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17. Radioterapia w leczeniu chorych na nowotwory 

narządu rodnego 
 

 

 
dr n. med. Katarzyna Raczek-
Zwierzycka  
III Klinika Radioterapii i Chemioterapii 

17.1. Gdzie odbywa się radioterapia chorych na 
nowotwory narządu rodnego  

Leczenie nowotworów narządu rodnego odbywa się w ramach 
hospitalizacji w III Klinice Radioterapii i Chemioterapii. Hospitalizacji 
wymaga leczenie skojarzone: chemioterapia, radioterapia oraz 
brachyterapia. 
 
Ambulatoryjna radioterapia jest prowadzona w Zakładzie Radioterapii. 
Brachyterapia, jeżeli nie wymaga hospitalizacji, jest prowadzona 
w Zakładzie Brachyterapii. 

17.2. Jak odbywa się kwalifikacja chorych do radioterapii?  

Kwalifikacja do leczenia jest prowadzona w ambulatoriach III 
Kliniki Radioterapii i Chemioterapii (Ambulatorium Ginekologiczne 
1062 i 1065 oraz Ambulatorium Konsultacyjne 2003).  
 
Po wykonaniu pełnej diagnostyki chore są przedstawiane przed 
Konsylium III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. O zaleceniach 
(terminie hospitalizacji, terminach procedur planowania leczenia) 
pacjentki są informowane przez koordynatora kliniki. 
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17.3. Procedury przed rozpoczęciem leczenia 

Przed rozpoczęciem teleradioterapii konieczne jest wykonanie 
procedur planowania leczenia (więcej informacji w Rozdziale III). 
 
Dla chorej na czas napromieniania jest najczęściej wykonywana maska 
stabilizacyjna z masy termoplastycznej. Zapewnia ona odtwarzalność 
położenia chorego w trakcie całego leczenia. 
 
Wykonywane są także badania obrazowe (tomografia komputerowa 
TK, rezonans magnetyczny MR, badanie pozytronowej emisyjnej 
tomografii komputerowej PET), które umożliwiają lokalizację 
leczonego obszaru oraz narządów krytycznych. Badania obrazowe 
często są wykonywane z pełnym i pustym pęcherzem moczowym aby 
uwzględnić ruchomość narządu rodnego w trakcie leczenia. 
 
Przed wykonywaniem tych badań (oraz w trakcie samego leczenia) 
pacjentka powinna mieć opróżnioną odbytnicę aby nie powodowało 
to dodatkowych zaburzeń ruchomości leczonego narządu. Także 
w trakcie leczenia promieniami proponujemy unikania pokarmów 
rozdymających (warzywa kapustne, fasola, groch). Proponujemy 
przejście na dietę lekkostrawną, z ograniczeniem także produktów 
mlecznych (ze względu na zawartość laktozy). 

17.4. Jak przebiega leczenie? 

W leczeniu nowotworów narządu rodnego stosuje się dwie 
metody radioterapii: teleradioterapię i brachyterapię. 
 
Teleradioterapia polega na napromienianiu przy użyciu wiązek 
promieniowania wytwarzanych w akceleratorze (przyśpieszaczu 
liniowym). Źródło promieniowania znajduje się w pewnej odległości od 
ciała chorego. Więcej informacji o tej metodzie leczenia podano 
w Rozdziale II. Napromienianiem jest najczęściej objęty narząd rodny 
lub loża pooperacyjna oraz układ chłonny miednicy, ale w niektórych 
przypadkach zakres radioterapii układu chłonnego musi być 
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rozszerzony. Radioterapia jest frakcjonowana codziennie, najczęściej 
tylko w dni robocze. Ilość frakcji jest zależna od sposobu leczenia 
i ustalonego planu. Najczęściej jest to 25 - 30 frakcji. Czyli leczenie trwa 
około 5 – 6 tygodni. W przypadkach prowadzenia radioterapii 
stereotaktycznej liczba frakcji oraz ich częstotliwość jest indywidualnie 
zaplanowana stosownie do lokalizacji zmiany, wielkości guza i innych 
parametrów fizycznych. 
 
Brachyterapia to leczenie z zastosowaniem izotopów 
promieniotwórczych, które umieszcza się w odpowiednich 
aplikatorach. Aplikatory te zakłada się w bezpośrednim kontakcie 
z guzem lub w samym guzie. Pozwala to na podanie wysokiej dawki 
promieniowania w obszarze leczonym. W leczeniu nowotworów 
narządu rodnego aplikatory umieszczane są w jamie macicy, w okolicy 
szyjki macicy i w pochwie. W przypadku leczenia chorych po przebytym 
leczeniu operacyjnym aplikatory umieszczane są w szczycie pochwy. 
Ilość frakcji jest indywidualnie zaplanowana dla każdej chorej 
(najczęściej 4 - 6 frakcji). Aplikacje są wykonywane z 3 - 4-dniową 
przerwą ze względu na wielkość podawanej dawki promieniowania. 
Więcej szczegółowych informacji o procedurach w brachyterapii 
podano w Rozdziale VI. 

