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Úkoly zobrazovacích metod
 Posoudit přítomnost residuálního onemocnění, zhodnotit Posoudit přítomnost residuálního onemocnění, zhodnotit 

jeho vývoj, odpověď na terapii, regeneraci jater etcjeho vývoj, odpověď na terapii, regeneraci jater etc

1320 ml 2115 ml
tj. za 12 měsíců nárůst objemu o 60%



  

Nativně Nativně 

VIBE dynamická studieVIBE dynamická studie

Arteriální fázeArteriální fáze Časná portální fázeČasná portální fáze

Akumulační fáze 10 minAkumulační fáze 10 min Akumulační fáze 20 minAkumulační fáze 20 minPozdní portální fázePozdní portální fáze
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 Hodnocení odpovědi na terapii u solidních nádorůHodnocení odpovědi na terapii u solidních nádorů
 *Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST)*Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST)

 5 mm široké na sebe navazující transversální obrazy CT5 mm široké na sebe navazující transversální obrazy CT
 „„target lesion“ – původní koncepttarget lesion“ – původní koncept

 měřitelné ložisko nad 10 mmměřitelné ložisko nad 10 mm
 Součet maximálnch rozměrů ložisekSoučet maximálnch rozměrů ložisek
 Maximálně 5 v těle a maximálně 2 v jednom orgánuMaximálně 5 v těle a maximálně 2 v jednom orgánu

 „„non-target lesion“ non-target lesion“ 
 Ložiska menší než 10 mm, výpotek v serózních dutináchLožiska menší než 10 mm, výpotek v serózních dutinách

 **WHO kritéria**WHO kritéria
 Dva rozměry v na sebe kolmých směrechDva rozměry v na sebe kolmých směrech
 Problém v reproducibilitě mezi jednotlivými měřeními a různými Problém v reproducibilitě mezi jednotlivými měřeními a různými 

centrycentry
*Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA, et al. New guidlinesto evaluate the response to treatment in solid  tumors. 
European Organization for Research and Treatment of Cancer, National Cancer Institute of the United States, 
National Cancer institutte of Canada. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 205-216
**Miller AB, Hoogstraten B, Staquet M, Wrinkler A. Reporting results of cancer  treatment. Cancer 1981; 47:207-214

RECIST



  

 Complete response (CR)Complete response (CR)
 Zmizení všech „target lesions“Zmizení všech „target lesions“

 Partial response (PR)Partial response (PR)
 Nejméně 30% zmenšení v součtu nejdelších rozměrů „target Nejméně 30% zmenšení v součtu nejdelších rozměrů „target 

lesions“ ve srovnání s baselinelesions“ ve srovnání s baseline
 Progresive disease (PD)Progresive disease (PD)

 Nejméně 20% nárůst v součtu nejdelších rozměrů „target lesions“ Nejméně 20% nárůst v součtu nejdelších rozměrů „target lesions“ 
ve srovnání s baselineve srovnání s baseline

 Nové ložiskoNové ložisko
 Stable disease (SD)Stable disease (SD)

 Změny příliš malé na to aby byla kvalifikována jako PR nebo PDZměny příliš malé na to aby byla kvalifikována jako PR nebo PD

RECIST – „target lesions“

RECIST rozměr WHO plocha



  

RECIST – „non-target lesions“
 Complete response (CR)Complete response (CR)

 Zmizení všech „target lesions“ Zmizení všech „target lesions“ 
 Normalizace hladin nádorových markerůNormalizace hladin nádorových markerů

 Stable disease (SD)Stable disease (SD)
 Persistence jedné nebo více „non-target lesions“ Persistence jedné nebo více „non-target lesions“ 
 Setrvalá hladina nebo zvýšení hladiny nádorových markerůSetrvalá hladina nebo zvýšení hladiny nádorových markerů

 Progresive disease (PD)Progresive disease (PD)
 Objevení se nové „non-target lesion“Objevení se nové „non-target lesion“
 Nepochybná progrese existující „non-target lesion“Nepochybná progrese existující „non-target lesion“



  



  

 RECIST užívá jen jednodimensionální měřeníRECIST užívá jen jednodimensionální měření
 Redukce nebo nárůst objemu není v relaci s RECIST kritériiRedukce nebo nárůst objemu není v relaci s RECIST kritérii

 Complete respons kategorieComplete respons kategorie
 Ačkoliv u pacientů není zřetelná žádná léze až u 80% pacientů je Ačkoliv u pacientů není zřetelná žádná léze až u 80% pacientů je 

přítomna viabilní populace nádorových buněk*přítomna viabilní populace nádorových buněk*
 RECIST kritériaRECIST kritéria

 Problémy u poškození jaterního parenchymu terapiíProblémy u poškození jaterního parenchymu terapií
 Nelze použít pro sledování antineovaskularizační terapie Nelze použít pro sledování antineovaskularizační terapie 

 (imatinib, etc.) – GIST**, HCC, RCC etc.(imatinib, etc.) – GIST**, HCC, RCC etc.
 Nelze použít pro léčbu embolizačníNelze použít pro léčbu embolizační
 Nelze použít pro hodnocení po RFANelze použít pro hodnocení po RFA
 Nelze použít pro chirurgickou léčbuNelze použít pro chirurgickou léčbu

