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ABSTRACT

Od wrzesnia 2010 r. w Gliwickim Oddziale lnstytutu
Onkologii im. M. Sklodowskiej-Curie wykonywana jest
implantacja ztotych znacznik6w ..Gold Anchor™" do
guz6w nowotworowych w Wqtrobie. lntencjq zastosowania marker6w jest przeprowadzenie radioterapi istereotaktycznej kierowanej obrazem, tatwiejsza Jokalizacja guza nowotworowego w tomografii komputerowej
do planowania leczenia oraz precyzyjne pozycjonowanie chorego podczas seansu leczenia.
w szerszej perspektywie metoda umoi:liwia zmniejszenie napromienianych obj<;;tosci z uwagi na moi:liwosc zmniejszen ia margines6w, co ma szczeg6Jne znaczenie dia ochrony tkanek zdrowych i cz<;;stosci wyst<;;powania ostrych i p6:znych odczyn6w popromiennych.
Precyzyjna Jokalizacja guza i lepsza ochrona tkanek
zdrowych umoi:liwia napromienianie do wyi:szych dawek catkowirych bez podwyzszania ryzyka wystqpienia objaw6w niepoi:qdanych.
Posr6d dotychczas leczonych chorych nie zaobserwowano i:adnych komplikacji zwiqzanych z przeprowadzonq procedurq.

It is performed implantation of the gold markers into
!iver rumors in Cancer Center Institute of Oncology in
Gliwice Branch till September 2010.
This method allows ro perform image guided stereotactic radiotherapy, easier localization of tumor in
computer tomography and precise posit ioning of the
patient during seance of the treatment.
It allows to minimalise irradiated volumes what is
connected with possibility of margins reduce and in
consequence better protection of normal tissues or frequency of adverse effects. Moreover such method probably Jets ro increase the total dose in target volume
w ithout risk of higher incidence of side effects occuring.
We didn 't observe any complications connected ro
performed procedure among treated patients.
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Od maja 2009 r. w Gliwickim Oddziale tnscycucu onko logii im. Marii Sktodowskiej-Curie rozpocz<;;lismy
implamacj<;; zlotych znacznik6w ,.Gold Anchor™" do

