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Abstrakt: Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené
radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radi-
onuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I mIBG. Byly zmíněny rovněž
aktuální trendy v radionuklidové terapii. V rámci experimentální části byla analyzována
data pacientů podstupujících 131I mIBG terapii ve FN Motol a byly stanoveny hodnoty
kontrastu jater. Byl sestaven virtuální fantom, se kterým byly prováděny Monte Carlo
simulace v programu Gate. Byly simulovány tři hodnoty kontrastů (tři kvartily pacient-
ských dat) a postupně byly k trupu přidávány vrstvy tuku. Srovnáním získaných výstupů
ze simulace s pacientskými daty byly určeny koeficienty pro korekci na hloubku uložení
léze. Pomocí těchto koeficientů lze zpřesnit provádění plánování a verifikace terapie.
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Abstract: Targeted radionuclide therapies, their planning and verification have recently
become a frequently discussed topic. In this work, a summary of dosimetry approaches for
targeted radionuclide therapies is provided with an emphasis on 131I and 131I mIBG the-
rapy. Current trends in radionuclide therapy are also mentioned. The main purpose of the
experimental part is a determination of coefficients for a lesion depth correction. Firstly,
imaging data of patients who underwent 131I mIBG therapy in Motol University Hospi-
tal are analysed and liver contrasts are calculated. Some of the patients’ contrast values
are incorporated into the Monte Carlo (MC) simulations in Gate programme. A virtual
phantom is created to execute these MC simulations and fat layers are successively added
to the virtual phantom. Finally, an example of a coefficients application is presented.
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Seznam použitých zkratek

AP anterior-posteriorní, předozadní
ASCT Autologous Stem Cell Transplantation
CT Computed Tomography, výpočetní tomografie
DVH Dose-Volume Histogram
EANM European Association of Nuclear Medicine
EMA Evropská agentura pro léčivé přípravky
FoV Field of View, oblast vymezená kolimátorem ke snímání
LAT laterální, boční
mCRPC metastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty
MIRD Medical Internal Radiation Dose Committee of the Society

of Nuclear Medicine
MRI Magnetic Resonance Imaging, nukleární magnetická rezonance
NHL non-Hodgkinovský lymfom
PA posterior-anteriorní, zadopřední
PET Positron Emission Tomography, pozitronová emisní tomografie
PRRNT peptid-receptorová radionuklidová terapie
PSMA prostatický specifický membránový antigen
PVE Partial Volume Effect, efekt částečného objemu
RAIU Radioactive Iodine Uptake
RLT radioligandová terapie
ROI Region of Interest
RTG planární zobrazení rentgenovým zářením
SOP Standard Operational Procedure
SPECT Single Photon Emission Computed Tomography,

jednofotonová emisní výpočetní tomografie
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
TRT Targeted Radionuclide Therapy,

cílená terapie otevřenými radionuklidovými zářiči
VOI Volume of Interest
WB Whole Body, celotělová scintigrafie
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Úvod

V současnosti roste potenciál cílené radionuklidové terapie v léčbě zejména onkolo-
gických onemocnění, a to (nejen) pro pacienty, u kterých z různých důvodu selhávají
standardní léčebné přístupy. V nemocnicích začínají být dostupné nové terapie, u těch již
zavedených probíhají intenzivní snahy o optimalizaci. U radionuklidové terapie je zpravi-
dla daná požadovaná absorbovaná dávka v cílové tkáni (v nádoru). Různě sofistikovanými
metodami se hledá potřebná terapeutická aktivita radiofarmaka, která se má pacientovi
aplikovat, aby bylo této dávky dosaženo. Nejvhodnější by bylo stanovování terapeutické
aktivity každému pacientovi konkrétně. Vždy je ovšem potřeba dělat kompromis s ohledem
na vytíženost oddělení, radiační ochranu personálu a zdravotní stav pacientů podstupu-
jících terapii.
Dozimetrie při plánování a verifikaci hraje v cílené radionuklidové terapii zásadní roli.

Každý přínos v této oblasti se dá velmi rychle využít v klinické praxi. V rámci rešeršní
části byla provedena rešerše dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na provádění
dozimetrického plánování a verifikace. Rešerše byla zaměřena hlavně na terapie se 131I
a 131I mIBG. Zmíněny byly rovněž terapie dalšími radionuklidy jako 90Y a 177Lu včetně
aktuálních trendů v cílené radionuklidové terapii.
Experimentální části byla zaměřena na vliv hloubky uložení léze na výsledný kontrast

léze. Když záření prochází lidským tělem, dochází interakcí s látkou k zeslabení a výsledný
snímek neodpovídá skutečnosti. Proto očekáváme, že při zobrazování distribuce radiofar-
maka v těle pacienta při plánování nebo verifikaci terapie bude výsledný snímek záležet
na hloubce uložení léze a zdá se, že by bylo vhodné mít k dispozici koeficienty pro korekci
výsledných snímků na hloubku uložení.
Pro stanovení koeficientů byl sestaven fantom lidského těla (válcový trup a játra tvaru

elipsoidu) pro simulace v programu Gate metodou Monte Carlo. Byly voleny tři možnosti
poměru aktivity jater ku aktivitě pozadí. Tyto tři poměry aktivit byly získány z analýzy
planárních snímků pacientů podstupujících 131I mIBG terapii ve FN Motol. Jednalo se
o tři kvartily planárních snímků pořízených po 6 dnech po aplikaci terapeutického radi-
ofarmaka. V Gate byly prováděny simulace, jak by navržený virtuální fantom naplněný
různými aktivitami jater a pozadí vypadal na gama kameře. Stejně jako na pacientských
snímcích byla játra a pozadí zakreslena na obrázky ze simulace a byly stanoveny kon-
trasty, které mohly být porovnány s předepsanými kontrasty, které byly dány Gate jako
vstup. Ze získaných závislostí byly stanoveny hledané koeficienty.
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Kapitola 1

Základní pojmy nukleární medicíny

Radiologická fyzika je oblastí fyziky zabývající se aplikací ionizujícího záření v me-
dicíně. Rozlišujeme její tři obory: radiodiagnostiku, radioterapii a nukleární medicínu.
Radiodiagnostika využívá ionizující záření k účelům anatomického zobrazování lidského
těla, zahrnuje například planární zobrazení rentgenovým zářením či výpočetní tomogra-
fii (CT). V radioterapii je záření využíváno k léčbě zejména onkologických onemocnění,
patří sem například fotonová nebo protonová terapie. Společným znakem radiodiagnostiky
a radioterapie je, že pacienti jsou ozařování z vnějšku, z externího zdroje.
Nukleární medicína využívá opačného přístupu, je založena na aplikaci zářiče přímo

do těla pacienta. Mezi základní diagnostická vyšetření v nukleární medicíně patří planární
snímky, pozitronová emisní tomografie (PET) a jednofotonová emisní výpočetní tomo-
grafie (SPECT). Diagnostika pomocí nukleární medicíny se uplatňuje především v oblasti
onkologie a kardiologie. V současnosti roste potenciál nukleární medicíny v terapii nej-
různějších onkologických a jiných onemocnění. Funkční molekula radiofarmaka dopraví
radionuklid do cílové tkáně nebo orgánu. Navázaný radionuklid tuto tkáň, například ná-
dor, radiačně poškozuje. K příznivému průběhu terapie je třeba použít takový nosič radio-
nuklidu (farmakum), který se bude akumulovat výhradně v cílové tkáni. Pro terapeutické
účely se využívají zářiče s vysokou aktivitou a je kladen důraz na zamezení prostupu
radiofarmaka do zdravé tkáně.
Nukleární medicína se řídí dvěma fundamentálními principy:

1. Princip emisního vyšetření

U planárního rentgenového zobrazení (RTG) nebo výpočetní tomografie (CT) se
jedná o vyšetření transmisní, pacienti jsou ozářeni externím zdrojem a detekuje se
záření prošlé pacientem. Oproti tomu v nukleární medicíně je zdroj záření v podobě
takzvaného radiofarmaka aplikován do těla pacienta a je detekováno záření, které
z pacienta vychází. Radiofarmakum je léčivo skládající se z radionuklidu a nosné mo-
lekuly, které jsou voleny podle účelu prováděného vyšetření, případně léčby. Funkční
molekulu, která se v těle chová specifickým způsobem, můžeme díky navázanému
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radionuklidu v těle pacienta sledovat. Abnormální výskyt této molekuly v nějaké
tkáni může signalizovat zdravotní problém, proto nás zajímá distribuce radiofar-
maka v těle pacienta. Při vyšetření detektory snímacích zařízení detekují fotony
vylétávající z těla pacienta a pomocí výpočetní techniky se rekonstruují snímky
pacienta s mapami vychytání aplikovaného radiofarmaka.

2. Princip funkční informace

Z RTG nebo CT získáváme anatomický obraz, tedy informaci o poloze a struk-
tuře orgánů a tkání v těle pacienta. Z vyšetření v nukleární medicíně, která za-
hrnují planární vyšetření, pozitronovou emisní tomografii (PET) a jednofotonovou
emisní tomografii (SPECT), získáme informaci funkční, tj. informaci o funkci orgánů
a tkání. Pokud je to možné, využívá se takzvaných hybridních zařízení, které prove-
dou v rámci jednoho vyšetření zobrazení funkční i anatomické, například PET/CT
či SPECT/CT nebo ve spojení s nukleární magnetickou rezonancí PET/MRI.

Vyšetření v nukleární medicíně začíná aplikací radiofarmaka jednou ze tří možných
cest – nitrožilně (intravenózně), požitím (ingescí) nebo vdechováním (inhalací). V určitých
časových okamžicích po aplikaci radiofarmaka se provádí potřebná vyšetření, a to dvěma
způsoby [45]:

• in vivo – záření vycházející z pacienta je detekováno vhodným zařízením, sleduje se
distribuce radiofarmaka v těle pacienta

• in vitro – proměřuje se aktivita vzorků krve nebo moči pacienta

Dále můžeme rozlišit dvě skupiny obrazových vyšetření pacienta v nukleární medicíně
[45]:

1. Scintigrafie (planární snímky)

• statická – gama kamerou se snímá určitá část těla pacienta

• celotělová (WB) – gama kamerou se snímá postupně celé tělo pacienta

• dynamická – gama kamerou se snímá část těla pacienta po určitou dobu,
vznikne série snímků v různých časových okamžicích

2. Tomografie (řezy)

• SPECT – radionuklidem je gama zářič, vyzářené fotony z těla pacienta jsou
detekovány detektorem kroužícím kolem pacienta a pohybujícím se podél těla,
výsledkem rekonstrukce je soubor transaxiálních řezů tělem

• PET – radionuklidem je pozitronový zářič, po dostatečném zpomalení vznik-
lého pozitronu v těle pacienta dojde k anihilaci s elektronem nějakého atomu

11



těla za vzniku dvou fotonů, které se rozletí opačnými směry (v důsledku zákona
zachování hybnosti) a jsou detekovány prstencem detektorů, který se postupně
pohybuje podél těla pacienta, výsledkem rekonstrukce je opět soubor transa-
xiálních řezů

• hradlovaná tomografie – dynamické snímání periodických dějů (srdeční funkce,
dýchání)

Výsledek vyšetření může být:

• kvalitativní – výsledek typu ano/ne, stanovení diagnózy

• kvantitativní – výsledkem je číslo, parametr, který lze měřit a srovnat v rámci
populace

Vnitřní dozimetrie se zabývá stanovením ozáření jednotlivých tkání a orgánů lidského
těla a vyhodnocením radiační zátěže pacienta [45]. Nejdůležitější veličiny pro účely plá-
nování a verifikace terapie a radiační ochrany jsou absorbovaná, ekvivalentní, efektivní
a orgánová dávka. Absorbovaná dávka D vyjadřuje střední sdělenou energii předanou io-
nizujícím zářením jednotce hmotnosti látky, její jednotkou je Gray (Gy) [49]. Ekvivalentní
dávka HT vznikne jako součet součinů orgánových dávek DT,R v daném orgánu nebo tkáni
od záření daného typu a energie, a radiačního váhového faktoru wR, který popisuje bio-
logické účinky daného záření. Jednotkou je Sievert (Sv). Efektivní dávka E je následně
součet součinů ekvivalentních dávek HT v daných orgánech a tkáňových váhových faktorů
wT , které popisují rizika spjatá s ozářením konkrétních oblastí lidského těla. Jednotkou je
opět Sievert. Jinými slovy efektivní dávka vyjadřuje vážený součet absorbovaných dávek
ve všech orgánech a tkáních lidského těla způsobených všemi druhy ionizujícího záření
se zohledněním rozdílných biologických účinků v závislosti na typu tkáně či orgánu a
druhu a energii záření. Vztah pro efektivní dávku:

E =
∑

T

wT ·HT =
∑

T

wT ·

∑

R

wR ·DT,R (1.1)

Všechny tyto veličiny jsou v nukleární medicíně neměřitelné [45], [49], a je proto třeba
je stanovovat matematickým výpočtem. Jsou tvořeny matematické postupy a modely
lidského těla, které lze k výpočtům potřebným pro provádění dozimetrie v nukleární
medicíně využít. Nejvýznamnější z nich je metoda MIRD (Medical Internal Radiation
Dose Committee of the Society of Nuclear Medicine), která zahrnuje následující kroky
[45]:

1. stanovení kumulované aktivity v orgánech, které budou ozařovat cílový orgán

Kumulovaná aktivita Ã je časovým integrálem aktivity ve zdrojovém orgánu:

Ã =

∫

∞

0

A(t)dt =

∫

∞

0

A0e
−

ln2

Te
tdt = A0

Te

ln2
, (1.2)
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kde Te =
Tp·Tb

Tp+Tb
je efektivní poločas přeměny. Efektivní poločas přeměny lze stanovit

z poločasu přeměny fyzikálního a biologického (k poklesu aktivity dochází nejen fyzi-
kální přeměnou radionuklidu, ale i jeho biologickým odbouráváním z těla). Fyzikální
poločas přeměny je jedna ze základních charakteristik radionuklidu. Jedná se o čas,
za který se přemění jedna polovina z původního počtu jader. Biologický poločas je
definován jako střední doba potřebná ke snížení množství léčiva na jednu polovinu
původního množství v orgánu nebo v těle vlivem biologického odbourávání. Pro
radioaktivní léčiva ho nelze z důvodu malého podaného množství měřit a je nutné
ho určit výpočtem [42]. Je ovlivněn řadou faktorů v lidském těle, převážně funkcí
jater a ledvin a hydratací pacienta. Každý orgán v těle má svůj biologický poločas
přeměny, pro celé tělo lze tento poločas přeměny spočítat jako vážený průměr bio-
logických poločasů přeměny přes všechny vnitřní orgány v těle a krevní řečiště. Pro
efektivní poločas přeměny platí:

1

Te

=
1

Tp

+
1

Tb

. (1.3)

a můžeme rozlišit tři speciální případy

• Tb >> Tp → limTb→∞ Te = Tp

• Tb << Tp → limTp→∞ Te = Tb

• Tb = Tp → Te =
1
2
Tp =

1
2
Tb

Vztah 1.2 platí za předpokladu okamžitého příjmu radionuklidu. Ve skutečnosti
ovšem příjem radionuklidu orgány není okamžitý, ale nějakou dobu trvá, než se
podané radiofarmakum rozšíří do sledovaných míst. Proto může být třeba počítat
kumulovanou aktivitu následujícím způsobem:

Ã =
A0TeTue

Tuln2
, (1.4)

kde Tu je biologický poločas příjmu (uptake), Tue =
Tu·Tp

Tu+Tp
efektivní poločas uptake

a Te =
Tp·Tb

Tp+Tb
efektivní poločas odbourávání.

2. stanovení poměru energie deponované v cílovém orgánu a celkové energie emitované
ze zdrojového orgánu

3. součet příspěvků zdrojových orgánů k orgánové dávce v cílovém orgánu

Střední hodnota dávky DS→T v cílovém orgánu T způsobená zářením ze zdrojového
orgánu S se vypočítá podle:

DS→T = ÃS · SS→T , (1.5)

SS→T =

∑

i niEiφi

mk

, (1.6)
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kde SS→T je S-hodnota pro danou dvojici zdrojového a cílového orgánu. K jejímu
výpočtu potřebujeme znát hmotnost cílového orgánu mk, relativní četnost ni emise
záření s energií Ei při jedné přeměně a střední frakci φi emitované energie, která se
v cílovém orgánu deponovala. Výtěžek ni emise částice s energií Ei jsou pro použitý
radionuklid známé, frakci energie φi je třeba získat například metodou Monte Carlo.
Je třeba pracovat s realistickým modelem lidského těla a dobrým popisem fyzikálních
dějů. S-hodnoty jsou tabelovány a průběžně zpřesňovány.

4. výpočet efektivní dávky z dávek v cílových orgánech

Celková orgánová dávka DT se spočte jako součet dávek od jednotlivých zdrojových
orgánů cílovému orgánu

DT =
∑

S

DS→T (1.7)

a efektivní dávka poté jako
E =

∑

T

wT ·HT . (1.8)

V MIRD se odhaduje ekvivalentní orgánová dávka HT z celkové orgánové dávky
DT .