*Benoist S, Brouquet A, Penna C, et al. Complete response of colorectal liver metastases after chemotherapy: 
  does it mean cure? J Clin Oncol 2006; 24:3939-3945
**Choi H, Charnsangavej C, Faria Sc, et al.  Correlation  of computed tomography and positron emission tomograúhy in
Patients with metastatic gastrointestinal stromal tumor treated at a single institution with imatinib mesylate: proposal 
of new computed tomograúhy response criteria. J Clin Oncol 2007; 25:1753-1759

RECIST - problémy



  

Viabilita metastázViabilita metastáz
 Rozdílná struktura metastáz  na CT včetně amorfních kalcifikací Rozdílná struktura metastáz  na CT včetně amorfních kalcifikací 

neznamená non-viabilitu, po úspěšné CHT nízká akumulace neznamená non-viabilitu, po úspěšné CHT nízká akumulace 1818F-FDGF-FDG



  

Biologická terapie
 Terapie potlačující neovaskularizaci nedovoluje používat „klasické Terapie potlačující neovaskularizaci nedovoluje používat „klasické 

postupy“ RECIST, akumulace FDG selhávají – význam VPCT postupy“ RECIST, akumulace FDG selhávají – význam VPCT 



  



  

Účinek hormonální léčby
 Léčba somatostatinovými analogy vyžaduje monitoraci Léčba somatostatinovými analogy vyžaduje monitoraci 

přítomnosti receptorů pomocí přítomnosti receptorů pomocí 111111In-octreotid-SPECT/CTIn-octreotid-SPECT/CT

Limouris GS, Chatziioannou A, Kontogeorgakos D, et al.. Selective hepatic arterial infusion of In-111-DTPA-Phe1-octreotide in Limouris GS, Chatziioannou A, Kontogeorgakos D, et al.. Selective hepatic arterial infusion of In-111-DTPA-Phe1-octreotide in 
neuroendocrine liver metastases. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Oct;35(10):1827-37. Epub 2008 Jun 7. PubMed PMID: neuroendocrine liver metastases. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Oct;35(10):1827-37. Epub 2008 Jun 7. PubMed PMID: 
18536916.18536916.



  

Radiofrekvenční ablace
 Do 48 h v arteriální fázi úzký Do 48 h v arteriální fázi úzký symetrickýsymetrický  hypervaskulariz. lem jako následek   hypervaskulariz. lem jako následek 

termálního insultu, follow up EOB-MRI, MDCT, DECTtermálního insultu, follow up EOB-MRI, MDCT, DECT
Lee SH, Lee Lee SH, Lee JM, Kim KW, et al.  Dual-Energy  Computed Tomography to Assess Tumor Response to Hepatic Radiofrequency Ablation:  JM, Kim KW, et al.  Dual-Energy  Computed Tomography to Assess Tumor Response to Hepatic Radiofrequency Ablation:  
Potential Diagnostic Value of Virtual Noncontrast Images and Iodine Maps. Invest  Radiol. 2010 Sep 17. [Epub ahead of print]Potential Diagnostic Value of Virtual Noncontrast Images and Iodine Maps. Invest  Radiol. 2010 Sep 17. [Epub ahead of print]

Před RFA 48 hodin 4 týdny 24 měsíců



  

Radiofrekvenční ablace
 1818F-FDG-PET/CT – úloha v dif. dg. rekurentního onemocněníF-FDG-PET/CT – úloha v dif. dg. rekurentního onemocnění
Travaini LL, Trifirò G, Ravasi L, et al.. Role of [18F]FDG-PET/CT after radiofrequency ablation of liver metastases: preliminary Travaini LL, Trifirò G, Ravasi L, et al.. Role of [18F]FDG-PET/CT after radiofrequency ablation of liver metastases: preliminary 
results. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Jul;35(7):1316-22. Epub 2008 Mar 13. PubMed PMID: 18338164.results. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Jul;35(7):1316-22. Epub 2008 Mar 13. PubMed PMID: 18338164.



  

Chemoembolizace 
 K posouzení účinku  v delším časovém odstupu postačí dvoufázové CT, výhodou K posouzení účinku  v delším časovém odstupu postačí dvoufázové CT, výhodou 

je DECT s analýzou distribuce jódu  - odlišení hemorhagické nekrózy a residua je DECT s analýzou distribuce jódu  - odlišení hemorhagické nekrózy a residua 
nebo rekurence nádorové tkáněnebo rekurence nádorové tkáně



  

Shrnutí 
 Při chemoterapii RECIST – výhodná automatická analýzaPři chemoterapii RECIST – výhodná automatická analýza
 Při biologické léčbě perfuzní zobrazení v časné odpovědi na terapiiPři biologické léčbě perfuzní zobrazení v časné odpovědi na terapii
 PET/CT u CRC při detekci viability jaterního i mimojaterního postiženíPET/CT u CRC při detekci viability jaterního i mimojaterního postižení
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