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Streszczenie

Współczesna radioterapia stosowana w  no-

wotworach dolnego odcinka układu pokar-

mowego stała się bardziej konformalna. Rozwój 

systemów planowania i  weryfikacji leczenia oraz 

wprowadzenie nowoczesnych unieruchomień po-

zwala na zindywidualizowanie postępowania tera-

peutycznego. Połączenie powyższych zalet umoż-

liwia ograniczenie marginesu zdrowych tkanek 

wokół obszaru tarczowego oraz zmniejszenie dawki 

podawanej w narządach krytycznych w obrębie pola 

terapeutycznego. Niezwykle ważną rolę w realizacji 

nowoczesnych technik napromieniania nowotwo-

rów odbytnicy odgrywa radioterapia sterowana ob-

razem IGRT (Image-Guided Radiotherapy). Metoda ta 

sprawdza się w tzw. „trudnych lokalizacjach”, gdzie 

występuje znaczna ruchomość narządowa lub gdy 

ułożenie pacjenta dostarcza problemów m.in. ze 

względu na wiek czy budowę anatomiczną chorego. 

Problemy te często występują w radioterapeutycz-

nym leczeniu nowotworów dolnego odcinka prze-

wodu pokarmowego. W  artykule przybliżono oraz 

usystematyzowano wiedzę dotyczącą IGRT w  no-

wotworach odbytnicy.
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Abstract

Contemporary radiotherapy for rectal cancer is 

more and more conformal. Progress in plan-

ning and verification systems, as well as introduc-

tion of modern immobilization help to individualize 

therapy for oncological patient. It allows to reduce 

margin in the healthy tissue, radiation damage to 

organ at risk and increase accuracy in therapeutic 

field. Development of IGRT (Image-Guided Radio-

therapy) plays important role in verification of ra-

diotherapy. It is possible to alter patient position 

or adapt the treatment plan with respect the ana-

tomical changes, which may affect the radiothera-

py treatment course. The article is to systemize the 

knowledge about IGRT in rectal cancer treatment.
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WSTĘP

Rak jelita grubego stanowi poważny problem w Polsce. W opu-

blikowanym w  2008 roku raporcie Zakładu Prewencji Nowo-

tworów Centrum Onkologii w  Warszawie oszacowano zacho-

rowalność na ponad 14 tysięcy przypadków, z  czego 8 tysięcy 

dotyczyło mężczyzn i 6,6 tysiąca kobiet. Śmiertelność zarówno 

w  grupie mężczyzn, jak i  kobiet stale rośnie i  wynosi prawie 

10 tysięcy (5 tysięcy mężczyzn i 4,3 tysiąca kobiet) [1]. Według 

danych WHO (World Health Organization) najczęściej występują-

cym typem histopatologicznym jest gruczolakorak (adenocarci-

noma) zlokalizowany w okrężnicy i/lub odbytnicy, którego pod-

łożem są stany przedrakowe [2]. 

Standardowym postępowaniem terapeutycznym jest lecze-

nie chirurgiczne, które może być skojarzone z radioterapią i/lub 

chemioterapią w zależności od wskazań [3, 4]. W II i III stopniu za-

awansowania według TNM (Tumor Nodules Metastates) dostęp-

ne są różne możliwości leczenia. Jedną z nich jest radioterapia 

uzupełniająca po leczeniu operacyjnym, druga to zastosowanie 

radioterapii neoadjuwantowej [5, 6]. Radioterapia radykalna 

przedoperacyjna realizowana jest na dwa sposoby. Pierwszy to 

krótki kurs radioterapii przedoperacyjnej SCPRT (Short Course 

Preoperative Radiotherapy), gdzie podaje się całkowitą dawkę 

25 Gy w 5 frakcjach w celu wyjałowienia pola operacyjnego [7]. 

Drugi sposób to długi kurs przedoperacyjnej radioterapii połą-

czony z chemioterapią LCPRT (Long-Course Chemoradiotherapy) 

w dawce całkowitej 45-50,4 Gy w 25-28 frakcjach mający na celu 

zmniejszenie masy guza i  dający możliwość przeprowadzenia 

zabiegu operacyjnego w  sposób radykalny oraz zmniejszenie 

możliwości wystąpienia przerzutów do regionalnych węzłów 

chłonnych [8, 9].

