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SOUHRN

Ferdová E, Ferda J, Schmiedhuber P, Zá-
hlava J, Walter J, Mukenšnabl P, Skálová 
A, Daum O. 18F–FDG–PET/CT orofaciál-
ních nádorů

Cíl. Staging orofaciálních nádorů je jednou 
z nejobtížnějších úloh zobrazovacích me-
tod díky komplikované anatomi i oblastí 
hlavy a krku a také díky problémům s odli-
šením reaktivně zvětšených a metastaticky 
postižených uzlin na krku. Více než 90 % 
maligních nádorů hlavy a krku jsou dlaž-
dicobuněčné karcinomy s vysokou úrovní 
oxidativní glykolýzy, a tak se hodnocení je-
jich metabolické aktivity pomocí 18F-FDG 
stává jednou z nejefektivnějších indikací 
PET/CT. 
Metoda. Vyšetření jsou prováděna po in-
travenózní aplikaci 18F-FDG. Během ho-
dinové akumulace radiofarmaka nesmí 
vyšetřovaný mluvit a pít, aby se 18F-FDG 
neakumulovala arteficiálně ve svalech,
a tak se minimalizovalo riziko falešně po-
zitivních nálezů. Akvizice PET s vysokým 
rozlišením je následována submilimetro-
vou izotopickou akvizicí dat CT po intra-
venózní aplikaci jódové kontrastní látky. 
Zobrazení hlavy s krkem a zobrazení trupu 
jsou pro zachování optimální kvality pro-
váděna odděleně. 
Výsledky. Mezi 1750 následujícími vyšet-
řeními PET/CT bylo provedeno 105 vyšet-
ření nádorů hlavy a krku u 87 osob. Poměr 
mezi primárním stagingem a restagingem 
byl 3:7. Nejčastějšími indikacemi byl kar-
cinom jazyka (19×) a karcinom slinných 
žláz (19×). Nález 12 případů vzdálených 
metastáz potvrzuje důležitost celotělového 
zobrazení PET/CT v této indikaci.
Klíčová slova: CT, nádory hlavy a krku, 
18F-FDG, PET/CT.

SUMMARY

Ferdová E, Ferda J, Schmiedhuber P, Záhlava 
J, Walter J, Mukenšnabl P, Skálová A, Daum 
O. 18F-FDG-PET/CT of orofacial tumors

Aim. Staging of head and neck tumours is 
one of most difficult tasks in imaging tech-
niques, due to the very complicated head 
and neck anatomy and serious problems 
with the differentiation of reactive enlarged
lymph nodes and lymph nodes involved 
with metastases. Since more than 90 % of all 
malignant tumours of the head and neck are 
squamous-cell carcinomas with high levels 
of oxidative glycolysis, an evaluation of their 
metabolic activity using 18F-FDG is one of 
most effective indications for PET/CT.
Methods. The examination is performed af-
ter intravenous application of the 18F-FDG 
and its accumulation for one hour. Drink-
ing and speaking is restricted during this 
accumulation to prevent artificial muscle 18F-
FDG uptake and to minimize false positive 
findings. In our hospital, high resolution PET
is followed by the sub-milimeter isotropic 
acquisition of CT data after intravenous ap-
plication of an iodinated contrast material. 
The acquisitions of head and neck region and
trunk are performed separately to obtain op-
timal resolution in both regions. 
Results. A 105 examinations of the head and 
neck tumours were performed on 87 patients 
in a group of 1,750 consecutive PET/CT ex-
aminations, and neck tumour examinations. 
The ratio between primary staging and restag-
ing was 3:7. The most frequent indications
were carcinomas of the tongue (19 examina-
tions) and carcinomas of the salivary glands 
(19 examinations). Our 12 findings of distant
metastases confirmed the importance of the
use of whole body PET/CT in this indication.
Key words: CT, head and neck tumors,  
18F-FDG, PET/CT.
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ÚVOD

Nádorová onemocnění hlavy a krku je skupina nádorových 
onemocnění, jíž spojuje lokalizace v topograficky blízkých
oblastech a také převažující výskyt dlaždicobuněčných kar-
cinomů. Dle topografických oblastí se rozdělují maligní ná-
dory této oblasti na nádory rtu, tvářové sliznice, alveolárního 
výběžku čelisti, spodiny dutiny ústní, volné části jazyka, oro-
faryngu, nazofaryngu, hypofaryngu, laryngu, dutiny nosní 
a paranazálních dutin. Nádory mohou být i v pozůstatcích 
žaberních štěrbin nebo vycházet z neuroektodermu (1). 

