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U 30% pacientÛ zji‰Èujeme klinick˘ v˘znam PETu, ve smyslu zmûny terapeutického postupu- upﬁesnûní místa biopsie, posouzení resekability, zobrazení nádorového trombu, detekci jaterních a vzdálen˘ch metastáz. Pﬁínos po intervenãních v˘konech (RFA,
TACE) prezentujeme také formou nûkolika kazuistik.
Závûr
18-FDG-PET lze povaÏovat za souãást vstupního stagingu k vylouãení extrahepatální diseminace, zejména u pacientÛ pﬁed
zaﬁazením do transplantaãního programu. FDG-PET/CT je pﬁesnûj‰í ve srovnání s CT v posuzovaní vãasné recidivy po resekci,
nebo rezidua nádoru po RFA a TACE.

217 V˘znam 18F-FDG PET/CT v diferenciální diagnostice tumoróznû zvût‰en˘ch
nadledvin u onkologick˘ch pacientÛ.

NiÏÀanská V., ¤ehák Z., Bolãák K., Staníãek J., Stupalová J.
Oddûlení nukleární medicíny a PET pracovi‰tû, MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

Nadledviny jsou velmi ãast˘m cílem metastáz (MTS) rÛzn˘ch nádorÛ. Pﬁi solitárním postiÏení nadledviny u onkologického pacienta je odli‰ení MTS a benigního loÏiska, nejãastûji adenomu, zásadní z hlediska managementu léãby a rozhoduje o dal‰í prognóze pacienta. ProtoÏe v˘skyt incidentalomÛ (náhodnû objeven˘ch loÏisek v nadledvinách) v populaci s vûkem v˘raznû
stoupá a mÛÏe dosahovat témûﬁ 10%, ãasto se s tímto problémem pﬁi stagingu a následné dispenzarizaci onkologick˘ch pacientÛ setkáváme. V souborech bûÏné populace tvoﬁí benigní adenomy vût‰inu z incidentalomÛ, v souborech onkologick˘ch pacientÛ je mírná pﬁevaha MTS, ale s nezanedbateln˘m podílem benigních adenomÛ.
Cílem na‰í práce bylo zhodnotit pﬁínos 18F-FDG PET/CT v diferenciální diagnostice tumoróznû zvût‰en˘ch nadledvin, protoÏe je známo, Ïe 18F-FDG se metabolizuje v pﬁeváÏné vût‰inû maligních nádorÛ.
Nejvût‰í v˘znam má toto vy‰etﬁení pﬁi pﬁedoperaãním stagingu, ale je vhodné téÏ pﬁi hledání pﬁípadné ãasné recidivy po adrenalektomii a pﬁi sledování efektu léãby.
Soubor a metody
V na‰em souboru bylo 76 onkologick˘ch pacientÛ, z toho 27 se solitárním postiÏením nadledviny. Nejvíce pacientÛ mûlo primární tumor plic, ledviny, prsu, tlustého stﬁeva nebo maligní melanom. Morfologicky jsou benigní a maligní loÏiska na CT ãasto k nerozeznání, proto jsme volili k hodnocení jejich biologické povahy mûﬁení kvantitativních parametrÛ. Pﬁi zpracování
obrazÛ a následné fúzi jsme pﬁemûﬁovali: denzitu loÏisek v nadledvinách na nativních CT scanech vyjádﬁenou v HU a intenzitu akumulace 18F-FDG na PET scanech jako semikvantitativní hodnotu SUV (standard uptake value). Následnû jsme srovnávali kvantitativní i vizuální informace z obou tûchto modalit. Vizuálnû jsme pozitivitu PET hodnotili, uÏ kdyÏ loÏisko intenzitou zobrazení lehce pﬁevy‰ovalo referenãní játra. Histologická verifikace byla provedena u 7 pacientÛ, u ostatních jsme hodnotili dal‰í v˘voj a urãovali loÏiska jako stacionární, anebo jako progresi, i s pﬁípadnou diseminací. CT scany jsme získavali za pomoci
PACS-u anebo v digitalizované podobû z CD. Pozitronovou emisní tomografii jsme provádûli PET kamerou ECAT ACCEL Siemens za standardních podmínek.
V˘sledky
Z celkového poãtu 76 pacientÛ byla loÏiska hodnocena jako metastázy u 40, co ãiní 52%. Metastázy se jevily jako jednoznaãnû PET pozitivní, s vysokou akumulaci FDG, s prÛmûrnou hodnotou SUV max. 12. (cut off 3,1)
a prÛmûrnou denzitou na nativním CT 36 HU. Adenomy v poãtu 26 (co ãiní 34%), byly PET negativní, s prÛmûrnou hodnotou denzity + 5 HU a vût‰ina z nich patﬁila do skupiny adenomÛ s vysok˘m obsahem tuku, ãili s nízk˘mi denzitami do 10
HU (u tûchto byla korelace kvantitativních i vizuálních parametrÛ pﬁi CT a PET vy‰etﬁení 100%.) U dvou pacientÛ bez aktivního onkologického onemocnûní, se zobrazily kortikální adenomy s mírnou akumulací 18F-FDG spí‰e jako náhodn˘, vedlej‰í nález
s pﬁedpokládanou latentní hyperfunkcí. Hodnoty denzity na CT nedosahovaly prÛmûrné velikosti jako u MTS (do 23 HU). U obou
byla histologická verifikace a byly doporuãeny endokrinologické testy. Ostatní loÏiska v nadledvinách následnû: ganglioneurom
zralého typu, kter˘ mÛÏe pﬁipomínat adenom s nízk˘m obsahem tuku, primární lymfom obou nadledvin s v˘raznû zv˘‰enou
intenzitou metabolizmu 18F-FDG, PNET a myelolipom. V obrazové formû prezentujeme nûkteré typické obrazy metastáz, ãasné recidivy po adrenalektomii, benigních nefunkãních adenomÛ a dal‰ích.
•
•
•