Współczesna radioterapia

Rola radioterapii jako metody leczenia nowotworów jest nie-

kwestionowana i stosowana od ponad stu lat. Wraz z rozwojem 

tej metody ulepszane były zarówno same techniki leczenia, jak 

i aparatura wykorzystywana do tego celu. Rozwój badań w dzie-

dzinie radiobiologii w drugiej połowie lat 50. stworzyły podwali-

ny do precyzyjnego leczenia radioterapeutycznego [10]. 

Współczesna radioterapia wykorzystywana w  nowotworach 

odbytnicy jest wynikiem wieloletnich badań, począwszy od pla-

nowania w 2D, którego podstawą były dwa ortogonalne zdjęcia 

i kości jako markery granic napromienianego pola, po współcze-

sne plany dostosowane indywidualnie do budowy anatomicznej 

chorego oraz możliwości pozycjonowania pacjenta. Współcze-

sne systemy weryfikacji ułożenia pacjenta pozwalają na ograni-

czenie marginesu zdrowych tkanek wokół obszaru tarczowego 

oraz zmniejszenie dawki podawanej w  narządach krytycznych 

w  obrębie pola terapeutycznego. W  dzisiejszych czasach nie-

zwykle ważną rolę w  realizacji nowoczesnych technik napro-

mieniania stanowi radioterapia sterowana obrazem IGRT (Ima-

ge-Guided Radiotherapy). Jej przydatność potwierdzono w tzw. 

„trudnych lokalizacjach”, gdzie występuje znaczna ruchomość 

narządowa, a  ułożenie pacjenta nierzadko dostarcza proble-

mów ze względu m.in. na wiek, budowę anatomiczną chorego, 

co bardzo często spotyka się właśnie w nowotworach dolnego 

odcinka przewodu pokarmowego [11].

Technika IGRT jest powszechnie uznana, począwszy od kla-

sycznej weryfikacji EPID (Electronic Portal Imaging Devices) 

z  weryfikacją offline, gdzie wszelkie ewentualne korekty i  nie-

zgodności usuwane są przed kolejną frakcją leczenia. Weryfika-

cja z  zastosowaniem OBI (On–Board Imaging), przy użyciu pro-

mieniowania KV tzw. KV-OBI, i  obrazowanie wiązką stożkową 

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) pozwalają osiągnąć 

rekonstrukcje zbliżone do obrazów uzyskiwanych z  tomografii 

komputerowej. Jednocześnie umożliwiają ewentualną korekcję 

niedokładności w ułożeniu pacjenta przed rozpoczęciem frakcji 

napromieniania. 

Omawiając możliwości i sposoby kontroli odtwarzalności na-

promieniania, trzeba również wspomnieć o marginesach fizycz-

nych stosowanych w planowaniu leczenia nowotworów odbytu. 

Marginesy te mają na celu zawarcie niedokładności związanych 

zarówno z odtwarzalnością ułożenia, jak i ewentualnymi rucha-

mi narządów. Według Robertsona marginesy rodzajowe używa-

ne w trakcie planowania leczenia [12] powinny być asymetryczne 

i wynosić maksymalnie 10 mm w każdym kierunku. Autor rów-

nież sugeruje użycie takich wartości marginesów w trakcie defi-

niowania obszaru PTV (Planning Target Volume). 

Zastosowanie poszczególnych protokołów kontroli geome-

trycznej wprowadza konieczność ustalenia odchyleń w ułożeniu 

pacjenta, które wymuszają reakcje ze strony zespołu terapeu-

tycznego. W  przypadku realizacji napromieniania dla chorych 

z  nowotworem odbytu ocenia się odchylenia w  obrębie mied-

nicy mniejszej. Wartości poziomu reagowania dla powyższej lo-

kalizacji szacuje się na 5 mm [13]. Poziomy te mają na celu okre-

ślenie granicy, po przekroczeniu której zostają podjęte działania 

wyjaśniające przyczynę niezgodności wartości geometrycznych 

zaplanowanych z wartościami geometrycznymi zrealizowanymi.

