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Sprawozdanie ze sta˝u
w Holenderskim Instytucie Raka w Amsterdamie
W dniach od 15 wrzeÊnia do 12 grudnia 1999 r. odby∏am
sta˝ w Holenderskim Instytucie Raka (NKI Antoni van
Leeuvenhoek Huis) w Amsteradamie. Pracowa∏am w zespole fizyków pod kierunkiem dr B. Mijnheera. Wzi´∏am
udzia∏ w realizacji projektu, którego celem by∏o oszacowanie dawki, jakà otrzymuje odbytnica jako organ krytyczny
podczas dojamowego napromieniania pacjentek z rakiem
szyjki macicy, na podstawie DVH (Dose Volume Histogram – histogram dawki w ca∏ej obj´toÊci odbytnicy)
i DWH (Dose Wall Histogram – histogram dawki w Êcianie odbytnicy).
Brachyterapia jest istotnym etapem w leczeniu pacjentek z rozpoznanym rakiem szyjki macicy. Zgodnie
z Raportem ICRU nr 38 dawka w organach krytycznych,
podczas napromieniania pacjentek z rakiem szyjki macicy,
okreÊlana jest na podstawie punków wyznaczonych w odbytnicy. Po∏o˝enie tych punktów okreÊlane jest przy u˝yciu
dwóch prostopad∏ych zdj´ç rentgenowskich. Poniewa˝
niezakontrastowana odbytnica nie jest widoczna na zdj´ciach rtg, punkty, w których mierzona jest dawka, wyznaczane sà wzgl´dem aplikatorów umieszczonych w macicy
i pochwie pacjentki. W zwiàzku z tym rzeczywisty rozk∏ad dawki, jakà otrzymuje odbytnica, jest nieznany. Stosujàc trójwymiarowy system do planowania leczenia
oraz zdj´cia z tomografii komputerowej, mo˝na przeanalizowaç rozk∏ad dawki w wybranych narzàdach.
W NKI obliczane sà DVH dla ca∏ej odbytnicy.
Z histogramów tych odczytywane sà dawki dla obj´toÊci
2 i 5 cm3. Obj´toÊci te zosta∏y wybrane dowolnie. Uwa˝a
si´, i˝ wysoka dawka w obj´toÊci odbytnicy 2-5 cm3 mo˝e
byç przyczynà przetoki odbytniczo-pochwowej. Do policzenia histogramów niezb´dne sà kontury narzàdu na
zdj´ciach TK. Poniewa˝ na zdj´ciach TK widaç cz´sto,
˝e odbytnica nie jest pusta, to obliczanie dawki dla ca∏ej
obj´toÊci tego narzàdu nie uwzgl´dnia samej dawki
w tkance. W zwiàzku z tym powsta∏ pomys∏ sprawdzenia,
czy istnieje jakiÊ zwiàzek pomi´dzy DVH i DWH oraz
czy mo˝na na podstawie wartoÊci DVH oszacowaç wartoÊci DWH. Naszym materia∏em by∏y zdj´cia TK oraz komputerowe plany leczenia dla 10 losowo wybranych pacjentek, leczonych z powodu raka szyjki macicy. Na zdj´ciach TK nie jest widoczna Êciana odbytnicy, dlatego do
obliczania DWH wykorzystaliÊmy istniejàce kontury zewn´trzne odbytnicy oraz wygenerowane na podstawie
matematycznego modelu tego narzàdu jego kontury wewn´trzne. Po przeanalizowaniu histogramów DVH i ró˝nych histogramów DWH w zale˝noÊci od gruboÊci Êciany

odbytnicy stwierdziliÊmy, ˝e dla potrzeb codziennej praktyki klinicznej lepiej jest oprzeç si´ na dawce z DVH
w obj´toÊci 2 cm3 ni˝ 5 cm3 jako parametru do oceny powik∏aƒ w postaci przetoki pochwowo-odbytniczej. Obj´toÊç 2 cm3 z DWH jest bli˝sza wartoÊci dawki dla 2 cm3
z DVH ni˝ analogiczne wartoÊci dla obj´toÊci 5 cm3. Podsumowaniem tego projektu jest artyku∏ pt. „Comparison of
dose-volume histograms and dose-wall histograms of the
rectum of patient treated with intacavitary brachytherapy”,
który zosta∏ zg∏oszony do druku w czasopiÊmie Radiotherapy and Oncology.
Oprócz pracy nad przedstawionym powy˝ej projektem mia∏am okazj´ przyjrzeç si´ pracy zespo∏u lekarzy,
fizyków i techników pracujàcych w du˝ym oÊrodku onkologicznym, w którym opracowuje si´ nowe techniki napromieniania.
W wolnym czasie poznawa∏am zabytki i kultur´ miasta Amsterdam oraz jego okolice.
Dzi´kuj´ dr W. Bulskiemu i dr B. Mijnheerowi za
zainicjowanie tego projektu i Fundacji im. Jakuba hrabiego Potockiego za mo˝liwoÊç odbycia sta˝u w Holenderskim Instytucie Raka.
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