17.5. Skutki uboczne w trakcie leczenia i jak sobie z nimi 
radzić? 

W obecnym czasie nowoczesna aparatura medyczna, 
komputerowe systemy planowania leczenia oraz nowoczesne techniki 
pozwalają na skuteczne leczenie promieniami, a zarazem zmniejszenie 
powikłań popromiennych. U chorych leczonych z powodu 
nowotworów narządu rodnego obserwujemy ostre i późne odczyny 
popromienne ze strony narządów znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 
 

• Ostre odczyny popromienne 
Odczyny ostre występują w trakcie leczenia promieniami lub tuż po 
jego zakończeniu. Mają charakter „zapalenia”. Ustępują po 
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zakończeniu leczenia i z reguły nie pozostawiają trwałych uszkodzeń. 
Najczęstsze ostre odczyny popromienne obserwowane w leczeniu 
nowotworów narządu rodnego dotyczą układu moczowego i przewodu 
pokarmowego. 
 
Pęcherz moczowy i cewka moczowa: objawy dysuryczne takie jak 
częstomocz, pieczenie i ból przy oddawaniu moczu. W badaniu moczu 
widoczne są objawy zapalenia, krwinki białe i czerwone w osadzie 
moczu, obecność białka. Czasem w moczu obecne są bakterie.  

Celem zmniejszenia dolegliwości w trakcie leczenia ze strony pęcherza 
moczowego i cewki należy pić dużo płynów obojętnych, aby zapobiec 
zastojowi moczu w pęcherzu. Czasem konieczne jest zastosowanie 
leków rozkurczowych, p/bólowych i p/zapalnych.  

 
Odbytnica, jelito grube i cienkie: parcia na odbytnicę, tendencja do 
luźnych stolców, czasem biegunka, bóle kurczowe jelit.  

Podczas leczenia lekarz zaleci przestrzeganie diety bezmlecznej 
i ubogoresztkowej, aby nie stymulować pracy jelit i zmniejszyć 
dolegliwości ze strony jelit. Dieta polega na wykluczeniu z jadłospisu 
lub ograniczeniu spożywania pokarmów mlecznych ponieważ 
zawierają laktozę, która wzmaga perystaltykę jelit i powoduje 
„gromadzenie gazów” w jelitach. Ograniczamy także świeże warzywa, 
owoce oraz pieczywo ziarniste. Zastosowanie leków hamujących 
perystaltykę jelit (np. Loperamid, Stoperan) powinno być zawsze 
skonsultowane z lekarzem. W przypadku biegunek konieczne jest 
uzupełnianie niedoborów wodnych i elektrolitowych pod nadzorem 
lekarza.  

 
Skóra: nowoczesne metody radioterapii stosowane obecnie bardzo 

Nie należy niczego nakładać na skórę w obszarze napromienianym 
bez konsultacji ze specjalistą, który udzieli szczegółowych 
informacji o leczeniu, jego powikłaniach oraz stosowaniu 
odpowiednich środków przed rozpoczęciem radioterapii.  
Porady dotyczące pielęgnacji skóry w trakcie radioterapii znajdują 
się w Rozdziałach X oraz XXVII. 
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rzadko powodują ostre odczyny popromienne na skórze. Zdarza się, że 
jednak ulega ona delikatnemu rumieniowi, a z czasem zbrązowieniu. 
Jest to stan przejściowy i po czasie regeneracji na skórze nie pozostają 
trwałe zmiany. Bardzo rzadko obserwujemy niewielki obrzęk tkanki 
podskórnej, który może być nasilony w rejonie blizn pooperacyjnych.  
 
Krew: czasem obserwujemy niewielkie obniżenie liczby krwinek 
białych (leukocytów, a zwłaszcza neutrofili – krwinek odpowiedzialnych 
za naszą odporność). Rzadko obniżenie liczby krwinek czerwonych 
(erytrocytów) i płytek krwi (trombocytów).  
 
W trakcie leczenia promieniami kontrolujemy parametry krwi: 
morfologię, próby nerkowe i wątrobowe, elektrolity. Mogą one ulec 
zaburzeniu zwłaszcza gdy pacjent jest obciążony innymi schorzeniami. 
Zastosowanie preparatów krwiotwórczych zazwyczaj pozwala na 
kontynuowanie leczenia bez przerw. 

