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ABSTRACT 

The aim of this work is to evaluate the kinetic and radiobiological factors 
influencing the radiosensitivity and radiocurability of metastases of souamous 
cell carcinoma of the larynx to neck lymph nodes. 

Special goal is to check the usefulness of theoretical model of tumour growth 

and experimental methods of kinetic and radiobiological end-points for analysis 

of clinical data to improve the effectiveness of dose fractionation. 
The 283 involved neck lymph nodes with metastases of s<juamuos cell 

carcinoma of the larynx were evaluated, using the following end-points: local 
tumour (node) control, regression rate and regrowth delay of uncured tymph 
nodes. 

For the analysis of kinetic of growth of metastatic lymph nodes, their volu¬ 
me were measured before and after radiation treatment. All involved lymph 
nodes were irradiated with X-rays or Co rays, with total dose from less than 
40 Gy to more than 60 Gy, with number of fractions on the range from 20 to 
more than 40 • 45 and overall treatment time in the range from 30 days to more 
than 70 days. 

The results of analysis show that radiosensitivity of metastatic lymph nodes 
of the neck is proportional to their volume doubling time and is an individual 
characteristic of metastase in lymph node, it is suggested by 7-fold difference 
in D37 dose of inyolved lymph nodes collected in the group M, which includes 
lymph nodes with nearly the same volume. 

Involved lymph nodes with diameter up to 3 cm are more radiosensitive, 
than those with diameter more than 4 cm. The improving of the probability 
of local control in the latter group needs a total dose of 10 Gy more than in 
the former group. 

Complete regression of involved lymph node is a good prognostic factor, 
and only in 10% connected with risk of local reccurence. Partial regression 
is a factor mostly connected with failure and clinical reccurence. In this case, 
the change of method of treatment should be taken into account. 



Rapid growth of involved lymph nodes, characterised by short volume doubling 
time (20 - 30 days) and by intensive repopulation rate needs a fractionation with 
2 • 3 fractions per day in as short overall treatment time as possible. The results 
show that general criteria, such as histoloty, localisation and clinical staging are 
more often unadeauate. Factors of kinetic growth of lymph nodes as volume 
doubling time, potential doubling time, growth constant, ceil loss factor calculated 
on the basis of measurement of lymph node diameter are more quantitative infor¬ 
mation about radiosensitivity and radiocurability and can help for rational choice 
of effective fractionated regimes. 

In time of computerased and precise methods of analysis of clinical data, the 
detailed clinical observation of individual patients can give a precise data only, 
which make the possibility to choice the optimal fractionated schedule, which 
gives the highest probability of local control and low risk of late complication. 



1. WSTĘP 

Rozwój doświadczalnej radiobiologii przyczynił się do poznania szeregu 
procesów zachodzących w guzie nowotworowym i w zdrowych tkankach pod 
wpływem napromieniania. Wyniki badań prowadzonych in vitro i na guzach 
zwierzęcych posłużyły do ilościowej interpretacji procesów szybkiej napra¬ 
wy wewnątrzkomórkowej, redystrybucji, reoksygenacji i repopulacji, w zależ¬ 
ności od sposobu frakcjonowania dawki promieniowania w czasie. Withers 
określił te procesy jako 4R radioterapii (169). W oparciu o przesłanki ra-
diobiologiczne, Fletcher (53) opracował podstawy nowoczesnej, klinicznej 
radioterapii. 

W celu stworzenia wspólnej płaszczyzny do dyskusji dla eksperymentalnej 
i klinicznej radioterapii, od szeregu lat prowadzone są badania kliniczne, 
przy użyciu metod radiobiologicznych. Kierunek ten określono mianem ra¬ 
diobiologii klinicznej. Postęp w tej dziedzinie badań i dane doświadczalne, 
nagromadzone w okresie ostatnich 5 lat, przyczyniły się do weryfikacji 
niektórych poglądów dotyczących znaczenia 4R w radioterapii. Zwrócono 
większą niż dotychczas uwagę na rolę repopulacji w odpowiedzi guza na 
napromienianie (58, 80, 90, 150,168). Wykazano, że różne mechanizmy de¬ 
cydują o przebiegu wczesnych i późnych odczynów popromiennych w zdro¬ 
wych tkankach (144, 159, 167, 171, 172). Uznano, że wartość dawki frak¬ 
cyjnej i całkowity czas napromieniania są krytyczne dla miejscowego wyle¬ 
czenia guza i ryzyka późnego odczynu popromiennego. Niektóre sposoby 
frakcjonowania dawki w czasie, np. przedłużone frakcjonowanie, napromie¬ 
nianie z planowaną przerwą okazały się mało skuteczne (53, 58,101,155). 
Jednak, pomimo widocznego postępu, badanie w zakresie radiobiologii kli¬ 
nicznej są nieliczne i dotyczą wybranych guzów nowotworowych u ludzi. 

Krytyczna dyskusja nad niektórymi teoretycznymi założeniami wzorów 
dawek równoważnych (NSD, TDF i CRE) przyczyniła się do ograniczenia 
przydatności tych wzorów dla porównywania różnych sposobów frakcjono¬ 
wania dawki. Niedostatek dokładnych metod oceny skuteczności leczenia 
promieniami utrudnia wybór takiego sposobu frakcjonowania dawki, z któ¬ 
rym wiąże się wysoka szansa wyleczenia guza nowotworowego. Najczęściej 



wybór sposobu frakcjonowania jest oparty na dwóch podstawowych kryteriach, 
a mianowicie, typie histologicznym i stopniu zaawansowania guza. W świetle 
aktualnych danych i poglądów, te kryteria mogą być, w wielu sytuacjach kli¬ 
nicznych, mało precyzyjne i niewystarczające (130). W opinii licznych auto¬ 
rów (19, 38, 58), objętość guza i szybkość jego wzrostu może mieć istotne 
znaczenie przy wyborze optymalnych sposouów frakcjonowanego napromie¬ 
niania. 

Badania nad kinetyką guzów nowotworowych, prowadzone przy użyciu 
metod izotopowych, poszerzyły naszą wiedzę o mechanizmach decydujących 
o charakterze i szybkości wzrostu guzów nowotworowych. Zwrócono uwagę 
na możliwość wykorzystania wskaźników charakteryzujących kinetykę 
wzrostu guza do oceny promieniowrażliwości i promieniouleczalności tych 
guzów. 

Badania kliniczne w zakresie kinetyki guzów są nieliczne i z konieczności 
fragmentaryczne. Od czasu opublikowania przez Collinsa i wsp. (31) w 1956 
roku pionierskiej pracy klinicznej w tej dziedzinie, kolejne badania kliniczne 
obejmowały mały liczbowo materiał, ograniczony czasami nawet do kilku lub 
kilkunastu przypadków. Metodyka tych badań opierał) się na najprostszym, 
wykładniczym modelu wzrostu guza. Wyniki takich oadań są przedmiotem 
krytycznej dyskusji i mogą budzić uzasadnione wątpliwości. W dostępnym 
piśmiennictwie jest zaledwie kilka wyczerpujących opracowań w zakresie 
kinetyki doświadczalnych guzów nowotworowych. Ich autorzy, Steel (130), 
Denekamp (38), Breur (18, 19) jednogłośnie wskazują na konieczność równo¬ 
czesnego prowadzenia badań eksperymentalnych i klinicznych w tym zakresie. 
Opracowanie prostej i powtarzalnej metodyki oznaczania wskaźników wzrostu 
guza, w oparciu o pomiary wielkości guza może dostarczyć dodatkowe ilościo¬ 
we kryterium dla wyboru skutecznej metody leczenia (72, 91). 

Przedstawione fakty i sugestie skłaniają do podjęcia złożonych badań 
klinicznych nad promieniowrażliwością i promieniouleczalnością guzów no¬ 
wotworowych z wykorzystaniem koncepcji radiobiologicznych i z zakresu 
kinetyki wzrostu guzów. W polskim piśmiennictwie brak jest opracowań tego 
zagadnienia, a publikacje pochodzące z ośrodków światowych są nieliczne 
i fragmentaryczne. 



1.1. CEL PRACY 

Celem pracy jest ocena promieniowrażliwości i promieniouleczalności prze¬ 
rzutów raka płaskonabłonkowego nadgłośni do węzłów chłonnych szyi, w za¬ 
leżności od wielkości węzłów chłonnych, ich wczesnej odpowiedzi na napro¬ 
mienianie oraz od wskaźników kinetyki wzrostu węzłów chłonnych. 

Szczególnym celem pracy jest sprawdzenie przydatności teoretycznych 
modeli wzrostu guza, metod oznaczania wskaźników wzrostu opartych na po¬ 
miarach objętości guza i radiobiologicznych kryteriów odpowiedzi guza dla 
oceny rokowania i stworzenia podstaw dla wyboru najskuteczniejszego sposo¬ 
bu frakcjonowania dawki. 



2. CZĘŚĆ POGLĄDOWA I DOŚWIADCZALNA 

2.1. POJĘCIA RADIOBIOLOGICZNE 

Większość pojęć radiobiologicznych jest powszechnie znana i dostępna 
w wielu podręcznikach i publikacjach (2, 44, 53, 61, 96, 108). Z tego względu 
ograniczono się do przedstawienia tylko tych pojęć, którymi posłużono się 
w pracy. 

KRZYWA PRZEŻYCIA (survival curve) 

Krzywa przeżycia jest graficzną ilustracją ilościowej zależności między 
skutkiem napromieniania i wysokością podanej dawki. Krzywą charakteryzują 
następujące parametry: liczba ekstrapolacji "n" (2), dawka rzekomoprogowa 
D (2, 170) i średnia dawka letalna DQ (43). Krzywe przeżycia ilustrują 
ilościowo skutki promieniowania wyłącznie w zdolnych do rozplemu komór¬ 
kach tkanek zdrowych lub guzów nowotworowych. 

ŚREDNIA DAWKA LETALNA (mean lethal dose, 43) 

Średnia dawka letalna jest to taka dawka, iub dokładniej taki przyrost 
dawki jednorazowej, który na prostoliniowym odcinku krzywej przeżycia 
obniża odsetek przeżywających komórek zdolnych do rozplemu do 37% 
(odwrotność podstawy logarytmów naturalnych, 1/e) liczby komórek przed 
napromienianiem. Dawka DQ opisuje nachylenie prostoliniowego odcinka 
krzywej przeżycia i jest jednym z ilościowych wskaźników promieniowraż-
liwości napromienianych komórek. 

Dawka DJQ jest parametrem, który jest częściej stosowany w praktyce 
niż DQ. Jest to dawka, po której przeżywa 10% wyjściowej populacji komórek 
zdolnych do rozplemu. Dawka D 1 0 jest równa 2.3 - D o (0.1 = 0.372-3^ 

fi/n 



ŚREDNIA EFEKTYWNA DAWKA LETALNA (mean effective lethal dose) 

Średnia dawka letalna D e f ł opisuje nachylenie krzywej przeżycia po frak¬ 
cjonowanym napromienianiu (53). Jest ona odpowiednikiem dawki DQ cha¬ 
rakteryzującej skutki napromieniania dawką jednorazową. Wysokość dawki 
Deff zależy od wartości dawki frakcyjnej (53). 

FRAKCJA PRZEŻYWAJĄCA (survival fraction, SF) 

Frakcja przeżywająca określa odsetek klonogennych komórek guza, które 
zachowują zdolność do rozplemu po napromienianiu dawką jednorazową lub 
frakcjonowaną. Zależność między wysokością dawki i frakcją przeżywającą 
ilustruje krzywa przeżycia. 

"4R RADIOTERAPII" (169): 

— n a p r a w a w e w n ą t r z k o m ó r k o w a (Elkind type repair, 43) 
jest to zdolność komórek do usunięcia uszkodzeń subletalnych powstałych 
w wyniku napromieniania. Proces ten zależy od wysokości dawki frakcyjnej 
i od gęstości jonizacji promieniowania, 

— r e d y s t r y b u c j a (redistribution, 123) określa zachodzący po napro¬ 
mienianiu proces rozmycia komórek w poszczególnych fazach cyklu mito-
tycznego i odtworzenie wyjściowej populacji asynchronicznej. Proces ten 
jest poprzedzony częściową synchronizacją powstałą pod wpływem pro¬ 
mieniowania . 

— r e o k s y g e n a c j a (reoxygenation, 6 1 , 75) jest to proces prowadzący 
w trakcie napromieniania do poprawy utlenowania komórek guza, które 
dotychczas były hipoksyczne. Do poprawy utlenowania dochodzi dzięki 
eliminacji części zabitych komórek i zmniejszeniu ;v ten sposób konku¬ 
rencji o tlen pozostałych komórek, dzięki poprawie unaczynienia i zmniej¬ 
szeniu odległości komórek od naczyń krwionośnych. 

12 



— r o p o p u l a c j a (repopulation, 39,43} jest to zwiększenie na drodze po¬ 
działów mitotycznych bezwzględnej liczby przeżywających komórek zdol¬ 
nych do rozplemu. W tkankach zdrowych, repopulacja jest jednym z pod¬ 
stawowych mechanizmów decydujących o tolerancji tych tkanek (35,36). 
Natomiast repopulacja komórek guza jest zjawiskiem niekorzystnym i zmniej¬ 
sza skuteczność napromieniania. 

KOMÓRKI HIPOKSYCZNE (hypoxic cells) 

Komórki hipoksyczne stanowią frakcję komórek guza, dla których ciśnie¬ 
nie tlenu w otaczających naczyniach włosowatych jest niższe od 20 mm Hg 
(61, 75). Prornieniowrażliwość komórek, których warunki tlenowe stanowią 
1/100 prawidłowego utlenowania, jest 2.5 - 3 razy -nniejsza niż komórek 
dobrze utlenowanych. 

KRZYWA JEDNAKOWEJ SKUTECZNOŚCI (isoeffect curve, 135) 

Krzywa jednakowej skuteczności jest graficzną ilustracją zależności między 
całkowitym czasem napromieniania i frakcjonowaną dawką całkowitą wywo¬ 
łującą taki sam skutek biologiczny, np. miejscowe wyleczenie guza, stały od¬ 
setek późnych odczynów popromiennych w zdrowych tkankach. Zgodnie 
z wymogami radiobiologicznymi, krzywe jednakowej skuteczności można je¬ 
dynie wyznaczyć w oparciu o dawki leczące {TCD37, TCD5Q lub TCDgg). 

DAWKA LECZĄCA (tumour cure dose, TCD, 53) 

Dawka lecząca jest to dawka jednorazowa lub frakcjonowana dawka całko¬ 
wita, której odpowiada określona szansa miejscowego wyleczenia (tumour 
cure probability, TCP) i określona frakcja przeżywających komórek klonogen-
nych w guzie. I tak np. dawce TCDgg odpowiada 50% szansa miejscowego 
wyleczenia, która wiąże się z przeżyciem średnio 0.693 klonogennych komó¬ 
rek w guzie. 

13 



Radiobiologia doświadczalna opiera się na obiektywnym eksperymencie. 
Dzięki temu nagromadzono wiele ilościowych informacji o przebiegu szeregu 
procesów radiobiologicznych w napromienianym guzie nowotworowym i zdro¬ 
wych tkankach. W badaniach w zakresie radiobiologii klinicznej, wnioski doty¬ 
czące udziału poszczególnych mechanizmów radiobiologicznych mają naj¬ 
częściej charakter domniemany. W okresie ostatnich kilku lat, wykorzystanie 
precyzyjnych metod eksperymentalnych w badaniach klinicznych stwarza 
możliwość dokładniejszej i obiektywnej interpretacji uzyskanych wyników. 

W dostępnym piśmiennictwie brak jest dotychczas oceny promieniouleczal-
ności przerzutów raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi opar¬ 
tej na badaniach nad zależnością dawki od czasu. 

14 



2.2. TEORETYCZNE I DOŚWIADCZALNE PODSTAWY KINETYKI 
GUZÓW NOWOTWOROWYCH 

2.2.1. POJĘCIA I DEFINICJE 

Badania eksperymentalne z zastosowaniem precyzyjnych technik izotopo¬ 
wych pozwoliły na jakościowe i ilościowe określenie precesów decydujących 
o wzroście guza nowotworowego i jego odpowiedzi na zastosowane leczenie. 
Zdefiniowano następujące pojęcia: 

K o m ó r k o w y m o d e l g u z a — model ten uwzględnia wszystkie 
kategorie komórek budujących guz nowotworowy. Ilościowy udział po¬ 
szczególnych kategorii komórek i ich właściwości decydują o indywidual¬ 
nych cechach guza, o szybkości wzrostu i jego odpowiedzi na leczenie prze-
ciwnowotworowe. Graficzny schemat takiego modelu przedstawiono na 
R y c i . 
W guzie nowotworowym można wyróżnić następujące kategorie komórek 
(38,130): 

— komórki zarodziowe (stem cells), są z punktu widzenia morfologicznego 
najbardziej prymitywnymi komórkami guza. Komórki te dzięki zdolności 
do rozplemu produkują liczne, kolejne pokolenia komórek potomnych 
(131.176). 

— komórki proliferujące (proliferating cells) stanowią kategorię komórek 
zdolnych do rozplemu w dowolnie wybranym momencie wzrostu guza 
(110). 

— komórki nieproliferujące (non-proliferating cells) są grupą komórek, które 
w wybranym momencie wzrostu guza nie uczestniczą w rozplemie (22,23). 
Do tej kategorii należą komórki w fazie GQ,z zachowaną, potencjalną 
zdolnością do rozplemu (resting cells) i komórki wywodzące z frakcji pro-
liferującej, które nieodwracalnie utraciły zdolność do rozplemu (end-cells). 
Te komórki najczęściej podlegają procesowi ubytku z guza (cell loss, 127, 
128). 

15 
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Rycina I. Teoretyczny model komórkowej budowy guza nowotworowego. 
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- komórki klonogenne (clonogenic cells) charakteryzuje zdolność do rozplemu 
w warunkach testu in vitro (98, 115, 116). Frakcję przeżywającą komórek 
klonogennych można uznać za jeden ze wskaźników promieniowrażliwości 
guza (74, 76). 

komórki podścieliska guza (tumour bed cells) należą do tkanek prawidło¬ 
wych, stanowiących "podłoże" guza (tkanka łączna, naczyniowa i tkanka 
z której wywodzi się guz nowotworowy). Stopień unaczynienia, odżywie¬ 
nia i utlenowania podścieliska wpływa na liczebność poszczególnych kate¬ 
gorii komórkowych guza i tempo wzrostu <28). Zmiany morfologiczne 
i czynnościowe zachodzące w podścielisku pod wpływem napromieniania 
mają istotny wpływ na szybkość odrostu niewyleczonego guza (161). 

