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2. SOUHRN 

 
     Cílem mé disertační práce bylo porovnat akutní a pozdní toxicitu po ozáření prostaty pomocí 3D 
konformní radioterapie dávkou 74 Gy s ozářením pomocí radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) 
dávkou 78 Gy a IMRT využívající simultánní integrovaný boost s dávkou 82 Gy. 
     Devadesát čtyři pacientů léčených konformní radioterapií na oblast prostaty a baze semenných váčků 
dávkou 74 Gy tvořilo první skupinu (3D-CRT). Druhá kohorta se skládala ze sto třiceti osmi nemocných 
ozářených pomocí radioterapie s modulovanou intenzitou na oblast prostaty a baze semenných váčků 
dávkou 78 Gy (IMRT 78). Poslední skupina byla léčena pomocí radioterapie s modulovanou intenzitou za 
využití techniky simultánního integrovaného boostu. Předepsaná dívka na oblast samotné prostaty byla 82 
Gy ve 41 frakcích a na oblast semenných váčků 73,8 Gy ve 41 frakcích (IMRT/SIB 82). Pozdní toxicita 
byla sledována prospektivně a hodnocena podle RTOG/FC-LENT škály. 
     Incidence akutní gastrointestinální toxicity grade ≥ 2 byla pozorována u 35,1% pacientů léčených 3D-
CRT, 16% ozářených IMRT 78 a 7,7% léčených IMRT/SIB 82. Akutní urogenitální toxicita grade ≥ byla 
přítomna u 26.6% (3D-CRT), 33% (IMRT 78) a 30,7% (IMRT/SIB 82). Incidence pozdní 
gastrointestinální toxicity třetího stupně ve 3 letech byla dokumentována u 14% (3D-CRT), 5% (IMRT 78) 
a 2% (IMRT/SIB 82). Pozorovaný rozdíl byl statisticky signifikantní (log rank p=0.02). Incidence pozdní 
genitourinární toxicity třetího stupně ve 3 letech byla přítomna u 9% (3D-CRT), 7% (IMRT 78) a 6% 
(IMRT/SIB 82), bez statisticky signifikantního rozdílu (log rank p=0.32) 
     Simultánní integrovaný boost umožňuje při srovnání s 3D-CRT 74 eskalovat dávku do 82 Gy při 
současném snížení pozdní těžké gastrointestinální toxicity třetího stupně. 

 
 

 
3. SUMMARY 
 

     The purpose of my doctoral thesis was to compare acute and late toxicity after three-dimensional 
conformal radiotherapy to the prostate to 74 Gy with intensity-modulated radioterapy (IMRT) to 78 Gy and 
IMRT using simultaneus integrated boost to 82 Gy. 
     Ninety-four patients treated with conformal radiotherapy to the prostate and base of seminal vesicles to 
74 Gy represented the first group. The second group consisted of 138 patients irradiated with IMRT 
covering the prostate and base of seminal vesicles to 78 Gy. The last group was treated with IMRT using 
simultaneus integrated boost. The prescribed doses were 82 Gy and 73. 8 Gy in 42 fractions to prostate and 
to seminal vesicles. Late toxicity was prospectively scored according to the RTOG/FC-LENT scale. 
     Acute gastrointestinal toxicity Grade 2 or greater occured in 35.1% patients treated with 3D-CRT, 16% 
with IMRT 78 and 7.7% using IMRT/SIB 82. Acute urogenital toxicity Grade 2 or greater was presented in 
26.6% (3D-CRT), 33% (IMRT 78) and 30.7% (IMRT/SIB 82). At 3 years, the estimated cumulative 
incidence of Grade 3 late gastrointestinal toxicity was 14% for 3D-CRT, 5% for IMRT 78 and 2% for 
IMRT/SIB 82. The difference became significant (log rank p=0.02). The estimated cumulative incidence of 
Grade 3 late urogenital toxicity was 9% (3D-CRT), 7% (IMRT 78) and 6% (IMRT/SIB 82) without 
statistical differences (log rank p=0.32) 
     Simultaneous integrated boost enables dose escalation up to 82 Gy with lower  gastrointestinal toxicity 
Grade 3 in comparison with three-dimensional conformal radiotherapy up to 74 Gy. 
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4. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 
      