EPID – kontrola portalowa 

Kontrola portalowa ma na celu jak najwcześniejszą ocenę, czy 

realizowany plan napromieniania jest zgodny z założeniami przy-

jętymi przed rozpoczęciem leczenia. Metoda polega na porów-

naniu dwóch zdjęć cyfrowych: jednego tzw. zdjęcia referencyj-

nego uzyskanego na symulatorze bądź z  systemu planowania 

leczenia DRR (Digital Reconstructed Radiographs) ze zdjęciem 

megawoltowym MV uzyskanym na aparacie terapeutycznym 

za pomocą EPID (Electronic Portal Imaging Devices). Metoda ta 

pozwala na wykrycie błędu systematycznego i  wprowadzenie 

działań naprawczych polegających na poprawieniu geometrii 

napromieniania. Stosowanych jest kilka metod porównywania 

zdjęć referencyjnych ze zdjęciami uzyskanymi na aparacie tera-

peutycznym: metoda wizualna ( jakościowa), metoda online – po-

prawa geometrii w czasie napromieniania oraz metoda offline, 
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w  której korekcja następuje po zakończeniu napromieniania 

i jest realizowana przed następną frakcją leczenia. 

Metoda wizualna jest najprostszą z metod i polega na porów-

naniu zdjęć referencyjnych z portalowymi na „rzut oka”. Metoda 

obarczona jest największym błędem spowodowanym niedo-

kładnością ludzkiego oka oraz nierzadko różnymi rozmiarami ob-

razów. Polega na wyeliminowaniu „grubych” błędów związanych 

z ułożeniem pacjenta.

Metoda online polega na weryfikacji obrazów przed poda-

niem dawki terapeutycznej. Obraz uzyskuje się dzięki podaniu 

kilku jednostek monitorowych z danego pola. Ocena geometrii 

odbywa się przed podaniem całej dawki. Metoda ta umożliwia 

skorygowanie pozycji pacjenta przez ponowne ułożenie chore-

go bądź to ruch ręczny stołem terapeutycznym. Wadą metody 

jest wydłużający się czas terapii.

Metoda offline polega na porównaniu zdjęć referencyjnych ze 

zdjęciami uzyskanymi na aparacie po zakończeniu seansu tera-

peutycznego (Fot. 1). Ewentualne korekcje ułożenia mają miej-

sce przed kolejną frakcją radioterapii. 