WIELKOŚĆ GUZA (tumour size) 

Wielkość guza jest jednym z podstawowych parametrów koniecznych dla 
oznaczenia niektórych wskaźników wzrostu. Można ją przedstawić w formie 
wymiaru liniowego (średnica, najdłuższy wymiar), masy, objętości lub liczby 
komórek. 

Małe guzy mają najczęściej kształt sferoidu i jeden wymiar, t j . średnica, 
może wystarczyć dla obliczenia objętości guza. W miarę wzrostu guza jego 
kształt ulega zmianie i może być kulisty, spłaszczony lub półelipsoidalny. 
W tych przypadkach, obliczenie objętości wymaga pomiaru dwóch lub trzech 
wymiarów, w różnych płaszczyznach. 

Objętość jest dokładniejszym parametrem opisującym wielkość guza niż 
pojedynczy wymiar liniowy. Można ją obliczyć korzystając z jednego ze wzo¬ 
rów (130): 

V = — n • r (r - połowa średnicy) (I) 

V = — TT'(iloczyn trzech wymiarów) (II) 
6 
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V = 1 ir • (długość » szerokość ) (Ul) 

Najdokładniejszym miernikiem wielkości guza jest liczba komórek. Ookładną 
ich liczbę można oznaczyć jedynie w izolowanych guzach (78, 82). W pozosta¬ 
łych przypadkach, o szacunkowej liczbie komórek można wnioskować na podsta¬ 
wie objętości guza (Tab. 1). 

Masa 

1 9 
1 mg 

0.1 g 

1 9 
10 g 

100 g 

1000 g 

Objętość 

10"3 mm3 

1 mm3 

10'1 cm3 

1 cm3 

10 cm3 

102 cm3 

103 cm3 

Liczba komórek 

103 

106 

108 

109 

1 0 1 0 

10 1 1 

1 0 1 2 

Liczba 
podwojeń 

10 
20 

27 

30 

34 

37 

40 

Tabela 1. Zależność między liczbą komórek, masą i objętością guza oraz liczbą 
podwojeń (38). 

Wielkość guza wyrażona w formie masy, objętości lub wymiaru liniowego słu¬ 
ży do oznaczeniu wskaźników charakteryzujących typ i tempo wzrostu guza 
(tumour growth rate). Wyróżnić można następujące wskaźniki: 

FRAKCJA WZROSTOWA (growth fraction, GF) 

W 1960 roku Mendelsohn (95} zaproponował pojęcie frakcji wzrostowej, w ce¬ 
lu ilościowego określenia odsetka komórek aktywnie zaangażowanych w procesie 
rozplemu. Wartość wskaźnika frakcji wzrostowej można oznaczyć posługując 
się wzorem: 
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GF =~i=J- (IV) 
L i P 

w którym LI oznacza indeks wyznakowania całej populacji komórkowej guza, 
a LI odpowiada indeksowi wyznakowania komórek uczestnicząc/ch w roz-
plemie (130). Przy oznaczeniu GF krytycznym problemem jest dokładne 
zdefiniowanie granicy pomiędzy proliferującą i nieproliferującą frakcją komór¬ 
kową guza. Ponieważ dostępne metody nie gwarantują wyznakowania komórek 
które proliferują powoli, frakcja wzrostowa guza jest, jak dotychczas, wskaźni¬ 
kiem nieprecyzyjnym. 

STAŁA WZROSTU (growth constant, GC, A) 

Wskaźnik ten charakteryzuje tempo wzrostu i wyraża względny przyrost 
objętości lub masy na jednostkę objętości lub masy, w jednostce czasu 
(cm^/cm^/dzień lub g/g/dzień). Wartość wskaźnika stałej wzrostu można obli¬ 
czyć ze wzoru (130). 

In (V/V J 
A,GC= £-2! (V) 

w którym VQ oznacza objętość lub masę guza oznaczoną w czasei tQ a V t odpo¬ 
wiada kolejnemu pomiarowi objętości lub masy w czasei tf. 

Wzrost liniowego wymiaru guza określa wskaźnik " A / 3 " w jednostkach 
"cm/cm/dzień" (126). 

CZAS PODWOJENIA OBJĘTOŚCI (volume doubling time, Td) 

Jest to wskaźnik czasu, w którym wykładniczo rosnący guz podwaja swoją 
objętość lub masę. Jeżeli wzrost guza nie ma charakteru wykładniczego, 
wskaźnik T d odnosi się do wybranego, krótkiego okresu życia guza. Błąd 
pomiaru objętości guza nie przekracza z reguły 10% (17), w wyniku czego 
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odchylenia w oznaczeniu czasu podwojenia objętości guza jest niewielkie < je¬ 
dynie w przypadku długiej obserwacji wymaga korekcji jednego podwojenia na 
30 podwojeń guza. 
W celu oznaczenia wskaźnika T"d należy posłużyć się jednym ze wzorów: 

a A 

lub 

In 2 • ( t . • t J T = 1 o ( V M ł 
d In ( V ^ ) 

POTENCJALNY CZAS PODWOJENIA (potential doubling time, 

Wskaźnik ten określa czas podwojenia populacji komórek guza zakładając, 
że nie występuje w guzie utrata komórkowa (111, 129), oraz że frakcja wzros¬ 
towa jest taka sama w całej populacji guza jak w grupie nowopowstałych ko¬ 
mórek. 

Stosując metodę statmokinetyczną (27) i metodę wyznakowania komórek 
(Ryc. I I ) , wskaźnik potencjalnego czasu podwojenia można obliczyć ze wzoru 

T ^ - 0.693.-Im. , (VIII) 

w którym T m oznacza czas trwania mitozy w badanej populacji komórek 
a Ml odpowiada indeksowi mitotycznemu, czyli odsetkowi komórek które 
posiadają cechy morfologiczne jednej z faz mitozy. 

Konieczność użycia metod izotopowych utrudnia oznaczenie tego wskaź¬ 
nika w badaniach klinicznych. Z tych względów można posłużyć się metodą 
graficzną. Polega ona na ekstrapolacji krzywej wzrostu guza do punktu odpo-
wiadającego wielkości 10 - 10 mm , co teoretycznie odpowiada liczbie 
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CZASfcini) 

POb&SjEM 
OBJĘTOŚCI 

(godziny) WYZNA-
poiooce. 

CZAS 

MOMÓRKOWBOO PODWOJENIA 

'pot" 

FRAKCJA WZROSTU 

UTRATA 

Rycina I I . Niektóre wskaźniki kinetyki wzrostu guza nowotworowego i me¬ 
tody ich oznaczania. 



10* • 10 5 komórek w guzie (30). Obliczony dla tego początkowego odcinka 
ekstrapolowanej krzywej wzrostu, wskaźnik czasu podwojenia objętości odpowia¬ 
da, z niewielkim błędem, potencjalnemu czasowi podwojenia: 

UTRATA KOMÓRKOWA (cell loss, 

Wskaźnik ten określa stopień ubytku komórek z guza, które uprzednio stano¬ 
wiły część jego populacji komórkowej (127,128,130) . O nasileniu tego procesu 
decydują trzy mechanizmy (Ryc. I ) : 
a. dojrzałość komórkowa (end cells) z następowym złuszczaniem. Ten proces 

jest charakterystyczny dla powierzchownych i dobrze zróżnicowanych raków 
płaskonabłonkowych (45). 

b. śmierć komórek, która jest skutkiem działania czynników chemicznych lub 
fizycznych, bądź też niedostatecznego odżywienia i utlenowania. Zabite ko¬ 
mórki usuwane są na drodze lizy i fagocytozy (33,130) . 

c. migracja komórek, która zachodzi w różnych okresach życia guza, a niektóre 
komórki, które wywędrowały z guza mogą inicjować przerzuty. Proces ten 
zależy od indywidualnych cech komórek i jest trudny do ujęcia w katego¬ 
riach ilościowych (130). 

Przebieg utraty komórkowej po zastosowanym leczeniu przeciwnowotworo-
wym decyduje o stopniu i szybkości regresji guza. W 1968 roku, Steel (128) za¬ 
proponował metodę oznaczania wskaźnika utraty komórkowej (cell loss factor, 
(J)), opartą na założeniu, że 

A K L 
9 = —k (X) 

K P 

wskaźnik "ty" jest wyrazem stosunku stałej liczby ubywających komórek w jed¬ 
nostce czasu (cell loss constant rate) do stałej liczby produkowanych komórek 
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(cell production rate). Miarą utraty komórkowej jest różnica między rozplemem 
komórek a rzeczywistym wzrostem guza: 

produkcja utrata wzrost 
komórek komórek guza. 

Wzór (X) ma jedynie znaczenie teoretyczne, ponieważ brak jest do chwili obec¬ 
nej metod pozwalających na ilościowe oznaczenie parametrów tego wzoru. 
Wobec braku takich metod, powszechnie stosowana jest metoda pośrednia, którą 
opisuje wzór: 

ty » I - I l?2l (XI) 

Jeżeli T t = Td , co oznacza że wszystkie komórki uczestniczą w rozplemie 
i są odpowiedzialne za wzrost guza, wtedy utrata komórkowa jest równa zero. 
Jeżeli natomiast, w badanej populacji proces rozplemu równoważony jest przez 
utratę komórkową, wtedy ty = 100% i taka sytuacja charakteryzuje zdrowe 
tkanki. 

Przyjmując założenie wynikające ze wzoru (IX), wskaźnik utraty komórko¬ 
wej można oznaczyć w badaniach klinicznych posługując się następującym 
wzorem: 

4 = 1 - jm in (XII) 

Oznaczony w ten sposób wskaźnik ty obarczony jest niewielkim błędem, przy 
czym jego wartość nigdy nie przekracza rzeczywistej wartości utraty komórko¬ 
wej (132). 

Oznaczenie wyżej przedstawionych wskaźników wzrostu guza opiera się 
na pomiarze jego wielkości. Pominięto natomiast te wskaźniki kinetyki guza, 
których oznaczenie wymaga użycia technik izotopowych i metod opartych na 
hodowli komórkowej. Są one stosowane w badaniach eksperymentalnych gu¬ 
zów zwierzęcych i ludzkich in vitro (Rye. II). W badaniach klinicznych nie 
znalazły dotychczas zastosowania ze względów etycznych i ekonomicznych. 
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2.2.2. TEORETYCZNE MODELE WZROSTU GUZA NOWOTWOROWEGO 

Krzywa wzrostu guza jest graficzną ilustracją typu i tempa wzrostu guza no¬ 
wotworowego. Istnieje kilka modeli matematycznych, które mniej lub bardziej 
wiernie symulują rzeczywisty wzrost badanego guza. Dwa z tych modeli zna¬ 
lazły zastosowanie w badaniach eksperymentalnych i klinicznych. 

MODEL WYKŁADNICZEGO WZROSTU GUZA 

Za podstawę tego modelu matematycznego przyjęto założenie wprost pro-
procjonalnej korelacji między szybkością wzrostu guza i jego wielkością. Wyra¬ 
zem tego jest stała wartość wskaźnika czasu podwojenia objętości i stałej 
wzrostu przez cały okres życia guza. Taki typ wzrostu ilustruje graficznie linia 
prosta w półlogarytmicznym układzie współrzędnych wielkości guza (masy, 
objętości lub liczby komórek) i czasu obserwacji (Rye. Ilia). Do wyznaczenia 
wykładniczej krzywej wzrostu wystarczają dwa pomiary wielkości guza VQ i V t 

w dwóch różnych okresach obserwacji, tQ i t^. W przypadku guzów szybko 
rosnących, odstęp czasu pomiędzy dwoma pomiarami może wynosić od 2 do 3 
tygodni, a w przypadku guzów wolno rosnących powinien być on dłuższy. 
Wykładniczą krzywą wzrostu opisuje wzór: 

= V 0 - e ( A ' t ) (XIII) 

w którym VQ oznacza początkową, dowolnie wybraną wielkość guza (pierwszy 
pomiar), A jest stałą wzrostu, a V odpowiada wielkościom guza obliczonym d!a 
zadanych przedziałów czasowych " t " . 

Wykładnicza krzywa wzrostu wyznaczona w oparciu o dane kliniczne ilustru¬ 
je najczęściej okres ujawnionego wzrostu guza. który obejmuje co najwyżej 6-10 
podwojeń. Jest to względnie krótki odcinek krzywej wzrostu, w porównaniu do 
krzywej reprezentującej całkowity czas życia guza. Koncepcja wykładniczego 
wzrostu guza nowotworowego jest najprostszym modelem matematycznym 
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WIELKOŚĆ GUZA 
log 

2-Vt-
V 

2-V0-

-

t mg, cfnJł 

La 

a 
/ wykł./ / 

'A. A / / ^ 

b 
^ G o m p . 

= ln2/T' 
t \J t 

CZAS 

Rycina III. Krzywe wzrostu guza nowotworowego 
a. krzywa wykładnicza 
b. krzywa Gompertza. 
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i nie uwzględnia szeregu zmiennych procesów zachodzących w guzie i decydują¬ 
cych o jego wzroście. Stosowanie tego modelu jest przedmiotem krytycznej dys¬ 
kusji (14.18,19,30, 38, 67,100,119). 

MODEL WZROSTU GUZA TYPU GOMPERTZA 

Ten matematyczny model opiera się na założeniu nieregularnego tempa 
wzrostu guza. Reprezentująca go krzywa wzrostu ma początkowo przebieg 
wykładniczy, a następnie ulega spłaszczeniu. Punkt zagięcia krzywej odpowia¬ 
da '/e (0.693) największej objętości (masy) guza, V |TWX (Ryc. 1Mb). 
Krzywą wzrostu typu Gompertza opisuje wzór: 

(XIV) 

Parametra VQ, AQ i X są dodatnie i stałe. Parametr AQ określa stałą wzrostu 
charakteryzującą początkowy, wykładniczy odcinek krzywej wzrostu. Steel (130) 
postuluje, żeby AQ oznaczać dla objętości guza równej 1/1000 wartości Vm a x -
Stwarza to możliwość jednorodnego posługiwania się modelem Gompertza i za¬ 
pewnia dużą dokładność oznaczeń. 

Parametr £ stała spowolnienia wzrostu, oznacza stopień zwolnienia tempa 
wzrostu w miarę zwiększenia objętości guza. Parametr ten można obliczyć 
posługując się wzorem: 

£ = '" lA°/A*} (XV) 

Parametr Vo odpowiada początkowej, arbitralnie wybranej wielkości (objętość 
lub masa) guza. Steel (130) proponuje, aby teoretyczną krzywą wzrostu wyzna¬ 
czyć począwszy od VQ = 1 mm3 (106 komórek), a następnie drogą ekstrapo¬ 
lacji odtworzyć początkowy, brakujący odcinek krzywej wzrostu. 

Metoda wyznaczenia krzywej wzrostu Gompertza jest złożona i wieloeta¬ 
powa. Z tego względu opracowano własny program G0M-V, który ułatwia 
wykorzystanie tego modelu w badaniach klinicznych. Podstawy teoretyczne 
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i szczegółowe zasady stosowania programu GOM-V przedstawiono w osobnej 
publikacji (88). Program ten dla zadanych przedziałów czasowych t j , drukuje 
współrzędne wielkości guza, począwszy od przyjętej wielkości VQ (Ryc. IV). 
W schemacie programu symbole literowe A i B odpowiadają odpowiednio wskaź¬ 
nikom AQ i JC. 

W świetle nagromadzonych danych eksperymentalnych i klinicznych (87), nie-
regularność tempi wzrostu jest o wiele częstszą cechą guzów nowotworowych niż 
dotychczas sądzono. Ze wszystkich dostępnych koncepcji matematycznych, mo¬ 
del Gompertza może być przydatny dla wyznaczenia krzywej, która najwierniej 
odzwierciedla rzeczywisty wzrost guza. 

2.2.3. WŁASNE BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD MODELEM WZROSTU 
GUZA 

Własne badania na modelu doświadczalnego guza zwierzęcego przeprowadzono 
w celu określenia typu wzrostu guza i wyboru wskaźników wzrostu oznaczonych 
w oparciu o pomiary wielkości guza, które następnie można by wykorzystać w ba¬ 
daniach klinicznych. 

2.2.3.a. Materiał i metodyka 

Wobec braku odpowiedniego, doświadczalnego modelu raka płaskonabłonko-
wego, guz Fibrosarcoma SSK-2 wybrano jako model do własnych badań. Guz ten 
uzyskano w Instytucie Radiobiologii Uniwersytetu w Monachium. Charakteryzuje 
go stała odtwarzalność wzrostu w kolejnych przeszczepach, a szybkość wzrostu 
tego guza i doświadczalnego raka nabłonkowego są porównywalne (80). 

Materiał doświadczalny stanowiło 40 samic myszy szczepu C3H, w wieku 
6 - 8 tygodni. Każdej z nich wszczepiono podskórnie w prawą okolicę grzbietową 
fragment pasażowanego guza SSK-2 o masie około 1 mg (około 10 komórek 
guza). Po upływie 3 - 5 dni, kiedy masa guza wzrosła do 100 mg, 20 myszy dob¬ 
ranych losowo poddano napromienianiu, a pozostałe 20 myszy stanowiło grupę 
kontrolną. Guzy napromieniano jednorazową dawką 25 Gy, w warunkach hipoksji, 
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GOM-V 

ti>TK 

ti=TP 

i 
i =i+1 

A 

Rycina IV. Schemat komputerowego programu GOM-V, dfa oznaczenia współ¬ 
rzędnych krzywef wrarostu Gompertza. (A - stała wzrostu,. B - sta¬ 
ła spowolnienia wzrostu. VQ - początkowa objętość, TP - począt¬ 
kowy czas, TK - czas końcowy, DT - przedziały czasu). 
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w cetu stworzenia wszystkim komórkom guza w miarę jednorodnych warunków 
dla odpowiedzi na promieniowanie (80). 

Od dnia wszczepienia guza, jego wielkość wyrażoną w mg masy mierzono ka-
libratorami plastikowymi, wg metody opisanej przez Kummermehra i wsp. (79). 
Pomiary prowadzono regularnie w obu grupach zwierząt, w odstępach dwudnio¬ 
wych. 

Wyniki pomiarów masy guzów posłużyły do wyznaczenia 20 indywidual¬ 
nych krzywych wzrostu guza SSK-2 w grupie kontrolnej i 20 indywidualnych 
krzywych wzrostu w grupie guzów napromienianych testową dawką 25 Gy. 
Średnią kontrolną krzywą wzrostu guza wyznaczono w oparciu o obliczenia 
średnich geometrycznych czasów, w których indywidualne guzy osiągały przy¬ 
jęte wartości masy, np. 100 mg, 300 mg, 500 mg itd. Średnią krzywą wzrostu 
guza po testowe} dawce 25 Gy wyznaczono w ten sam sposób. 

