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Alterované frakcionaãní reÏimy u lokalizovaného karcinomu prostaty?
Soumarová R., Perková H., Homola L.
Onkologické centrum J. G. Mendela Nov˘ Jiãín

Radioterapie (RT) u lokalizovaného karcinomu prostaty patfií mezi léãebné modality s kurativním efektem. Lokální kontrola

i pfieÏití závisí na velikosti aplikované dávky záfiení. S tím souvisí i neÏádoucí úãinky, které jsou opût závislé na stupni ozáfiení

rizikov˘ch orgánÛ v okolí (zejména rekta). Existuje statisticky v˘znamn˘ rozdíl v pûtileté lokální kontrole onemocnûní mezi

nádory ozáfien˘mi dávkou men‰í a vût‰í neÏ 72 Gy.

Ke zv˘‰ení dávek v cílovém objemu mohou slouÏit nové techniky radioterapie:

• Techniky zevní RT (konformní radioterapie, intenzitnû modulovaná RT – IMRT technika).

• Zevní RT pomocí korpuskulárního záfiení (neutrony, protony).

• Kombinace zevní RT s brachyterapií (BRT).

• Samostatná brachyterapie.
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Tyto moderní technologie umoÏní i zmûnu – alteraci frakcio-

naãních reÏimÛ, zejména pouÏití hypofrakcionaãních schémat (pfi.

kombinace zevní RT a brachyterapie, stereotaktická hypofrakci-

onovaná radioterapie), konkomitantní boost (pfi. technika IMRT

a image guided RT – IGRT technika), simultánní integrovan˘

boost (pfi. kombinace IMRT techniky na oblast pánve a boost na

oblast prostaty), kontinuální ozáfiení (pfi. permanentní low dose

rate brachyterapie), apod.

Nádory prostaty se povaÏují za nádory s nízkou frakcí proli-

ferujících bunûk, kde pomûr α / β je niÏ‰í neÏ u epiteliálních nádo-

rÛ. Z fiady publikovan˘ch prací je odhadován pomûr α / β u tumo-

rÛ prostaty na 1,5 Gy. Pomûr α / β popisuje senzitivitu tkání

k frakcionaãním reÏimÛm. Z radiobiologického hlediska je pro-

to u karcinomu prostaty vy‰‰í dávka na frakci optimální. Limitu-

jící pro eskalaci dávky a hypofrakcionaãní reÏimy je ov‰em pozdní rektální toxicita (zejména krvácení). Vliv jednotlivé dávky

na frakci a celkové dávky na kontrolu onemocnûní a toxicitu léãby podléhá v souãasné dobû intenzivnímu zkoumání.

Na základû radiobiologick˘ch modelÛ je moÏné definovat optimální techniku radioterapie. PouÏití techniky IMRT je v˘hod-

nûj‰í pro dávkovou eskalaci bez zv˘‰ení morbidity ve srovnání s konformní radioterapií. Brachyterapie aplikovaná samostatnû

nebo jako boost mÛÏe dosáhnout vût‰í kontroly onemocnûní ve srovnání s 3D konformní RT. 

Podobného modelování TCP (tumor control probability) a NTCP (normal tissue complication probability) pro zevní radiote-

rapii a pro kombinaci zevní RT a BRT jsme pouÏili i v na‰í práci (obr. 1, 2). Pfii pouÏití samostatné zevní radioterapie (70 Gy ve

35 frakcích) bylo TCP 87%, pfii kombinaci zevní radioterapie s BRT (45 Gy v 25 frakcích + 2x 8 Gy HDR BRT) 97%. Pfii dan˘ch

frakcionaãních reÏimech NTCP pro rektum je 14 a 7%. V na‰em souboru pacientÛ léãen˘ch zevní RT a BRT byla gastrointesti-

nální pozdní toxicita stupnû 1 (dle RTOG kritérií) zaznamenána v 8,8%, stupnû 2-3 u 3,3% pacientÛ. PfiiãemÏ medián maximál-

ní dávky v oblasti rekta pfiepoãítán na biologicky ekvivalentní dávku (BED) byl 57,8 Gy. Biologicky ekvivalentní dávka na oblast

prostaty je témûfi 90 Gy, v periferních lalocích je‰tû vy‰‰í (tab. 1).

Závûr
Hypofrakcionaãní reÏimy se vzhledem k radiobiologick˘m pfiedpokladÛm u nádorÛ prostaty zdají v˘hodné, av‰ak je nutné

pouÏívat alterované frakcionaãní reÏimy velmi obezfietnû. Stále existují debaty o v˘‰i pomûru α/β a o tom, zda se tento pomûr

mÛÏe mûnit. 

Obr. 1
Modelování TCP a NTCP pro zevní radioterapii

Obr. 2
Modelování TCP a NTCP pro kombinaci zevní RT a BRT

Tabulka 1 

Pfiepoãet dávky záfiení (zevní RT + BRT)
dle lineárnû kvadratického (LQ) modelu na biologicky ekvivalentní dávky (BED) 

Aplikovaná dávka / BED

3 – pozdní úãinky 65,6 Gyzevní RT 45-50 Gy/ 5t˘dnÛ + 

brachyterapie  2x 8 Gy

(mezi frakcemi 14denní pauza) 1,5 – tumor 89,5 Gy

dávka v periferních lalocích

150 – 200 % ref. dávky
1,5 – tumor 206,3 Gy


