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IGRT jako podmínka hypofrakcionace u karcinomu prostaty.
MacháÀová M., Richter I., Richter V.
Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Hypofrakcionace je na rozdíl od standardní frakcionace (vût‰inou dávka 1.8 – 2.0 Gy/den, po dobu 5 dnÛ za t˘den) charakte-

ristická vy‰‰í dávkou na frakci, pfiiãemÏ je celková dávka aplikovaná v krat‰í dobû v men‰ím poãtu frakcí. Z hlediska kvality

Ïivota nemocn˘ch je nepochybnû zkrácení celkové doby léãby dÛleÏit˘m faktorem. Hypofrakcionace má tradiãnû své dominantní

postavení v paliativní léãbû, kde je její hlavní v˘hoda v men‰ím poãtu transportÛ nemocného k radioterapii.

V poslední dobû v‰ak probíhají rÛzné klinické studie a anal˘zy, které na bázi radiobiologick˘ch podkladÛ naznaãují moÏn˘

benefit hypofrakcionace i v radioterapii s radikálním zámûrem. Jednou z diagnóz, které jsou stfiedem tohoto zájmu, je lokalizo-

van˘ karcinom prostaty. JiÏ z 60. let je známé pouÏívání hypofrakcionaãního reÏimu podle protokolu 6x6Gy, které bylo publi-

kováno lond˘nsk˘mi autory. V posledních letech byly publikovány 3 randomizované studie. V kanadské studii (NCI Canada)

PR5 bylo hodnoceno 935 nemocn˘ch s karcinomem prostaty rozsahu T1 a T2 nízkého a stfiedního rizika. Nemocní byli léãeni ve

dvou ramenech. V prvním ramenu bylo pouÏito klasické frakcionace po 2Gy, celkem 33 frakcí do celkové dávky 66Gy. Délka

aplikované léãby byla 6.5 – 7 t˘dnÛ. Ve druhém ramenu byli nemocní léãeni hypofrakcionaãním reÏimem, kdy celková dávka

52.5Gy byla aplikovaná ve 20 frakcích. Doba terapie byla 4 – 4.5 t˘dne. Medián follow up byl 5.7 let. Disease free survival byl

bez statisticky signifikantního rozdílu. Dal‰í studie, tentokrát australsk˘ch autorÛ (Yeoh a spol.), hodnotila 1200 nemocn˘ch.

V ramenu se standardní frakcionací byla pouÏita celková dávka 64Gy/32 frakcí s dobou léãby 6.5 t˘dne. V hypofrakcionaãním

ramenu byli nemocní léãeni celkovou dávkou 55Gy/20 frakcí s délkou léãby 4 t˘dny. Biochemick˘ 41 let˘ DFS byl v prvním

ramenu 85. 5 % v porovnání s 86.2 % v ramenu druhém (bez statisticky v˘znamného rozdílu). Ani u pozdní toxicity léãby nebyl

pozorován rozdíl. Tfietí, probíhající studie, je opût kanadsk˘ch autorÛ a porovnává vy‰‰í celkovou dávku 78Gy/38 frakcí oproti

hypofrakcionaãnímu reÏimu s celkovou dávkou 70.2Gy v 26 frakcích po 2.6Gy. V obou ramenech je pfiedepsána obrazem fiíze-

ná radioterapie (IGRT). PfiedbûÏné anal˘zy neprokázaly rozdíly ve v˘skytu akutních gastrointestinálních a urogenitálních kom-

plikací. Data o úãinnosti léãby nejsou je‰tû známa. 

Aplikace hypofrakcionaãních reÏimÛ v praxi vychází z teoretického modelování pfieÏití bunûk po ozáfiení a závislosti pozd-

ních efektÛ na velikosti jednotlivé dávky.