Czas podwojenia objętości T^, obliczano ze wzoru (VII), w początkowym 
i końcowym okresie obserwacji wzrostu guza. W tym celu wybrano wartości 
masy guza VQ i V t i odpowiadające im czasy wzrostu tQ i t t . Wartości VQ, 
V t . tQ i ^ odczytywano ze średnich krzywych wzrostu, kontrolnej i po testowej 
dawce 25 Gy. 

Stalą wzrostu (A) obliczano ze wzoru (V) dla początkowego (AQ) i końcowe¬ 
go (A^ okresu wzrostu guza, podobnie jak przy oznaczaniu wskaźnika T^ 
(Ryc. f l lb). Zależność między oznaczonymi stałymi wzrostu przedstawia 
wzór: 

lo]. (XVI) 

w którym £ jest stałym współczynnikiem "spowolnienia wzrostu" (decelera¬ 
tion coefficient). 

Współczynnik utraty komórkowej §, oznaczano w oparciu o wzór (XII), 
przyjmując zgodnie z propozycją Steela (130) założenie, że T r i = T 

min ' 
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(wzór VII!). Oznacza to, że minimalny czas podwojenia objętości charakteryzu¬ 
jący początkowy, subktiniczny okres wzrostu goza odpowiada, z niewielkim błę¬ 
dem, potencjalnemu czasowi podwojenia. Wskaźnik $ obliczony w oparciu 
o Td nie przekracza nigdy wartości rzeczywistego wskaźnika utraty komór¬ 
kowej (132). T J obliczano z ekstrapołowanej krzywej wzrostu do wiel-

amin 
kości guza równej 1 mg. 

Wskaźnik "opóźnienia odrostu guza", RD, oznaczano w oparciu o krzywą 
wzrostu guza po napromienianiu testową dawką 25 Gy. Za miarę tego wskaźnika 
przyjęto czas, w którym guz po napromienianiu odrasta do wielkości równej 
dwukrotnej masie guza w chwili napromieniania (14). Czas ten mierzono różnicą 
w położeniu krzywej wzrostu guza w stosunku do krzywej po testowej dawce 
25 Gy, mierzona na poziomie masy guza 200 mg (Rya V). 

Teoretyczną krzywą wzrostu guza, reprezentującą kontrolną grupę guzów 
SSK-2 wyznaczano w oparciu o jeden z dwóch matematycznych modeli - model 
wykładniczego wzrostu lub model Gompertza. O wyborze właściwego modelu 
decydowały wartości oznaczonych wskaźników wzrostu guza. Jeżeli wskaźnik 
T\j = T J , to stała wzrostu A „ = A* i współczynnik był równy zero. Takie 

ao a t OT 

warunki charakteryzują model wykładniczy. Natomiast za modelem Gomper¬ 
tza przemawiają następujące warunki: 
A_ > A.. T d < T d i JC > 0 (Ryc. 1Mb). 

Kontrolna krzywa wzrostu i krzywa wzrostu po napromienianiu i wskaźniki 
wzrostu charakteryzujące te krzywe wykorzystano do oznaczenia "średniej frakcji 
przeżywającej (mean survival fraction - SFm). W tym celu posłużono się trzema 
metodami: 

metoda 1 - (graficzna) polega na ekstrapolacji krzywej odrostu guza po napro¬ 
mienianiu do przecięcia z lintą równoległą do skali wielkości guza 
(Ryc. VIS , odcinek R-DP), przechodzącą przez punkt na kontrolnej 
krzywej wzrostu odpowiadający momentowi rozpoczęcia napromie¬ 
niania. Objętość lub masa guza odpowiadająca punktowi przecięcia 
tych dwóch linii ( V Q P ) oraz objętość kib masa guza w momencie 
rozpoczęcia napromieniania służą do obliczenia średniej frakcji 
przeżywającej ze wzoru (19, 67): 
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Rycina V. Graficzny schemat oznaczenia wskaźnika czasu opóźnienia wzros¬ 
tu, RD. Symbol SN oznacza frakcję przeżywającą (SFm w tek¬ 
ście), którą wyznacza przesunięta kontrolna krzywa wzrostu 
(wg metody nr 3, str. 32 )• Linia przerywana ilustruje makrosko¬ 
powy odrost guza po napromienianiu. 
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SFm = ~ £ £ • 100 % (XVII) 

metoda 2 - (matematyczna) polega na obliczeniu średniej frakcji przeżywającej 
z przekształcenia wzoru Gompertza: 

| n S F m » ^ . (1 - e X ' R D ) (XVIII) 

w którym A ^ oznacza stałą wzrostu obliczoną w momencie rozpo¬ 
częcia napromieniania, a RD wskaźnik "opóźnienia odrostu guza". 

metoda 3 - (normalizująca) oparta na tych samych zasadach jak metoda 2, przy 
czym krzywą odrostu guza zastępuje krzywa kontrolna przesunięta 
równolegle do punktu początkującego odrost (Ryc. V). Takie postę¬ 
powanie, wg Wheldona i Cohena (30, 164), pozwala na wyłączenie 
wpływu odczynu popromiennego podścieliska (tumour bed effect) 
na szybkość odrostu guza (2, 13, 28, 154, 164). 

Wszystkie obliczenia przeprowadzono przy pomocy minikomputera Wang w Insty¬ 
tucie Radiobiologii Uniwersytetu w Monachium. 

2.2.3.b. Wyniki i omówienie 

Wyniki pomiarów wielkości guza Fibrosarcoma SSK-2 w grupie kontrolnej 
i w grupie napromienianej testową dawką 25Gy i wyrażone w mg masy guza, 
przedstawiono na Ryc. VI w formie średnich krzywych wzrostu. Horyzontalne 
odchylenia standardowe oznaczają przedział czasu, w którym indywidualne guzy 
w obu grupach osiągały wielkości wyznaczone przez odpowiednie współrzędne 
na krzywej wzrostu. Zahamowanie wzrostu guza po napromienianiu ilustruje 
płaski odcinek krzywej wzrostu. Wertykalne odchylenia standardowe pomiarów 
masy guza na tym odcinku oznaczają zakres wartości masy indywidualnych guzów, 
w przyjętych odstępach czasu. 
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Rycina V I . Kontrolna krzywa wzrostu guza mysiego Fibrosarcoma SSK-2 
i krzywe wzrostu tego guza po napromienianiu testową dawką 
25 Gy, wyznaczone w oparciu o pomiary masy guza. 
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Początkowy o-cinek kontrolnej krzywej wzrostu guza SSK-2, pomiędzy 10 
i 100 mg, charakteryzuje wskaźnik czasu podwojenia objętości T^ = 1.2 dnia 
oraz wskaźnik utraty komórkowej ty = 59% (dla T t = 0.5 dnia). Dalszy 
wzrost guza przebiegał wolniej. Wyrazem tego było 3-krotne wydłużenie czasu 
T J i zwiększenie utraty komórkowej do 80% oraz obniżenie stałej wzrostu 
z Ao = 0.5776 dnia do A t = 0.1926 dnia . Obliczony przy użyciu wzoru 
(XV) wskaźnik "spowolnienia wzrostu" £ wyniósł 0.0796 dnia . Takie war¬ 
tości wskaźników wzrostu odpowiadają założeniom przyjętym dla modelu 
Gompertza, co zadecydowało o wykorzystaniu programu G0M-V w celu wyzna¬ 
czenia teoretycznej krzywej wzrostu. 

Do programu GOM-V wprowadzono początkową wielkość guza, V = 10 mg, 
przedziały czasowe tj = 2 dni i wartość wskaźnika "spowolnienia wzrostu". 
Uzyskano wydruk współrzędnych masy guza i czasu w oparciu o które wykreślo¬ 
no teoretyczną, kontrolną krzywą wzrostu guza SSK-2 (Ryc. VII - przerywana 
linia "b" ) . Kształt i nachylenie tej krzywej nie różni się, w granicach błędu po¬ 
miarów, od przebiegu rzeczywistej krzywej wzrostu wyznaczonej w oparciu o se¬ 
ryjne pomiary masy guza SSK-2 (Ryc. VII - ciągła linia "a"). Powyższe wyniki 
wskazują, że własny program G0M-V umożliwia dokładne wyznaczenie krzywej 
wzrostu badanego guza w oparciu o co najmniej dwa pomiary jego wielkości 
w różnym okresie obserwacji. To, z kolei przemawia za możliwością wykorzysta¬ 
nia tego programu w badaniach klinicznych. Odstęp czasu między dwukrotnym 
pomiarem wielkości guza zależy od szybkości wzrostu guza (może być krótki, 
2 - 3 tygodni, dla guzów szybko rosnących) i od możliwości dwukrotnego pomia¬ 
ru guza przed napromieniowaniem. 

Krzywa wzrostu reprezentująca grupę guzów SSK-2 napromienianych testową 
dawką 25 Gy (Ryc. VII - ciągła linia "c") wskazuje, że po okresie regresji trwają¬ 
cej kilka dni następuje stopniowy odrost guza. Reprezentująca go krzywa osiąga 
prawie równoległy przebieg względem kontrolnej krzywej " a " lub " b " . Wskaźnik 
"opóźnienia odrostu" .. RD (regrowth delay) wyniósł 7.2 dni, na poziomie odras¬ 
tającego guza o masie 200 mg, t j . dwukrotnej masy guza w momencie napromie¬ 
niania. Wskaźnik ten można uznać jako miarę promieniowrażliwości guza i sku¬ 
teczności podanej dawki promieniowania (3, 21, 59,135,174). 
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CZAS 

Rycina VII . Porównanie teoretycznej krzywej wzrostu guza Fibrosarcoma 
SSK-2 z krzywymi wzrostu z Ryc. VI . 
a. kontrolna krzywa wzrostu 
b. teoretyczna krzywa wzrostu 
c. krzywa odrostu guza po testowej dawce 25 Gy 
(opis symboli w tekście na str. 1 2 5 ) . 
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Przeżywająca frakcja komórek klonogennych guza jest kolejnym miernikiem 
promieniowrażliwości guza (14). Wheldon i wsp. (166) zwracają uwagę na wysoce 
dodatnią korelację między frakcją przeżywającą i wskaźnikiem RD. Z porówna¬ 
nia krzywej "c" z krzywą "a " lub " b " na Ryc. VII wynika, że regresja guza po 
napromienianiu wynosiła 25% wyjściowej masy guza. Stopień regresji nie odpo¬ 
wiada, zdaniem Steela (127) i Hermensa (67) rzeczywistej frakcji przeżywającej 
w guzie, ponieważ jest on wynikiem utraty komórkowej z jednej strony i jedno¬ 
czesnego rozplemu klonogennych komórek guza, które przeżyły napromienianie. 
Zabite komórki są usuwane z guza z różną szybkością, o czym decyduje wydol¬ 
ność mechanizmów zawiadujących procesem utraty komórkowej (59, 129). 
Odcinek R-DP na Ryc. VI ilustruje szybką utratę komórkową (acute cell loss), 
która przebiega gwałtownie, bezpośrednio po napromienianiu (67). Jednak 
udział tego procesu jest jedynie mało prawdopodobną hipotezą teoretyczną. 
Bardziej przekonywującą i prawdopodobną sytuację ilustruje na Ryc. VII przery¬ 
wana Unia "d", która wskazuje, że proces utraty komórkowej przebiega stopnio¬ 
wo (gradual cell loss). Jednocześnie w trakcie uprzątania zabitych komórek, ko¬ 
mórki które przeżyły napromienianie włączają się do procesu rozplemu (138). 
O liczbie tych komórek informuje wskaźnik frakcji przeżywającej SFm (165). 

Frakcję przeżywającą guza SSK-2 oznaczono posługując się każdą z trzech 
metod opisanych w rozdziale 2.2.3.a. Ekstrapolację krzywej odrostu guza (me¬ 
toda 1) można prowadzić dwoma sposobami. Pierwszy z nich ilustruje odcinek 
"e " , który jest przedłużeniem krzywej "c". Podstawę tego sposobu stanowi za¬ 
łożenie, że rozplem przeżywających napromienianie komórek rozpoczyna się 
bezpośrednio po jego zakończeniu. Jeżeli przyjąć bardziej wiarygodne założenie 
że w wyniku napromieniania dochodzi do opóźnienia wejścia komórek w cykl 
podziałowy, to odrost guza przebiega według krzywej "f". Dotychczas brak jest 
metody pozwalającej na oznaczenie czasu "opóźnienia mitotycznego" ( T ^ Q -
time of mitotic delay) i długość odcinka T ^ Q jest nieznana. Wybór pierwszego 
lub drugiego sposobu ekstrapolacji krzywej odrostu guza nie ma wpływu na dok¬ 
ładność oznaczenia frakcji przeżywającej, a jedynie zmienia ilościową interpre¬ 
tację tempa odrostu guza po napromienianiu (67). 

Frakcja przeżywająca SFm obliczona w oparciu o metodę nr 1 wyniosła 6%. 
Wartości tego wskaźnika oznaczone za pomocą metody nr 2 i nr 3 były jedna¬ 
kowe i wynosiły 0.8%. 
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Wyniki własnych badań dotyczących oceny wzrostu guza mysiego Fibrosar-
coma SSK-2 wskazują, że pomiary wielkości guza (objętości lub masy) stanowią 
wystarczająco dokładną podstawę dla oznaczenia wskaźników wzrostu, takich 
jak czas podwojenia objętości, stała wzrostu, czas opóźnienia odrostu i frakcja 
przeżywająca oraz krzywej wzrostu guza w oparciu o własny program GOM-V. 
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2.3. BADANIA KLINICZNE NAD KINETYKĄ GUZÓW NOWOTWOROWYCH 

Wprowadzone przez Howarda i Pelca, Taylora i wsp., Quastlera i Shermana, 
Baretta, Hoppera i Tannocka (6, 71, 109, 133, 140, 141) precyzyjne metody 
i techniki izotopowe stworzyły podstawę dla szybkiego postępu w badaniach 
eksperymentalnych nad kinetyką guzów nowotworowych. Badanie te dostar¬ 
czyły wielu cennych informacji o składzie komórkowym guza i funkcji poszcze¬ 
gólnych kategorii komórek. Nagromadzono szereg ilościowych danych o mecha¬ 
nizmach decydujących o typie i tempie wzrostu guzów doświadczalnych. Na 
Rycinie II przedstawiono schematycznie niektóre metody służące do wyznacza¬ 
nia wskaźników charakteryzujących wzrost guza nowotworowego. 

Kierunki i wyniki badań eksperymentalnych nad kinetyką guzów (87) stano¬ 
wią dla klinicystów zachęcającą propozycję wykorzystania metod i informacji 
z tego zakresu w badaniach klinicznych (14, 101 A, 146, 151, 153). Aktualnie 
prowadzone badania nad niekonwencjonalnymi sposobami frakcjonowanego na¬ 
promieniania oraz badania nad skutecznością wielo lękowej chamoterapii nie 
ograniczają się do radiobiologicznej interpretacji wyników, ale coraz częściej 
wykorzystują informacje z zakresu kinetyki guzów. 

Pionierskie badania kliniczne nad kinetyką guzów nowotworowych rozpo¬ 
czął w 1956 roku Collins i wsp. (31), oceniając dynamikę wzrostu przerzutów 
w płucach w oparciu o oznaczone wskaźniki czasu podwojenia objętości. 
W następnych latach, ten kierunek badań klinicznych kontynuowało szereg au¬ 
torów (17, 18, 19, 25, 119, 124, 126). W latach 1956 - 1970 powszechnie ak¬ 
ceptowano wykładniczy model wzrostu guza. Tę grupę badań łączy sugestia, że 
czas podwojenia objętości i stałą wzrostu można uznać za charakterystyczne 
wskaźniki tempa wzrostu guzów. Na podstawie oceny wartości tych wskaźni¬ 
ków u 483 guzów u ludzi, Pearlman (101 A) zaproponował następujące kryte¬ 
rium szybkości wzrostu guza: czas podwojenia objętości T J do 25 dni wskazuje 
na szybki wzrost guza, T^ pomiędzy 25 i 75 dniami przemawia za średnią szyb¬ 
kością wzrostu, a za wolnym wzrostem wskaźnik T J powyżej 75 dni. 
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W 1971 roku Charbit i wsp. (25) wysunęli sugestię, że czas podwojenia obję¬ 
tości wyraźnie koreluje z typem histologicznym guza. Raki zarodkowe charakte¬ 
ryzuje najkrótszy czas podwojenia objętości, około 27 dni, podczas gdy dla ra¬ 
ków gruczołowych, wskaźnik T^ jest najdłuższy i przekracza 166 dni. Wzrost 
przerzutów raka gruczołowego jest wyraźnie szybszy niż guza pierwotnego. Po¬ 
dobnie, przerzuty raka płaskonabłonkowego charakteryzuje wskaźnik T^ krót¬ 
szy (38 dni) niż T^ dla guza pierwotnego (82 dni). 

Denekamp (38) uważa, że przyjęty w latach 60-tych wykładniczy model 
wzrostu guza jest prawdopodobnie konsekwencją względnie krótkiego okresu 
obserwacji guza w badaniach klinicznych. Coraz więcej danych przemawia za 
nieregularnością tempa wzrostu guzów nowotworowych (67, 100, 121) i spowol¬ 
nieniem szybkości wzrostu w miarę zwiększenia wielkości guza. 

Duże nadzieje łączono z wprowadzeniem do badań klinicznych technik izoto¬ 
powych (4, 32, 93,130,132,156,158). 

Ilość tych badań jest niewielka ze względu na konieczność seryjnych biopsji 
guza, ale i wtedy ich dokładność jest zdaniem Tubiany (156) dyskusyjna. Weiss 
(163) oceniając indeks mitotyczny w zaawansowanych guzach, stwierdził brak 
korelacji z histologią guza, czasem podwojenia objętości oraz czasem przeżycia 
chorych. Jest jednak mało prawdopodobne, aby taki materiał kliniczny pozwo¬ 
l i ł na oznaczenie jakiejkolwiek zależności. 

Steel (130) analizował wskaźniki wzrostu w dokładnie sklasyfikowanych gru¬ 
pach histologicznych guzów nowotworowych u ludzi i zwrócił uwagę na zna¬ 
mienną korelację między wskaźnikiem T^ i histologią guzów. Wskaźnik utraty 
komórkowej był wysoki w grupie raków, w granicach 80 - 90% i znamiennie 
niski w grupie mięsaków. Norton i Simon (100) wysunęli sugestię, że czas pod¬ 
wojenia objętości oznaczony dla guza przed leczeniem może stanowić informację 
o promieniowrażliwości tego guza. 

