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V˘znam PET/CT vy‰etfiení pro stanovení cílového objemu 
pfii radioterapii tumorÛ hlavy a krku.
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Oddûlení nukleární medicíny, PET centrum Nemocnice Na Homolce Praha

Úvod
Pozitronová emisní tomografie pfiedstavuje na zaãátku nového století nejdynamiãtûji se rozvíjející diagnostickou zobrazova-

cí metodu v celosvûtovém kontextu klinické medicíny. ¤ada studií prokázala, Ïe je moÏné vyuÏít FDG PET pro plánování radi-

oterapie, pfiedev‰ím u tumorÛ plic, hrdla dûloÏního a tumorÛ hlavy a krku. Lze tak u fiady nemocn˘ch detekovat loÏiska, která

nebyla zji‰tûna pomocí jin˘ch diagnostick˘ch metod, nebo odli‰it benigní lymfadenopatii od nádorového postiÏení. PET mÛÏe

b˘t ve srovnání s CT a MR pfiínosem pro detekci metastatického postiÏení lymfatick˘ch uzlin, dále je vhodn˘ pro pátrání po pri-

márním loÏisku pfii nálezu metastázy do uzlin z neznámého primárního sídla a zlep‰uje diferenciální diagnostiku reziduálního

nádorového postiÏení po léãbû. Pfiesné informace o distribuci nádorového postiÏení dovolují zmûnit taktiku léãby záfiením. Dosud

bylo snahou ozáfiit cílov˘ objem co nejhomogennûji. Tato fyzikální optimalizace rozloÏení dávky se dnes díky PET zaãíná nahra-

zovat biologickou optimalizací, kdy maximum dávky záfiení je aplikováno do aktivních oblastí s maximem nádorového postiÏe-

ní a nepostiÏené kritické orgány jsou naopak co nejvíce ‰etfieny. Nové moÏnosti, jak zlep‰it diagnostiku za vyuÏití PET, nás ved-

ly k zavedení fÛze PET/CT do plánování radioterapie.

Soubor nemocn˘ch a metodika
Vyhodnotili jsme soubor 29 nemocn˘ch, u nichÏ bylo plánování radioterapie zaloÏeno na obrazu vytvofieném fÛzí PET/CT.

Rozdûlení podle diagnos:

Pfii radioterapii a jejím plánování s pouÏitím fÛze PET/CT uÏíváme TPS Eclipse s modulem pro inverzní plánování Helios,

CT simulátor GE HiSpeed NX/I Plus umístûné v radiologickém centru Multiscan Pardubice a PET/CT scanner Siemens Biograph

duo LSO umístûn˘ v PET centru Nemocnice Na Homolce Praha. Vstupní data pro v˘poãet rozloÏení dávky pfiejímáme z PET/CT

scanneru, na jejichÏ základû je vypracován ozafiovací plán a stanovena poloha izocentra. Polohu izocentra a její verifikaci pro-

vádíme na CT simulátoru a následnû i s pomocí portálového zobrazení.

V˘sledky
V dÛsledku pouÏití PET/CT zobrazení do‰lo ke zmûnám v léãebném plánu a cílovém objemu. Jejich typ a poãet je uveden

v následujícím souhrnu:

Zmûna léãebného plánu:

3 nemocní s prÛkazem diseminace onemocnûní

Zmûna cílového objemu: Limity PET/CT:

Pozitivní okraje histologicky s negativním PET/CT nálezem 2x
Pozitivní PET nález bez korelace s ostatními vy‰etfieními 4x
Shoda s konvenãním stagingem 12x

N0 – N1 2x
N1 – N0 2x
N2c – N1 1x
N2b – N2c 1x
T1 – T2 1x
T3 – T4 1x

Diagnóza Poãet
Tumor laryngu a hypofaryngu 7
Tumor orofaryngu 12

Tumor maxilárního sinu a ethmoid 3

Tumor epifaryngu 3

Karcinom parotis 2
Neznámé primární loÏisko 2
Celkem 29
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Závûr
V fiadû pfiípadÛ PET/CT vy‰etfiení zásadním zpÛsobem mûní terapeutick˘, respektive ozafiovací postup v dÛsledku zmûny stá-

dia respektive rozsahu nádorového postiÏení. Je nezbytnû nutná interpretace nálezu kvalifikovan˘m diagnostikem, kter˘ jedin˘

mÛÏe odli‰it fyziologické variace akumulace glukosy. Standardní cílové objemy stále jsou základem plánování radioterapie, pro-

toÏe ani tak sensitivní vy‰etfiení, jak˘m je PET/CT nemÛÏe odhalit mikroskopické nádorové postiÏení Pomocí radioterapie s modu-

lovanou intenzitou dávky (IMRT) lze volit cílenû nehomogenní rozloÏení dávky v cílovém objemu (dose painting) s cílem ‰etfiit

zdravé tkánû, pfiedev‰ím v oblasti slinn˘ch Ïláz, míchy, a zv˘‰it dávku v oblastech s maximem nádorového postiÏení. Aplikace

vysoké dávky v oblastech s nádorov˘m postiÏením pfii souãasném ‰etfiení okolních zdrav˘ch tkání mÛÏe zv˘‰it ‰anci na dosaÏe-

ní kurativního efektu s pfiijateln˘m poãtem neÏádoucích efektÛ léãby. Tuto hypotézu je tfieba ovûfiit prospektivními studiemi.