gruczotu krokowego u chorych z rozpoznaniem raka
stercza, zakwalifikowanych do radyka lnej radioterapii [1]. Do tej pory wykonalismy implantacji;; u ponad
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crzystu chorych. Dobra tolerancja oraz brak powiklari
zach~cajq do szerszego zastosowania znacznik6w
w innych lokalizacjach narzqdowych, cakich jak guzy
pluca, wqtroby, crzuscki czy narzqd6w rodnych w ginekologii. Podobnie jak w przypadku napromieniania
u chorych na raka gruczolu krokowego metoda mana
celu weryfikacj~ poloienia struktur o duiej ruchomosci, umozliwiajqc precyzyjne utozenie chorego podczas seansu radiocerapii oraz weryfikacj~ polozenia
obszar6w zainceresowania.
Jako pierwszy osrodek w Polsce w Gliwickim Oddziale lnstytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Cu rie we wrzesniu 201 o r. wykonalismy implantacj~ cego
typu znacznik6w do guz6w nowocworowych w Wqcrobie. Obecnie zascosowanie metod radiochirurgicznych w leczeniu guz6w pierwocnych bqdi: przerzutowych Wqtroby znajduje coraz wi~ksze uznanie [2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10]. wczesniejsze niepowodzenia i niech~c
do napromieniania w tej lokalizacji zwiqzane byly
z brakiem mozliwosci precyzyjnego doscarczenia
wysokiej dawki promieniowania w scisle okreslony
maly obszar zapewniajqc dobrq ochron~ zdrowego
miqiszu Wqtroby; pozoscawiono c~ lokalizacj~ domenq chirurg6w. Rola radiocerapii ograniczona byla
jedynie do paliacywnego napromieniania Wqtroby
w przypadku mnogiego rozsiewu a leczenie radykalne pozoscawalo poza zasi~giem. Znaczny post~p
technologiczny umozliwi! obecnie omini~cie cej przeszkody, jednakze warunkiem powodzenia metody
jesc scis!e okreslenie polozenia obszaru tarczowego
oraz odpowiednie unieruchomienie chorego.
lscnieje kilka alternacywnych metod paliatywnego
leczenia, do kt6rych naleiq przezsk6rna alkoholizacja
[11, 12, 13, 14], cermoablacja [15, 16, 17, 18, 19], embolizacja c~cnicy Wqtrobowej [20, 21, 221. dot~cnicza chemioterapia celowana [23, 24, 25, 261. kriocerapia [271,
radioterapia sr6doperacyjna [28]. stosowanie radioizocop6w [29, 30, 31].
Na podscawie danych z pismienniccwa krycerium
kwalifikacji chorych do radioterapii stereotakcycznej
guz6w wqtroby jesc ich liczba nie przekraczajqca 3
oraz srednica nie wi~ksza anizeli 6 cm [9]. Pozoscale
to dobry stan og61ny chorych (Zubrod 0-2) oraz odpowiednie wartosci paramecr6w krwi (pr6by Wqtrobowe nie przekraczajqce crzykrocnej wartosci normy,
czas krwawienia i krzepni~cia powinien miescic si~
w granicach normy, poziom bialka >= 6g%). Stosowana dawka ca!kowita wynosi 30-36 Gy w 3 frakcjach
po 10-12 Gy w odsc~pach cygodniowych [32]. z uwagi
na wysokq dawk~ frakcyjnq biologiczny efekt dawki
36 Gy podanych w 3 frakcjach moie wynosic nawet
108 Gy w przeliczeniu na dawki 2 Gy frakcjonowane
konwencjonalnie.
lntencjq zastosowania znacznik6w jesc przeprowadzenie radioterapii kierowanej obrazem, lacwiejsza
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lokalizacja guza nowocworowego w tomografii komputerowej do planowania leczenia - cz~sto stabo widocznego a latwiejszego do zobrazowania w badaniu
ultrasonograficznym - oraz precyzyjne pozycjonowanie chorego podczas seansu radioterapii. Ponadto
znaczniki wykorzyscywane Sej w radioterapii z zastosowaniem CyberKnife w oparciu o cracking.
lscnieje wiele metod radiocerapii kierowanej obrazem, z kt6rych najcz~sciej stosowane sq syscemy cakie jak CBCT, 2D-2D KV [33, 34] X-Ray oparce o promieniowanie kilowoltowe. Mniej rozpowszechnione - to
metody w oparciu o ultrasonografi~ [35, 36] lub inne,
takiejak ln-Room MRI, CT na szynach [37] i wspomniany tracking wykorzyscywany w CyberKnife.
Kilka z cych metod jesc rucynowo wykorzyscywanych w naszym osrodku gt6wnie do weryfikacji po!ozenia w radioterapii uk!adu moczowo-plciowego
u m~i:czyzn. z uwagi jednak na dui:q ruchomosc oddechowq Wqtroby wzgl~dem struktur koscnych , metody te do cej pory nie byty przydacne w weryfikacji
po!ozenia cego organu. Pomimo ii: zastosowanie CBCT
(Cone Beam CT) de facrn pozwala na obrazowanie tkanek mi~kkich, to metoda ca jesc czasochtonna a uzyskiwane obecnie obrazy Sq niezadowalajqcej jakosci.
zascosowanie z!ocych znacznik6w w guzach Wqtroby umozliwia ich posredniq wizualizacj~ z zastosowaniem wyiej opisanych metod poprawiajqc precyzj~
napromieniari. o ile w przypadku gruczolu krokowego
dochodzi do zmiany jego polozenia z uwagi na jego
umiejscowienie w sqsiedzcwie p~cherza moczowego
i odbycnicy, co w przypadku guz6w Wqtroby czy ptuca
sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana z uwagi
na dui:q ruchomosc oddechowq. Zmiana poloi:enia guza
jest wyrainie widoczna, co jesc odzwierciedlone w r6znicy polozenia znacznik6w w rekonscrukcji DRR z TK do
planowania, obrazami symulacyjnymi oraz obrazami
weryfikacyjnymi (kV). Biorqc powyi:sze pod uwag~. celem obj~cia zaplanowanq dawkq guza nowocworowego
Wqtroby jescesmy zmuszeni do zwi~kszenia marginesöw (ryzykujqcjednoczesnie uszkodzenie tkanek zdrowych) lub zastosowania dodatkowej metody w postaci
bramkowania oddechowego (garing) (38, 39, 40] stosowanej od kilku lat w oddziale gliwickim. Po!qczenie
radiocerapii scereocakcycznej, bramkowania oddechowego oraz zascosowanie zlocego znacznika pozwala
na przeprowadzenie precyzyjnego leczenia, przy czym
zminimalizowane zostaje ryzyko wystqpienia powiklari
zwiqzanych z napromienianiem ckanek zdrowych przy
zascosowaniu wysokich dawek frakcyjnych.
w Zaktadzie Radiocerapii planowanie leczen ia guz6w przerzutowych Wqtroby wykonywane jest na
podscawie tomografii kompucerowej do planowania
leczenia w fazie gl~bokiego wdechu, umozli wiajqc
przede wszysckim zmniejszenie dawki promieniowania w ptucach z uwagi na niskie polozenie Wqtroby.
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Ryc. 1. lgty stuzqce do implantacji znacznik6w sr6dtkankowych (kr6tsza, wykorzyscywana najcz~sciej
do implantacji do wqtroby).

