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LOKALIZACE METASTÁZ CELKOVÉ PŘEŽITÍ - 5 LET
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Konformní radioterapie u pacientů
s karcinomem prostaty

aneb nové víno ve staré láhvi
DOLEČKOVÁ M, ŠABATKA / , KVTOVÁ J.

Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice

Konformní radioterapii (KR) původně popsal
Takahashi již v r. 1948 a to jako způsob utvoření tvaro-
vaného pole pro rotační terapii, které by obkružovalo
cílový objem (TV).

V posledních letech KR vzbuzuje pozornost radio-
terapeutů pro možnost zlepšit lokoregionálnf výsledky
léčby. Nedávné pokroky v diagnostickém zobrazování,
3D plánování, počítačový systém kontrol, multileaf
kolimátor či výroba divergentních stínících bloků na zá-
kladě 3D CT informací povýšily původní ideu do jiných
dimenzí.

Filosofie konformní radioterapie dovoluje dodat do
tumoru vyšší dávku (eskalace dávky), nezvyšuje morbi-
ditu zdravých tkánf a to pomocf optimálně tvarovaných
polf podle TV ve 3 rozměrech. U KR je využito 3D plá-
nování.

Radiobiologické zdůvodnění KR jak uvádí C. C. Ling je
založeno na:
- charakteristice křivky dávkové odpovědi pro lokální

kontrolu tumoru a charakteristice křivky pro orgáno-
vé komplikace

- objemové závislosti poškození zdravých tkánf
- hypotéze, že zvýšeni' lokální kontroly tumoru sníží

jeho metastatický potenciál.

Cílem KR je- zvýšit pravděpodobnost lokální kontroly
tumoru a tím zlepšit přežití a redukce toxicity léčby
(časné i pozdní").

KR klade nároky na:
- přesné zakreslení TV a kritických orgánů
- přesnou denní reprodukci záření, fixaci pacienta
- kontrolu přesného nastavení v průběhu léčby.
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Jinak je potenciální riziko geografického minutí tumo-

ru.

Lokální recidivy karcinomu prostaty po konvenčním
ozáření dosahují relativně vysokého procenta a to jak v
závislosti na objemu tumoru, tak na aplikované dávce
záření.

TI - 2 8-29 %
T3 - 4 24-42 % v 7-10 letech po léčbě
(M. A. Bagshaw, G. E. Hanks, W. U. Shipley, M. V.
Pílepich.)

T3 - 4 lokální recidivy v 7 letech po léčbě:
60-64,9 Gy 36 %
65-69,9 Gy 32 %
70 a více 24 %

Při dávce 70 Gy a více se ale pozdní komplikace zdvoj-
násobily (G. E. Hanks 1988). Zavedení KR nám dává
příležitost pro překonání těchto problémů.

Pro eskalaci dávky KR je třeba:
1. Zakreslit hranice kolem CTV (clinical target volume)

10 mm a 6-10 mm přilehlého rekta.
2. Dose - volume histogram pro rektum využít k ome-

zení dávkového povýšení (G. J. Kutcher 1996), 75 Gy
ve 30 % rektální stěny má 10 % pozdních rektálních

komplikací G 2-3 dle RTOG (V. A. Benk 1993).

Dávka 70 Gy a více má signifikantně nižší počet lo-
kálních recidiv.
Lokální kontrola: 77 % versus 66 % v 8 letech, u lézí s
.vysokým gradingem dokonce
84 % versus 19 % (A. C. Hartford 1996).
Rektální morbidita G2-3 je při KR redukována z 22 %
na 7 %.

% rektálních komplikací G2, G3

Dávka na CP Rektální blok Bez rektálního bloku

74 Gy
74-76 Gy

0 %
7 %

6
25 <

Celkem 7 % 22 %
(W. R. Lee, 1996)

Na onkologickém oddělení Nemocnice v Českých
Budějovicích jsme začali užívat techniku konformní ra-
dioterapie u pacientů s karcinomem prostaty od jara
1997, ovšem bez eskalace dávky, zatím za účelem sní-
žení vážných pozdních komplikací.
. V současné době je fixace pánve pacienta všeobec-

ně doporučována a umožňuje ozařovací polohu jak su-
pináční, tak pronační. Obr. 1 ukazuje pacienta v ozařo-
vací supirtační poloze s fixací pánve.

Pacienti jsou ozařováni na lineárním urychlovači

Clinac 2100 C
firmy Varian.
Ozářeni jsou na
oblast pánve
BOX technikou
X zářením en.
18 či 6 MV. Na

. cílový objem
(prostatu, para-
prostatické tká-
ně, semenné
váčky a pánevní
uzliny) je apli-
kována dávka
40-46 Gy (dle
rizikových fak-
torů), d. 1. d.
2 Gy. Zdravé
tkáně mimo TV
jsou vykryty di-
vergujícími stí-
nícími bloky.

Verifikační
snímek ze si-
mulátoru s kon-
trastní náplní
močového mě-
chýře ukazuje
velikost oza-
řovacího pole
v .. isocentru
(obr. 2).

Dávkovou
distribuci na CP
v transverzál-
ním řezu CT je
možné porov-
nat bez a se stí-
nícími bloky
(obr. 3a, 3b).
V každém pro-
vedeném CT
řezu je zakres-
len cílový ob-
jem a kritické
orgány - rek-
tum a močový
měchýř.