zcela zásadní bylo urãení denzity na nativních CT scanech, pﬁiãemÏ hodnoty do 16 HU velmi dobﬁe korelovaly s negativním PET nálezem.
metastázy se vyznaãovaly pozitivním PET nálezem, se zv˘‰enou akumulací 18F-FDG, která korelovala s vy‰‰ími hodnotami denzity na nativním CT.
mûﬁení denzity ãasn˘ch postkontrastních scanÛ nebylo standardnû urãováno, protoÏe adenomy mají v˘razn˘ enhancement a hodnoty denzit s MTS se pﬁekr˘vají!

337

XXXI. BRNùNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

•

XXI. KONFERENCE PRO SESTRY A LABORANTY

POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE V DIAGNOSTICE NÁDORÒ

•

technika mûﬁení washout – pokles denzity v ãase (v 15. min.) po podání k.l. nebyl pﬁi CT standardnû urãován, i kdyÏ má
v diagnostice dle literatury vysokou pﬁesnost.

Z tûchto v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe u onkologick˘ch pacientÛ s tumoróznû zvût‰enou nadledvinou, kdyÏ je nález na CT nebo na
MR nejednoznaãn˘, je plnû indikováno vy‰etﬁení pomocí PET anebo hybridní PET/CT kamery. Jedná se pﬁedev‰ím o netypická
loÏiska vzhledem pﬁipomínající adenomy, u kter˘ch denzita na nativním CT pﬁesahuje hodnotu 10HU. Pﬁesnost metody udávaná v literatuﬁe dosahuje 97 – 100%.
Závûr
18F-FDG PET/CT je velmi vhodnou metodou pﬁi odli‰ování benigních a maligních loÏisek v nadledvinách, a to zvlá‰tû pﬁi
syntéze kvantitativních informací z obou modalit.
Podpoﬁeno Grantem IGA MZâR NR8342-3/2005

218 PET v diagnostice rakoviny dûloÏního ãípku.
MojÏí‰ová J., Havíﬁová H., Bolãák K.

ONM, MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

Rakovina dûloÏního ãípku pﬁedstavuje celosvûtovû druh˘ nejãastûj‰í nádor Ïen s pomûrnû vysokou úmrtností. Nejnovûj‰í
v˘zkumy ukazují, Ïe pÛvodcem rakovinn˘ch zmûn dûloÏního hrdla je infekce zpÛsobená nûkter˘mi typy lidsk˘ch papilomavirÛ
(HPV), které jsou sexuálnû pﬁenosné a v souãasné populaci pomûrnû roz‰íﬁené.
Prognostické hodnocení a léãitelnost tohoto tumoru jsou pﬁímo úmûrné stupni pokroãilosti, jeho velikosti, závisí na histologickém typu, gradingu, lymfatickém a cévním ‰íﬁení v ãase diagnosy.
Klasifikace rozsahu nemoci je dosud zatíÏená ﬁadou nepﬁesností. Zavedení diagnostick˘ch metod CT, PET, MR doplÀuje
a zpﬁesÀuje nález. S velkou spolehlivostí umoÏÀuje zachytit hlavnû zvût‰ené uzliny jak v oblasti pánve i v oblasti paraaortální.
Av‰ak rozli‰ení zánûtliv˘ch procesÛ od tumorosních infiltrátÛ v pánvi je leckdy velmi obtíÏné.
Cíl: Seznámení odborné veﬁejnosti s problémem rakoviny dûloÏního hrdla v souãasné populaci.
Metoda: Prezentace kazuistik vy‰etﬁovan˘ch Ïen.
V˘sledky: MoÏnosti PET v záchytu nádorov˘ch loÏisek.
Závûr: V˘sledkem sledování skupiny Ïen s dg. C53 nov˘mi zobrazovacími metodami pﬁiná‰í kromû nov˘ch medicínsk˘ch
a etick˘ch hledisek i pohled na dokonaleji cílenou léãbu nádorÛ Ïensk˘ch pohlavních orgánÛ.
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Úvod
Retroperitoneální (RP) lymfatické uzliny jsou u germinativních nádorÛ varlat spádovou lymfatickou oblastí. Tyto uzliny zÛstávají i po chemoterapii (CHT) ãasto zvût‰eny, jejich resekce pﬁedpokládá nalezení fibrózy (48%), teratomu (37%) nebo jiného viabilního tumoru (15%).
Cíl
Zhodnocení pﬁínosu 18F-FDG PET v predikci viability RP infiltrátu porovnáním PET pozitivních a negativních nálezÛ s histologick˘m vy‰etﬁením u pacientÛ po léãbû kurativní CHT a po resekci RP rezidua.
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