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RADIOTERAPII
ONKOLOGICZNEJ
I h w zale2nodciod tego,jak dlugo trwa sanrproces weryfikacji ulo2enia i izocentrum oraz jak bardzo stabilny jest to.
oddechowydla danegopacjenta.
zbramkowaniempozwalana podaniedawekzogniskowanychw guzie
Om6wienie iwnioski: Radioterapiastereotaktyczna
z jednoczesnymzminimalizowaniemdawekw narz4dachkrytycznych.
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Wstgp: Pojgcieosteonekozy(AVN - AuascularNecrosis)odnosisiqdo 5miercikomponentykom6rkowejko6ciw nastgpstwie
rozwojowiAVNzaliczasi€m.in. kortykosteroidoterapig,
niedokrwienialokalnego.Do czynnik6wetiologicznychsprzyjajEcych
metodqleczeniajestchirurgia,
hemoglobinopatig.
Podstawowq
nadn2l.waniealkoholu,Zesp6lCushlnga,vasculitis,twardzj.ng
klinicznegochoroby.AVN.jestbardzorzadkim powia wyb6r odpowiedniejprocedury.iestuzaleZnionyod zaawanso\^?nia
klaniem radioterapii.Stanowijednak istotny problem kliniczny wciq2niedocenianyw codziennejpraktyceonkologicznej.
Opis prznradku: Przedmiotempracy jest martwica aseptycznako6ci stawu biodrowegopo przeprowadzonejradykalnej
radioterapiiu 65 letnie.jchorej z rozpoznaniemraka szyjki macicyoraz T0letniego choregoz rakiem pgcherzamoczowego.
W pierwszymprzlpadku chorazostalazakwalilikowanado radykalnejfrakcjonowanejkonwencjonalnieradioterapiipoopera
cf nej.Zaplanowanadawkacalkowitawynosila44 Gy.Chora ukonczfa leczeniezgodniez planem.Nie stwierdzonoistotnego
klinicznieodczynupopromiennego.Dziewigi Iat od ukofczonegoleczeniachorazglaszasilnedolegliwoScibolowew okolicy
pachwiny i talerza lewej ko6ci biodrowej. Przeprowadzonadiagnostykaobrazowaujawnila znacznezmiany w struktuze
glowy ko6ci udowej. Chora zostatazakwalifikowanado zabieguendoprotezowaniastawu biodrowego.Histopatologiczna
glowy ko6ciudorvq.Kolejnychory z rozpoznaniemraka
analizamaterialupooperacinegopotwierdziiamartwicaaseptycznq
pgcherzamoczowegozostalw 1993r. napromienionyna obszarguzaz marginesemdo l4cznejdawki 66 Gy - frakcjonowanie
konwencjonalne.ZastosowanotechnikE&ox.Dawk4 powy2ej50 Gy objgtezostalo60% prawej i lewej glowy kodci udowej.
Pierwszesymptomy AVN pod postaciqdolegliwo6cib6lowych okolicy staw6wbiodrowych pojawily sig po tzech latach.
W badaniachobrazorych (RTG,TK) stwierdzonozaawansowane
protruzjgpanewkiprawegostawubiodrowegoorazMornE
. Chory zostalzakwalifikowany
deformacjgglowyko6ciudowej IV stopierlwg ARCO (Association
Research
CirculationOsseus)
do zabieguoperacyjnegoendoprotezowaniastawubiodrowego.Analiza patomorfologicznapotwierdzilaosteonecrozg.
Podsumowanie: Koniecznejest uwzglgdnianiew6r6d n arz4d6wkrytycznych struktur kostnych zna.jdujqcychsig w polu
napromienianym.Szczegolowaanalizaukladu wi4zek,rozkladu dawki w obszarzenapromienianymi zastosowanieoslon
kolimatora moie skuteczniezmnieiszyi dawkg promieniowania zdeponowan4w narz4dach.Systematycznekontrole,
diagnostykaobrazowa,a w przypadku rozpoznania pierwszychsymptom6w osteonekrozybezzwloczneIeczeniemoze
uchronii chorych przed nieodwracalnymkalectwem.
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Cel pracy: Celem pracy jest ocena efekt6w ubocznychpo implantac.iizlotych znacznikow Gold AnchorrM do gruczolu
krokowegou chorych na raka sterczaleczonychpromieniami.
Material i metoda: Grupg badanq stanowilo 362 chorych na raka sterczazakwalifikowanychdo radykalnegoleczenia
promieniami, u kt6rych od paZdziernika 2009 r. do grudnia 2010 r. zaloioro zloty znacznik do gruczolu krokowego
umoZliwiaj?cyprowadzenieradioterapii sterowanejobrazem (IGRT lln ageGuidedRadiotherapy).W celu zmniejszenia
ryzyka wystEpieniainfekcji chorzyprzedzabiegiembyli odpowiednioprzygoto&Twani.StosowanoSrodkiprzeczyszczal4ce
oraz antybiotyki. Implantacjaznacznikaodbl.watasig drog4przezodbltniczqpod kontrol4 obrazuz endorektalnejglowicy
ultrasonograficznej.Wiek chorych zawieral sig w przedzialeod 50 do 85 lat (Srednia68). 1-3 tyg. po implantacji, przy
rozpoczgciuleczeniapromieniami, oceniano toksycznoS6zabieguw oparciu o przygotowanEankietg.Oceniano w niej:
- b6l przy wkluciu oraz jego nasileniew skali od 0 do 10 (0 brak b6lu, l0 - najwigkszywyobra2alnybol);
- krwawienie po wkluciu (z odbltnicy, z dr6g moczowych);
- objawy zapaleniasterczapo implantacji znacznika (b6le stercza,gorqczka,czgstomocz,pobierane z tego powodu leki
przeciwzapalnei przeciwbakteryjne);
inne obiawv uboczne.