Společným rysem orofaciálních maligních nádorů je také 
způsob diseminace onemocnění i způsob terapie. Již v do-
bě stanovení diagnózy jsou přítomny metastázy v lokálních 
mízních uzlinách až v 80 % a přibližně 10 % nádorů vytvá-
ří vzdálené metastázy před nebo v průběhu terapie. Léčba 
orofaciálních nádorů je spojena s mnoha úskalími, jejichž 
společným cílem je buď kurativní výsledek, nebo oddálení 
lokální recidivy a prodloužení bezpříznakového přežití (1). 
Chirurgická terapie primární význam u méně pokročilých 
nádorů, u pokročilejších stadií je úspěch terapie podmíněn 
technickými limitacemi resekce nádoru a revize krčních uz-
lin, kdy operabilita nádoru často závisí na invazi nádorů do 
oblasti nervověcévních struktur. K terapii pokročilejších ná-
dorů se využívá i radioterapie a chemoterapie. 

Většina nádorů hlavy a krku je přístupná aspexi a biopsii, 
a tak úloha zobrazovacích metod je v posouzení stagingu. 
Protože více než 90 % všech orofaciálních maligních nádorů 
jsou dlažicobuněčné karcinomy s vysokou úrovní oxidativ-
ní glykolýzy, je možné využít k zobrazení primárního ná-

doru i jeho metastáz pozitronové emisní tomografie (PET)
s aplikací fluorodeoxyglukózy značené 18F (18F -FDG) (2, 3). 
Vzhledem k velmi komplikovaným anatomickým poměrům 
je však třeba pro zobrazení hlavy a krku použít zobrazení 
s vysokým prostorovým rozlišením; tyto požadavky splňuje 
výpočetní tomografie (CT). Nádory hlavy a krku byly vůbec
první indikací, která byla zkoušena u hybridního zobraze-
ní PET/CT na začátku tisíciletí (2). Zavedením hybridních 
přístrojů PET/CT s integrovaným subsystémem PET a mul-
tidetektorovými CT (MDCT) je možné využít k diagnostice 
v oblasti hlavy a krku vynikajícího prostorového rozlišení 
k zobrazení vlastního nádoru, cévního systému hlavy a krku 
i zobrazení splanchnokrania.

Cílem práce je zhodnocení přínosu celotělového  
18F-FDG-PET/CT pro staging orofaciálních maligních ná-
dorů.

MATERIÁL A METODA

Soubor nemocných

Mezi 1750 následujícími 18F-FDG-PET/CT bylo provedeno 
celkem 105 vyšetření u 87 nemocných z indikací nádorové-
ho onemocnění hlavy a krku. Více než dvě třetiny vyšetření 
bylo z důvodu restagingu, pouze jedna třetina byla indiko-
vána před zahájením terapie. Nejčastějšími indikacemi byl 
karcinom volné části jazyka a karcinom slinné žlázy, shodně 
v 19 případech.

Obr. 1A Obr. 1B

Obr. 1C Obr. 1D

Obr. 1. Karcinom jazyka T1N0M0. A, B – pri-
mární staging, fúze PET/CT; C, D – restaging s od-
stupem šesti měsíců po parciální glosektomii 
s lokální recidivou v resekční ploše a ve spodině 
ústní
Fig. 1. Carcinoma of the tongue T1N0M0. A, B 
– Primary staging, PET/CT; C, D – restaging after 
partial glossectomy 6 months previously show-
ing local recurrence in the resection line and in 
the oral cavity bottom
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Obr. 3. Karcinom spodiny úst T4N2M0 infiltrující jazyk a alveolární výběžek mandibuly. A – sagitální PET obraz, B – sagitální CT obraz, rekonstrukce 
pro HRCT skeletu; C – sagitální obraz fúze PET/CT; D – sagitální obraz postižených uzlin, PET, E – CT; F – fúze PET/CT 
Fig. 3. Oral cavity bottom carcinoma N4N2M0 invaded the tongue and alveolar region of the mandible. A – sagittal PET; B – sagittal CT, reconstruc-
tion of HRCT; C – sagittal PET/CT fusion; D – sagittal image of the involved lymph nodes, PET, E – CT; F – PET/CT fusion