Pomimo wielu badań nad kinetyką guzów nowotworowych i wykazania różnic 
we wzroście raków i mięsaków, dane kliniczne w tym zakresie są nieliczne i frag¬ 
mentaryczne. Prowadzone są na małych liczbowo grupach guzów i w chwili 
obecnej nie pozwalają na charakterystykę wzrostu indywidualnych guzów. Nie¬ 
wiele jest badań klinicznych w zakresie kinetyki guzów, które jednocześnie 
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uwzględniają zagadnienie promieniowraźliwości i promieniouleczalności nowo¬ 
tworów (87). 

Prowadzone na przestrzeni ostatnich lat badania w zakresie eksperymentalnej 
chemo- i radioterapii zwracają uwagę na konieczność wykorzystania informacji 
o kinetyce wzrostu guzów przy ocenie skuteczności stosowanych metod leczenia. 
W opinii licznych autorów, wskaźniki wzrostu guzów, obok przesłanek rad.obio-
logicznych i histologii guza mogą stać się użytecznym kryterium przy wyborze 
skutecznych sposobów leczenia chorób nowotworowych. 
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2.4. RADIOTERAPIA PRZERZUTÓW DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH SZYI 

Przerzuty raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi wybrano ja¬ 
ko model do własnych badań, ponieważ w ich przypadku wybór skutecznej me¬ 
tody leczenia stanowi nadal jeden z istotnych problemów terapeutycznych. 

Powiększone węzły chfo.ine z przerzutami raka płaskonabłonkowego stwier¬ 
dza się w regionie szyi u około 32% chorych, już przy pierwszym badaniu. 
U chorych z niepowiększonymi węzłami chłonnymi szyi (N ), ryzyko obecności 
mikroognisk przerzutowych waha się od 20% do 30% (51, 52), a w przypadku 
niektórych lokalizacji guza pierwotnego, np. język lub nosogardło, może nawet 
dochodzić do 40 • 60% (54). Oznacza to, że przerzuty lub ryzyko ich obecności 
w węzłach chłonnych występuje u co drugiego chorego na nowotwór w regionie 
głowy i szyi (8, 47, 83, 99, 106, 134). 

Począwszy od lat dwudziestych, przez kolejne dziesięciolecia, aż do lat 60-tych 
panowało przekonanie, że radykalne wycięcie węzłów chłonnych jest zasadniczą 
i jedynie skuteczna metodą leczenia (12, 73, 99). Pogląd ten opierał się między 
innymi na przekonaniu o niskiej, w porównaniu do guza pierwotnego, promienio-
wrażliwości przerzutów (51, 118). W krytycznej ocenie skuteczności leczenia 
operacyjnego, częstym argumentem jest stosunkowo wysoki odsetek wznów miej¬ 
scowych, dochodzący do 37% (134). 

Pierwsze próby leczenia promieniami przerzutów do węzłów chłonnych szyi 
podjęto na początku lat trzydziestych, w warunkach terapii konwencjonalnej, ale 
wyniki nie były zachęcające (113). Próby napromieniania skojarzonego z brachy-
terapią śródtkankową przyniosły nieznaczną poprawę wyników leczenia (42, 94). 
Wprowadzenie terapii megawoltowej i promieniowania cząstkowego (elektrony, 
neutrony) wiązało się z możliwością podania wysokiej dawki na guz pierwotny 
i przerzutowo zmienione węzły chłonne bez zwiększenia ryzyka odczynów skór¬ 
nych i późnych powikłań. Uzyskano wzrost odsetka miejscowych wyleczeń 
i przeżyć bezobjawowych, ale nadal był on daleki od oczekiwanego. Niewątpli¬ 
wie miała na to wpływ obowiązująca w tych latach koncepcja dawki przeciwno-
wotworowej (all-or-none cancerocidal dose). Uważano, że 50 Gy podanych 
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w 3 tygodnie lub 55 Gy w 5 tygodniach jest optymalną dawką dla raka płasko¬ 
nabłonkowego bez względu na wielkość napromienianego guza. 

W oparciu o radiobiologiczny model komórkowy Cohena (29), Fletcher za¬ 
proponował koncepcję dawki leczącej (tumour cure dose) oraz opracował zasa¬ 
dy napromieniania mikroognisk przerzutowych w węzłach chłonnych (subcli-
nical disease). Wysokość dawki całkowitej zależy od wielkości guza i odpowiada 
jej określone prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia, które wyznacza 
wartość frakcji przeżywającej klonogennych komórek guza (52). 

Nagromadzenie danych o topografii przerzutów do węzłów chłonnych szyi, 
w zależności od lokalizacji guza pierwotnego (15,83, 86, 99,105) pozwoliło na 
określenie tych grup węzłów chłonnych, w których ryzyko wystąpienia prze¬ 
rzutów jest największe. To, z kotei stworzyło podstawy dla opracowania bar¬ 
dziej precyzyjnych technik napromieniania i sposobów frakcjonowania dawki. 

Wnioski Fletchera zmieniły pogląd na promieniowrażliwość przerzutów raka 
płaskonabłonkowego w węzłach chłonnych (173). Obserwacje licznych auto¬ 
rów wskazują na istotną poprawę wyników leczenia promieniami przerzutów do 
węzłów chłonnych (54, 102, 118, 173, 175). Napromienianie przed- i poope¬ 
racyjne zmniejszyło częstość wznów miejscowych w węzłach chłonnych o oko¬ 
ło 20% (13, 54). Objęcie napromienianiem nie tylko guza pierwotnego i naj¬ 
bliższych grup węzłów chłonnych, ale także niższych pięter szyi wyraźnie 
zmniejszyło ryzyko wystąpienia przerzutów po leczeniu w uprzednio niepo-
większonych węzłach z 122 do 1.5% (52,105). 

Pomimo tak znacznego postępu, szereg zagadnień jest nadal przedmiotem 
krytycznej oceny. Szeroko dyskutowana jest wartość prognostyczna wczesnej 
regresji węzłów chłonnych jako kryterium ich miejscowego wyleczenia (34, 41, 
125, 137). Liczni autorzy zwracają uwagę na możliwość wpływu utienowania 
i repopulacji na promieniowrażliwość guza pierwotnego (62, 75, 81,149,157). 
Ilościowych danych o udziale tych procesów mogą dostarczyć badania nad za¬ 
leżnością dawki i czasu. Są one nieliczne w odniesieniu do guza pierwotnego, 
a w przypadku przerzutów raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych 
szyi w ogóle ich brak. 
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3. CZĘSC KLINICZNA-BADANIA WŁASNE 

3.1. MATERIAŁ 

Przedmiotem badań klinicznych są przerzuty raka płaskonabłonkowego nad 
głośni do węzłów chłonnych szyi, leczone wyłącznie promieniami w Instytucie 
Onkologii w Gliwicach, w latach 1970-1979*'. 

Radioterapia przerzutów do węzłów chłonnych jest ciągle jednym z ważnych 
i dyskusyjnych problemów terapeutycznych. Ten fakt oraz możliwość seryjnych 
pomiarów węzłów chłonnych szyi w celu oznaczenia wskaźników wzrostu uza¬ 
sadnia wybór tego materiału klinicznego do własnych badań. 

Protokoły pomiarów węzłów chłonnych opracowano i wprowadzono w 1970 
roku do badań prospektywnych w celu wyjaśnienia problemu promieniowrażli-
wości i promieniouleczalności przerzutów do węzłów chłonnych. 

Przyjęto następujące kryteria doboru materiału klinicznego: 

a. chorzy z histologicznie rozpoznanym rakiem płaskonabłonkowym nad-
głośni, w wieku do 75 lat, 

b. pełna dokumentacja obejmująca stopień zaawansowania guza pierwotnego 
i węzłów chłonnych, określony wg systemu TNM i AJC (1 , 160), oraz 
fizyczne i techniczne warunki leczenia promieniami (energia promieniowa¬ 
nia, odległość źródło-skóraf wielkość napromienianych pól, całkowita daw¬ 
ka wlotowa, wyjściowa i głębokościowa, całkowity czas napromieniania, 
liczba frakcji i wartość dawki frakcyjnej), 

c. pomiary wielkości węzłów chłonnych przed leczeniem, bezpośrednio po 
leczeniu i w czasie okresowej kontroli do 3 lat po leczeniu, 

d. ocena stanu miejscowego guza pierwotnego i węzłów chłonnych po zakoń¬ 
czeniu leczenia i okresowa kontrola kliniczna w okresie co najmniej 3 lat. 

x ' Protokoły leczenia promieniami i pomiary węzłów chłonnych prowadził au¬ 
tor w latach 1970-1979 , będąc w tym okresie pracownikiem Instytutu Onko¬ 
logii w Gliwicach. 
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W latach 1970-1979 zakwalifikowano do leczenia promieniami 1264 uprzed¬ 
nio nieieczonych chorych na raka płaskonabłonkowego nadgłośni. W tej grupie 
u 304 chorych stwierdzono badaniem klinicznym powiększone węzły chłonne 
szyi, co stanowi 24%. Z tej grupy wyłączono 94 przypadki (31%) z powodu nie¬ 
pełnej dokumentacji klinicznej (18%) lub leczenia operacyjnego węzłów chłon¬ 
nych przed napromienianiem (13%). A zatem przedmiotem szczegółowej anali¬ 
zy są węzły chłonne u 210 chorych spełniających założone kryteria wyboru 
materiału klinicznego. 

W ocenie klinicznej węzłów chłonnych posłużono się kryterium zapropo¬ 
nowanym przez Lindberga (83), uznając za "klinicznie pozytywne węzły chłon¬ 
ie o średnicy większej niż 1 cm, zwykle o spoistej konsystencji oraz o kształcie 
przypominającym bardziej steroid niż płaski owal". Wszystkie przypadki, 
w których badanie kliniczne powiększonych węzłów chłonnych nasuwało 
wątpliwości co do obecności przerzutu w węźle (węzeł o średnicy mniejszej niż 
3 cm, ruchomy, miękki), t j . węzły chłonne u 168 chorych kwalifikowano do 
punkcji cienkoigłowej, celem weryfikacji cytologicznej. Punkcji węzłów chłon¬ 
nych nie wykonano u 42 chorych, u których wielkość i konsystencja węzłów 
nie budziła wątpliwości co do obecności przerzutów. W grupie 168 chorych, 
u 12 z nich odstąpiono od wykonania punkcji ze względu na trudności technicz¬ 
ne, u 136 chorych dodatni wynik badania cytologicznego potwierdził obecność 
komórek raka płaskonabłonkowego w badanych węzłach. U pozostałych 20 
chorych wynik badania cytologicznego był ujemny, co nie pozwala jednak wy¬ 
kluczyć przerzutów w węzłach u tych chorych. 

Topografię przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych w regionie szyi 
przedstawiono w osobnej publikacji (86). 

Rozdział liczbowy 210 chorych w zależności od stopnia zaawansowania 
węzłów chłonnych przedstawiono wg systemu TNM i AJC w Tabeli 2. 

System klasyfikacji TNM uwzględnia wprawdzie kryterium wielkości węz¬ 
łów, ale dopuszcza do grupowania w jednym stopniu zaawansowania przypad¬ 
ków z różną liczbą węzłów chłonnych i różnej wielkości. System AJC - Ame¬ 
rican Joint Committee for Cancer Staging and End Results Reporting (1) jest 
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TNM -

liczba 
chorych 

AJC 

liczba 
chorych 

Stopień zaawansowania 

N 1 

110 
52% 

Ni N2A 

110 12 
52% 6% 

N 2 

28 
14% 

N2B 

16 
8% 

N 

31 

N 3 

72 
34% 

3A 

15% 

N 

41 

3B 

19% 

Tabela 2. Stopień zaawansowania węzłów chłonnych u 210 chorych na raka 
płaskonabłonkowego nadgłośni wg systemu klasyfikacji TNM i AJC. 

pod tym względem bardziej precyzyjny, ponieważ rozdziela kryterium wielkości 
od liczby węzłów chłonnych. System ten wykorzystano ponieważ umożliwia on 
porównanie własnych wyników z danymi z innych ośrodków światowych, w któ¬ 
rych jest on powszechnie stosowany. Stopień zaawansowania węzłów chłonnych 
wg AJC określają następujące kryteria: 

N - brak klinicznie powiększonych węzłów chłonnych 

N i - pojedynczy węzeł o średnicy mniejszej niż 3 cm 
N2A " P°JedYnczV węzeł o średnicy większej niż 3 cm 

J n ' z ieden węzeł po jednej stronie szyi, wszystkie ruchome 

N 3A " . nieruchomy węzeł po jednej stronie szyi 
N3B ' l i c z n e węzły po obu stronach szyi, ruchome lub nieruchome. 

Wyniki leczenia promieniami w zależności od stopnia zaawansowania przed¬ 
stawiono w Tabeli 3. W grupie 210 chorych na raka nadgłośni z przerzutami do 
węzłów chłonnych szyi odnotowano średnio 30% 3-letnich przeżyć bezobjawo-
wych, w porównaniu do 55% w grupie 960 chorych bez powiększonych węzłów 
chłonnych szyi (NQ). Ta grupa chorych była przedmiotem wcześniejszych ba¬ 
dań (85). 
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Stopień 
zaawansowania (N) 

(T) 

T, 

T2 

T3 

T 4 

R a z e m 

N 0 

159/212 
75% 

149/229 
65% 

164/371 
44% 

56/145 
38% 

528/960 
55% 

N 1 

4/6 
66% 

14/20 
70% 

17/38 
44% 

9/46 
19% 

44/110 
40% 

N 2 

0/1 

1/2 
50% 

5/11 
45% 

5/14 
35% 

11/28 
39% 

N 3 • 

0/3 

1/9 
11% 

2/19 
10% 

4/41 
10% 

8/72 
11% 

Tabela 3. 3-letnie przeżycia bezobjawowego w grupie 1170 chorych na raka 
płaskonabłonkowego nadgłośni, wg klasyfikacji TNM (160). 

Ponieważ kryteria klasyfikacji w stopniach NQ i N1 są takie same wg systemu 
TNM i AJC, wyniki leczenia w zależności od zaawansowania wg AJC przedstawio¬ 
ne w Tabeli 4 obejmują tyłko stopnie N2 i Ng. Odsetek 3-letnich przeżyć bezob-
jawowych był średnio o 19% wyższy w grupie chorych w stopniu N 2 Ą , W porów¬ 
naniu do N2g i o 3% niższy w grupie Ng^, w stosunku do Ngg. Przedstawione 
wyniki leczenia w zależności od stopnia zaawansowania i systemu klasyfikacji są 
porównywalne ze średnimi wynikami światowymi {8, 47, 52, 54, 106, 173). 
Wskazuje to, że wybrany materiał kliniczny może być modelem dla przeprowa¬ 
dzenia założonych badań. 

W badaniach radiologicznych i w zakresie kinetyki wzrostu guza, wielkość guza 
nowotworowego jest podstawowym parametrem. W grupie 210 chorych do dok¬ 
ładnych pomiarów nadawało się 283 węzły chłonne. Ten materiał stanowi 
przedmiot szczegółowej analizy. 
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Stopień 
zaawansowania (N) 

(T) 

T 1 
T 2 

T 3 

T 4 

R a z e m 

N2A 

0/1 
— 

4/5 
80% 

2/6 
33% 

6/12 
50% 

N2B 

— 

1/2 
50% 

1/6 
16% 

3/8 
37% 

5/16 
31% 

N3A 

0/2 

0/4 

1/8 
13% 

2/17 
11% 

3/31 
9% 

N3B 

0/1 

1/5 
20% 

1/11 
9% 

2/24 
8% 

5/41 
12% 

Tabela 4. 3-letnie przeżycia bezobjawowe w grupie 100 chorych na raka płasko-
nabłonkowego nadgłośni w stopniu N2 i N3, wg klasyfikacji AJC (1). 

W zależności od objętości lub najdłuższego wymiaru liniowego, 283 węzły 
chłonne podzielono na trzy grupy: 

9>~upa (M) — wym. 1 — 2.4 cm 
(obj. 0.52 - 7.24 cm3) 

grupa (S) — wym. 2.5 - 3.9 cm 
(obj. 8 . 1 7 - 3 1 cm3) 

grupa (D) — wym. 4 cm i powyżej 
• (obj. 33.5 cm3 i powyżej) 

— 167 węzłów 

— 59 węzłów 

— 57 węzłów 
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3.2. METODYKA 

W badaniach własnych, w oparciu o metodykę doświadczeń radiobiologicz-
nych (20, 49, 153), przyjęto następujące trzy kryteria odpowiedzi węzłów 
chłonnych na napromienianie (Ryc. VIII) : 

1. kryterium miejscowego wyleczenia (local tumour control) -oczeki¬ 
wany skutek napromieniania, 

2. kryterium wczesnej odpowiedzi guza - stopień regresji guza po na¬ 
promienianiu (tumour regression rate), 

3. kryterium odrostu guza (tumour regrowth) - niewyleczenie i wznowa 
miejscowa. 

Podstawowym źródłem danych były historie choroby, karty napromieniania 
oraz protokoły pomiarów wielkości węzłów, z których wykorzystano do badań 
następujące informacje: 

1. fizyczne parametry napromieniania: całkowita dawka wlotowa • D w 

i wyjściowa - D , liczba frakcji - N, wartość dawki frakcyjnej • d, 
całkowity czas napromieniania • T, czas planowanej lub nieplanowa¬ 
nej przerwy w napromienianiu - T , powierzchnia pól wlotowych • P, 

2. wielkości węzłów chłonnych wyrażone w formie najdłuższego wy¬ 
miaru lub dwóch wymiarów mierzonych w płaszczyznach prosto¬ 
padłych, oznaczane przed, bezpośrednio po leczeniu i w okresie co 
najmniej trzyletniej obserwacji, 

v 3. dane o stanie miejscowym węzłów chłonnych po zakończeniu lecze¬ 
nia i w okresie 3-letniej obserwacji oraz o stanie klinicznym chorego 
w tym samym okresie. W przypadku zgonów, potwierdzenie oraz 
ich datę uzyskiwano listownie od rodzin lub instytucji ewidencji 
ludności. 

Objętość węzła chłonnego obliczano posługując się wzorami (I), (II) lub (III), 
w zależności od ilości pomiarów liniowych. Ponieważ w praktyce klinicznej 
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\ 
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[NIEWYLECZENiE] 

WYLECZENIE 

4 
CO 

Rycina VII I . Trzy kryteria odpowiedzi guza nowotworowego na napromienia 
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wielkość węzła chłonnego lub dowolnego guza jest najczęściej wyrażona w for¬ 
mie wymiaru liniowego, tj, średnicy, w niniejszej pracy wielkość węzłów przeds¬ 
tawiono w formie objętości i odpowiadającej jej średnicy. 