Podíl aplikované aktivity ve zdrojovém orgánu a biologický poločas přeměny Tb závisí
na biokinetice radiofarmaka v těle pacienta a mohou se mezi pacienty velmi lišit [45].
Základní modely lidského těla využívané v metodě MIRD jsou modely referenčního dí-
těte (novorozenec, 1, 5, 10 a 15 roků), muže a ženy, včetně ženy v 1., 2. a 3. trimestru
těhotenství. Matematické modely či vyrobené fantomy jsou zhotoveny jako co nejvěrnější
kopie anatomických struktur lidského těla. Každý pacient se od těchto referenčních mo-
delů ovšem více či méně odlišuje, a vznikají proto i velké chyby v odhadech orgánových
i efektivních dávek. Potenciál mají takzvané voxelové fantomy, které jsou koncipovány
jako prázdná síť, do které se nahrají data pacienta z CT nebo MRI a vznikne fantom na
míru pacientovi, se kterým lze provádět potřebné výpočty.
Terapií v nukleární medicíně rozumíme cílenou radionuklidovou terapii (TRT, z ang-

lického Targeted Radionuclide Therapy) nebo přesněji cílenou terapii otevřenými radio-
nuklidovými zářiči [50]. Jedná se o soustavně se vyvíjející přístup k léčbě onkologických
případně jiných onemocnění. Při léčbě onkologických onemocnění se dá TRT kombino-
vat s tradičními metodami léčby, mezi něž patří chirurgické zákroky, chemoterapie, ra-
dioterapie, imunoterapie a další. Při volbě cílené radionuklidové terapie je třeba nalézt
kompromis mezi dvěma důležitými aspekty. Na jedné straně je potřeba dodat nádoru
dostatečnou dávku, aby nastal terapeutický účinek. Buňky jsou při dostatečném ozá-
ření nuceny spáchat buněčnou smrt (apoptózu), případně jsou inaktovovány, aby nebyly
schopné další reprodukce. Na straně druhé je potřeba počítat s distribucí nosičů radioak-
tivity i do sousední, zdravé tkáně. Dávku na ni musíme minimalizovat, abychom zabránili
řadě nežádoucích účinků.

14



K tomuto nelehkému úkolu optimalizace terapie se využívá dozimetrických přístupů.
Překonané, nicméně dosud v klinické praxi používané, jsou fixní dávky stejné pro všechny
pacienty, případně pouze modifikované v závislosti na hmotnosti pacienta. Tyto zjed-
nodušené přístupy mohou způsobovat dva typy problémů. Pro některé pacienty dojde
k neposkytnutí dostatečné terapeutické dávky, u jiných pacientů zase může dávka zdra-
vým okolním orgánům přesáhnout povolené limity. Ideální by byla na míru provedená
dozimetrie. Ta může nastoupit ve dvou okamžicích, před nebo po terapii, hovoříme pak
o plánování či verifikaci léčby.
Plánovací dozimetrie zpravidla využívá simulace s virtuálním fantomem, kterému

vložíme virtuální léze podle diagnostických snímků pacienta. Jsme schopni vygenerovat
snímky, které by byly obdrženy na jednom z používaných zobrazovacích zařízení (CT,
PET, SPECT). Zadáme aktivitu, kterou dodáme virtuálním lézím a na snímcích uvidíme
distribuci radiofarmaka. Z té určíme dávku v nádoru a ve zdravé tkáni a zkontrolujeme,
zda by s danou aktivitou bylo možné dodat dostatečnou terapeutickou dávku nádoru
a zároveň zda byly pro zdravé orgány dodrženy limity pro ozáření. Někdy je možné místo
softwarového modelování provádět experimenty přímo s fantomem a snímky fyzicky poři-
zovat.
Verifikace následuje po terapii pro ověření správného průběhu léčby. Pacient je sní-

mán různými zobrazovacími metodami, například PET nebo gama kamerou. První snímky
bývá nutné provést hned po aplikaci radiofarmaka a další snímkování se provádí v přede-
psaných časových odstupech. Z těchto snímků se následně vytvoří křivka závislosti aktivity
na čase a z ní lze integrací určit absorbovanou dávku v nádorové a zdravé tkáni. Na zá-
kladě těchto údajů tedy ověřujeme, verifikujeme, účinnost terapie a dostatečnou ochranu
zdravé tkáně. Tento přístup můžeme také využít, pokud aplikace terapeutické aktivity
probíhá ve více frakcích. Pacientům je předepsána dávka, jakou je třeba dodat během
celé terapie, na základě níž se volí aktivita pro aplikaci pacientovi. Například u terapie
131I mIBG se podávají pacientům standardně dvě frakce stejné aktivity. U každého paci-
enta je ovšem odezva nádoru na léčbu jiná. Pomocí dozimetrie provedené po první frakci
terapie zjistíme, zda by nebylo vhodnější u některého z pacientů dávku v druhé frakci
snížit respektive zvýšit.
Existuje řada přístupů, které lze využít k diagnostice pro TRT. Tradičně využívána je

planární scintigrafie. Na gama kameře se naberou celotělové anteriorní (přední) a posteri-
orní (zadní) snímky a manuálně se zakreslí ROI (Region of Interest), oblasti našeho zájmu,
třeba nádorové léze. Díky časové a výpočetní nenáročnosti určení aktivity akumulované v
ROI je tato metoda stále nejčastěji využívána. Jejími negativy jsou překryvy jednotlivých
orgánů (snímky jsou 2D) a aktivita pozadí [38]. Další možností je využití SPECT (pro 131I,
177Lu nebo 166Ho), která nám už poskytne 3D a tedy přesnější informaci o uložení VOI
(Volume of Interest, analogie ROI ve 3D). Často se využívá hybridní SPECT/CT, která
nabízí současné pořízení funkčního i anatomického snímku. U některých radionuklidů s β−

přeměnou (90Y, 166Ho) se používá zobrazování brzdného záření. Za nejpřesnější z těchto
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metod se považuje PET/CT. Díky dobrému prostorovému rozlišení a vysokému kontrastu
a citlivosti je PET schopna s velkou přesností určit akumulovanou aktivitu. Je využívána
nejčastěji pro 90Y, 86Y a 124I.
Pro možnost použití radionuklidové terapie je třeba nalézt vhodný nosič, molekulu,

která se bude v těle vázat v pacientově léčené tkáni, ale nikde jinde. Aktivity, které totiž
při terapii používáme, jsou vysoké v porovnání s aktivitami běžnými pro diagnostiku,
a proto je stěžejní, aby radiofarmakum neprostupovalo do zdravého těla. Na molekulu no-
siče dále musíme být schopni navázat zářič, který zajistí ozáření cílové tkáně. Zářič se musí
zvolit tak, aby byla většina energie záření deponována v cílové tkáni. Proto jsou vhodné
například α nebo β zářiče, které odevzdají většinu své energie na krátké vzdálenosti.
Nejčastěji využívané izotopy pro TRT jsou 131I pro terapii štítné žlázy, 90Y pro radi-

oembolizaci jater terapií SIRT (Selective Internal Radiation Therapy), 166Ho pro SIRT
hepatitických nádorů a 177Lu pro léčbu neuroendokrinních nádorů [38]. Pro provedení
dozimetrie je třeba pořizovat rovněž diagnostické snímky. Často je pro zlepšení kvality
snímků užitečné použít izotop stejného prvku. U terapií s 131I se jedná o diagnostický
izotop 124I pro PET nebo 123I pro SPECT. Například u 177Lu nebo 166Ho není další izotop
nutný, jedná se o β− i γ zářiče (β slouží k terapii a γ jsou snadné na detekci při SPECT).
V Tabulce 1.1 jsou shrnuty v současnosti nejpoužívanější terapeutické radionuklidy spolu
s jejich důležitými vlastnostmi.

Terapie Poločas přem. Emit. č. Eγ (keV) Eβ− (Eα) (keV) Diagnostika
89Sr 50,53 d β− 910 1496 85Sr
90Y 64,10 h β− 2280,1 90Y, 89Zr,

111In, 86Y
131I 8,02 d β− 364,5 606 123I, 124I, 131I

153Sm 46,50 h β− 103,2 808,2 153Sm
166Ho 26,80 h β− 80,57, 1379,40 1774,32, 1854,9 166Ho
177Lu 6,73 d β− 208 497,8 177Lu
188Re 17,00 h β− 155 2120,4 188Re
223Ra 11,44 d α 154 5979,2 223Ra

Tabulka 1.1: Tabulka terapeutických radionuklidů včetně nejdůležitějších vlastností [28],
[58], [38]

Pro aplikaci MIRD formalismu je třeba zvolit matematický model popisující distri-
buci aktivity v cílových orgánech pro danou terapii. Například pro terapii štítné žlázy se
nejčastěji volí takzvaný dvoukompartmentový model, viz Obrázek 1.1. Aktivita se pacien-
tovi aplikuje intravenózně, tedy do krevního řečiště. Z něho se jednak dostává do cílového
orgánu (štítné žlázy) a jednak do ledvin, z nichž se vyplavuje ven z těla močí. Ze štítné
žlázy se rovněž vyplavuje vlivem exkrece hormonů štítné žlázy. Každá cesta distribuce ak-
tivity je popsaná svým poločasem přeměny respektive přeměnovou konstantou. Je třeba
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pracovat s efektivní přeměnovou konstantou, která je dána jako součet biologické a fyzi-
kální přeměnové konstanty, v našem značení například λT = λt + λp, velkým písmenem
je značena efektivní přeměnová konstanta, malým biologická, písmenem p fyzikální.

Obrázek 1.1: Dvoukompartmentový model pro plánování a verifikaci terapie štítné žlázy

Ve dvoukompartmentovém modelu se vychází ze dvou diferenciálních rovnic:

dNB

dt
= AB = −λRNB − λTNB (1.9)

dNT

dt
= AT = λTNB − λHNT (1.10)

První popisuje pokles aktivity krve z důvodu vylučování ledvinami (−λRNB) a pře-
sunu aktivity do cílového orgánu (−λTNB). V druhé je vidět, že aktivita štítné žlázy
jednak roste přísunem aktivity z krve (λTNB) a jednak klesá hormonálním vylučováním
(−λHNT ). Začneme řešením první rovnice:

dNB

dt
= AB = −λRNB − λTNB

dNB

dt
= (−λR − λT )NB

1

NB

dNB = (−λR − λT )dt

Jedná se o separovanou diferenciální rovnici, integrací vznikne:

lnNB = (−λR − λT )t+K
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NB = Ce(−λR−λT )t

Integrační konstantu C zjistíme z počáteční podmínky NB(0) = N0 = Ce0 = C a tedy
získáme řešení:

NB = N0e
(−λR−λT )t

Nyní toto řešení dosadíme do druhé rovnice a řešíme:

dNT

dt
= λTNB − λHNT

dNT

dt
= λTN0e

(−λR−λT )t
− λHNT

dNT

dt
+ λHNT = λTN0e

(−λR−λT )t

Jedná se o lineární diferenciální rovnici 1. řádu, řešíme metodou integračního faktoru:

p(t) = λH , P (t) = λHt, IF = eλH t

d(eλH tNT )

dt
= eλH tλTN0e

(−λR−λT )t

d(eλH tNT )

dt
= λTN0e

(λH−λR−λT )t

eλH tNT = λTN0
e(λH−λR−λT )t

λH − λR − λT

+ k

NT =
λT

λH − λR − λT

N0(e
(−λR−λT )t +De−λH t)

Integrační konstantu D určíme z počáteční podmínky NT (0) = 0 = λT

λH−λR−λT
N0(1 +D),

tedy získáme řešení:

NT =
λT

λH − λR − λT

N0(e
(−λR−λT )t

− e−λH t)

AT =
dNT

dt
=

λT

λH − λR − λT

N0((−λR − λT )e
(−λR−λT )t + λHe

−λH t)

Dalším důležitým nástrojem pro plánování a verifikaci léčby je takzvaná Quimby-
Marinelliho rovnice [40]:

A(MBq) =
25 ·m(g) ·D(Gy)

RIU24h(%) · Te(dny)
, (1.11)

kde A je terapeutická aktivita, m je hmotnost cílového orgánu, D je absorbovaná dávka,
RIU24h je uptake ve 24 hodinách po aplikaci a Te je efektivní poločas přeměny v cílovém
orgánu.
Problematika plánování a verifikace radionuklidové terapie je velmi aktuální a kompli-

kované téma. Zahrnuje mnoho výzev pro klinickou praxi. Pro co nejefektivnější plánování
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a verifikaci by bylo žádoucí provádět co nejvíce vyšetření a doplňovat standardní vyšetření
i opakovaně o SPECT/CT nebo PET/CT. Toto vybavení ale může v nemocnicích na od-
děleních, kde se terapie provádí, chybět. Pokud ho dané oddělení má k dispozici, je třeba
brát v úvahu kapacitu takového přístroje, která je omezená i díky potřebě odborného
obsluhujícího personálu. Svou roli samozřejmě hrají i finance, tato vyšetření jsou drahá
a čím častěji je chceme, tím více peněz daná léčba stojí. Dále je potřeba v rámci dodržení
limitů pro radiační ochranu vystavovat personál co nejmenšímu kontaktu s aplikovanými
pacienty, což je v rozporu s myšlenkou co největšího počtu vyšetření nebo odběrů vzorků
pro in vitro dozimetrii. Častá vyšetření mohou navíc být pro některé pacienty špatně
tolerována z důvodu špatného zdravotního stavu.
Při plánování a verifikaci terapie používáme vhodné matematické modely či fantomy.

Každý pacient se ovšem bude více či méně od fantomu či modelu odlišovat. Modely jsou
matematicky spočítány pro zdravé pacienty, u nemocných pacientů může situace vypadat
velmi odlišně a aplikace modelu na konkrétního pacienta nemusí dobře vyhovovat. To
může vést ke snaze fitovat deformované křivky závislosti aktivity na čase u konkrétního
pacienta modelovými exponenciálami. Modely bývají založeny na určení objemu respek-
tive hmotnosti cílového orgánu. Na CT nebo ultrazvuku můžeme poměrně přesně stanovit
objem daného orgánu (ačkoli ultrazvukové vyšetření je velmi zatíženo chybovostí obslu-
hujícího personálu). V takovém případě stanovujeme anatomický objem. Funkční objem
(kde se bude radiofarmakum akumulovat) může být jiný. Funkční objem zjistíme napří-
klad ze SPECT nebo PET vyšetření. SPECT má ovšem oproti ultrazvuku horší prostorové
rozlišení a díky efektu částečného objemu je zobrazení zvláště malých lézí nepřesné. Často
je třeba zakreslovat jednotlivé léze a orgány a toto zakreslení je přirozeně subjektivní. Dále
provádění dozimetrie komplikuje nedostatek výzkumů a studií pro některé terapie, kdy
není jasně dané, jak má daná terapie správně probíhat.

19



Kapitola 2

Radionuklidové terapie se 131I NaI

2.1 131I NaI léčba benigních onemocnění štítné žlázy

Tyreotoxikóza je stav pacienta, při kterém jsou tkáně vystaveny vysokým hladinám
cirkulujících hormonů štítné žlázy. Nejčastější příčinou je hypertyreóza, tedy nadměrná
funkce štítné žlázy. Mezi metody léčby patří zpravidla chirurgický zákrok nebo podá-
vání tyreostatik, léků na zpomalení růstu štítné žlázy. K terapii 131I NaI se přistupuje
zejména, pokud nelze u daného pacienta operaci provést. Nejčastější příčinou hyperty-
reózy je Gravesova-Basedowova nemoc, ale méně frekventovaně se můžeme setkat také
s hyperfunkční strumou, hyperfunkčním adenomem štítné žlázy nebo adenomem hypo-
fýzy sekretujícím TSH. V závislosti na příčině onemocnění je cílem radionuklidové terapie
potlačení hyperfunkce štítné žlázy nebo zmenšení jejího objemu.

2.1.1 Klinická praxe v Evropě a v ČR

EANM (European Association of Nuclear Medicine) vydává k onemocněním, které lze
léčit pomocí radionuklidové terapie, příslušná SOP (Standard Operational Procedures).
Jedná se o doporučení pro klinické pracovníky, jak provádět dozimetrii v rámci současných
znalostí nejvhodnějším způsobem. Tyto texty shrnují postupy měření a výpočtů, časové
schéma dozimetrických úkonů, požadované přístrojové vybavení a nastavení jeho para-
metrů. EANM v případě benigního onemocnění štítné žlázy vydalo v roce 2013 EANM
Dosimetry Committee Series on Standard Operational Procedures for Pre-Therapeutic
Dosimetry II: Dosimetry prior to radioiodine therapy of benign thyroid diseases [18].
V České republice Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydal v roce 2017

dokument s názvem Problematika dozimetrie v cílené radionuklidové terapii s podtitulem
Identifikace aktuálních dostupných forem cílené radionuklidové terapie v ČR s ohledem
na evropský vývoj, přehled literatury či existujících doporučení a postupů [50]. Zde jsou
uvedeny všechny formy radionuklidové terapie, které se v České republice mohou prová-
dět. U každé terapie je uveden stručný úvod spolu s aktuálním stavem znalostí ohledně
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zobrazování a kvantifikace získaných dat, dále je zde zmíněno, zda jsou k dispozici do-
poručení na provádění dozimetrických měření, zda existuje vztah mezi výsledkem léčby
a absorbovanou dávkou (takzvaný dose-effect) a jsou zde nastíněny některé další pro-
blémy, kterými je třeba se zaobírat, případně návrhy na optimalizaci již prováděných
metod a také literatura zabývající se dozimetrií v dané terapii [50]. Další dokument SÚJB
zabývající se problematikou plánování a verifikace radionuklidových terapií s názvem Po-
stupy pro stanovování biokinetiky a absorbovaných dávek při cílené terapii otevřenými
radionuklidovými zdroji [52] představuje podrobnější popis provádění dozimetrie u vy-
braných terapií. Všechny postupy popisované v obou dokumentech vycházejí z platných
doporučení EANM a rešerše novějších publikací.
U terapie 131I NaI benigních onemocnění štítné žlázy se prokázalo, že úspěšnost léčby

souvisí s absorbovanou dávkou v cílové tkáni [50]. Podávané aktivity jsou určeny tak,
aby byla do cílové oblasti dodána předepsaná absorbovaná dávka. Doporučená dávka se
odvíjí od konkrétní příčiny onemocnění, například pro Gravesovu-Basedowovu chorobu se
jedná o dávku v rozpětí 200 až 300 Gy [29], pro případ toxického adenomu o 300 až 400
Gy [47] a u uzlové strumy o 150 až 300 Gy [6], [7]. Požadovanou absorbovanou dávku
pro konkrétního pacienta předepisuje lékař se specializací v nukleární medicíně. Metody
plánování dozimetrie umožňují přesnější stanovení terapeutické aktivity, která by měla
vést k požadované absorbované dávce.
V rámci dozimetrie se stačí u této terapie zabývat pouze cílovým orgánem. Není třeba

se zabývat dozimetrií ostatních orgánů, protože štítná žláza velmi dobře akumuluje radio-
jód a tedy nehrozí významné ozáření okolních tkání [50]. Častou praxí je podávání fixních
aktivit, bez ohledu na konkrétního pacienta. Vhodnější je provedení akumulačního testu.
Nejprve je třeba stanovit objem a hmotnost štítné žlázy pomocí ultrazvukového vyšetření
(při aproximaci cílového objemu elipsoidem s parametry A, B a C, ρ je hustota lidské
tkáně, tedy přibližně 1,045 g/cm3):

