Wyst¹pienia plakatowe

46/ System zarz¹dzania i weryfikacji lantis jako podstawa organizacji
zak³adu radioterapii
A. Radkowski, R. Mê¿ykowski, R. ¯erañski, J. Minczewska, E.Cieœlak, E. Wasilewska-Teœluk
Zak³ad Opieki Zdrowotnej MSWiA, Zak³ad i Oddzia³ Radioterapii, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):284, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Podstawowym zastosowaniem systemów zarz¹dzania i weryfikacji jest kontrola i rejestrowanie procesu napromieniania pacjentów. Istniej¹ mo¿liwoœci poszerzenia zastosowania systemów v&r. W pracy pokazano doœwiadczenie
Zak³adu Radioterapii w Olsztynie, gdzie organizacja pracy ca³ego zak³adu, od pocz¹tku jego dzia³alnoœci, zosta³a oparta
o system v&r Lantis.
Materia³ i metodyka: Zak³ad Radioterapii w Olsztynie dzia³a od 02.01.2003 r. Zak³ad wyposa¿ony jest w 11-stanowiskowy
system zarz¹dzania i weryfikacji Lantis. Terminale rozmieszczone s¹ w rejestracji (2), w pracowni planowania (2), w gabinetach lekarskich (4) oraz w sterowniach aparatów terapeutycznych i symulatora (3). Ponadto stacje Lantisa wyposa¿one s¹
w oprogramowanie View Station, s³u¿¹ce do ogl¹dania i opracowywania obrazów. W systemie prowadzona jest pe³na historia
choroby pacjenta. Wprowadzane s¹ dane osobowe, diagnoza, wywiad, wyniki badañ, przebieg leczenia oraz follow-up.
System umo¿liwia generowanie zak³adowych dokumentów takich jak karty wypisowe, karty informacyjne, listy itp. System
Lantis jest wykorzystywany do sporz¹dzania grafików pracy akceleratorów i symulatora, grafików pracy personelu oraz grafików dla pacjentów. Grafik jest na bie¿¹co aktualizowany i mo¿e byæ kontrolowany pod k¹tem statusu pacjenta (pacjent
oczekuj¹cy, nowy, koñcz¹cy leczenie, przerwa w leczeniu). Karta napromieniañ pacjenta jest sporz¹dzana w postaci elektronicznej, a poszczególne wpisy s¹ zatwierdzane podpisem elektronicznym. Wydruk karty jest podpisywany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zarz¹dzeniami. Po otrzymaniu przez pacjenta kolejnej frakcji do karty dodrukowywany jest wpis zawieraj¹cy
informacje na temat wyeksponowanych pól. Na podstawie wprowadzanych danych istnieje mo¿liwoœæ sporz¹dzania dowolnych raportów, s³u¿¹cych do opracowañ statystycznych i ekonomicznych. Odpowiednie ustawienie praw dostêpu dla poszczególnych pracowników zapewnia automatyczne spe³nienie znacznej czêœci wymagañ programu zapewnienia jakoœci.
Wyniki i wnioski: System Lantis jest narzêdziem pozwalaj¹cym na sprawne zarz¹dzanie i organizacjê pracy zak³adu
radioterapii, nie tylko w zakresie napromieniania pacjentów. System Lantis stanowi wa¿ny element systemu zapewnienia jakoœci.

47/ Rola technika planuj¹cego w napromienianiu TBI
S. Bacia, J. Halemba, L. Misztal
Zak³ad Planowania Radioterapii i Brachyterapii, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie, Oddzia³ w Gliwicach
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):284, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: W Centrum Onkologii w Gliwicach przygotowaniem chorych do radioterapii zajmuj¹ siê technicy Zak³adu Planowania Radioterapii i Brachyterapii. Celem pracy jest przedstawienie procedur przygotowania chorego jak i realizacja TBI
z punktu widzenia technika planuj¹cego.
Materia³ i metoda: Chory w technice napromieniania TBI jest po³o¿ony na stole specjalnie opracowanym i przygotowanym
do tej techniki. W celu unieruchomienia pacjenta stosuje siê materac pró¿niowy ³¹cznie z mask¹ termoplastyczn¹. Os³ony
indywidualne s¹ mocowane na specjalnych uchwytach, które umo¿liwiaj¹ ich przesuwanie w osi poziomej i pionowej.
Wyniki i wnioski: Zastosowanie materaca pró¿niowego wraz z mask¹ termoplastyczn¹ zwiêksza prawdopodobieñstwo
powtarzalnego u³o¿enia chorego w czasie kolejnych frakcji napromieniania, skróci³ siê równie¿ ca³kowity czas trwania zabiegu
(z 6 do 3 godzin). Zastosowanie tej metody wp³ynê³o bez w¹tpienia na poprawê komfortu chorego w czasie trwania zabiegu
TBI. Dotychczas tê metodê stabilizacji chorego zastosowano w ok. 10 zabiegach TBI. Uk³adanie i naœwietlanie pacjenta
w kolejnych dniach jest odtwarzalne i precyzyjne co pozwala na zmniejszenie iloœci zdjêæ weryfikacyjnych rtg z 20 szt. do 5 szt.,
co pozwala obni¿yæ koszty leczenia.
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48/ Wielkopolskie Centrum Onkologii - jakoœæ i bezpieczeñstwo w radioterapii
M. Sikorska, G. Kapica, M. Kêdzia-Tylman
Wielkopolskie Centrum Onkologii , ul. Garbary 15 , 61- 866 Poznañ
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):285, wyst¹pienie plakatowe

Wstêp: Wœród procedur sprawdzaj¹cych oraz podnosz¹cych jakoœæ radioterapii w naszym oœrodku, wymieniæ mo¿na:
kontrolê dokumentacji napromieniania, dozymetriê in vivo oraz wykonywanie zdjêæ kontrolnych.
Cel: G³ównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod pozwalaj¹cych na poprawienie jakoœci us³ug radioterapeutycznych oraz unikniêcie lub szybkie wykrycie ewentualnych b³êdów w radioterapii.
Metody: 1. Kontrola dokumentacji przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich odbywa siê jeszcze przed dopuszczeniem
pacjenta do radioterapii. Polega on na sprawdzeniu obliczeñ dokonywanych komputerowo w pracowni planowania leczenia.
Weryfikacji planu leczenia dokonuje fizyk medyczny. Podpisem autoryzuje ona zgodnoœæ obliczeñ. Drugi etap, odbywa siê
po piêciu frakcjach radioterapii pacjenta. Polega on na sprawdzeniu zgodnoœci wpisu techników z planem leczenia. Kontrolê
t¹ powtarza siê przy ka¿dej zmianie etapu leczenia oraz przed piêcioma ostatnimi sesjami napromieniania. 2. Dozymetria
in vivo - pomiar dawki wykonywanej podczas naœwietlania pacjenta przez technika specjalnie do tego wyznaczonego.
Pomiaru takiego dokonuje siê standardowo dwa razy lub przy ka¿dej zmianie etapu leczenia. W razie ewentualnych niezgodnoœci, ka¿d¹ dozymetriê powtarza siê w obecnoœci lekarza i fizyka. Ka¿dy aparat posiada swój dozymetr. 3. Wykonywanie
zdjêæ kontrolnych, odbywa siê na ka¿dym aparacie terapeutycznym obowi¹zkowo dwa razy w trakcie leczenia lub dodatkowo
przy zmianie sposobu leczenia. Lekarz akceptuje zgodnoœæ tego co zaplanowa³ z uzyskanym zdjêciem przy pierwszym centrowaniu. Zdjêcia wykonuje siê w sposób tradycyjny z u¿yciem kaset rtg na aparatach takich jak: Theratron, Neptun, Mevatron
lub bardziej nowoczesny w postaci portalu np. na Clinacu. Istnieje tu mo¿liwoœæ porównania uzyskanego portalu z portalem
wykonanym na symulatorze podczas symulacji.
Wnioski: Powy¿sze metody kontroli jakoœci w naszym oœrodku, pozwalaj¹ niew¹tpliwie na zwiêkszenie bezpieczeñstwa
pacjenta, podniesienie standardów jego leczenia, szybkie wychwytywanie b³êdów. Stosowanie tych metod jest mo¿liwe dziêki
œcis³ej wspó³pracy lekarza, technika i fizyka. Proces takiej integracji, odbywa siê w naszym oœrodku ju¿ od paru lat i przynosi
pozytywne wyniki.

49/ Pozycjonowanie i unieruchamianie pacjentów w radioterapii
M. Kuta, D. Wilk
Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznañ
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):285, wyst¹pienie plakatowe

Celem pracy jest prezentacja metod unieruchamiania i pozycjonowania pacjentów w radioterapii. W ca³ym procesie
radioterapii jednym z czynników, które maj¹ wp³yw na wynik leczenia jest prawid³owe u³o¿enie pacjenta i zapewnienie du¿ej
dok³adnoœci oraz powtarzalnoœci kolejnych seansów terapeutycznych. Mo¿na to zrealizowaæ przy pomocy specjalnych
przyrz¹dów takich jak podstawki sutkowe, systemy do unieruchamiania miednicy, g³owy i szyi, maski z tworzyw termoplastycznych. S¹ to urz¹dzenia i metody powszechnie stosowane, bez których wspó³czesna radioterapia nie mog³aby realizowaæ
stawianych sobie celów.
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50/ Ocena interpretacji wybranych terminów stosowanych w radioterapii onkologicznej na przyk³adzie grupy techników radioterapii
A. Machtyl, P. Milecki, I. Machtyl, P. Puczkarski
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznañ
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):286, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Radioterapia stanowi ten dzia³ medycyny, gdzie œcis³a wspó³praca pomiêdzy lekarzem, fizykiem i technikiem warunkuje
pe³ne wykorzystanie tkwi¹cych mo¿liwoœci. Z tego te¿ wzglêdu istnieje koniecznoœæ zapewnienia swobodnego przep³ywu
informacji niejednokrotnie opieraj¹cej siê na specyficznych okreœleniach, czy stosowanych skrótach, których identyczna
interpretacja przez wspomniane podmioty stanowi niezbêdny warunek prawid³owej komunikacji. Dlatego te¿ celem pracy jest
ocena ogólnego stanu wiedzy w tym zakresie w odniesieniu do grupy techników radioterapii onkologicznej w Wielkopolskim
Centrum Onkologii.
Materia³ i metody: Dla potrzeb analizy przeprowadzono anonimow¹ ankietê wœród techników radioterapii pracuj¹cych
w naszym centrum, którzy s¹ bezpoœrednio zaanga¿owani w proces napromieniania jak równie¿ jego przygotowania. Pytania
zawarte w ankiecie zosta³y przygotowane przez onkologa radioterapeutê, fizyka medycznego oraz technika radioterapii.
Ankieta obejmowa³a 26 pytañ zwi¹zanych zarówno z zagadnieniem planowania radioterapii jak i leczenia napromienianiem
(przyk³ady): 1. Jak zinterpretujesz nastêpuj¹ce skróty IMRT?, 3D CRT?, GTV?, CTV?, EPID?, MLC? 2. Radioterapia elektywna
(profilaktyczna) uk³adu ch³onnego szyi ma na celu: - zniszczenie ewentualnych mikroprzerzutów, - podwy¿szenie dawki frakcyjnej w obrêbie guza przerzutowego na szyi, - zniszczenie ognisk makroskopowych.
Wyniki: Ogó³em w analizie uczestniczy³o 24 spoœród 32 techników (76%), 2 osoby (6%) nie wyrazi³y chêci udzia³u, 2 osoby
(6%) przebywa³y na zwolnieniu lekarskim, a 4 (12%) na urlopie wypoczynkowym. Najwiêksze problemy bior¹cym udzia³ w ankiecie stwarza³y pytania dotycz¹ce aspektów klinicznych radioterapii. Ogó³em poœród wszystkich pytañ zawartych w ankiecie
uzyskano 56% prawid³owych odpowiedzi. Niemniej wyniki ankiety wskazuj¹ na potrzebê dalszego i ci¹g³ego poszerzania
wiedzy równie¿ wœród techników radioterapii w naszym centrum.

51/ Poprawa jakoœci radioterapii poprzez kontrolê portalow¹ w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
M. Kubiak, M. Grzela, K. Majewska, T. Morgaœ
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):286-7, wyst¹pienie plakatowe

Podstawowym celem radioterapii jest eliminacja komórek nowotworowych obecnych w obszarze okreœlanym przez 50 i 62
Raport ICRU jako kliniczny obszar tarczowy (CTV) oraz ochrona otaczaj¹cych tkanek prawid³owych. Ustalenie obszaru
do napromieniania wymaga uwzglêdnienia dodatkowego obszaru okreœlanego jako planowany obszar tarczowy (PTV).
Uwzglêdnia on geometriê wi¹zki promieniowania, ruchomoœæ i zmiany kszta³tu narz¹dów oraz tzw. b³êdy set-up (geometryczne). Wœród b³êdów set-up wyró¿nia siê b³êdy randomowe (przypadkowe) i b³êdy systematyczne.
B³êdy set-up - s¹ to ró¿nice pomiêdzy rzeczywistym a planowanym u³o¿eniem napromienianego obszaru chorego w obszarze
wi¹zki promieniowania. Zwi¹zane s¹ one miêdzy innymi z rodzajem unieruchomienia chorego, ruchomoœci¹ skóry w obszarze
napromienianym, dok³adnoœci¹ pracy techników radioterapii. B³êdy randomowe (przypadkowe) - s¹ to ró¿nice w napromienianiu poszczególnych frakcji w ci¹gu ca³ego cyklu leczenia. B³êdy systematyczne - s¹ to ró¿nice pomiêdzy planowanym
u³o¿eniem chorego a u³o¿eniem w ci¹gu ca³ego cyklu leczenia. B³êdy set-up mog¹ byæ wykrywane i mierzone przy u¿yciu
zdjêæ sprawdzaj¹cych tradycyjnych (portal imaging) lub za pomoc¹ portali elektronicznych (electronic portal imaging) wykonywanych na aparacie terapeutycznym. Planowane u³o¿enie napromienianego obszaru chorego rejestrowane jest podczas
symulacji wi¹zek promieniowania oraz mo¿liwe do odtworzenia przez tzw. DRR (digitally reconstructed radiograph) rekonstrukcjê radiograficzn¹. Sprawdzamy, czy wzajemne po³o¿enie wi¹zki terapeutycznej i pacjenta jest zgodne z przygotowanym
planem leczenia. Oceniamy wzajemne po³o¿enie granic pola napromieniania i punktu centrowania wzglêdem struktur kost-
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nych pomiêdzy zdjêciem z symulatora i zdjêciem z aparatu terapeutycznego. Celem oceny b³êdu set-up porównuje siê
struktury anatomiczne, najczêœciej kostne, widoczne na zdjêciach wykonanych podczas symulacji i na cyfrowej rekonstrukcji
obszaru napromienianego ze strukturami anatomicznymi uwidocznionymi na portalu. B³êdy te okreœlane s¹ na podstawie
na³o¿enia struktur anatomicznych wrysowanych na obrazie z symulatora i na portalu. Do analizy trójwymiarowej powtarzalnoœci napromieniania (oœ X, Y, Z) portale wykonywane musz¹ byæ w dwóch projekcjach prostopad³ych.
Na plakacie przedstawiono szczegó³owe zalecenia dotycz¹ce oceny b³êdów oraz terminy wykonywania i sprawdzania zdjêæ
kontrolnych w wyznaczonych obszarach (g³owa i szyja, klatka piersiowa, miednica, pola p³aszczowe) i wyniki.

52/ Kliny dynamiczne, dozymetria i kontrola jakoœci
K. Che³miñski, W. Bulski, J. Rostkowska, M. Kania
Centrum Onkologii, Warszawa
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):287, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Wspó³czesne akceleratory medyczne posiadaj¹ opcjê kszta³towania wi¹zki promieniowania okreœlan¹ jako kliny dynamiczne. Jest to pewna forma modulacji intensywnoœci dawki. Kliny dynamiczne, które zastêpuj¹ stosowane od dawna kliny
fizyczne, stawiaj¹ przed u¿ytkownikiem nowe problemy dozymetryczne i wymagaj¹ opracowania zasad zapewnienia jakoœci.
Zagadnienie to jest tematem niniejszego opracowania.
Materia³ i metody: Pomiary rozk³adów dawki wykonano dla akceleratorów Clinac 2300 CD firmy Varian dla energii promieniowania 6 i 15 MV. Pomiary wykonano za pomoc¹ liniowego uk³adu komór jonizacyjnych, Linear Chamber Array LA48 firmy PTW,
oraz za pomoc¹ filmów dozymetrycznych typu X-Omat i EDR-2 firmy Kodak. Przeprowadzono badanie charakterystyki dozymetrycznej filmów w szerokim zakresie wielkoœci dawek i parametrów pól. Wyniki pomiarów porównano z wynikami obliczeñ
z systemów Helax i CadPlan.
Wyniki: Pocz¹tkowo stwierdzono znaczne ró¿nice pomiêdzy pomiarami a rozk³adami dawki obliczonymi przez obydwa
systemy dla niektórych wielkoœci pól. Zaobserwowano, i¿ wzglêdne ró¿nice w poziomie dawki by³y tym wy¿sze im wiêksze by³y
wymiary pola, im wiêkszy by³ k¹t ³ami¹cy klina oraz im ni¿sza by³a energia promieniowania. W wyniku nawi¹zanej wspó³pracy
z producentami tych systemów uzyskano od nich modu³y obliczeniowe, które znacznie zredukowa³y pojawiaj¹ce siê rozbie¿noœci z poziomu 5.5% i 8% odpowiednio dla energii 6 i 15 MV dla klinów 60 do poziomu poni¿ej 2%.
Wnioski: Przeprowadzona w szerokim zakresie kontrola jakoœci opcji klinów dynamicznych w przyspieszaczach Clinac 2300
CD pozwoli³a na doprowadzenie do zgodnoœci pomiarów i obliczeñ wymaganej dla zapewnienia jakoœci radioterapii. Pomiary
dozymetryczne klinów dynamicznych musz¹ znaleŸæ siê w zaleceniach dla okresowych kontroli akceleratorów medycznych.
W ramach grantu KBN 6PO5B 06721 (2001-2004).

