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VyuÏití pozitronové emisní tomografie pfii detekci metastáz 
alveolárního rabdomyosarkomu dûtí a dospívajících.
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Kodet R.4, Star˘ J.1
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3) Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK
4) Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK, Praha

Úvod
Pozitronová emisní tomografie (PET) je neinvazivní vy‰etfiovací metoda s vysokou vypovídající schopností, která umoÏÀuje

funkãní zobrazení nádorové tkánû, nabízí moÏnost dal‰ího zpfiesnûní rozsahu onemocnûní a sledování léãebné odpovûdi nádoru

in vivo. VyuÏívá deoxyglukózu znaãenou radioaktivním fluorem (FDG), která se hromadí v metabolicky aktivní nádorové tkáni.

Má vy‰‰í senzitivitu neÏ bûÏnû pouÏívané CT a MRI vy‰etfiení, která zobrazují pomûry anatomické. V̆ hodou je i moÏnost celo-

tûlového zobrazení pfii jednom vy‰etfiení. FDG PET umoÏÀuje lokalizovat neznám˘ primární nádor, upfiesnit biologickou pova-

hu známého nádoru, vstupní staging, monitorovat efekt protinádorové léãby i vãas odhalit recidivu nádoru.

VyuÏití FDG PET v diagnostice sarkomÛ mûkk˘ch tkání je zatím zmiÀováno zfiídka, vût‰ina v˘zkumn˘ch prací je orientová-

na na dospûlé pacienty. U sarkomÛ je FDG-PET schopna zpfiesnit iniciální rozsah nádoru, pfiedev‰ím zobrazením loÏiskov˘ch

metastáz v kostní dfieni a v nezvût‰en˘ch lymfatick˘ch uzlinách. UplatÀuje se i pfii pfiedpovûdi léãebné odpovûdi na chemotera-

pii. Po ukonãení léãby mÛÏe FDG PET odli‰it vitální nádorové reziduum od nekrotick˘ch nebo vazivov˘ch zmûn. V̆ sledky funkã-

ního zobrazení PET je nutné porovnat s obrazy standardních zobrazovacích metod (CT, MRI, UZ). Lokalizaci patologick˘ch loÏi-

sek lze upfiesnit fúzním zobrazením s CT. Definitivní posouzení senzitivity, specifiãnosti a pfiesnosti jakékoliv zobrazovací meto-

dy je moÏné po histologické verifikaci vy‰etfiované tkánû. PfiibliÏnû tfietinu dûtsk˘ch pacientÛ se sarkomy pfiijímáme jiÏ

s generalizovan˘m onemocnûním, kdy biopsie v‰ech nádorov˘ch loÏisek samozfiejmû není moÏná. Hodnocení v˘sledkÛ zobra-

zovacích vy‰etfiení by proto mûlo b˘t interpretováno ve spolupráci s klinikem, kter˘ má informace o dal‰ím klinickém v˘voji

onemocnûní.

Sarkomy, mûkk˘ch tkání
Sarkomy mûkk˘ch tkání pfiedstavují 6-15 % v‰ech nádorÛ dûtského vûku a jsou pátou nejãastûj‰í malignitou. Vycházejí z plu-

ripotentní mezenchymální buÀka z pluripotentní mezenchymální buÀky, která je schopna urãitého stupnû diferenciace. Jedná se

o velmi heterogenní skupinu nádorÛ, s rozdíln˘m biologick˘m chováním. Zastoupení histologick˘ch typÛ se li‰í od dospûl˘ch,

u dûtí a dospívajících jsou nejãastûj‰í rabdomyosarkom (RMS), nediferencovan˘ sarkom a synovialosarkom. RMS jsou chemo-

senzitivní nádory, od konce 70. let 20. století se léãebné protokoly utváfiely v rámci národních a mezinárodních prospektivních

studií. Tyto studie sjednotily diagnostické a léãebné postupy a definovaly prognostické faktory pro dûti s RMS.

Alveolární rabdomyosarkom (ARMS) je pomûrnû vzácn˘ nádor s charakteristickou translokací postihující chromozóm 2 a 13.