Obr. 2A Obr. 2B

Obr. 2C Obr. 2D

Obr. 2. Karcinom orofaryngu T3N2M0. 
A – primární staging, nízký stupeň vaskulari-
zace nádoru na CT je dobrým prognostickým 
faktorem; B – fúze PET/CT, vysoká akumulace 
18F-FDG v kořeni jazyka vpravo a ve střední sku-
pině jugulárních uzlin vpravo a v uzlině zad-
ního trojúhelníku; C, D – regrese nálezu po 18 
měsících od provedení chemo a radioterapie, 
C – CT; D – fúze PET/CT 
Fig. 2. Oropharyngeal carcinoma T3N2M0. 
A – Primary staging, low level of the hypervas-
cularisation on enhanced CT in the tumourous 
tissue is a good prognostic factor; B – PET/CT 
fusion – highly increased 18F-FDG accumula-
tion at the base of the tongue and in the in-
volved middle jugular lymph nodes and lymph 
node in the posterior triangle. C, D – Regres-
sion of the tumour after successful radio and 
chemotheraphy 18 months previously; C – CT, 
D - PET/CT fusion

Obr. 3A Obr. 3B Obr. 3C

Obr. 3D Obr. 3E
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Obr. 4A Obr. 4B Obr. 4C

Obr. 4. Recidiva karcinomu spodiny ústní. Fúze PET/CT ukazující extrémní akumulaci 18F-FDG v nádorové tkáni, přetěžovaný m. styloglossus akumuluje 
18F-FDG jen mírně. A – axiální PET/CT fúze; B – koronární PET/CT fúze; C – sagitální PET/CT fúze
Fig. 4. Reccurent oral cavity bottom carcinoma. Highly increased 18F-FDG was found in tumourous tissue, the mild increase in 18F-FDG accumulation is in 
the overused styloglossus muscle. A – axial PET/CT fusion; B – coronal PET/CT fusion; C – sagittal PET/CT fusion
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Obr. 5. Metastatické postižení pleury u acinocelulárního karcinomu 
parotidy, fúze PET/CT a MIP rekonstrukce PET
Fig. 5. Metastatic involvement of the pleura in acinocellular carci-
noma of the parotis, PET/CT fusion and MIP reconstruction of PET

Technika vyšetření 

Před vlastním vyšetření nemocný přichází nalačno, bez-
prostředně před aplikací 18F-FDG je provedena kontrola 
glykémie, jejíž hladina nemá přesahovat 10 mmol/l. Intra-
venózně, kanylou 20 gauge zavedenou do antekubitální žíly, 
je podáno radiofarmakum v dávce 6 MBq/kg hmotnosti 
pacienta. V průběhu hodinové akumulace nesmí vyšetřo-
vaný mluvit ani pít, aby se minimalizovala akumulace 18F-
-FDG v příčně pruhovaných svalech na hlavě a krku. Po obě 
akumulace je provedena akvizice dat, zvlášť provedená pro 
hlavu a krk a zvlášť pro trup. K vyšetřením je používán pří-
stroj Biograph 16 (Siemens, Knoxville, USA) složený z PET 
subsystému s detektory z lutecium-ortosilikátu (LSO) a ze 
šestnáctiřadého subsystému MDCT.

Jako první se provádí akvizice dat CT. Využíváme pro-
tokolu s kolimací 16 × 0,75 mm s rychlostí posunu stolu 
16 mm/s, tedy faktoru stoupání 1,5. Před započetím skeno-
vání je aplikována kontrastní látka v objemu 60 ml, průtokem 
2,5 ml/s s použitím kontrastní látky s koncentrací 350–400 
mgI/ml. Zpoždění zahájení akvizice dat po započetí aplikace 
kontrastní látky je 25 s. Data CT jsou rekonstruována do cel-
kem čtyřech sad, šíře 5 mm v rozšířené field-of-view 700 mm
pro korekci atenuace PET, šíře 3 mm ve field-of-view 250 mm
pro zobrazení měkkých tkání hlavy a krku, a dvě šíře 1 mm 
jednak s algoritmem rekonstrukce pro měkké tkáně, jednak 
pro HRCT. Obě sady tenkých obrazů je možné využít pro 
izotropní zobrazení jak samotného CT, tak pro fúzované 
zobrazení PET/CT. Následuje pořízení dat PET v rozsahu 
celé hlavy a krku až po oblast supraklavikulární, je využito 
3D akvizice dat s vysokým rozlišením 3 mm. Rekonstruová-
ny jsou obrazy s korekcí i bez korekce atenuace. 