Wszystkie węzły chłonne objęte analizą leczono promieniami X (125 cho¬ 
rych) lub promieniami Co (85 chorych). Leczenie promieniami X prowadzono 
techniką opracowaną przez Hliniaka i wsp. (70), w warunkach: 200 kV (szczyt), 
20 mA, filtr Thoreus (0.4 mm Sn + 0.25 mm Cu + 1.0 mm Al), WZP-2.0 mm Cu, 
odległość ognisko • skóra • 50 cm. Stosowano pola wlotowe naprzeciwległe. Kąt 
przyłożenia tubusa mierzony od pionu wynosił 70°. Dawki całkowite podane 
w regionie powiększonych węzłów chłonnych obliczano na podstawie rozkładu 
izodozowego. W celu sprawdzenia rozkładu dawek wykonano pomiary w anato¬ 
micznym, tkankopodobnym fantomie głowy i szyi (85). 

60 Oo leczenia promieniami Co wykorzystano Gammatron 3. Stosowano dwa 
pola naprzeciwległe, które napromieniano z odległości 60 cm. Dawkę całkowitą 
w regionie powiększonych węzłów chłonnych obliczano przez dodanie przyczyn¬ 
ków dawek całkowitych z obu pól wlotowych. W obu technikach napromienia¬ 
nia, wielkość pól była uzależniona od zaawansowania guza pierwotnego i węzłów 
chłonnych i wahała się od 8 x 8 cm do 1 2 x 1 5 cm. Pola obejmowały blok 
tkanek z guzem pierwotnym w krtani i powiększonymi węzłami chłonnymi na 
szyi. 

W celu ujednolicenia oceny skutku leczenia dwoma rodzajami energii promie¬ 
niowania, o różnej względnej skuteczności biologicznej, dawkę całkowitą promie-

fin niowania X przeliczono na równoważną do promieniowania Co, stosując wzór: 

D xeq.6 0Co = W S B200 kV ' D200 k V 

w którym W S B 2 O Q |< V wynosiło 1.14 (wg Kirka i wsp., 77). 

Dla każdego napromienianego węzła chłonnego obliczano dawkę NSD (Nomi¬ 
nalną Dawkę Standardową), w oparciu o oryginalny wzór Elkisa (46): 
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NSD | r e t ) - D.N-O- 2 4 • I " 0 1 1 

Podane powyżej dane wykorzystano do szczegółowej analizy następujących 
zagadnień, będących celem pracy: 

A. analiza zależności/iawka • liczba frakcji • czas"dla miejscowego wylecze¬ 
nia jako kryterium promieniouleczalności węzłów chłonnych szyi 
z przerzutami raka płaskonabłonkowego oraz próba wyboru optymal¬ 
nych warunków napromieniania w zależności od wielkości węzłów, 

B. ocena wartości prognostycznej stopnia regresji po napromienianiu jako 
kryterium wczesnej odpowiedzi węzłów chłonnych, 

C. analiza wartości prognostycznej niektórych wskaźników wzrostu węz¬ 
łów chłonnych i ich przydatności do oceny promieniowrażliwości, 

Ad. A. Analiza zależności "dawka-liczba frakcji-czas" dla miejscowego wylecze¬ 
nia węzłów chłonnych szyi z przerzutami raka płaskonabłonkowego 

Zależność między dawką całkowitą (D), całkowitym czasem (T), liczbą 
frakcji (N) i skutkiem napromieniania analizowano w oparciu o radiobiologiczne 
kryterium 3-letniego miejscowego wyleczenia. Oznacza to, że w przypadku kil¬ 
ku węzłów chłonnych z przerzutami raka u jednego chorego, 3-letnie miejscowe 
wyleczenie jednego z nich nie jest jednoznaczne z wyleczeniem pozostałych 
węzłów i klinicznym wyleczeniem chorego. 

W celu oceny zależności między fizycznymi parametrami D,'N i T, wyznaczo¬ 
no krzywe jednakowej skuteczności (isoeffect curve) i krzywe prawdopodobień¬ 
stwa miejscowego wyleczenia. Metoda wyznaczenia tych krzywych wynika z ra-
diobiologicznej koncepcji zależności między dawką promieniowania i odpowie¬ 
dzią guza (135). Według tej koncepcji, liniowy przyrost dawki całkowitej pro¬ 
mieniowania powoduje wykładniczy spadek frakcji przeżywających komórek 
klonogennych guza (survival fraction • SFm). Średniej liczbie przeżywających 
komórek klonogennych guza odpowiada, zgodnie ze statystycznym rozkładem 
Poissona, określone prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia (tumour cure 
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Prawdopodobieństwo miejscowego Średnia liczba przeżywających 
wyleczenia (Tumour Cure Probabi- komórek klonogennych guza . 

lity • TCP) (Mean Surviving Clonogens -
MSC) 

10% 2.303 

37% 1.000 

43% 0.847 

50% 0.693 

73% 0.312 

89% 0.115 

Dawka równa DQ zmniejsza frakcję przeżywającą MSC do e (0.37) jej pop¬ 
rzedniej wartości, np.: 

2.303* e"1 » 0.847 

0.847 • e'1 = 0.312 

0.312* e"1 - 0.115 

Tabela 5. Średnia liczba przeżywających komórek klonogennych guza w zależ¬ 
ności od prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia (wg Withersa, 
135). 

probability - TCP). Zależność tą ilustruje Tabela 5. Wynika z niej, że przyrosto¬ 
wi dawki całkowitej równemu 3. DQ odpowiada wzrost prawdopodobieństwa 
miejscowego wyleczenia 10% do 90%. Dawka całkowita z którą związane jest 
odpowiednie prawdopodobieństwo wyleczenia w grupie guzów jednorodnych 
pod względem histologii, lokalizacji i wielkości nosi nazwę Dawki Leczącej 
(tumour cure dose - TCD). 

Dawki leczące oznaczono w zakresie od T C D ^ Q do TCDgn posługując się 
metodą Portera (107). Ponieważ całkowity czas napromieniania wahał się 
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w szerokim zakresie od 30 do 90 dni dokonano arbitralnego podziału na 10-dnio-
we przedziały czasowe w każdej z trzech grup węzłów chłonnych M, S i D. 
Zbiory węzłów zaszeregowane do poszczególnych przedziałów charakteryzowała 
jednorodność całkowitego czasu leczenia. Ola każdego z przedziałów czasowych 
oznaczono dawki leczące T C D J Q • TCDg o . 

Dawki T C D 5 Q i ich 95% przedziały ufności posłużyły do wyznaczenia krzy¬ 
wych jednakowej skuteczności w grupach M, S i D. Krzywe izoefektu wykreślono 
w półlogarytmicznym układzie współrzędnych dawki całkowitej i czasu leczenia, 
posługując się metcdą "muttilogit curve", wg Fischera (50). Wartości dawek 
T C D J Q - TCDQQ wykorzystano do wyznaczenia krzywych prawdopodobieństwa 
miejscowego wyleczenia dla zbiorów węzłów chłonnych w grupach M, S i D. 

W celu ujednolicenia dwóch fizycznych parametrów napromieniania frakcjono¬ 
wanego, t j . liczby frakcji i całkowitego czasu leczenia, wybrano arbitralnie dwa 
schematy frakcjonowania: 

schemat A. — 25-26 frakcji, czas leczenia — 35 - 38 dni 

schemat B. — 30-32 frakcje, czas leczenia — 42 - 45 dni. 

W obu schematach, dawka frakcyjna jest podawana regularnie, bez planowanych 
lub nieplanowanych przerw w napromienianiu. Dziewięćdziesiąt trzy spośród 
283 węzłów chłonnych napromieniano jednym z wybranych schematów frakcjo¬ 
nowania. Tę grupę uporządkowano w zależności od wielkości węzłów i schematu 
frakcjonowania i oznaczono dawki leczące od T C D ^ Q do TCDgp. 

Zależność między prawdopodobieństwem 3-letniego miejscowego wyleczenia 
i fizycznymi parametrami napromieniania D, N i T oceniano wstępnie testem 
korelacji całkowitej (139). Współczynnik korelacji " r " obliczano ze stosunku 
koariancji i pierwiastka kwadratowego z iloczynu dwóch wariancji. 

Oznaczony wstępnie współczynnik korelacji nie pozwala na wyczerpującą 
interpretację statystyczną ocenianej zależności. Wobec tego zastosowano test 
korelacji wielorakiej (139). Obliczono korelację "cząstkową" I rzędu, określa¬ 
jącą miarę wyłącznej siły związku dwóch badanych cech, przy wyłączeniu cechy 
trzeciej. Następnie oznaczono korelację "cząstkową" II rzędu, która określa 
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wyłączną siłę związku par cech, przy wyłączeniu oddziaływania trzeciej i czwar¬ 
tej cechy. Wartości współczynników korelacji cząstkowej posłużyły do oznacze¬ 
nia współczynnika determinacji "100 • r2PB", który jest specjalnym przypad¬ 
kiem współczynnika korelacji momentu iloczynów Pearsona (85). Wskaźnik ten 
określa w jakim stopniu zmienność jednej cechy (3-letnie miejscowe wyleczenie) 
można wyłącznie przypisać zmienności drugiej cechy (Dawka całkowitej, liczbie 
frakcji, całkowitemu czasowi leczenia). 

Dla każdego węzła chłonnego obliczono dawkę skutku biologicznego, stosu¬ 
jąc oryginalny wzór NSD, wg E(lisa (46). Zależność między odsetkiem 3-letnich 
miejscowych wyleczeń i NSD oceniano, podobnie jak w przypadku dawek fizycz¬ 
nych, w oparciu o zmodyfikowaną metodę Portera. Zakres dawek NSD-tg • 
• NSDQQ wykorzystano do wyznaczenia krzywych prawdopodobieństwa wyle¬ 
czenia. 

Ad. B. Wartość prognostyczna wczesnej odpowiedzi napromienianych węzłów 
chłonnych. 

Jako kryterium wczesnej odpowieozi węzłów chłonnych na napromienianie 
przyjęto stopień regresji, który wyrażony przez stosunek objętości węzłów 
chłonnych bezpośrednio po napromienianiu i objętości tych węzłów w dniu 
rozpoczęcia leczenia. Wartość prognostyczną tego wskaźnika oceniano przy 
użyciu testu zaproponowanego przez Suita, Walkera i Busha {21, 138). Zgodnie 
z zaleceniem tych autorów wszystkie węzły chłonne podzielono na dwie grupy. 
Węzły, które ustąpiły całkowicie po napromienianiu (complete response - R) 
włączono do pierwszej grupy. Drugą grupę stanowiły te węzły, u których 
stwierdzono częściową regresję (residual disease • R). W obu grupach oznaczono 
liczbę 3-letnich wyleczeń (local control - C) i niewyleczeri (failure - C). Przyjęto 
następujące symbole literowe dla utworzonych grup: 

miejscowe wyleczenie w grupie z całkowitą regresją — C R 

miejscowe wyleczenie w grupie z częściową regresją — C R 

niewyleczenie w grupie z całkowitą regresją - C R 

niewyleczenie w grupie z częściową regresją — C_R 

54 



Takie uporządkowanie materiału pozwala na oznaczenie następujących wskaź¬ 
ników: 

a. wskaźnik czułości diagnostycznej (diagnostic sensitivity) 

Wskaźnik prawdziwie pozytywny — określa odsetek niewyleczeń w grupie 
z częściową regresją i jest miernikiem prawdopodobieństwa niewyfeczenia, 
jeżeli bezpośrednio po zakończeniu leczenia pozostaje "resztkowy" guz • 

- - CnR T.P. P(C-R) ° ft 

Wskaźnik fałszywie pozytywny — określa odsetek 3-letnich miejscowych wy¬ 
leczeń w grupie z częściową regresją i jest miernikiem prawdopodobieństwa 
wyleczenia pomimo obecności "resztkowego" guza bezpośrednio po zakończe¬ 
niu leczeni a-

C R 
F.P. P (C - R) $ 

b. Wskaźnik swoistości diagnostycznej (diagnostic specificity) 

Wskaźnik prawdziwie negatywny - określa odsetek 3-lotnich miejscowych wy¬ 
leczeń w grupie z całkowitą regresją i jest miernikiem prawdopodobieństwa 
wyleczenia, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu leczenia występuje całkowite 
ustąpienie guza -

T.N. P ( C - R) =-

Wskaźnik fałszywie negatywny — określa odsetek niewyieczeń w grupie z cał¬ 
kowitą regresją i jest miernikiem prawdopodobieństwa niewyleczenia pomimo 
całkowitego ustąpienia guza bezpośrednio po zakończeniu leczenia -

Ć R 
F.N. P ( C - R) = - R

ł — 
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Zgodnie z teorią decyzji, idealny wskaźnik prognostyczny charakteryzują war¬ 
tości 1.0 dla "prawdziwie pozytywnego" i 1.0 dla "prawdziwie negatywnego". 

Zależność między stopniem regresji napromienianych węzłów i dawką całko¬ 
witą oraz wskaźnikiem czasu opóźnienia odrostu (regrowth delay - R.D.) anali-
zowano w oparc;u o współczynnik korelacji i determinacji "100* r PB". Wskaź¬ 
nik "czasu opóźnienia odrostu", R.D. oznaczono dla każdego niewyleczonego 
węzła chłonnego, posługując się metodą opisaną we własnych badaniach doś¬ 
wiadczalnych (rozdział 2.2.3.a.). Przy obliczaniu tego wskaźnika, jako podsta¬ 
wowe kryterium przyjęto odrost węzła chłonnego po napromienianiu do obję¬ 
tości równej wielkości tego węzła w momencie rozpoczęcia leczenia. 

Ad. C. Analiza wartości prognostycznej niektórych wskaźników wzrostu węzłów 
chłonnych i ich przydatności do oceny promieniowrażliwości. 

W celu oceny charakterystyki i tempa wzrostu węzłów chłonnych z przerzu¬ 
tami raka płaskonabłonkowego nadgłośni oznaczono następujące wskaźniki 
wzrostu: 

- wskaźnik czasu podwojenia objętości, T^ (wzór VI , VII), 

- wskaźnik początkowego czasu podwojenia objętości (T^ ), jako potencjal¬ 
ny czas podwojenia, T - ^ (wzór IX), m i n ' 

- wskaźnik stałej wzrostu, A (wzór V), 

- wskaźnik utraty komórkowej, <J> (wzórXlł), 

- wskaźnik "czasu opóźnienia odrostu", R.D. 

Zależność między wskaźnikami wzrostu i objętości węzłów chłonnych oce¬ 
niano w oparciu o test korelacji (139). 

Objętości węzłów chłonnych przed napromienianiem, oznaczone w oparciu 
o pomiary liniowe (wzór I, I I , III), posłużyły do wyznaczenia krzywych wzrostu 
indywidualnych węzłów chłonnych. Stosując metodę normalizacji indywidu¬ 
alnych krzywych wzrostu, wg Coherta (30), wyznaczono kontrolną krzywą 
wzrostu nieleczonych węzłów chłonnych (67). 
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Posługując się metodyką sprawdzoną we własnych badaniach doświadczal¬ 
nych (rozdział 2.2.3.a.) oznaczono wskaźniki czasu podwojenia objętości Td 

i T\i , charakteryzujące odpowiednio "początkowy" i "końcowy" odcinek kontrol-
t 

.nej krzywej wzrostu oraz współczynnik^powolnienia wzrostu" £ (wzór XV). Para¬ 
metry T j , T^ \ Z wprowadzono do programu GOM-V (Ryc. IV) i odczytano 
współrzędne objętości i czasu wzrostu. Współrzędne te wykorzystano następnie 
do wyznaczenia teoretycznej, kontrolnej krzywej wzrostu nieleczonych węzłów 
chłonnych. 

Kontrolną krzywą wzrostu ekstrapolowano do wielkości węzła odpowiadają-
1 9 3 

cego 10 - 10 cm i obliczono początkowy czas podwojenia objętości, T r i 
umin. 

który według logistycznego modelu Cohena (30) odpowiada potencjalnemu 
czasowi podwojenia objętości, T t . Wskaźnik T^ wykorzystano do obli¬ 
czenia utraty komórkowej, §, ze wzoru X l i . m m ' 

Dla niewyleczonych węzłów chłonnych wyznaczono indywidualne krzywe 
wzrostu w oparciu o oznaczone objętości w momencie rozpoczęcia napromienia¬ 
nia i w okresie 3-letniej obserwacji po leczeniu. Wszystkie węzły chłonne podzie¬ 
lono na 14 podgrup tak, aby węzły wchodzące w skład każdej z nich charakte¬ 
ryzowały jednorodne fizyczne i biologiczne parametry napromieniania (dawka 
całkowita, liczba frakcji, całkowity czas leczenia, NSD). Liczba węzłów w posz¬ 
czególnych podgrupach wahała się od 5 do 17. Dla każdej podgrupy wyznaczono 
"średnie" krzywe wzrostu, w oparciu o metodę opisaną w rozdziale 2.2.3.a. 
W celu wyznaczenia "średnich" krzywych wzrostu wykorzystano krzywe indywi¬ 
dualne węzłów chłonnych wchodzących w skład każdej podgrupy. 

Dla każdej z 14 "średnich" krzywych wzrostu, obliczono charakteryzujące te 
krzywe, wskaźniki czasu podwojenia objętości, stałej wzrostu, utraty komórko¬ 
wej i czasu opóźnienia odrostu. "Względny" wskaźnik czasu opóźnienia odrostu 
(Relative Regrowth Delay, R.D.R.) obliczono stosując wzór Breura (19): 

R.D.R = - Ł 2 Ł (XIX) 
Td 

w którym T j charakteryzuje objętość węzła chłonnego w momencie rozpoczę¬ 
cia napromieniania, którą przyjęto za podstawę dla oznaczenia wskaźnika R.D. 
(67). 
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Zależność między bezwzględnym i względnym wskaźnikiem czasu opóźnie¬ 
nia odrostu i dawką całkowitą oraz NSO oceniano za pomocą testu korelacji 
i analizy regresji (139). 

Dla podgrup węzłów chłonnych wchodzących w skład grupy S wyznaczono 
teoretyczne krzywe wzrostu "typu Gompertza", w oparciu o odpowiednie 
"średnie" krzywe wzrostu. W tym celu posłużono się programem GOM-V i me¬ 
todą opisaną w rozdziale 2.2.3.a. Ola wyznaczenia krzywych teoretycznych 
wybrano grupę S, ponieważ węzły chłonne wchodzące w skład tej grupy two¬ 
rzą najbardziej jednorodny zbiór pod względem objętości w momencie rozpo¬ 
częcia napromieniania, w porównaniu do pozostałych grup M i 0 . 