     Zevní radioterapie je kurativní léčebnou metodou u lokalizovaného karcinomu prostaty, která dosahuje 
výsledků srovnatelných s radikální prostatektomií a intersticiální brachyterapií. Předpokladem optimální 
účinnosti radioterapie je aplikace dostatečně vysoké dávky záření. V randomizovaných studiích byl 
jednoznačně prokázán vliv dávky na biochemickou kontrolu, ve studii M.D.Anderson i redukce počtu 
pacientů s výskytem distančních metastáz. Retrospektivní data s dlouhou dobou sledování prokázala nejen 
signifikantní snížení výskytu metastáz při radioterapii s vysokou dávkou, ale i jednoznačný vztah mezi 
lokální kontrolou, výskytem distančních metastáz a přežitím. 
     Trojrozměrná konformní radioterapie představuje sofistikovanou techniku, při níž jsou hranice cílového 
objemu přizpůsobeny trojrozměrnému zobrazení objemu tumoru. Ve srovnání s konvenční technikou 
nabízí 3D-CRT možnost lepšího šetření zdravých tkání a vytváří tak prostor pro eskalaci dávky záření. 
Retrospektivní studie prokázaly velmi dobrou toleranci konformní radioterapie při standardních dávkách 
záření. Řada pracovišť referovala o svých zkušenostech s eskalací dávky, kdy na velkých souborech 
pacientů byla demonstrována přijatelná chronická toxicita při dávkách v rozmezí 75-80 Gy. Nicméně 
eskalace dávky pomocí 3D-CRT techniky na dávky 74-79,2 Gy byla ve všech randomizovaných studiích 
spojena kromě lepších výsledků i se signifikantním zvýšením chronické gastrointestinální toxicity 2. a 
vyššího stupně. Genitourinární toxicita byla přes navýšení dávky identická.    
     Radioterapie s modulovanou intenzitou umožňuje lepší rozložení dávky v prostoru s minimalizováním 
ozářeného objemu okolních zdravých tkání díky lepšímu tvarování svazku záření, významnějšímu poklesu 
dávky na okrajích cílového objemu a modulaci průtoku záření napříč svazkem. Při srovnání s 3D-CRT 
umožňuje IMRT umožňuje dosáhnout lepší prostorové distribuce dávky zejména u cílových objemů 
konkávního tvaru.  Tyto teoretické předpoklady byly potvrzeny i v klinické praxi, kdy při radioterapii 
prostaty dávkou 81 Gy byla dokumentována pravděpodobnost rozvoje chronické rektální toxicity 2. stupně 
dva roky po léčbě významně nižší při IMRT ve srovnání s 3D-CRT (2% versus 10%, p<0.001). Technika 
simultánního integrovaného boostu přináší nové možnosti cílené eskalace dávky s výraznějším šetřením 
rizikových orgánů. Hypoteticky by použití této techniky u pacientů se středním a vysokým rizikem (bez 
prokázané infiltrace semenných váčků) mohlo dovolit suprakonvenčně eskalovat dávku na prostatu do 82 
Gy bez zvýšení či dokonce se snížením chronické gastrointestinální toxicity.  

 

 

 

5. CÍLE DIZERTA ČNÍ PRÁCE 
 
     Hlavním cílem mé práce bylo zhodnotit vliv techniky simultánního integrovaného boostu na 
akutní a pozdní toxicitu u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty léčených pomocí 
radioterapie s modulovanou intenzitou a zvážit možnost implementace této techniky do běžné 
klinické praxe. 
     Vedlejším cílem mé práce bylo předběžně vyhodnotit vliv eskalace dávky na biochemickou 
kontrolu. 
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6. MATERIÁL A METODIKA 
 
      6.1.Soubor pacientů 
 
     Od prosince 1997 do června 2007 bylo na Klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové radikálně ozářeno pro verifikovaný lokalizovaný karcinom prostaty 682 pacientů. 
Technika 3D-CRT byla použita u 458/682 pacientů (67%), technika IMRT u 224/682 pacientů (33%). 
Jelikož byla v průběhu 10 let dávka postupně pozvolna eskalována v souladu s vycházejícími studiemi 
deklarujícími dávkovou závislost karcinomu prostaty, vybrali jsme k retrospektivní komparaci skupinu 94 
pacientů léčených 3D-CRT dávkou 74 Gy v 37 frakcích (3D-CRT 74) a 138 pacientů léčených IMRT 
dávkou 78 Gy v 39 frakcích (IMRT 78). Tito pacienti byli porovnáni s výsledky léčby 52 pacientů 
léčenými technikou simultánního integrovaného boostu dávkou 82 Gy na oblast prostaty a 73,8 Gy na 
oblast semenných váčků (IMRT/SIB 82).  
     Všichni pacienti absolvovali před zahájením léčby fyzikální vyšetření včetně palpace prostaty (DRE), 
odběr PSA, histologické vyšetření včetně GS, CT malé pánve, techneciový scan skeletu (99-mTc) a 
transrektální ultrazvukové vyšetření (TRUS). Na základě těchto vyšetření byli dle National Comprehensive 
Cancer Network guidelines pacienti rozděleni podle míry rizika relapsu do 3 skupin. Hormonální léčba 
byla vždy prováděna u pacientů s vysokým rizikem. Nemocným léčeným v éře IMRT byla forma 
individualizována dle hodnoty GS. Pacienti ve vysokém riziku s nízkým GS byli léčeni formou 
neoadjuvantní hormonální blokády (LHRH analog + antiandrogen 2 měsíce před a v průběhu ozáření), 
pacienti s vysokým GS (8-10) byli léčeni dlouhodobou ablací androgenů (bilaterální orchiektomie či 
LHRH analog po dobu 2-3 let) [Tab 1]. 
 

