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Streszczenie

Radioterapia w  leczeniu raka szyjki macicy od-

grywa bardzo dużą rolę. Jej zastosowanie oraz 

objęcie obszarem tarczowym napromienianych 

struktur zależy od zaawansowania choroby nowo-

tworowej. Zastosowanie nowoczesnych technik 

planowania oraz weryfikacji ułożenia pacjenta po-

zwala na ograniczenie marginesu tkanek zdrowych 

i  toksyczności całego leczenia radioterapeutycz-

nego. Trzeba jednak brać pod uwagę wystąpienie 

czynników wpływających na dokładności przepro-

wadzonego leczenia. Takim czynnikiem jest też ro-

tacja miednicy u kobiet.

Występuje ona w  sposób mimowolny, jak rów-

nież trudny do wychwycenia na etapie planowania. 

Nierzadko powiązana ze stresem czy komfortem 

pozycji, w  jakiej napromieniany jest pacjent. Tylko 

właściwa interpretacja oraz wczesne wychwycenie 

powyższej może wpłynąć na działania przygoto-

wawcze. W  artykule zaprezentowano różnice wy-

stępujące zarówno w  obszarach tarczowych, jak 

również narządach krytycznych w przypadku zroto-

wania kości miednicy. 

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, radioterapia, 

pozycjonowanie

Abstract

Radiation therapy in cervical cancer treatment is 

very important. The use of modern techniques 

of planning and verification of patient positioning 

reduces the margin of healthy tissue and thus the 

whole toxicity of radiotherapy treatment. Howev-

er, one should take into account the occurrence fac-

tors affecting the accuracy of the treatment. Such 

factor is a rotating of pelvic bone in women.

It occurs as involuntary as well as difficult to be 

recorded within the planning stage. It is often as-

sociated with stress as well as the position in which 

the patient is irradiated. Only the correct interpre-

tation and the early capture of the above may af-

fect our preparation actions. This article presents 

the differences both in the areas of PTV as well as 

critical organs in the situation when pelvic bones 

rotation occurs.
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Wprowadzenie

Polska należy do krajów europejskich o  jednym z  najwyż-

szych poziomów zachorowania na raka szyjki macicy. W  2006 

r. odnotowano 3345 nowych zachorowań i  stwierdzono 1819 

zgonów z  tego powodu [1]. Fakt, że nowotwór ten rozwija się 

najczęściej u  kobiet w  okresie pełnej wydolności życiowej 

sprawia, że rak szyjki macicy zyskał miano choroby społecznej. 

Chorują młode kobiety, jednak wraz z  wiekiem zachorowal-

ność szybko wzrasta – szczyt przypada w  okresie 45-55 roku 

życia kobiety. Najczęściej występującym typem histopatolo-

gicznym jest rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepithe-

liale) w  postaci rogowaciejącej lub nierogowaciejącej i  stano-

wi on około 95% złośliwych nowotworów szyjki macicy [2].  

Ryzyko zajęcia węzłów chłonnych w stopniu według FIGO IA wy-

nosi od 1% do 5% i wzrasta do 20% w przypadku stopnia IB i do 

ponad 45% w zaawansowanych stopniach choroby FIGO III i  IV 

[3-5]. 

Podstawowymi metodami leczenia raka szyjki macicy są: za-

bieg chirurgiczny, napromienianie i  chemioterapia. W  terapii 

raka szyjki macicy stosuje się obecnie wszystkie trzy formy le-

czenia w różnym wzajemnym połączeniu. Wyboru metody tera-

peutycznej dokonuje się głównie na podstawie klinicznej oceny 

stopnia zaawansowania według Klasyfikacji Międzynarodowej 

Federacji Ginekologów i  Położników (FIGO) i  klasyfikacji TNM. 

Konieczne przy doborze terapii jest uwzględnienie czynników 

prognostycznych [6-8]. 