KV-OBI i CBCT 

KV-OBI to metoda wykorzystująca urządzenie dodatkowo 

zamontowane na głowicy aparatu. Urządzenie to składa się 

z lampy rentgenowskiej oraz detektora promieniowania o ener-

gii kilowoltowej, podobnej do urządzenia wykorzystywanego 

w diagnostyce. Dzięki powyższej przystawce możliwe jest rów-

nież wykonanie tomografii komputerowej wiązką stożkową 

tzw. CBCT (Cone Beam Computed Tomography). Technika KV-OBI 

dzięki zastosowaniu radiografii cyfrowej pozwala na ocenę ob-

razu radiologicznego na ekranie monitora bezpośrednio przed 

podaniem dawki terapeutycznej (Fot. 2-3). Zdjęcia porównywa-

ne są z  wcześniej zapamiętanym obrazem referencyjnym uzy-

skanym podczas weryfikacji w  symulatorze albo są wygenero-

wane z systemu planowania leczenia na podstawie rekonstrukcji 

uzyskanych z tomografii. System ten jest jednocześnie sprzężo-

ny ze stołem terapeutycznym, co pozwala na precyzyjną korektę 

ułożenia pacjenta w trzech wymiarach. Podczas weryfikacji KV 

dokładność ułożenia określana jest na podstawie struktur kost-

nych. CBCT umożliwia dokonanie weryfikacji w oparciu o tkanki 

miękkie, obszar tarczowy i narządy krytyczne (Fot. 4). Protokół 

weryfikacji wykorzystujący powyższe możliwości jest ustala-

ny indywidualnie. Dąży się do tego, aby każdy z pacjentów był 

weryfikowany od 3 do 5 razy na początku leczenia, a następnie 

na podstawie uzyskanych wyników podejmowana jest decyzja 

co do częstotliwości dalszego wykonywania. Bardzo ważnym 

zagadnieniem, o którym należy pamiętać, są dodatkowe dawki 

promieniowania, jakie chorzy otrzymują w  trakcie wykonywa-

nia weryfikacji. Zarówno EPID, KV-OBI, jak i CBCT niosą ze sobą 

ryzyko takiego narażenia dla pacjenta. Niemieccy badacze za 

pomocą fantomu zmierzyli dawki in-vivo dla poszczególnych 

weryfikacji i wykazali, że podczas wykonywania zdjęć sprawdza-

jących metodą EPID przy wykonaniu zdjęcia AP podajemy na po-

wierzchnię skóry dawkę 57,8 mGy, natomiast przy zdjęciu bocz-

nym: 69,4 mGy. Używając KV-OBI w  identycznych projekcjach, 

podamy kolejno 0,8 mGy dla AP oraz 1,1 mGy dla boku. Wyko-

nanie CBCT wiąże się z dawką rzędu około 28 mGy [14]. Jedno-

znacznie na podstawie powyższych badań można stwierdzić, 

Fot. 1 Weryfikacja ułożenia chorego za pomocą techniki offline: zdjęcia portalowe
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Fot. 2 Korekta ułożenia chorego z zastosowaniem techniki KV-OBI zdjęcie A-P

Fot. 3 Korekta ułożenia chorego z zastosowaniem techniki KV-OBI – zdjęcie boczne
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że obrazy uzyskane za pomocą KV-OBI obciążają pacjenta naj-

mniejszą dawką. Dodatkowo jakość obrazów uzyskanych tą 

metodą jest dużo lepsza niż realizowanych standardową wiąz-

ką terapeutyczną. Sama ocena takiej weryfikacji nie nastręcza 

oceniającemu zbyt wielu trudności, co może mieć miejsce przy 

wykorzystaniu CBCT. Natomiast jeśli zalecane jest uzyskanie ob-

razu trójwymiarowego mającego na celu zobrazowanie narzą-

dów i tkanek miękkich, a ramy czasowe w trakcie oceny nie są aż 

tak ważne, idealne wydaje się być użycie CBCT. Kolejnym faktem 

przemawiającym za wykorzystaniem metody KV-OBI jest czas 

wykonania weryfikacji. Technik na aparacie może sam dokonać 

weryfikacji ułożenia pacjenta, wykorzystując w tym celu struk-

tury kostne. Obraz uzyskany metodą CBCT ukazujący tkanki 

miękkie niejednokrotnie jest trudny do oceny i często wymaga 

konsultacji z lekarzem, co wiąże się z zaangażowaniem większej 

liczby osób i  z  dłuższym czasem. Każdy ośrodek stosujący po-

szczególne metody weryfikacji posiada własne instrukcje, które 

określają możliwości wykonania weryfikacji przez technika na 

aparacie. 

W nowotworach stercza stosuje się IGRT w  formie KV-OBI 

z wykorzystaniem złotych znaczników implantowanych w sterczu 

bądź CBCT obrazując tkanki miękkie, m.in. gruczoł krokowy [15]. 

W nowotworach odbytnicy brak jest badań, które wykazywałyby 

przydatność tej metody. Badacze próbują przenieść doświadcze-

nia stosowane w leczeniu raka stercza na nowotwory odbytnicy 

[16, 17]. Przeprowadza się próby zastosowania markerów, które 

są implantowane w trakcie rektoskopii w tkanki mezorektum, jak 

i okolice kości ogonowej, co pozwala na określenie wewnętrznych 

granic zaplanowanego obszaru do PTV (Planning Target Volume) 

oraz na rozróżnienie pozostałych tkanek [17]. 

