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Staging a predikce odpovûdi na imatinib mesylate (IM) 
v léãbû metastatického nebo lokálnû pokroãilého gastrointestinálního 
stromálního tumoru (GIST) na základû 18F-FDG PET a CT vy‰etfiení.
Kocáková I., Kocák I., ·pelda S, ¤ehák Z, Opletal P., Vyzula R.
MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

Úvod
Imatinib a sunitinib, inhibitory receptorÛ tyrosinkinázy, pfiedstavují cílené léky, které zmûnily ná‰ postoj k terapii gastroin-

testinálních stromálních nádorÛ (GIST).

Nezbytná je vãasná diagnostika nádorového onemocnûní a vãasné zahájení cílené léãby. ProtoÏe odpovûì na molekulárnû

cílenou terapii nemusí imitovat odpovûdi oãekávané u jin˘ch sarkomÛ mûkk˘ch tkání léãen˘ch cytotoxickou terapií, byla v této

práci zamûfiena pozornost i na „nové typy léãebn˘ch odpovûdí“. V tomto smûru je znaãn˘m pfiínosem integrace a fúze nov˘ch

zobrazovacích metod-18F-FDG PET a CT vy‰etfiení.

Materiál a metody
Do retrospektivní anal˘zy byli zafiazeni pacienti s inoperabilním a/nebo metastatick˘m histologicky verifikovan˘m maligním

GISTem s pozitivitou Kit (CD 117). V‰ichni nemocní byli léãeni imatinib mesylatem (Glivec). Pfied zahájením terapie byla u v‰ech

léãen˘ch provedena poãítaãová tomografie (CT) a pozitronová emisní tomografie (PET). CT vy‰etfiení bylo opakováno kaÏdé 3

64



107

XXXII .  BRNùNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY  •  XXI I .  KONFERENCE PRO NELÉKA¤SKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Z O B R A Z O V A C Í  M E T O D Y  V O N K O L O G I I

mûsíce a léãebná odpovûì byla vyhodnocována

pomocí „RECIST kritérií“. K zji‰tûní ãasné odpovû-

di na imatinib bylo kontrolní PET vy‰etfiení provede-

no do 4 t˘dnÛ. Následovalo srovnání nejlep‰í léãeb-

né odpovûdi dle CT a PET vy‰etfiení.

– Poãítaãová tomografie pfiedstavuje anatomické

zobrazování tûlesn˘ch orgánÛ a abnormálních

útvaru. Je nezbytn˘m vy‰etfiením pro stanovení

rozsahu nemoci a diagnostiku metastáz.

Úãinnost léãby:

Léãebná odpovûì je vyhodnocována u solidních

tumorÛ pomocí „RECIST kritérií“ (Response Evalu-

ation Criteria in Solid Tumors = RECIST). Komplet-

ní remise (CR) pfiedstavuje vymizení v‰ech nádoro-

v˘ch lézí, parciální remise (PR) znamená zmen‰ení

souãtu velikosti cílov˘ch lézí o více neÏ 30%. V pfií-

padû progrese (PD) se jedná o nav˘‰ení sledovan˘ch

rozmûrÛ o minimálnû 25%.

– Pozitronová emisní tomografie
Je jedna z metod nukleární medicíny, která umoÏ-

Àuje funkãní zobrazení tkání organizmu. U GISTÛ

s tyrozinkinázovou aktivitou a vysokou mírou fosfo-

rylaãní a glukózové aktivity je PET/18FDG povaÏo-

váno za nezastupitelné vy‰etfiení. Princip metody spo-

ãívá v tom, Ïe nádorové buÀky mají vy‰‰í mitotickou

aktivitu neÏli buÀky nenádorové, proto potfiebují pro

svÛj rÛst více Ïivin. Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích Ïivin

pro mitoticky aktivní buÀky je glukóza. Fluorodeo-

xyglukóza (FDG) je glukóza znaãená izotopem fluo-

ru s atomov˘m ãíslem 18 a poloãasem rozpadu 110

minut. FDG je transportovaná do tkání, není v‰ak dále

metabolizována, ale jen akumulována, pfiiãemÏ

v nádorov˘ch buÀkách je stfiádána ve vy‰‰í koncent-

raci neÏli v buÀkách nenádorov˘ch.

Úãinnost léãby:

ProtoÏe ne v‰echny GISTy pfiijímají a metaboli-

zují FDG je doporuãován pfiedbûÏn˘ screening pfied

podáním imatinibu. Oficiální PET kritéria odpovûdi

na imatinib pro GIST byla pfiijata na luganské konfe-

renci konané v bfieznu 2004. Za úplnou odpovûd (CR)

je povaÏována FDG SUV (Standard Uptake Values),

která je ekvivalentní úrovní pozadí, PR je více neÏ

25% pokles FDG SUV. Stabilní onemocnûní (SD)

odpovídá zmûnám FDG SUV o ménû neÏ 25% a PD

je více neÏ 25% vzestup FDG SUV v nejménû jedné

cílové lézi nebo v˘skyt nov˘ch lézí. PET respondefii

jsou tedy v‰ichni pacienti s dokumentovan˘m pokle-

sem metabolické aktivity nádorov˘ch loÏisek, coÏ

odpovídá sníÏenému vychytávání fluorodeoxyglukó-

zy.