Leczenie chirurgiczne jest standardową formą terapii raka 

szyjki macicy w  stopniach zaawansowania klinicznego według 

FIGO I i IIA. Najczęściej stosuje się radykalną operację usunięcia 

macicy z węzłami chłonnymi miednicy małej. U młodych kobiet 

w stopniu zaawansowania choroby według FIGO IA i pragnących 

mieć potomstwo, można stosować konizację, amputację szyjki 

macicy lub brachyterapię jako leczenie radykalne [9]. 

Radioterapia jest, obok chirurgii, główną metodą terapeu-

tyczną i w zależności od stopnia zaawansowania może być sto-

sowana jako: leczenie samodzielne lub pooperacyjne leczenie 

uzupełniające [10, 11]. 

Leczenie łączy się – napromienianie z pól zewnętrznych (te-

leterapia) z  brachyterapią śródjamową i  chemioterapią. Celem 

teleterapii jest podanie odpowiednio wysokiej dawki na naciek 

nowotworowy w  szyjce macicy, na przymacicza, ale przede 

wszystkim na regionalne węzły chłonne. 

 Powszechnie stosowana radioterapia trwa około 6-8 tygo-

dni, pacjent otrzymuje wysoką dawkę całkowitą, ale podawaną 

w niskich dawkach frakcyjnych raz lub 2 razy dziennie przez 5 dni 

w tygodniu. Działanie promieniowania nie ogranicza się jedynie 

do samego guza nowotworowego, ale obejmuje także otaczają-

ce tkanki zdrowe, wywołując różne objawy kliniczne w postaci 

odczynów popromiennych. Objawy te są spowodowane śmier-

cią komórki lub procesami gojenia zaczynającymi się w obrębie 

napromienianych tkanek, a  skutki napromieniania mogą utrzy-

mywać się kilka tygodni, miesięcy lub nawet lat po zakończeniu 

leczenia [12]. Do głównych przyczyn niepowodzenia radioterapii 

należą: brak możliwości podania wystarczająco wysokiej dawki 

całkowitej ze względu na ograniczoną tolerancję tkanek pra-

widłowych, zdolność komórek nowotworowych do naprawy 

uszkodzeń powstałych w  wyniku promieniowania, upośledze-

nie układu odpornościowego, zaburzenia metaboliczne i  cho-

roby współistniejące, niska promieniowrażliwość nowotworu 

oraz zły dobór techniki leczenia, dawki całkowitej czy sposobu 

frakcjonowania. 

 U wszystkich chorych leczonych onkologicznie pojawiają się 

objawy niepożądane po radioterapii, tzw. odczyny popromien-

ne. Należy pamiętać o  indywidualnych i  nieprzewidywalnych 

reakcjach wczesnych i późnych oraz o wyższej toksyczności le-

czenia skojarzonego: chemioterapii z radioterapią [13].

Omówienie

Pozycjonowanie miednicy 

Prawidłowe, odtwarzalne ułożenie miednic jest niezmiernie 

ważnym elementem współczesnego planowania leczenia radio-

terapii w leczeniu raka szyjki macicy. 

Fot. 1. Rzut boczny na kości miednicy

Spotykamy się z wieloma określeniami obrazującymi pozycję 

miednicy. Najczęściej spotykanym ruchem miednicy jest ruch 

obrotowy. W  sposób obrazowy można ruch ten porównać do 

ruchu wskazówek zegara. Jeśli rozpatrzymy obrót zgodny z ru-

chem wskazówek zegara i  chwilę maksymalnego wychylenia 

w tym obrocie, to można takie przemieszczenie określać jako np. 

uniesienie, wychylenie ku górze albo wypoziomowanie miedni-

cy. Można spotkać się też z określeniem wypchnięcia miednicy 

w przód, co można traktować jako nieprawidłową korektę. 