Teoretyczne krzywe wzrostu wykorzystano do oznaczenia średniej frakcji 
przeżywającej, S F m , która jest jednym ze wskaźników promieniowrażliwości. 
W celu oznaczenia tego wskaźnika posłużono się, podobnie jak w badaniach 
doświadczalnych, trzema metodami, które opisano w rozdziale 2.2.3.a. 

Wartości dawki przeżywającej wykorzystano z kolei do obliczenia dawki D37, 
która wg Breura jest jednym ze wskaźników promieniowrażliwości (19). Dawkę 
D37 obliczano stosując wzór: 
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3.3. WYNIKI 

Wyniki leczenia promieniami 283 węzłów chłonnych szyi z przerzutami raka 
płaskonabłonkowego nadgłośni przedstawiono w Tabeli 6. 

Wielkość węzłów 

wymiar liniowy 
(średnica w cm) 

Grupa M 

do 1 cm 

1.1 -1 .9 cm 

2.0 - 2.4 cm 

Grupa S 

2.5 - 3.0 cm 

3.1 - 3.9 cm 

Grupa 0 

4.0 - 4.9 cm 

5.0 - 5.9 cm 

6.0 cm 
i powyżej 

chłonnych 

objętość 
(cm3) 

do 0.52 cm3 

0.69 - 3.59 cm3 

4.18-7.23 cm3 

Razem 

8.17- 14.1 cm3 

15.6-31.1 cm3 

Razem 

33.5-61.6 cm3 

65.4-107.5 cm3 

113 cm3 

i powyżej 

Razem 

R A Z E M 

3-letnie miejscowe 

wyleczenie ' 

46/55 - 83.6% 

46/58 - 79.3% 

43/54 - 79.6% 

135/167-80.8% 

24/33 - 72.7% 

10/26 - 38.5% 

34/59 - 57.6% 

5/24 - 20.8% 

4/20 - 25.0% 
0/13- -

9 /57- 15.7% 

178/283-62.8% 
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Tabela 6. 3-letnie miejscowe wyleczenia węzłów chłonnych z przerzutami 
raka płaskonabłonkowego nadgłośni w zależności od wielkości 
węzłów chłonnych 
x ' radiobiologiczne kryterium miejscowego wyleczenia odnosi się 

do indywidualnych węzłów chłonnych. 

W grupie 283 węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego, 
3-letnie miejscowe wyleczenie stwierdzono u 178 węzłów, co stanowi 62.8%. 
Odsetek 3-letnich miejscowych wyleczeń wynosił 80.8% w grupie węzłów 
chłonnych o średnicy do 2.4 cm, 57.6% w grupie węzłów o średnicy od 2.5 cm 
do 3.9 cm i 15.7% w grupie o średnicy powyżej 4 cm. Z Tabeli 6 wynika, że 
czterokrotnemu zwiększeniu średnicy węzła chłonnego, z 1 cm do 4 cm (64-
-krotne zwiększenie objętości), odpowiada czterokrotnie niższe prawdopodo¬ 
bieństwo miejscowego wyleczenia. 

Ad. A. 

Posługując się zmodyfikowanym programem Portera (107), obliczono dawki 
leczące, w zakresie od TCD1 0 do TCDg o , w poszczególnych przedziałach cał¬ 
kowitego czasu napromieniania. Wyniki obliczeń dawek TCDgg przedstawiono 
w Tabeli 7. 

Miarą dokładności obliczonych dawek TCD są ich 95% przedziały ufności. 
Ustalenie tych przedziałów w oparciu o program Portera zależy od liczebności 
analizowanych grup węzłów, zakresu dawek i odsetka wyleczeń w poszczegól¬ 
nych przedziałach dawek. Niewystarczająca ilość danych w zakresie jednego 
z wymaganych warunków uniemożliwia obliczenie 95% przedziału ufności dla 
TCD. Dla 38 węzłów w grupie M, napromienianych w czasie 30 - 40 dni, nie 
można było obliczyć 95% przedziału ufności dla TCD, ponieważ wszystkie 
węzły w wj podgrupie zostały wyleczone. W pozostałych podgrupach brak 
95% przedziału ufności dla odpowiednich TCD wynikał z małej liczebności 
podgrup. Dla 5 węzłów w grupie D, ze względu na ich niewyleczenie, nie moż¬ 
na było w ogóle obliczyć dawki 
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Grupa 
węzłów 

chłonnych 

Grupa M 

Grupa S 

Grupa 0 

Liczba 
węzłów 

38 
79 
40 
8 
2 

18 
18 
19 
4 

20 
17 
15 
5 

TCD5r j 

wGy 

40 
41.5 
44.7 
47.5 
48 

43.9 
45.7 
49.4 
55.5 

52.1 
57.5 
61 

— 

95% przędz. 
ufności 
wGy 

— 
35.6 - 43.4 
43.4 - 45.7 

— 
— 

37.9 • 45.9 
43.1 -47.5 
46.9 • 52.1 

— 

50.2 - 54.7 
— 
— 
— 

Całk. czas 
leczenia 

w dniach 

30-40 
41 -50 
51 -60 
61 -70 

70 

30-40 
41 -50 
51 -60 
61 -70 

30-40 
41 -50 
51 -60 
61 -70 

Nr krzywej 
na Ryc. X 

_ 

(a) 
(b) 
— 
— 

(0 
(d) 
(e) 
-

(f) 
(g) 
— 
— 

Tabela 7. Dawki leczące TCDQQ W zależności od wielkości węzłów chłonnych 
i całkowitego czasu napromieniania. 

Wyniki przedstawione w Tabeli 7 wskazują, że wydłużenie w grupie M czasu 
leczenia z 31 dni do 61 dni wiąże się z potrzebą podania dawki TCDgg wyższej 
o 1.5 - 3.2 Gy na każde 10 dni przedłużonego całkowitego czasu leczenia, w ce¬ 
lu utrzymania stałego, 50% prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia. Taki 
przyrost dawki, który równoważy radiobiologiczny skutek przedłużenia czasu 
napromieniania, jest określany mianem "dawki repopulacji" (repopulated dose). 
Powszechnie stosowanym pojęciem jest "dzienna dawka repopulacji". Określa 
ona wymagany przyrost dawki na każdy dzień przedłużenia całkowitego czasu 
napromieniania. W grupie M wynosi ona 0.15 • 0.32 Gy/dzień. W grupie S, 
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dzienna stawka repopulacji wynosi 0.18 Gy/dzieri w zakresie 31 - 41 dni, 0.37 
Gy/dzień w zakresie 41 • 51 dni i 0.61 Gy/dzień w zakresie 51 - 61 dni całkowite¬ 
go czasu leczenia. W grupie D, w zakresie 31 - 41 dni, dawka repopulacji wynosi 
0.54 Gy/dzień. Dla całkowitego czasu napromieniania powyżej 41 dni nie można 
było w tej grupie obliczyć dawki repopulacji z powodu braku lub niedokładności 
odpowiednich dawek 

Następnie analizowano zależność między wielkością węzłów chłonnych 
i dawką TCDgQ, przyjmując za wartości stałe całkowity czas leczenia w zakresie 
30 - 40 dni i 50% prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia. Z porównania 
węzłów w grupie M i S (Tab. 7) wynika, że dwukrotne zwiększenie średnicy 
węzłów, z 1.5 cm do 3 cm (8-krotne zwiększenie objętości) wymaga podania 
dawki leczącej TCDgQ wyższej o 3.9 Gy. W zakresie 41 - 50 dni całkowitego 
czasu leczenia, ten przyrost dawki wynosi 4.2 Gy. W przypadku większych 
węzłów chłonnych (porównanie grupy S i D), taki sam, dwukrotny wzrost ich 
średnicy, z 2.5 cm do 5 cm, wymaga zwiększenia dawki TCDgQ o 8.2 Gy w zak¬ 
resie 30 - 40 dni całkowitego czasu leczenia i o 11.8 Gy, w zakresie 41 - 50 dni 
leczenia. 

Ośmiokrotnemu zwiększeniu objętości guza odpowiada względny wzrost licz¬ 
by komórek i jeden rząd. Z badań radiobiologicznych wynika (170), że w przy¬ 
padku frakcjonowanego napromieniania frakcja przeżywających komórek zmniej¬ 
sza się o jeden rząd po podaniu dawki równej 2.3 • D_ . W oparciu o powyższe 

eff 
założenia obliczono dawkę DQ . Dla węzłów chłonnych o średnicy do 3 cm, 

DQ waha się od 1.69 Gy do 1.82 Gy, a dla węzłów o średnicy około 5 cm, 

w zakresie od 3.56 Gy do 5.13 Gy. 

Obliczone dawki leczące TCDgQ wykorzystano do wyznaczenia krzywych 
jednakowej skuteczności dla 50% prawdopodobieństwa 3-letniego miejscowego 
wyleczenia. Krzywe wykreślono w półlogarytmicznym układzie współrzędnych 
dawki całkowitej i całkowitego czasu napromieniania (Ryc. IX) . Stopień na¬ 
chylenia krzywych jednakowej skuteczności reprezentujących trzy grupy węzłów 
chłonnych jest wykładnikiem dla czynnika czasu we wzorze dawek równoważ¬ 
nych "typu Strandouista": 
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Rycina IX. Krzywe jednakowej skuteczności (TCOgQ dla 3-letnich miejsco¬ 
wych wyleczeń) dla węzłów chłonnych w zależności od ich 
wielkości. 



D = 1013 • T^ — dla węzłów chłonnych w grupie M 

D = 1805 • T^<25 — dla węzłów chłonnych w grupie S 

D = 820 • T - dla węzłów chłonnych w grupie D. 

Metoda Fischers (50), którą posłużono się przy wyznaczaniu krzywych jednako¬ 
wej skuteczności, nie pozwala na ich ekstrapolację poza przedział czasu, dla któ¬ 
rego wyznaczono te krzywe, t j . 30 • 70 dni. Również wzory dawek równoważ¬ 
nych "typu Strandouista" są sprawdzalne jedynie w tym przedziale całkowitego 
czasu napromieniania. 

Dawki leczące T C D J Q - TCDgQ posłużyły do wyznaczenia krzywych prawdo¬ 
podobieństwa 3-letniego miejscowego wyleczenia w zależności od wielkości węz¬ 
łów chłonnych i całkowitego czasu napromieniania (Ryc. X). Dane dotyczące 
dawek TCD5 0 , 95% przedziałów ufności i całkowitego czasu leczenia charakte¬ 
ryzujących poszczególne krzywe przedstawiono w Tabeli 7. 

Z porównania krzywych "a" , " b " i "c " z krzywymi " d " i " e " na Rycinie X 
wynika, że w celu zwiększenia prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia 
z 50% do 90% należy podać wyższą dawkę leczącą. Wymagany przyrost dawki 
zależy od wielkości węzła chłonnego i całkowitego czasu leczenia. W przypadku 
węzłów chłonnych o średnicy 4 cm wymagany przyrost dawki powinien być 
dwukrotnie większy {około 10 Gy) niż w przypadku węzłów o średnicy nie-
przekraczającej 2 cm (około 5 Gy). O wysokości dawki w zależności od całko¬ 
witego czasu napromieniania decyduje dawka repopulacji, której wartości obli¬ 
czono na podstawie danych z Tabeli 7. 

Dwoma wybranymi, regularnymi sposobami frakcjonowania napromieniano 
łącznie 93 spośród 283 węzłów chłonnych. Rozkład liczbowy w zależności 
od wielkości węzłów przedstawia się następująco: 
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Miejscowe 
wyleczenie 
100-1 

50 -

/ 
/ 

/ 

(a) 
(b) 
(cl 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 

Średnica 
wezta (cm) 

1-2 

2-3 

— 
4-5 

Czas 
leczenia (dm) 

41-50 
51-60 
30-40 
41 -50 
51 -60 
30-40 
41-50 

Dawka 
Gy 

Ot 

Rycina X. Krzywe prawdopodobieństwa 3-łetnich miejscowych wyleczeń 
węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego 
w zależności o ich wielkości i od dawki całkowitej w Gy. 



Schemat 
frakcjonowania 

A. 
25 • 26 frakcji 
w czasie 35 - 38 
dni 

B. 
30 - 32 frakcje 
w czasie 42 - 45 
dni 

M 

24 

17 

Grupy węzłów 
S 

16 

11 

D 

12 

13 

Odsetek 3-letnich miejscowych wyleczeń w zależności od dawki całkowitej i wiel¬ 
kości węzłów chłonnych przedstawiono w Tabeli 8, a odpowiednie krzywe praw¬ 
dopodobieństwa wyleczenia miejscowego na Rycinie XI . W celu porównania 
prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia przerzutów do węzłów chłonnych 
i guza pierwotnego, na Rycinie XI uwzględniono krzywe wyleczalności raka 
płaskonabłonkowego nadgłośni, w stopniu zaawansowania T34 NQ. Krzywe 
te uzyskano w wyniku wcześniejszej analizy, która była przedmiotem osobnej 
publikacji (85). Całkowity czas napromieniania raka nadgłośni i liczba frakcji 
nie odbiegały od schematów A i B. 

Krzywe prawdopodobieństwa 3-letniego miejscowego wyleczenia węzłów 
chłonnych o średnicy 2.4 - 3.9 cm charakteryzuje bardziej płaskie nachylenie 
niż krzywe reprezentujące guz pierwotny w krtani. Przyjmując 50% prawdopo¬ 
dobieństwo miejscowego wyleczenia dla raka krtani i przerzutów w węzłach chłon¬ 
nych, należy w przypadku węzłów o średnicy powyżej 2.5 cm podać dawkę 
całkowitą o 5 • 10 Gy wyższą niż na zmianę pierwotną. 

Wstępna ocena zależności między odsetkiem miejscowych wyleczeń węzłów 
chłonnych i fizycznymi parametrami napromieniania (Tab. 9) wskazuje na 
wprost proporcjonalny związek odsetka miejscowych wyleczeń z wysokością 
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MAPPOMIEMIAMIE FRAKfJCTOWA',';:: 

Schemat A. ?5-26 f r a k c j i w czasie 35-32 j r l 

Schemat В. 50-3? f rakc j t w csaoie т-ьь Jr.l 

Dawka 
całkowita 
w Gy 

A. 
10 - 15 

15 - 50 

50 - 55 

55 - 6C 

G r u p y 

1 - 5.4cm 

5'7 - 7 1 * 

U / 1 2 - 90* 

4/1 -100* 

1/] -100* 

TCD50- W.JGy 

w ę z ł ó w с 

J.5 - 3.9cm 

г/б - зз* 
3/1 - 75* 

1/5 - 80* 

1/1 -ЮС* 

TCD,0- 14.7Gy 

( « г . 1 - 4 7 . 5 ) 

h ł o r. r. у : г. 

4сп I pcwyże; 

о/г 
С/4 

4/5 - 80* 

i / : - loo* 

Rycina X I : krzywa (Ь) krzywa (d) 

В. 
40 

45 

50 

55 

• 45 

• 50 

• 55 

- 60 

1/г - 50* 

5/8 - 63* 

6/6 - 100* 

1/1 - 100* 

TCD,0- И .ЗОу 

( 4 3 . 1 - 4 7 . 1 ) 

о/г 
1/4 - 55* 

1/3 - 33* 

i / г - 50* 

TCD50- 56 .33y 

о/: 
0/« 

о/г 
г /5 • 40* 

krzywa (е .• 

Tabela 8. Zależność między odsetkiem 3-letnich miejscowych wyleczeń 
węzłów chłonnych i wysokością dawki całkowitej, liczbą frakcji 
i całkowitym czasem leczenia. 
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Miejscowe 
wyleczenie 
100-1 

Rok krtani T: 
N=27-29 

50 -

/ 
Średnica 
wezMw 

(a) 

(a) 1 - 2 cm 
( b ) - • • -
(c) 2 - 3 cm 
( d ) - • • -

(e) 4-6 cm 

W 50 60 70 

(N) 
Liczba 
frakcji 

25- 26 
30- 32 
25- 26 
30-32 
30-32 

(T) 
Czas 
leczenia 

3 5 - 36 
U2 -US 
35-38 

W -US 

Dawka 
Gy 

Rycina XI . Krzywe prawdopodobieństwa 3-letnich miejscowych wyleczeń 
węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego 
w zależności od ich wielkości, dawki całkowitej w Gy i od spo¬ 
sobu frakcjonowania. Dla porównania uwzględniono krzywe 
prawdopodobieństwa wyleczenie raka krtani T3.4 (85). 
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Tabela 9. Zależność odsetka 3-letnich miejscowych wyleczeń węzłów chłon¬ 
nych od dawki, czasu, liczby frakcji i dawki frakcyjnej. 
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dawki całkowitej i odwrotnie proporcjonalny związek z całkowitym czasem na¬ 
promieniania. To spostrzeżenie potwierdza wysoki współczynnik korelacji cał¬ 
kowitej (r = 0.89) dla obu parametrów. Ponieważ ten współczynnik nie pozwala 
na ocenę wyłącznej siły związku korelacyjnego badanych parametrów, przepro¬ 
wadzono wielowariantową analizę w oparciu o test korelacji cząstkowej i test 
determinacji. Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 10. 

Analiza korelacyjna I i II rzędu wykazała wyraźnie wyższą siłę wyłącznego 
związku miejscowego wyleczenia z całkowitym czasem leczenia (84% wyłącznej 
zależności, przy wyłączeniu wpływu dawki całkowitej i liczby frakcji) niż z daw¬ 
ką całkowitą (53% wyłącznej zależności) i z liczbą frakcji (76% wyłącznej zależ¬ 
ności). 

Ocena korelacji między fizycznymi parametrami napromieniania wskazała na 
bardzo niską siłę związku między dawką całkowitą i czasem leczenia oraz między 
dawką całkowitą i liczbą frakcji (dla obu par wyłączna siła związku nie przekra¬ 
cza 4%). Na uwagę zasługuje silny związek między całkowitym czasem leczenia 
i liczbą frakcji (96% wyłącznej zależności). 

Wyniki analizy zależności między odsetkiem 3-letnich miejscowych wyleczeń, 
wielkością węzłów chłonnych i Nominalną Dawką Standardową (NSD) przedsta¬ 
wiono w Tabeli 11. Uzyskane dane wskazują, że 50% prawdopodobieństwo miej¬ 
scowego wyleczenia wymaga napromieniania węzłów chłonnych o średnicy 
4 cm dawką NSD o 200 ret wyższą niż węzłów o średnicy 2 cm. Węzły chłonne 
o średnicy 6 cm powinny otrzymać dawkę wyższą o kolejne 300 ret. 