Ryc. 2. Mechanizm kocwiczenia si~ znacznika
w tkankach mi~kkich.

Potozenie znacznika na obrazie referencyjnym do
planowania radioterapii (DRR) stanowi punkt odniesienia dia p6iniejszej lokalizacji i korekcji utozenia
chorego. Zmiana potozenia znacznika w crakcie radio terapii odzwierciedla ruchomosc narzqdu, a korekcja
oparta na lokalizacji znacznika oznacza radioterapi~
dostosowanq do polozenia narzqdu carczowego.
Procedura implantacji ztocego znacznika do Wqtroby nie wymaga szczeg61nego przygocowania chorego. Niezb~dnajescjedynie kontrola parametr6w uktadu krzepni~cia krwi z uwagi na inwazyjny charakter
zabiegu .
lmplantacja znacznika odbywa si~ drogq przezsk6rnq, pod kontrolq gtowicy ultrasonograficznej
zaopatrzonej w dodatkowq przyscawk~ umozliwiajqcq wprowadzenie igty, kt6rej tor jest widoczny na
monitorze aparatu. lmplantacja jest przeprowadzana
w sterylnych warunkach bez zascosowania dodatkowych lek6w miejscowo znieczulajqcych. Po uwidocznieniu guza nowotworowego pod kontrolq ultrasonografu implantowany jest ztocy znacznik przy uzyciu
bardzo cienkiej igty 25 G o dlugosci 120 mm (ryc. 1).

Nie jest w arunkiem koniecznym implantacja znacznika bezposrednio do guza, akcepcowalna jest t ak ze
implamacja w jego sqsiedztwie. Po zakonczonej implamacji miejsce wktucia jest schtadzane lodem, pacjent podlega kilkugodzinnej obserwacji a nast~pnie
wykonywa ne j est ponownie USG celem wyk luczenia
bezposrednich powiktan.
Wykorzyscy wany marker scanowi ztocy drut przew~zony w kilku miejscach i ulegajqcy przypadkowym
zagi~ciom na skutek oporu ckanek, do kt6rych jest
zaktadany. w nast~pscwie zgi~cia w cych miejscach
drut uzyskuje scabilnq przescrzennq form~. ktöra ma
zapobiegac jego migracji (ryc. 2).
Zaletq cej mecody jest uzycie igty o bardzo matej
srednicy 0,51 mm, co pozwala na zmni ejszenie ryzyka powiktan, dolegliwosci b61owych (brak potrzeby
uzycia dodackowych srodköw znieczulajqcych) oraz
ryzyka migracji samego znacznika.
Kolejnym ecapem jest wykona nie comografii
komputerowej do planowania lec zenia po okoto
jednym cygod niu od zabiegu implantacj i znacznika
(ryc. 3).

Ryc. 3. TK Wqtroby z zaimplantowanym znacznikiem .