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STRESZCZENIA
Nasilenie
bolu

Wyniki:275 (760lo)
chorych nie odczurvatoiadnego bolu
w
trakcie
implantacji
znacznika.W analizowanejgrupie chol
27 l7,40/o)
rych \^,arto(i 6redniaodczurranegobolu wynosila 0,57,a me2
30 (8,30lo)
diana0,0.Odsetki chorych z poszczeg6lnymistopniami nasi
lenia
bolu zaprezentowano1vtabeli obok.
3
16 (.4,44/o)
Kru.awieniez odblrnicy po zabieguwystepilou 10 (2,8%)cho
4
5 11'40/o)
rych,kl\domocz u 12(3,3olo),
b6lestercza
u 6 ( 1,7%),gorqczkau 4
(1,1%)
5
(1,7a/o)
(5,8%)
a
czgstomocz
6
u 21
u czgScichorychostatnir\'-VIn,elllonyobia\wlstgpowa|iuzp|zedirnpianlrci{znaclnlLd.UI
6
| (0.Jgol
choregopo implantacjizlotegomarkera\lystapilozapaleniajE7
2 (0,6a/o)
dra.W zwi:pku zr,rryst4pierriem
powyis4,ch objawowu g chorl,ch
wdroZonoleczenieprzeciwbakeryineorazu 2 - przecilvzapalne.
wnioski: lmPlantacjaznacznikdrv
Gold Anchorrrrjestmaloinrvazyjn4
i bezpieczn?
rnetodAobarczon4niewielkimryzv
kien.rpowiklari.
Liczba chorych
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Wprorvadzenie:Chorzyz chorob4nolvot$,orow?to czgstoludzie,dla kt6rych diagnozastalol'i problenrnaturv psyclricznej.
W odczuciulvigkszoSciludzi fakt zachorowaliana nowot$ar jest$,-vdarzeniem
silnie stresuj4cr,'m.
Chor\-zaczyna\!o\r'czas
P o s l t r k i t v ai ncf o r m a . j r a t e m a tc h o r o b li . p o . o b o w i e i l < . z e n i ,kLo r z y . t . r 1z1 r. r r < l rrri c \ o r r r l , e t e r r r n rz.r; .h, , i e lZ. d o b 1 , , u a
inforrlracjer62nejjakoici, czgstokroi blgdne czy niekompletne.I)lategopersonelrreclvcznr',itor.r,ieit najbardziejkompetentnym lrodlem informacji dla choregopoq'inien ol iento\^.atsiq u. zakresieposiadanejpr.zezniego 1,iedz1..
cel: celem pracvjestocenapoziomuwiedzychorychleczonrchl'Zakladzie Brirchrterapii
na ten.rirt:
znajomodci
zagadnieliabrachyterapii,
celui efektuleczeniatq metod4;
- ocenawtedzyna tematwystFpowania
objalvorvubocznl,chi ich zapobiegania;
ocenaprzestlzcganiazlecei dotycz4cychtrybu 2vciachorvch w trakcie i po brach).terapii.
Material i metoda: Badaniaprzeprou,irdzonow Zakladzie Brachlterapii Insqtutu Onkologii w Glirvicach.Objgto nin.ri
100chorych leczonychz pon'odrLchorobynowotworou'ej.W celuprzeprotvadzenia
badaf poiluzono sigk$'estionariuszenl
ankiety,ktciry skladalsiFz 25 p).tanzamknigtych.
Wyniki: 80% ankietou'anychposiada dostatecznqwidzg ia temat choroby i leczeria. 20% stanowia chorzn ktorzy nie
przysrvoilirviedzyna tematmetodyleczenia,jakiej zostalipoddani.Brak dostatecznej
wiedzypowodujenegatywnepo<lej6cie
do leczenia(10%badanych),
potggujeobjauryuboczneizwiEzanez nimi dolegliwo6ci.
Wnioski: Na personelumedycznymspoczyr{aobowi4zekprzyblilenia chorenu pojgi clotyczqcychbrachyterapii.
Wigkszo6ichorychuwaza,ie otrzymalarzetelnei przydatneinformacje.Nie wszyscy.jednak
rviedz4,ze brachyterapia
polegana leczeniupromieniami;trvierdzq,
i2 jesl to leczerieprzeprowadzane
zapomoc4lasera.
Nielicznagrupachorych
nie Przysl'oila wiedzy 13 temat objawow ubocznych,co rv konsekwencjimo2e powodowai wiele nieprzyjemnych
doleglirvoSci.
Z opinii badanychrvynika,2eposiadaj4wiedzgna tematzaleceidotycz4cych
trybu ?-ycia
w trakcieleczenia
ipojego zakoiczeliu CiEglawerylikacjaPoziomuwiedz)'chorychjestniezbgdna,gdyzna znacz4cywpl).wna przebieg
procesuleczeniai zdrowienia.
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Wprowadzenie
i cel:Niewielkaprzydatno(a
marker6wnowotwororrych
w diagnozowaniu
rakaglowyi szyipowoduje,ze
oznaczenia
laboratory.jne
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