IGRT-USG

Producenci urządzeń do radioterapii prześcigają się w  coraz 

nowszych formach weryfikacji położenia napromienianego 

obszaru tarczowego. Do weryfikacji struktur anatomicznych, 

gdzie stosuje się aparaty ultrasonograficzne, taką formą jest 

IGRT-USG. Metoda nie obciąża pacjenta dodatkową dawką pro-

mieniowania i umożliwia korekcję pozycji pacjenta na aparacie 

terapeutycznym, ale wymaga obecności lekarza. Cały system 

sprzężony jest zarówno ze stołem terapeutycznym, jak i kamera-

mi na podczerwień, dzięki czemu śledzona jest pozycja chorego 

w  czasie rzeczywistym. Poprzez zastosowanie ultradźwięków 

system umożliwia weryfikację z  zastosowaniem tkanek mięk-

kich, co w  przypadku narządów zlokalizowanych w  miednicy 

mniejszej ma niewątpliwe znaczenie. Jedynym utrudnieniem 

mającym wpływ na jakość obrazowania jest fakt, że pacjent 

podczas takiej weryfikacji powinien mieć wypełniony pęcherz. 

W trakcie badania USG jest on wykorzystywany jako tzw. „okno 

akustyczne”, co pozwala na ocenę narządów znajdujących się 

w miednicy mniejszej. Czas wykonania takiego sprawdzenia jest 

różny i wynosi od kilku do kilkunastu minut [18]. 

Fot. 4 Weryfikacja ułożenia chorego z zastosowaniem techniki CBCT
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IGRT w realizacji napromieniania 
nowotworów odbytnicy

Prezentowane powyżej metody weryfikacji ułożenia pacjenta oraz 

struktur anatomicznych w polu terapeutycznym mogą być wyko-

rzystane w różnym stopniu w trakcie leczenia chorych z nowotwo-

rem odbytnicy. Pierwsza metoda IGRT omawiana powyżej to EPID 

zwany powszechnie „portalem”. Jest ogólnie dostępny, ponieważ 

producenci aparatów terapeutycznych wyposażają seryjnie swój 

sprzęt w detektory na bazie amorficznego krzemu. Detektory te 

umożliwiają uzyskanie obrazów MV, co umożliwia obrazowanie 

struktur kostnych. Daje to możliwość oceny ruchomości między-

frakcyjnej. Minusem metody jest fakt, że nie ukazuje tkanek mięk-

kich, a  jakość uzyskanych obrazów często dostarcza problemów 

z  ich oceną. Kolejną metodą jest OBI-KV. Korzyścią jest jakość 

uzyskanych obrazów – porównywalnych z obrazami diagnostycz-

nymi, łatwość w ocenie – specjalne nakładki programowe służące 

do weryfikacji i ewentualnej korekcji ułożenia poprzez ruch stołu. 

Aspektem przemawiającym za wykorzystaniem tej techniki w no-

wotworach odbytnicy jest czas wykonania weryfikacji. Jest to nie-

zmiernie ważne ze względu na ułożenie chorego na brzuchu, które 

najczęściej jest mało komfortowe. Największym minusem jest brak 

możliwości obrazowania struktur miękkich oraz to, że przystawka 

jest stosowana jako wyposażenie dodatkowe aparatu. Umożliwia 

ona wykonanie CBCT – techniki, która umożliwia uwidocznienie 

tkanek miękkich. Może być wykorzystana do oceny ruchomości 

pomiędzy frakcjami i  w  ich trakcie, umożliwiając adaptacyjne za-

planowanie leczenia. Niestety metoda ta posiada też wady. Trudne 

jest do uwidocznienia mezorectum ze względu na słaby kontrast, 

co również może wpływać na adaptacyjne przeplanowanie pacjen-

ta. Ponadto czas wykonania CBCT jest zdecydowanie dłuższy niż 

w przypadku KV-OBI, a obrazy uzyskane podczas analizy nierzadko 

wymagają konsultacji z  lekarzem prowadzącym. Aparaty wyko-

rzystujące ultradźwięki do weryfikacji ułożenia pacjenta w trakcie 

terapii dopiero wchodzą do użytku i głównie wykorzystywane są 

w celu lokalizacji gruczołu krokowego. Ich użyteczność w przypad-

ku leczenia chorego z nowotworem odbytnicy nie zostały jeszcze 

dobrze zbadane i udokumentowane. 