M(g) = ρ
π

6
A · B · C ≈

A · B · C

2
. (2.1)

Ultrazvukovým vyšetřením dochází jak k systematickému podhodnocení, tak nadhodno-
cení objemu cílového orgánu. Zároveň se stává, že naměřený objem neodpovídá objemu
metabolicky aktivní oblasti. Pro zpřesnění terapie se doporučuje toto anatomické vyše-
tření doplnit o funkční vyšetření SPECT s 99mTc, které dokáže zobrazit metabolickou
aktivitu [18], nebo 124I PET/CT [50]. Diagnostická aktivita u akumulačního testu by
neměla přesahovat 10 MBq z důvodu prevence vyvolání takzvaného stunning efektu [50].
Jedná se o jev, při kterém buňky po menším ozáření zahájí reparační procesy a v případě
následného ozáření nedojde k tak velkému radiačnímu poškození v cílové oblasti.
EANM [18] již nedoporučuje podávání fixních aktivit ani aktivit odvozených pouze

z hmotnosti cílového objemu. Na místo toho je žádoucí provádět dozimetrické pláno-
vání a verifikaci. Při dozimetrii se využívá fantom krku se štítnou žlázou, který je třeba
pro jednotlivé pacienty zvolit dle platných standardů. Nejdostupnější bývá použití PMMA
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fantomu krku se známou aktivitou v referenční pozici pro objemy 10 ml a 20 ml v tkáňově
ekvivalentním obalu [18]. Do tohoto fantomu je aplikována malá testovací aktivita 131I
sloužící ke stanovení citlivosti měřicího přístroje. Tuto aktivitu lze přesně změřit po-
mocí studnové ionizační komory. Detekuje se hodnota četnosti, která odpovídá 100%
příjmu a po vydělení aktivitou dostáváme hodnotu četnosti vztažené k aktivitě, což je
konstanta pro daný přístroj. Tímto je možné kontrolovat citlivost měřicího přístroje a poté
ověřit, zda pozorovaná hodnota odpovídá citlivosti určené výrobcem.
Mezi standardní metody zobrazování akumulace radiofarmaka ve štítné žláze patří

měření scintilační sondou a planární zobrazení na gama kameře. Postupuje se podle časo-
vého schématu uvedeného v Tabulce 2.1. Při volbě sondy se aplikuje aktivita do 1 MBq
a provede se několik měření [18]. Šířka energetického okna (tj. šířka okna v keV dělená
energií píku úplné absorpce 364,5 keV) je doporučena volit 20 %. Sonda musí být správně
stíněná a zkalibrovaná pro přepočet detekovatelných impulsů na aktivitu. Kalibrace se
provádí v režimu co nejpodobnějšímu měření s pacientem. Vzdálenost sondy od krku
pacienta by měla činit 25 cm a měla by se použít fixační pomůcka pro zabezpečení repro-
dukovatelné geometrie. Sondou je snímaný pacient vsedě nebo vleže, sonda je umístěna
tak, aby pokryla celou oblast štítné žlázy.
Při použití gama kamery jsou zapotřebí kolimátory pro vysoké energie a aktivita 131I

7 MBq [18]. Nejvhodnější je použití krystalu o tloušťce 5/8”. Volba šířky energetického
okna může být mezi 15 a 25 %. Matice pro akvizici by měla být 128 x 128 pixelů. Po-
kud má pacient cílový objem uložený výrazně hlouběji, než pro jakou hloubku uložení
byla provedena kalibrace, je vhodné stanovit příslušný korekční faktor. U gama kamery
je prováděna PA projekce (posterior-anteriorní, předozadní), případně doplněná o LAT
(laterální, boční) projekci v případě, že je potřeba provést korekce pro hlouběji uloženou
tkáň. Vhodný fantom a geometrie měření gama kamerou jsou shodné s provedením měření
sondou. U všech měření musí být snaha o zachování identické geometrie a o minimalizaci
vzdálenosti pacienta od detektoru. Na výsledném snímku z gama kamery nebo sondy je
zakreslena ROI a odečteno pozadí (stanovuje se před každým měřením).

Čas od terapeutické aplikace Úkol
0 h aplikace 131I
(3 h) stanovení akumulace (MBq) (volitelné)

mezi 4 a 6 h stanovení akumulace (MBq)
mezi 24 a 48 h stanovení akumulace (MBq)

(je možné indikovat doplnění SPECT př. SPECT/CT)
mezi 5 a 8 dny stanovení akumulace (MBq)

Tabulka 2.1: Harmonogram měření pro dozimetrii v terapii 131I NaI benigních onemocnění
štítné žlázy [52]
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V programu, který umožňuje proklad dat křivkou, jsou zpracovány naměřené hodnoty.
Zmíněný proklad dat se provede dle rovnice:

AL(t)(MBq) =
λt

λB − λT

· Aa · (exp (−λT t)− exp (−λBt)), (2.2)

kde AL(t) je aktivita v čase t, Aa je aktivita aplikovaná. λt je přeměnová konstanta
popisující rychlost příjmu radiojódu do štítné žlázy z krve, λB popisuje odbourávání ra-
diojódu z krve a λT odbourávání radiojódu ze štítné žlázy. Pro tyto přeměnové konstanty
platí vztahy λB = λr + λp + λt a λT = λp + λh, kde λr odpovídá renální clearance, λp

fyzikální přeměnové konstantě radiojódu a λh konstantě hormonální exkrece štítné žlázy.
Tyto konstanty vychází z dvoukompartmentového modelu příjmu a vylučování radiojódu
z EANM SOP [18]. Hodnota určitého integrálu od 0 do ∞ odpovídá celkové kumulované
aktivitě Ã v lézi. Integraci počtu přeměň je vhodné provést do 2 až 4 násobku efektiv-
ních poločasů eliminace radiojódu. Akumulace radiojódu v čase t po aplikaci RIU(t) je
definována jako podíl aktivity v tkáni v čase t AL(t) a aplikované aktivity A0, tedy

RIU(t) =
AL(t)

Aa

. (2.3)

Pro hledanou terapeutickou aktivitu platí následující vztah:

Aa,ter(MBq) =
1

E
·
M(g) ·D(Gy)
∫

∞

0
RIU(t) dt

. (2.4)

Platí přibližný vztah pro střední energii deponovanou ve tkáni o hmotnosti M v gra-
mech na jeden rozpad E:

E =
M(g)0,25 + 18

7, 2

Gy · g

MBq · d
≈ 2, 808

Gy · g

MBq · d
, (2.5)

druhá rovnost přibližně platí pro štítnou žlázu o hmotnosti 20 g.
Při verifikaci terapie se postupuje analogicky, stanovuje se absorbovaná dávka ve tkáni

způsobem:

D(Gy) =
E · Aa ·

∫

∞

0
RIU(t) dt

M
. (2.6)

Zdroje chyb při dozimetrických měření jsou následující [18]. Sonda registruje kromě γ
záření o energii 364,5 keV pocházející z cílové oblasti také radiaci z dalších orgánů ve FoV
(Field of View, oblast vymezená kolimátorem ke snímání), záření z případného nedoko-
nalého stínění a přírodní pozadí. Tyto nepříznivé vlivy lze odečíst příslušnými korekcemi.
Korekce ovšem neexistuje pro příjem jódu zdravou štítnou žlázou. Tato skutečnost způ-
sobuje nadhodnocení dávky na tumor. Pro přesnější měření a odhad dávky na zdravou
tkáň je možné použít gama kameru [50]. Další odchylky od dávky absorbované cílovým
orgánem souvisí se změnou biokinetiky 131I mezi plánováním a terapií. Ta může nastat
v důsledku změny medikace, dietě s vyšším příjmem jódu nebo změnou velikosti nádoru
během prvních dnů léčby. Dalšími zdroji chyb jsou nepřesnosti prokladu.
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2.1.2 Věda a výzkum

Doporučení EANM pro léčbu benigních onemocnění štítné žlázy pochází z roku 2013
a od té doby se znalosti a výzkum této problematiky velmi posunuly. Následující vý-
zkumy a studie mohou přispět k dalším úpravám již používaných doporučení. O ovlivnění
absorbované dávky tkání různými přístupy k výpočtu terapeutické aktivity psal roku
2018 Hammes [17]. Z dat 666 pacientů vyšlo najevo, že nejmenší odchylky dodané dávky
od požadované dosahuje Marinelliho formule. Lepších výsledků je dosaženo při výpočtu
terapeutické aktivity na základě objemu cílové oblasti než u podání aktivity fixní. V kli-
nické praxi by tedy měla být prováděna plánovací dozimetrie zohledňující individuální
příjem jódu, efektivní poločas přeměny a objem cílové oblasti.
Hartmann se v roce 2017 [22] zabýval problematikou efektivního poločasu přeměny

a na základě dat 1498 pacientů stanovil jeho průměrné hodnoty pro jednotlivé typy be-
nigních onemocnění štítné žlázy. Pokud chceme tyto hodnoty používat k výpočtu absorbo-
vané dávky, je třeba zohlednit diagnózu a metabolický stav pacienta. Například pohlaví,
věk a velikost cílové oblasti mají jen malý vliv a není třeba se jimi v klinické praxi zabývat.
V roce 2014 vyšla studie vedená Krohnem [33], která srovnává měření příjmu jódu a různé
metody plánovacího určení efektivního poločasu eliminace 131I z tkáně s výsledky verifi-
kace. Jedná se o retrospektivní studii s 1538 pacienty. Bylo zjištěno, že plánování může
být provedeno pomocí jednoho měření po 24 nebo 48 hodinách po aplikaci za použití fixní
hodnoty efektivního poločasu přeměny (specifického pro daný typ onemocnění).
Studie Gühneho z 2017 [16] porovnávala výsledky akumulačních 131I a 124I RAIU (Ra-

dioactive Iodine Uptake) testů se standardním měřením 131I sondou po 30, 102 a 336
hodinách po administraci radiojódu u 13 pacientů. Bylo ukázáno, že se odhady obou
RAIU testů signifikantně neliší v žádném z časových okamžiků. Také byla pro oba testy
dobrá shoda odhadu se standardem, pouze v měření po 336 hodinách došlo v obou tes-
tech k nadhodnocení příjmu radiojódu. Použití 124I se ukázalo jako použitelná alternativa
standardního 131I s benefitem funkčního zobrazení cílové oblasti pomocí 124I-PET/CT.
Gabler, 2016 [10], také udává, že 124I RAIU má potenciál jakožto alternativa k standardu
131I RAIU a domnívá se, že by tato metoda mohla vést ke snížení administrované akti-
vity. Studie vedená Westphalem z roku 2014 [56] se 79 pacienty zkoumala možnost měření
příjmu jódu 124I-PET/CT v porovnání se standardní 131I sondou. Měření sondou bylo
provedeno po 30 hodinách po administraci 3 MBq 131I, další týden následovalo podání
1 MBq 124I a po 30 hodinách PET/CT vyšetření. Výsledkem bylo, že při podávání nízkých
aktivit okolo 1 MBq výsledky odvozené z PET/CT vykazují dobrou korelaci s výsledky
z měření sondou.
Ve studii z roku 2015 Happel [21] zkoumal potenciál terapie hypertyreózy kombinací

standardní radioterapie 131I a mikrovlnné ablace. Na základě vyhodnocení dat 10 pacientů
zjistil, že kombinovaná terapie vyžaduje v průměru o 31 % menší aktivitu než samotná
radiojódová terapie. Tímto přístupem by se mohla snížit dávka pacientovi i čas nutný
pro hospitalizaci. Van Gils v roce 2017 [15] prezentoval metodu výpočtu absorbované
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dávky na míru pacientovi pomocí SPECT/CT vyšetření a fitu podle dvoukompartmento-
vého modelu. Příjem radiojódu byl měřen pro 3 pacienty po dobu 15 až 25 dnů po admi-
nistraci, dále bylo provedeno SPECT/CT vyšetření. Vypočtené hodnoty z modelu byly v
dobré shodě s naměřenými.

2.2 131I NaI léčba diferencovaných karcinomů štítné

žlázy

Terapii 131I NaI je možné využít pouze pro ty druhy karcinomů štítné žlázy, u kterých
jsou maligní buňky nádoru schopny akumulovat jód z krevního řečiště [50]. Schopnost
akumulace jódu je ovšem v těchto buňkách nižší než ve zdravých buňkách štítné žlázy,
proto je terapie 131I spojena s nutností odstranění celé štítné žlázy chirurgickým zákro-
kem. Po 6 až 9 týdnech po odoperování co největší části štítné žlázy se přikračuje k radi-
ojódové terapii následované supresní léčbou (podáním malého množství hormonů štítné
žlázy). Cílem terapie 131I je ablace pooperačních zbytků štítné žlázy, devitalizace (umrt-
vení) metastatických uzlin, případně zpomalení progrese nemoci u pacientů s vícečetnými
metastázemi v plicích a kostech. Protože pacienti přichází o celou štítnou žlázu, musejí
po zbytek života hormony, které jsou tímto orgánem vylučovány, přijímat v podobě tablet.
V současné době se diskutuje, zda tuto léčbu provádět i u nízkorizikových pacientů, ale
spíše se od této terapie u takových pacientů začíná ustupovat [50].

2.2.1 Klinická praxe v Evropě a v ČR

Při terapii diferencovaného karcinomu štítné žlázy je kritickým orgánem limitujícím
terapeutickou aktivitu červená kostní dřeň. V rámci EANM doporučení z roku 2008 [37]
je popsáno, jak stanovit terapeutickou aktivitu podávaného radiofarmaka tak, aby absor-
bovaná dávka na krev nepřesáhla 2 Gy, což je limit pro toxicitu kostní dřeně. Maximální
aktivita je tedy spočtena jako množství 131I, které je schopno dodat do krve absorbova-
nou dávku 2 Gy. Určení této aktivity znamená bezpečnou aplikaci terapeutické aktivity
bez vážných vedlejších účinků, zlepšení prognózy léčby pacientů v pokročilém stádiu ne-
moci nebo také zmenšení počtu frakcí terapie. Tento přístup má rovněž své limitace,
problémy, které by měly být ještě ošetřeny. Není známo, jaká by optimálně měla být
dávka absorbovaná nádorem, a tedy zvýšení terapeutické aktivity nemusí nutně zname-
nat zlepšení účinku léčby [50].
Dozimetrie podle EANM [37] vypadá následovně. Pacientovi je podána aktivita

10 až 15 MBq. Podle časového schématu uvedeného v Tabulce 2.2 se nabírá alespoň
pět vzorků krve a provádí se celotělové snímkování sondou s detektorem ve vzdálenosti
aspoň dva metry od pacienta nebo gama kamerou. Nejvhodnější je použití gama kamery
s kolimátory pro vysoké energie a krystalem 5/8”. Nejprve je provedeno měření pozadí,
které je od dat následně odečteno.
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Čas od aplikace Úkol
0 h kontrola kvality, příprava 131I standard a tracer aktivity,

vyprázdnění pacienta, administrace tracer aktivity
10 min (intravenózně) / měření celotělové aktivity, nabrání vzorku krve
2 h (perorálně) při prvním měření vždy těsně před vyprázdněním pacienta,

při dalších měření po vyprázdnění
6 h měření celotělové aktivity, nabrání vzorku krve
24 h měření celotělové aktivity, nabrání vzorku krve
96 h měření celotělové aktivity, nabrání vzorku krve
(144 h) měření celotělové aktivity, nabrání vzorku krve (volitelné)

vyhodnocení dávky absorbované krví
určení terapeutické aktivity

Tabulka 2.2: Harmonogram měření pro dozimetrii v terapii 131I NaI diferencovaných kar-
cinomů štítné žlázy [37]

Vzorky krve se nabírají pacientovi po 2 ml po dobu jednoho týdne po administraci
[37]. Absorbovaná dávka na kostní dřeň je menší (o 10 až 30 %) než dávka na krev. Tento
postup ovšem nemůže být použit pro pacienty s rozšířenými metastázemi v kostech. Pro ně
totiž dávka na krev bude daleko nižší než dávka na kostní dřeň.
V České republice se terapie 131I karcinomů štítné žlázy provádí a jako v případě terapie

benigních onemocnění štítné žlázy existuje doporučení SÚJB, jak provádět dozimetrii
k této terapii [50]. Obvykle se podávají fixní terapeutické aktivity, nejčastěji 3,7 GBq
pro ablaci zbytků štítné žlázy a 7,4 GBq při metastatickém onemocnění. Obecně jde
v Evropě o aktivity od 1,11 GBq do 7,4 GBq v závislosti na stagingu nemoci a stavu
pacienta. Terapeutická aktivita se neurčuje na míru pacientovi, protože není možné přesně
určit požadovanou absorbovanou dávku. Studie se velmi liší v hodnotách dávek, pro které
byla léčba účinná. U pacientů s difúzním rozšířením metastáz v plicích je třeba limitovat
dávku, aby se zamezilo vzniku pneumonitidy nebo fibrózy plic.
Stanovení hmotnosti cílové tkáně je obtížné vzhledem k jejímu malému objemu.