Charakteristika pacientÛ a léãebné v˘sledky
• V ãasovém horizontu 9/2003 – 10/2007 bylo

v Masarykovû onkologickém ústavu konzultováno

70 pacientÛ s GISTy.

Pfiíklad neshody v léãebné odpovûdi pfii terapii imatinib
mesylatem (IM) dle CT a PET vy‰etfiení.

CT snímky pfied léãbou a po 3 mûsících terapie IM 

– konstatována progrese na játrech

CT snímky pfied léãbou a po 3 mûsících terapie IM 

– popsána regrese v pánvi

PET snímky pfied léãbou a po mûsíci terapie IM 

– konstatována PET kompletní remise
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• Na základû CT vy‰etfiení bylo dokumentováno metastatické, nebo lokálnû pokroãilé onemocnûní u 42 nemocn˘ch s imuno-

histochemick˘m prÛkazem Kit pozitivity.

• 25 muÏÛ, 17 Ïen, medián vûku 42 let (rozmezí 26-79).

• CT vy‰etfiení k urãení rozsahu nemoci pfied zahájení terapie IM bylo provedeno u v‰ech 42 pacientÛ. V prÛbûhu léãby bylo

CT opakováno kaÏdé 3 mûsíce a léãebná odpovûì byla vyhodnocována pomocí „RECIST kritérií“.

• PET scan pfied zahájením biologické léãby byl dûlán u 90% nemocn˘ch, tj. u 38 pacientÛ. Z tohoto poãtu bylo u 6 pacientÛ

vy‰etfiení negativní (16%).

• U v‰ech 32 nemocn˘ch s iniciální pozitivitou FDG-PET snímkování bylo k zji‰tûní ãasné odpovûdí na imatinib provedeno

kontrolní vy‰etfiení do 4 t˘dnÛ.

• Zaznamenali jsme 27 PET responderÛ (84%), z toho u 20 pacientÛ (62%). do‰lo ke kompletní PET negativizaci

• Hodnota FDG SUV pfied zahájením terapie IM byla následující: medián 8,0, prÛmûr: 8,13, rozmezí: 3,7-24,6.

• PrÛmûrná hodnota FDG SUV po mûsíãní terapii poklesla z hodnoty 8,13 na 2,3 (vzhledem k vysokému poãtu PET komplet-
ních remisí bylo moÏné provést vyhodnocení jen u 7 nemocn˘ch).

• Shoda v léãebn˘ch odpovûdích dle PET/CT vy‰etfiení byla zaznamenána jen u 12 pacientÛ (38%).

– kompletní remise dle PET/CT: 2 pacienti

– parciální remise dle PET/CT: 7 pacientÛ

– stabilizace onemocnûní: 1 pacient

– progrese nemoci: 2 pacienti

Závûr
Anal˘za pacientÛ s GISTy, ktefií byli léãeni v MOÚ imatinib mesylatem, ukazuje na znaãnou diskrepanci mezi léãebnou odpo-

vûdí hodnocenou podle CT a PET vy‰etfiení.

RECIST kritéria zaloÏená striktnû na velikosti tumoru mají u nemocn˘ch s nádory GIST limity. SníÏení poãtu Ïivotaschop-

n˘ch nádorov˘ch bunûk není vÏdy doprovázeno zmen‰ením velikosti tumoru ãi metastáz (MTS). V prÛbûhu terapie IM jde napfií-

klad o vznik zdánlivû „progredujících“ cystoidních metastáz pfii prÛkazu aviabilních MTS dle PET vy‰etfiení.

Proto byla navrÏena nová CT kritéria pro hodnocení CT odpovûdi na imatinib, která byla vypracovaná skupinou dr. Choi a její-

mi kolegy pod názvem „Kritéria v‰eobecné odpovûdi tumoru“ (Overall Tumor Response = OTR). Hodnocení bere v úvahu nejen

velikost tumoru, ale i jeho densitu, proliferaci cév, vznik solidních tumorov˘ch uzlíkÛ v cystoidních metastázách.

FDG-PET informuje dfiíve o odpovûdi na IM, coÏ ãasto koresponduje také s ãasováním subjektivní úlevy od symptomÛ popi-

sované pacienty. Lze konstatovat, Ïe FDG slouÏí jako „marker“ Ïivotaschopn˘ch bunûk. Pfiínosem je pak tato technika v dife-

renciální diagnostice krvácení do nádoru od jeho progrese dokumentované na konvenãním CT vy‰etfiení.
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