Tabulka 1. Charakteristika souboru pacientů           

    3D CRT 74 Gy    IMRT 78 Gy IMRT (SIB) 82 Gy 
Počet pacientů            94           138            52 
Věk   70 let  (53  – 80)  71,4 let   (52  – 84) 71,8 let   (52  – 80) 
Stádium 
T1 
T2 
T3 

 
            0 
            0 
      94 (100%) 

 
     13 (9,4%) 
     63 (45,7%) 
     62 (44,9%) 

 
       3 (5,8%) 
      12 (23,1%) 
      37 (71,1%) 

GS 
2-6 
7 
8-10 

 
     21 (22,3%) 
     21 (22,3%) 
     52 (55,4%) 

 
     98 (71%) 
     28 (20,3%) 
     12 (8,7%) 

 
      32 (61,5%) 
      12 (23,1%) 
       8 (15,4%) 

PSA  33,7   (1,7 – 150) 10,3   (1,2 – 78,9)  10,6    (2,9 – 40,9) 
Riziková skupina 
Nízké riziko  
Střední riziko 
Vysoké riziko 

 
            0 
            0 
      94 (100%) 

 
     17 (12,3%) 
     52 (37,7%) 
     69 (50%) 

 
            0  
       12 (23,1%) 
       40 (76,9%) 

Ablace androgenů (AA) 
Bez AA 
Neoadjuvantní 
Dlouhodobá AA 

 
       5 (5,3%) 
     68 (72,3%) 
     21 (22,4%) 

 
     62 (45%) 
     66 (47,8%) 
     10 (7,2%) 

 
       11 (21,2%) 
       37 (71,1%) 
        4 (7,7%) 

TURP/TVPE       19 (20,2%)      22 (15,9%)         7 (13,5%) 
Objem prostaty  26 cc  (10cc – 85cc) 29 cc (10cc – 109cc)  27cc  (10cc – 83cc) 
Průměr tumoru (TRUS) 15 mm(8  – 30 mm) 14 mm (6  – 25 mm) 14 mm (6  – 28 mm) 
Trvání radioterapie   56 dnů (50 d – 70 d)  58 dnů (52 d – 71 d)  62 dnů (57 d – 67d) 
Follow-up        68,4 měs. 

(12 m – 123,6 m) 
       37,2 měs. 
(6 m – 66 m) 

        36 měs. 
(20,4 m - 45,6 m) 
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     6.2.Technika radioterapie 
 
     Všichni pacienti byli léčeni v supinační poloze, horní končetiny zkřížené na prsou. Dolní končetiny 
byly imobilizovány pomocí vakuové podložky (Vac-Lock, MED-TEC) od poloviny stehen po chodidla či 
podložky pod kolena. Před zahájením léčby byli poučeni o potřebě komfortně naplněného močového 
měchýře před provedením plánovacího CT i před jednotlivými frakcemi ozáření.  
     3D-CRT U všech pacientů jsme použili 3D plánovací systém Cadplan 2.7.9.(Varian). Plánovací CT 
řezy byly prováděny v 5 mm rozestupech. Skenovaná oblast začínala přibližně 2 cm pod hrboly sedacími 
kaudálně a končila na přechodu L5/S1. Klinický cílový objem (CTV) zahrnoval celou prostatu a baze 
semenných váčků. V případě grafické či palpační invaze do semenných váčků oblast CTV pokrývala 
prostatu a celé semenné váčky. Plánovací cílový objem (PTV) jsme definovali jako CTV s lemem 10 mm. 
Konturu PTV jsme vytvořili automatickou objemovou expanzí kolem CTV. Rizikové orgány (rektum, 
močový měchýř, sigma a tenké střevo) jsme konturovali v řezech PTV  a v řezech do 1 cm nad a pod 
oblastí PTV. Použili jsme techniku 4 stejně vážených polí s klíny (30, 90, 270, 330). Svazek záření byl 
tvarován pomocí vícelistového kolimátoru (multileaf collimator, MLC). Mezi vnějšími okraji lamel 
kolimátoru a konturou PTV jsme ponechali kvůli polostínu lem 10 mm. Dávku záření jsme specifikovali 
do ICRU bodu (izocentra) a normalizovali na 100%. Předepsaná dávka byla 74 Gy v 37 frakcích, 2 Gy na 
frakci, 5 dnů v týdnu. V optimálním případě 95% izodoza pokrývala celé PTV při kolísání dávky 
v rozmezí 95-107%. Tohoto optima však nebylo možno vždy dosáhnout, proto jsme za vyhovující 
považovali plán s pokrytím PTV 93% izodozou. Předepsanou dávku záření mohlo obdržet maximálně 35% 
objemu rekta a 45% objemu močového měchýře. Pro verifikaci nastavení jsme používali elektronické 
portálové zobrazení (PortalVision 3.8. Varian). Nastavení pacienta bylo korigováno v případě, že odchylka 
od kterékoli osy přesáhla 6 mm. Verifikace byla prováděna v týdenních intervalech. 
 