 

• Późne odczyny popromienne 
Odczyny późne występują co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu 
radioterapii. Mają one charakter trwałych uszkodzeń i dotyczą tych 
samych narządów, które wykazywały ostre odczyny popromienne.  
 
Pęcherz moczowy: zwłóknienie ścian pęcherza i zmniejszenie jego 
objętości, tendencja do przewlekłych stanów zapalnych, krwiomocz 
(krwinkomocz). Bardzo rzadko trwałe uszkodzenie ściany pęcherza 
moczowego (np. przetoka pęcherzowo-pochwowa). 
 
Odbytnica i jelito grube: tendencja do biegunek (z dodatkiem śluzu lub 

Pamiętajmy: 

Wszystkie objawy towarzyszące niepokojące nas powinny być 
zgłaszane lekarzowi prowadzącemu. Szybkie wdrożenie leczenia nie 
pozwoli na pojawienie się objawów ostrego odczynu i unikniemy 
przykrych dolegliwości.  

Nie leczymy się sami!!!!! 
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krwi), upośledzenie wchłaniania. Również bardzo rzadko przetoki 
odbytniczo-pochwowe lub jelitowo-pochwowe. 
 
Skóra: zwłóknienie skóry i tkanki podskórnej oraz upośledzenie spływu 
chłonki z kończyn dolnych, które skutkuje czasem utrwalonymi 
obrzękami limfatycznymi. W razie potrzeby pacjentka może poddać się 
rehabilitacji, na temat której więcej informacji można znaleźć 
w Rozdziale XXV. 
 
Jajniki: napromienianie obszaru miednicy powoduje trwałe 
uszkodzenie jajników i zanik cyklu miesiączkowego. U młodych kobiet 
brak wydzielania hormonów płciowych przez jajniki skutkuje objawami 
wczesnej menopauzy. Ewentualne substytucyjne leczenie 
estrogenami powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza 
onkologa i ginekologa. W niektórych typach nowotworów może być 
ono przeciwskazane! 

17.6. Gdzie uzyskać wsparcie w czasie prowadzonej 
radioterapii? 

Pacjenci hospitalizowani w III Klinice Radioterapii i Chemioterapii 
mają zapewnioną całodobową opiekę personelu lekarskiego 
i pielęgniarskiego. 
 
Chorzy leczeni ambulatoryjnie w Zakładzie Radioterapii lub Zakładzie 
Brachyterapii mogą uzyskać poradę lekarską w robocze dni tygodnia, 
w godzinach pracy jednostki. Pacjent leczony ambulatoryjnie ma 
także swojego lekarza prowadzącego. Jeżeli wystąpią jakieś 

Informacje o możliwych powikłaniach zawarte są w druku zgody 
na leczenie 

Wszelkie niejasności powinny być wytłumaczone przez lekarza 
prowadzącego leczenie.  

Warto zawsze zapytać lekarza i wyjaśnić swoje wątpliwości. 
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niepokojące chorego sytuacje powinien się z nim skontaktować, 
nawet jeżeli w danym dniu nie jest umówiony na wizytę. 

17.7. Przydatne informacje 

Dane kontaktowe do III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii 
Sekretariat kierownika III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii:  
tel. 32 278 86 13 
Z-ca kierownika III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii:  
tel. 32 278 8615 
Koordynator tel. 32 278 87 15 
Loża pielęgniarek tel. 32 278 86 20, 32 278 86 06 
Sekretariat medyczny tel. 32 278 86 16, 32 278 61 18 
 
Dane kontaktowe Zakładu Radioterapii 
Rejestracja Zakładu Radioterapii 
tel. 32 278 80 58 w godzinach 7.00 - 11.00 
tel. 32 278 80 45 w godzinach 11.00 - 15.15 
Sekretariat Kierownika Zakładu Radioterapii tel. 32 278 80 01 
W przypadku pytania do lekarza proszę dzwonić  
pod numer tel. 797 199 463 od poniedziałku do piątku w godzinach 
14.00 - 15.00 
Gabinet zabiegowy – pielęgniarki tel. 32 278 80 25 
 
Dane kontaktowe Zakładu Brachyterapii 
Rejestracja Zakładu Brachyterapii  
tel. 32 278 92 57 
Sekretariat Kierownika Zakładu Brachyterapii  
tel. 32 278 92 60  
W przypadku pytania do lekarza proszę dzwonić  
pod numer tel.32 278 92 57  
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00 
 
Call Center 32 278-88-88  