Na SPECT totiž dochází k efektu částečného objemu (Partial Volume Effect), kdy se malá
léze s jí příslušnou aktivitou jeví jako velká léze s aktivitou menší [50]. EANM doporu-
čuje pro lepší určení hmotnosti využít PET/CT [37]. Aktuální trend je léčba při takzvané
umělé stimulaci, kdy nedochází k vysazení hormonů štítné žlázy před terapií, ale pacient
dostane hormon rhTSH, který navodí vyšší příjem 131I. Pro možnost rozsáhlejšího využití
dozimetrie je potřeba zapracovat na odhadování potřebné absorbované dávky.

2.2.2 Věda a výzkum

Doporučení EANM pochází z roku 2008. Od té doby vyšlo mnoho studií, které se
snažily o optimalizaci zavedených postupů. Kumar se v roce 2019 [35] zaměřil na určení
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efektivního poločasu eliminace 131I. Ve studii určovali preterapeutický a postterapeutický
efektivní poločas eliminace pro tři různé typy lézí (pozůstatky po operaci, uzliny, plicní
metastázy). 84 pacientů ve věku do 21 let podstoupilo celotělové snímkování po 24, 48
a více než 72 hodinách po administraci 131I. Manuálně byly zakresleny ROI u pacientů
a efektivní poločas byl určen z exponenciálního fitu těchto výsledků. Efektivní poločas
přeměny při plánování byl u všech typů lézí signifikantně menší než při verifikaci.
Kumar v roce 2020 [34] pokračoval ve výzkumu dozimetrie u mladých pacientů. Autor

se snažil přesněji určit množství 131I pro léčbu mladých pacientů. V této studii porov-
návali dozimetrii krve s dozimetrií lézí u 71 pacientů mladších 21 let. Dozimetrie krve
byla provedena dle Hänscheidova postupu [19] a dozimetrie lézí dle Maxonova přístupu
[41]. Celotělové snímkování bylo provedeno po 2, 24, 48 a více než 72 h po aplikaci 74
MBq 131I. Pomocí plánovací dozimetrie krve a lézí byly spočteny příslušné terapeutické
aktivity. Po terapii byly pořízeny celotělové snímky v časech po 24, 48 a více než 72 h. V
dozimetrii krve byl signifikantní rozdíl mezi predikovanou terapeutickou aktivitou a sku-
tečnou aktivitou u ablace zbytků tkáně štítné žlázy a lézích v plicích. V dozimetrii lézí
byl signifikantní rozdíl pouze u plicních lézí. Rozdíl mezi predikovanou a pozorovanou
absorbovanou dávkou byl signifikantní v dozimetrii lézí (dávka v cílovém orgánu) a ne-
signifikantní v dozimetrii krve (dávka na krev). Plánování terapeutické aktivity tedy není
adekvátní ani jednou metodou pro pacienty s plicními metastázemi. Dle autora je zde
prostor pro snížení aktivity pro ablaci nebo terapii uzlin, a naopak prostor pro zvýšení
pro léčbu plicních metastáz.
Jentzen s kolegy se zaměřili v roce 2015 [25] na nízkorizikové pacienty. Aplikovali te-

oretický dozimetrický model k určení nejmenší aktivity radiojódu potřebné pro ablaci
zbytků štítné žlázy. Model je založen na distribuci absorbované dávky vztažené na admi-
nistrovanou aktivitu. Využívá se hodnot příjmu ve 24 a více než 96 h a z dvou nebo tří
fázového modelu se určí doba setrvání radiojódu. Křivka příjmu byla proložena složenou
lineární a exponenciální funkcí. K určení absorbované dávky z aktivity byla použit kulový
model z [9]. Hodnota dávky, při které dochází ke zničení zbytků štítné žlázy, byla stano-
vena na 300 Gy. Byla zahrnuta data z PET/CT snímků 49 pacientů. Standardní aktivity
podávané při této terapii jsou od 0,37 do 5,55 GBq. Ze studie plyne, že nejmenší efektivní
terapeutická aktivita pro ablaci zbytků štítné žlázy je přibližně 2,2 GBq. Jentzen [26]
v témže roce rovněž popsal metodu odhadu maximální terapeutické aktivity, která může
být podána pacientům bezpečně bez vážných nežádoucích účinků. Tato metoda zahrnuje
sérii celotělových snímků a vzorků krve nabraných po 1-2, 4, 24, 48, 96 nebo více hodinách
po aplikaci 124I 211 pacientům. Ukázalo se, že k dostatečné přesnosti stačí tři vzorky krve
z časů po 1-2, 24/48 a po více než 96 h. Z těchto dat určená terapeutická aktivita se
nelišila o více než 9 % od původní aktivity určené ze všech dat. Dozimetrie krve může
být tedy zkrácena, což je benefit jak pro pacienty, tak pro personál ve smyslu radiační
ochrany při práci s pacienty podstupujícími terapie vysokými aktivitami.
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V roce 2018 se Ruhlmann a kolegové [48] snažili najít shodu mezi predikovaným pří-
jmem jódu krví a příjmem skutečně naměřeným u terapií s vysokými aktivitami. Analyzo-
váno bylo 14 pacientů, kterým byly odebírány vzorky krve. Medián aktivity pro plánování
byl 23 MBq a medián aktivity pro terapii 10 GBq. Byla provedena takzvaná Lin’s Concor-
dance Correlation Coefficient Analysis, byl spočten koeficient aktivity integrované podle
času pro krev a efektivní čas vyloučení. Plánovací dozimetrie krve podle autorů předsta-
vuje spolehlivé určení intraterapeutické kinetiky radiojódu v pacientovi.
Studie Wiertse z roku 2017 [57] srovnávala u 6 pacientů preterapeutickou dozimetrii

124I PET/MRI a 124I PET/CT. 124I PET/CT je využíváno pro určení absorbované dávky
lézím a dalším zájmovým orgánům. V oblasti krku jsou léze obklopeny různými typy tkání,
což představuje potenciál pro využití magnetické rezonance. 124I PET/MRI byla shledána
vhodnou metodou pro provádění plánování terapie s dobrou shodou stanovení objemu
lézí a koncentrace radioaktivity vzhledem k 124I PET/CT. Jentzen tyto závěry potvrzuje
v 2018 [27]. 16 pacientů podstoupilo PET/CT vyšetření po 24 a 120 h od aplikace 25 MBq
124I. Hodinu před nebo po těchto vyšetřeních bylo provedeno 24-h nebo 120-h PET/MRI.
Ze zpracování výsledků plyne, že určování koncentrace aktivity pro plánování terapie
v oblasti krku může být spolehlivě provedeno pomocí 124I PET/MRI.

28



Kapitola 3

Radionuklidové terapie se 131I mIBG

3.1 131I mIBG léčba neuroblastomů a neuroendokrin-

ních tumorů

Neuroblastom je maligní nádor dětského věku. V některých případech dochází ke spon-
tánní regresi onemocnění nebo vyzrání do benigního nádoru. Neuroblastom může také
metastázovat do kostní dřeni, lymfatických uzlin a v menší míře do jater. Rozlišujeme
čtyři stupně progrese nemoci. První dvě jsou léčeny chirurgickým zákrokem a mají lepší
prognózu přežití, třetí stupeň vyžaduje doplnění chemoterapií. Čtvrtý stupeň znamená
metastázování neuroblastomu v těle a je spojen s velmi špatnou prognózou.
TRT je vyvíjena pro neuroblastom s vysokým rizikem. Tak se označuje čtvrtý stu-

peň onemocnění s metastázemi za splnění dalších klinických parametrů. Toto stádium
zahrnuje opakovaně se vracející neuroblastomy (reccurent, relapsed) nebo neuroblastomy
nereagující na dosavadní léčbu (refractory). Běžná léčba zahrnuje chirurgický zákrok,
externí radioterapii, chemoterapii a imunoterapii. Protože neuroblastom vychází z buněk
sympatického nervového systému, je většina nádorových buněk schopna přijímat molekulu
mIBG (metaiodobenzylguanidin). Tento chemický ekvivalent noradrenalinu označený 131I
má signifikantní antinádorový efekt. K diagnostice lze použít 131I a 123I značený mIBG,
k terapii slouží pouze 131I [50]. Bylo prokázáno, že chemoterapeutikum topotekan in vitro
zvyšuje příjem 131I mIBG v neuroblastomu. Intenzivně se proto zkoumá kombinovaná
terapie 131I mIBG s topotekanem.
Neuroendokrinní nádory vznikají nekontrolovatelným dělením neuroendokrinních

buněk (jedná se o buňky, které při nervové stimulaci produkují různé hormonální látky).
Může se jednat jak o benigní, tak o maligní onemocnění. Nejčastěji jsou tyto nádory lokali-
zované v trávicím traktu nebo v plicích. Některé nádory tohoto typu rostou velmi pomalu
a nemusí činit pacientovi během života žádné potíže. Některé ale mohou růst velmi rychle
a tvořit metastázy. Ty se projevují nadměrnou produkcí konkrétního hormonu. Mezi čtyři
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nejčastější druhy neuroendokrinních tumorů patří karcinoid, feochromocytom, paragang-
liom a medularní karcinom štítné žlázy [50].
Standardní léčba neuroendokrinních nádorů zahrnuje chirurgické odstranění nebo ra-

diofrekvenční ablaci nádoru v kombinaci s hormonální terapií nebo chemoterapií. K terapii
131I mIBG se přistupuje v případě, že standardní léčbu nelze vhodně provést a za pod-
mínky, že nádor pacienta akumuluje molekulu mIBG. Terapie 131I mIBG se využívá jako
paliativní nebo jako podpůrná léčba k chirurgickému zákroku, může být předepsána jed-
norázově nebo opakovaně [50].

3.1.1 Klinická praxe v Evropě a v ČR

V roce 2020 aktualizovalo EANM doporučení pro léčbu neuroblastomu a neuroendo-
krinních nádorů dospělých 131I mIBG [11]. Je zde popsáno získání obrazů a dat pro dozi-
metrické výpočty k určení absorbované dávky dodané do celého těla, do zdravých orgánů
a do nádoru. Dávka nádoru vypovídá o účinnosti léčby a dávka na normální orgány slouží
jako kontrola dodržení limitů toxicity. Orgán, který v tomto ohledu terapeutickou akti-
vitu nejvíce limituje, je červená kostní dřeň. K určení celotělové dávky se měří aktivita v
pacientovi po administraci radiofarmaka a dále v daných časových úsecích, s detektorem
ve fixní vzdálenosti. Zatím nejvhodnější zobrazovací metodou se ukazuje SPECT/CT.
V ČR terapii s fixními hodnotami aktivit vystřídala individualizovaná terapie [50].

Nejvhodnější formou terapie se zatím jeví frakciovaná terapie s prováděním dozimetrie
za současného podání radiosenzibilizátorů (chemoterapeutikum topotekan) a autologní
transplantací krvetvorných buněk (ASCT). Kritický orgán, červená kostní dřeň, má limit
ozáření 2,5 Gy, který určuje maximální povolenou dávku na krev 2 Gy [50]. Jedná se
o terapii značně hematotoxickou a je tedy nutné provádět celotělovou dozimetrii (ačkoli
to je pro dětské pacienty spojeno s řadou potíží).
V ČR se doporučuje plánování léčby do 2 frakcí [50]. Aktivita podaná první frakcí

může být určena z hmotnosti pacienta (444 MBq/kg) a aktivita potřebná pro druhou
frakci je pak vypočtena z dozimetrických měření s využitím dat z první frakce tak, aby byla
do těla dodána dávka celkem 4 Gy po obou frakcích terapie. Po první frakci terapie se tedy
provede série dozimetrických měření (sondou, Geiger-Müllerovým počítačem nebo gama
kamerou). Pro stanovení absorbovaných dávek (orgánových nebo celotělové) se doporučuje
zobrazení gama kamerou s kolimátory pro vysoké energie nebo SPECT s příslušnými
korekcemi (na rozptyl, zeslabení, mrtvou dobu a efekt částečného objemu) [5]. Z dat
se získá závislost aktivity na čase a z ní lze spočítat kumulovaná aktivita a absorbovaná
dávka. Absorbovaná dávka v nádoru či metastázách se vyhodnocuje ze tří SPECT akvizic
provedených vždy s 24 hodinovým odstupem.
Zásadními problémy této terapie jsou chybějící data a studie [50]. Například chybí

studie, které by porovnávaly výsledky léčby neuroblastomu s a bez terapie 131I mIBG.
Komplikující faktor je nízký věk pacientů. Celotělové snímkování, které je v této terapii
důležité, se tak musí zpravidla provádět pod celkovou anestezií dětských pacientů. Díky
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jednoduchosti měření celotělové dozimetrie lze pořídit velké množství dat, což eliminuje
chyby výpočtu [11]. Větší chyby vznikají díky špatně odstranitelné prodlevě mezi aplikací
léčiva a prvním snímáním a z nepřesného manuálního zakreslení orgánů a tkání. I přes tyto
nepřesnosti a výzvy pro optimalizaci nelze zpochybnit přínos dozimetrie v 131I mIBG
terapii. Potenciál by mohlo mít doplnění terapie o zobrazování 124I mIBG a kombinace
s radioterapií nebo chemoterapií.
Provedení dozimetrie a plánování terapie je u neuroendokrinních nádorů shodné jako

v terapii neuroblastomu u dětí. Roku 2010 vyšla studie vedená Sudbrockem [51], které
se zúčastnilo 16 pacientů s neuroblastomem a 5 pacientů s neuroendokrinními tumory.
Dozimetrie byla provedena u všech případů stejným způsobem, tedy aktivita byla určena
nejprve z hmotnosti pacienta (444 MBq/kg). Celotělová dozimetrie byla zajištěna scin-
tilační sondou, byla provedena alespoň 2 měření. Na základě celotělových scintigrafií
a SPECT/CT byla stanovena absorbovaná dávka ve vybraných lézích. Zapotřebí byly
4 scintigramy nebo stejný počet SPECT/CT. Prostor pro další výzkum podle autorů
spočívá v nedostatku doporučení cílených pro neuroendokrinními tumory, nutné je stále
využití protokolů k terapii neuroblastomu. Stejně jako v případě neuroblastomu neexis-
tují studie, které by porovnaly účinnost terapie s a bez použití 131I mIBG, obecně je málo
dozimetrických studií zaměřených na tuto problematiku.

3.1.2 Věda a výzkum

Studie Genolla z roku 2019 [12] se zaměřila na odezvu a výsledky kombinované te-
rapie 131I mIBG s topotekanem. Studie se zúčastnilo 10 pacientů, jednalo se u 9 z nich
o paliativní léčbu a u 1 pacienta o léčbu kurativní. (Snahou kurativní léčby je pacienta
z dané nemoci vyléčit, paliativní léčba je určena pro zlepšení kvality života s nemocí tj.
zmírnění bolestí, prodloužení života.) Průběh terapie vypadal následovně. Před zahájením
terapie byla podána medikace, především byla saturována štítná žláza neradioaktivním
jódem, aby se zabránilo akumulaci 131I v tomto orgánu. Dále byla pacientovi podána první
frakce topotekanu následována první frakcí 131I mIBG o aktivitě 444 MBq/kg. O něko-
lik dní později byla podána druhá frakce topotekanu opět následovaná 131I mIBG, ale
tentokrát byla aktivita vypočtena pomocí celotělové dozimetrie tak, aby celková dodaná
dávka během dvou frakcí byla 4 Gy. Terapie byla zakončena imunoterapií ASCT. Byla
provedena celotělová dozimetrie. Před měřením pacienta byla naměřena hodnota aktivity
pozadí, aby bylo možné provést odečtení vlivu pozadí od snímků pacienta. První akvizice
byla provedena bezprostředně po administraci aktivity pacientovi a další akvizice násle-
dovaly během prvního dne každé 2 hodiny, během druhého každé 4 hodiny a následující
dny vždy po 6 hodinách, viz Obrázek 3.1. Celotělová absorbovaná dávka byla spočtena
následujícím způsobem:

Dwb = Ac,wb · Swb, (3.1)
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z Ac,wb, kumulované aktivity v celém těle, kterou lze vypočítat integrací křivky zá-
vislosti aktivity na čase. K určení hodnoty S-faktoru Swb je třeba provést měření s fan-
tomem pro danou věkovou kategorii pacienta a navíc zohlednit hmotnost pacienta. Přes-
nost určení absorbované dávky tímto způsobem je velmi ovlivněna přesností jednotlivých
měření a tím, jak použitý fantom koresponduje s tělesnou konstitucí pacienta. Hledaná
aktivita pro druhou frakci 131I mIBG se získá provedením stejné kalkulace v opačném
směru ze znalosti celotělové dávky dodané v první frakci terapie.
Výsledky naznačují, že terapie vysokými aktivitami 131I mIBG v kombinaci s topoteka-

nem a ASCT založená na osobní dozimetrii je proveditelná a dobře tolerovaná pro pacienty
s vysoce rizikovým neuroblastomem. Dobrá odezva nádoru na terapii napovídá, že tato
strategie by mohla zlepšit výsledky pacientů se zhoršující se nemocí. Bylo ukázáno, že
existuje vztah mezi dávkou absorbovanou nádorem a odpovědí, tedy dodání vyšších ak-
tivit 131I mIBG by mohlo vést v lepší odpověď na léčbu než u standardně podávaných
aktivit. Odezva byla pozorována u 7/10 pacientech, kompletní odezva u 2/10. U 1/10
pacientů došlo k progresi choroby, zatímco 3/10 vykazovali dlouhé přežití a 2/10 byli
živi v době konání studie bez příznaků nemoci. Tato terapie je dle autorů výhodná díky
zlepšení přežití pacientů bez vážných toxicit a velké odezvě na léčbu.