     IMRT 78 Pro kalkulaci léčebného plánu byl použit inverzní plánovací systém (CadPlan R.6.3.6. 
Helios/Eclipse 7.3, Varian). Plánovací CT řezy byly prováděny u všech pacientů po 3 mm. CTV zahrnoval 
celou prostatu a baze semenných váčků. V případě grafické či palpační invaze do semenných váčků oblast 
CTV pokrývala prostatu a celé semenné váčky. PTV jsme definovali jako CTV s lemem 10 mm. Rizikové 
orgány (rektum, močový měchýř, sigma a tenké střevo) jsme konturovali v řezech PTV  a v řezech do 1 cm 
nad a pod oblastí PTV. Použili jsme 5 koplanárních polí (45, 100, 180, 260, 315). Modulace intenzity 
svazku byla prováděna dynamickým vícelistovým kolimátorem technikou sliding window. Předepsaná 
dávka byla 78 Gy v 39 frakcích, 2 Gy na frakci, 5 dnů v týdnu. Dávka byla specifikována do izocentra. Při 
vlastním plánování resp. schvalování plánu jsme dodržovali řadu nepodkročitelných kritérií. Pokrytí PTV 
jsme považovali za dostačující při aplikaci minimálně 95% dávky do 95% objemu. Jako maximum bylo 
tolerováno v plánovacím cílovém objemu 107% předepsané dávky. Dávka 70 Gy mohlo obdržet 
maximálně 35% objemu močového měchýře. Obdobně 70 Gy bylo tolerováno maximálně na 25% objemu 
rekta. Dávka 75 Gy byla přípustná maximálně pro 15% případně 15 ccm konečníku.  Verifikace byla 
prováděna v týdenních intervalech s tolerancí odchylky do 6 mm. 
 
     IMRT/SIB 82 Technika simultánního integrovaného boostu byla použita u 52 pacientů se středním a 
vysokým rizikem bez prokázané infiltrace do semenných váčků. Plánovací CT řezy byly prováděny u 
všech pacientů stejně jako u  kohorty pacientů léčených konvenční technikou IMRT po 3 mm. U techniky 
simultánního integrovaného boostu byly konturovány dva objemy CTV. CTV1  zahrnoval pouze prostatu, 
CTV2 samotné semenné váčky. PTV1 byl definován jako CTV1 s lemem 1 cm, PTV2 byl proveden 
expanzí CTV2 o 1 cm. Místo průniku PTV1 a PTV2 bylo přisouzeno PTV1. Rizikové orgány (rektum, 
močový měchýř, sigma a tenké střevo) byly konturovány stejně jako u předchozích skupin v řezech PTV  a 
v řezech do 1 cm nad a pod oblastí PTV. Použili jsme 5 koplanárních polí (45, 100, 180, 260, 315). 
Modulace intenzity svazku byla prováděna dynamickým vícelistovým kolimátorem technikou sliding 
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window. Předepsaná dávka byla 82 Gy v 41 frakcích, 2 Gy na frakci pro oblast PTV1 a 73,8 Gy v 41 
frakcích, 1,8 Gy na frakci pro objem PTV2.  Dodržovali jsme identická kriteria jako při konvenčním 
plánování IMRT techniky. (Pokrytí PTV 95% dávky/95% objemu, D70 pro močový měchýř ≤ 25% 
objemu, D70 pro rektum ≤ 25%, D75 pro rektum ≤ 15% resp 15 ccm.) Verifikace byla prováděna 
v týdenních intervalech s tolerancí odchylky do 6 mm. 
 
 

     6.3.Sledování pacientů 
 
     Všichni pacienti byli sledováni v průběhu radioterapie i následně po jejím ukončení. V průběhu 
ozařování byli vyšetřeni minimálně 1x týdně a vždy rovněž současně s poslední ozařovací frakcí. První 
kontrola po ozáření byla za měsíc po ukončení léčby, druhá za 3 měsíce po dokončení radioterapie a další 
vždy v odstupu 3 měsíců po dobu prvních 2 let. Následující 3 roky se interval prodloužil na 6 měsíců a po 
5 letech od ukončení radioterapie byli pacienti dispenzarizováni vždy 1x ročně.  
     Vyšetření sestávalo z anamnézy, fyzikálního vyšetření (včetně DRE) a odběru PSA. Techneciový scan a 
CT břicha a plic bylo prováděno pouze v případech elevace PSA.  
     Při každé kontrole byla důsledně vyšetřována tolerance léčby se zaměřením na symptomy pozdní 
gastrointestinální a genitourinární toxicity. Pro její hodnocení jsme použili Fox Chase (FC) modification of 
the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) and Late Effects Normal Tissue Task Force (LENT) 
toxicity criteria. Hlavní důvod pro výběr tohoto hodnocení toxicity byla fakt, že námi použitá škála na 
měření toxicity umožňuje přesnější popis a hodnocení postradiační proktitidy (obzvláště enterorhagie), 
hematurie a inkontinence. 

 

 
 
     6.4.Statistická analýza 
 
     Pro statistické výpočty byl použit program NCSS 2007. Riziko pozdní toxicity v čase bylo odhadováno 
metodou Kaplana a Meierové. Rozdíly mezi podskupinami (jednotlivé léčebné techniky - 3D-CRT, IMRT 
78, IMRT/SIB 82) byly zjišťovány pomocí log-rank testu. Celková incidence pozdní toxicity 
v podskupinách (3D-CRT, IMRT 78, IMRT/SIB 82) byla porovnávána Cox-Mantel testem. 