53/ Trendy czasowe odtwarzalnoœci u³o¿enia pacjentów leczonych
z powodu nowotworów piersi po mastektomii, ginekologicznych i prostaty
A. D¹browski, P. F. Kuko³owicz, N. Paczkowski
Zak³ad Fizyki Medycznej, Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwiñskiego 3, 25-734 Kielce
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):287-8, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Okreœlenie trendów czasowych w procedurze odtwarzalnoœci u³o¿enia pacjentów leczonych wi¹zkami zewnêtrznymi
z powodu nowotworu piersi, prostaty i nowotworów ginekologicznych.
Materia³ i metodyka: Analizê trendów czasowych przeprowadzono dla trzech lokalizacji: piersi, prostaty i ginekologii. W celu
wykrycia ró¿nicy w u³o¿eniu pacjenta wykonano badanie dla 18 pacjentek leczonych z powodu nowotworów piersi po mastektomii (technika ³¹cz¹ca wi¹zkê promieniowania fotonowego z wi¹zk¹ promieniowania elektronowego), 11 pacjentek leczo-
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nych z powodu nowotworów ginekologicznych (technika box) i 10 pacjentów leczonych z powodu nowotworu prostaty
(technika 3 polowa, pole AP i dwa klinowane przeciwleg³e pola boczne). Dla pacjentek leczonych z powodu nowotworów
piersi zdjêcia portalowe wykonano tylko dla pola fotonowego. Dla pacjentów leczonych z powodu nowotworów ginekologicznych i prostaty wykonano po jednym zdjêciu portalowym dla pola przednio-tylnego i pola bocznego. Wykonano 82, 129
i 112 zdjêæ portalowych dla pacjentów leczonych z powodu piersi, ginekologicznych i prostaty. Zdjêcia wykonane na symulatorze terapeutycznym wybrano jako zdjêcia referencyjne. Dla ka¿dego pacjenta i ka¿dej osi wykonano analizê odtwarzalnoœci
u³o¿enia pacjenta w funkcji czasu. Linia prostej dopasowania do powsta³ej na wykresie krzywej reprezentuje trend czasowy
w ró¿nicy w u³o¿eniu pacjenta. Nachylenie ka¿dej krzywej liniowego dopasowania testowano testem T-Studenta dla poziomu
istotnoœci 5%.
Wyniki: Nie stwierdzono wystêpowanie trendów czasowych. Dla 1 pacjentki leczonej z powodu nowotworu piersi odtwarzalnoœæ u³o¿enia znacz¹co pogorszy³a siê, w ostatnim tygodniu leczenia ró¿nica osi¹gnê³a wartoœæ 8.5 mm (kierunek boczny). Dla innych pacjentów poziom reagowania nie zosta³ przekroczony.
Wnioski: Kontrola geometrii napromieniania nie stwierdzi³a istnienia trendów czasowych powtarzalnoœci napromieniania.
W jednym przypadku na 49 stwierdzono, ¿e dok³adnoœæ u³o¿enia pacjenta uleg³a znacznemu pogorszeniu w czasie trwania
leczenia.

54/ Ocena precyzji radioterapii w regionie g³owy i szyi w oparciu o pomiary b³êdów u³o¿enia
G. WoŸniak
Centrum Onkologii - Instytut, Oddzia³ w Gliwicach
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):288, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Ocena precyzji napromieniania w rejonie g³owy i szyi w oparciu o wyniki pomiarów niezgodnoœci obrazów
weryfikacyjnych od wysymulowanych przed leczeniem.
Materia³ i metoda: Dokonano pomiarów niezgodnoœci geometrycznych 390 pól napromieniañ nowotworów regionu g³owy
i szyi. Oceniano odchylenie obrazów portalowych w osi X oraz Y, od obrazów symulacyjnych sprzed leczenia u 210 chorych.
Korelacje pomiêdzy parametrami oceniano u¿ywaj¹c testu Spearmana i regresji logitowej.
Wyniki: Œrednie odchylenie w osi X dla wszystkich lokalizacji wynios³o 2.12 mm (SD 2.45), natomiast w osi Y wynios³o 2.31 mm
(SD 2.78). Œrednia wartoœæ ró¿nicy miêdzy dawk¹ zmierzon¹, a zaplanowan¹ wynios³o 0.21%. Analiza Spearmana wykaza³a
znamienn¹ statystycznie korelacjê miêdzy przesuniêciem w osi X i Y, a wielkoœci¹ pola napromieniania (p=0.03 i p=0.001).
Nie wykazano korelacji miêdzy przesuniêciami w osiach X i Y a wynikami pomiarów DIV. Regresja logitowa dowiod³a, ¿e przesuniêcia w osi X i Y dla pól napromienianych zlokalizowanych w obrêbie szyi s¹ wiêksze, ni¿ dla pól obejmuj¹cych mózgoczaszkê i twarzoczaszkê.
Wnioski: 1. Stosowany system unieruchomienia w obrêbie g³owy i szyi zapewnia zadowalaj¹c¹ dok³adnoœæ u³o¿enia
we wszystkich osiach. 2. Przesuniêcie pól napromienianych wzglêdem symulowanych przed leczeniem w osi X i Y zale¿y
od umiejscowienia nowotworu.

55/ Porównanie w³aœciwoœci dozymetrycznych systemów Portal Vision
LC250 i aS500
B. WoŸniak, M. Ganowicz, A. Bekman
Zak³ad Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii - InstytutOddzia³ w Gliwicach, ul. Wybrze¿e Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):288-9, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: W ostatnich latach obserwuje siê dynamiczny rozwój systemów obrazowania typu Portal Vision (PV) stosowanych
w celu weryfikacji u³o¿enia pacjenta w trakcie seansu napromieniania. Nowsze systemy obrazowania PV daj¹ wiêksze
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mo¿liwoœci g³ównie w zakresie jakoœci uzyskanego obrazu. W przypadku wykorzystywania urz¹dzenia do celów dozymetrycznych niezbêdne jest zbadanie w³asnoœci fizycznych i dozymetrycznych ka¿dego z systemów. Celem pracy jest porównanie dwóch typów PV pod k¹tem ich zastosowania do pomiaru dawki.
Materia³ i metodyka: Do badañ wykorzystano PV: LC250 - zbudowany z matrycy komór jonizacyjnych oraz aS500, gdzie
detektorem jest amorficzny krzem. Zbadano stabilnoœæ i powtarzalnoœæ sygna³u (w powi¹zaniu z pomiarami mocy dawki wykonanymi komor¹ jonizacyjn¹ w fantomie sta³ym), oraz zale¿noœci sygna³u detektora od rozmiaru pola, gruboœci napromienianego obszaru i odleg³oœci od Ÿród³a (do których dopasowano funkcje matematyczne). Wszystkie pomiary wykonano
dla wi¹zki fotonowej z liniowego przyspieszacza elektronów Cl2300EX (Varian) o napiêciu przyœpieszaj¹cym 6 MV.
Wyniki: Oba systemy PV charakteryzuj¹ siê dobr¹ powtarzalnoœci¹ i stabilnoœci¹ sygna³u w czasie (w granicach 1%).
Charakterystyki badanych urz¹dzeñ ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ i nie mo¿na ich opisaæ tymi samymi funkcjami matematycznymi.
Wnioski: Zarówno PV typu LC250 jak i aS500 mog¹ byæ wykorzystane do celów dozymetrycznych. W przypadku PV z matryc¹
komór jonizacyjnych zaobserwowano zniekszta³cenia obrazu profilu wi¹zki przy ustawieniu g³owicy aparatu innym ni¿ 0 lub
180 stopni.

56/ Monitorowanie i pomiary elementarn¹ czêœci¹ Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ w radioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii
M. Bogusz-Osawa, J. Malicki, J. Kierzkowski
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznañ
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):289, wyst¹pienie plakatowe

Wstêp: Raporty Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej jednoznacznie wskazuj¹, ¿e bezpoœredni¹ przyczyn¹ wszystkich zdarzeñ radiacyjnych zwi¹zanych z radioterapi¹, szczególnie tych najgroŸniejszych, w których wyst¹pi³y skutki œmiertelne
jak incydenty w Goiani i Saragossie, by³y uchybienia, a nawet brak spe³nienia elementarnych wymagañ i standardów zapewnienia jakoœci bezpiecznego napromieniania. Odnosi³y siê one nie tylko do aspektów technicznych ale i strukturalno-organizacyjnych. Dzia³ania w zakresie zapewnienia jakoœci oraz systematyczna i prawid³owa kontrola jakoœci pracy ludzi oraz aparatów zapewnia rzeteln¹ i prawid³ow¹ terapiê za pomoc¹ promieniowania jonizuj¹cego. Usuwa wszelkie mo¿liwe niezgodnoœci jakie mog¹ powstaæ podczas napromieniania. Powoduje, ¿e pacjent jest poddany terapii w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami leczenia choroby. Ponadto gwarantuje sprawnoœæ i skutecznoœæ funkcjonowania aparatu. Wynika to bowiem
z faktu, posiadania przez pracowników œciœle i jasno sprecyzowanych schematów dzia³ania w okreœlonych sytuacjach,
co w du¿ej mierze eliminuje mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdu, generuj¹cego jednoznacznie pojawienie siê zagro¿enia.
Cel pracy: Celem pracy jest opracowanie procedury kontroli i pomiarów procesu radioterapii w Wielkopolskim Centrum
Onkologii.
Materia³ i metody: Powo³any przez Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Zespó³ ds. Zapewnienia i Kontroli Jakoœci
w Radioterapii, za jeden z celów poprawy œwiadczeñ medycznych przyj¹³ opracowanie procedury kontroli i pomiarów procesu
radioterapii. W tym celu przeanalizowano etapy pomiarów i kontroli procesu radioterapii jak równie¿ przestudiowano istniej¹ce
akta prawne oraz literaturê przedmiotu.
Wyniki: Wynikiem prac Zespo³u by³o opracowanie procedury kontroli i pomiarów procesu radioterapii.
Wnioski: Proces zapewnienia jakoœci, a wraz z nim kontrola jakoœci pozwala na sprawne, skuteczne i wydajne u¿ytkowanie
aparatury. Ogranicza jej awaryjnoœæ i czas przestoju z powodu uszkodzeñ. Praca aparatu i personelu jest bowiem stale monitorowana i kontrolowana wed³ug wczeœniej przyjêtych procedur i instrukcji. Natomiast w przypadku stwierdzenia odchyleñ
od za³o¿onego standardu podejmowane s¹ dzia³ania, umo¿liwiaj¹ce usuniêcie problemu zanim siê on pojawi.

Rep Pract Oncol Radiother 9(S2)2004

S289

Wyst¹pienia plakatowe

57/ Dozymetria in vivo asymetrycznych wi¹zek promieniowania X stosowanych w napromienianiu nowotworów regionu g³owy i szyi
R. Mê¿ykowski, R. ¯erañski, P. Szczêsny, J. Minczewska
Zak³ad i Oddzia³ Radioterapii, Zak³ad Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):290, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: W pracy przedstawiono doœwiadczenie w przeprowadzaniu pomiarów in-vivo dawki wejœciowej dla asymetrycznych wi¹zek fotonów, stosowanych podczas napromieniania nowotworów regionu g³owy i szyi. Celem pracy by³o wykazanie, ¿e wyniki otrzymywane dla tego typu pomiarów nie odbiegaj¹ od wyników uzyskiwanych dla pól symetrycznych.
Materia³ i metodyka: W pracy przeanalizowano dane pomiarowe dla 60 pacjentów z nowotworami regionu g³owy i szyi,
leczonych ró¿nymi technikami z wykorzystaniem pól asymetrycznych, g³ównie technik¹ wspólnego izocentrum dla pola nadobojczykowego i bocznych pól szyjno-twarzowych. Dozymetriê in-vivo przeprowadzano za pomoc¹ diod pó³przewodnikowych pod³¹czonych do dawkomierza wielokana³owego Multisoft firmy PTW. Stosowano ten sam zestaw wspó³czynników
kalibracyjnych i korekcyjnych co dla pozosta³ych pomiarów in-vivo. Za dawkê referencyjn¹ przyjmowano wartoœæ Entrance
Dose obliczon¹ przez system planowania Helax, w punkcie przenoszonym do œrodkowego obszaru pola asymetrycznego.
Dok³adne po³o¿enie punktu pomiarowego by³o odtwarzane na pacjencie na podstawie po³o¿enia na wydruku DRR punktu
obliczeniowego. Progi reagowania pozostawiono na poziomie przyjêtym dla pól symetrycznych, czyli 8% dla pól z filtrem
klinowym, pól skoœnych i pól elektronowych, 5% dla pozosta³ych pól.
Wyniki i wnioski: Osobno przeanalizowano wyniki dla poszczególnych rodzajów stosowanych pól, jak np. pola nadobojczykowe AP, pola boczne szyjno-twarzowe, pola boczne z odejœciem od rdzenia (realizowane za pomoc¹ kolimatora wielolistkowego lub os³ony indywidualnej), pola skoœne krtaniowe. Analiza wyników nie wykaza³a wystêpowania b³êdu systematycznego zwi¹zanego z zastosowaniem techniki pól asymetrycznych. Zmierzone b³êdy nie przekracza³y przyjêtych progów
reagowania. Stwierdzono, ¿e dozymetria in-vivo wi¹zek asymetrycznych wymaga po³o¿enia nacisku na dok³adne odtworzenie na pacjencie po³o¿enia punktu pomiarowego. Nie jest konieczne stosowanie specjalnych wspó³czynników korekcyjnych
ani zmiana sposobu kalibracji.

58/ Dopuszczenie do praktyki klinicznej klinów wirtualnych dla akceleratorów Primus firmy Siemens
R. Mê¿ykowski, R. ¯erañski, J. Minczewska
Zak³ad i Oddzia³ Radioterapii, Zak³ad Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):290-1, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Zak³ad Radioterapii w Olsztynie wyposa¿ony jest w dwa bliŸniacze akceleratory Primus firmy Siemens, o energiach promieniowania X 6 i 15 MV. Aparaty maj¹ mo¿liwoœæ stosowania klinów wirtualnych o dowolnym k¹cie klina.
Napromienianie pacjentów odbywa siê za poœrednictwem oprogramowania Primeview, powi¹zanego z systemem V&R
Lantis. Plany leczenia z udzia³em klinów wirtualnych przygotowywane s¹ w systemie planowania 3D Helax. Przed zastosowaniem klinów wirtualnych w praktyce klinicznej konieczne by³o przeprowadzenie procedury weryfikacji, maj¹cej na celu
sprawdzenie zgodnoœci planowanego rozk³adu dawki z rzeczywistym. W pracy przedstawiono opis tej procedury oraz otrzymane wyniki.
Materia³ i metodyka: 1) Dla szeœciu nominalnych wartoœci k¹ta klina wirtualnego (15o, 23o, 30o, 38o, 45o i 53o) przeprowadzono pomiary profili dynamicznych z wykorzystaniem linijki detektorowej LA48, zainstalowanej w fantomie wodnym MP3
firmy PTW. Za pomoc¹ oprogramowania Mephysto wygenerowano rozk³ady izodoz, z których odczytano wartoœci k¹ta klina.
Za definicjê k¹ta klina przyjêto k¹t nachylenia izodozy na g³êbokoœci 10 cm. W systemie planowania obliczono rozk³ady izodoz
dla tych samych nominalnych k¹tów i porównano je z rozk³adami zmierzonymi. 2) Powtórzono procedurê okreœlania k¹ta klina
wirtualnego z testów akceptacyjnych producenta akceleratorów. 3) Sprawdzono prawid³owoœæ obliczeñ w systemie Helax
dawki monitorowej (tzw. MU CAX Siemens) poprzez pomiary dawki absolutnej w wodzie komor¹ jonizacyjn¹.
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Wyniki: Dla obu energii promieniowania X stwierdzono zgodnoœæ nominalnej wartoœci k¹ta klina z rzeczywist¹. Maksymalna
rozbie¿noœæ dla pomiaru k¹ta z rozk³adu izodoz wynios³a 1o , natomiast dla pomiaru wed³ug procedury Siemensa 2o (przyjêto
tolerancjê 2o). Dla danej iloœci MU CAX, obliczonej przez system planowania, stwierdzono, ¿e zmierzona dawka absolutna
zgadza siê z dawk¹ planowan¹, œredni b³¹d wyniós³ 1.3%. Dla fotonów 6 MV zmierzony i planowany rozk³ad dawki jest praktycznie identyczny, ró¿nica w nachyleniu izodoz nie przekracza 1o . Dla fotonów 15 MV stwierdzono, ¿e k¹t klina w systemie planowania jest œrednio o ok. 8o mniejszy ni¿ rzeczywisty.
Wnioski: Podjêto decyzjê o dopuszczeniu do praktyki klinicznej klinów wirtualnych tylko dla energii 6 MV. Okresowe kontrole
klinów wirtualnych w³¹czono do programu zapewnienia jakoœci.

59/ Porównanie technik boostu klasycznego i jednoczasowego na podstawie „zysku terapeutycznego”
K. Œlosarek, A. Zajusz
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej Curie, Gliwice
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):291, wyst¹pienie plakatowe

W technikach dynamicznych radioterapii mo¿liwe jest zró¿nicowanie dawki w napromienianym obszarze tak, aby uzyskaæ
ró¿ne dawki w PTV, w CTV oraz np. w obszarze wêz³ów ch³onnych.
Celem pracy by³o porównanie dwóch sposobów napromieniania: klasycznego polegaj¹cego na zmniejszaniu pola napromieniania w czasie kolejnych etapów leczenia oraz boostu jednoczasowego (SIB) zwi¹zanego z ró¿n¹ wartoœci¹ dawki frakcyjnej w czasie jednego seansu napromieniania. Obliczenia wykonano dla ró¿nych wartoœci dawek frakcyjnych, wspó³czynników radiobiologicznych (repopulacji). Dla oceny ró¿nych technik napromienia wprowadzono wzór, który uwzglêdnia TCP,
wartoœci NTCP oraz ich wzajemne relacje. Zastosowanie wzoru na obliczenie zysku terapeutycznego (TG) pozwoli³o stwierdziæ, ¿e stosowanie techniki boostu jednoczasowego (SIB) w stosunku do technik klasycznych mo¿e prowadziæ do wzrostu
zysku terapeutycznego, czyli zwiêkszenia wartoœci TCP, przy równoczesnym zachowaniu wartoœci NTCP, zachowaniu wartoœci
TCP, a zmniejszeniu NTCP lub zwiêkszeniu wartoœci TCP i równoczesnym zmniejszeniu NTCP. Wykonano równie¿ symulacjê
wp³ywu zwiêkszania dawki frakcyjnej na zysk terapeutyczny.
Wnioski: Zastosowanie wzoru na obliczenie zysku terapeutycznego pozwala na porównanie planów leczenia i wskazuje,
¿e wiêksza wartoœæ TG jest osi¹gniêta dla techniki SIB. Przeprowadzone obliczenia wskazuj¹, ¿e nie mo¿na zwiêkszaæ dawki
frakcyjnej do dowolnie du¿ych wartoœci, poniewa¿ funkcja TG (Therapeutic Gain) osi¹ga maksimum dla wartoœci rzêdu 3 Gy
w zale¿noœci od wyboru wspó³czynników radiobiologicznych.