Obrázek 3.1: Časové schéma terapie s 131I mIBG kombinovaným s topotekanem ve dvou
frakcích po dvou týdnech [12]

Odlišná metodika byla použita ve studii z roku 2015 vedené Huangem [23]. Tentokrát
se opět jednalo o terapii neuroblastomu 131I mIBG, ale dozimetrie určená na míru paci-
entovi byla provedena pomocí 124I mIBG PET/CT zobrazování s implementací metody
Monte Carlo založené na Geant4. K definici anatomické geometrie co nejvíce odpovídající
lidskému tělu byly pro Monte Carlo simulaci použity fantomy novorozence a desetileté
dívky. Pro daný radionuklid byly napočítány S-hodnoty. Monte Carlo umožňuje flexibilně
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upravovat geometrii a nechat rozložení zdrojů určit uživatele. Geant4 umožní simulovat
procesy radioaktivního rozpadu a fyzikální procesy v režimu nízkých energií.
Metoda byla ilustrována na příkladu z klinické praxe. Jednalo se o desetiletou paci-

entku s relapsovaným neuroblastomem. Byly u ní pořízeny 124I mIBG PET/CT snímky
před terapií 131I mIBG a poté v několika časových bodech po terapii. Léze (VOI) byly ma-
nuálně zakresleny na CT snímky. PET snímky byly použity ke stanovení celkového příjmu
jódu orgány a lézemi. Pro určení celotělové dozimetrie byl použit virtuální fantom deseti-
leté dívky, do kterého byly vloženy léze podle klinických dat z PET pacientky. Tato data
byla použita jako vstup do Geant4 a simulací byla spočtena celková absorbovaná dávka
pro normální orgány a léze. Pomocí těchto výsledků bylo shledáno, že tato dozimetrická
metoda je vhodná pro určení absorbované dávky pro normální orgány a léze. Pro pa-
cienta je vždy třeba najít vhodný virtuální fantom (věk, pohlaví) a pořídit 124I mIBG
PET/CT snímek. Pomocí toho je možná optimalizace plánování terapie za účelem le-
pšího zohlednění limitů pro kritické orgány, kterými jsou především červená kostní dřeň
a játra. Nepřesnosti nastávají kvůli manuálnímu zakreslování VOI a přirozeným rozdí-
lům mezi lidským tělem a fantomem. Metoda je autory studie považována za klinicky
použitelnou.
Kraal s kolegy v roce 2015 [31] provedli medicínskou studii a určovali účinnost kombi-

nované terapie 131I mIBG s topotekanem pro pacienty s nově diagnostikovaným neurob-
lastomem. Posuzovali následující průběh terapie: dvě dávky 131I mIBG, obě následované
pětidenním podáváním topotekanu, další léčbou a chirurgickým zákrokem. K dispozici
měli data 16 pacientů, podávané dávky byly fixní. Posouzením odezvy na léčbu se podle
autorů jedná o efektivní léčebnou metodu.
V roce 2017 Pandit-Taskar a kolegové [44] popsali vyhodnocení absorbované dávky

pro plánování dvoufrakcionované léčby 131I mIBG na základě detailní orgánové dozimet-
rie. Studie se zúčastnilo 33 pacientů. Aktivita pro první frakci činila 666 MBq/kg. V další
frakci se mohla podaná aktivita na základě dozimetrie snížit. Pro diagnostiku byly použity
131I mIBG a 123I mIBG. Mezi dávkami určenými pomocí 131I mIBG a 123I mIBG byly sig-
nifikantní rozdíly, větší dávky vycházely pro většinu orgánů s 123I. Není jasné, zda odhady
dávek 123I se blíží skutečným dávkám nebo je nadhodnocují. 123I představuje konzerva-
tivní odhad maximální přípustné aktivity pro jednotlivé orgány v porovnání s 131I, jedná
se podle autorů o vhodnou metodu pro plánování a limitaci toxicity orgánů pro opakující
se léčbu vysokými aktivitami.
V roce 2017 proběhla studie vedená Georgem [13] s jiným přístupem k dozimetrii

u 131I mIBG terapie neuroblastomu. 25 pacientů podstoupilo terapii 131I mIBG. 10 z nich
dostalo dávku podle své váhy a v následující terapii byly dávky přizpůsobené měření ce-
lotělové dozimetrie (weight study). 15 pacientů dostalo takovou aktivitu, aby celotělová
dávka byla 2 Gy (tracer study). Pro získání celotělové dozimetrie byla prováděna měření
Geiger-Müllerovým počítačem. Kumulovaná aktivita byla spočtena integrací křivky mul-
tiexponenciálního efektivního rozpadu a absorbovaná dávka byla vypočtena pomocí S-
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faktoru modifikovaného vzhledem k váze pacienta. Dozimetrie nádoru byla zajištěna 3 až 8
SPECT vyšetřeními následovanými po terapii. Skeny byly složeny do 3D mapy absor-
bované dávky, ze které byly získány takzvané dose-volume histogramy (DVH). Odezva
na léčbu byla určena diagnostickým 131I screeningem a CT/MRI. Použití jak tracer, tak
weight study pro předepsání terapeutické administrace umožnilo dodat značně vyšší ak-
tivity, než jsou standardní fixní aktivity. 3D dozimetrie, kde je vzat DVH spolu s dávkou
absorbovanou nádorem a s limity na dávky, představuje podle autorů rozumnou metodu
pro pomoc s plánováním terapie na míru pacientovi a měla by být užita jako guideline
pro další terapie.
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Kapitola 4

Aktuální trendy v radionuklidové
terapii

4.1 Další radionuklidové terapie prováděné v ČR a

v Evropě

Vedle 131I se v České republice využívají k radionuklidové terapii ještě další radio-
nuklidy (údaje k roku 2017) [50]:

•
90Y léčba non-Hodgkinova lymfomu

Pro léčbu dospělých pacientů s non-Hodgkinovským lymfomem (NHL) slouží radio-
farmakum 90Y-Zevalin®. Při terapii se sledují dávky ve slezině a v játrech. Pro sta-
novení terapeutické dávky v nádoru případně v metastázách je základem kvalitativní
zobrazování pomocí gama kamery nebo PET/CT [50]. Výpočty absorbované dávky
se provádí podle MIRD metodiky. Postup terapie je založen na doporučení EANM
z roku 2007 [54]. Plánování terapie se neprovádí, neboť nebyla prokázána korelace
mezi absorbovanou dávkou a terapeutickou odpovědí. Aplikuje se aktivita podle
hmotnosti pacienta (15 MBq/kg), maximální aplikovaná aktivita je 1200 MBq.

•
90Y léčba hepatocelulárních tumorů

Terapie je určena pro pacienty s hepatocelulárním karcinomem nebo sekundárními
nádorovými poškozeními jater u metastatického kolorektálního karcinomu nebo neu-
roendokrinního tumoru. Intraarteriální cestou jsou do nádorové tkáně aplikovány
90Y mikrosféry. Využívá se takzvaného brachyterapeutického efektu, což znamená,
že se v bezprostřední blízkosti mikročástic absorbuje vysoká absorbovaná dávka,
která způsobí radiační nekrózu nádorové tkáně. Komerčně dostupné jsou prysky-
řičné mikrosféry (SIR-Spheres®) a skleněné mikrosféry (TheraSpheres®). Sleduje
se maximální dávka na lalok (menší než 70 Gy u pryskyřičných mikrosfér) [50]. Te-
rapeutické dávky na tumor lze dosáhnout i více než 205 Gy. Ve studii Cremenosiho
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v 2014, je popsáno, že se jedná o první terapii v nukleární medicíně, u které byla
potvrzena závislost efektu a absorbované dávky [4].

Před terapií se provádí scintigrafie pomocí 99mTc-MAA o aktivitě 120–180 MBq,
a to zejména kvůli posouzení průtokového zkratu do plic a do trávicí soustavy,
pro posouzení poměru dávek v tumoru a zdravé tkáni jater a pro vyhodnocení dozi-
metrie pro individuální plánování terapie. Po aplikaci se provádí SPECT/CT a pla-
nární snímky. Pro pryskyřičné sféry doporučuje výrobce semi-empirický vztah (3-
kompartmentový model) pro množství aktivity, který zahrnuje plochu těla a hmot-
nost nádoru. Model je možné aplikovat pro plíce, nádor a nenádorovou oblast jater.
Dávka pro nenádorovou oblast jater je třeba držet pod 50 Gy. Pro sféry skleněné
doporučuje výrobce 2-kompartmentový model pro plíce a játra, cílová dávka do ob-
jemu jater je mezi 80 a 150 Gy.

Plánování je dosud založeno na empirických vzorcích [50]. V roce 2011 vyšlo do-
poručení EANM pro tuto terapii [14], tedy je již staršího data. Nejsou využívána
naměřená pacientská data a není zaručena minimální dávka na metastázy a pri-
mární tumor. Plánování terapie je proveditelné a nutné, aby nedošlo k ohrožení
života pacienta, verifikace je žádoucí.

• Radiosynovektomie

Radiosynovektomie je dobře zavedená lokální léčba chronických zánětů kloubní vý-
stelky. Výhodou oproti chirurgické synovektomii je možnost současné léčby více
kloubů najednou, opakování léčby v kratším intervalu a nižší invazivita [50]. Ra-
diofarmaka jsou aplikována intraartikulárně v podobě drobných částeček koloidní
suspenze, aby bylo zajištěno, že radiofarmaka zůstanou v postiženém kloubu.
Důležité je provedení scintigrafie po aplikaci pro prokázání neuvolňování radio-
farmaka z kloubního pouzdra. Díky selektivnímu ozáření kloubní výstelky dochází
k nekróze a snížení zánětem podporované proliferace buněk. V Evropě byla zatím
dle doporučení EANM z roku 2003 [3] schválena tato radiofarmaka: 90Y silikát nebo
citrát, 186Re sulfid a 169Er citrát.

Absorbovanou dávku v kloubu lze určit využitím metody Monte Carlo, existují ma-
tematické modely kloubů umožňující pro jednotlivé klouby a radionuklidy stanovit
hodnoty S-faktorů. Na základě Monte Carlo simulace byla stanovena absorbovaná
dávka na 0,01–2 Gy na MBq aplikované aktivity. Při běžně aplikovaných aktivitách
dostávají pacienti dávky až okolo 100 Gy. Neexistuje ovšem spolehlivá možnost, jak
předpovědět účinnost prováděné terapie [50]. Sledování individuálních dávek by bylo
možné, ale náročné. Korelace mezi absorbovanou dávkou a výsledky léčby chybí.

• Léčba kostních metastáz

Bolestivé kostní metastázy mohou doprovázet pokročilé nádory prostaty, plic, prsu
a osteosarkomu. Léčba radiofarmaky přináší paliativní úlevu od bolesti. Prvním
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používaným radiofarmakem byl u terapie kostních metastáz karcinomu prostaty
a prsu 32P-ortofosfát, dnes je ovšem využíván jen výjimečně díky existenci nových
radiofarmak [50]. Jeho cena je sice nižší než u jiných radiofarmak, ale efektivita
léčby je nižší.

Dalšími používanými radionuklidy jsou 89Sr a 153Sm. 89Sr je chemickým analogem
vápníku, a proto se akumuluje v místech intenzivního kostního metabolismu. Je
také hematologicky toxický. 153Sm je β i γ zářič, lze ho tedy využít i k scintigrafii
distribuce radiofarmaka v těle pacienta. Při použití 153Sm lexidronátu se apliko-
vaná aktivita pohybuje kolem 37 MBq/kg, signifikantní dávky mimo skelet jsou
pozorovány v kostní dřeni a stěně močového měchýře. 89Sr MetastronTM je vhodný
pro léčbu kostních metastáz karcinomu prostaty, které nereagují na konvenční léčbu.
89SrCl2 se rychle akumuluje v místech aktivní osteogeneze. Typicky se aplikuje ak-
tivita 1,5 až 2,2 MBq/kg [50]. Větší dávce jsou vystaveny kostní dřeň, stěna střeva
a močového měchýře.

Jedná se pouze o paliativní léčbu, ačkoli pro některá radiofarmaka byly prokázány
reakce metastáz na dávku. Dozimetrie se provádí omezeně kvůli špatnému zdravot-
nímu stavu pacientů. Bylo by žádoucí ověřit distribuci radiofarmaka kvůli možné
myelotoxicitě či nedostatečné akumulační schopnosti [50]. Doporučení EANM [2]
z roku 2008 se rovněž nezabývá složitějším prováděním dozimetrie u této terapie.

•
223Ra léčba kostních metastáz kastračně rezistentního karcinomu prostaty

U karcinomu prostaty často dochází k metastatickému rozšíření do kostí [50]. Cílem
léčby 223Ra je snížení bolesti a zlepšení kvality života pacientů. 223Ra se jakožto che-
mický analog vápníku akumuluje v oblastech se zvýšenou osteoblastickou aktivitou.
Jedná se o α zářič. Rizikové orgány jsou červená kostní dřeň, játra, tračník, střeva
a endost.

V roce 2017 vydala EANM doporučení pro provádění této terapie [46]. 223Ra
Xofigo® se podává jednorázově nebo opakovaně, aplikovaná aktivita se odvozuje
z 55 MBq/kg. Absorbované dávky se dají počítat pomocí MIRD algoritmu. Vzhle-
dem k tomu, že 223Ra je α zářič, nelze dobře srovnat výsledky terapie s ostatními
radionuklidovými terapiemi β zářiči. V době vydání tohoto doporučení se jednalo
o novou terapii, není jasné, jakou roli hraje zobrazování a dozimetrie na míru paci-
entovi pro plánování a verifikaci terapie. Rovněž je otázkou bezpečnost a účinnost
této terapie při opakování po absolvování maxima 6 cyklů terapie nebo v kombi-
naci s dalšími léky. V roce 2018 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
vydala zákaz používání přípravku Xofigo v kombinaci s přípravkem Zytiga (abira-
teron acetát), prednisonem nebo prednisolonem [53]. Důvodem byl zvýšený výskyt
úmrtí a zlomenin u pacientů s touto kombinací léčiv.

•
177Lu značené radiopeptidy pro léčbu neuroendokrinních onemocnění dospělých
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177Lu-octreotate se využívá pro léčbu neuroendokrinních nádorů [50]. Pro stanovení
absorbovaných dávek lze využít scintigrafické zobrazení na gama kameře, s využitím
SPECT/CT lze praktikovat absolutní kvantifikaci v lézích. Pro kompletní dozimet-
rii se provádí whole body snímky po 0,5 h, 24 h, 96 h po každém cyklu terapie, je
vhodné provést také SPECT/CT. Podle standardních protokolů se vypočítá maxi-
mální tolerovaná dávka na ledviny, která by neměla překročit 27 Gy [30], pro kostní
dřeň se jedná o limit 2 Gy. Tyto limity pochází z radioterapie a bylo by je možné
navýšit. Terapie se skládá ze tří až čtyř frakcí o průměrné aktivitě na frakci 7,4 GBq
v závislosti na vypočítané dávce na ledviny. Doposud nebyl prokázán vztah mezi
dávkou a odezvou nádoru.

V doporučení EANM z roku 2013 [59] se hovoří o využití dalších radiofarmak
v peptid-receptorové radionuklidové terapii (PRRNT). PRRNT je cílená radionukli-
dová terapie, u které radionuklidem označený peptid systematicky cílí na recep-
tory nadměrně tvořené v nádorech. V EANM se využívají peptidy značené 177Lu
a 90Y. Pro léčbu 90Y-DOTATE a 90Y-DOTATOC je administrovaná aktivita mezi
2,78 a 4,44 GBq/m2 povrchu těla pacienta, počet frakcí je 2 až 4. Pro 177Lu-DOTATE
a 177Lu-DOTATOC se aplikuje aktivita 5,55 až 7,4 GBq, cyklů 3 až 5. Aktivně se
zkoumá možnost kombinované terapie oběma radionuklidy.

Provádí se dozimetrie normálních orgánů a lézí, za použití dat z měření vzorků
moči a krve, celotělových snímků, případně SPECT/CT. Pomocí MIRD formalismu
se aktivity normálních orgánů a nádoru převádí na křivky závislosti aktivity na čase
pro určení odhadu absorbované dávky. Pro účely dozimetrie lze také použít 111In-
DOTATOC, jehož kinetika je podobná kinetice 90Y-DOTATOC, nebo PET s 86Y-
DOTATOC.

• Využití 177Lu v léčbě karcinomu prostaty

V České republice se v současnosti začíná provádět terapie 177Lu-PSMA, která se
využívá k léčbě rakoviny prostaty u pacientů s metastázemi, u kterých selhaly stan-
dardní metody léčby. Ty mohou zahrnovat imunoterapii, chemoterapii, radioterapii
nebo terapii chloridem 223Ra (možná pouze u pacientů s kostními metastázemi) [1].
Prostatický specifický membránový antigen (PSMA) je nadměrně vylučován v rako-
vině prostaty. Diagnostika se provádí 68Ga-PSMA. Hovoříme o radioligandové terapii
(RLT). Výhoda 177Lu spočívá také v tom, že se jedná o takzvaný teranostický zářič,
tedy vyzařuje β vhodné pro terapii a také γ vhodné pro SPECT diagnostiku.

EANM v roce 2019 vydalo doporučení k provádění této terapie [32]. V době vydání
tohoto doporučení nebyla tato terapie ještě oficiálně schválena, ale kvůli vysoké
odpovědi na léčbu, nízkou toxicitu a snížení bolesti, které uvádí klinické studie, se
léčba začíná využívat ve formě randomizované kontrolované klinické studie. Sledují
se dávky na červenou kostní dřeň, ledviny a slinné žlázy. Provádí se dozimetrie
cílových orgánů, pro ně by měla dávka být plánována a verifikována. Nejvhodnější
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se jeví SPECT/CT akvizice a určení hmotnosti orgánů limitujících dávku pacienta
pro stanovení správných limitů. Pro 177Lu-PSMA-617/177Lu-PSMA-I&T by se podle
probíhající studie ve 3. fázi (NCT03511664) mohla podávat aktivita 7,4 GBq, počet
těchto frakcí by mohl být 4 až 6, následovaných po 6 týdnech. Ledviny a mízní uzliny
by měly být lépe chráněny, což jsou další výzvy této terapie. Také se zkouší terapie
225Ac-PSMA, jedná se o terapii α radionuklidem. Vzhledem k menšímu dosahu α

částic by použití této terapie mohlo vést k lepší ochraně kostní dřeně.