Vzhledem k relativně častému výskytu vzdálených me-
tastáz považujeme za vhodné využít aplikovaného radiofar-
maka k zobrazení PET/CT i v oblasti trupu, CT data jsou 
vhodná i k posouzení častých ostatních komplikací v plic-
ním parenchymu i v dutině břišní. Provádíme akvizici dat 
CT protokolu s kolimací 16 × 0,75 mm s rychlostí posunu 
stolu 16 mm/s, tedy faktoru stoupání 1,5 po podání 80 ml 
k.l, průtokem 3 ml/s. Data jsou rekonstruována ve field-of-

-view 500 mm u diagnostických obrazů, u první sady je po-
užito 5 mm, ostatní sady jsou šíře 1 mm. Pro PET trupu je 
využíváno akvizice podobné jako při vyšetření krku s nižším 
prostorovým rozlišením 5 mm.

Pro evaluaci vyšetření bylo využíváno jednak samostat-
ného CT a PET zobrazení, tak jejich fúze. Při posuzování 
MDCT bylo použito trojrozměrné zobrazení v postproces-
singovém programu, který dovoluje rekonstruovat libovolné 
roviny o libovolné šíři vrstvy. Aby bylo dosaženo optimální-
ho poměru mezi geometrickým rozlišením obrazu a úrovní 
jeho šumu, používáme šíři vrstvy 2,5–3 mm. Pro hodnocení 
tkání jak z pohledu anatomického, tak z pohledu úrovně vas-
kularizace i úrovně akumulace 18F-FDG bylo užíváno fúze 
zobrazení CT a PET. Vzhledem k tomu, že je možné inter-
aktivně měnit poměr mezi zobrazením PET a CT, bylo mož-
né všechna měření i hodnocení provádět on-line v jediném 
softwarovém modulu.
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VÝSLEDKY

Prevalence nádorů hlavy a krku v hodnoceném souboru 
18F-FDG-PET/CT dosahuje 6 %, podrobnosti jsou uvedeny 
v tabulce 1. Jednotlivé diagnózy a počet vyšetření primární-
ho stagingu nebo restagingu jsou shrnuty v tabulce 2. Nej-
většími skupinami vyšetřovaných nádorů byly nádory dutiny 
ústní (volná část jazyka, orofarynx, spodina úst, alveolární 
výběžek čelisti) a slinných žláz. Naše výsledky potvrzují vy-
soký podíl pokročilých stadií (tab. 3), stejně tak vysoký podíl 
progresivního vývoje onemocnění (tab. 4).

DISKUZE

Úroveň akumulace 18F-FDG je hodnocena pomocí maximál-
ních hodnot SUV (standard uptake value) vyskytujících se 
v oblasti zájmu. Jde o parametr, který je vztažen k podané 
aktivitě, glykémii a k tělesným parametrům vyšetřovaného. 
Hodnota SUV napomáhá k objektivizaci hodnocení aku-
mulace jak inter-individuálně, tak intra-individuálně při 
jednotlivých kontrolních vyšetřeních, proto je výhodnější 
hodnocení pomocí SUV než použitím stupnice relativních 
hodnot akumulace (3–8).

Akumulace 18F-FDG v tkáních hlavy a krku je variabilní 
i za normálních fyziologických poměrů (3). Vyšší akumula-
ci 18F-FDG v lymfoidní tkáni Waldayerově mízním okruhu, 
v submandibulární a sublinguální slinné žláze a v oblasti 
hlasových vazů je třeba považovat za normální (3, 5). V příč-
ně pruhovaných svalech se úroveň akumulace liší podle ak-
tuálního i chronického zatížení. V případech asymetrie sva-
lové práce se mohu objevovat nálezy, které jsou v pouhém 
PET obrazu velmi nesnadno interpretovatelné a vedou bez 
komparace s CT k falešně pozitivním nálezům (7, 8). Vari-
abilní akumulace se objevuje i ve štítné žláze, kde je velmi 
závislá akumulace na funkčním stavu parenchymu a také na 
jeho struktuře, především na přítomnosti nodózní přestavby 
ve strumě. U neurastenických osob je relativně častá vysoká 
akumulace v tukové tkáni na hlavě a krku v tzv. hnědé tukové 
tkáni, typická distribuce změn dovoluje její snadné odlišení 
jak na PET tak na fúzovaných PET/CT obrazech (3).