Ruch powrotny, czyli rotacja wsteczna miednicy (obrót prze-

ciwny do ruchu wskazówek zegara) i  jej maksymalne wychy-

lenie w  tym obrocie, nazwać można cofnięciem, schowaniem 

lub pochyleniem w przód i ku dołowi [14]. Ruch ten powoduje 

wystąpienie napięcia na odcinku lędźwiowym kręgosłupa tzw. 

mostkowanie. Pozycja ta sprawia, że struktury anatomiczne 
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przylegające do kręgosłupa lędźwiowego, w tym przy-

padku interesujące nas węzły okołoaortalne, zmienia-

ją swoją lokalizację względem pól terapeutycznych 

w obszarze miednicy małej. Należy nadmienić, że ruchy 

miednicy u  kobiet są najczęściej mimowolne i  wiążą 

się ze stresem bądź pozycją, w  jakiej pacjentka jest 

ułożona.

Planowanie leczenia 

Planowanie teleradioterapii odbywa się w  kilku eta-

pach. Pierwszym, a  zarazem najważniejszym, jest 

ustalenie stadium zaawansowania klinicznego. Ma to 

wpływ zarówno na wybór metody leczenia, jak rów-

nież na późniejszą wielkość pól terapeutycznych. Pa-

cjentki przygotowywane do radioterapii z  powodu 

nowotworu szyjki macicy pozycjonowane są na dwa 

sposoby. Pierwszy z  podkładką tylko i  wyłącznie pod 

nogi combifix® w  przypadku napromieniania obsza-

rów miednicy oraz drugi w przypadku napromieniania 

miednicy małej wraz z  węzłami okołoaortalnymi przy 

użyciu podkładki typu combifix® oraz podkładki pod 

ręce posirest® w celu umożliwienia największego unie-

sienia przepony, odsunięcia rąk z pól terapeutycznych, 

jak również najbardziej stabilnego ułożenia pacjentki.

Do zaplanowania leczenia stosuje się tomografię 

komputerową wraz z  ewentualną fuzją obrazów dia-

gnostycznych z rezonansu magnetycznego, PET-CT lub 

PET-MR. Połączenie powyższych obrazów w  systemie 

planowania leczenia pozwala na przestrzenną rekon-

strukcję obszaru tarczowego. Odtwarzalna pozycja jest 

niezmiernie istotna zarówno w procesie planowania, jak 

również w dalszych etapach realizacji radioterapii. 

Weryfikacja ułożenia

Zdeponowanie dawki terapeutycznej w  obszarze 

tarczowym powinno nastąpić w  sposób zgodny 

z  wcześniej przygotowanym planem leczenia. Współ-

czesne systemy weryfikacji ułożenia pacjenta po-

zwalają na 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 stanowi radioterapia stero-

wana obrazem IGRT (Image-Guided Radiotherapy). Pod 

pojęciem radioterapii sterowanej obrazem kryje się 

cały szereg działań umożliwiający korektę ułożenia 

chorego przed, jak również w trakcie seansu terapeu-

tycznego. Metoda ta staje się standardem ze względu 

na możliwość eliminacji błędu geograficznego w trak-

cie radioterapii.

Fot. 2. Fuzja dwóch tomografii komputerowych – widoczne różnice w ułożeniu kości miednicy oraz odcin-

ka lędźwiowego kręgosłupa

Fot. 3. Obrazy z systemu planowania leczenia ukazujące wpływ rotacji miednicy na PTV; (a) przesunięcie 

PTV w kierunku rdzenia. Widoczne różnice zarówno w układzie kostnym jak również w tkankach miękkich 

oraz obrysie PTV w skanach na różnej wysokości (b,c).

a)

b)

c)
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Do technik IGRT zaliczamy: wykonywane, przed każdym sean-

sem napromieniania, zdjęcia portalowe (PV, Portal Vision) [15, 

16], systemy oparte na dwóch prostopadłych (2D-2D kV) lub 

ustawionych pod kątem 45° do siebie obrazach rentgenowskich 

[17], tomografię komputerową wiązką stożkową CBCT (Cone-

-Beam Computed Tomography) [16], megawoltową tomografię 

komputerową jedną wiązką MVCBCT (Mega-Voltage Cone-Beam 

Computed Tomography) [18]. 