Studie z roku 2016 [1] se zúčastnilo 56 pacientů s metastatickým kastračně refrak-
terním karcinomem prostaty (mCRPC). Pacienti absolvovali 1 až 5 cyklů o aktivitě
3,6 až 8,7 GBq 177Lu. O počtu cyklů a aktivitě rozhodla řada parametrů jako pří-
jem 68Ga-PSMA při diagnostickém PET/CT snímkování, zdravotní stav a předchozí
léčba.

U 30 pacientů byla provedena dozimetrie po aplikaci 177Lu-PSMA. Aktivita v nor-
málních orgánech a tumorech byla stanovena pomocí zakreslení ROI na sérii celo-
tělových snímků následovaných po terapii. Křivky závislosti aktivity na čase byly
fitovány exponenciální funkcí rozpadu 177Lu, pomocí čehož bylo možné určit absor-
bovanou dávku v jednotlivých částech těla. Vyšetření bylo prováděna v pěti časo-
vých bodech duální gama kamerou. Tato vyšetření byla doplněna o SPECT/CT a
u některých pacientů ještě o měření aktivity krevních vzorků pro přesnější odhad
dávky na červenou kostní dřeň. V metastázách i primárním nádoru byl zaznamenán
vysoký a rychlý příjem 177Lu-PSMA. Terapie byla všemi pacienty dobře tolerovaná,
bez výskytu závažných vedlejších účinků.

Můžeme poznatky doplnit o ještě jednu studii rovněž z roku 2016 [8], tentokrát
10 pacientů s mCRPC, každý podstoupil 2 cykly RLT. Absorbovaná dávka byla
tentokrát určena ze série SPECT/CT snímků a měření krevních vzorků. Pracovalo
se s aktivitami 177Lu 3,7 nebo 6 GBq. Pro obě hodnoty byla léčba pacienty dobře
tolerovaná, dávkové limity pro kritické orgány nebyly překročeny, velikost nádorů
se po 2 cyklech buď snížila nebo zůstala stabilní. Nedošlo ke vzniku závažných
vedlejších účinků a přibližně polovina pacientů uvedla zmírnění bolesti a zlepšení
kvality života.

V současnosti je zájem o takzvané teranostické radionuklidy. Jedná se o takové ra-
dionuklidy, které lze využít jak pro terapii, tak pro doprovodné zobrazování. Tento
přístup byl využíván pro terapii benigních a maligních nádorů štítné žlázy a v dnešní
době také k terapii neuroendokrinních nádorů a rakoviny prostaty [36]. Cílená radi-
onuklidová terapie již nemá pouze paliativní efekt, ale může prodloužit (progession-
free a celkové) přežití. Současné výzkumy v teranostice jednak hledají nové cíle
terapií a jednak se snaží optimalizovat dávky a dávková schémata u terapií stávají-
cích, zkoumají možnosti kombinovaných terapií a léčbu nádorů v brzkých stádiích
[36].
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Kapitola 5

Zpracování klinických dat z
nukleární medicíny

Jako vstup do experimentu v programu Gate bylo potřeba získat odhad kontrastu lézí
v játrech ku pozadí v dutině břišní, k čemuž byla použita data pacientů podstupujících
radionuklidovou terapii 131I mIBG na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF
UK a FN Motol. Byla analyzována data z planárních snímků pořízených gama kamerou
a ze SPECT vyšetření.
Zpracování dat z planárních snímků bylo provedeno v programu dodaném výrobcem

gama kamery (Siemens). Do programu byla načtena všechna celotělová vyšetření paci-
enta a vybráno jedno počáteční. Nejprve byla nabrána data z detektoru 1, který snímal
přední projekci (A, anterior). Ve snímku byla zakreslena játra, ve kterých měli všichni
pacienti léze (ROI1). Dále bylo zakresleno uprostřed dutiny břišní v blízkosti jater po-
zadí, kde pacienti žádné léze neměli (ROI2). Do ostatních celotělových snímků byly obě
ROI rozkopírovány a manuálně byla upravena jejich poloha na snímku. Cílem bylo stano-
vit v každé ROI celkový počet countů (TOT) a počet pixelů (PIX). Prostředí programu
ukazují Obrázky 5.1 a 5.2.
Celé zakreslení bylo následně provedeno pro zadní projekci (P, posterior) pro data

z detektoru 2. Bylo využito faktu, že játra zaujímají velkou část dutiny břišní, a proto byla
místo opětovného zakreslování lézí na každém snímku pro nábor dat z druhého detektoru
pouze zrcadlově převrácena původně zakreslená játra (ROI1). ROI2 byla záměrně zvolena
uprostřed dutiny břišní, aby při zrcadlení došlo k co nejmenší změně polohy. Data byla
nabrána jak v energetickém oknu píku úplné absorpce (15 - 20 % kolem 365 keV), tak
v energetických oknech přiléhajících k píkovému oknu (lower a upper scatter). Tato okna se
nabírají pro korekci na rozptyl, pro stanovení kontrastu nebyla nakonec využita. Tabulka
5.1 je příkladem získaných dat pro jednoho pacienta v píku úplné absorpce.
Pro výpočet kontrastu byly pro obě ROI jednotlivě určeny tyto hodnoty:

NA1,2 =
(TOT

PIX

)

A
, NP1,2 =

(TOT

PIX

)

P
(5.1)
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N1,2 =

√

NA1,2 ·NP1,2 (5.2)

Kontrast byl stanoven jako:

Kontrast =
N1 −N2

N2

(5.3)

Frame Name Statistic ROI1 ROI2
Anterior PIX 2516 99
Anterior TOT 172246 5292
Posterior PIX 2540 103
Posterior TOT 144163 4015
NA1,2 68,46 53,45
NP1,2 56,76 38,98
Kontrast 0,37

Tabulka 5.1: Příklad tabulky dat z planárních snímků pro konkrétního pacienta se stano-
vením hodnoty kontrastu lézí

Obrázek 5.1: Zakreslení ROI1 (játra) a ROI2 (pozadí v dutině břišní)
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Obrázek 5.2: Výstup z programu po zakreslení lézí na celotělových snímcích

Velmi podobným způsobem byla analyzována data ze SPECT/CT vyšetření pacientů.
Zakreslování bylo provedeno v tomtéž programu jako při zakreslování planárních snímků.
Každý SPECT byl složen ze série tomografických řezů břichem pacienta. Na každém
z těchto řezů byla manuálně zakreslena játra (dohromady všechny řezy tvořily VOI1)
a pozadí v páteři (VOI2), viz Obrázky 5.3 a 5.4. Po zakreslení jater ve všech řezech,
kde se tento orgán nacházel, byly stanoveny dvě hodnoty, TOT a PIX. TOT byl počet
zaznamenaných impulzů v dané VOI a PIX byla velikost VOI, ukázka v Tabulce 5.2.
Kontrast lézí byl stanoven analogicky jako u planárních snímků podle vztahů 5.1 a 5.3.
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Obrázek 5.3: Zakreslování jater na řezech SPECT/CT

Obrázek 5.4: Výsledné znázornění VOI1 (játra) a VOI2 (pozadí v páteři) ze SPECT/CT
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Statistic VOI1 VOI2
PIX 765137 1268
TOT 5327 26
N1,2 603,61 202,86

Kontrast 1,98

Tabulka 5.2: Příklad tabulky pacientských dat ze SPECT a stanovená hodnota kontrastu
lézí

Pro výpočet kontrastu jaterních lézí bylo k dispozici celkem 62 planárních snímků
od 10 pacientů. Planární snímky byly ve FN Motol pacientům pořizovány v různých
časových odstupech po aplikaci radiofarmaka. Všechny hodnoty kontrastu lézí, které byly
stanoveny, rozřazené podle doby, která uplynula od začátku aplikace radiofarmaka, jsou
uvedeny v Tabulce 4 v Příloze. V každé skupině byl stanoven medián kontrastu, a pokud
to bylo vzhledem k počtu stanovených kontrastů možné, také I. a III. kvartil. Aplikace
radiofarmaka trvala zpravidla dvě hodiny, čas vyšetření byl odečítán od začátku této
aplikace. Nejčastěji byl pacientům pořízen pouze jeden celotělový snímek po zpravidla 6
dnech od aplikace radiofarmaka, proto byl pro vstup do programu Gate použit medián,
I. a III. kvartil z kontrastů z celotělových snímků pořízených po 6 dnech.
K dispozici bylo rovněž 15 SPECT snímků od 10 pacientů. SPECT snímky byly analy-

zovány pro porovnání s planárními snímky, v programu Gate nebyly využity. Bylo získáno
15 hodnot kontrastů jater ku pozadí v páteři, byl stanoven opět medián a I. a III. kvar-
til. Spočtené kontrasty jsou uvedeny společně s kontrasty planárních snímků v Tabulce 4
v Příloze.
Byla sbírána především postterapeutická data. U 4 pacientů byl proveden akumula-

ční test, tedy pacient přišel na snímkování ve 4 až 7 časových okamžicích rozložených
od několika hodin do několika dní po aplikaci malé aktivity radiofarmaka. Pro tyto čtyři
pacienty byl vynesen společný graf závislosti kontrastu lézí na čase vyšetření (Obrázek
5.5). U pacienta 4 je vidět očekávaný průběh, u pacienta 1 víceméně také, ale poslední
naměřený bod je patrně zatížen chybou. U pacienta 3 by velmi pomohlo naměření i pozd-
ních časových okamžiků, které se pro dobrý fit hodí mít k dispozici. Také je třeba uvážit,
že používané modely (např. dvoukompartmentový model) jsou postaveny na zdravých
pacientech, přitom na terapie dochází pacienti nemocní, u kterých nelze hezký průběh
kontrastu očekávat, což ztěžuje fit dat modelovou křivkou. Léze a pozadí také nemusí mít
stejný biologický poločas přeměny - záleží na tom, zda je pozadí způsobeno rozptylem
záření, nebo vychytáváním radiofarmaka.
Při zakreslování jaterních lézí jak na planárních snímcích, tak na SPECT řezech, mu-

selo být učiněno rozhodnutí, zda se budou u pacientů zakreslovat celá játra, nebo léze v
játrech zvlášť, a zda se bude kontrast počítat ku pozadí v játrech nebo pozadí v dutině
břišní respektive v páteři. Ukázalo se, že daná otázka byla aktuální pouze u dvou paci-
entů a tedy jen u několika jejich vyšetření. U ostatních pacientů buď byla vidět homogenní
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akumulace aktivity v celých játrech nebo nebylo možné zakreslit léze v játrech zvlášť z
důvodu jejich velkého počtu nebo nehomogenního zbarvení znemožňující určení jednot-
livých lézí na všech snímcích nebo řezech, viz Obrázek 5.6. U dvou pacientů, u kterých
to bylo možné, byly zakresleny 4 ROI – játra celá, játra léze (jedna nebo více oblastí
výrazně zvýšené akumulace aktivity), játra pozadí (místo v játrech bez výrazné akumu-
lace aktivity) a pozadí v břiše/páteři a byly stanoveny různé kontrasty. V Tabulce 5 v
Příloze lze vidět, že se hodnoty kontrastů velice liší, když jsou voleny různé oblasti jater
a různá pozadí. Obecně jsou hodnoty kontrastu pro pacienty s jednotlivými lézemi vyšší
než kontrasty pro pacienty s aktivitou v celé oblasti jater.
Dále jsme se zabývali srovnáním hodnot kontrastů, které byly stanoveny z planárních,

nebo SPECT snímků. 8 z 10 pacientů mělo pořízeno jak planární snímky, tak SPECT.
Nicméně u několika pacientů nebylo možné kontrasty srovnat, neboť SPECT a konkrétní
planární snímek byly pořízeny časově daleko od sebe a z analýzy akumulačních testů víme,
že se hodnoty kontrastů v čase výrazně mění. Proto pro nás nemělo smysl se srovnáním
těchto dvou zobrazovacích metod pro stanovení kontrastu zabývat.

Obrázek 5.5: Závislost kontrastu jaterních lézí na čase od aplikace radiofarmaka
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Obrázek 5.6: Zakreslování jaterních lézí, A – léze v játrech lze zakreslit zvlášť, B – ho-
mogenní akumulace v celé oblasti jater, C – nehomogenní akumulace v játrech, ale nelze
zakreslit jednotlivé léze
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Kapitola 6

Simulace v programu Gate

6.1 Obecný úvod

Cílem další části experimentu bylo provedení korekce na hloubku uložení léze. Korekci
lze provádět stanovením korekčních koeficientů, které by bylo možné aplikovat v klinické
praxi pro jednoduchý převod hodnoty nějaké veličiny pozorované v diagnostickém snímku
na skutečnou hodnotu dané veličiny v těle pacienta. U námi získaných výsledků by se
jednalo o přepočet kontrastu obrazu na kontrast léze a přepočet počtu detekovaných
impulsů v játrech na skutečnou aktivitu. U pacienta by stačilo z CT odečíst tloušťku
tuku a zvolit pro něj správnou kalibrační křivku (parametry fitu se příliš neliší, tedy není
nutné dělat další simulace pro základní korekci). CT se jako vyšetření u těchto pacientů
provádí běžně, takže by se nejednalo o vyšetření navíc.

6.2 Metody

Pro provedení Monte Carlo simulací v rámci experimentální části se nabízelo použít
program SIMIND nebo Gate. Program SIMIND byl vyvinut na univerzitě ve švédském
Lundu. Tento Monte Carlo simulační program popisuje SPECT kameru a může být snadno
modifikován pro libovolné výpočty a měření provedené na SPECT [39]. Jeho výhodou je,
že umožňuje zkoumat příčiny degradace snímků pořízených v nukleární medicíně (po-
hyby pacienta včetně tlukotu srdce a dýchání, zeslabení záření, příspěvek rozptylu, šum).
Od programu SIMIND bylo nakonec ustoupeno, neboť se ukázal jako velmi neintuitivní
s nevhodně popsaným manuálem.
Pro provedení experimentu byl tedy zvolen program Gate, protože se jedná o již za-

vedený program s širokou oblastí působnosti a velmi přehledně zpracovaným manuálem.
Gate je založený na Geant4, obsahuje jeho knihovny [43] a využívá jeho výhod (dobré fy-
zikální modely, popis geometrie a vizualizace). Gate pracuje se C++ třídami, uživatel tyto
třídy přebírá bez nutnosti znalosti programování. Ve formě příkazových řádků se zapisují
požadavky na parametry fantomu, zdroje, gama kamery či vizualizace. Příkazové řádky
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a řádky s komentáři jsou zapisovány do ASCII souborů zvaných makra (.mac). Těchto
souborů bývá zpravidla několik pro zpřehlednění kódu a pro možnost využití jednotlivých
souborů v dalších simulacích.
Pro aplikaci Gate v zobrazování je třeba podstoupit následující kroky [43]:

• definovat geometrii skeneru

• definovat geometrii fantomu

• nastavit fyzikální procesy

• zahájit simulaci

• nastavit model detektoru

• definovat zdroj(e)

• specifikovat výstupní formát

• zahájit akvizici

V našem experimentu byl detektor tvořen dvěma hlavami gama kamery posunutými
o 90 stupňů, s hexagonálními kolimátory pro vysoké energie plněnými vakuem. Velikost
pixelu byla nastavena na 4,42 mm a matice počtu pixelů na 128 x 128. Energetické okno
pro detekci záření γ bylo zvoleno ± 10 %, tedy od 328 do 400 keV. Pro simulaci fyzikálních
procesů byla použita standardní knihovna pro elektromagnetické záření. Kostra maker
pro experiment byla poskytnuta vedoucí práce Ing. Kateřinou Dudášovou. V rámci této
práce byl do simulace doplněn fantom a zdroj. Kompletní makra jsou k dispozici v Příloze.
Při tvorbě virtuálního fantomu lidského trupu posloužil jako inspirace komerční fan-

tom jater od společnosti The Phantom Laboratory [55]. Výrobce volil pro tvar trupu
s játry tvar válce s výškou 15 cm a s podstavou ve tvaru elipsy o rozměrech 35 x 25 cm.
V Gate bohužel nebylo možné pro zdroj použít přesně takový tvar, bylo tedy přikročeno
k jednodušší a praktičtější variantě – byl vytvořen válec o výšce 15 cm a poloměru 15
cm (průměr 30 cm byl zvolen jako kompromis mezi rozměry elipsy 25 a 35 cm). Játra
byla aproximována elipsoidem s délkami poloos 12,5 cm, 7,5 cm a 5 cm (zprava doleva,
zepředu dozadu a shora dolů). Tyto hodnoty byly uvedeny pro zdravá játra v učebnici
anatomie z Masarykovy univerzity Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí
a soustavy močopohlavní [20]. Střed jater ležel ve středu fantomu, viz Obrázek 6.1.
Toto byly v našem experimentu dva zdroje záření γ o energii 364,5 keV, kterým byla

předepisována aktivita podle dat pacientů. Jako materiál lidského těla byla zvolena voda.
Játra i pozadí (trup) byly posunuty co nejblíže k oběma hlavám gama kamery, což je
snahou i v nemocnici při vyšetření. Pro oba zdroje bylo nastaveno úhlové rozmezí, kam
má smysl částice simulovat, aby se ušetřil čas výpočtu. Toto rozmezí bylo nastaveno
na úhel vymezující směr ke gama kamerám plus 30 úhlových stupňů na každou stranu.
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Vlivem rozptylu totiž dochází ke změně směru záření a tedy do výsledného obrazu může
přispět i foton emitovaný do jiného směru, než je přímý směr ke gama kameře. Tato
skutečnost výsledný obrázek kazí, neboť dle předpokladu přímé trajektorie fotonu mylně
stanovujeme místo jeho vzniku.