V souãasnosti je nejvíc pouÏívan˘ lineárnû – kvadratick˘ model v matematickém zápisu: –ln SF = αD +βD2, kde D je dávku

záfiení. MnoÏství usmrcen˘ch bunûk –ln SF je u ãásti α bunûãné populace pfiímo úmûrné dávce záfiení (záfiení produkuje letální

po‰kození charakteristické zasaÏením a zlomem obou fietûzcÛ DNA) a u ãásti β populace je úmûrné druhé mocninû dávky (záfie-

ní produkuje subletální po‰kození bunûk, pfii kterém dochází k po‰kození jednoho fietûzce DNA). Tvar kfiivky pfieÏití má charak-

teristick˘ kontinuálnû se oh˘bající tvar na rozdíl od pÛvodního matematického single hit multitarget modelu, kde je typická úvod-

ní zakfiivená ãást (tzv. raménko, které charakterizuje akumulaci postiÏení jednotliv˘ch struktur buÀky, které musí b˘t zasaÏené

záfiením aby buÀka byla zniãená) a následnû pfiímá lineární komponenta, která vyjadfiuje v semilogaritmickém mûfiitku exponen-

ciální usmrcování bunûk s pfiib˘vající dávkou záfiení po zasaÏení v‰ech bunûãn˘ch struktur potfiebn˘ch k usmrcení bunûk. Tvar

kfiivky v lineárnû – kvadratickém modelu závisí od hodnoty koeficientu α / ß. Jednotkou pomûru je Gy. Hodnota koeficientu α /

ß je dávka, kdy lineární komponenta se podílí stejn˘m pfiínosem na usmrcení bunûk jako kvadratická komponenta. Vy‰‰í hodno-

ty α / ß nad 8Gy jsou typické pro rychle reagující tkánû, které reagují jiÏ bûhem ozafiovacího cyklu (vût‰ina tumorÛ, sliznice,

kÛÏe). Naopak niÏ‰í hodnoty koeficientu α / ß v rozmezí 1-4Gy charakterizují tkánû, které reagují na ozáfiení pozdními zmûna-

mi. Koeficient α / ß rovnûÏ popisuje citlivost tkání k velikosti jednotlivé frakce. Nízká hodnota á/ß koeficientu urãuje vy‰‰í cit-

livost ke zmûnám frakcionace. Brenner a Hall (1999) prokázali na experimentu, Ïe hodnota koeficientu á/ß pro karcinom pro-

staty je kolem 1.5Gy, zatímco okolní struktury mají koeficient α / ß vy‰‰í (rektum kolem 6Gy). To znamená, Ïe uÏití vy‰‰í jed-

notlivé dávky na frakci nad standardní 2Gy mÛÏe pfiinést terapeutick˘ benefit.

Hypofrakcionaãní reÏimy, stejnû tak jako eskalace dávky pfii pouÏití moderních ozafiovacích technik (3D konformní radiote-

rapie, IMRT), kladou zv˘‰ené nároky na pfiesnost nastavení nemocného na ozafiovacím pfiístroji.

Nepfiesnosti a chyby, které mohou v radioterapii nastat pfii nastavení nemocného, lze rozdûlit na systematické, které zatûÏují

cel˘ bûh radioterapie, a náhodné, které kolísají mezi jednotliv˘mi frakcemi. S moÏn˘mi systematick˘mi i náhodn˘mi chybami

je nutno poãítat pfii stanovení velikosti bezpeãnostních lemÛ. Amsterdamsk˘mi autory (Marcel van Herk a kol., ESTRO kurz,

2006) byl pro v˘poãet bezpeãnostních lemÛ pfii frakcionované radioterapii doporuãen vzorec: PTV lem = 2.5Σ + 0.7σ, kde Σ je

systematická odchylka a σ je náhodná odchylka. Pfii velkém poãtu frakcí je reáln˘ pfiedpoklad, Ïe náhodné odchylky kolísají od

ideálního nastavení v rÛzn˘ch smûrech a tím se jejich vliv ponûkud vykompenzuje. Na okrajích cílového objemu se vytvofií oblast

lemu, ve kterém bude reálnû aplikovaná dávka oproti pfiedepsané pozvolnûji klesat. Pfii men‰ím poãtu frakcí a vût‰í dávce na jed-

nu frakci v˘znam náhodn˘ch chyb roste. Pfii souãasn˘ch technick˘ch moÏnostech vyvstává otázka, zda by se hypofrakcionaãní

reÏimy nemûly provádût pouze za pravideln˘ch kontrol nastavení pomocí nûkterého z nástrojÛ IGRT.

Na na‰em pracovi‰ti indikujeme u lokalizovaného karcinomu prostaty normofrakcionaci. Provádíme 3D konformní radiote-

rapii na lineárním urychlovaãi vybaveném kilovoltáÏním CT s kónick˘m svazkem (kVCBCT) integrovan˘m do gantry ozafiova-

ãe. Porovnání aktuální akvizice s pfiedepsan˘m nastavením provádíme pomocí automatického volumetrického vyhodnocení vy-
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uÏívajícího ‰kálu ‰edi srovnávan˘ch zobrazení. Pfii vyhodnocení odchylek nastavení, které jsme zaznamenali v roce 2007, tedy

v prvním roce vyuÏívání IGRT, jsme si poloÏili otázku, zda v souboru namûfien˘ch dat pfievaÏují chyby systematické ãi náhodné.