Najczęściej stosowaną współcześnie techniką weryfikacji uło-

żenia pacjenta w  trakcie radioterapii jest zastosowanie dwóch 

prostopadłych obrazów rentgenowskich przy użyciu KV zwanego 

KV-OBI (On-Board Imaging). Technika OBI umożliwia dokonanie 

przesunięcia stołu terapeutycznego bezpośrednio przed poda-

niem dawki terapeutycznej. System ten umożliwia weryfikację 

poprawności ułożenia dzięki nałożeniu na siebie obrazu z aparatu 

terapeutycznego na obraz referencyjny zapisany w systemie pla-

nowania leczenia – najczę-

ściej jest to DRR (Digital Re-

constructed Radiographs). Ze 

względu na większą ekspo-

zycję pacjenta napromienia-

nego i weryfikowanego przy 

użyciu techniki OBI, szuka 

się konsensusu związanego 

z  częstotliwością wykony-

wania powyższej weryfikacji. 

Współczesne systemy plano-

wania leczenia oraz zastoso-

wanie technik dynamicznych 

w trakcie realizacji radiotera-

pii u  pacjentek z  nowotwo-

rem szyjki macicy wymusza 

większą dokładność w  uło-

żeniu chorego, a  co za tym 

idzie, wprowadzenie perfek-

cyjnej precyzji w  realizowa-

niu zaplanowanego procesu 

terapeutycznego. 
Fot. 4. KV-OBI – widoczne różnice w ułożeniu odcinka lędźwiowego przy prawidłowym ułożeniu miednicy mniejszej

Rys. 1. Porównanie histogramów miednica ułożona poprawnie (linia z kwadratami) oraz miednica zrotowana (linia z trójkątami)
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Trudności w realizacji radioterapii 
– aspekty kliniczne

Precyzyjne zaplanowanie i przeprowadzenie leczenia ma za-

sadnicze znaczenie dla jego skuteczności i ryzyka odczynów po-

promiennych. Oprócz doboru dawki całkowitej leczenia i sposo-

bu frakcjonowania leczenia, należy dokładnie określić rozległość 

choroby i  obszar, który zostanie objęty napromienianiem [11]. 

W  przypadku radioterapii narządu rodnego należy uwzględnić 

rotację miednicy, co wiąże się z dodaniem większego marginesu 

na ruchomość pacjenta kosztem większego obszaru zdrowych 

tkanek będących w polu napromienianym lub codzienną wery-

fikacją ułożenia chorego przed rozpoczęciem leczenia z  wyko-

rzystaniem techniki IGRT, ale z narażeniem na dodatkową eks-

pozycję promieniowania. Tak więc obie metody są obarczone 

narażeniem pacjenta na dodatkowe promieniowania. Wydaje 

się, że bardziej wskazana byłaby kontrola ułożenia chorej w pro-

jekcji A-P oraz bocznej, aby zabezpieczyć przed rotacją kości 

miednicy.

Podsumowanie

Ustalenie stabilnej pozycji miednicy wydaje się niezmiernie 

istotnym elementem planowania radioterapii. Współczesne dy-

namiczne techniki leczenia IMRT oraz VMAT dają duże możliwo-

ści dokładnego zaplanowania jednoczesnego napromieniania 

narządu rodnego, jak również przyległych węzłów okołoaor-

talnych. Rotacja miednicy u  kobiet występuje w  sposób nieza-

mierzony i  tylko odpowiednia kontrola oraz przygotowanie 

umożliwia jej wyeliminowanie. Rotacja ta może wiązać się rów-

nież ze stresem, na który narażamy pacjentkę podczas całego 

procesu przygotowania oraz realizacji radioterapii. Niezmiernie 

istotne już na etapie przygotowania, czyli w symulatorze bądź 

tomografii komputerowej, jest odpowiednie dobranie pozycji 

terapeutycznej, jak również sprawdzenie, czy jest ona codzien-

nie odtwarzalna. Prezentowany przykład ma na celu pokazanie: 

w jak istotny sposób rotacja miednicy wpływa na rozkład dawki 

w obszarze tarczowym, że bez ustalenia komfortowej i odtwa-

rzalnej pozycji terapeutycznej nie jesteśmy w  stanie dokonać 

korekty izocentrum przy użyciu technik IGRT, bo zawsze odbywa 

się to kosztem objętości tarczowej.