Obrázek 6.1: Vizualizace fantomu s játry v programu Gate

Z analýzy pacientských dat z FN Motol byly pro odhad kontrastu použity hodnoty
mediánu, I. a III. kvartilu skupiny planárních snímků pořízených po 6 dnech od aplikace
radiofarmaka. Z definice kontrastu byl získán poměr aktivit, které byly následně voleny
v programu Gate:

Kontrast =
N1 −N2

N2

Kontrast + 1 =
N1

N2

Kontrast + 1 =
Ajatra

Apozadi

Při volbě aktivity zdroje Ajatra = 109 Bq byly získány tři hodnoty aktivity pozadí
Apozadi jako 6 · 108 Bq pro I. kvartil, 3, 8 · 108 Bq pro medián a 2, 2 · 108 Bq pro III.
kvartil. Simulace probíhaly vždy po čtveřicích ve stejné geometrii, nejprve byla nastavena
aktivita jater 109 Bq a aktivita pozadí 0 Bq, dále pak aktivita jater 0 Bq a za aktivity
pozadí byly voleny po řadě výše spočtené hodnoty. Snímky byly vhodně sčítány, aby byly
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získány správné obrázky a statistiky pro tři kvartily pacientských kontrastů. Byl sledován
vliv hloubky uložení lézí v pacientovi na výsledném kontrastu obrazu. Proto byly kolem
válcového fantomu přidávány vrstvy tuku. Pro každou vrstvu tuku (od 0 do 4 cm, simulace
po 1 cm) byly simulovány již zmíněné čtyři situace. Při přidání vrstvy tuku byl vhodně
posunut fantom s játry vůči hlavám gama kamery, aby zůstala zachována co nejmenší
vzdálenost kamer od fantomu.
Simulace byly prováděny částečně na vlastním počítači a částečně v MetaCentru VO.

Výslednými soubory byly z každé úlohy SimStat.txt, ve kterém byly obecné informace
o dokončené úloze, a Proj.sin, který obsahoval nasimulovaný obrázek detekovaných částic.
Tento soubor byl zpracováván v programu ImageJ, jak práce probíhala ukazují Obrázky
6.3 a 6.2. Pro každou z projekcí (AP a LAT) se nasimuloval jeden snímek (odpovídající
obrázku z příslušné hlavy gama kamery). Na AP i LAT snímku byly vždy zakresleny
ROI přes celý snímek pro stanovení celkového počtu detekovaných částic na příslušném
snímku. Dále byla jednou zakreslena játra v AP a v LAT projekci. Tyto dvě ROI byly
následně kopírovány na všechny snímky a pro každou vrstvu tuku byla lehce upravena
jejich poloha kvůli již zmíněním posuvům fantomu od gama kamery. Zaznamenávaly se
počty detekovaných částic v játrech a pozadí v AP a LAT projekci. Z těchto hodnot byl
podle vzorce 5.3 stanoven kontrast jater vůči pozadí pro AP a LAT projekci.

Obrázek 6.2: Ukázka práce s programem ImageJ
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Obrázek 6.3: Zobrazení virtuálního fantomu jako výstupu ze simulace: vlevo aktivita pouze
v játrech, vpravo aktivita pouze v pozadí, (vždy nahoře AP projekce, dole LAT projekce)

6.3 Výsledky

Všechny získané hodnoty včetně stanovených kontrastů jsou uvedeny v Tabulce 6.1.
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Z dat získaných simulacemi v Gate nás zajímaly převážně dvě závislosti. První byla
závislost kontrastu obrazu na kontrastu léze, druhá pak poměr počtu detekovaných částic
v játrech ku skutečné aktivitě v játrech v závislosti na tloušťce tuku.
Kontrastem obrazu rozumíme kontrast stanovený ze simulace po zakreslení v ImageJ.

Kontrastem lézí rozumíme známý kontrast jater vůči pozadí, který jsme zvolili jako vstup
do simulace. Hodnoty kontrastu lézí byly získány jako tři kvartily pacientských kontrastů
po 6 dnech od aplikace radiofarmaka. Závislost kontrastu obrazu na kontrastu lézí byla
vyhodnocována zvlášť pro AP a LAT projekci. Pro každou vrstvu tuku se pracovalo se
třemi hodnotami kontrastů (tři kvartily pacientských dat). Třemi body byla v programu
Gnuplot proložena přímka s funkčním předpisem f(x) = ax+ b. Hodnoty parametrů fitu
a a b pro jednotlivé vrstvy tuku v obou projekcích jsou uvedeny v Tabulce 6.2 spolu
s Gnuplotem stanovenými chybami. Obrázky 6.4 a 6.5 ukazují získané závislosti s lineár-
ními fity.

AP AP LAT LAT
Tuk a b a b
0 0,5 ± 0,1 2,1 ± 0,3 0,4 ± 0,2 1,3 ± 0,3
1 0,64 ± 0,03 1,07 ± 0,07 0,56 ± 0,05 0,5 ± 0,1
2 0,60 ± 0,01 0,83 ± 0,02 0,56 ± 0,02 0,30 ± 0,05
3 0,54 ± 0,02 0,64 ± 0,04 0,5 ± 0,1 0,3 ± 0,3
4 0,45 ± 0,03 0,59 ± 0,08 0,44 ± 0,04 0,16 ± 0,09

Tabulka 6.2: Závislost kontrastu obrazu na kontrastu léze

Obrázek 6.4: Závislost kontrastu obrazu na kontrastu lézí v AP projekci pro jednotlivé
vrstvy tuku
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Obrázek 6.5: Závislost kontrastu obrazu na kontrastu lézí v LAT projekci pro jednotlivé
vrstvy tuku

Byla očekávána polynomiální závislost. Lineární fit byl zvolen, protože byly k dispozici
pouze tři body pro fit a tedy nešlo fitovat polynomem vyššího stupně. I pro lineární fit
by bylo vhodné nasimulovat více kontrastů mezi I. a III. kvartilem pacientských dat a
získat lepší představu o hledané závislosti. Druhou sledovanou závislostí byla závislost
poměru počtu detekovaných impulsů v játrech a skutečné aktivitě na tloušťce tukové
vrstvy. Opět byla pro fit zvolena pro malý počet a jednoduchost získaných korekčních
koeficientů lineární funkce g(x) = cx+ d. Tabulka 6.3 obsahuje hodnoty parametrů fitu c
a d, Obrázky 6.6 a 6.7 ukazují získané závislosti v AP a LAT projekci proložené křivkami
fitu.

AP AP LAT LAT
Aktivita c (10−7 cm−1) d (10−7) c (10−7 cm−1) d (10−7)
A1 -26 ± 1 298 ± 3 -25 ± 1 300 ± 1
A2 -26 ± 4 395 ± 9 -25 ± 3 363 ± 7
A3 -33 ± 2 378 ± 5 -29 ± 1 352 ± 3
A4 -31 ± 2 345 ± 4 -27 ± 1 330 ± 2

Tabulka 6.3: Závislost poměru počtu detekovaných impulzů v játrech a skutečné aktivity
v lézi na tloušťce tuku
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Obrázek 6.6: Závislost poměru počtu detekovaných impulsů v játrech a skutečné aktivitě
na tloušťce tukové vrstvy v AP projekci

Obrázek 6.7: Závislost poměru počtu detekovaných impulsů v játrech a skutečné aktivitě
na tloušťce tukové vrstvy v LAT projekci

6.4 Diskuse výsledků

U první pozorované závislosti je vidět shoda mezi AP a LAT projekcí, což je v souladu
s očekáváním. Všechny přímky fitu mají velmi podobný sklon, jejich vzájemný posun
závisí na tloušťce tuku. Čím větší je vrstva tuku pacienta, tím níže se v grafu daná křivka
nachází. To znamená, že pro stejný kontrast léze je pro větší vrstvu tuku nižší kontrast
obrazu. To je způsobeno zeslabením záření vycházejícího z jater a pozadí průchodem větší
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vrstvou tuku. Proti zeslabení jde jev, že přidáním vrstvy tuku se o něco zvětší objem
pozadí (trupu), do kterého je virtuálně aplikována aktivita, a tedy by se měl kontrast
jater, jejichž velikost zůstává pořád stejná, zvětšit. Efekt zeslabení se řídí exponenciální
zákonitostí, tedy i malá vrstva tuku zeslabí vycházející 365 keV fotonové záření dle vzorce:

J = J0 · B · e−µx, (6.1)

kde J je hustota fotonů v zeslabeném svazku, J0 je hustota fotonů v nezeslabeném
svazku, µ je lineární součinitel zeslabení a x je tloušťka vrstvy zeslabující záření. Vzrůs-
tový faktor B zohledňuje uplatnění rozptýlených fotonů z Comptonova jevu. Je závislý
na řadě parametrů (energie primárních fotonů, geometrické uspořádání soustavy, tloušťka
a materiál stínění, druh sledovaného účinku ionizujícího záření) [49].
Pro aplikaci v klinické praxi by bylo vhodné proměřit daleko více různých poměrů

aktivit, aby byly fity prováděny více body. Také by bylo vhodné proměřit více hodnot
tloušťky tuků mezi 0 a 4 cm. Pak by byla v podstatě vytvořena tabulka převodních hod-
not pro provedení převodu kontrastu obrazu, který by se získal v nemocnici na planárním
zobrazování, na kontrast lézí, což by byl skutečný kontrast v těle pacienta. Proložené
přímky nejsou přímými úměrami, a tedy se kontrasty obrazu a léze opravdu vzájemně
liší a je důležité se tímto v klinické praxi pro zpřesnění výpočtů souvisejících s provádě-
ním terapie zabývat. Je zajímavé, že pro různé hodnoty kontrastu léze je rovnosti mezi
poměrem kontrastu léze a obrazu dosaženo pro nějakou konkrétní hodnotu tuku.
Při studiu druhé závislosti je opět vidět shoda mezi AP a LAT projekcí. Byly vyneseny

čtyři křivky pro čtyři poměry aktivit jater a pozadí. Nejníže položená křivka odpovídá
situaci, kdy je aktivita pouze ve zdroji a pozadí nezáří, dále jsou křivky uspořádány
dle zvyšujícího se kontrastu. Tedy hodnoty podílu počtu impulsů detekovaných v játrech
ku aktivitě jsou pro danou tloušťku tuku větší pro nižší hodnoty kontrastu. Kromě line-
árního fitu byl zkoušen fit funkcí g(x) = h · e−ix s parametry h a i. Lineární fit se ukázal
jako dostatečný a jednodušší pro praxi.
Stejně jako pro první závislost by pro další možnosti aplikace bylo vhodné simulace

provést pro více tlouštěk tuku, aby bylo získáno vždy více bodů k prokladu. Volbou
většího počtu kontrastů mezi I. a III. kvartilem by byly získány předpisy křivek v závislosti
na poměru aktivit, čímž by opět vznikla praktická a přesná převodní tabulka.
Z výsledných hodnot pro všechny tukové vrstvy je vidět, že poměr počtu detekova-

ných impulsů a aktivity je velice malý (mezi 0,002 a 0,004 %). To je způsobeno špatnou
detekční schopností gama kamery (která byla v Gate definována po vzoru klinicky použí-
vaných kamer). Malé procento fotonů vycházející z pacienta dorazí k hlavě gama kamery
a ještě menší procento z nich projde kolimátory a je skutečně detekováno. Zde je vidět
silný nedostatek současných přístrojů typu gama kamery nebo SPECT pro diagnostiku
pacientů. Aby byl obrázek diagnosticky dostatečný, je nutné podat pacientům daleko
větší aktivitu, než která bude skutečně vidět. Což zbytečně zatěžuje pacienty i perso-
nál ve smyslu radiační ochrany, nezanedbatelná je i cena většího množství radiofarmaka.
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Počáteční hodnoty kolem 0,004 % se s rostoucí tloušťkou tuku zmenšují až na polovinu
díky efektu zeslabení záření.
Nepřesnosti a subjektivita jsou do našeho experimentu vnášeny následujícími cestami.

Na začátku experimentu bylo třeba pracovat s pacientskými planárními snímky a SPECT
vyšetřeními, aby byly stanoveny kvartily kontrastů u pacientů, které byly použity jako
vstup pro simulace v Gate. Zahrnutí většího počtu pacientů a jejich vyšetření by určitě
zlepšila počáteční odhad kontrastů. Dále je zde subjektivita zakreslování jater a pozadí
na planárních snímcích i SPECT pacientů.
V další části byl vytvářen virtuální fantom. Náš fantom byl velmi jednoduchý, jeho

modifikací by bylo možné výsledky velmi zpřesnit. U jater, která jsou velká a zaujímají
velkou část dutiny břišní v řezu, ve kterém se nachází, jsou nepřesnosti způsobené fanto-
mem menší než pro potřebu práce s jinými orgány. Práce s játry byla zvolena, aby bylo
možné se konkrétně zaměřit na jeden orgán. Problematika léčby metastatických lézí v ját-
rech v souvislosti s korekcí na hloubku uložení léze je díky variabilní vrstvě tuku na břiše
u pacientů velmi aktuální.
Posledním krokem bylo zakreslování lézí na výsledky ze simulace, tedy opět jistá

subjektivita zakreslení. Toto zakreslení bylo ovšem daleko jednodušší, než zakreslování
na snímcích pacientů, kdy často nebylo dobře poznat, co přesně na snímku tvoří játra.
V ImageJ se zakreslovala pouze elipsa, což je velmi jednoduché, a tedy to není zatíženo ta-
kovou chybovostí. Poté již byla výsledná data znázorněna graficky a fitována v Gnuplotu,
což je spojeno s chybami fitu, které byly v příslušných částech uvedeny.

6.5 Příklad klinického využití

Metoda navrhovaná v této práci byla demonstrována na příkladu konkrétní pacientky
z FN Motol. Pacientka byla vyšetřena na SPECT/CT po 8 dnech od aplikace terapeutické
aktivity radiofarmaka. Po zakreslení jater na SPECT řezy v programu ve FN Motol byl
stanoven kontrast na 3,84. Podle SPECT/CT snímku byla vrstva tuku kolem trupu pro
AP projekci odhadnuta na 1,7 cm, pro LAT projekci na 1,3 cm.
Jednoduchá korekce na hloubku uložení léze vychází pouze ze vztahu 6.1 pro zeslabení

svazku záření materiálem dané tloušťky. Součinitel zeslabení pro vodu µ = 0, 106 cm−1 [24]
(tímto materiálem bylo aproximováno lidské tělo i pro simulace v Gate). Byl uvažován
úzký svazek, B = 1. Vzrůstový faktor B, který by prováděl opravu na široký svazek,
nelze pro složitost jeho stanovení v rámci této práce určit. Kontrast byl tedy modifikován
faktorem e−µ·x, konkrétně se tímto faktorem kontrast obrazu musí vydělit, aby se získal
skutečný kontrast (označme Kskut), který není zatížen zeslabením záření procházejícím
vrstvou tuku.