 

 

 

7. VÝSLEDKY 
 

     Medián sledování u pacientů léčených 3D-CRT byl 68 měsíců (12 – 123,6), ve skupině IMRT s dávkou 
78 Gy 37 měsíců (6 - 66) a u pacientů léčených pomocí simultánního integrovaného boostu 36 měsíců (20 
- 46). Všichni žijící pacienti měli minimální čas sledování 24 měsíců. 
 

     7.1.Akutní toxicita 
 
     Akutní genitourinární toxicita čtvrtého stupně byla zaznamenána u 4,3% pacientů v rameni IMRT 78 a 
u 3,8% pacientů v rameni IMRT/SIB 82. Všechny případy byly způsobeny uretrální obstrukcí s nutností 
zavedení močového katetru. U všech pacientů byla toxicita 4. stupně přechodná – po ukončení radioterapie 
byl katetr odstraněn bez nutnosti opětovného zacévkování.  Akutní toxicita třetího stupně byla přítomna u 
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17% pacientů léčených 3D-CRT,  8,7% pacientů léčených IMRT  a 3,8% pacientů se simultánním 
integrovaným boostem. Akutní toxicita druhého stupně byla zaznamenána u 9,3% (3D-CRT), 20% (IMRT 
78) a 23,1% (IMRT/SIB 82), toxicita prvního stupně u 20,2% (3D-CRT), 35,5% (IMRT 78) a 32,8% 
(IMRT/SIB 82) [Tab 2]. Symptomy akutní toxicity obvykle v průběhu času spontánně odezněly. Jejich 
přítomnost po dobu více než 4 týdnů byla přítomna u 26,6% (3D CRT), 36,2% (IMRT 78) a 34,6% 
pacientů v rameni IMRT/SIB 82. Perzistence symptomů více než 12 týdnů byla zaznamenána pouze u 
8,5% (3D-CRT), 14,5% (IMRT 78) a 11,5% (IMRT/SIB 82) pacientů.  
     Akutní gastrointestinální toxicitu třetího ani čtvrtého stupně jsme nepozorovali. Akutní toxicita druhého 
stupně byla zaznamenána u 35,1% (3D-CRT), 16% (IMRT 78) a 7,7% (IMRT/SIB 82), toxicita prvního 
stupně u 38,3% (3D-CRT), 39,1% (IMRT 78) a 36,5% (IMRT/SIB 82) [Tab 3]. Symptomy akutní 
gastrointestinální toxicity přetrvávaly více než 4 týdny pouze u 29,8% (3D-CRT), 26,8% (IMRT 78) a u 
17,3% pacientů v rameni IMRT/SIB 82. 
 
 
Tab.2 Akutní gastrointestinální (GI) toxicita                Tab.3 Akutní genitourinární (GU) toxicita 

 

 
 
 
 

     7.2.Pozdní toxicita 
 
     Tolerance léčby byla dobrá, nezaznamenali jsme žádný případ pozdní toxicity čtvrtého stupně. Riziko 
pozdní genitourinární toxicity druhého a vyššího stupně ve 3 letech bylo zaznamenáno v 14% (3D-CRT), 
13% (IMRT 78) a 17% (IMRT/SIB 82), bez statisticky signifikantního rozdílu (log rank p=0,40). Riziko 
pozdní genitourinární toxicity třetího stupně ve 3 letech bylo 9% (3D-CRT), 7% (IMRT 78) a 6% 
(IMRT/SIB 82), rovněž bez statistického rozdílu (log rank p=0,32) [Graf 1]. Medián doby výskytu 
chronické genitourinární toxicity třetího stupně byl 2,9 let (3D-CRT), 1rok (IMRT 78) a 0,8 roku 
(IMRT/SIB 82). GU toxicita třetího stupně byla způsobena ekvivalentně strikturou uretry vyžadující 
dilataci a inkontinencí s nutností trvalého používání vložek. Medián doby výskytu striktury uretry byl 0,9 
roku, medián doby výskytu inkontinence byl 3,1 roku. Výskyt symptomů toxicity 3.stupně nebyl trvalý, 
pouze u 50% pacientů byly přítomny symptomy genitourinární toxicity i u poslední vizity. 
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Tabulka 4. Statistická analýza výsledků toxicity dle jednotlivých léčebných technik 

          Technika  log rank         Cox-Mantel 
 

GI toxicita  
3.stupně ve 3 letech 

 

  IMRT/SIB 82 Gy   2% 
  IMRT 78 Gy          5% 
  3D-CRT 74 Gy     14% 

 

 

     
   p=0.02 

 

   82 vs 78       p= 0.43 
   82 vs 74       p= 0.05 
   78 vs 74       p= 0.03 

 
 

GI toxicita  
2.-3.stupně ve 3 letech  

 

  IMRT/SIB 82 Gy    26% 
  IMRT 78 Gy           19% 
  3D-CRT 74 Gy      32% 

 

 

      
   p=0.15 

 

    82 vs 78        p= 0.37 
    82 vs 74        p= 0.70 
    78 vs 74        p= 0.06 
 

 

GU toxicita  
3.stupně ve 3 letech  

 

  IMRT/SIB 82 Gy   6% 
  IMRT 78 Gy          7% 
  3D-CRT 74 Gy      9% 

 

 

     
   p=0.32 

 