Przygotowanie i planowanie radioterapii 
u chorych z nowotworem odbytnicy

Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia z  zastosowaniem pro-

mieniowania jonizującego, trafia on z reguły na symulator bądź to-

mograf komputerowy, gdzie przeprowadzana jest tzw. symulacja 

wstępna, podczas której ustalane jest ułożenie pacjenta. Dobiera 

się również odpowiednie unieruchomienia stabilizujące pacjenta 

oraz umożliwiające odtwarzalność wybranego ułożenia. Unieru-

chomienia można podzielić na dwie grupy: tzw. „standardowe” oraz 

unieruchomienia indywidualne. Wśród unieruchomień standardo-

wych występuje cała gama akcesoriów pod kończyny dolne bądź 

pod brzuch pozwalających pozycjonować pacjenta w odtwarzalny 

sposób oraz nadawać mu pewną wymuszoną pozycję, a  kształt 

i  nazwa zależą wyłącznie od ich producenta. Do unieruchomień 

indywidualnych można zaliczyć maski termoplastyczne przypi-

sane wyłącznie danemu pacjentowi oraz akcesoria wykonane 

w modelarni pod kątem indywidualnych potrzeb pacjenta. Maski 

termoplastyczne, dzięki swojej konstrukcji, pozwalają na ułożenie 

pacjenta w sposób stabilny, uniemożliwiają choremu ruchy miedni-

cy. Problemem w ich zastosowaniu jest to, że w trakcie radioterapii 

chorzy niejednokrotnie chudną, a maska robi się za duża. Wymusza 

to wykonanie powtórnej maski, tomografii komputerowej i zapla-

nowanie leczenia od początku. Wybór takiego unieruchomienia 

podyktowany jest warunkami anatomicznymi lub stanem i  nie-

sprawnością chorego. Należy nadmienić, że każdy ośrodek pracuje 

na sprawdzonych przez siebie akcesoriach. Większość pacjentów 

poddawanych radioterapii z powodu nowotworów jelita grubego 

pozycjonowana jest na brzuchu. Takie ułożenie sprawia, że mniej-

sza część jelita cienkiego narażona jest na promieniowanie, a co za 

tym idzie, zmniejsza się liczba wczesnych, jak i późnych odczynów 

popromiennych [19]. Pozycja taka jest mało komfortowa dla pa-

cjenta, co wpływa na występowanie błędów w ułożeniu chorego 

związanych z brakiem stabilności w trakcie seansu terapeutyczne-

go. Chorzy napromieniani z powodu nowotworu dolnego układu 

pokarmowego to nierzadko osoby starsze lub otyłe o ograniczo-

nej sprawności motorycznej. Pozycja taka w niektórych przypad-

kach wydaje się być nieosiągalna, dlatego badacze nie wykluczają 

ułożenia pacjenta na plecach [20]. W  badaniu przeprowadzonym 

przez holenderskich naukowców porównywano zarówno pozycję 

na brzuchu, jak i  na plecach. Udowodnili oni, że sposób ułożenia 

pacjenta w niewielkim stopniu wpływał na dokładność napromie-

niania [21]. Wybór pozycji powinien być podyktowany komfortem 

pacjenta oraz możliwością ograniczenia dawki dla narządów kry-

tycznych, w tym przypadku jelita cienkiego. 

Podsumowanie 

Wszelkie zalecenia dotyczące planowania leczenia radiotera-

peutycznego odbytnicy opierają się na klinicznym obszarze tar-

czowym CTV (Clinical Target Volume), który powinien obejmować 

guz, regionalne węzły chłonne oraz obszar przedkrzyżowy, co 

pozwala na wyznaczenie granicy pól napromienianych na pod-

stawie układu kostnego miednicy [22, 23]. 

Badanie przeprowadzone przez Ippolito i wsp. w 2008 roku wy-

kazało, że zarówno światło odbytnicy, jak i jej ściany, są niestabilne 

podczas leczenia, a objętość odbytnicy podczas leczenia maleje, 

natomiast rozrzut niedokładności w  pozycjonowaniu jest więk-

szy, gdy odbytnica jest pusta. To przemawiałoby za koniecznością 

użycia weryfikacji KV-OBI obrazującej struktury kostne [24]. 