60/ Time trend of setup deviations during irradiation of patients with
breast, prostate and gynecologic cancers
A. D¹browski, P. F. Kuko³owicz, N. Paczkowski
Zak³ad Fizyki Medycznej, Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwiñskiego 3, 25-734 Kielce
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):291-2, wyst¹pienie plakatowe

Purpose: Evaluation of the time trend of setup deviations for patients treated with external beams.
Materials and methods: Analysis of time trend of setup deviations was carried out for patients irradiated for breast, prostate
and gynecological cancers. Portal control technique was used to detect patients setup displacement for 18 patients with
breast cancer (inverse hockey technique was applied), for 11 patients with gynecological cancers (box technique) and for
10 patients with prostate cancer (3 fields, AP and 2 wedge lateral fields). For breast cancer patients portals were made
for photon field only. A total of 82, 129 and 112 portals were made or breast, gynecological and prostate patients respectively.
For gynecological and prostate patients for 1 vertical and 1 lateral fields portals were taken. Simulator films were treated
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as reference ones. For each patient and each axis displacement as a function of time was investigated. The analysis of setup
deviations as a function of time, the displacement were plotted against time along each of perpendicular axis. The linear fit
of the resulting curve represents the trend of setup deviation with time. The slope of each linear curve fit was tested for statistical significance at the 95% confidence limit utilizing the T-test.
Results: Displacements with significant time trends were not detected. For 1 breast patient setup reproducibility was significantly gradually deteriorated - in the last week of treatment displacement reached the value of 8.5 mm (for mediolateral
direction). For all other patients reaction level was nether exceeded.
Conclusions: Time trend of setup displacement were rarely observed among patients treated in our hospital. In only
1 of 20 cases the setup accuracy was significantly deteriorated during the whole treatment course.

61/ Ocena stabilnoœci parametrów dozymetrycznych systemu do radioterapii œródoperacyjnej PRS-400
A. Orlef, Z. Maniakowski, A. Bekman, J. Wydmañski
Centrum Onkologii Instytut Oddzia³ w Gliwicach, ul. Wybrze¿e Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):292, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Radioterapia œródoperacyjna jest stosunkowo nowym sposobem leczenia chorych na nowotwory. W metodzie tej
stosuje siê s¹ m. in. systemy generuj¹ce promieniowanie X w zakresie energii kilowoltowych. Urz¹dzenia takie charakteryzuj¹
siê niewielkimi rozmiarami, jednak ze wzglêdu na konstrukcjê i warunki u¿ycia podatne s¹ na odkszta³cenia mechaniczne
g³ównego elementu - sondy zawieraj¹cej anodê. Odkszta³cenia mog¹ skutkowaæ zmian¹ rozk³adu i mocy dawki w napromienianym obszarze. Celem pracy jest ocena w warunkach klinicznych stabilnoœci parametrów dozymetrycznych systemu
do radioterapii œródoperacyjnej PRS-400.
Materia³ i metodyka: Badano system PRS-400 firmy Photoelectron Corporation. Do pomiarów wykorzystano komorê jonizacyjn¹ typu 23342 z eletrometrometrem UNIDOS firmy PTW oraz zestaw do oceny prostoliniowoœci sondy i izotropii rozk³adu
promieniowania. Kontrolowano równie¿ radiometry bêd¹ce integraln¹ czêœci¹ sytemu PRS-400 (wewnêtrzny i zewnêtrzny).
Testy wykonywano przed ka¿d¹ procedur¹ radioterapii. Obejmowa³y one kontrolê prostoliniowoœci sondy, izotropii rozk³adu
promieniowania, wskazañ radiometrów wewnêtrznego i zewnêtrznego oraz pomiary mocy dawki w warunkach wybranych
jako referencyjne.
Wyniki: Wykonano 90 testów dla najczêœciej stosowanych parametrów napromieniania: napiêcia 50 kV i pr¹du 40 A. Wartoœci
œrednie badanych parametrów oraz odchylenia standardowe od wartoœci œrednich (w procentach) wynosz¹ odpowiednio:
- skrzywienie sondy: 0.035 mm, 22.1%, - moc dawki w warunkach referencyjnych: 2.731 Gy/min, 1.8%, - izotropia rozk³adu
dawki: 5.717%, 3.5%, - wskazania radiometru wewnêtrznego: 8.182104 Hz, 0.7%, - wskazania radiometru zewnêtrznego:
2.932 Hz, 3.1%.
Wnioski: System do radioterapii œródoperacyjnej zachowuje wysok¹ stabilnoœæ parametrów dozymetrycznych. Wydaje siê,
i¿ minimalnym warunkiem zapewnienia takiego rezultatu jest dba³oœæ o prostoliniowoœæ sondy zawieraj¹cej anodê. Dlatego
w warunkach nastêpuj¹cych po sobie seansów radioterapii œródoperacyjnej zaleca siê wykonanie jako minimum testu
prostoliniowoœci sondy.
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62/ Are standard quality parameters useful in comparison of conventional and IMSRT plans?
A. Grz¹dziel1,2, G. Anca-Ligia2, P. Kneschaurek2
1Treatment

Planning Department, Center of Oncology-Institute, Gliwice, Poland, 2Department of Radiation Oncology, Klinimum rechts
der Isar, Technical University, Munich, Germany
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):293, wyst¹pienie plakatowe

Objective: Intensity modulated radiation therapy (IMRT) is the technique, which has a potential to improve conformity in dose
distributions and to increase the protection of organs at risk (OARs) at the same time, compared to conventional conformal
technique. IMRT may also improve the dose distribution in stereotactic radiotherapy (SRT). The combination of these two
techniques was called (IMSRT). This study presents a comparison of dose distribution in conformal stereotactic radiotherapy
versus IMSRT for lesions located in base of scull. The aim of this study is to evaluate the quality of conformal and IMSRT
treatment plans and to assess the usefulness of several quality factors in planning evaluation.
Material and methods: Four patients with meningeoma and one with pituitary adenoma have been selected for analysis.
For each case ten different plans were created and compared. The first one (TP) was the plan used for patient treatment.
The second conformal plan (SP) was created using invariable beam arrangement, the same for all patients. Eight IMSRT plans
were generated with different OARs prioritization, on the base of TP and SP beams arrangement, using “step and shoot”
delivery method. The results were evaluated by analysis of consecutive factors: PTV minimum and maximum dose,
homogeneity index (HI), coverage index (CovI), conformity index (CI) as well as tumor control probability (TCP) and normal
tissue complication probability (NTCP). These quantities were incorporated into ten degrees scale of ranking factors and
assigned for each plan.
Results: HI shows better homogeneity in conformal plans and IMSRT plans with high PTV priority in optimization process and
consequently higher probability of tumor control. CI and coverage index are higher with higher importance of PTV too. Better
protection of OARs, thereby lower normal tissue complication probability is achieved in plans with their increased weighting.
Conclusions: The test carried out for five patients showed efficiency as well as some limitation of IMSRT techniques. The use
of number of quality factors allowed to assess dose distribution in more depth. It was also confirmed that decision about
the best treatment plan depends largely on the means chosen for the evaluation process in the sense that all means employed
during plans evaluation consider different aspects of plan quality.

63/ Planowanie IMRT u pacjentów z rakiem w obrêbie g³owy i szyi, przy
u¿yciu systemu planowania leczenia KonRad
B. Selerski, A. Wieczorek, T. Kuszewski, P. Kuko³owicz
Zak³ad Fizyki Medycznej i Zak³ad Radioterapii, Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwiñskiego 3, 25-734 Kielce
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):293-4, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Zaprezentowanie mo¿liwoœci systemu planowania radioterapii KonRad, stosowanego do planowania leczenia, z wykorzystaniem techniki IMRT.
Materia³ i metodyka: System planowania leczenia IMRT KonRad (Siemens) dzia³a pod systemem operacyjnym Windows XP,
na komputerze klasy PC Pentium IV. Dozymetryczne dane wejœciowe obejmuj¹: procentowe dawki g³êbokie, profile oraz
wspó³czynniki opisuj¹ce zale¿noœæ wydajnoœci w powietrzu i w wodzie, w funkcji wielkoœci pola. Dane wejœciowe do planowania leczenia mog¹ byæ importowane z systemów symulacji wirtualnej lub innych systemów planowania leczenia.
Komunikacjê zapewnia rozbudowany protokó³ DICOM-RT, umo¿liwiaj¹cy import i eksport obrazów TK, konturów oraz planów.
U¿ytkownik okreœla parametry oczekiwanego rozk³adu dawki poprzez zadanie: minimalnej i maksymalnej dawki ca³kowitej,
dopuszczalnej w objêtoœci tarczowej oraz dawek maksymalnych w narz¹dach krytycznych. Ponadto okreœlane s¹ wspó³czynniki nadaj¹ce priorytet z jakim, w procesie optymalizacji, brane s¹ pod uwagê wartoœci rozk³adu dawki. Poszukiwanie rozwi¹zañ dla realizacji napromieniania mo¿e byæ wykonane dla techniki „step and shoot” lub dynamicznej. Wynik optymalizacji
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prezentowany jest w postaci objêtoœciowych histogramów dawka - objêtoœæ oraz tabeli zawieraj¹cej parametry rozk³adu
dawki w poszczególnych strukturach. System umo¿liwia jednoczesn¹ optymalizacjê zarówno rozk³adu dawki, jak i jej realizacji (sekwencjonowanie), dziêki czemu obliczony rozk³ad dawki jest identyczny z realizowanym. Po zaakceptowaniu planu
leczenia generowany jest plan weryfikacyjny - rozk³ad dawki obliczony w zadanym przez u¿ytkownika fantomie, z którego
wykorzystaniem, mo¿liwa jest dozymetryczna weryfikacja planu leczenia. Do lipca 2004 r. technik¹ IMRT leczono 30 chorych
z miejscowo zaawansowanymi nowotworami rejonu g³owy i szyi.
Wyniki: U wszystkich pacjentów uzyskano zadowalaj¹cy rozk³ad dawki. Jednorodnoœæ rozk³adu dawek w objêtoœci tarczowej
zwykle nie przekracza³a 4% (jedno odchylenie standardowe). Dawki w narz¹dach krytycznych nie przekracza³y granic
tolerancji. Ca³kowity czas uzyskania optymalnego planu wynosi³ zwykle oko³o 1 godziny (system potrzebuje oko³o 2 minut
na podanie rozwi¹zania spe³niaj¹cego wymagane kryteria). We wszystkich przypadkach bez przeszkód zrealizowano
leczenie.
Wnioski: Dotychczasowe doœwiadczenia upowa¿niaj¹ do rutynowego stosowania w Œwiêtokrzyskim Centrum Onkologii planowania IMRT przy u¿yciu systemu KonRad, który jest bardzo przyjazny dla u¿ytkownika.

64/ Zastosowanie detektorów typu MOSFET do pomiarów dawki w odbytnicy u pacjentów leczonych metod¹ brachyterapii HDR z powodu
nowotworu prostaty
J. Wittych, J. Miedziñska
Zak³ad Fizyki Medycznej, Dzia³ Brachyterapii, Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwiñskiego 3, 25-734 Kielce
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):294, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Okreœlenie mo¿liwoœci prowadzenia kontroli dawek otrzymywanych przez rectum w czasie leczenia raka prostaty metod¹
brachyterapii HDR z wykorzystaniem detektorów typu MOSFET.
Materia³y i metodyka: Do pomiarów u¿yto sondy doodbytniczej, w której umieszczono trzy detektory typu MOSFET model
TN-502 RD. Kalibracjê wykonano w wi¹zce promieniowania kobaltowego. Weryfikacjê uk³adu pomiarowego przeprowadzono
poprzez wykonanie pomiarów w woskowym fantomie z u¿yciem aplikatorów œródtkankowych typu ig³y dla sytuacji odpowiadaj¹cej geometrycznie sytuacji klinicznej. Pomiary przeprowadzono z u¿yciem aparatu HDR Gammamed Plus wykorzystuj¹cego Ÿród³o Ir-192. Po³o¿enie detektorów wzglêdem igie³ okreœlono poprzez wykonanie zdjêæ lokalizacyjnych z wykorzystaniem aparatu rtg typu ramiê C. Plan leczenia wykonano w systemie planowania brachyterapii Abacus. Wykonano 53 pomiary dawek in vivo w odbytnicy u 11 pacjentów podczas 18 seansów terapeutycznych. W jednym przypadku nie wykonano
pomiaru dla jednego detektora ze wzglêdu na jego zu¿ycie. Po³o¿enie detektorów wzglêdem igie³ okreœlono poprzez wykonanie zdjêæ lokalizacyjnych z wykorzystaniem aparatu rtg. Wyniki pomiarów porównano z obliczeniami wykonanymi w systemie planowania leczenia Abacus. Do oszacowania wielkoœci b³êdu pomiaru dawki wykorzystano wzór na niepewnoœæ
pomiarow¹ ? = ?D/D*100 % oraz zale¿noœæ D~1/r2, gdzie r jest odleg³oœci¹ od Ÿród³a do detektora. Niepewnoœæ pomiaru wynosi 10%.
Wyniki: 1.Ró¿nica pomiêdzy pomiarami dawek w fantomie z wosku i obliczeniami komputerowymi nie przekracza 8%.
2. Ró¿nica pomiêdzy pomiarami dawek in vivo w odbytnicy i obliczeniami dawek wynosi: poni¿ej 10% - 22 pomiary, 10% - 20% 14 pomiarów, 20% - 30% - 7 pomiarów, 30% - 40% - 6 pomiarów, powy¿ej 40% - 4 pomiary.
Wnioski: Wyniki pomiarów wykaza³y prawid³owoœæ obliczeñ. Ró¿nica pomiêdzy dawk¹ zmierzon¹ przez detektor a obliczon¹
w systemie planowania leczenia wynika g³ównie z niepewnoœci pomiarowej. Dodatkowo ró¿nica pomiêdzy pomiarem i obliczeniami wynika z ró¿nicy pomiêdzy rzeczywistym u³o¿eniem igie³ a rekonstrukcj¹ tego uk³adu w systemie planowania leczenia; system planowania leczenia zak³ada, ¿e uk³ad igie³ jest równoleg³y i równomierny, co nie odpowiada rzeczywistej
geometrii igie³. Wp³yw na wyniki pomiarów ma równie¿ ruchomoœæ prostaty i odbytnicy wzglêdem dozymetru w czasie
wykonywania zdjêæ lokalizacyjnych i w czasie leczenia. Detektory typu MOSFET wykaza³y swoj¹ przydatnoœæ do pomiaru
dawki in vivo w odbytnicy, jak¹ pacjent otrzyma³ w czasie leczenia raka prostaty metod¹ brachyterapii HDR.
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65/ Detektory MOSFET jako narzêdzie do weryfikowania dawek terapeutycznych wi¹zek elektronów w radioterapii
M. Dybek, W. £obodziec, A. Kawa-Iwanicka, T. Iwanicki
Zak³ad Radioterapii, Szpital im. S. Leszczyñskiego, Katowice, ul. Raciborska 27, 40 - 074 Katowice
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):295, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Zastosowanie detektorów MOSFET (Metal - Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) do pomiaru dawki in vivo
wi¹zek elektronów w radioterapii.
Metody i materia³y: Wykonano pomiary fantomowe polegaj¹ce na zbadaniu zale¿noœci wskazañ detektorów MOSFET
od: - wartoœci dawki wi¹zek elektronów, - temperatury otoczenia detektorów, - kierunku padania wi¹zki elektronów na detektor,
- wielkoœci napromienianego pola.
Zbadano tak¿e zmianê czu³oœci detektorów w zale¿noœci od skumulowanej dawki. Detektory, ze wzglêdu na bardzo ma³e
wymiary, umieszczano w odpowiednio zaprojektowanych nak³adkach aluminiowych - w celu zapewnienia równowagi elektronowej podczas pomiaru dawki. Wskazania detektorów porównywano do wskazañ komory jonizacyjnej typu Markus, posiadaj¹cej œwiadectwo wzorcowania. Pomiary wykonano z u¿yciem wi¹zek elektronów o energii 6, 9, 12, 15, 18, 21 MeV.
Wyniki: Zbadane zale¿noœci i okreœlone na ich podstawie wspó³czynniki korekcyjne umo¿liwiaj¹ zmierzyæ dawkê wi¹zki
elektronów z dok³adnoœci¹ ±2.5%.
Wniosek: Detektory MOSFET s¹ dobrym narzêdziem do weryfikowania dawki wejœciowej w radioterapii wi¹zkami elektronów.