    82 vs 78       p= 0.85 
    82 vs 74       p= 0.61 
     78 vs 74        p= 0.18 

 

GI toxicita       
2.-3.stupně ve 3 letech  

 

 IMRT/SIB 82 Gy    17% 
 IMRT 78 Gy           13% 
 3D-CRT 74 Gy      14% 

 

 
    
   p=0.40 

 
     82 vs 78       p= 0.54 
     82 vs 74       p= 0.88 
     78 vs 74       p= 0.24 

 

 
 
     Riziko pozdní gastrointestinální toxicity druhého a vyššího stupně ve 3 letech bylo zaznamenáno v 32% 
(3D-CRT), 19% (IMRT 78) a 26% (IMRT/SIB 82), bez statisticky signifikantního rozdílu (log rank 
p=0,15). Riziko pozdní GI toxicity třetího stupně ve 3 letech bylo 14% (3D-CRT), 5% (IMRT 78) a 2% 
(IMRT/SIB 82). Tento rozdíl byl statisticky signifikantní (log rank p=0,02) [Graf 2]. Pacienti léčeni IMRT 
měli statisticky nižší výskyt pozdní GI toxicity třetího stupně při srovnání s pacienty léčenými 3D-CRT 
(3D-CRT vs IMRT 78 Cox-Mantel p=0,03; 3D-CRT vs IMRT/SIB 82 Cox-Mantel p=0,05). Přes eskalaci 
dávky nebyl zaznamenán statistický rozdíl v toxicitě mezi rameny léčenými IMRT (Cox-Mantel p=0,43) 
[Tab 4]. Pozdní gastrointestinální toxicita třetího stupně byla způsobena u všech pacientů chronickým 
rektálním krvácením vyžadujícím mnohočetné koagulace. Medián doby výskytu GI toxicity grade 3 bylo 
20,2 měsíců. Rovněž pozdní gastrointestinální toxicita 3.stupně nebyla trvalá, pouze u 25% pacientů po 
prodělané argonové plazmakoagulaci bylo přítomno krvácení alespoň 1x týdně při poslední vizitě. 

 
Graf 1.Incidence pozdní genitourinární toxicity          Graf 2.Incidence pozdní gastrointestinální toxicity 
3.stupně (3D-CRT 74, IMRT 78, IMRT/SIB 82)       3.stupně (3D-CRT 74, IMRT 78, IMRT/SIB 82) 
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     7.3.Biochemická kontrola 
 
     Přežití bez biochemického relapsu ve 3 letech bylo 63,19% u pacientů léčených 3D konformní 
radioterapií, 83,36% u nemocných léčených radioterapií s modulovanou intenzitou a 92,31% u ramene se 
simultánním integrovaným boostem [Graf 3]. Přes relativně krátkou dobu sledování byl rozdíl mezi 
konformní technikou a IMRT statisticky signifikantní  (3D-CRT vs IMRT 78 Cox-Mantel p=0,0001; 3D-
CRT vs IMRT/SIB 82 Cox-Mantel p=0,0009). Nebyl zaznamenán statistický rozdíl v toxicitě mezi rameny 
léčenými IMRT přes patrný trend směřující k lepší kontrole u pacientů léčených technikou simultánního 
integrovaného boostu (Cox-Mantel p=0,21). 
 
      Graf 3.Křivka přežití bez biochemického relapsu (3D-CRT 74, IMRT 78, IMRT/SIB 82)   