Na krku se velmi často objevují reaktivně zvětšené mízní 
uzliny z důvodu vysoké frekvence zánětlivých afekcí v dutině 
ústní a nosní a také v paranazálních dutinách, u nemocných 
s orofaciálními nádory se často objevují i infikované regre-
sivní změny v nádorové tkáni vyvolávající rovněž reaktivní 
lymfadenopatie bez infiltrace metastázami. Vysoká aktivita
buněk v germinativních oblastech aktivovaných uzlin je zod-
povědná za zvýšení utilizace glukózy v lymfatické tkáni, která 
je doprovázena zvýšením akumulace 18F-FDG (6). Reaktivní 
lymfadenopatie představuje nejzávažnější diferenciálně dia-
gnostický problém při 18F-FDG-PET/CT. Metastaticky infil-
trované mízní uzliny se projevují v případě masivní infiltra-
ce jako hypermetabolická ložiska, v případě mikrometastáz 
však závisí na celkovém objemu nádorové tkáně. Protože 
u malých populací nádorových buněk v difuzně postižených 
uzlinách není možné odlišit mikrometastatické postižení od 
reaktivní lymfadenopatie, jsou tyto případy zodpovědné za 
falešně negativní i falešně pozitivní nálezy (6).

V orofaciálních nádorech se akumulace 18F-FDG ve větši-
ně případů pohybuje ve velmi vysokých úrovních SUV, kdy 
nejsou ojedinělé ani hodnoty vyšší než 15 SUV. Za vysokou 
akumulací 18F-FDG se skrývá fakt, že naprostou většinu 
všech nádorů hlavy a krku – až 90 % – představují dlaždico-

Tab. 1. Prevalence nádorů hlavy a krku 
Tab. 1. Prevalence of the head and neck tumors

Počet  
vyšetřených

Počet osob

Ca dutiny ústní 
%

52 
2,97 %

44   
3,63

Ca jazyka 
%

19
1,09 %

17
1,40 %

Ca slinných žláz 
%

19
1,09 %

14
1,16 %

PET/CT nádorů hlavy a krku 
%

105 
6,00 %

87 
7,18 %

PET/CT všech indikací 
%

1750 
100 %

1211 
100 %

Tab. 2. Výskyt jednotlivých nádorů
Tab. 2. Presence of the tumors types 

Tumor No. Staging Restaging

Ca volné části jazyka 19 10 9

Ca slinných žláz 19 6 13

Ca alveolárního výběžku 15 7 8

Ca spodiny ústní 12 4 10

Ca laryngu 14 2 12

Ca faryngu 6 0 6

Ca paranazálních dutin 4 2 2

basaliom 2 0 2

Ca branchiální cysty 3 0 3

lymfom 2 0 2

melanoblastom 5 0 3

ameloblastom 1 0

Ca ductus thyreoglossus 1 0 1

Ca mastoidních sklípků 1 0 1

neuroektodermální nádor 1 1 0

celkem orofaciální tumory 105 32 73

Tab. 3. Výsledky stagingu 
Tab. 3. Staging results

Diagnóza/paging T2N0M0 T2N1M0 T3N0M0 T3N1M0 T1N2M0 T3N2M0 T4N2M0 T4N2M1

Ca volné části jazyka 1 1 1 4 2 1

Ca slinných žláz 1 1 2 1 1

Ca alveolárního výběžku 2 3 1 1

Ca spodiny ústní 1 3

Ca orofaryngu 1 1

stadium I III III III IV A IV A IV A IV C
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buněčné karcinomy s vysokou aktivitou glukózového přena-
šeče Glut 1, nezávislého na inzulínu (7). Orofaciální dlaždi-
cobuněčné karcinomy jsou vedle melanoblastomu a vysoce 
maligních lymfomů nádory vůbec s nejvyšší úrovní aku-
mulace 18F-FDG. Ve slinných žlázách se objevují i jiné typy 
nádorů – adenokarcinomy, acinocelulární karcinomy apod., 
které však kromě mucinózního adenokarcinomu mají rov-
něž vysokou aktivity aerobní glykolýzy. Kromě v primárním 
nádoru se vysoká akumulace 18F-FDG nachází i v masivně 
infiltrovaných metastaticky postižených uzlinách a v lokál-
ních recidivách nádorů. Relativně častým nálezem je nekró-
za části nádoru i nekrózy v infiltrovaných mízních uzlinách,
která se může projevovat absencí akumulace 18F-FDG, tzv. 
fotopenickým defektem. 

