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Pankreas



Karcinom pankreatu

Radioterapii zvažujeme:

• U hraničně resekabilních po neoadjuvantní systémové léčbě

• U neresekabilních

• Adjuvantně u resekovaných

• Paliativně u lokálně pokročilých 

• V případě inoperabilní loko/regionální rekurence

Cíle radioterapie:

• Zvýšení šance na R0 resekci v neoadjuvantní indikaci u hraničně resekabilních

• Zlepšení lokální kontroly (snížení rizika rekurence, progrese)

• Paliace negativních symptomů (bolesti, krvácení, poruchy pasáže, obstrukce – reikterus)   

PRIMUM NON NOCERE



Karcinom pankreatu

Režim, dávka:

• 45-54 Gy á 1,8-2,0 Gy na frakci (25-30 frakcí)

• Mírná hypofrakcionace: 36 Gy á 2,4 Gy na frakci (15 frakcí)

• SBRT: 30-45 Gy ve 3 frakcích, 25-50 Gy v 5 frakcích (denně či obden)

• Paliativně 20 Gy/ 4 frakce, 30 Gy/ 10 frakcí, 2x 8 Gy 1x týdně, apod. 

Klinický cílový objem:

• Primární nádor/lůžko tumoru + všechny chirurgické anastomózy

• celý obvod mezenterických cév

• +/- spádové lymfatické uzliny

+/- konkomitantní chemoterapie



RTOG





Hepatocelulární (HCC) a 
intrahepatický cholangiocelulární (IHC) 

karcinom



HCC, IHC

Radioterapii zvažujeme:

• U neresekabilních (z důvodu nádoru či stavu pacienta)

• U pacientů odmítajících operační léčbu

• Alternativa lokální ablační terapie (RFA, TAE, TACE, Radioembolizace, apod.), či při jejich selhání 

Cíle radioterapie:

• Radikální potenciál u lokalizovaných 

• Paliace nežádoucích symptomů onemocnění (lokálního či metastatického)

Child-Pough C
Child-Pough B
Child-Pough A



HCC, IHC

Režim, dávka:

• 50-66 Gy á 2,0 Gy na frakci (25-33 frakcí)

• Mírná hypofrakcionace: 37,5 -72 Gy v 10-15 frakcích

• SBRT: 30-50 Gy ve 3-5 frakcích (40 Gy v 5 frakcích u CH-P B)

• Paliativně 20 Gy/ 4 frakce, 30 Gy/ 10 frakcí, 2x 8 Gy 1x týdně, apod. 

Klinický cílový objem:

• Primární nádorové postižení

• Metastatická ložiska 













Karcinom žlučníku a 
extrahepatických žlučových 

cest



Karcinom žlučníku a žlučových cest 

Radioterapii zvažujeme:

• Adjuvantně u resekovaných (R1-2, N1) 

• U neresekabilních

• Paliativně u lokálně pokročilých 

• V případě inoperabilní loko/regionální rekurence

Cíle radioterapie:

• Zlepšení lokální kontroly (snížení rizika rekurence, progrese)

• Potencionálně radikální u lokalizovaných iresekabilních

• Paliace negativních symptomů (bolesti, krvácení, poruchy pasáže, obstrukce – reikterus)   



Karcinom žlučníku a žlučových cest 

Režim, dávka:

• Pooperačně: 45Gy/25 frakcí s boostem do 50-60 Gy dle radikality operace (R0, R1, R2)

• Iresekabilní: 58-67,5 Gy v 15 frakcích (hypofrakcionace) či normofrakcionace dle OAR a možností 

• SBRT: 30-50 Gy ve 3-5 frakcích

• Paliativně 20 Gy/ 4 frakce, 30 Gy/ 10 frakcí, 2x 8 Gy 1x týdně, apod. 

Klinický cílový objem:

• Primární nádor/lůžko nádoru + spádové lymfatické uzliny

• Metastatická ložiska 

+/- konkomitantní chemoterapie založena na fluoropyrimidinech



Jak ale radioterapii 
provést ?





Fiducial markers



Fiducial markers – biliární stent



Fixace polohy pacienta



Fixace polohy pacienta





CT simulace

2 hodiny před CT lačnit (stejně tak potom před každou frakcí) 

4D respiratory motion management 
• ITV
• fázově specifický gating
• amplitudový gating
• back-up gating
• respiratory tracking

Komprese epigastria k omezení dechové amplitudy 
• NE u Ca pankreatu – duodenum !!!!

Tloušťka CT řezů 2-3 mm

i.v. Kontrastní vyšetření
p.o. kontrast (pak ale vypít odpovídající množství tekutiny před každou frakcí) 











VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)
IMAT (Intensity Modulated Arc Therapy)

Rapid Arc



Stereotaktická radioterapie



Peter Nagy

So mnou nikdy nezostarneš

So mnou nikdy nezostarneš
So mnou nikdy nezostarneš
So mnou – nezostarneš

Práve som sa pevne rozhodol.
Že nikdy viac nezostarnem
Sľúbil som si to a kto by bol
Trochu proti má to márne

Veď musíš to cítiť
že ešte sa to dá zachrániť

Lebo
So mnou nikdy nezostarneš
So mnou nikdy nezostarneš
So mnou – nezostarneš

Len
So mnou nikdy nezostarneš
So mnou nikdy nezostarneš
So mnou – nezostarneš

Keď sa tak na teba pozerám
Nechce sa ti starnúť
Veď cítiš ako z teba ubúda
A krása ťa vyhodí z podnájmu
Musíš to cítiť
že ešte sa to dá zachrániť
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