Dane z Tabeli 11 posłużyły do wyznaczenia krzywych prawdopodobieństwa 
3-letniego miejscowego wyleczenia (Ryc. XII). Wyraźny rozdział między krzywy¬ 
mi reprezentującymi trzy grupy węzłów M, S i D wskazuje, że NSD z którą wiąże 
się wysokie, prawie 100% prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia węzłów 
chłonnych grupy M i około 75% prawdopodobieństwo wyleczenia węzłów z gru¬ 
py S, daje prawie zerową szansę miejscowego wyleczenia węzłów chii inych 
z grupy D. 
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Test korelacji cząstkowej i determinacji 

Rodzaje cech; 

1. 3-letnie miejscowe wyleczenie — C 

2. dawka całkowita - 0 

3. całkowity czas leczenia - T 

4. liczba frakcji - N 

A — korelacja cząstkowa I rzędu poszczególnych par cech przy wyłączeniu od¬ 
działywania trzeciej cechy zmiennej, 

B — korelacja cząstkowa II rzędu poszczególnych par cech przy wyłączeniu 
oddziaływania trzeciej i czwartej cechy zmiennej, 

W — korelacja wieloraka jednej cechy z zespołem innych cecn zmiennych, 

R - wskaźnik determinacji, 1 0 0 T 2 P B . 

Przy symbolach współczynnika korelacji cechy wyłączone z oddziaływania 
poprzedza kropka. 
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Pary 
cech 

C 

C 

c-

D-

D-

T -

C -

- D 

- T 

- N 

- T 

-N 

-N 

•D,T,N 

współczynniki 

r12-3 s 

r12.4 = 

r 13 '2 * 
r i 3 - 4 " 

r14'2 = 

r14-3 = 

r23*1 = 

r23-4= 

r24-1 = 

r24-3 " 

r34-1 = 

r 34-2° 

A 

•• + 0 . 2 5 

•+0.21 

+0.88 

+0.99 

+0.32 

•0.98 

+0.18 

+0.21 

+0.18 

+0.15 

+0.99 

+0.74 

korelacji i determinacji 
R 

6% 

4% 

77% 

98% 

10% 

96% 

3% 

4% 

3% 

2% 

98% 

59% 

r12 

r13 

ru> 

r23< 

r24-

r 34. 

r 

B 

•34 a 

• 2 4 " 

23 = 

• 1 4 * 

13" 

1 2 -

+0.73 

+0.S2 

•0.87 

+0.2 

+0.21 • 

+0.98 

+0.79 

R 

53% 

54% 

76% 

4% 

4% 

96% 

62% 

Tabela 10. Wyniki testu korelacji cząstkowej i determinacji dla oceny zależności 
między wynikami leczenia i fizycznymi parametrami frakcjonowania. 
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- 71? 
- 100? 

1728ret 
- 1851) 

Tabela 11. Zależność między odsetkiem 3-letnich miejscowych wyleczeń, 
wielkością węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskona-
błonkowego i Nominalną Dawką Standardową. 
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Miejscowe 
wyleczenie 

100 n 

50-

średnica 
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19 ret/tO 

Rycina XII . Krzywe prawdopodobieństwa 3-letnich miejscowych wyleczeń 
dla węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego. 
w zależności od ich wielkości i od Nominalnej Dawki Standar¬ 
dowej. 
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Rycina XI I I . Zależność między prawdopodobieństwem 3-letnich miejscowych 
wyleczeń i całkowitym czasem napromieniania w trzech grupach 
węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego, le¬ 
czonych taką samą dawką 



Do następnego etapu analizy wybrano tylko te węzły chłonne, które napro¬ 
mieniano dawką NSDgg + 95% przedział ufności, tj. 1213 -1340 ret w grupie M, 
1367 - 1571 ret w grupie S i 1641 -1815 ret w grupie D. W tak wybranym zbio¬ 
rze węzłów chłonnych analizowano zależność między odsetkiem miejscowych 
wyleczeń i liczbą frakcji oraz całkowitym czasem leczenia. 

We wszystkich grupach M. S i D zwraca uwagę szybki spadek odsetka 3-letnich 
miejscowych wyleczeń w miarę przedłużania całkowitego czasu napromieniania 
(Ryc. XIII). Przedłużeniu całkowitego czasu leczenia z 45 do 55 dni odpowia¬ 
dał spadek odsetka miejscowych wyleczeń z 65% do 35% w grupie M, z 55% do 
25% w grupie S i z 30% do 5% w grupie D. W przypadku liczby frakcji nie stwier¬ 
dzono podobnej zależności. 

Ad. B. 

Bezpośrednio po zakończeniu napromieniania stwierdzono, że 172 węzły 
chłonne (61%) ustąpiły całkowicie (complete regression). Objętość pozostałych 
111 węzłów chłonnych zmniejszyła się jedynie częściowo (partial regression). 
Spośród tych 111 węzłów, u 88 stwierdzono kontynuację wzrostu, w różnym 
okresie czasu po zakończeniu napromieniania. U pozostałych 33 węzłów, jak to 
ilustruje diagram Vanna (Ryc. XIV), stwierdzono całkowite ustąpienie w okresie 
3 - 6 tygodni po zakończeniu leczenia i nie obserwowano wznowy miejscowej 
w okresie 3 lat. 

Spośród 172 węzłów z całkowitą regresją, u 17 wystąpiła wznowa miejscowa. 

Wskaźnik "prawdziwie pozytywny", określający prawdopodobieństwo nie-
wyleczenia w przypadku obecności "resztkowego" guza po leczeniu wynosi 0.79 
(88/111). Wskaźnik "fałszywie pozytywny" określa prawdopodobieństwo miej¬ 
scowego wyleczenia pomimo niecałkowitego ustąpienia węzła chłonnego i wy¬ 
nosi 0.21 (23/111). Wskaźnik "prawdziwie negatywny", określający prawdopo-
dobieństwo wyleczenia w przypadku całkowitego ustąpienia węzła wynosi 0.90 
(155/172), a wskaźnik "fałszywie negatywny" określający ryzyko wznowy miej¬ 
scowej pomimo całkowitego ustąpienia węzła chłonnego wynosi 0.1 (17/172). 
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Rycina XIV. Diagram Vanna - liczba całkowitych i częściowych regresji węz¬ 
łów chłonnych bezpośrednio po zakończeniu napromieniania 
w porównaniu do 3-letnich miejscowych wyleczeń lub niepowo¬ 
dzeń, w grupie 283 węzłów chłonnych z przerzutami raka 
płaskonabłonkowego. (opis oznaczeń w rozdziale 3.2B). 
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W grupie niewyleczonych węzłów chłonnych, stopień regresji bezpośrednio 
po napromienianiu obliczano ze wzoru Breura (19): 

R * (1 Ł) . 100, (XXI) 

w którym R określa stopień regresji w %, V f oznacza objętość węzła bezpośred¬ 
nio po leczeniu i V oznacza objętość węzła chłonnego w momencie rozpoczęcia 
napromieniania. 

Spośród 105 niewyleczonych węzłów chłonnych, w 93 można było dokład¬ 
nie określić stopień regresji. W pozostałych 12 węzłach brak oznaczenia objętoś¬ 
ci bezpośrednio po zakończeniu napromieniania uniemożliwił ocenę. U 31 węz¬ 
łów chłonnych (33%) stopień regresji był mniejszy niż 80%. W pozostałych 
62 węzłach stopień regresji wahał się od 80% do 100%. 

W Tabeli 12 przedstawiono wyniki analizy zależności między stopniem re¬ 
gresji a objętością węzłów chłonnych przed leczeniem. 

Grupa 
węzłów 

chłonnych 

Grupa M 

GrupaS 

Grupa 0 

Razem 

S t o p i e ń r e g r e s j i 

80% 80% -100% 

6/27 • 22% 21/27 - 78% 

14/44-32% 30/44-68% 

11/22-50% 11/22-50% 

31/93-33% 62/93-64% 

Tabela 12. Zależność między stopniem regresji węzłów chłonnych i ich wiel¬ 
kością przed leczeniem. 
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W grupie D, węzłów chłonnych o średnicy powyżej 4 cm, stosunek odsetka 
częściowych regresji poniżej 80% do odsetka regresji w zakresie 80 -100% wyno¬ 
sił 1 : 1 . W grupie S, węzłów o średnicy 2.5 - 3.9 cm, stosunek ten wynosił 1 :2, 
a w grupie węzłów chłonnych których średnica nie przekraczała 2.5 cm wyno¬ 
sił on 1 :4. 

Następnie analizowano zależność między stopniem regresji węzłów chłon¬ 
nych i całkowitą dawką napromieniania (Tab. 13). Uzyskane wyniki wskazują 
na brak korelacji między dawką a stopniem regresji. 

Dawka 
całkowita 

40 Gy 

• 40 -45Gy 

45 - 50 Gy 

50 • 55 Gy 

55 Gy 

S t o p i e ń 
80% 

0/4 

16/42-38% 

11/21 -52% 

2/21 • 10% 

2/5 -40% 

r e g r e s j i 
80% • 100% 

4/4 

26/42 - 62% 

10/21 -48% 

19/21-90% 

3/5 -60% 

Tabela 13. Zależność między stopniem regresji węzłów chłonnych a dawką 
całkowitą w Gy. 

Punktowy rozkład graficzny stopnia regresji indywidualnych węzłów chłonnych 
w grupach M, S i D przedstawiono na Rycinie XV, w zależności od dawki całko¬ 
witej. Współczynnik determinacji był niski i wynosił 15% wyłącznego związku 
korelacyjnego z dawką całkowitą dla regresji poniżej 80% i 2.2% dla regresji 
w zakresie 80 - 100%. Tak niskie wartości współczynnika determinacji unie¬ 
możliwiają wyznaczenie krzywej regresji. 

Następnie poddano analizie zależność między stopniem regresji i wskaźni¬ 
kiem czasu opóźnienia odrostu, R.O.. Wskaźnik ten obliczono posługując się 
metodą opisaną w rozdziale 3.2.C. Wyniki analizy przedstawia Tabela 14. Wska¬ 
zują one, że im większy stopień regresji węzłów chłonnych bezpośrednio po 
napromienianiu tym dłuższy był czas opóźnienia odrostu. 
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Rycina XV. Punktowy rozkład graficzny stopnia regresji węzłów chłonnych 
z przerzutami raka płaskonabłonkowego w zależności od dawki 
całkowitej w Gy. 
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Rycina XVI . Punktowy rozkład graficzny stopnia regresji węzłów chłonnych 
z przerzutami raka płaskonabłonkowego w zależności od wskaź¬ 
nika czasu opóźnienia odrostu, RO. 



W oparciu o punktowy rozkład graficzny stopnia regresji indywidualnych 
węzłów chłonnych w grupach M, S i 0 w zależności od wskaźnika czasu opóź¬ 
nienia odrostu (Ryc. XVI) obliczono współczynnik determinacji. Dla dażdej 
z grup węzłów chłonnych był on wysoki i wahał się w zakresie 36% • 49%. Ta¬ 
ka siła wyłącznego związku między stopniem regresji węzłów chłonnych bez¬ 
pośrednio po napromienianiu pozwoliła na wyznaczenie krzywych regresji dla 
poszczególnych grup węzłów chłonnych M, S i D. (Ryc. XVI). 

Wskaźnik czasu 
opóźnienia odrostu 

R.O. 

100 dni 

100 - 200 dni 

200 - 350 dni 

350 - 500 dni 

S t o p i e ń 
80% 

13/19-68% 

16/35-46% 

0/20 - -
2/19-10% 

r e g r e s j i 
80%-100% 

6/19 - 32% 

19/35 • 54% 

20/20-100% 

17/19-90% 

Tabela 14.Zależność między stopniem regresji węzłów chłonnych i wskaźnikiem 
czasu opóźnienia odrostu. 

Ad.C. 

Pomiary liniowe węzłów chłonnych przed i po leczeniu promieniami i ozna¬ 
czone na tej podstawie objętości tych węzłów wykorzystano dla oznaczenia ta¬ 
kich v.skaźników wzrostu, jak czas podwojenia objętości, stała wzrostu, wskaź¬ 
nik utraty komórkowej i wskaźnik czasu opóźnienia odrostu. 

Obowiązek jak najszybszego rozpoczęcia leczenia promieniami tłumaczy 
fakt, że tylko u 12 węzłów chłonnych spośród 283 oznaczono objętość co 
najmniej dwukrotnie przed rozpoczęciem leczenia. Zgodnie z kryteriami badań 
doświadczalnych (3), taką liczbę węzłów chłonnych można uznać za wystarcza¬ 
jącą dla oznaczenia wskaźników wzrostu i wyznaczenia krzywej wzrostu. 
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U 12 węzłów chłonnych dokonano 41 oznaczeń ich objętości przed lecze¬ 
niem. Wykorzystano je do obliczenia 29 wskaźników czasu podwojenia obję¬ 
tości, T^ i wskaźników stałej wzrostu, A. Wskaźniki te uporządkowano w zależ¬ 
ności od objętości węzłów chłonnych, dla których je oznaczano i obliczono 
średnie czasu podwojenia i stałej wzrostu dla kolejnych przedziałów objętości 
węzłów chłonnych (Tab. 15). 

Objętość 
1 węzłów chłonnych 

do 10 cm* 

20 - 30 cnT 

50 - 60 cm" 

100 crrT 
i powyżej 

' d / ^ : 

W s k a ź n i k i w z r o s t u 
A 

(dzień"1) % 

18.6 + 2.1 

39.7+ 2.8 

60.2 + 2.7 

75.6 + 3.1 

0.0373 + 
0.0047 

0.0175 • + 
0.0013 
0.0115 + 
0.0005 

0.0092 + 
0.0004 

53 
(18 - 70) 

80 
(72 - 88) 

89 
(79 - 93)' 

96 
(92 - 98) 

Tabela 15. Średnie wartości wskaźników wzrostu dla węzłów chłonnych z prze¬ 
rzutami raka płaskonabłonkowego przed leczeniem. 

Wyniki przedstawione w Tabeli 15 wskazują, że w miarę zwiększania się obję¬ 
tości węzła chłonnego, czas podwojenia objętości ulega wydłużeniu i zmniejsza 
się wartość stałej wzrostu, Ta zależność jest zmienna statystycznie (p<(0.005) 
i wyklucza przyjęcie modelu wykładniczego dla wzrostu węzłów chłonnych 
z przerzutami raka płaskonabłonkowego. Zależność między czasem podwoje¬ 
nia objętości i wielkością węzłów chłonnych ilustruje Rycina XVI I . Miarą dok¬ 
ładności powyższych danych są wyniki przeprowadzonej analizy probitowej od¬ 
setka oznaczeń wskaźników czasu podwojenia objętości, które wykazały log-
-normalny rozkład wartości tego wskaźnika w badanym materiale (Rye. XVMI). 

83 



00 

Rycina XVII. Zależność między wskaźnikiem czasu podwojenia objętości T^ 
i objętością nieieczonych węzłów chłonnych z przerzutami raka 
płaskonabłonkowego. 
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Rycina XVII I . Probitowy rozkład wartości wskaźnika czasu podwojenia obję¬ 
tości T j dla nieleczonych węzłów chłonnych z przerzutami raka 
płaskonabłonkowego w porównaniu do T^ dla pierwotnego raka 
płaskonabłonkowego (25). 



Oznaczone objętości węzłów chłonnych przed leczeniem posłużyły do wyz¬ 
naczenia 12 indywidualnych krzywych wzrostu (Ryc. XIX). Przyjmując za punkt 
zerowy dzień rozpoczęcia napromieniania, wyznaczono średnią kontrolną krzywą 
wzrostu dla nieleczonych węzłów chłonnych, w opraciu o metodę normalizacji 
indywidualnych krzywych wzrostu (Ryc. XX • linia przerywana). 

Zależności między wskaźnikami T^, A i objętością węzłów chłonnych przed 
leczeniem promieniami (Tab. 15) odpowiadają warunkom przyjętym dla modelu 
wzrostu guza typu Gompertza (rozdział 2.2.3.a.). W oparciu o średnią kontrolną 
krzywą wzrostu oznaczono parametry potrzebne do wyznaczenia krzywej wzrostu 
typu Gompertza. Dla węzłów chłonnych o objętości 1 cm , stała wzrostu wyno¬ 
siła A „ = 0.021 dnia"1 i A+= 0.0136 dnia'1 dla węzłów o objętości 100 cm3 . 

3 
Stosując wzór (XV), obliczono współczynnik £ , równy 0.001649. Parametry te 
wprowadzono do programu GOM-V i uzyskano wydruk współrzędnych objętości 
węzłów chłonnych dla przyjętych 30-dniowych przedziałów czasu. Posłużyły 
one do wyznaczenia teoretycznej krzywej wzrostu Gompertza dla nieleczonych 
węzłów chłonnych (Ryc. XX • linia ciągła). Teoretyczna krzywa Gompertza 
jest zbliżona w swoim przebiegu do średniej krzywej wzrostu wyznaczonej w opar¬ 
ciu o oznaczone objętości węzłów. 

W wyniku ekstrapolacji teoretycznej krzywej wzrostu oznaczono w oparciu 
0 metodę Cohena (30) początkowy czas podwojenia objętości T d , który 
wynosił 5.3 + 1 . 9 dni. Wskaźnik ten wykorzystano następnie do obliczenia 
utraty komórkowej ze wzoru (XII). Wskaźnik utraty komórkowej obliczono 
dla kolejnych, wzrastających objętości węzłów chłonnych (Tab. 15). Wynosił 
on średnio 53% dla węzłów chłonnych o objętości do 10 cm i około 90% dla 
węzłów, których objętość przekraczała 100 cm . 

Kinetyk : cdrostu węzłów analizowano w grupie 105 niewyleczonych węzłów 
chłonnych z przerzutami raka płaskonsbłonkowego. Podobnie jak dla grupy 
nieleczonych węzłów, obliczono średnie wartości wskaźników czasu podwoje¬ 
nia objętości i stałej wzrostu dla poszczególnych przedziałów objętości węzłów 
(Tab. 16). Zależność między objętością węzłów, czasem podwojenia objętości 
1 stałą wzrostu była znamiennie statystyczna (p 0.005), podobnie jak dla nie¬ 
leczonych węzłów chłonnych. Wszystkie węzły chłonne o objętości do 30 cm3 
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Rycina XIX. Indywidualne krzywe wzrostu 12 nieieczonych węzłów chłon¬ 
nych z przerzutami raka płaskonabłonkowego. 
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Rycina XX. Krzywe wzrostu nieleczonych węzłów chłonnych z przerzuta¬ 
mi raka płaskonabłonkowego: 
a. średnia kontrolna krzywa wzrostu 
b. teoretyczna krzywa Gompertza wyznaczona w oparciu 

o program GOM-V. 
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charakteryzował średni czas podwojenia objętości T^ = 26.4 dni. Dla węzłów 
o objętości do 45 cm średni T^ wynosił 34.2 dni. Wartości te są niższe w po¬ 
równaniu do czasu podwojenia objętości charakteryzującego porównywalne 
objętości nieleczonych węzłów. W miarę zwiększania objętości węzłów odras¬ 
tających po napromienianiu, wzrost wskaźnika T^ był wyraźnie większy niź 
w grupie nieleczonych węzłów chłonnych. Dla węzłów o objętości powyżej 
100 cm wynosił on średnio 113 dni, w porównaniu do 75.6 dni dla nieleczonych 
węzłów. Tą różnicę może tłumaczyć wpływ odczynu podścieliska (tumour bed 
effect). 