CT obraz orofaciálních nádorů
Pro posuzování vlastní nádorové tkáně i pro hodnocení uz-
lin je vhodné nastavení užšího okénka (střed 0, šíře 250), kdy 
vynikají jednak oblasti nádoru s vyšší vaskularizací ve srov-
nání se svalovými strukturami, jednak je možné detekovat 
případné defekty ve struktuře mízních uzlin. Naproti tomu, 

pokud je hodnoceno šíření nádoru do okolních struktur, ze-
jména takzvaných chirurgicky nebezpečných oblastí, jako 
jsou prostor retrofaryngeální a zejména prostor karotický, je 
nutné použít širšího nastavení okénka (střed 0, šíře 450–500), 
aby byly zřetelné hranice mezi jednotlivými kompartmenty 
(9, 10).

V CT obrazu je významným nálezem zejména hypervas-
kularizace nádorové tkáně, která je společně se vzrůstají-
cí velikostí nádoru a s přítomností metastáz nejvýznamnější 
negativním prognostickým útvarem (1). Vzhledem k tomu, 
že v CT obrazu je velmi dobrý kontrast mezi tukovou tkání 
a svaly jazyka, dna ústní dutiny i svaly krku, je možné pomocí 
posouzení infiltrace tukové tkáně poměrně spolehlivě odlišit
při fúzi s metabolickým PET zobrazením invazi nádoru mezi 
jednotlivými kompartmenty (10, 11). Díky vysoké kvalitě 
náplně cév po dynamické intravenózní aplikaci kontrastní 
látky je možné současně se zobrazením měkkých tkání také 
diferencovat průběh a patologické změny cévního systému 
krku a hlavy (11, 12). Nejdůležitějšími změnami jsou invaze 
do karotického prostoru, který obsahuje a. carotis commu-
nis, interna i externa a žilní struktury, především v. jugularis 
interna a v. retromandibularis, další důležitou strukturou je 
n. vagus. Na invazi do karotického prostoru nejzásadněji zá-
visí možnost chirurgického odstranění nádoru.

Použitím multiplanárních rekonstrukcí (MPR) fúzova-
ného obrazu PET/CT je možné zobrazit jednak nádorovou 
tkáň v libovolné rovině, ale především přesně lokalizovat 
metabolicky aktivní mízní uzliny a posoudit jejich přísluš-
nost k jednotlivým etážím (11–13). Správná lokalizace posti-
žených mízních uzlin je významná pro správné naplánování 
případné krční disekce.

Staging orofaciálních karcinomů 
I když u jednotlivých lokalizací orofaciálních karcinomů 
existují drobné odlišnosti v TNM klasifikaci stagingu ná-
dorů, jsou tyto jen detailní (1). Tabulka 5 ukazuje přehled 
kritérií stagingu.

Velikost nádoru (T) ovlivňuje především jeho největší 
rozměr a dále invaze do okolních struktur. Zatímco rozdíly 
v technické operabilitě nádorů T1–T3 nejsou příliš význam-
né, nádor T4, tedy vrůstající do ostatních struktur má již vý-
razné limitace možností chirurgické terapie. Nádory spodiny 
ústní mohou prorůstat do svalů jazyka nebo do alveolárního 
výběžku, nádory volné části jazyka do spodiny ústní nebo 
do kořene, nádory slinných žláz do svalů, nádor laryngu do 
chrupavek (11). 

Šíření orofaciálních nádorů do uzlin na krku probíhá ve 
směru lymfatické drenáž. Z důvodu možného chirurgického 
přístupu se dělí skupiny uzlin do celkem šesti etáží, jejichž 

Tab. 4. Výsledky restagingu
Tab. 4. Restaging results

Diagnóza/restaging Bez recidivy Regrese Progrese Recidiva Metast. rozsev

Ca volné části jazyka 2 1 4 2

Ca slinných žláz 4 1 1 7

Ca alveolárního výběžku 5 2 1

Ca spodiny ústní 2 1 6

Ca orofaryngu 3 1 8

Tab. 6. Etáže lymfatických uzlin na hlavě a krku
Tab. 6. Lymph nodes etages on the head and neck