Literatura

1.	 J. Didkowska: Nowotwory szyjki macicy w Polsce – epidemiologicz-

ny bilans otwarcia i perspektywy, Ginekol Pol, 8, 2006, 660-666.

2.	 A. Mitsuhashi, K. Suzuka, K. Yamazawa, H. Matsui, K. Seki, S. Se-

kiya: Serum vascular endothelial growth factor (VEGF) and VEGF-C 

levels as tumor markers in patients with cervical carcinoma, Can-

cer, 103, 2005, 724-730.

3.	 T. Ochi, K. Murase, T. Fujii, M. Kawamura, J. Ikezoe: Survival 

prediction using artificial neural networks in patients with uterine 

cervical cancer treated by radiation therapy alone, Int J Clin On-

col, 7, 2002, 294-300.

4.	 J. Choi, H. Kim, H. Lim i  in.: Vascular endothelial growth factor 

in the serum of patients with non-small cell lung cancer: correla-

tion with platelet and leukocyte counts, Lung Cancer, 33, 2001, 

171-179.

5.	 P. Lambin, A. Kramar, C. Haie-Meder et al.: Tumour size in cancer 

of the cervix, Acta Oncol, 37, 1998, 729-734.

6.	 J. Nagy, A. Dvorak, H. Dvorak: VEGF164/165 – and PIGF roles in an-

giogenesis and arteriogenesis, Trends Cardiovasc Med, 13, 2003, 

164-175.

7.	 N. Ferrara: Molecular and biological properties of vascular endo-

thelial growth factor, J Mol Med, 77, 1999, 527-543.

8.	 T. Veikkola, K. Alitalo: VEGFs, receptors and angiogenesis, Semin 

Cancer Biol, 9, 1999, 211-220.

9.	 G. Gasparini: Clinical significance of determination of surrogate 

markers of angiogenesis in breast cancer, Crit Rev Oncol Hema-

tol, 37, 2001, 97-114.

10.	 E. Conway, D. Collen, P. Carmeliet: Molecular mechanism of blood 

vessel growth, Cardiovasc Res, 49, 2001, 507-521.

11.	 M. Biedka, R. Makarewicz: Rak szyjki macicy to nadal wyzwanie!, 

Onkol. Radioter., 2, 2012, 50-59.

12.	 E. Ziółkowska, M. Biedka, W. Windorbska: Odczyn popromienny 

u chorych na raka regionu głowy i szyi: mechanizmy i konsekwen-

cje, Otorynolaryngol. Przegl. Klin, 10, 2012, 147-153.

13.	 S. Ziółkowski, M. Biedka, E. Żmuda, E. Ziółkowska: Trudności 

w  przeprowadzeniu radioterapii u  chorych z  otyłością, Inżynier 

i Fizyk Medyczny, 3, 2014, 111-116. 

14.	 Ray Long The key muscles of Hatha Yoga, http://www.bandhay-

oga.com.

15.	 J. Chen, R.J. Lee, D. Handrahan et al.: Intensity modulated ra-

diotherapy using implanted fiducial markers with daily portal ima-

ging: Assessment of prostate organ motion, Int. J. Radiat. Oncol. 

Biol. Phys., 68, 2007, 912.

16.	 M. Guckenberger, J. Meyer, D. Vordermark et al.: Magnitude and 

clinical relevance of translational and rotational patient setup errors: 

a cone – beam CT study, J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 65, 2006, 934.

17.	 E. Berthelet, P.T. Truong, S. Zavgorodni et al.: Consistency in 

electronic portal imaging registration in prostate cancer radiation 

treatment verification, Radiat. Oncol., 1, 2006, 37.

18.	 E.K. Hansen, D.A. Larson, M. Aubin et al.: Image guided radiothe-

rapy using megavoltage cone – beam computed tomography for 

treatment of paraspinous tumors in the presence of orthopedic 

hardware, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 66, 2006, 323.




