diskuse
Sledování pacientÛ po kurativních operacích pro kolorektální karcinom vyvolává mnoho otázek. Je nutné takového pacienta
vÛbec sledovat nebo máme ﬁe‰it aÏ symptomatickou recidivu? Pokud máme pacienta sledovat, podle jakého protokolu? Jaká
vy‰etﬁení patﬁí do tohoto protokolu? Jak ãasté mají b˘t kontroly? Je moÏné sledovat pacienty v individuálním reÏimu podle pﬁedpokládaného rizika recidivy? Které jsou prediktivní faktory, podle nichÏ stanovíme pravdûpodobné riziko? Co je minimální, standardní a intenzivní model sledování? Je rozdíl v jejich dlouhodobém v˘sledku, tedy pﬁeÏití pacienta? S tûmito otázkami souvisí
dal‰í balík otázek t˘kající se standardizace stagingu a zejména radikality v˘konu, tedy R kategorie. Co lze povaÏovat za standardní staging a restaging, kdy je moÏné pﬁedpokládat, Ïe pﬁed chirurgick˘m léãením známe v‰echna loÏiska recidivujícího karcinomu? Jaké máme standardy pﬁi operaci, abychom mohli operaci nazvat kurativní? Jakou dostal pacient adjuvantní chemo
a radioterapii? Je jistû chybou, kdyÏ resekujeme lokální recidivu karcinomu rekta a díky nedokonalému restagingu nevíme
o metastázách v plicích nebo pﬁi nedokonalé peroperaãní revizi pﬁehlédneme loÏiska karcinosy peritonea, ãi ve snaze neprovést
multiorgánovou resekci, poru‰íme peroperaãnû tumor. Takové postupy vedou k devalvaci v˘sledkÛ operace i sledování a k diskreditaci snahy chirurga o léãení relapsu KRC. Pohled na v˘znam sledování nemocn˘ch po kurativních operacích pro kolorektální karcinom se mûní v ãase. Stejnû tak i doporuãené postupy jsou v rÛzn˘ch zemích rÛzné. PÛvodní témûﬁ nihilismus ohlednû
v˘znamu sledování tûchto pacientÛ se postupnû mûní, jednak v dÛsledku lep‰ích zku‰eností s léãbou recidivy jednak i proto, Ïe
se objevují studie srovnávající v˘sledky intenzivního sledování s minimálním nebo standardním. ASCO v roce 2005 doporuãilo
sledovat v urãen˘ch intervalech CT vy‰etﬁení bﬁicha a hrudníku a eventuelnû pánve, kolonoskopii a sledování hladiny CEA.
V doporuãeních ASCO do‰lo k v˘znamnému posunu ve prospûch intenzivního follow-up na základû v˘sledkÛ nûkolika studií,
které prokazují zlep‰ení pﬁeÏití pﬁi intenzivním sledování. Jak vypl˘vá ze studie z roku 2006, v USA se vût‰ina lékaﬁÛ, kteﬁí tyto
pacienty dispensarizují, existujícími doporuãeními neﬁídí. Existuje pﬁehledov˘ ãlánek, kter˘ na základû studia ‰esti randomizovan˘ch studií a dvou metaanal˘z, uznává nevelké, ale signifikantní zlep‰ení pﬁeÏití pacientÛ sledován˘ch v intenzivním reÏimu.
Tato publikace poskytuje rovnûÏ doporuãené postupy ke sledování nemocn˘ch po operacích pro kolorektální karcinom.
Závûr
V uvedeném souboru pacientÛ, pﬁi uvedeném protokolu sledování je na na‰em pracovi‰ti resekabilita recidivy kolorektálního karcinomu 55%.
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156 Lze podstatnû ovlivnit tvorbu maligního ascitu?
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Úvod
Tvorba ascitu pﬁi maligních onemocnûních dutiny bﬁi‰ní je jednou ze známek blíÏícího se konce Ïivota onkologicky nemocn˘ch do 1-8 mûsícÛ. 1 rok pﬁeÏije pouze 0-13% z tûchto nemocn˘ch. Jejich kvalita Ïivota je velmi nízká. Maligním ascitem trpí
asi 10% pacientÛ s nádorov˘m onemocnûním, u 20% maligních ascitÛ se nezjistí primární malignita. Pﬁedpokládá se, Ïe ascites
je zpÛsoben nadbyteãnou produkcí tekutin a vy‰‰í vaskulární permeabilitou, pﬁiãemÏ je omezená lymfatická drenáÏ. Nemocní
s maligním ascitem trpí bolestmi bﬁicha, du‰ností, mají gastrointestinální symptomatologii, jejich kvalita Ïivota je v˘znamnû alterována. Dosud jedinou doporuãovanou symptomatickou léãbou (krom podávání diuretik) jsou opakované abdominocentézy se
v‰emi dÛsledky z toho plynoucími, pﬁedev‰ím metabolick˘mi a infekãními.
Metoda
Pﬁi ﬁe‰ení problematiky pokroãil˘ch nádorÛ peritonea nádorÛ s peritoneální diseminací kombinací postupu chirurgického
a podáním peroperaãní hypertermické chemoterapie (HIPEC) jsme si pov‰imli, Ïe po takto aplikované terapii nedochází k opûtné tvorbû ascitu, a to zpravidla aÏ do konce Ïivota. Proto jsme zhodnotili na‰i sestavu nemocn˘ch z pohledu moÏnosti ovlivnûní
chronické tvorby maligního ascitu
Pacienti
Na na‰em pracovi‰ti bylo k operaãní revizi s plánem peritonektomie a HIPEC indikováno 112 nemocn˘ch z dÛvodÛ pseudomyxomu, mezoteliomu ãi pokroãilého kolorektálního nebo gynekologického karcinomu. U 25 nemocn˘ch, kter˘m nebylo bûhem
operace moÏné jakkoliv chirurgicky pomoci pro rozsah onemocnûní, byl peroperaãnû nalezen ascites (1- 9l). U ãásti tûchto infaustnû nemocn˘ch (1. skupina) bylo moÏné provést paliativní debulking a HIPEC (16p.). Ve 2. skupinû (9p.) extenzivní nitrobﬁi‰ní
postiÏení dovolilo pouze HIPEC.
V˘sledky
V 1. skupinû se u 12 nemocn˘ch ascites jiÏ neobjevil, u 4 nemocn˘ch se ascites doplnil v prÛmûru 6,3 mûsícÛ po chirurgickém v˘konu. Dosud zemﬁeli 4 nemocní, prÛmûrnû 10,7 mûsícÛ po operaci, 3 z nich pﬁeÏívali více neÏ rok. 12 pacientÛ Ïije –
6p > 1 rok, 3p > 2 roky, 1p > 4 roky.
Ve 2. skupinû se neobjevil ascites u 3 nemocn˘ch, u 5 nemocn˘ch se doplnil po v prÛmûru 7,2 mûsícÛ po operaci. Tito nemocní pﬁeÏili 2-23 mûsícÛ (2, 3, 9, 11, 12, 12, 13, 23).
Závûry
S pomocí HIPEC (event. + debulking) se zhruba 60% pacientÛ zbaví svého maligního ascitu nadobro.
U zbyl˘ch asi 40% nemocn˘ch se opût ascites vytvoﬁí, ale v pﬁijatelné míﬁe, bez nutnosti punkcí.
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