Obvykle se objevuje u dospívajících pacientÛ, postihuje pfiedev‰ím svaly trupu a konãetin. Nádor je velmi agresivní, s tendencí

k ‰ífiení do spádov˘ch a vzdálen˘ch lymfatick˘ch uzlin. MÛÏe metastazovat i do parenchymatózních orgánÛ, kostí, kostní dfienû

a CNS. Strategie léãby se fiídí zji‰tûn˘m klinick˘m stadiem onemocnûní (tabulky 66 a 67). Nepfiízniv˘mi prognostick˘mi fakto-

ry jsou: velikost primárního nádoru nad 5 cm, lokalizace primárního nádoru parameningeálnû, na konãetinách nebo na trupu,

postiÏené regionální lymfatické uzliny a vûk pacienta nad 10 let. Iniciální vy‰etfiení zahrnuje, kromû fyzikálního vy‰etfiení, rtg

a sonografické vy‰etfiení postiÏen˘ch oblastí, doplnûné CT nebo MRI vy‰etfiením. DÛleÏité je vy‰etfiení v‰ech oblastí, kde by moh-

ly b˘t metastázy (nativní rtg snímek a CT plic, cytologické vy‰etfiení punktátu kostní dfienû, scintigrafie skeletu, MRI mozku).
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Úspû‰ná léãba ARMS je moÏná jen pfii kombinaci v‰ech základních léãebn˘ch metod – operace, chemoterapie a radioterapie.

I kdyÏ chemoterapie zv˘‰ila úspû‰nost léãby a u ãásti pacientÛ zabrání mutilaci dítûte hyperradikální operací, prognóza nemoc-

n˘ch s generalizovan˘m ARMS je i nadále ‰patná. I pfies intenzivnûj‰í léãbu mají tito pacienti nadûji na vyléãení men‰í neÏ 20%.

Problémem zÛstávají i onemocnûní recidivující.

Cíl studie
Cílem na‰eho projektu je posoudit moÏnosti klinického vyuÏití FDG-PET v iniciální diagnostice alveolárního rabdomyosar-

komu dûtí a dospívajících.

Pacienti a metody
V prÛbûhu 5 let jsme provedli v rámci iniciálního stagingu PET vy‰etfiení u 12 pacientÛ s ARMS. Medián vûku v dobû sta-

novení diagnózy byl 15 let (8,7-18,5). V souboru bylo 6 chlapcÛ a 6 dívek. Primární nádor byl lokalizován v oblasti hlavy a krku

(4x), na horní konãetinû (3x), v oblasti pánve (3x), na hrudní stûnû (1x) a v retroperitoneu (1). Îádn˘ pacient nemûl prokázané

metastázy v plicích ani v CNS. V̆ sledky PET vy‰etfiení jsme porovnali s v˘sledky konvenãních zobrazovacích metod, histolo-

gick˘mi nálezy a následn˘m klinick˘m prÛbûhem onemocnûní.

V˘sledky
Pfii hodnocení rozsahu onemocnûní pfied zahájením léãby byly nálezy bûÏn˘ch zobrazovacích metod a PET shodné pouze

u 4 pacientÛ. U ostatních 8 dûtí PET zobrazila celkem 11 nov˘ch loÏisek onemocnûní: postiÏení vzdálen˘ch lymfatick˘ch uzlin

(3x), viceloÏiskové postiÏení skeletu (5x) a nádorovou infiltraci v mûkk˘ch tkáních (3x). V̆ sledky PET vy‰etfiení zv˘‰ily klinic-

ké stadium (KS) onemocnûní u 5 z 12 vy‰etfiovan˘ch dûtí (42%).

Pfii stanovení rozsahu onemocnûní pfied léãbou byla tedy PET v porovnání s konveãním stagingem pfiesnûj‰í (100% vs. 58%),

mûla v˘raznû vy‰‰í senzitivitu (100% vs. 44%) pfii stejné specificitû (100%). Na základû nov˘ch informací získan˘ch pfii PET

vy‰etfiení jsme pozmûnili léãebnou strategii u 5 z 12 (42%) dûtí s ARMS.

Závûr
I kdyÏ bylo zatím publikováno pomûrnû málo prací zab˘vajících se FDG-PET u sarkomÛ v dûtském vûku, na‰e zku‰enosti

svûdãí o velkém potenciálu této vy‰etfiovací metody. Zafiazení FDG-PET do vy‰etfiovacího algoritmu dûtí s ARMS umoÏnilo

zrychlit a zpfiesnit diagnostiku. Velkou v˘hodou FDG PET pro dûtské pacienty je neinvazivnost metody, radiaãní zátûÏ je srov-

natelná napfi. s CT vy‰etfiením.
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