Kskut AP =
3, 84

e−0,106·1,7
= 4, 6
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Kskut LAT =
3, 84

e−0,106·1,3
= 4, 4

Korekce podle naší metody využila přepočet podle převodních koeficientů. Pro AP byl
tuk 1,7 cm, byl tedy použit přepis křivky fitu pro tuk 2 cm v AP projekci (označme Kobr

kontrast obrazu a Klez kontrast léze):

Kobr AP = 0, 60 ·Klez AP + 0, 83

Kobr AP − 0, 83 = 0, 60 ·Klez AP

Klez AP =
Kobr AP − 0, 83

0, 60
=

3, 84− 0, 83

0, 60
= 5

Pro LAT projekci byla vrstva tuku 1,3 cm, použil se předpis pro tuk 1 cm v LAT
projekci:

Kobr LAT = 0, 56 ·Klez LAT + 0, 50

Kobr LAT − 0, 50 = 0, 56 ·Klez LAT

Klez AP =
Kobr LAT − 0, 50

0, 56
=

3, 84− 0, 50

0, 56
= 6

Ještě lze ukázat přepočet naměřené aktivity v játrech (ze SPECT pacientky 1117137
impulzů) na skutečnou aktivitu. Kontrast 3,84 je blízký kontrastu 3,5, který odpovídá
poměru aktivit pro III. kvartil pacientských dat, jedná se tedy o křivku pro AP projekci
(označme Am aktivitu měřenou, As aktivitu skutečnou), d tloušťku tuku):

Am AP

As AP

= (−31 · d+ 345) · 10−7

Am AP = As AP · (−31 · d+ 345) · 10−7

As AP =
1117137

(−31 · 1, 7 + 345) · 10−7
Bq = 3, 82 · 1010 Bq

Analogicky pro LAT projekci:

As LAT =
1117137

(−27 · 1, 3 + 330) · 10−7
Bq = 3, 96 · 1010 Bq

Je vidět, že výsledky standardní intuitivní opravy na hloubku uložení léze a výsledky
naší metody se výrazně liší. Nelze bez verifikace naší metody spolehlivě říct, která metoda
poskytuje správnější odhad kontrastu léze v pacientovi. Efekt zeslabení ovšem není jedi-
ným efektem, který průchodem záření lidským tělem nastává. Byla zmíněna nemožnost
stanovení vzrůstového faktoru pro možnost práce se širokým svazkem, kde se uplatňuje
rozptyl záření (to se v lidském těle určitě uplatňuje). Záření ze středu jater taky prochází
vrstvou jater, a to klidně i relativně širokou, případně vrstvou kostí. Ve standardní korekci
na zeslabení, která byla demonstrována jako první, by po průchodu záření větší vrstvou
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těla došlo k většímu zeslabení a tedy větší získané hodnotě skutečného kontrastu, čímž
by se tato hodnota mohla blížit hodnotě stanovené naší metodou. Naše simulační metoda
totiž zeslabení celým tělem, rozptyl, vliv geometrie a další efekty automaticky zahrnuje
a provádí tedy komplexnější korekci. Bylo by ovšem vhodné ji verifikovat a ověřit, zda
poskytuje správné výsledky.
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Závěr

V rešeršní části byly shrnuty základní poznatky o nukleární medicíně se zaměřením
na terapii, byl sepsán postup MIRD formalismu a odvozen dvoukompartmentový mo-
del. Dále byla provedena rešerše aktuální literatury ohledně cílené radionuklidové terapie.
Největší důraz byl věnován terapiím s 131I NaI (léčba benigních onemocnění a diferenco-
vaných karcinomů štítné žlázy) a s 131I mIBG (léčba neuroblastomu a neuroendokrinních
nádorů). Zde byla podrobně sledována dozimetrická doporučení EANM včetně doplnění
o současný výzkum. Od vydání těchto doporučení někdy uběhlo mnoho let a studium
aktuální literatury je tedy nutné i v klinické praxi.
Dále byly shrnuty i další radionuklidové terapie, které jsou v současnosti v České re-

publice dostupné. Zde bylo opět sledováno EANM doporučení spolu s novějšími články.
Jednalo se například o terapie 90Y (léčba Non-Hodgkinova lymfomu nebo hepatocelulár-
ních tumorů), 223Ra (léčba kostních metastáz kastračně rezistentního karcinomu prostaty)
či 177Lu (léčba neuroendokrinních onemocnění dospělých a nově v ČR zaváděná léčba kar-
cinomu prostaty).
V experimentální části jsme se zabývali návrhem optimalizace cílené radionuklidové te-

rapie. Konkrétně se jednalo o terapii 131I mIBG, ale uvedený postup by bylo možné snadno
adaptovat pro další terapie. Zaměřili jsme se na terapii jaterních metastatických lézí, pro-
tože obecně v dutině břišní je napříč pacienty tloušťka tuku velmi variabilní,a proto má
smysl se zabývat korekcí na hloubku uložení léze.
Cíle experimentu byly následující. Nejprve byla analyzována data pacientů ve FN

Motol, jednalo se o planární snímky a SPECT vyšetření. Na každém planárním snímku
či řezu SPECT byla zakreslena celá játra a pozadí v dutině břišní (planární snímky)
respektive v páteři (SPECT) a byl spočten kontrast jater. Data byla roztříděna podle
doby mezi terapeutickou aplikací a vyšetřením. Nejvíce vyšetření bylo provedeno po 6
dnech, proto se vstupem do simulace staly I., II. a III. kvartil kontrastů pro vyšetření
po 6 dnech. Ten posloužil jako vstup do Gate. Chyby mohly vzniknout subjektivním
a neodborným zakreslením jater s lézemi.
Dalším cílem bylo sestavit pro účely experimentu virtuální fantom v Gate. Po inspiraci

komerčními fantomy byl sestaven jednoduchý cylindrický fantom s játry tvaru elipsoidu,
rozměry jater byly odvozeny z učebnice anatomie a rozměry válcového trupu z komerčního
fantomu. V dnešní době jsou vyvíjeny velmi sofistikované fyzické i virtuální fantomy,
se kterými by se dalo pracovat pro zpřesnění provedení tohoto experimentu.
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V třetím a posledním úkolu byly prováděny simulace v Gate s navrženým virtuálním
fantomem a s určenými hodnotami kontrastu lézí pacientů z FN Motol. Výsledkem každé
simulace byly dva snímky (AP a LAT) projekce gama kamerou, která byla v Gate rovněž
definována. Na tyto snímky byla opět zakreslena játra a pozadí a analogicky jako s daty
pacientů byly spočteny výsledné kontrasty jater. Na výslednou nejistotu stanovení koefi-
cientů mělo opět vliv manuální zakreslování ROI v ImageJ. Zakreslení eliptických jater
s kopírováním na další snímky není ovšem tak obtížné jako zakreslování jater u pacientů
v klinických snímcích.
Z dat získaných simulacemi v Gate nás zajímaly převážně dvě závislosti. První byla

závislost kontrastu obrazu na kontrastu léze, druhá pak poměr počtu detekovaných čás-
tic v játrech ku skutečné aktivitě v játrech v závislosti na tloušťce tuku. Obě závislosti
byly vyneseny graficky a prokládány lineárními funkcemi. Každá lineární funkce ovšem
procházela malým počtem bodů, pro zpřesnění námi provedeného experimentu by bylo
vhodné nechat proběhnout více simulací. Tím by byl získán dostatek bodů pro fit a ko-
rekční koeficienty by byly zpřesněny. Simulace jsou na vlastním počítači časové náročné,
ale za využití výpočetních center lze počítat mnoho simulací najednou a poměrně rychle.
Výsledkem našeho experimentu je tedy nalezení korekčních koeficientů pro provedení

korekce na hloubku uložení léze. Námi sestavené tabulky mohou sloužit jako převodní ta-
bulka, ze které lze pro konkrétního pacienta zjistit funkční předpis pro provedení korekce
na hloubku. To by umožnilo přepočítávat kontrast obrazu z gama kamery na skutečný
kontrast lézí v pacientovi. Pomocí druhé závislosti by bylo možné zase přepočítávat počet
detekovaných impulsů na kameře na skutečnou aktivitu. Tento přepočet může zpřesnit
proces plánování a verifikaci terapie. Zpřesněním tohoto procesu dosáhneme zaručení do-
statečného terapeutického účinku za co největší ochrany zdravé tkáně (zabránění nežá-
doucím vedlejším účinkům).
Hloubka uložení léze není jediný problém při plánování a verifikaci cílené radionukli-

dové terapie pomocí planárních snímků. Obdobným postupem by bylo možné stanovit
korekční koeficienty na například různá geometrická uspořádání a vzdálenosti pacienta
a detektoru. K provedení těchto korekcí by bylo možné postupovat velmi podobným
způsobem a dalo by se určitě využít i značné části maker do Gate sepsaných v tomto
experimentu. Také by bylo vhodné námi navrženou metodu verifikovat pomocí fantomo-
vých měření. V další fázi by bylo dobré vyzkoušet námi navrhovaná zpřesnění, například
provádět simulace s anatomií skutečných pacientů za použití nástroje 3D Slicer.
Terapií v nukleární medicíně je řada již zavedených v klinické praxi a také mnoho

zatím ve vědeckém výzkumu či v některých fázích klinických studií. Jedná se o stále se
vyvíjející oblast medicíny a lékařské vědy. Virtuální fantomy a simulační programy jsou
dobrými pomůckami při optimalizacích a zavádění dozimetrie u všech radionuklidových
terapií.
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Tabulky pacientských kontrastů z FN Motol

Vyšetření 8,5 h 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 - 8 d SPECT
0,7 0,5 0,7 0,6 0,4 0,7 0,2 1,2 0,9
1,8 0,5 0,9 0,7 0,4 0,7 0,2 2,0 1,2
1,9 0,6 1,8 1,4 0,7 0,9 0,3 2,4 1,5

0,6 2,9 0,7 1,9 0,6 2,4 2,0
0,7 0,8 2,9 0,6 2,8 2,2
0,7 0,9 0,7 4,6 2,3

1,4 0,7 13,4 2,4
1,4 0,7 2,7
3,4 0,7 2,7

0,8 2,9
0,8 3,2
0,9 3,5
1,5 3,8
2,4 5,2
2,5 23,2
2,5
2,6
3,0
3,6
3,6
3,9
3,9
4,0
6,1
8,9

I. kvartil 0,4 0,7 2,0 2,2
medián 1,8 0,6 0,9 1,0 0,8 0,9 1,5 2,4 2,7
III. kvartil 1,4 3,6 4,6 3,2

Tabulka 4: Kontrasty jaterních lézí vůči pozadí pro SPECT a planární snímky v různých
časových okamžicích po aplikaci radiofarmaka
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SPECT
Játra x poz. páteř Léze x poz. p. Játra x poz. játra Léze x poz. j.

Pacient 1 5,2 19,9 3,5 14,1

PLANÁRNÍ S.
Játra x poz. břicho Léze x poz. b. Játra x poz. játra Léze x poz. j.

Pacient 2 4,9 8,4 3,1 5,6
Pacient 3 4,1 6,9 1,4 2,8
Pacient 4 3,7 9,1 1,1 3,5
Pacient 5 2,0 5,3 0,3 1,8
Pacient 6 1,1 3,1 0,02 1,0
MEDIÁN 3,7 6,9 1,1 2,8

Tabulka 5: Srovnání kontrastu při zakreslení celých jater a lézí zvlášť u planárních a
SPECT snímků

Makra pro simulaci v programu Gate

main.mac

# M A T E R I A L
/gate/geometry/setMaterialDatabase GateMaterials.db
# G A M A C A M E R A G E O M E T R Y
/control/execute SPECT2Heads90.mac
# P H A N T O M /control/execute phantom.mac
# A C T O R S # this actor counts the number of steps, tracks,
events, runs in the simulation.
/gate/actor/addActor SimulationStatisticActor MyActor
/gate/actor/MyActor/save SimStat1.txt
# P H Y S I C S
/gate/physics/addPhysicsList emstandard
/gate/physics/processList Enabled
/gate/physics/processList Initialized
# C U T S /gate/physics/Gamma/SetCutInRegion phantom 5.4 cm
/gate/physics/Gamma/SetCutInRegion collimHEGP 0.22 cm
/gate/physics/Gamma/SetCutInRegion BackCompartment 100 cm
/gate/physics/Electron/SetCutInRegion world 100.0 m
# I N I T I A L I Z A T I O N
/gate/run/initialize
# D I G I T I Z E R
/control/execute Digitizer I131.mac
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# S O U R C E
/control/execute source.mac
# P R O J E C T I O N S
/gate/output/projection/enable
/gate/output/projection/setFileName Proj1
/gate/output/projection/projectionPlane ZX
/gate/output/projection/pixelSizeY 4.42 mm
/gate/output/projection/pixelSizeX 4.42 mm
/gate/output/projection/pixelNumberY 128
/gate/output/projection/pixelNumberX 128
/gate/random/setEngineSeed auto
/gate/application/setTimeSlice 1. s
/gate/application/setTimeStart 0. s
/gate/application/setTimeStop 1. s
/gate/application/startDAQ

Digitizer 131I.mac

# D I G I T I Z E R - modelovani odezvy
/gate/digitizer/Singles/insert adderCompton
/gate/digitizer/Singles/insert adder
/gate/digitizer/Singles/insert readout
/gate/digitizer/Singles/readout/setPolicy TakeEnergyWinner
/gate/digitizer/Singles/readout/setDepth 1
/gate/digitizer/Singles/insert thresholder
/gate/digitizer/Singles/thresholder/setThreshold 328. keV
/gate/digitizer/Singles/insert upholder
/gate/digitizer/Singles/upholder/setUphold 400. keV

HEGP.mac

/gate/SPECThead/daughters/name collimHEGP
/gate/SPECThead/daughters/insert box
/gate/collimHEGP/geometry/setXLength 540 mm
/gate/collimHEGP/geometry/setYLength 66 mm
/gate/collimHEGP/geometry/setZLength 400. mm
/gate/collimHEGP/placement/setTranslation 0. -37.75 0. mm
/gate/collimHEGP/setMaterial Lead
/gate/collimHEGP/vis/setColor white
/gate/collimHEGP/daughters/name hole1
/gate/collimHEGP/daughters/insert hexagone
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/gate/hole1/geometry/setHeight 66 mm
/gate/hole1/geometry/setRadius 1.732 mm
/gate/hole1/placement/setRotationAxis 1 0 0
/gate/hole1/placement/setRotationAngle 90 deg
/gate/hole1/setMaterial Vacuum
/gate/hole1/repeaters/insert cubicArray
/gate/hole1/cubicArray/setRepeatNumberX 53
/gate/hole1/cubicArray/setRepeatNumberY 1
/gate/hole1/cubicArray/setRepeatNumberZ 75
/gate/hole1/cubicArray/setRepeatVector 10.157 0. 5.264 mm
/gate/collimHEGP/daughters/name hole2
/gate/collimHEGP/daughters/insert hexagone
/gate/hole2/geometry/setHeight 66 mm
/gate/hole2/geometry/setRadius 1.732 mm
/gate/hole2/placement/setRotationAxis 1 0 0
/gate/hole2/placement/setRotationAngle 90 deg
/gate/hole2/placement/setTranslation 5.078 0. 2.632 mm
/gate/hole2/setMaterial Vacuum
/gate/hole2/repeaters/insert cubicArray
/gate/hole2/cubicArray/setRepeatNumberX 53
/gate/hole2/cubicArray/setRepeatNumberY 1
/gate/hole2/cubicArray/setRepeatNumberZ 75
/gate/hole2/cubicArray/setRepeatVector 10.157 0. 5.264 mm

phantom.mac

/gate/world/daughters/name phantom
/gate/world/daughters/insert cylinder
/gate/phantom/geometry/setRmin 0 cm
/gate/phantom/geometry/setRmax 15 cm
# pro vrstvu tuku 0 cm máme 15 cm, přidáním 1 cm tuku se vždy zvětší o 1 cm
/gate/phantom/geometry/setHeight 15 cm
/gate/phantom/placement/setTranslation 10 10 10 cm
# pro vrstvu tuku 0 cm máme 10 10 10 cm, přidáním 1 cm tuku se první dvě hodnoty
sníží o 1 cm (9 9 10 cm)
/gate/phantom/setMaterial Water
/gate/phantom/vis/setColor red
/gate/phantom/vis/forceWireframe
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source.mac

/gate/source/addSource liver gps
/gate/source/liver/gps/particle gamma
/gate/source/liver/gps/ene/mono 364.489 keV
/gate/source/liver/setForcedUnstableFlag False
/gate/source/liver/setActivity 1000000000. becquerel # Aktivita jater
/gate/source/addSource background gps
/gate/source/background/gps/particle gamma
/gate/source/background/gps/ene/mono 364.489 keV
/gate/source/background/setForcedUnstableFlag False
/gate/source/background/setActivity 220000000. becquerel
# Aktivita pozadí - 3 možné hodnoty (600000000, 380000000 a 22000000)
#——–CYLINDER————– /gate/source/background/gps/pos/type Volume
/gate/source/background/gps/pos/shape Cylinder
/gate/source/background/gps/pos/radius 15 cm
# pro vrstvu tuku 0 cm máme 15 cm, přidáním 1 cm tuku se zvětší o 1 cm
/gate/source/background/gps/pos/halfz 7.5 cm
/gate/source/background/gps/pos/centre 10 10 10 cm
# pro vrstvu tuku 0 cm máme 10 10 10 cm, přidáním 1 cm tuku se první dvě hodnoty
sníží o 1 cm (9 9 10 cm)
#——— ELLIPSOID ————— /gate/source/liver/gps/pos/type Volume
/gate/source/liver/gps/pos/shape Ellipsoid
/gate/source/liver/gps/pos/halfx 12.5 cm
/gate/source/liver/gps/pos/halfy 7.5 cm
/gate/source/liver/gps/pos/halfz 5 cm
/gate/source/liver/gps/pos/centre 10 10 10 cm
# pro vrstvu tuku 0 cm máme 10 10 10 cm, přidáním 1 cm tuku se první dvě hodnoty
sníží o 1 cm (9 9 10 cm)
/gate/source/background/gps/ang/type iso
/gate/source/background/gps/ang/mintheta 60. deg
/gate/source/background/gps/ang/maxtheta 120. deg
/gate/source/background/gps/ang/minphi 150. deg
/gate/source/background/gps/ang/maxphi 300. deg
/gate/source/liver/gps/ang/type iso
/gate/source/liver/gps/ang/mintheta 60. deg
/gate/source/liver/gps/ang/maxtheta 120. deg
/gate/source/liver/gps/ang/minphi 150. deg
/gate/source/liver/gps/ang/maxphi 300. deg
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SPECT2Heads90.mac

/gate/world/geometry/setXLength 100 cm
/gate/world/geometry/setYLength 100 cm
/gate/world/geometry/setZLength 100 cm
/gate/world/daughters/name SPECThead
/gate/world/daughters/insert box
/gate/SPECThead/geometry/setXLength 54. cm
/gate/SPECThead/geometry/setYLength 16. cm
/gate/SPECThead/geometry/setZLength 40. cm
/gate/SPECThead/placement/setTranslation 0 35 10 cm
/gate/SPECThead/setMaterial Air
/gate/SPECThead/repeaters/insert ring
/gate/SPECThead/ring/setRepeatNumber 2
/gate/SPECThead/ring/setFirstAngle 0 deg
/gate/SPECThead/ring/setAngularSpan -90 deg
/control/execute HEGP.mac
/gate/SPECThead/daughters/name krystal
/gate/SPECThead/daughters/insert box
/gate/krystal/geometry/setXLength 54 cm
/gate/krystal/geometry/setYLength 9.5 mm
/gate/krystal/geometry/setZLength 40. cm
/gate/krystal/placement/setTranslation 0. 0. 0. cm
/gate/krystal/setMaterial NaITl
/gate/krystal/vis/setColor yellow
/gate/krystal/vis/forceSolid
/gate/systems/SPECThead/crystal/attach krystal
/gate/krystal/attachCrystalSD
/gate/SPECThead/daughters/name BackCompartment
/gate/SPECThead/daughters/insert box
/gate/BackCompartment/geometry/setXLength 54. cm
/gate/BackCompartment/geometry/setYLength 75.25 mm
/gate/BackCompartment/geometry/setZLength 40. cm
/gate/BackCompartment/placement/setTranslation 0. 42.375 0. mm
/gate/BackCompartment/setMaterial Air
/gate/BackCompartment/vis/setColor grey
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