Omawiane powyżej różnice w  położeniu odbytnicy sugerują 

występowanie międzyfrakcyjnych ruchów organów w  obrębie 

miednicy mniejszej. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być 

odpowiednie przygotowanie pacjenta. Badacze sugerują, aby ra-

dioterapię przeprowadzać u chorych z pustą odbytnicą, przy uży-

ciu środków farmakologicznych. Zalecają także, aby pęcherz mo-

czowy był częściowo wypełniony (tzw. kontrolowane wypełnienie) 
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[25, 26]. W praktyce codziennej bywa to trudne do uzyskania z wie-

lu powodów, przede wszystkim braku zdyscyplinowania ze strony 

pacjenta. Ponadto w  trakcie radioterapii pojawia się odczyn po-

promienny, co w nowotworach odbytnicy wiąże się z biegunkami, 

zwłaszcza w leczeniu skojarzonym z chemioterapią, które bywają 

trudne do uregulowania i  monitorowania. Analizując powyższą 

sytuację, rozsądnym wydaje się zalecać pacjentowi, aby wszystkie 

seanse radioterapii odbywały się przy normalnym wypróżnieniu. 

Wiele ośrodków, zarówno w kraju, jak i za granicą, jest na etapie 

wypracowywania własnego protokołu przygotowania pacjenta do 

radioterapii. Każdy z ośrodków stosuje własne – dostarczone przez 

innego producenta – rodzaje unieruchomień. Również w  wielu 

placówkach poszukuje się odpowiednich sposobów pozycjonowa-

nia pacjenta gwarantujących jak najbardziej komfortową pozycję 

w trakcie radioterapii, co wpłynie na bardziej stabilne ułożenie. 

Literatura

1. U. Wojciechowska, J. Didkowska, W. Zatoński: Nowotwory zło-

śliwe w Polsce w 2008 roku, Krajowy Rejestr Nowotworów, War-

szawa 2010, 13-83.

2. S. Hamilton, L. Aaltonen: Pathology and genetics of tumors of the 

digestive system: World Health Organization Classification of 

Tumors, Lyon 2000.

3. K. Bujko: Radioterapia w leczeniu zaawansowanego raka jelita gru-

bego, Współczesna Onkologia, 3, 2006, 141. 

4. M. Nowacki: Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycz-

nego w przypadkach raka jelita grubego [w:] P. Siedlecki, M. Krza-

kowski (red): Standardy leczenia systemowego nowotworów złośli-

wych u dorosłych w Polsce, PTOK, Warszawa 1999, 69-86.

5. K. Bujko, M. Nowacki, L. Kępka, J. Oledzki, M. Bebenek: Postope-

rative complications in patients irradiated preoperatively for rectal 

cancer: report of a randomise trial comparing short-term radiothe-

rapy vs chemioradiation, Collateral Disease, 7, 2005, 410-416.

6. K. Bujko, M. Nowacki, J. Olędzki, R. Sopyło, J. Skoczylas, M. Chwa-

liński.: Sphincter preservation after short-term preoperative radiothe-

rapy for rectal cancer, Acta Oncologica, 40, 2001, 593-601.

7. E. Kapiteijn, C. Marijnen, I. Nategaal et al.: Preoperative radiothe-

rapy combined with Total mesorectal excision for resectable recital 

cancer, N Engl J Med, 345, 2001, 638-646.

8. J. Bosset, L. Collette, G. Calasis, et al.: Chemotherapy with pre-

operative radiotherapy in recital cancer, N Endl J Med., 355, 2006, 

265-271.

9. D. Sebag-Montefiore, R.J. Stephens, R. Steele, et al.: Preopera-

tive radiotherapy versus selective postoperative chemoradiothera-

py in patients with rectal cancer (MRC CR07 and NCIC-CTG C016): 

a multicentre, randomised trial, Lancet, 373, 2009, 811-820.

10. E. Ziółkowska, M. Biedka: Od promieni Roentgena do nowoczesnej 

radioterapii, Valetudinaria-Post. Med. Klin Wojsk, 15, 2010, 5-8.

11. S. Buhl, A. Duun-Christensen, B. Kristensen, C. Behrens: Clinical 

evaluation of 3D/3D MRI-CBCT automatching on brain tumors for 

online patient setup verification –A step towards MRI-based treat-

ment planning, Acta Oncologica, 49, 2010,1085-1091. 