I submentální a submandibulární uzliny

II horní jugulární uzliny od báze do jazylky

III střední jugulární uzliny od jazylky po omohyoidní sval

IV dolní jugulární uzliny od omohyoidního svalu po klíční kost

V
uzliny zadního trojúhelníku za sternokleidomastoidním 
svalem

VI parafaryngeální a paratracheální svaly

Tab. 5. Staging nádorů hlavy a krku
Tab. 5. Staging of the head and neck tumors

T1 nádor do 2 cm v největším rozměru

T2 nádor větší než 2 cm a menší než 4 v největším rozměru

T3 nádor větší než 4 cm v největším rozměru

T4 nádor vrůstá do okolních struktur

N0 nejsou přítomny metastaticky postižené uzliny

N1 maximálně jedna stejnostranná uzlina do velikosti 3 cm

N2
jedna uzlina větší než 3 cm, nebo více než dvě metastázy 
velikosti od 3 do 6 mm

N3 minimálně jedna uzlina větší než 6 cm

M0 nejsou přítomny vzdálené metastázy

M1 jsou přítomny vzdálené metastázy
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přehled ukazuje tabulka 6. Pro nádory oblasti dutiny ústní 
je nejdůležitější šíření do etáže I – submentálních a subman-
dibulárních uzlin, do etáže III – uzlin středních jugulárních 
a do uzlin takzvaného zadního trojúhelníku (1, 11).

Vzdálené metastázy se objevují přibližně v 10 % přípa-
dů, častěji je možné je objevit až při restagingu. Nejčastěji 
jsou vzdálené metastázy přítomné u karcinomu jazyka, a to 
v plicním parenchymu a v játrech, u karcinomů příušní žlá-
zy se objevují i metastázy ve skeletu a setkali jsme se i s me-
tastatickým rozsevem na pleuře. Naše zkušenosti ukazují, 
že relativně vysoký podíl vzdálených metastáz je důkazem 
vhodnosti celotělového vyšetření 18F-FDG-PET/CT (14).

18F-FDG-PET/CT spojuje v sobě výhody funkčního mo-
lekulárního zobrazení se všemi přednostmi MDCT. Meto-
da dosahuje vysoké přesnosti v detekci nádorových fokusů 
s relativně vysokou senzitivitou (84%) i specificitou (95%)
i u rekurentních nádorů. Provedení hybridního zobrazení 
může ve srovnání s pouhým PETem bez CT významně snížit 
počet neodůvodněných krčních disekcí i operačních revizí 
bez kurativního výsledku, rozdílná strategie léčby nádoru 
může být zvolena po provedení 18F-FDG-PET/CT až v 12 % 
případů (8).

Pokusy s alternativními radiofarmaky jako 18F-FLT (flu-
orothymidin) byly prováděny ve fázi klinických studií. 
Fluorothymidin je metabolit zapojující se do metabolizmu 
nukleových kyselin, který je indikátorem vysoké replikační 

aktivity ve tkáních. Vzhledem k vysoké aktivitě germinativ-
ních zón mízních uzlin na hlavě a krku je vysoký podíl fa-
lešně pozitivních uzlin (15). 18F-FLT tedy vzhledem k nízké 
specificitě (16,7 %) může významně zvýšit podíl zbytečných
krčních disekcí (15).

Ve srovnání s magnetickou rezonancí 18F-FDG-PET/CT 
netrpí podstatněji nižším rozlišením kontrastu v měkkých 
tkáních ani nižším prostorovým rozlišením. Fúze PET a CT 
nesoucí informace o hypermetabolizmu 18F-FDG a mající 
vynikající prostorové rozlišení dosahuje dle našich zkuše-
ností srovnatelných kvalit zobrazení s MRI s výjimkou od-
lišení invaze nádorů do jednotlivých svalů jazyka a spodiny 
úst. Dosud však nebyly provedeny srovnávací studie mezi 
PET/CT a MRI.

ZÁVĚR
18F–FDG PET CT je u maligních nádorů hlavy a krku me-
todou volby pro primární staging i restaging onemocnění, 
použitím v terapeutickém algoritmu je dosaženo snížení 
počtu nadbytečných chirurgických výkonů. Největší význam 
18F-FDG-PET/CT spočívá ve stanovení rozsahu metastáz 
v mízních uzlinách a dále v diagnostice rekurentních nádorů 
v terénu tkání změněných po krčních disekcích a terapeutic-
kém ozáření.
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