                                    
8. DISKUZE  

 
     Dávková závislost karcinomu prostaty byla jednoznačně prokázána v radiobiologických i klinických 
randomizovaných studiích. Dávková eskalace zlepšuje biochemickou kontrolu a redukuje výskyt 
distančních metastáz. Retrospektivní data s dlouhou dobou sledování prokázaly nejen signifikantní snížení 
výskytu metastáz při radioterapii s vysokou dávkou, ale i jednoznačný vztah mezi lokální kontrolou, 
výskytem distančních metastáz a přežitím. 
     Všechny dosud publikované randomizované studie s eskalovanou dávkou byly prováděny pomocí 3D-
CRT techniky. Bohužel signifikantně zlepšené výsledky díky aplikované vyšší dávce s sebou současně 
nesou rovněž signifikantní zvýšení pozdní toxicity, zejména gastrointestinální. V prospektivní 
randomizované studii z M.D. Anderson Cancer Center se při zvýšení dávky ze 70 Gy na 78 Gy zvýšila 
pozdní gastrointestinální toxicita druhého a vyššího stupně z 12% v rameni s nižší dávkou na 26% 
v rameni s eskalovanou dávkou [26]. Zvýšení toxicity bylo dokumentováno rovněž v eskalovaných 
ramenech randomizovaných studií CKVO 96-10 a MRC RT01.  
     Zavedení radioterapie s modulovanou intenzitou do klinické praxe v léčbě karcinomu prostaty s sebou 
přineslo nejen nižší toxicitu léčby a předběžné velice slibné výsledky v podobě excelentní biochemické 
kontroly při použití suprakonvenčních dávek, ale i možnost aplikace simultánního integrovaného boostu, 
který se již etabloval u celé řady diagnóz. 
     Cílem této práce bylo prokázat, že použití radioterapie a modulovanou intenzitou využívající SIB 
umožní eskalovat dávku bez zvýšení morbidity. Přestože se objevilo v literatuře několik retrospektivních 
prací dokumentujících výsledky léčby pomocí simultánního integrovaného boostu při radioterapii prostaty, 
dosud nebyla publikována žádná prospektivní randomizovaná studie srovnávající techniku konformní 
radioterapie a IMRT.  
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     V této práci byla hodnocena toxicita léčby 3 technik, kterými byly aplikovány 3 různé dávky záření. 
Způsob konturace byl u všech technik identický (včetně rozsahu konturace rekta či velikosti 
bezpečnostního lemu pro PTV). Skupina pacientů léčených 3D-CRT byla léčena dávkou 74 Gy a 2 Gy 
v 37 frakcích na oblast prostaty a baze semenných váčků (v případě potvrzené infiltrace semenných váčků 
byly do CTV zahrnuty kompletně). Technikou IMRT bylo aplikováno na identický cílový objem jako u 
konformní techniky 78 Gy a 2 Gy v 39 frakcích. U pacientů se středním a vysokým rizikem bez prokázané 
infiltrace semenných váčků léčených technikou simultánního integrovaného boostu byla aplikována na 
oblast prostaty dávka 82 Gy a 2 Gy v 41 frakcích a na oblast semenných váčků 73,8 Gy a 1,8 Gy v 41 
frakcích. Vzhledem k nízké senzitivitě a specificitě používaných zobrazovacích metod při detekci vlastní 
intraprostatické leze v době zahájení léčebného protokolu byla za oblast eskalace dávky zvolena celá 
prostata. Vzhledem k technologickému pokroku v moderních zobrazovacích metodách jako je například 
MRI spektroskopie či PET využívající radionuklidem značený cholin bude možno v budoucnu jistě využít 
tuto techniku k cílené eskalaci dávky na vlastní intraprostatickou lezi.  
     Tato práce prokázala, že při použití techniky simultánního integrovaného boostu je možno eskalovat 
dávku do 82 Gy bez zvýšení toxicity. Při srovnání s pacienty léčenými trojrozměrnou konformní 
radioterapií dávkou 74 Gy dokonce došlo přes zvýšení dávky o 11% k signifikantnímu poklesu chronické 
gastrointestinální toxicity třetího stupně. Riziko pozdní GI toxicity třetího stupně ve 3 letech bylo u 
pacientů léčených 3D-CRT 14% a u nemocných léčených pomocí simultánního integrovaného boostu 2%. 
U konvenční techniky IMRT (IMRT 78) to bylo 5%. Tento rozdíl byl statisticky signifikantní (3D-CRT vs 
IMRT 78 Cox-Mantel p=0,03; 3D-CRT vs IMRT/SIB 82 Cox-Mantel p=0,05). 
     U pacientů léčených pomocí trojrozměrné konformní radioterapie i radioterapie s modulovanou 
intenzitou byla dokumentována chronická gastrointestinální toxicita druhého a vyššího stupně ve větší míře 
než u většiny publikovaných studií. Nejvíce s našimi výsledky kontrastují data z Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, kde při ozáření prostaty dávkou 81 Gy pozorovali krvácení z rekta pouze u 1,7% pacientů. 
Tato skutečnost může být způsobena prospektivním hodnocením toxicity na našem pracovišti, aktivní 
cílenou anamnézou při relativně častých vizitách, použitím RTOG/FC-LENT skorovacího sytému pro 
hodnocení chronické gastrointestinální toxicity, větším bezpečnostním lemem pro PTV na našem 
pracovišti a přísnějšími kritérii pro akceptaci našich plánů.  
     Při detailní analýze plánování je patrné, že většina světových pracovišť užívá při konturaci PTV menší 
bezpečnostní lem směrem k rektu, než naše pracoviště. Výše zmíněné pracoviště Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center používá lem dorzálně 5-7 mm. Rovněž kritéria pro pokrytí cílového objemu se 
liší, v MSKCC akceptují V95≥90 (95% objemu pokryto alespoň 90% dávky), zatímco naše kriterium bylo 
poněkud přísnější - V95≥95 (95% objemu pokryto alespoň 95% dávky). Důvod pro přísnější kriteria a 
relativně větší lem směrem k rektu tkví ve skutečnosti, že významná část nádorů prostaty je uložena  
v periferní zóně prostaty. Adekvátní pokrytí právě této oblasti by tedy logicky mělo být neobyčejně 
důležité. To platí obzvláště v případě, kdy probíhá nastavování pacientů do ozařovací polohy bez následné 
verifikace pomocí techniky IGRT. Tato strategie byla recentně potvrzena daty publikovanými Kupelianem, 
který v analýze 2252 nastavení prokázal chyby více než 5 mm u 24-73% frakcí dle použité strategie pro 
uložení do ozařovací polohy.    