V roce 2007 jsme pro diagnózu karcinomu prostaty ozafiovali celkem 109 pacientÛ. V na‰em souboru je zpracováno 380 frak-

cí u 82 nemocn˘ch, ktefií podstoupili radioterapii pro lokalizovan˘ karcinom prostaty. PrÛmûr na jednoho pacienta je 4.63 akvi-

zic zobrazení, s maximem 10 u 1 nemocného a minimem 1 u 4 nemocn˘ch. Pfii vyhodnocení celého souboru byl prÛmûr zji‰tûné

odchylky ve smûru laterolaterálním 0.04 cm se smûrodatnou odchylkou 0.33 cm (nejmen‰í 0 ve 4 pfiípadech, nejvût‰í 1.67 v 1 pfií-

padû), ve smûru kraniokaudálním byl prÛmûr odchylky –0.09 cm se smûrodatnou odchylkou 0.48 cm (nejmen‰í 0 v 6 pfiípadech,

nejvût‰í 3.01 v 1 pfiípadû) a nejménû ve smûru anteroposteriorním, kde prÛmûr odchylky ãinil 0.0 cm se smûrodatnou odchylkou

0.39 cm (nejmen‰í 0 ve 4 pfiípadech, nejvût‰í 1.82 v 1 pfiípadû). Formulovali jsme nulovou hypotézu o nulové stfiední hodnotû

odchylek, která by svûdãila o jejich náhodném charakteru. Pfii zpracování dat jednov˘bûrov˘m t testem jsme urãili dosaÏené hla-

diny testu p: pro smûr laterolaterální p=0.037, pro smûr kraniokaudální p=0.0005 a pro smûr anteroposteriorní p=0.99. Ve smû-

rech laterolaterálním a kraniokaudálním musíme nulovou hypotézu zamítnout na 95% hladinû spolehlivosti, a je tedy nutno poãí-

tat i s vlivem systematické chyby. Pouze ve smûru anteroposteriorním mÛÏeme povaÏovat odchylky za náhodné. Vyhodnocení

celého souboru je uÏiteãné pro vyhodnocení práce pracovi‰tû, hledání zdrojÛ nepfiesností a opatfiení ke zlep‰ení kvality práce.

Jinak je tomu v‰ak u hodnocení jednotlivého nemocného.

Provedli jsme vyhodnocení 4 nemocn˘ch s nejvût‰ím poãtem akvizic (1x10, 1x9, 2x8). 

Zpracovaná data ukazuje následující tabulka:

Z uveden˘ch dat v tabulce vypl˘vá, Ïe u konkrétních jednotliv˘ch nemocn˘ch jsme zaznamenali v˘znam náhodn˘ch chyb

(2 nemocní ve v‰ech 3 smûrech, 2 nemocní ve 2 smûrech), které se projevovaly u jednotliv˘ch frakcí radioterapie, i kdyÏ si musí-

me b˘t vûdomi rizika chyby mal˘ch ãísel. Akvizice neprovádíme pfii kaÏdé frakci radioterapie, zejména z provoznû kapacitní

dÛvodÛ. Pfiídatná dávka ionizujícího záfiení z IGRT pomocí kVCBCT je vût‰inou autorÛ povaÏována na bezv˘znamnou, av‰ak je

pfiedmûtem diskuze. Mal˘ poãet akvizic u nûkter˘ch nemocn˘ch byl zpÛsoben i poruchami pfiístroje.

Závûrem lze konstatovat: 1. Z literárních dat nevypl˘vá, Ïe by souãasné klinické studie potvrdily radiobiologické pfiedpokla-

dy a superioritu hypofrakcionace u karcinomu prostaty oproti normofrakcionaci. DosaÏené klinické v˘sledky jsou srovnatelné.

2. Na‰e pozorování potvrzují v˘znam pravidelného pouÏívání IGRT u karcinomu prostaty pfii pfiípadném pouÏití hypofrakcio-

naãních reÏimÛ k redukci náhodné odchylky nastavení.
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