66/ Protokó³ kontroli jakoœci symulatorów terapeutycznych
S. Zieliñska- Dabrowska1, W. Skrzyñski2, P. F. Kuko³owicz1
1 Zak³ad Fizyki Medycznej, Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii, Artwiñskiego 3, 25-734 Kielce , 2 Zak³ad Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-

Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie, Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):295, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Prezentacja protoko³u kontroli jakoœci symulatorów terapeutycznych oraz doœwiadczenia z jego stosowania.
Materia³ i metody: Protokó³ opracowano w oparciu o posiadane doœwiadczenie i dostêpn¹ literaturê z zakresu wiedzy
dotycz¹cej symulatorów terapeutycznych, aparatów terapeutycznych oraz konwencjonalnych aparatów rentgenowskich.
Protokó³ zawiera 5 grup testów obejmuj¹cych ³¹cznie 24 testy oceniaj¹ce stan techniczny oraz parametry pracy symulatora
terapeutycznego. Kontrolowane parametry to: parametry mechaniczne i geometryczne symulatora, parametry wi¹zki promieniowania, parametry mechaniczne sto³u, parametry toru wizyjnego oraz parametry Ÿród³a promieniowania. W protokole przedstawiono przyjête granice tolerancji oraz czêstoœæ wykonywania kontroli poszczególnych wartoœci parametrów.
Wyniki: Podstawowy zakres niniejszego protoko³u zaczêto realizowaæ w Œwiêtokrzyskim Centrum Onkologii (ŒCO) w roku
1997. W obecnej formie stosuje siê go w ŒCO i Centrum Onkologii - Instytucie dla symulatorów firm Siemens, Nucletron,
Varian. Obecny zakres protoko³u zapewnia ca³oœciow¹ ocenê pracy tych symulatorów i pozwala na utrzymanie wysokiej jakoœci ich pracy.
Wnioski: Protokó³ kontroli jakoœci symulatorów jest wdro¿ony w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ w Œwiêtokrzyski Centrum
Onkologii i Centrum Onkologii - Instytucie w Warszawie. Realizacja protoko³u zapewnia dobre przygotowanie pacjentów
do napromieniania wi¹zkami zewnêtrznymi.
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67/ Weryfikacja rozk³adu dawki IMRT za pomoc¹ matrycy pó³przewodnikowej IMRTLog
K. Lis, M. Wachowicz, P. Kuko³owicz
Zak³ad Fizyki Medycznej, Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwiñskiego 3, 25-734 Kielce
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):296, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Prezentacja procedury kontroli rozk³adu dawki dla pacjentów leczonych technik¹ IMRT.
Metody i materia³: Kontrolê przeprowadzano z wykorzystaniem systemu IMRTLog produkcji szwedzkiej firmy ONCOLog
MEDICAL, sk³adaj¹cego siê z matrycy 506 detektorów pó³przewodnikowych rozmieszczonych na p³aszczyŸnie o wymiarach
22x23 cm w rozstawie 1x1 cm. System oferuje kilka metod porównania wyników: porównanie dawek bezwzglêdnych
(w Greyach), ró¿nica wzglêdna (w %), wizualne porównanie rozk³adu dawki przedstawionej jako uk³ad izodoz i kolorów oraz
wspó³czynnik g. W Œ.C.O. rozk³ad dawki jest przesy³any z systemu planowania leczenia KonRad zgodnie z protoko³em Dicom
RT do komputera, na którym pracuje system IMRTLog. Porównaniu podlegaj¹ obliczone i zmierzone: rozk³ad dawki i dawka
dostarczona w izocentrum. Za kryterium poprawnoœci przyjêto m.in. to, aby obszar z maksymaln¹ dawk¹ dostarczan¹
w czasie pojedynczej sesji pomiarowej nie ró¿ni³ siê wiêcej ni¿ o 5% od takiego obszaru na planie leczenia oraz aby wspó³czynnik gamma nie przekracza³ 1.0. Prezentacja dotyczy 58 testów wykonanych dla 34 pacjentów. W 44 przypadkach wykonano pomiar dawki w punkcie izocentrycznym i porównano go z wartoœciami podawanymi przez system planowania leczenia.
Wyniki: Wszystkie wykonane testy mieœci³y siê w za³o¿onych granicach. Na brzegach pola, które s¹ ograniczane sta³ymi
szczêkami kolimatora zaobserwowano „gor¹ce punkty”. Spoœród 44 pomiarów dawki w punkcie izocentrycznym jedynie
3 przekroczy³y za³o¿ony próg 5% - wszystkie one by³y wykonane w pocz¹tkowej fazie i zwi¹zane by³y z problemami z dok³adnym okreœleniem g³êbokoœci pomiaru. Wiêkszoœæ pomiarów (30 z 44) mieœci siê w zakresie ±3%, a 23 spoœród 44 zawieraj¹ siê w przedziale ±2%.
Wnioski: System IMRTLog jest bardzo przydatnym narzêdziem do kontroli rozk³adu dawki w technice IMRT. Wyniki przeprowadzonych kontroli pokazuj¹, ¿e system planowania leczenia KonRad spe³nia kryteria dotycz¹ce dok³adnoœci obliczeñ
oraz ¿e realizacja techniki IMRT na akceleratorze ONCOR jest godna zaufania.

68/ Równowa¿na Dawka Jednorodna (EUD) jako dawka efektywna
w radioterapii - porównanie rozk³adu dawki promieniowania w teleterapii i brachyterapii
R. Kabaciñska1,3, T. Morgaœ1, A. Zuchora1, R. Makarewicz2,3, B. Drzewiecka1
1Zak³ad Fizyki Medycznej, 2Oddzia³ Brachyterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 3Klinika Onkologii, Akademii Medycznej w Bydgoszczy

Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):296-7, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Modelowa analiza efektywnoœci rozk³adu dawki w oparciu o parametr radiobiologiczny EUD. Porównanie wartoœci EUD
dla rozk³adu dawki w teleterapii i brachyterapii.
Materia³ i metoda: Analizowano 31 rozk³adów dawki zastosowanych w brachyterapii guzów mózgu. Wyznaczono dawkê
minimaln¹ w zaplanowanym obszarze napromieniania (PTV) i parametr pokrycia CI. Ponadto analizowano 30 rozk³adów dawki dla radioterapii gruczo³u krokowego realizowanej technik¹ „box”, zgodnych z zaleceniami raportu ICRU nr 50. Wyznaczono dawki: minimaln¹, œredni¹ i maksymaln¹ w PTV. Dla wszystkich analizowanych rozk³adów dawki wyznaczono wartoœci EUD
w zaplanowanym obszarze napromieniania. Parametr ten wyznaczono w oparciu o histogram dyskretny rozk³adu dawki oraz
zale¿noœæ frakcji prze¿ywaj¹cej komórek nowotworowych od dawki. Zastosowano dwa modele funkcji dawka efekt: model
„one shot” i model liniowo-kwadratowy. Analizowano zale¿noœci miêdzy EUD a dawk¹ przyjêt¹ jako terapeutyczn¹ (prescribed dose) dla rozk³adów dawki w brachyterapii i teleterapii.
Wyniki: Brachyterapia - œrednia dawka minimalna w obszarze PTV wynosi 67% dawki terapeutycznej. EUD zale¿y od dawki
minimalnej (r=0.9, p<0.001). Œrednia wartoœæ EUD jest prawie 30% wy¿sza od dawki terapeutycznej. Teleterapia - Wartoœæ
EUD jest równa dawce œredniej w PTV i zbli¿ona jest do dawki terapeutycznej.
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Wnioski: EUD mo¿na uznaæ za model dawki efektywnej. W brachyterapii wartoœæ EUD w zaplanowanym obszarze napromieniania jest znacznie wy¿sza od dawki terapeutycznej.

69/ Próby wykorzystania pozytonowej tomografii emisyjnej PET-CT
do planowania brachyterapii stereotaktycznej mózgu
A. Zuchora1, A. Wronczewska2, R. Kabaciñska1, J. Szefer3
1Zak³ad Fizyki Medycznej,2Oddzia³ Brachyterapii, 3Zak³ad Medycyny Nuklearnej,Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):297, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Mo¿liwoœæ wykonania czynnoœciowego badania obrazowego jakim jest pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT sk³ania
do próby wykorzystania go do planowania brachyterapii stereotaktycznej dla pacjentów ze wznow¹ guzów mózgu.
Materia³ i metoda: Badanie wykonano u 6 pacjentów (4 kobiet i 2 mê¿czyzn), œrednia wieku 56 lat, zakwalifikowanych
do brachyterapii stereotaktycznej mózgu. U piêciu pacjentów rozpoznano glejaka wielopostaciowego, u jednej z pacjentek
rozpoznano sk¹podrzewiaka. Pacjenci otrzymywali na czczo (po zbadaniu poziomu glukozy) 500 MBq fluorodeoksyglukozy
-FDG znakowanej F18. Po 45 minutach wykonano badanie PET-CT: skany CT wykonano w modzie spiralnym o szerokoœci
3 mm, a PET w warstwie 3.5 mm. Do standardowego planowania brachyterapii wykonano badanie NMR w gradientowej
sekwencji 3D w czasie T1 o gruboœci warstwy 1.3 mm a po za³o¿eniu ramy stereotaktycznej wykonano badanie CT. Wykonano
fuzjê obrazów CT i NMR. Definiuj¹c obszar planowany do napromieniania - PTV uwzglêdniano dane wynikaj¹ce z badañ NMR i
PET-CT.
Wyniki: Na podstawie badañ PET-CT okreœlono miejsca wzmo¿onego wychwytu znacznika jako miejsce o najwiêkszym
prawdopodobieñstwie wyst¹pienia odrostu guza. Porównano je z obrazem otrzymanym z NMR, który pos³u¿y³ do planowania
trajektorii biopsji i za³o¿enia cewnika do brachyterapii. We wszystkich przypadkach, uwzglêdniaj¹c dane z obrazów PET-CT,
zwiêkszano objêtoœæ PTV definiowanego wstêpnie na podstawie obrazów NMR.
Wnioski: Wykonanie badania FDG PET-CT przed zabiegiem brachyterapii stereotaktycznej mózgu mo¿e: - wp³yn¹æ na dok³adnoœæ miejsca pobrania biopsji oraz zmniejszyæ iloœæ pobranych do oceny próbek, - poprzez uwzglêdnienie obszarów
wzrostu aktywnoœci FDG w miejscu odrostu guza dok³adniej okreœliæ PTV.

70/ Zapewnienie jakoœci w technice dIMRT w Centrum Onkologii
w Bydgoszczy
T. Morgaœ, B. Drzewiecka, J. Winiecki, K Majewska
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):297-8, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Modulacja intensywnoœci dawki jest nowoczesn¹ metod¹ radioterapii stosowan¹ w CO w Bydgoszczy
od paŸdziernika 2002 r. Technikê IMRT mo¿na realizowaæ w sposób statyczny lub dynamiczny. W naszym oœrodku wybraliœmy
technikê dynamiczn¹. Celem pracy by³o przygotowanie rutynowych procedur kontroli jakoœci dla dIMRT.
Materia³ i metoda: W celu wdro¿enia dIMRT wykonano zgodnie z danymi literaturowymi testy aparatów w zakresie trybu
dynamicznego pracy kolimatora wielolistkowego zarówno mechaniczne (A skew, B skew, Center Line Offset, Leaf Gap Error)
jak i dozymetryczne (Leaf Speed Stability, Garden Fence, Gravity Test). W Zak³adzie Fizyki Medycznej opracowano program
komputerowy pozwalaj¹cy porównaæ oczekiwan¹ fluencjê dawki uzyskan¹ przy pomocy systemu Cadplan/Helios z fluencj¹
rejestrowan¹ na aparacie terapeutycznym w oparciu o algorytm gamma opisywany przez Low et al. (Med. Phys. 25 (1998)).
Wyniki: Przeprowadzone testy pozwoli³y na opracowanie standardów zapewnienia jakoœci w radioterapii z wykorzystaniem
dIMRT, stosowanych obecnie w CO w Bydgoszczy.
Wnioski: Wdro¿enie nowej techniki radioterapeutycznej (dIMRT) nale¿y poprzedziæ dodatkowymi pomiarami aparatu jak
równie¿ testami z wykorzystaniem specjalistycznego fantomu. Testy dozymetryczne ukierunkowane na kontrolê stabilnoœci
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poruszania siê listków dla dMLC, powtarzalnoœæ ich pozycji oraz wp³yw na deponowan¹ dawkê s¹ istotnym elementem
rutynowych kontroli pracy aparatu, na którym realizowana jest terapia dIMRT.

71/ Ocena dok³adnoœci obliczeñ rozk³adów dawki realizowanych przez
systemy planowania leczenia Cadplan i Theraplan dla wi¹zki elektronowej
R. Barañczyk1, S. Hyödynmaa2, J. Eskola2, J. Lesiak1, B. Rozwadowska-Bogusz1, A. Ko³odziejczyk1,
M. Waligórski1,3
1Centrum Onkologii Oddzia³ w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, 2Szpital Uniwersytecki w Tampere, P.O. 2000, 33-521, Tampere,
Finlandia, 3Instytut Fizyki J¹drowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):298, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Weryfikacja rozk³adu dawki obliczanego przez systemy planowania leczenia CadPlan i Theraplan znajduj¹ce siê
w Centrum Onkologii w Krakowie i Szpitalu Uniwersyteckim w Tampere (Finlandia).
Materia³y i metodyka: Ocena dok³adnoœci obliczeñ wykonywanych przez systemy planowania leczenia polega³a na porównaniu wartoœci dawki zmierzonej metod¹ termoluminescencyjn¹ (odpowiednio wykalibrowanymi detektorami TL Li2B4O7:
Mn,Si) w wybranych punktach pomiarowych wewn¹trz fantomu antropomorficznego typu Alderson, z dawk¹ obliczon¹ w tych
samych punktach za pomoc¹ systemów planowania leczenia. Rozk³ad dawki w fantomie sprawdzono dla dwóch lokalizacji:
obszaru p³uca oraz œlinianki przyusznej. Przy pomocy komputerowych systemów planowania leczenia CadPlan v.6.3.2
(Varian) i Theraplan v.3.5 (Theratronics) opracowano plany napromieniania pojedyncz¹ wi¹zk¹ elektronow¹ o energii 16 MeV.
Napromienianie fantomu dla ka¿dej z lokalizacji przeprowadzono dwukrotnie przy u¿yciu akceleratora medycznego Clinac
2100 (Varian).
Wyniki: Na podstawie analizy wartoœci dawek zmierzonych metod¹ TL w dwóch, kolejnych seriach naœwietlania fantomu
Alderson stwierdzono akceptowaln¹ powtarzalnoœæ dostarczania dawki do obszarów zainteresowania, zawieraj¹c¹ siê w granicach ±3%. Ró¿nice pomiêdzy wzglêdnymi wartoœciami dawek zmierzonych metod¹ TL a dawek obliczonych w tych punktach za pomoc¹ systemów planowania leczenia CadPlan i Theraplan zawiera³y siê w przedziale od -15% do +6% (obszar
p³uca) i od -8% do +15% (obszar œlinianki przyusznej).
Wnioski: Analiza wartoœci ró¿nic pomiêdzy dawkami zmierzonymi metod¹ TL i obliczonymi na podstawie opracowanych
planów leczenia wskazuje na akceptowaln¹ zgodnoœæ pomiêdzy dawk¹ zaplanowan¹ za pomoc¹ systemów CadPlan
i Theraplan a dostarczon¹ do obszarów zainteresowania. Wiêksze ró¿nice stwierdzono w obszarze wysokiego gradientu
dawki, na granicach obszaru „leczonego” oraz na granicy oœrodków o du¿ej ró¿nicy gêstoœci.

72/ Porównanie wyników badañ tomografii komputerowej i rezonansu
magnetycznego z pozytonow¹ emisyjn¹ tomografi¹ w ocenie wyników leczenia ziarnicy z³oœliwej
E. B³aszczyk1, B. Bobek Billewicz1, W. Windorbska2, P. B³aszczyk2
1Zak³ad Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 2Dzia³ Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy
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Cel pracy: Porównanie wartoœci diagnostycznej pozytonowej emisyjnej tomografii sprzê¿onej z komputerow¹ tomografi¹
(PET-KT) oraz badañ obrazowych z u¿yciem œrodków kontrastowych: komputerowej tomografii (KT) i magnetycznego rezonansu (MR) u chorych po zakoñczeniu leczenia z powodu ziarnicy z³oœliwej (Lymphogranulomatosis maligna LGR).
Materia³ i metoda: Analiza retrospektywna dotyczy 19 chorych (13 mê¿czyzn i 6 kobiet) w wieku od 18 do 48 lat, po zakoñczonym leczeniu LGR o zaawansowaniu klinicznym CSIIA-IVB. U chorych, u których stwierdzona w badaniach KT lub MR

S298

Rep Pract Oncol Radiother 9(S2)2004

Wyst¹pienia plakatowe

zmiany resztkowe po zakoñczeniu leczenia LGR wykonano badanie PET/CT w okresie od kilku dni do czterech miesiêcy
po badaniu KT lub MR.
Wyniki: Znacznie podwy¿szony metabolizm glukozy stwierdzono u dwóch chorych w obrêbie powiêkszonych wêz³ów ch³onnych uwidocznionych w badaniu KT i u jednego chorego w guzie tkanek miêkkich widocznym w badaniu MR. Po wykonaniu
dodatkowych badañ diagnostycznych zakwalifikowano tych pacjentów do leczenia onkologicznego. Pozostali chorzy, u których wykonano badanie PET z powodu zmian w wêz³ach ch³onnych lub narz¹dach mi¹¿szowych i nie wykazano wzmo¿onego
gromadzenia glukozy w okolicach zmienionych w badaniach KT lub MR pozostaj¹ w obserwacji bez objawów choroby.
Wnioski: PET-CT stwarza mo¿liwoœæ ró¿nicowania obrazowanych w KT i MR zmian resztkowych po leczeniu LGR z ogniskami
nawrotowymi. Badanie PET-KT pozwala na dok³adniejsz¹ od KT i MR ocenê zaawansowania klinicznego w przypadku nawrotu
LGR.

73/ Zastosowanie pozytonowej emisyjnej tomografii w ocenie wyników leczenia ziarnicy z³oœliwej w materiale Centrum Onkologii w Bydgoszczy
P .B³aszczyk1, W. Windorbska1, E. B³aszczyk2, P. Szymañski2
1Dzia³ Radioterapii, 2Zak³ad Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):299, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Ocena wyników badañ pozytonowej emisyjnej tomografii po³¹czonej z komputerow¹ tomografi¹ rentgenowsk¹ (PET-KT)
wykonanych Centrum Onkologii w Bydgoszczy u chorych po leczeniu ziarnicy z³oœliwej (Lymphogranulomatosis maligna
LGR).
Materia³ i metoda: Analiza obejmuje 21 chorych (14 mê¿czyzn i 7 kobiet) w wieku od 18 do 31 lat po radykalnym leczeniu
z powodu LGR w stopniu zaawansowania klinicznego od IIA do IVB. Badania PET-KT wykonano w okresie od kilkunastu dni
do czterech lat po zakoñczeniu leczenia. Badania wykonano w celu potwierdzenia remisji choroby, diagnostyki zmian
resztkowych i lokalizacji ewentualnych ognisk LGR. Okres obserwacji chorych po badaniu PET-KT wynosi od dwóch do piêtnastu miesiêcy.
Wyniki: Potwierdzono ca³kowit¹ remisjê u 18 chorych. W trakcie obserwacji klinicznej i w wykonanych dotychczas badaniach
dodatkowych nie wykryto w tej grupie pacjentów objawów choroby. U dwóch mê¿czyzn w wieku 24 i 31 lat wynik badania by³
niejednoznaczny. W trakcie obserwacji nie potwierdzono u nich nawrotu LGR. Nawrót choroby rozpoznano w badaniu PET-KT
u jednego chorego po okresie 31 miesiêcy od zakoñczenia leczenia. W badaniu mikroskopowym materia³u pobranego z ogniska ujawnionego w wêz³ach ch³onnych potwierdzono LGR.
Wnioski: Prawid³owy wynik badania PET-KT u chorych po leczeniu LGR potwierdza remisjê choroby. Badanie PET-KT
pozwala na ocenê zaawansowania klinicznego w przypadku nawrotu LGR. Dziêki lokalizacji zmian nowotworowych PET-KT
pozwala na precyzyjny wybór miejsca pobrania materia³u do badania mikroskopowego i okreœla obszar ewentualnego leczenia miejscowego.