Ryc. 4. Konturowanie guza, narzqdöw k rycycznych
i znacznika.
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Ryc. 6. Analiza toru oddechowego dia pocrzeb bramkowania oddechowego (gl~boki wdech).
Ryc.
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s. Plan leczenia

Ryc. 7. Naloienie DRR na obraz kV (AP).

Ryc. a. Naloienie DRR na obrac kV (bok).

Odst~p czasowy ma na celu petmi stabilizacj~
znacznika w obr~bie organu. Po okonturowaniu obszar6w zainceresowania (guza, narzqd6w krytycznych i znacznika) (ryc. 4) i wykonaniu planu leczenia
(ryc. 5) tworzone sq cyfrowo zrekonscruowane radiogramy tzw. DRR (Digiral/y Reconscrucred Radiogram)
sluiqce do por6wnania ze zdj~ciami weryfikacyjnymi (kV) wykonywa nymi przed kaidq frakcjq Jeczenia
przy pomocy promieniowania ki lowoltowego. Weryfikacja poloienia guza odbywa si~ w dw6ch etapach. w etapie pierwszym wykonywane jest zdj~cie kV w projekcji AP i bocznej, a nast~pnie wsc~pna
korekcja ustawienia izocencrum wzgl~dem struktur
kostnych. W drugim etapie nast~puje analiza toru
oddechowego chorego (ryc. 6), a nast~pnie ponowne
wykonanie zdj~cia kV w obu projekcjach w fazie gl~bokiego wdechu oraz ostateczna korekcja uloienia
(ryc. 7, ryc. 8).
znaczn ik jest dobrze widoczny zar6wno na obrazach DRR jak i na zdj~ciach weryfikacyjnych kV. Przesuni~cia stol u dokonuje si~ r~cznie, po wykonaniu
fuzji obraz6w DRR i 2D-2D kV, ustalajqc rzeczywiste
poloienie guza. Zastosowanie weryfikacji z uiyciem
zdj~c kV wynika z naszych wczesniejszych badari,
kt6re wskazujq, ie jest to metoda wiarygodna, prosta

i szybka, kt6ra moie byc wykonywana w rutynowej
praktyce klinicznej [33, 41].
zastosowanie systemu 20-20 kV bez wczesniejszej
implancacji znacznika pozwalalo dotychczas jedynie
na poprawne uscalenie poloienia struktur koscnych
i nie umoi liwialo weryfikacji poloienia tkanek mi~kkich i organ6w, kt6re wzgl~dem struktur koscnych Sq
ruchome. Byta to niewqtpliwie najslabsza scrona tej
metody. zastosowanie dodatkowo zlotego znacznika
pozwala obecnie ominqc ten problem.
Niewqtpliwie najwi~kszq wadq opisywanej metody jest jej inwazyjny charakter obarczony niskim,
jednakie realnym ryzykiem pow iklari. z drugiej
scrony pozwala w prosty i szybki spos6b na przeprowadze nie weryfikacji i precyzyjne napromienianie
chorego.
w szerszej perspektywie zascosowanie opisywanej mecody umoiliwia zmniejszenie napromienianych obj~tosci z uwagi na moiliwosc zmniejszenia
margines6w - co ma szczeg61ne znaczenie dia ochrony t kanek zdrowych - i moiliwosc wyst~powania
ostrych i p6inych odczyn6w popromiennych. Precyzyjna lokalizacja guza i lepsza ochrona tkanek zdrowych umoiliwia podanie wyiszych dawek calkowitych promieniowania w obszarze zainteresowania
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bez podwyzszania ryzyka wystqpienia objawöw niepoi:qdanych [1].
Obecnie leczonych jest kilkunascu chorych z zascosowaniem opisanej metody. Nie zaobserwowano
i:adnych komplikacji zwiqzanych z przeprowadzonq
procedurq u zadnego z chorych. w przyszlosci planowane jest wykorzystanie markeröw do precyzyjnej lokalizacji innych guzöw charakteryzujqcych si~
zwi~kszonq ruchomosciq, takich jak np. guzy pluca,
trzustki czy narzqdöw rodnych.
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