12. J. Robertson, J. Campbell, B. Di Yan: Generic planning target 

margin for rectal, cancer treatment setup variation, Int J Radiat 

Oncol Biol Phys, 2009, 74, 1470-1475.

13. A. Dąbrowski, P. Kukołowicz, P. Kędzierawski, Wieczorek , P. Gut, 

L. Chmielewski: Podsumowanie rocznych wyników kontroli od-

twarzalności napromieniania w świętokrzyskim centrum onkologii, 

Reports of Practical Oncology & Radiotherapy, 8, 2003, 153-162.

14. C. Walter, J. Boda-Heggemann, H. Wertz, I. Loeb, at al.: Phan-

tom and in-vivo measurements of dose exposure by image-guided 

radiotherapy (IGRT): MV portal images vs. kV portal images vs. co-

ne-beam CT, Radiother Oncol., 85, 2007, 418-423.

15. D. Bodusz, G. Głowacki, L. Miszczyk: Ocena śródfrakcyjnej rucho-

mości gruczołu krokowego w trakcie radioterapii chorych na raka 

stercza, Nowotwory, 61, 2011, 439-443.

16. J.J. Nuyttens, K. Kolkman-Deurloo, M. Vermaas et al.: High-do-

se-rate intraoperative radiotherapy for close or positive margins in 

patients with locally advanced or recurrent rectal cancer, Int J Ra-

diat Oncol Biol Phys, 58, 2004, 106-112.

17. H. Vorwerk, T. Liersche, H. Rothe et al.: Gold markers for tumor 

localization and target volume in radiotherapy for rectal cancer, 

Strahlenther Onkol, 185, 2009, 127-133.

18. D. Bodusz, L. Miszczyk: Weryfikacja położenia gruczołu kroko-

wego przy użyciu ultrasonografii 3D (SonArray) u chorych na raka 

stercza poddanych radioterapii – prezentacja metody, Onkologia 

Info, 5, 2008, 15-20.

19. I. Das, R.M. Lanciano, B. Movsas et all: Efficacy of a belly board 

device with CT-simulation in reducing small bowelvolume within 

pelvic irradiation fields, Int J  Radiat Oncol Biol Phys, 39, 1997, 

67-76.

20. M. Drzymala, M. Hawkins, A. Henrys, J. Bedford, A. Norman, 

D. Tait: The effect of treatment position, prone or supine, on dose-

-volume histograms for pelvic radiotherapy in patients with rectal 

cancer, Br J Radiol., 82, 2009, 321-327.

21. J. Nijkamp, R. de Jong, J. Sonke, C. van Vliet, C. Marijnen: Target 

volume shape variation during irradiation of rectal cancer patients 

in supine position: Comparison with prone position, Radiotherapy 

and Oncology, 93, 2009, 285-292.

22. S. Roels, W. Duthoy, K. Haustermans, et al.: Definition and deli-

neation of the clinical target volume for rectal cancer, Int J Radiat 

Oncol Biol Phys, 65, 2006, 1129-1142.

23. E. Syk, M. Torkzad, L. Blomqvist, P. Nilsson, B. Glimelius: Local 

recurrence in rectal cancer: anatomic localization and effect on ra-

diation target : Int J Radiat Oncol Biol Phys, 72, 2008, 658-664.

24. E. Ippolito, I. Mertens, K. Haustermans, M. Gambacorta, D. Pa-

sini, V. Valentini: IGRT in rectal cancer, Acta Oncol, 47, 2008, 

1317-1324.

25. A. Nichol, P. Warde, G. Lockwood et al.: A  cinematic magnetic 

resonance imaging study of milk of magnesia laxative and a anti-

flatulent diet to reduce intrafraction prostate motion, Int J Radiat 

Oncol Biol Phys, 77, 2010, 1072-1078.

26. I. Ogino, H. Uemura, T. Inoue, Y. Kubota, K. Nomura, N. Okama-

to: Reduction of prostate motion by removal of gas in rectum during 

radiotherapy, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 72, 2008, 456-466.