74/ Analiza wyników leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
A. Partyka, W. Windorbska, G. Kuliñska
Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Dzia³ Radioterapii
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):299-300, wyst¹pienie plakatowe

Za³o¿enia i cel pracy: Ocena wyników i przyczyn niepowodzeñ leczenia w grupie chorych na miejscowo zaawansowanego
raka piersi leczonych pierwotnie neoadjuwantow¹ chemioterapi¹. W pracy oceniano równie¿ rolê radioterapii i wybranych
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czynników rokowniczych w powy¿szej grupie pacjentek.
Materia³: Retrospektywnej analizie poddano wyniki leczenia prowadzonego w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy w latach 1996-1998, u pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi w III° i IV° (M0) zaawansowania klinicznego.
Wyniki: Analizie poddano wyniki leczenia 162 chorych. Po leczeniu indukcyjnym u 118 chorych przeprowadzono radykaln¹
mastektomiê (amputacja met. Patey'a). U 31 chorych stosowano radykaln¹ radioterapiê. Ze wzglêdu na brak odpowiedzi
na zastosowane leczenie, progresjê miejscow¹ b¹dŸ stwierdzenie cechy M1, 13 pacjentek kontynuowa³o leczenie cytostatykami albo, po odst¹pieniu od chemioterapii, mia³o w³¹czon¹ hormonoterapiê. U 7 pacjentek nie podjêto dalszego leczenia
przyczynowego - g³ównie ze wzglêdu na pogorszenie stanu ogólnego. Dwie pierwsze grupy (CHTH+OP oraz CHTH+RTH)
podlega³y szczegó³owej analizie. W ca³ej grupie uzyskano 38.9% 5-letnich prze¿yæ ca³kowitych i 26.5% 5-letnich prze¿yæ
bezobjawowych (mediana okresu prze¿ycia wynosi³a 38 miesiêcy). Chore poddane, po indukcyjnej chemioterapii, leczeniu
chirurgicznemu (a zw³aszcza te, u których stosowano po operacji leczenie uzupe³niaj¹ce: CHTH, RTH, HTH) rokowa³y znacz¹co lepiej ni¿ chore poddane wy³¹cznej radioterapii (47,5% vs 16.1% 5-letnich prze¿yæ ca³kowitych i 33.9% vs 10.0%
5-letnich prze¿yæ bezobjawowych).
Wnioski: Wyniki lokoregionalne chorych z zaawansowanym miejscowo rakiem piersi uleg³y zdecydowanej poprawie wraz
z wprowadzeniem indukcyjnej i uzupe³niaj¹cej chemioterapii. Czynnikami rokowniczymi okaza³y siê: wielkoœæ guza pierwotnego powy¿ej 80 mm, unieruchomienie wêz³ów ch³onnych pachy (N2) oraz liczba zajêtych wêz³ów ch³onnych powy¿ej 4,
zatory z komórek nowotworowych w naczyniach i przekraczanie torebki wêz³owej w badaniu histopatologicznym. G³ówn¹
przyczyn¹ niepowodzeñ w leczeniu by³y przerzuty odleg³e (49.4%).

75/ Stosowanie G-CSF w trakcie chemioradioterapii - ocena bezpieczeñstwa
S. Nawrocki, A. Karczmarczyk
Zak³ad Opieki Zdrowotnej MSWiA, Zak³ad i Oddzia³ Radioterapii, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):300, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Celem pracy by³a ocena bezpieczeñstwa i skutecznoœci podawania G-CSF (Neupogen, Granocyt) w trakcie jednoczasowej chemioradioterapii. Stosowanie bia³okrwinkowych czynników wzrostu jest rekomendowane u chorych otrzymuj¹cych
chemioterapiê, u których dochodzi do neutropenii z gor¹czk¹ neutropeniczn¹ lub profilaktycznie w przypadku wybranych
programów chemioterapii (np. tzw. dose dense chemotherapy w ch³oniakach i raku piersi). Ze wzglêdu na brak publikacji
na temat stosowania G-CSF i GM-CSF w trakcie radioterapii nie jest ono rekomendowane w przypadku jednoczasowej
chemioradioterapii. Zauwa¿ono (dwa doniesienia zjazdowe), ¿e stosowanie czynników wzrostu w trakcie chemioradioterapii
mo¿e prowadziæ do ma³op³ytkowoœci, szczególnie w przypadku napromieniania regionu klatki piersiowej, jednak mechanizm
pozostaje nieznany.
Materia³ i metodyka: W okresie od sierpnia 2003 do kwietnia 2004 w Zak³adzie i Oddziale Radioterapii w Olsztynie u 25 chorych leczonych w sposób skojarzony (chemioradioterapia jednoczasowa) stosowano w trakcie radioterapii granocyt, w celu
zminimalizowania przerw w leczeniu i podania chemioterapii w zaplanowanym czasie. W grupie leczonych wiêkszoœæ stanowili chorzy na raka p³uca (12 chorych), poza tym leczono 5 chorych na raka g³owy i szyi, 4 chore z rakiem piersi, 3 chore
z nowotworami narz¹du rodnego oraz jednego chorego na raka odbytnicy. G-CSF podawano chorym od 3 do 7 dni (œrednio
5 dni).
Wyniki: Podawanie G-CSF ograniczy³o przerwy w leczeniu i nie spowodowa³o ¿adnych powa¿nych objawów ubocznych.
W kontrolnych morfologiach, po zakoñczeniu podawania granocytu, spadek wartoœci p³ytek krwi zaobserwowano u dwóch
chorych, jednak nie by³y to wartoœci wymagaj¹ce interwencji.
Wnioski: Stosowanie G-CSF w trakcie chemioradioterapii, w celu zminimalizowania przerw w leczeniu, wydaje siê bezpieczne i nie powoduje trombocytopenii. Ze wzglêdu na niewielk¹ grupê chorych uzasadnione wydaje siê przeprowadzenie
badania prospektywnego II fazy.
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76/ Czerniak z³oœliwy nosowej czêœci gard³a leczony samodzielnie radioterapi¹ z ca³kowit¹ regresj¹, opis przypadku
S. Nawrocki, A. Radkowski, M. Górzyñski
Zak³ad Opieki Zdrowotnej MSWiA, Zak³ad i Oddzia³ Radioterapii, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):301, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Czerniak b³ony œluzowej stanowi ok.1% wszystkich czerniaków z³oœliwych. Oko³o po³owa przypadków stwierdzana
jest w regionie g³owy i szyi. Czerniak b³ony œluzowej uwa¿any jest za nowotwór bardziej agresywny w stosunku do lokalizacji
skórnej, czêœciej powoduje przerzuty, zarówno do regionalnych wêz³ów ch³onnych jak i odleg³e. Rozpoznanie zwykle jest
opóŸnione z powodu ukrytego przebiegu. W chwili rozpoznania u 5-48% chorych nowotwór jest zaawansowany lokoregionalnie, a u 4-14% wystêpuj¹ przerzuty odleg³e. Leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Wartoœæ pooperacyjnej
radioterapii i leczenia systemowego jest przedmiotem kontrowersji. Stosowanie samodzielnej radioterapii jest ograniczone do
przypadków pierwotnie nieoperacyjnych i wznów. W literaturze zosta³y opisane kazuistyczne przypadki wyleczeñ, zwykle po
zastosowaniu wysokich dawek. Celem pracy jest przedstawienie przypadku uzyskania ca³kowitej regresji u chorej na czerniaka nosowej czêœci gard³a, leczonej samodzielnie radioterapi¹. W pracy zamieszczono dokumentacjê obrazow¹, rozk³ady
izodoz i histogramy.
Materia³ i metodyka: Chora w wieku 53 lat, z nieoperacyjnym guzem nosowej czêœci gard³a, zosta³a skierowana z Oddzia³u
Otolaryngologii WSzS w Olsztynie. Rozpoznanie hist-pat z dnia 17.12.2003, Focus melanomatis malignis, HMB 45/+/.
W badaniach NMR i USG nie stwierdzono obecnoœci powiêkszonych wêz³ów ch³onnych. W Zak³adzie Radioterapii w Olsztynie
przeprowadzono trójetapowe leczenie napromienianiem do dawki 70 Gy/guz, w 35 frakcjach oraz elektywne napromienianie
uk³adu ch³onnego szyi do dawki 50 Gy w 25 frakcjach. Nastêpnie, po 1.5 tygodniowej przerwie, w RCO w Bydgoszczy,
przeprowadzono boost z brachyterapii w dawce 9 Gy w 3 frakcjach na izodozê obejmuj¹c¹.
Wyniki i wnioski: W kontrolnym badaniu NMR i badaniu laryngologicznym w dniu 17.07.04 stwierdzono ca³kowit¹ regresjê
nacieku. W trakcie leczenia chora schud³a 3.5 kg (poni¿ej 5% masy cia³a). Nasilenie odczynu wynosi³o do 22 p. w skali
Dieschego. Po zakoñczeniu leczenia na jêzyku i podniebieniu miêkkim wyst¹pi³y p³ytkie owrzodzenia œluzówki, o powierzchni
do 1cm2, które wygoi³y siê po 3 miesi¹cach. Utrzymuje siê ból i trudnoœci w po³ykaniu oraz wyst¹pi³o surowicze zapalenie ucha
œrodkowego.

77/ Brachyterapia HDR w leczeniu wznowy raka szyjki macicy - prezentacja przypadku
R. Kwiatkowski, J. Gawe³ko
Zak³ad Radioterapii Szpitala im. St. Leszczyñskiego w Katowicach
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):301-2, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Wznowy miejscowe s¹ wraz z przerzutami g³ówn¹ przyczyn¹ niepowodzeñ w leczeniu raka szyjki macicy.
Szczególnie trudne jest podjêcie decyzji terapeutycznej w przypadku wznowy w miednicy mniejszej - po uprzednim leczeniu
napromienianiem. 75-letnia chora by³a leczona w Zak³adzie Radioterapii z powodu raka szyjki macicy od 12.06.2002
do 08.08.2002 r. Chora by³a napromieniana radykalnie na obszar miednicy ma³ej fotonami 15 MV technik¹ box do dawki
45 Gy/25 fr. Nastêpnie otrzyma³a 30 Gy/4 aplikacje/7.5 Gy - specyfikacja dawkowa w pkt. A. Uzyskano ca³kowit¹ remisjê
zmiany. W paŸdzierniku 2003 r. stwierdzono guz pochwy w górnej 1/2 d³ugoœci prawej œciany - z owrzodzeniem. Œrednica
zmiany ok. 3 cm gruboœæ ok. 0.5 cm. Nie stwierdzono innych ognisk nowotworu. Ze wzglêdu na odstêp 14 miesiêcy od przeprowadzonego leczenia i wyst¹pienie obecnej zmiany w okolicy uprzednio napromienianej - zadecydowano o leczeniu radykalnym brachyterapi¹ HDR 45 Gy/15 fr /3 razy w tygodniu. Napromieniano 1/2 obwodu pochwy (praw¹ œcianê) z marginesem
2 cm pochwy. D³ugoœæ aktywna 5 cm. Dawkê specyfikowano na g³êbokoœci 0.5 cm. Ze wzglêdu na odczyn popromienny
w postaci zlewnej epiteliolizy chora nie zg³osi³a siê na termin jednej z aplikacji co wyd³u¿y³o leczenie o 2 tygodnie. Po otrzymaniu zaplanowanej dawki - w trakcie kontroli stwierdzono ca³kowit¹ regresjê nacieku w pochwie i wygojenie siê odczynu
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popromiennego. Obecnie 18 miesiêcy od zakoñczenia leczenia bez cech wznowy nowotworu.
Wnioski: Brachyterapia HDR jest stosunkowo prostym sposobem umo¿liwiaj¹cym podanie wysokiej dawki w œciœle zdefiniowanym obszarze. Nowoczesne systemy planowania leczenia umo¿liwiaj¹ powtórne napromienienie technik¹ HDR - w polu
uprzednio napromienianym przy pe³nej kontroli dawki w obszarach tarczowych i narz¹dach krytycznych przy dobrej tolerancji
leczenia.

78/ Hipertermia - obiecuj¹ca perspektywa?
G. Owczarek
Zak³ad Radioterapii Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie, Oddzia³ w Gliwicach
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):302, wyst¹pienie plakatowe

Wprowadzenie: Hipertermia jest metod¹ leczenia, polegaj¹c¹ na doprowadzaniu ciep³a w obrêb guzów nowotworowych.
Wykorzystuje siê w tej metodzie efekt kumulacji ciep³a wynikaj¹cy ze s³abego ukrwienia niektórych regionów guza.
Temperatury w zakresie 400C -450C s¹ cytotoksyczne dla komórek znajduj¹cych siê w œrodowisku o s³abej perfuzji, a co za tym
idzie niskim utlenowaniu, ph i s³abych mo¿liwoœciach odprowadzenia ciep³a z obszaru guza. Komórki te zwykle s¹ oporne
na dzia³anie promieniowania jonizuj¹cego i dlatego ³¹czenie tych metod zwiêksza efektywnoœæ leczenia.
Cel pracy: Ocena stopnia regresji zmian przerzutowych i miejscowego odczynu podczas leczenia promieniami i powierzchown¹ hipertermi¹ mikrofalow¹.
Materia³ i metodyka: Przedmiotem analizy jest grupa 33 chorych w wieku od 19 do 82 lat (œrednia 59) leczonych w Instytucie
Onkologii w Gliwicach w latach 2003-2004 z powodu zmian przerzutowych w skórze i tkankach miêkkich (17 pacjentów),
wêz³ach ch³onnych (16 pacjentów). U 30 pacjentów zastosowano leczenie skojarzone - radioterapiê z hipertermi¹ mikrofalow¹ (df 2-4 Gy, dc 20 Gy + 2 seanse 430C/45 min. lub df=9 Gy dc 27 Gy + 3 seanse 430C/60 min.) natomiast u 3 zastosowano
samodzieln¹ hipertermiê mikrofalow¹ (6 seansów 430C/45 min). Rozpoznanie histopatologiczne raka postawiono w 24 przypadkach, miêsaka w 5, czerniaka w 3 i ch³oniaka ziarniczego w 1 przypadku. Anatomicznie okolice nagrzewane stanowi³y
odpowiednio: g³owa, szyja lub nadobojcza 19, klatka piersiowa 4, brzuch i pachwiny 3, koñczyna górna 1, koñczyna dolna 6.
Pierwotne umiejscowienie stanowi³y odpowiednio: p³uca 7, g³owa i szyja 6, uk³ad pokarmowy 5, piersi 2, tkanki miêkkie 6,
uk³ad moczowo-p³ciowy 1, miejsce pierwotnie nieznane 6. Oceniano odczyn w czterostopniowej skali: 0 - brak, 1 - niewielkie
zaczerwienienie, 2 - wyraŸne zaczerwienienie, 3 - pêcherze podnaskórkowe. Badano czy wystêpowa³ ból w trakcie seansu
i czy powodowa³ przerwanie leczenia. U wszystkich chorych stosowano aplikatory powierzchowne do hipertermii mikrofalowej
z bolusem wodnym.
Wyniki: W 1 przypadku zaobserwowano progresjê po leczeniu, w 6 brak progresji, w 22 czêœciow¹ regresjê masy guza
(min 9%, max 75%, œrednio 37%) w 4 ca³kowit¹ regresjê zmian. Ca³kowit¹ regresjê zaobserwowano u chorych z rozpoznaniem
czerniaka (3 chorych) i przerzutów raka p³uca (1 chory). Brak odczynu wyst¹pi³ u 4 chorych, niewielkie zaczerwienienie u 15,
wyraŸny rumieñ u 6, pêcherze podnaskórkowe u 7. Dolegliwoœci bólowe wyst¹pi³y w 8 przypadkach, w jednym by³a
koniecznoœæ przerwania seansu hipertermii. Pêcherze podnaskórkowe najczêœciej wystêpowa³y w okolicy g³owy, szyi i nadobojcza (5 przypadków) i w rejonie koñczyn (2 przypadki). U 3 pacjentów wyst¹pi³a koniecznoœæ w³¹czenia leczenia p-bólowego. Minimalny, maksymalny i œredni okres obserwacji wyniós³ odpowiednio 16, 354 i 113 dni.
Wnioski: Leczenie skojarzone za pomoc¹ radioterapii w skojarzeniu z hipertermi¹ jest obiecuj¹c¹ metod¹ leczenia zmian
po³o¿onych powierzchownie. Leczenie to jest obarczone niewielk¹ toksycznoœci¹ i jest dobrze tolerowane przez pacjentów.
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79/ Porównanie skutecznoœci chemioterapii i radioterapii w leczeniu
uzupe³niaj¹cym u chorych na raka jajnika leczonych operacyjnie,
doœwiadczenia w³asne
L. Marciniak, J. Tujakowski
Centrum Onkologii, ul. J. Romanowskiej 2, 87-796 Bydgoszcz, Oddzia³ Onkologii Klinicznej
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):303, wyst¹pienie plakatowe

Materia³ i metody: Do chemioterapii I rzutu wg programu PC w wy¿ej wymienionym okresie zakwalifikowano 136 chorych
w przedziale wiekowym od 25 do 75. Œrednia wieku wynosi³a 56 lat. Czêstoœæ poszczególnych stopni zaawansowania wg Figo
przedstawia³a siê nastêpuj¹co: I0- 91 chorych (66.9%), II0 - 16 chorych (11.8%) i III0 - 29 chorych (21.3%). Do radioterapii
o charakterze leczenia uzupe³niaj¹cego zakwalifikowano 58 chorych w przedziale wiekowym od 29 lat do 75 lat. Œrednia wieku
wynosi³a 54 lata. Czêstoœæ poszczególnych stopni zaawansowania wg Figo by³a nastêpuj¹ca: I0 - 55 chorych (94.9%),
Ii0 - 2 chore (3.4%), III0 - 1 chora (1.7%). U chorych zastosowano radioterapiê uzupe³niaj¹c¹ z za³o¿eniem radykalnym na „pola
jajnikowe dolne”. Planowane dawki promieniowania waha³y siê od 4000 cGy do 4600 cGy i wynosi³y œrednio 4330 cGy.
OdpowiedŸ na leczenie oceniano wg kryteriów WHO. W pracy przedstawiono podstawowe wskaŸniki oceniane w analizie
czasu prze¿ycia - PFS i OS. Krzyw¹ prze¿ycia porównano testem Log Rank.
Wyniki: Odsetek odpowiadaj¹cych na leczenie wg programu PC by³ nastêpuj¹cy: u 124 chorych (91.6%) uzyskano odpowiedz typu CR, u 2 chorych (1.4%) typu PR, u 3 chorych (2.1%) typu NC, u 4 chorych (2.8%) typu PD, u 3 chorych (2.1%) przerwano chemioterapiê z powodu toksycznoœci i braku zgody na dalsze leczenie. Mediana czasu remisji wynosi³a 30.5 miesi¹ca,
a mediana czasu prze¿ycia ca³kowitego 41.4 miesiêcy. Odsetek odpowiadaj¹cych na leczenie promieniami jonizuj¹cymi by³
nastêpuj¹cy: u 56 chorych (96.5%) uzyskano odpowiedz typu CR, u 2 chorych (3.5%) uzyskano odpowiedz typu PD. Wznowa
procesu nowotworowego wyst¹pi³a pod postaci¹ nacieku raka w szczycie pochwy i rozsiewu w obrêbie jamy brzusznej.
W ca³ej badanej grupie mediana czasu remisji wynosi³a 68.3 miesi¹ca, a mediana czasu prze¿ycia ca³kowitego 71.9 miesi¹ca.
5 letnie prawdopodobieñstwo prze¿ycia u chorych po operacji radykalnej leczonych wg programu PC wynosi³o 88% i leczonych napromienianiem wynosi³o 96%. Ró¿nica nie mia³a charakteru statystycznie znamiennego.
Wniosek: Napromienianie i chemioterapia uzupe³niaj¹ca wg programu PC s¹ równorzêdnymi metodami leczenia u chorych
na raka jajnika leczonych operacyjnie z za³o¿eniem radykalnym.