Zaznamenánihodná je jistě též skutečnost, že všechna retrospektivní data zabývající se 

využitím SIB při radioterapii samotné prostaty byla publikována až po zahájení této 

studie. Přímé prospektivní srovnání akutní a chronické toxicity při léčbě 3D-CRT, IMRT 

a IMRT/SIB stejně jako eskalce dávky na samotnou prostatu se šetřením semenných 

váčků dokonce nebylo publikováno jinými autory dosud. 
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     Objektivní hodnocení chronické toxicity obzvláště vzhledem k ovlivnění kvality života je velice 
obtížné. Mezi jednotlivými užívanými škálami pro hodnocení toxicity existují významné rozdíly. Dle 
našeho názoru i dle literatury dochází k dominantnímu ovlivnění kvality života zejména při těžkém 
postradiačním krvácení, které vyžaduje opakované koagulace. Proto jsme si pro hodnocení pozdní 
gastrointestinální a genitourinární toxicity vybrali Fox Chase (FC) modification of the Radiation Therapy 
Oncology Group (RTOG) and Late Effects Normal Tissue Task Force (LENT) toxicity criteria. Tato škála 
umožňuje velice detailně hodnotit a kvantifikovat stupeň postradiační proktitidy (obzvláště enterorhagie), 
hematurie a inkontinence. Zatímco pozdní gastrointestinální toxicita 3.stupně je dle RTOG pouze krvácení 
vyžadující chirurgickou intervenci, dle LENT krvácení vyžadující transfuze či hyperbarickou terapii, dle 
RTOG/FC-LENT je jako třetí stupeň hodnoceno již krvácení vyžadující více než 2 aplikace koagulace. 
Použití této škály samozřejmě následně vede ke zvýšení toxicity 3. stupně – více než 8x při srovnání se 
škálou RTOG a asi 3x při komparaci s LENT. S ohledem na zvolenou škálu jsem přesvědčen, že 
pozorovaná míra toxicity 3. a 4. stupně je velice uspokojivá.  
     Významným faktorem ovlivňujícím míru chronické toxicity je rovněž čas. Naprostá většina symptomů 
pozdní postradiační gastrointestinální toxicity je pozorována v prvních 3 letech po ukončení radioterapie. 
Data z Fox Chase Cancer Centre potvrzují, že medián doby do výskytu rektální toxicity je 18 měsíců. 
Minimální doba sledování u všech žijících pacientů byla v našem souboru alespoň 24 měsíců, medián doby 
sledování u pacientů léčených konvenční technikou radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT 78) byl 
37 měsíců a medián doby sledování u pacientů léčených technikou simultánního integrovaného boostu 
(IMRT/SIB 82) byl 36 měsíců. Jsem pevně přesvědčen, že doba sledování je dostatečná k tomu, abych 
mohl relevantně tvrdit, že sledovaná chronická gastrointestinální toxicita je validní a objektivní. 
S postupem času již nepředpokládám signifikantní změny hodnot GI toxicity ani změnu v potvrzeném 
rozdílu mezi 3D-CRT a IMRT technikou. V případě hodnot pozdní genitourinární toxicity očekávám 
postupný pozvolný růst hodnot bez vlivu na potvrzenou ekvivalenci toxicity přes eskalaci dávky. Tento 
postupný nárůst je potvrzen mnoha studiemi s dlouhou dobou sledování. Přestože medián doby sledování 
není dostatečný k definitivnímu stanovení míry GU toxicity, předběžné výsledky jsou velice slibné. 
     Rovněž předběžné výsledky přežití bez biochemického relapsu ve 3 letech přes relativně krátkou dobu 
sledování a omezený počet pacientů jsou velice nadějné. Naše data zcela odpovídají údajům v literatuře a 
potvrzují tak benefit dávkové eskalace. Definitivní závěry však budeme moci udělat až po delší době 
sledování. 
 
 

9. ZÁVĚR 
 
     V této práci byly srovnávány 3 rozdílné moderní techniky radioterapie a jejich vliv na morbiditu 
pacientů. Skupina 3D-CRT 74 byla léčena dávkou 74 Gy a 2 Gy v 37 frakcích na oblast prostaty a baze 
semenných váčků. Kohorta IMRT 78 byla pomocí radioterapie s modulovanou intenzitou ozářena na 
identickou oblast dávkou 78 Gy a 2 Gy v 39 frakcích. U pacientů se středním a vysokým rizikem bez 
prokázané infiltrace semenných váčků léčených technikou simultánního integrovaného boostu byla 
aplikována na oblast prostaty dávka 82 Gy a 2 Gy v 41 frakcích a na oblast semenných váčků 73,8 Gy a 
1,8 Gy v 41 frakcích. Shromážděná klinická i dozimetrická data srovnávající 3 léčebné techniky potvrdila, 
že při použití moderních léčebných technik je možno přes eskalaci dávky dosáhnout identické akutní a 
chronické genitourinární toxicity. Při použití metody simultánního integrovaného boostu je dokonce 
možno přes eskalaci dávky do 82 Gy (o 11%) dosáhnout signifikantně nižší chronické gastrointestinální 
toxicity těžšího stupně než při použití konformní radioterapie s dávkou 74 Gy. Technika SIB je výhodná 
metoda umožňující bezpečně eskalovat dávku záření. Při začlenění moderních zobrazovacích metod ke 
znázornění topografie tumoru v prostatě ji bude možno využít k cílenější aplikaci ultrakonvenčních dávek 
přímo do vlastního nádoru. 
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