Beam's- eye
- view usnadní
tvorbu bloků
vždy pro jedno-
tlivé ozařovací
pole podle tva-
ru cílového ob-
jemu (obr. 4).
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Obr. 4 Obr. 5a Obr. 5b

Dose - volume histograms nám dovolují srovnat ob- poměru ozařovaného objemu a PTV (planning treat-
jemovou zátěž kritických orgánů - rekta (obr. 5a) a mo- ment volume). Ten je významný, když ozařujeme bez
čového měchýře (obr. 5b) při porovnávání BOX těch- bloků (obr. 6a) a naopak rozdíl se stírá při konformní
nik bez a se stínícími bloky (plán č. 1 - bez stínících radioterapii (obr. 6b).
bloků, plán č. 2 - se stínícími bloky). Srovnání malých polí klasické radioterapie a kon-
Při ozařování pánve se stínícími bloky je objemové za- formní při beam#s - eye - view ukazuje obr. 7a, 7b.
tížení rekta nižší, ale ozářený objem močového měchy- Z pohledu bočního pole je vidět postavení stínících
ře je u obou technik prakticky stejný. bloků k cílovému objemu.

Po dávce 40 - 46 Gy na pánevní pole pokračujeme Dose-volume histograms nám dovolil srovnat obje-
boost technikou na oblast prostaty a semenných váčků movou zátěž obou kritických orgánů - rekta (obr. 8a)
a to do dávky 68 Gy. Na transverzálních řezech CT a močového měchýře (obr. 8b) u konvenční ozařovací
(centrální paprsek malých polí) je vidět vyznaný podíl techniky (plán č. 2) a s konformní radioterapii (plán



č. 1). Objemová zátěž rekta je významně nižší u KR -
30 % objemu rekta dostává 67 Gy, u konvenční radio-
terapie 73 Gy.

Nejlépe vynikne rozdíl mezi konvenční (obr. 9a) a

konformní (obr. 9b) radioterapií při
3D plánování při bočním pohledu.

Závěr:
Konformní radioterapie redukuje čas-
nou a pozdní gastrointestinální a ge-
nitouretrální morbiditu (W. R. Lee,
1996, C. A. Laivton, 1991, S. A.
Leibel, 1994, H.M. Sandier, 1995).
Ačkoliv randomizované trialy srov-
návající 3D konformní radioterapii
s konvenční nejsou ještě dokončeny,
předběžné výsledky mnoha publiko-
vaných prací ukazují tuto techniku
jako slibnou k dosažení lokální kon-

troly prostatického karcinomu (A. C. Hartford, 1996,
G. E. Hanks, 1995, M. A. Seymor, 1994, R. Schwarz,
1997).
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Onkologické odd., Nemocnice Č. Budějovice

Při rozhodování léčby je nutné provádět pečlivou 10 i 151etého přežití lepší u pacientů, kteří byli ozařo-
analýzu rizika a benefitu dané léčebné metody a léčbu váni.
provádět pouze tehdy, když je přínosem pro pacienta. Jak již bylo řečeno vedle hodnocení efektu léčby je

Tato přednáška je věnována karcinomu prostaty, je- nutné hodnotit i její toxicitu, to znamená v případě ozá-
hož léčba prošla dlouhým vývojem. Počátkem století ření poiradiační komplikace.
byl lokalizovaný karcinom prostaty vedle operačního Cílem této retrospektivní analýzy je právě sledování
přístupu i ozařován radiovými jehlami, aplikovanými komplikací po aktinoterapii pro karcinom prostaty,
přes perineum. Později byly vyvinuty aplikátory pro Soubor je tvořen 122 muži s karcinomem prostaty,
lokální ozáření prostaty přes uretru nebo přes ko- kteří byli ozářeni na onkologickém oddělení v Č. Bu-
nečník. Ve 40. letech byla lokální léčba kombinována dějovicích v letech 1980-1992. Sledování končí v roce
se zevním rentgenovým zářením. Teprve s rozvojem 1992 proto, aby bylo možné zhodnotit komplikace mi-
vysokoenergetických zdrojů záření se výrazně zlep- nimálně 5 let od léčby.
šila možnost radikálního ozáření prostaty a tato lé- Průměrný věk pacientů byl 64,6 roků (50-78 let). 25
čebná modalita se stala alternativou k chirurgické léč- mužů, tj. asi 20 %, bylo starších 70 let.
bě. Dále je soubor rozdělen dle typu operačního výko-

K porovnání léčebných výsledků jsem z celé řady nu - ca. 56 % mužů mělo provedenou punkci prostaty,
studií vybrala 2 autory - pana Schródera, kteiý srovná- 44 % nemocných mělo transuretrální výkon, žádný pa-
vá 5, 10 a 151eté přežití u pacientů s karcinomem cient neměl transabdominální výkon,
prostaty v rozsahu Tl-3, kteří byli operování s prací Rozložení pacientů dle velikosti primárního nádoru
pana Bagshawa, kde byli pacienti ozařováni. 51eté pře- je uvedeno v levé části diapozitivu. U převážné většiny
žití je srovnatelné v obou skupinách. lOleté přežití je ozářených mužů - téměř u 80 % - byl rozsah tumoru T2
u rozsahu TI, 2 příznivější ve skupině operovaných a T3.
nemocných. U onemocnění rozsahu T3 jsou výsledky Histologicky se vždy jednalo o adenokarcinom.