80/ Radioterapia skojarzona jednoczasowa z dotêtnicz¹ wysokodawkow¹ chemioterapi¹ w nieoperacyjnym raku g³owy i szyi (RADPLAT):
ocena metody leczenia
P. Milecki1, P. Tomczak2, W. Golusiñski3
1Wielkopolskie

Centrum Onkologii w Poznaniu, 2Klinika Onkologii AM w Poznaniu, 3Klinika Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM

w Poznaniu
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):303-4, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Ocena mo¿liwoœci wprowadzenia do praktyki klinicznej jednoczasowej radiochemioterapii dotêtniczej w nieoperacyjnym raku g³owy i szyi oraz ocena wczesnych wyników leczenia wed³ug schematu RADPLAT (II faza badania klinicznego).
Materia³ i metoda: Metoda leczenia jest oparta na œcis³ej wspó³pracy wielodyscyplinarnego zespo³u z³o¿onego z laryngologa, onkologa radioterapeuty, onkologa klinicznego i radiologa, który zapewnia jednoczeœnie precyzyjne w czasie realizowanie poszczególnych etapów leczenia. Leczenie obejmuje podawanie cisplatyny dotêtniczo w dawce 150 mg/m2 wraz
z tiosiarczanem sodu w trakcie kursu radioterapii prowadzonej do dawki ca³kowitej 70 Gy. Chorzy zakwalifikowani do badania
spe³niali miêdzy innymi nastêpuj¹ce kryteria:
- IV stopieñ zaawansowania klinicznego,
- lokalizacja: gard³o dolne, œrodkowe, jama ustna,
- nie zakwalifikowani do leczenia operacyjnego,
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- stan ogólny dobry,
- mo¿liwoœæ podania dotêtniczego cytostatyku,
- wyrazili zgodê na udzia³ w badaniu.
Analiza z uwagi na niewielk¹ liczbê chorych skupia siê przede wszystkim na ocenie organizacyjnych problemów leczenia oraz
ocenie wczesnej toksycznoœci terapii (RTOG/EORTC wersja CTC v. 3.0). W tym celu przeanalizowano przebieg i wyniki leczenia w oparciu o 6 chorych, które podjêto w naszych oœrodkach w paŸdzierniku 2003 r.
Wyniki: W warunkach jakie posiadaj¹ nasze oœrodki przeprowadzenie leczenia jest w pe³ni mo¿liwe. Jednoczeœnie nale¿y
podkreœliæ, ¿e wprowadzenie programu RADPLAT nie powoduje istotnych problemów logistycznych pomimo, ¿e leczenie jest
prowadzone w trzech odrêbnych oœrodkach. Problemem jest natomiast znaczna wczesna toksycznoœæ leczenia. U jednego
chorego w trakcie leczenia pojawi³o siê krwawienie z guza nowotworowego, które by³o powodem zakoñczenia leczenia.
Spoœród analizowanych, 1 chory zrezygnowa³ z leczenia po dawce 44 Gy z powodów osobistych (nie zwi¹zanych z leczeniem), u 1 chorego w trakcie leczenia stwierdzono masywne krwawienie z guza, które uniemo¿liwi³o dalsz¹ kontynuacje terapii, u 3 chorych uzyskano ca³kowita regresjê procesu nowotworowego, u 1 chorego nie uzyskano ca³kowitej regresji,
przewidziany do dalszego leczenia ratuj¹cego. U 4 chorych ostry odczyn ze strony skóry i b³ony œluzowej nie przekracza³
3 stopnia wg RTOG/EORTC.
Podsumowanie: Metoda stawia du¿e wymagania wobec wszystkich cz³onków zespo³u terapeutycznego. Nakazuje pe³n¹
synchronizacje na wszystkich etapach realizacji. Ze wzglêdu na charakter bardzo agresywnego leczenia jest metod¹ obarczon¹ znacznym ryzykiem powa¿nych powik³añ. Wczesna tolerancja leczenia jest zadawalaj¹ca, co pozwala na kontynuacjê
leczenia.

81/ Przerzut do mó¿d¿ku w przebiegu raka jajnika - opis przypadku
J. Urbañski, A. Mucha-Ma³ecka, B. Gliñski
Klinika Radioterapii, Centrum Onkologii w Krakowie
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):304, wyst¹pienie plakatowe

Rak jajnika szerzy siê g³ównie miejscowo przez wszczepy komórek do wolnej jamy otrzewnej oraz drog¹ sp³ywu ch³onki.
Przerzuty odleg³e drog¹ krwionoœn¹ wystêpuj¹ w grupie chorych na lokoregionalnie zaawansowanego raka jajnika o niskim
stopniu zró¿nicowania. Rozsiew do OUN jest zjawiskiem rzadkim, a zmiany przerzutowe umiejscowione s¹ z regu³y nadnamiotowo.
Nasze doniesienie dotyczy bardzo rzadkiego przypadku izolowanego ogniska przerzutowego w mó¿d¿ku. U 40-letniej chorej
na zaawansowanego, niskozró¿nicowanego raka jajnika wykonano w sierpniu 2002 r. w szpitalu w Kroœnie radykalny zabieg
operacyjny: usuniêcie macicy wraz z przydatkami oraz czêœci¹ sieci wiêkszej. Od sierpnia do grudnia 2002 otrzyma³a V serii
chemioterapii Taxol + Cisplatyna. Pacjentka pozostawa³a bez objawów do paŸdziernika 2003 r., kiedy wyst¹pi³y zawroty, bóle
g³owy oraz wymioty. W badaniu tomograficznym potwierdzono obecnoœæ niejednorodnej masy w lewej pó³kuli mó¿d¿ku.
W listopadzie 2003 r. w szpitalu w Rzeszowie usuniêto w ca³oœci guz mó¿d¿ku z dostêpu podpotylicznego. Badanie
histopatologiczne potwierdzi³o przerzutowy charakter guza. W styczniu 2004 r. w Centrum Onkologii w Krakowie przeprowadzono uzupe³niaj¹c¹ radioterapiê, podano na teren mózgowia 39 Gy w 13 frakcjach. Obecnie pacjentka w stanie ogólnym
dobrym pozostaje w kontroli, bez pogorszenia stanu neurologicznego.

82/ Wielopostaciowy ¿ó³tako-gwiaŸdziak - opis przypadku
A. Mucha-Ma³ecka, J. Urbañski, B.Gliñski
Klinika Radioterapii, Centrum Onkologii w Krakowie
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):304-5, wyst¹pienie plakatowe

Wielopostaciowy ¿ó³tako-gwiaŸdziak (Pleomorphic xantho-astrocytoma - PXA) jest rzadko wystêpuj¹c¹ postaci¹ glejaka
mózgu. Wystêpuje najczêœciej u ludzi m³odych (do 30 roku ¿ycia), lokalizuje siê g³ównie powierzchownie w p³acie skroniowym
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i ciemieniowym mózgu. Podstawow¹ metod¹ leczenia jest operacja, natomiast radioterapia (zwykle dawk¹ rzêdu 30-60 Gy)
jest stosowana u chorych po nieradykalnym leczeniu chirurgicznym. Wyniki leczenia s¹ z regu³y dobre i zale¿¹ g³ównie
od radykalnoœci przeprowadzonego leczenia operacyjnego.
Prezentowany przypadek to 28 letnia pacjentka, u której w marcu 2004 r. z powodu narastaj¹cego bólu g³owy, nudnoœci
i zaburzeñ œwiadomoœci wykonano TK mózgu. W wykonanym badaniu stwierdzono obecnoœæ rozleg³ego, torbielowatego
guza o wymiarach 83x68 mm, po³o¿onego nadnamiotowo w okolicy czo³owo-skroniowo-ciemieniowej prawej pó³kuli mózgu.
11 marca 2004 r. w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wykonano kraniotomiê czo³ow¹ prawostronn¹, usuwaj¹c subtotalnie guz. W badaniu histopatologicznym guz odpowiada³ pleomorficznemu ¿ó³tako-gwiaŸdziakowi
o nieco bardziej agresywnym charakterze, w klasyfikacji WHO okreœlanym jako: pleomorphic xantoastrocytoma with anaplastic features - WHO II/III. W maju 2004 r. w Centrum Onkologii w Krakowie przeprowadzono uzupe³niaj¹c¹ radioterapiê,
podano na obszar lo¿y po guzie z resztkow¹ zmian¹ dawkê ca³kowit¹ 50.4 Gy w 30 frakcjach, frakcjonuj¹c dwa razy dziennie.
W wykonanym w czerwcu 2004 r. badaniu KT nie stwierdzono wznowy guza. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym, bez pogorszenia stanu neurologicznego pozostaje w kontroli.

83/ Przyzwojak opuszki ¿y³y szyjnej z przerzutami do wêz³ów ch³onnych - opis przypadku
M. Kubiak, J. Reszke, E. Zió³kowska
Dzia³ Radioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):305, wyst¹pienie plakatowe

Przyzwojaki (paraganglioma, chemodectoma, glomus tumors) s¹ guzami pochodzenia neurogennego rozwijaj¹cymi siê
z komórek przyzwojowych niechromoch³onnych. Najczêstsze lokalizacje przyzwojaków w obrêbie g³owy i szyi to: rozwidlenie
têtnicy szyjnej wewnêtrznej, opuszka górna ¿y³y szyjnej wewnêtrznej, jama bêbenkowa, zwój dolny nerwu b³êdnego. S¹ guzami rzadkimi - stanowi¹ 0.6% nowotworów g³owy i szyi oraz 0.03% wszystkich nowotworów. Najczêœciej wykrywane s¹
pomiêdzy 4 a 6 dekad¹ ¿ycia. Spoœród ca³ej grupy oko³o 5% przypadków wykazuje cechy z³oœliwoœci. Miejscem przerzutowania najczêœciej s¹ regionalne wêz³y ch³onne, rzadziej p³uca, w¹troba, œledziona, skóra, koœci. Wiêkszoœæ przyzwojaków
charakteryzuje siê powolnym rozrostem miejscowym daj¹c objawy kliniczne wynikaj¹ce z naciekania miejscowego lub ucisku na struktury s¹siednie. Objawami k³êbczaków opuszki ¿y³y szyjnej i jamy bêbenkowej s¹: niedos³uch i szumy uszne.
Zmiany wykazywane w otoskopii to zaró¿owienie, uwypuklenie i têtnienie b³ony bêbenkowej. Dalszy wzrost nowotworu
prowadzi do pora¿enia nerwu twarzowego, b³êdnego, dodatkowego, podjêzykowego. Podstawowe znaczenie w diagnostyce
przyzwojaków odgrywaj¹: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz arteriografia têtnicy szyjnej. Nie wykonuje
siê biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej ani biopsji wycinaj¹cej ze wzglêdu na bogate unaczynienie guza. Chirurgiczne radykalne usuniêcie k³êbczaka poprzedzone przedoperacyjn¹ embolizacj¹ naczyñ jest leczeniem z wyboru zmian o niskim
stopniu zaawansowania. Leczenie chirurgiczne stadiów zaawansowanych najczêœciej ogranicza siê do cytoredukcji i obarczone jest licznymi powik³aniami pod postaci¹ krwawienia oraz uszkodzenia struktur nerwowych. Radioterapia jest powszechnie stosowan¹ samodzieln¹ metod¹ leczenia zaawansowanych miejscowo stadiów choroby oraz k³êbczaków po niepe³nej
resekcji chirurgicznej. Za zastosowaniem radioterapii przemawiaj¹ przes³anki wynikaj¹ce z obliteruj¹cego dzia³ania promieni
jonizuj¹cych na bogat¹ sieæ naczyniow¹ przyzwojaków.
Wyniki radioterapii s¹ trudne do interpretacji. Wiêkszoœæ autorów przyjmuje za kryterium skutecznoœci leczenia zatrzymanie
wzrostu guza lub jego regresjê oraz zmniejszenie nasilenia objawów klinicznych.
Prezentowany opis przypadku jest zgodny z doniesieniami o klinice tak rzadkiego nowotworu, jakim jest przyzwojak. W terapii
zastosowano skojarzenie chirurgii i uzupe³niaj¹cej teleradioterapii. Uzyskano czêœciow¹ regresjê guza w badaniach obrazowych oraz zmniejszenie nasilenia objawów klinicznych.
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84/ Stê¿enia czynników uk³adu fibrynolizy w wyci¹gach tkankowych
raka piersi
E. Pietrusiñska, E. Zió³kowska, P. Rhone
Dzia³ Radioterapii , Oddzia³ Chorób Piersi, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):306, wyst¹pienie plakatowe

Wstêp: Liczne badania przeprowadzone w ostatnich latach potwierdzaj¹ istotn¹ rolê uk³adu aktywacji plazminogenu
w progresji i inwazji guzów z³oœliwych w tym raka piersi. Podwy¿szone stê¿enia PAI-1, u-PA i u-PAR w tkance nowotworowej
uznawane s¹ za niepomyœlne czynniki rokownicze.
Cel: Celem pracy by³a ocena stê¿enia wymienionych parametrów w tkance nowotworowej w porównaniu do tkanki makroskopowo prawid³owej oraz w zale¿noœci od niektórych czynników prognostycznych takich jak: wielkoœæ guza, obecnoœæ
przerzutów w wêz³ach ch³onnych pachowych i receptorów estrogenowych w guzie nowotworowym.
Materia³ i metody: Badaniami objêto grupê 30 chorych na raka piersi w wieku 39-79 (œrednio 58 lat). W grupach o zaawansowaniu T1 i T2 by³o po 15 pacjentek, w stopniu N0-14 chorych a N1+N2 - 16 pacjentek. Grupa z dodatnimi receptorami
estrogenowymi (ER+) liczy³a 16 chorych, a z ujemnymi (ER-) 14. Z resekowanych tkanek raka piersi i tkanek s¹siednich
uznanych za prawid³owe, sporz¹dzono ekstrakty, w których oznaczono za pomoc¹ metody immunoenzymatycznej ELISA
stê¿enia badanych parametrów.
Wyniki: Stê¿enie u-PA w tkance nowotworowej by³o szeœciokrotnie, a PAI-1 trzykrotnie istotnie w porównaniu z tkank¹
prawid³ow¹, odpowiednio; p=0.00000002, p=0.0139. Stê¿enie u-PAR nie wykaza³o ró¿nicy statystycznie istotnej. Stê¿enia
u-PA i u-PAR nie wykaza³y statystycznie istotnych ró¿nic w zale¿noœci od wziêtych pod uwagê czynników rokowniczych.
Stê¿enia PAI-1 by³y trzykrotnie istotnie wy¿sze w wyci¹gach tkankowych guzów wiêkszych tj. T2 w porównaniu do T1
(p=0.0098). Stê¿enie PAI-1 by³o tak¿e istotnie wy¿sze w wyci¹gach tkankowych raków niezawieraj¹cych receptorów estrogenowych (ER-) w porównaniu do guzów, które je posiada³y (ER+) (p=0.02).
Wnioski: 1. Stê¿enie PAI-1 i u-PA by³o istotnie statystycznie wy¿sze w tkance nowotworowej w porównaniu do tkanki
prawid³owej gruczo³u piersiowego. 2. W zale¿noœci od czynników prognostycznych obserwowano istotnie statystycznie
wy¿sze stê¿enia PAI-1 w guzach o gorszym rokowaniu.

85/ Czynniki prognostyczne i predykcyjne u chorych na zaawansowanego raka krtani i krtaniowej czêœci gard³a napromienianych po indukcyjnej chemioterapii
K. Ma³ecki1, S. Korzeniowski1, J. Ryœ2
1Klinika Radioterapii, 2Zak³ad Patologii, Centrum Onkologii, Kraków

Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):306-7, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Skojarzenie indukcyjnej chemioterapii (CHT) i radioterapii (RT) u chorych na zaawansowanego raka krtani i krtaniowej czêœci gard³a daje szansê na poprawê wyników leczenia i zachowanie narz¹du g³osu. Brak jednak czynników
predykcyjnych mog¹cych pomóc w doborze pacjentów do takiego sposobu leczenia. Celem pracy jest próba oceny
klinicznych, histologicznych i molekularnych czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na zaawansowanego
raka krtanii i krtaniowej czêœci gard³a napromienianych po indukcyjnej chemioterapii.
Materia³ i metodyka: W latach 1988 - 1997 u 108 chorych na zaawansowanego raka krtani i krtaniowej czêœci gard³a
zastosowano CHT: cisplatyna + 5FU. Grupa obejmowa³a 101 mê¿czyzn i 7 kobiet. Mediana wieku wynosi³a 57 lat (zakres 36
-80 lat). U 7 chorych stwierdzono II0 zaawansowania klinicznego, u 27 - III0, u 74 - IV0. Szeœciu chorych otrzyma³o tylko jedn¹
seriê CHT. U 102 chorych podano 2-4 serii CHT. Nastêpow¹ RT zastosowano u 95 chorych. Wyniki leczenia analizowano
w odniesieniu do czynników klinicznych, terapeutycznych, histologicznych i molekularnych. Archiwalny materia³ histologiczny
by³ dostêpny jedynie u 38 chorych. W tej grupie przeprowadzono retrospektywn¹ ocenê stopnia zró¿nicowania histolo-
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gicznego raka, ocenê ekspresji EGFr, p53, Ki-67. Za kryteria oceny wyników przyjêto odpowiedŸ na CHT (CR+PR), prze¿ycie
bez wznowy lokoregionalnej (LRRFS) i prze¿ycie ca³kowite (OS).
Wyniki: Mediana okresu obserwacji wynosi³a 20 miesiêcy. OdpowiedŸ na CHT uzyskano u 62% chorych. LRRFS i OS
w odniesieniu do czynników klinicznych, terapeutycznych, histologicznych i molekularnych przedstawiono w Tabeli 1.
Najwy¿sze odsetki odpowiedzi na CHT uzyskano u chorych na raka w stopniu zró¿nicowania G3 oraz u chorych, u których nie
stwierdzono ekspresji EGFr.
Wnioski: Czynnikami predykcyjnymi odpowiedzi na CHT s¹: stopieñ zró¿nicowania histologicznego G3 oraz brak ekspresji
EGFr. Zachowanie narz¹du g³osu uzyskano u 46% chorych, którzy odpowiedzieli na CHT. Czynnikami prognostycznymi
dla prze¿yæ s¹: odpowiedŸ na CHT i ekspresja EGFr.
Tabela 1.

Czynnik

OdpowiedŸ na CHT (%)
(PR+CR)

LRRFS (%)

OS (%)

7
27
74

57
60
64

36
32
33

38
33
23

6
102

0
66

33
32

40
26

OdpowiedŸ na CHT
yes
no

67
41

–
–

45
13

31
19

Zró¿nicowanie histol.
G1+G2
G3

18
18

56
83

39
39

27
24

EGFr
–
+

20
13

85
39

44
15

29
10

Ki-67
<54
>54

14
24

64
70

48
30

37
17

p53
–
+

12
23

67
70

46
17

9
31

Zaawansowanie kliniczne
II
III
IV
Liczba seriiCHT
1
2-4

N chorych

86/ Analiza wystêpowania póŸnych nastêpstw po leczeniu oszczêdzaj¹cym u chorych na raka piersi
A. Pawlaczyk
Dolnoœl¹skie Centrum Onkologii
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):307-8, wyst¹pienie plakatowe

Celem pracy by³a analiza czêstoœci wystêpowania i nasilenia póŸnych powik³añ po leczeniu oszczêdzaj¹cym u chorych
na raka piersi.
Materia³ badawczy stanowi³a grupa 67 kolejnych chorych na raka piersi w stopniu I i II w/g TNM leczonych oszczêdzaj¹co
w Dolnoœl¹skim Centrum Onkologii w latach 1995-2001. Wszystkie chore po zabiegach oszczêdzaj¹cych przeby³y napromie-
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nianie gruczo³u piersiowego; u 93% d. ca³k. 50 Gy, u 7% 46-48 Gy; podwy¿szano dawkê w obrêbie lo¿y guza œrednio o 10 Gy.
U 25% chorych stosowano napromienianie okolic wêz³owych, u 40% chorych stosowano chemioterapiê.
Metody: W odstêpach 3-6 miesiêcznych oceniano wystêpowanie i nasilenie póŸnych nastêpstw leczenia w tym: obrzêku
limfatycznego ipsilateralnej koñczyny górnej, martwicy tkanek miêkkich, popromiennego zapalenia p³uc, zw³óknienia p³uc,
popromiennego z³amania ¿eber, plexopatii, odczynu skórnego i nasilenia teleangiektazji. Nasilenie tych objawów oceniano
wg 4 stopniowej skali. W odstêpach rocznych wykonywano zdjêcia fotograficzne leczonych piersi.
Wyniki: Powik³ania w stopniu 2 wyst¹pi³y u 22% leczonych kobiet, w stopniu 3 u 6%. U ¿adnej z chorych nie stwierdzono
wystêpowania 4 stopnia powik³añ. Najczêstszym powik³aniem by³ obrzêk limfatyczny ipsilateralnej koñczyny górnej, który
wystêpowa³ u 22% chorych; w stopniu 2 i 3 u 14.5%. PóŸny odczyn popromienny w stopniu 2 i 3 wyst¹pi³ u 9% chorych.
Teleangiektazje w obszarze boostu wyst¹pi³y u 4.5% leczonych kobiet, poza obszarem boostu u 9%. Nie zaobserwowano
wyst¹pienia wznowy miejscowej procesu NPL.
Wnioski: Wyniki leczenia oszczêdzaj¹cego u chorych na raka piersi wskazuj¹ na ma³e nasilenie póŸnych objawów niepo¿¹danych.

87/ Radiochemioterapia chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy - wp³yw toksycznoœci leczenia na przebieg zaplanowanej procedury terapeutycznej
A. Roszak, K. Bratos, E. Cikowska-WoŸniak, A. Wojciechowska-£¹cka
Onkologii Oddzia³ Onkologii i Radioterapii Ginekologicznej, Wielkopolskie Centrum, ul. Garbary 15, Poznañ
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):308, wyst¹pienie plakatowe

Leczenie skojarzone z udzia³em radykalnej radioterapii i chemioterapii chorych na raka szyjki macicy wi¹¿e siê z nasileniem
toksycznoœci w porównaniu z sam¹ radioterapi¹. Obecnoœæ objawów niepo¿¹danych w zale¿noœci od stopnia ich nasilenia
mo¿e wp³ywaæ na realizacjê zaplanowanej zgodnie z obowi¹zuj¹cym protoko³em procedury postêpowania.
Celem pracy jest ocena toksycznoœci radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy i jej wp³yw na realizacjê zaplanowanej procedury terapeutycznej - radio i chemioterapii.
Materia³ i metodyka: Badaniem objêto 130 chorych na raka szyjki macicy w stopniu IIIB otrzymuj¹cych radiochemioterapiê.
Leczenie obejmowa³o radykaln¹ radioterapiê (teleradioterapia fotonami 9 lub 15 MV, technika „box”, planowanie 3D, brachyterapia LDR - 2 frakcje) z cotygodniowym podawaniem Cisplatyny 40 mg/m2 (6 kursów). Planowane dawki fizyczne z obu
czêœci radioterapii wynosi³y w punktach referencyjnych wg ICRU: A 80 Gy, B 60 Gy, P (pêcherz moczowy) oraz R (odbytnica)
<70 Gy, ca³kowity czas leczenia nie powinien przekraczaæ 8 tygodni. Obliczono œrednie dawki otrzymane przez chore
w analizowanych punktach wraz z odchyleniami standardowymi. Oceniono tolerancjê leczenia: toksycznoœæ hematologiczn¹
w skali WHO, odczyny popromienne w odbytnicy i pêcherzu moczowym w skali EORTC/RTOG.
Wyniki: W trakcie prowadzonego leczenia niedokrwistoœæ stwierdzono u 47 chorych (36.2%), leukopeniê u 89 (68.5%), granulocytopeniê u 36 (27.7%), trombocytopeniê u 2 (1.6%) chorych. Odczyny popromienne ze strony odbytnicy wyst¹pi³y
u 36 chorych (27.7%) w stopniu I i II, natomiast w pêcherzu moczowym u 34 (26.1%) chorych równie¿ w stopniu I i II. Nie obserwowano odczynów stopnia III i IV. Œredni czas trwania terapii wynosi³ 53.7 dni (+/- 18.3), 56% chorych zakoñczy³o leczenie
w czasie krótszym ni¿ 50 dni. £¹czne œrednie dawki fizyczne w analizowanych punktach wynosi³y: w punkcie A - 80.7 Gy
(+/- 0.8), dawkê wiêksz¹ od 80 Gy otrzyma³o 54% chorych, w punkcie B (przymacicza) - 62.6 Gy (+/- 0.6), 77% chorych
otrzyma³o dawkê powy¿ej 60 Gy. Dawki w punktach referencyjnych narz¹dów zdrowych u wszystkich chorych by³y mniejsze
od 70 Gy. Œrednia liczba kursów chemioterapii wynosi³a 5.3 (+/- 1.1)
Wnioski: 1) Poziom toksycznoœci leczenia skojarzonego z udzia³em radio i chemioterapii jest akceptowalny. 2) Prowadzenie
skojarzonej równoczesnej radiochemioterapii nie wp³ynê³o na realizacjê zaplanowanej terapii. Obni¿enie dawek w pewnej
grupie chorych by³o wynikiem analizy indywidualnego rozk³adu dawek w miednicy.
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88/ Ocena ryzyka popromiennej osteoporozy krêgos³upa szyjnego
u chorych na raka rejonu g³owy i szyi - doniesienie wstêpne
B. Hejduk1, M. Goleñ2, A. Wygoda 2, W. S¹siadek2, C. Przeorek1, K. Sk³adowski2
1Zak³ad Radiodiagnostyki, 2I Klinika Radioterapii Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie, Oddzia³ w Gliwicach

Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):309, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Zbadanie ryzyka wyst¹pienia popromiennej osteoporozy krêgos³upa u chorych na raka gard³a i krtani poddanych
radykalnemu leczeniu promieniami za pomoc¹ pomiaru gêstoœci trzonów krêgów szyjnych w rutynowej tomografii
komputerowej. Odleg³ym celem pracy jest identyfikacja chorych, u których bêdzie zachodzi³a koniecznoœæ profilaktyki
lub leczenia osteoporozy po zakoñczeniu leczenia onkologicznego.
Materia³ i metoda: Analizowano grupê 12 pacjentów (9 mê¿czyzn i 3 kobiety) chorych na raka gard³a œrodkowego - 7,
górnego - 1, dolnego - 1 i krtani - 3. Mediana wieku wynosi³a 50 lat. U wszystkich pacjentów przed rozpoczêciem leczenia
wykonano diagnostyczn¹ spiraln¹ tomografiê komputerow¹ z zastosowaniem warstw o gruboœci 1 mm obejmuj¹c¹ wszystkie
piêtra gard³a i krtani oraz szyjê, w której poza diagnostyk¹ nowotworow¹ dokonano pomiaru densyjnoœci trzonów krêgów
objêtych anatomicznym zakresem badania. Nastêpnie chorych napromieniano w sposób radykalny z zastosowaniem
techniki konformalnej (7 pacjentów) oraz IMRT (5 pacjentów). Przedzia³ dawek ca³kowitych podanych w objêtoœci GTV wynosi³
68.4-79 Gy. Na podstawie analizy rozk³adu dawki promieniowania w wirtualnym indywidualnym fantomie pacjenta z systemu
planowania leczenia dokonano pomiarów dawek w trzonach krêgów w miejscu przypadaj¹cej dawki maksymalnej. W okresie
do 1 miesi¹ca od zakoñczenia leczenia promieniami u wszystkich chorych ponownie wykonano kontroln¹ tomografiê
komputerow¹ z zastosowaniem takich samych warunków badania jak poprzednio. Dokonano pomiaru densyjnoœci koœci
w miejscach dawek maksymalnych i porównano otrzymane wartoœci z danymi sprzed leczenia.
Wyniki: Bezpoœrednio po zakoñczeniu radioterapii zaobserwowano spadek gêstoœæ tkanki kostnej trzonów krêgów mieszcz¹cy siê w przedziale 3-50%, wynosz¹cy œrednio 22.5%.
Wnioski: Przeprowadzone badanie dotyczy grupy pilotowej. Otrzymane wyniki wstêpnie wskazuj¹ na wysokie ryzyko rozwoju
osteoporozy tkanki kostnej w obszarze napromienianym. U wszystkich powy¿szych chorych, u których uzyska siê trwa³¹
regresjê procesu nowotworowego, zostan¹ wykonane kolejne badania densyjnosci po up³ywie 12-24 miesiêcy.

89/ Wp³yw ETZ/HTZ na wystêpowanie raka sutka w materiale Centrum
Onkologii w Gliwicach
A. Urban, L. Miszczyk
Centrum Onkologii - Instytut, Gliwice
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):309-10, wyst¹pienie plakatowe

Cel: Celem badania by³a retrospektywna ocena czynników ryzyka wystêpuj¹cych podczas komplementacji hormonalnej
kobiet pomenopauzalnych na wyst¹pienie raka sutka.
Materia³ i metodyka: Autorzy ocenili retrospektywnie grupê badan¹, któr¹ stanowi³o 127 kobiet, które stosowa³y ETZ/HTZ
od 1 roku do 21 lat, (mediana 12 lat), a nastêpnie by³y leczone w Centrum Onkologii w Gliwicach z powodu rozpoznanego raka
sutka. Œrednia wieku w grupie wynios³a 57 lat. 27 kobiet stosowa³o ETZ a 100 HTZ, œredni wiek rozpoczêcia HTZ wyniós³ 51 lat.
W badanej grupie nie wystêpowa³ obci¹¿ony wywiad onkologiczny. U 13 chorych stwierdzono rak sutka jednoczeœnie wystêpuj¹cy w obu piersiach, w pozosta³ych 114 przypadkach rak sutka wystêpowa³ w jednej piersi. Najczêstszym histopatologicznie by³ rak przewodowy. W 28% stwierdzono raka typ Bloom I, w 41%-Bloom II, w 31% -Bloom III. Œredni czas do ujawnienia
siê nowotworu wyniós³ 75 miesiêcy. W 79% przypadków status receptorowy by³ dodatni. U 78% kobiet w badanej grupie status
receptorowy by³ dodatni. Stopieñ zaawansowania raka wyniós³ T1-68%, T2-27%, T3-5%. Przerzuty w wêz³ach ch³onnych
stwierdzono u 21% chorych. ETZ by³a stosowana u 27% chorych, HTZ sekwencyjna u 32%, HTZ conti - 41%. W analizie statystycznej wykorzystano test-Studenta oraz analizê wieloczynnikow¹.
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Wyniki: Najwiêksze ryzyko zachorowania na raka sutka stwarza terapia sekwencyjna stosowana powy¿ej 27 miesiêcy
(OR-1.58), najmniejsze ETZ stosowana powy¿ej 74 miesiêcy (OR-1.12). Rodzaj stosowanej terapii nie ma wp³ywu na stopieñ
z³oœliwoœci raka sutka (p<0.5). Najczêstszym histopatologicznie jest rak przewodowy (p<0.05) o dobrym rokowaniu
ze wzglêdu na status receptorowy (p<0.05). Wykrycie raka sutka w trakcie ETZ/HTZ jest szybkie i we wczesnej postaci
choroby (p<0.05).
Wnioski: Raki sutka wystêpuj¹ce w trakcie HTZ s¹ wykrywane w stosunkowo wczesnej fazie zaawansowania oraz rokuj¹
dobrze. Podjêcie decyzji o rodzaju HTZ powinno siê wi¹zaæ z decyzj¹ o jej czasie trwania.

90/ Niepowodzenia po leczeniu oszczêdzaj¹cym u chorych na raka
piersi we wczesnych stopniach zaawansowania
Z. Malinowski, A. Skowroñska-Gardas, Z. Jodkiewicz
Zak³ad Radioterapii Centrum Onkologii - Instytut, ul. Wawelska 15, Warszawa
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):310, wyst¹pienie plakatowe

Celem pracy jest ustalenie czêstoœci i przyczyn wystêpowania niepowodzeñ w leczeniu oszczêdzaj¹cym (BCT) chorych
na raka piersi.
Materia³ i metoda: W latach 1985-2002 w Zak³adzie Radioterapii Centrum Onkologii - Instytutu leczono 570 chorych na inwazyjnego raka piersi we wczesnych stopniach zaawansowania, oraz 28 chorych z rozpoznaniem raka przedinwazyjnego.
W okresie od 3 do 8 tygodni po zabiegu chirurgicznym przeprowadzano leczenie prom. CO-60 lub fotonami X 4-6 MeV
w dawce 50 Gy na obszar ca³ej piersi z podwy¿szeniem dawki w przypadkach raka inwazyjnego na lo¿ê po guzie, przewa¿nie
elektronami o energii 9-15 MeV.
Wyniki: Niepowodzenie leczenia w postaci nawrotu miejscowego lub przerzutów odleg³ych obserwowano u 48 chorych
co wynosi 8% ogólnej liczby leczonych. W 37 przypadkach (6%) wyst¹pi³y przerzuty odleg³e z powodu których zmar³y
24 chore. W 11 (2%) przypadkach wyst¹pi³a wznowa miejscowa w okresie od 12 do 80 miesiêcy po leczeniu. Jedna pacjentka
z tej grupy zmar³a w wyniku jednoczesnego wyst¹pienia przerzutów odleg³ych. W 8 przypadkach stwierdzono nowotwór
drugiej piersi. Ponadto 5 pacjentek zmar³o z powodu wyst¹pienia innego nowotworu. W grupie leczonych z powodu raka
przedinwazyjnego niepowodzenie w postaci nawrotu miejscowego obserwowano w 2 przypadkach (7%). Przeprowadzono
analizê przypadków w których wyst¹pi³a wznowa lub przerzuty lokoregionalne.
Wnioski: Niepowodzenia po leczeniu oszczêdzaj¹cym (BCT) chorych na raka piersi wystêpuj¹ rzadko (8%), przewa¿nie
zwi¹zane s¹ z rozsiewem choroby. Rozsiew stwierdzono znamiennie czêœciej w przypadkach z zajêciem wêz³ów ch³onnych
do³u pachowego. Nawrót lokoregionalny by³ obserwowany jedynie u 2% pacjentek z rakiem inwazyjnym, ale stwierdzony
równie¿ u chorych leczonych z powodu raka przedinwazyjnego. Indywidualnie planowana radioterapia konformalna mo¿e
wp³yn¹æ na dalsze zmniejszenie odsetka nawrotów lokoregionalnych.

91/ Analiza wyników leczenia i przyczyn niepowodzeñ u chorych na raka zatok obocznych nosa
Z. Szutkowski, A. Kawecki, E. Wasilewska-Teœluk, E. Kraszewska
Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):310-11, wyst¹pienie plakatowe

Poddano analizie 137 chorych na raka zatok bocznych nosa leczonych w Centrum Onkologii - Instytucie w Warszawie w latach
1987-2002. Leczenie radykalne przeprowadzono u 84 chorych. U 74 chorych przeprowadzono leczenie skojarzone - operacyjne i napromienianie, 10 leczono chemicznie i napromieniano. Pozostali chorzy byli leczeni z za³o¿eniem paliatywnym.
Leczenie radykalne przeprowadzono technik¹ klasyczn¹ indywidualizowan¹ w zale¿noœci od lokalizacji zmiany, stosuj¹c
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u wiêkszoœci chorych promienie Co-60. Zaawansowanie ogniska pierwotnego T3, T4 stwierdzono u 120 chorych co stanowi
87%. 5-letnie prze¿ycie ca³kowite uzyskano u 27% chorych. Prze¿ycie bez objawów choroby wynosi 24%.G³ówn¹ przyczyn¹
niepowodzeñ by³ nawrót miejscowy i/lub regionalny, który wyst¹pi³ u 68% chorych. Przeprowadzono analizê wieloczynnikow¹
czasu prze¿ycia i czasu do progresji, której wyniki bêd¹ przedmiotem prezentacji.

92/ Stopieñ z³oœliwoœci histologicznej raka endometrium a czêstoœæ
nawrotów i przerzutów
M. Grzelak, J. Sobotkowski, A. Pietraszek
Oddzia³ Radioterapii Ginekologicznej z Pracowni¹ Brachyterapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w £odzi, Regionalny
Oœrodek Onkologiczny
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):311, wyst¹pienie plakatowe

Celem pracy by³o okreœlenie ryzyka powstania wznowy i przerzutów raka endometrium, w zale¿noœci od stopnia z³oœliwoœci
histologicznej. Oceniono 813 pacjentek (z ustalonym grade) leczonych w Oddziale w latach 1993-1998. Wznowê lub przerzuty
raka endometrium stwierdzono u 2.5% pacjentek z rakiem w stopniu z³oœliwoœci G1, 4.2% pacjentek z rakiem w stopniu
z³oœliwoœci G2, 8.5% pacjentek z rakiem w stopniu z³oœliwoœci G3. Pe³ne rozpoznanie stopnia z³oœliwoœci histologicznej raka
jest istotnym czynnikiem prognostycznym przy podejmowaniu decyzji o leczeniu uzupe³niaj¹cym po leczeniu operacyjnym.

93/ Ocena skutecznoœci leczenia wspomagaj¹cego octanem megestrolu u chorych na nowotwory regionu g³owy i szyi, leczonych za pomoc¹ przyœpieszonej radioterapii
M. Hutnik, W. S¹siadek, A. Wygoda, T. Rutkowski, M. Sygu³a, B., Pilecki, M. Goleñ, W. Przeorek, A. Heyda,
K. Sk³adowski
I Klinika Radioterapii Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie-Sk³odowskiej, Oddzia³ Gliwice
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):311-12, wyst¹pienie plakatowe

Cel badania: Celem badania by³a ocena skutecznoœci leczenia wspomagaj¹cego octanem megestrolu u chorych na nowotwory regionu g³owy i szyi, leczonych za pomoc¹ radykalnej radioterapii (CAIR, CB) lub jednoczesnej chemio- i radioterapii.
Efektem ubocznym wymienionych, agresywnych metod leczenia jest czêsto znaczna utrata masy cia³a prowadz¹ca do niedo¿ywienia i w konsekwencji do przerw w napromienianiu.
Materia³ i metoda: Do badania zakwalifikowano 30 osób. Protokó³ badania zak³ada³ podawanie 800 mg (20 ml) octanu
megestrolu w postaci zawiesiny doustnej w jednej dawce dobowej przez ca³y okres leczenia promieniami. Ocenie poddano
wp³yw leku na takie parametry jak: stan od¿ywienia, stê¿enie hemoglobiny, ³aknienie, zmys³ smaku i zmys³ powonienia, ostry
odczyn popromienny, szeroko pojêta jakoœæ ¿ycia. Stan od¿ywienia oceniano na podstawie pomiarów antropometrycznych
(masa cia³a, gruboœæ fa³du skórnego nad miêœniem trójg³owym ramienia, obwód œrodkowej czêœci ramienia), badañ biochemicznych (stê¿enie albumin w surowicy krwi, iloœæ kreatyniny w dobowej zbiórce moczu) oraz ca³kowitej liczby limfocytów
(CLL) w 1 ml krwi obwodowej. Stê¿enia hemoglobiny monitorowano w oparciu o wyniki rutynowych badañ krwi prowadzonych
w trakcie hospitalizacji. Ocena ³aknienia, zmys³ów smaku i powonienia oraz jakoœci ¿ycia oparta zosta³a na subiektywnych
odczuciach pacjentów zawartych w wype³nianym przez nich kwestionariuszu. Nasilenie ostrego odczynu popromiennego
b³on œluzowych mierzono przy pomocy skali Dische.
Wyniki: U 18 pacjentów (60%) zaobserwowano wzrost masy cia³a w trakcie leczenia, œrednio o 1.5 kg. W 3 przypadkach
(10%) masa cia³a nie uleg³a zmianie. U pozosta³ych 9 chorych (30%) zanotowano spadek masy cia³a. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w ¿adnym z ocenianych przypadków ubytek nie przekroczy³ 5% wyjœciowej masy cia³a. Poprawê ³aknienia
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zaobserwowano u 27 chorych (90%). Maksymalne nasilenie ostrego odczynu popromiennego wynosi³o œrednio 9 punktów
w 24 punktowej skali wg. Dische. W wiêkszoœci ocenionych przypadków dosz³o w trakcie radioterapii do zmniejszenia stê¿enia hemoglobiny oraz CLL - szczególnie du¿e spadki odnotowano w grupie pacjentów leczonych przy pomocy jednoczasowej chemioradioterapii.
Wnioski: Wydaje siê, ¿e octan megestrolu poprawia tolerancjê agresywnej radioterapii oraz jednoczesnej chemio- i radioterapii i jest cenn¹ sk³adow¹ leczenia wspomagaj¹cego.

94/ Miêdzyb³oniak op³ucnej - diagnostyka i leczenie w materiale Centrum
M. Pêcak1, B. Sas Korczyñska2, S. Korzeniowski2, B. Rozwadowska-Bogusz3
1Zak³ad

Teleradioterapii, 2Klinika Radioterapii, 3Zak³ad Fizyki, Oddzia³ Onkologii w Krakowie, Centrum Onkologii - Instytut im Marii Skodowskiej Curie, Oddzia³ w Krakowie, ul. Garncarska 11, 33-115 Kraków

Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):312, wyst¹pienie plakatowe

Celem pracy jest prezentacja wyników leczenia chorych na miêdzyb³oniaka op³ucnej [MO] leczonych w latach 1965-2001
oraz ocena roli radioterapii w zapobieganiu niepowodzeniom miejscowym.
Materia³ i metody: W latach 1965-2001 w Centrum Onkologii w Krakowie leczono 75 chorych z powodu [MO]. Analiz¹ objêto
grupê 34 chorych leczonych od 1991 roku, u których postêpowanie diagnostyczne i terapeutyczne by³o jednolite. U wszystkich chorych zastosowano leczenie operacyjne, które u 7 chorych mia³o charakter radykalny (pleuro-pericardio-diaphragmo-pneumonectomia). Pooperacyjna radioterapia zastosowana by³a u 23 chorych, z czego 14 chorych (61%) napromienianych by³o wi¹zk¹ mieszan¹ fotonowo-elektronow¹. Zakres dawki podanej na teren jamy op³ucnej wynosi³ od 45 do 55 Gy.
W oszacowaniu odsetków prze¿yæ 1, 2 i 3-letnich zastosowano metodê Kaplana-Meiera. Wyniki uzyskane w grupie leczonej
od 1991 roku porównano z wynikami leczenia grupy chorych leczonych w latach 1965-1990.
Wyniki i wnioski: W analizowej grupie uzyskano nastêpuj¹ce odsetki prze¿yæ: 1-rocznych 52,9%, 2-letnich 26,5%, 3-letnich
6,6%. Tolerancja leczenia by³a dobra. Stwierdzono, ¿e wyniki te s¹ lepsze w stosunku do grupy chorych leczonych do 1991 r.
Ró¿nice te dotycz¹ okresu 2 lat po zakoñczeniu leczenia. Zastosowanie u chorych na [MO] mieszanej wi¹zki fotonowoelektronowej pozwala na uzyskanie stosunkowo dobrych wyników leczenia przy dobrej tolerancji leczenia przez tych chorych.

95/ Wzrost czêstoœci popromiennych aberracji chromosomowych
w limfocytach pacjentów z nowotworem krtani
H. Lisowska1, A. Lankoff1, A. Banasik1, A. Padjas2, A. Wieczorek 2, T. Kuszewski2, S. GóŸdŸ2, A. Wójcik1,3
1Zak³ad

Radiobiologii i Immunologii, Instytut Biologii, Akademia Œwiêtokrzyska, Kielce, 2Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, 3Zak³ad
Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki J¹drowej, Warszawa
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):312-13, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Opublikowane wyniki prac sugeruj¹, ¿e promieniowra¿liwoœæ in vitro limfocytów krwi obwodowej (LKO) pacjentów
z nowotworem jest wy¿sza od zdrowych dawców. Efekt ten jest szczególnie wyraŸny, kiedy czêstoœæ aberracji
chromosomowych analizowana jest w LKO napromienionych w fazie S/G2 cyklu komórkowego. Celem niniejszej pracy jest
porównanie czêstoœci aberracji w LKO pacjentów z nowotworem krtani i dawców zdrowych po napromienieniu w fazie S/G2.
Dodatkowo, w przypadku 20 pacjentów stosowano schemat wielokrotnego utrwalania aby zbadaæ wp³yw perturbacji cyklu
komórkowego na czêstoœæ aberracji.
Materia³y i metodyka: LKO 31 pacjentów pobrano przed rozpoczêciem terapii, hodowano i napromieniono dawk¹ 2 Gy
(Co-60) po 67 godzinach hodowli. Hodowle transportowano i napromieniano w ŒCO na lodzie. Preparaty chromosomowe
sporz¹dzano po 2 godzinnym traktowaniu kolcemidem 5, 7 i 9 godzin po napromienieniu. LKO 28 dawców zdrowych napro-
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mieniano i hodowano w taki sam sposób. Preparaty sporz¹dzano 5 godzin po napromienieniu.
Wyniki i wnioski: W wiêkszoœci przypadków nie stwierdzono ró¿nic w czêstoœci aberracji miêdzy czasami utrwalenia.
Oznacza to, ¿e wynik uzyskany po jednym czasie utrwalenia jest reprezentatywny dla promieniowra¿liwoœci dawcy. Zarówno
wœród pacjentów jak i dawców zdrowych stwierdzono silne zró¿nicowanie czêstoœci aberracji wskazuj¹ce na zró¿nicowan¹
osobnicz¹ promieniowra¿liwoœæ. Mimo stosunkowo ma³ej liczby dawców w obu grupach wyraŸnie widaæ, ¿e czêstoœæ popromiennych aberracji jest wy¿sza w limfocytach pacjentów ni¿ w limfocytach dawców zdrowych. Oznacza to, ¿e promieniowra¿liwoœæ LKO mo¿e byæ markerem podatnoœci na nowotwór krtani. Wynik ten musi byæ potwierdzony przez analizê wiêkszej
liczby dawców.

96/ Niedokrwistoœæ jako konsekwencja toksycznoœci radiochemioterapii chorych na raka szyjki macicy i jej wp³yw na wyniki leczenia
A. Roszak, K. Bratos, P. Rychwalska, E. Cikowska-WoŸniak, H. W³odarczyk
Oddzia³ Onkologii i Radioterapii Ginekologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii , ul. Garbary 15, Poznañ
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):313, wyst¹pienie plakatowe

Niedokrwistoœæ jest uznanym czynnikiem prognostycznym chorych leczonych z powodu raka szyjki macicy promieniami
jonizuj¹cymi. Obecnoœæ niedokrwistoœci wi¹¿e siê z czêstszym wystêpowaniem wznów miejscowych i skróceniem ca³kowitego czasu prze¿ycia. Wdro¿enie chemioterapii w ramach leczenia skojarzonego (radiochemioterapii) nasila toksycznoœæ
hematologiczn¹ terapii, co mo¿e zwiêkszyæ liczbê chorych z niedokrwistoœci¹ i wp³yn¹æ na rezultaty radioterapii.
Celem pracy by³a ocena toksycznoœci hematologicznej chorych leczonych z udzia³em radio- i chemioterapii w sposób
skojarzony z powodu raka szyjki macicy oraz wp³yw wspó³istniej¹cej niedokrwistoœci na wyniki leczenia.
Materia³ i metoda: Analiz¹ objêto 130 chorych z rakiem szyjki macicy w stopniu IIIB klinicznego zaawansowania,
otrzymuj¹cych radiochemioterapiê (radykalna radioterapia + cotygodniowa chemioterapia 40 mg/m2). Parametry hematologiczne (hemoglobina, leukocyty, granulocyty, erytrocyty, p³ytki krwi) oznaczano na pocz¹tku leczenia oraz w odstêpach
cotygodniowych. Toksycznoœæ oceniano pos³uguj¹c siê skal¹ WHO. Oceniono prze¿ycia chorych w grupie z prawid³ow¹
wartoœci¹ Hb (11.0 mg/dl) i u chorych z niedokrwistoœci¹. Krzywe prze¿ycia oznaczono metod¹ Kaplana-Meiera, oceniaj¹c ich
statystyczn¹ wartoœæ testem Wilcoxona.
Wyniki: W badanej grupie chorych, w trakcie prowadzonej radiochemioterapii, stwierdzono niedokrwistoœæ o ró¿nym stopniu
nasilenia u 47 chorych (36.2%), w stopniu 3 u 1 (0.82%). Leukopeniê obserwowano u 89 chorych (68.5%), w tym u 3 w stopniu
3 (7%), granulocytopenia wyst¹pi³a u 36 chorych (27.7%), w tym u 3 w stopniu 3 (2.3%). Trombocytopeniê zaobserwowano
u 2 chorych (1.6%). Porównuj¹c krzywe prze¿ycia w grupie chorych z prawid³owym poziomem hemoglobiny i niedokrwistoœci¹
zaobserwowano, ¿e ich przebieg jest zbli¿ony. Nie stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic w prze¿yciu w obu badanych
grupach p=0.842.
Wnioski: 1). Niedokrwistoœæ w leczeniu skojarzonym chorych z rakiem szyjki macicy wyst¹pi³a u 36.2% chorych i jest wynikiem nasilonej toksycznoœci hematologicznej prowadzonego leczenia. 2). Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w prze¿yciach
w grupach chorych z prawid³owym i obni¿onym poziomem hemoglobiny - niedokrwistoœci¹.

97/ Kliniczne znaczenie stê¿enia hemoglobiny u chorych na raka szyjki
macicy otrzymuj¹cych wy³¹czn¹ radioterapiê
K. Serkies, A. Badzio, J. Jassem
Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdañsku
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(S2):313-14, wyst¹pienie plakatowe

Cel pracy: Ocena klinicznego znaczenia stê¿enia hemoglobiny (Hb) u chorych na raka szyjki macicy poddanych radykalnej
radioterapii (RT).
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Materia³ i metody: Dokonano retrospektywnej analizy wyników leczenia 453 chorych na raka szyjki macicy w stopniu FIGO
IB-IVA (œrednia wieku 53 lata, zakres: 41-67 lat), które w latach 1989-1999 otrzyma³y radykaln¹ RT obejmuj¹c¹ napromienianie
wi¹zk¹ zewnêtrzn¹ oraz brachyterapiê (BT). Dawka ca³kowita w punkcie referencyjnym ICRU wynosi³a 50-97.6 Gy (mediana
81.5 Gy). Dokonano oceny rokowniczej stê¿enia Hb w momencie rozpoczêcia RT (pHb) oraz w ostatnim tygodniu RT. Chore
podzielono na dwie grupy, przyjmuj¹c stê¿enie Hb 12 g/dL jako punkt odciêcia. Dodatkowo oceniono wp³yw wybranych
czynników zwi¹zanych z chor¹, guzem oraz leczeniem. Wp³yw poszczególnych zmiennych na wyniki leczenia oceniono przy
u¿yciu analizy jedno- i wieloczynnikowej.
Wyniki: pHb <12 g/dL stwierdzono u 33% chorych. U 20% chorych wystêpowa³a niedokrwistoœæ (pHb <11 g/dL). Obni¿enie
stê¿enia Hb w czasie RT odnotowano u 64% chorych, a wzrost u 34% chorych. W ca³ej grupie, prawdopodobieñstwo 5-letniego prze¿ycia ca³kowitego (OS) oraz prze¿ycia bez nawrotu raka (DFS) wynosi³o odpowiednio: w stopniu IB - 71% i 70%,
w II - 60% i 59%, oraz w III-IVA - 28% i 26%. Stê¿enie pHb -12 g/dL w porównaniu z pHb <12 g/dL wi¹za³o siê z d³u¿szym OS
(mediana czasu prze¿ycia odpowiednio 66.2 i 22.2 mies., (p=0.0001) i d³u¿szym DFS (p=0.001), a tak¿e wy¿sz¹ szans¹
wyleczenia miejscowego (LC) (p=0.0043). Do nawrotu w miednicy dosz³o ogó³em u 21% chorych, a u 30% wyst¹pi³y odleg³e
przerzuty. Do rozsiewu raka dosz³o znamiennie czêœciej u chorych z pHb <12 g/dL w porównaniu z pozosta³ymi chorymi
(40% vs. 25%, p=0.001). Obni¿enie Hb pod koniec RT wi¹za³o siê z krótszym DFS i LC, nie mia³o natomiast wp³ywu na OS.
Wy¿sze stê¿enie pHb oraz ni¿szy stopieñ FIGO, a tak¿e jednostronne zajêcie przymacicza w stopniu III okaza³y siê niezale¿nymi czynnikami zwi¹zanymi z d³u¿szym OS i DFS. Zmiany stê¿enia Hb w czasie leczenia, wiek chorych - 65 vs. <65 lat),
obecnoœæ wodonercza, dawka ca³kowita, liczba aplikacji BT, stopieñ zró¿nicowania raka oraz ca³kowity czas leczenia nie by³y
niezale¿nymi czynnikami rokowniczymi.
Wnioski: Niskie pocz¹tkowe stê¿enie Hb u chorych napromienianych z powodu raka szyjki macicy jest niekorzystnym
czynnikiem rokowniczym. Obni¿enie stê¿enia Hb w czasie RT nie ma niezale¿nego wp³ywu na odleg³e wyniki leczenia.
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