Liczba 
oznaczeń 

T d 

71 

34 

33 

17 

22 

17 

17 

16 

22 

Średnia 
objętość 
węzłów 

15 cm3 

30 cm3 

45 cm 

60 cm3 

80 cm3 

110 cm3 

130 cm3 

170 cm3 

170 cm3 

20.6 

32.1 

38.8 

45.1 

50.1 
61.0 

70.1 
78.5 

113.4 

Średni 
T d 

(dni) 

+ 1.1 

+ 2.7 
+ 2.1 

+ 4.7 

+ 2.1 

+ 4.2 

+ 2.8 
+ 9.7 

+ 15.3 

Średnia 
A 

(dzień"1) 

0.0337 + 0.0002 

0.0215 + 0.0002 
0.0179 + 0.0001 

0.0154 + 0.0017 
0.0138 + 0.0006 

0.0114 + 0.0018 

0.0099 + 0.0005 
0.0088 + 0.0003 

0.0061 + 0.0009 

Tabela 16. Średnie wartości wskaźników czasu podwojenia objętości i stałej 
wzrostu w zależności od objętości węzłów chłonnych odrastają¬ 
cych po napromienianiu. 
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Ola każdego ze 105 niewyleczonych węzłów chłonnych wyznaczono indy¬ 
widualne krzywe wzrostu. W zakresie grup M, S i D utworzono łącznie 14 pod¬ 
grup, do których przyszeregowano węzły, które charakteryzował podobny czas 
opóźnienia odrostu (regrowth delay) i zbliżone wartości fizycznych parametrów 
frakcjonowanego napromieniania. W skład każdej podgrupy wchodziło od 4 do 
17 węzłów. Indywidualne krzywe wzrostu węzłów w każdej podgrupie posłu¬ 
żyły do wyznaczenia średnich krzywych wzrostu dla podgrup w grupie M, 
(Ryc. XXI), w grupie S (Ryc XXII) i w grupie D (Ryc. XXIII) . Ola każdej 
krzywej oznaczono średni wskaźnik czasu opóźnienia odrostu R.O. oraz śred¬ 
nie wartości dawki całkowitej, liczby frakcji, całkowitego czasu napromienia¬ 
nia i NSD (Tab. 17). 

Wskaźnik czasu opóźnienia odrostu, R.D. wahał się w grupie M węzłów 
chłonnych o średnicy do 2.4 cm, w przedziale 100 - 225 dni, a dawka całko¬ 
wita promieniowania wynosiła średnio od 40 Gy do 45 Gy. W grupie S, węz¬ 
łów chłonnych o średnicy do 3.9 cm, wskaźnik R.D. wynosił od 111 do 350 
dni, a dawka całkowita wynosiła od 46 Gy do 55 Gy. Wskaźnik R.D. od 95 
do 383 dni charakteryzował grupę D węzłów chłonnych o średnicy powyżej 
4 cm, a średnia dawka całkowita wahała się w zakresie 44 • 56 Gy. 

W grupie niewyleczonych węzłów chłonnych, które charakteryzował taki 
sam wskaźnik czasu opóźnienia odrostu i liczba frakcji równa 24 • 25, różnicy 
w całkowitym czasie leczenia równej 16 dni odpowiadała różnica w dawce 
całkowitej równa 5.9 Gy. Dla liczby frakcji w zakresie 27 - 32, 14-dniowej 
różnicy w czasie leczenia odpowiadała różnica w dawce całkowitej o 5.6 Gy. 
Te dane wykorzastano do obliczenia "dziennej dawki repopulacji", która wyno¬ 
siła 0.37 - 0.4 Gy/dzień. 

Z danych radiobiołogicznych wynika, że dawka 2 Gy równoważy repopu-
lację równą jednemu podwojeniu komórek raka in vitro (90). Przyjmując to 
założenie, obliczono, że różnica 5.9 Gy dawki całkowitej w ciągu 16 dni rów¬ 
noważy 2.95 podwojeń komórek kionogennych raka w węźle chłonnym, a róż¬ 
nica 5.6 Gy dawki całkowitej równoważy 2.8 podwojeń, w ciągu 14 dni. Te 
dane wykorzystano do obliczenia potencjalnego czasu podwojenia kionogennych 
komórek raka w węzłach chłonnych, który mieścił się w przedziale 5.0 - 5.4 
dni. 
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Rycina XXI. 
Średnie krzywe odrostu niewyleczonych węzłów chłonnych z przerzutami 
raka płaskonabłonkowego w grupie M. 

I 

c 
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ŚREDNICA: OBJĘTOŚĆ: WEZtÓW 

on cm| 
Rycina XXII . Średnie krzywe odrostu niewyleczonych węzłów chłonnych 

z przerzutami raka płaskonabłonkowego w grupie S. 
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Rycina XXII I . Średnie krzywe odrostu niewyleczonych 
węzłów chłonnych z przerzutami raka 
płaskonabłonkowego w grupie D. 
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Tabela 17. Fizyczne parametry napromieniania i wskaźniki czasu opóźnie¬ 
nia odrostu charakteryzujące krzywe odrostu niewyleczonych 
węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego, 
przedstawione na Rycinach XXI, XXII i XXIII. 
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Wartości "dziennej dawki repopulacji" i potencjalnego czasu podwojenia, 
obliczone w oparciu o kryterium wskaźnika czasu opóźnienia odrostu dla nie-
wyleczonych węzłów chłonnych nie odbiegają od wartości tych wskaźników 
obliczonych w oparciu o kryterium miejscowego wyleczenia i dawki leczące 
TC°50-

Zależność między wskaźnikiem czasu opóźnienia odrostu R.D. i dawką cał¬ 
kowitą analizowano w poszczególnych grupach węzłów chłonnych M, S i D 
i przedstawiono na Rycinie XXIVa. Nie stwierdzono różnic w położeniu krzy¬ 
wych reprezentujących grupę S i D. Tej sytuacji nia zmieniło zastąpienie dawki 
fizycznej dawką biologiczną wyrażoną w NSO (Ryc. XXVa). 

Ponieważ wcześniej stwierdzono znamienną zależność między czasem pod¬ 
wojenia objętości a objętością węzłów chłonnych zarówno przed jak i po 
napromienianiu, uznano, że wskaźnik T J może mieć istotny wpływ na rzeczy¬ 
wistą wartość wskaźnika R.D. Dlatego,stosując wzór Breura (XIX) obliczono 
"względny czas opóźnienia odrostu" (specific regrowth delay). Zastępując 
wskaźnik R.O. względnym R.D.R|uzyskano wyraźne rozgraniczenie krzywych 
reprezentujących poszczególne grupy węzłów chłonnych (Rye. XXIVb i Ryc. 
XX Vb). 

Teoretyczne krzywe wzrostu typu Gompertza wyznaczono dla węzłów 
chłonnych z grupy S, w oparciu o średnie krzywe wzrostu w tej grupie (Ryc. 
XXII , krzywe nr 5 - 10). Reprezentują one grupę węzłów najbardziej jedno¬ 
rodną pod względem objętości i są obarczone najmniejszym błędem pomiaru. 
W grupie M, początkowy odcinek krzywych nr 1 - 4 (Ryc. XXI) jest obarczony 
błędem wynikającym z niedokładności oznaczenia objętości małych węzłów 
o średnicy do 1 cm. Z kolei w grupie D, spłaszczenie końcowego odcinka krzy¬ 
wych nr 11 - 14 (Ryc. XXIII) wskazuje na możliwość wpływu odczynu pod-
ścieliska (tumour bed effect) na tempo odrostu napromienianych węzłów (13, 
14,67,80,166). 
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Rycina XXIV. Zależność wskaźnika czasu opóźnienia odrostu R.D. (a) 
i względnego wskaźnika czasu opóźnienia odrostu R.D.p 
(b) od wielkości węzłów chłonnych z przerzutami raka 
płaskonabłonkowego i od dawki całkowitej. 
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Rycina XXV. Zależność wskaźnika czasu opóźnienia odrostu R.O. (a) i wzglę¬ 
dnego wskaźnika czasu opóźnienia odrostu R.D.p (b) od wiel¬ 
kości węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonko-
wego i od Nominalnej Dawki Standardowej, NSD. 



Nr średniej 
krzywej 
wzrostu 
grupa S 

W s k a ź n i k i w z r o s t u 
Objętość 
węzłów 
od • do (dni) (dzień"1) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

3 - 6 cm 3 

30 • 60 cm 3 

6 - 12 cm 3 

9 

100 - 200 cm3 

1 - 2 cm3 

50 -100 cm3 

2 - 4 cm3 

50-100 cm3 

10- 20 cm3 

100-200 cm3 

1 • 2 cm3 

50 -100 cm3 

21 

39 

33 

53 

7 

51 

40 

66 

22 

47 

21 

39 

0.033 

0.021 

0.099 

0.0173 

0.0315 

0.033 

0.0178 

0.0125 

0.0136 

0.0105 

0.0148 

0.0178 

•-

0.00607 

0.00287 

0.00146 

0.00218 

0.00618 

0.00305 

Tabela 18. Wskaźniki wzrostu T j , AQ, A t i £ charakteryzujące teoretyczne 
krzywe wzrostu na Rycinie XXVI. 
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W celu wyznaczenia teoretycznych krzywych wzrostu napromienianych węz¬ 
łów chłonnych w grupie S, ze średnich krzywych wzrostu obliczono wskaźniki 
czasu podwojenia objętości T j , stałe wzrostu .AQ i A j oraz współczynnik Z 
{Tab. 18). Wskaźniki te wprowadzono do programu komputerowego GOM-V, 
a uzyskane współrzędne objętości węzłów i czasu obserwacji posłużyły do 
wyznaczenia odpowiednich, teoretycznych krzywych wzrostu (Ryc. XXVI). 

W oparciu o teoretyczne krzywe wzrostu oznaczono frakcje przeżywające 
dla każdej z podgrup nr 5 - 10, posługując się trzema metodami, które opisano 
w badaniach doświadczalnych w rozdziale 2.2.3.a. Wyniki oznaczeń przedsta¬ 
wiono w Tabeli 19. 

Nr 
krzywej 
wzrostu 

• w grupie S 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 
(9) 

(10) 

Czas 
opóźnienia 

odrostu; 
R.D. (dni) 

117 
109 

276 

277 

350 

396 

F 

1.5 
3 

ra k e j a p r z ę ż y 
metody oznaczeni* 

(1) 

5% 
10% 

10"7% 

1.2% 

• l O * ^ 

•10^% 5« 

(2) 

3.14% 
10.3 % 

10"6 % 

0.78% 

10"3% 

104 % 

wa j ą ca 
i: 

(3) 

11.9% 

14.1% 

2-10"5% 

0.51% 

7«1O"3% 

Dawka 

D37 

21.5 Gy 

22.9 Gy 

3.2 Gy 

6.2 Gy 

4.1 Gy 

3.6 Gy 

Tabela 19.Wskaźnik czasu opóźnienia odrostu (regrowth delay), frakcja prze* 
zywająca i dawka D37 oznaczone dla teoretycznych krzywych wzros¬ 
tu węzłów chłonnych w grupie S. 

Wartości frakcji przeżywającej oznaczone w oparciu o metodę nr 3, są .zdaniem 
Wheldona i wsp. (166) obardzone najmniejszym błędem, ponieważ wyklucza wpłyv 
odczynu podścieliska. 
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Rycina XXVI . Teoretyczne krzywe wzrostu typu Gompertza niewyleczonych węzłów chłonnych z prze¬ 
rzutami raka płaskonabłonkowego w grupie S, wyznaczone w oparciu o program GOM-V. 



Rycina XXVII . Graficzna metoda wyznaczenia dawek D 3 7 dla węzłów chłon¬ 
nych z przerzutami raka płaskonabłonkowego w grupie S. 
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Wartości frakcji przeżywających wykorzystano do obliczenia dawki D37 ze 
wzoru (XX). Zdaniem Breura (19), D 3 7 można uznać za czuły wskaźnik pro-
mieniowrażliwości (radiosensitivity factor). Dawkę D37 obliczono ze wzoru 
(XX) oraz w oparciu o metodę graficzną (Ryc. XXVII). 

Dawka D3 7 wahała się w zakresie od 3.2 Gy do 22.9 Gy (Tab. 19), co wska¬ 
zuje na 7-krotną różnicę w promieniowrażliwości węzłów chłonnych o zbliżo¬ 
nej objętości. W grupie węzłów chłonnych które charakteryzuje wysoka frakcja 
przeżywająca, powyżej 10% i krótki czas podwojenia, około 100 - 120 dni, do¬ 
piero po 15 frakcjach można oczekiwać 67% regresji: Natomiast węzły chłonne 
u których 67% regresję obserwowano po 2 - 4 frakcjach, charakteryzowała war¬ 
tość frakcji przeżywającej w zakresie 5* 10 - 10 % i okres 9 - 1 1 miesięcy 
potrzebnych na odrost węzłów chłonnych do wielkości równej w momencie 
rozpoczęcia napromieniania. 
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4. DYSKUSJA 

W okresie ostatnich 20 lat, badania radiobiologiczne dostarczyły wielu cen¬ 
nych danych i idei, które następnie były sprawdzane w badaniach klinicznych. 

Badania eksperymentalne Regauda i wsp. (112,114) wskazały, że poprawę 
indeksu terapeutycznego można osiągnąć stosując frakcjonowaną dawkę za¬ 
miast dawki jednorazowej. Ta koncepcja, do dzisiaj stanowi podstawę klinicz¬ 
nej radioterapii, a napromieniania dawkami frakcyjnymi 2 Gy jest jednym 
z powszechnie stosowanych sposobów konwencjonalnego frakcjonowania 
dawki. 

Opracowana przez Pucka i Marcusa (108) metoda ilościowej oceny frakcji 
komórek przeżywających po napromienianiu stworzyła podstawy dla ilościo¬ 
wych badań radiobiologićznych, między innymi nad zagadnieniem hipoksji 
w guzie nowotworowym (26, 40, 62, 66, 68, 149). W oparciu o wyniki tych 
badań opracowano szereg niekonwencjonalnych sposobów frakcjonowanego 
napromieniania, np. frakcjonowanie ze zmienną wartością dawki frakcyjnej, 
wysokimi dawkami frakcyjnymi 4 - 6 Gy, w skróconym czasie, napromienianie 
w nadciśnieniu tlenowym, dynamiczne frakcjonowanie polegające na podawa¬ 
niu wysokich i konwencjonalnych dawek frakcyjnych na przemian. Ten ostat¬ 
ni sposób frakcjonowania kojarzono z podaniem środków promieniouleczają-
cych (Metronidasol, Misonidasol, 148). Z koncepcją frakcji komórek hipok-
sycznych w guzie wiązało się wprowadzenie terapii neutronowej, tj. wykorzys¬ 
tania w radioterapii promieniowania o wysokim LET. 

Badania kliniczne, których celem było sprawdzenie skuteczności propono¬ 
wanych przez radiobiologię sposobów frakcjonowania dawki, najczęściej koń¬ 
czyły się niepowodzeniem. Czasami wyniki badań pilotowych wskazywały na 
poprawę indeksu terapeutycznego, co nie znajdowało jednak potwierdzenia 
w późniejszych, kontrolowanych doświadczeniach klinicznych (63). Te bada¬ 
nia wymagały z kolei dużego liczbowo materiału i długiego okresu obserwacji 
(16, 104). Dopiero po kilku latach uzyskiwano odpowiedź na zadane pytanie 
kliniczne. 
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Długoletnie badania nad skutecznością napromieniania w nadciśnieniu 
tlenowym nie przyniosły oczekiwanego postępu. Jedynie w przypadku nowo¬ 
tworów w regionie głowy i szyi oraz raka szyjki macicy odnotowano zachęcają¬ 
ce wyniki (26, 40, 66). Podobnie tylko niektóre badania kliniczne doniosły 
0 poprawie wyników leczenia po stosowaniu terapii neutronowej (11 , 24, 63). 
Nie odnotowano też większych sukcesów po stosowaniu środków promieniou-
czulających. Trzeba było około 10 lat badań klinicznych aby wykazać, że 
frakcjonowane napromienianie z planowaną przerwą nie zmniejsza ryzyka póź¬ 
nych powikłań popromiennych, natomiast w wielu sytuacjach klinicznych obni¬ 
ża szansę miejscowego wyleczenia (58, 101,150). 

Niepowodzenia w badaniach klinicznych były źródłem nowych pytań i za¬ 
dań stawianych przed radiobiologią. Ten ciągły dialog między doświadczalną ra-
diobiologią i kliniczną radioterapią przyczynia się do stałego postępu w coraz 
lepszym rozumieniu mechanizmów zachodzących w guzie nowotworowym 
1 zdrowych tkankach pod wpływem napromieniania i pozwala na coraz bardziej 
precyzyjne formułowanie zadań stawianych przed radioterapeutą. 

W okresie ostatnich 5 lat, wyniki badań radiobiologicznych wskazały na 
większy niż dotychczas sądzono udział repopulacji w odpowiedzi guza na na¬ 
promienianie oraz na różnice w przebiegu wczesnych i późnych odczynów po¬ 
promiennych w zdrowych tkankach i znaczenie dawki frakcyjnej {35, 55, 56, 
143, 144, 153, 172). Te informacje stanowiły racjonalną podstawę dla hyper-
frakcjonowanego napromieniania, tj. podawania niższych niż konwencjonalne 
dawek frakcyjnych kilka razy dziennie, przy niezmienionym całkowitym cza¬ 
sie napromieniania, oraz przyspieszonego napromieniania, polegającego na poda¬ 
niu konwencjonalnych dawek frakcyjnych dwa razy dziennie, w skróconym cał¬ 
kowitym czasie leczenia. Jednocześnie, w oparciu o te same informacje i szereg 
danych klinicznych, sformułowano ograniczenia dla stosowania wzorów dawek 
równoważnych (NSD, TDF i CRE). Nieznajomość tych ograniczeń wiąże się 
z niebezpieczeństwem podania zbyt wysokiej dawki na tkanki zdrowe (55, 57, 
58, 84, 89, 142), szczególnie w przypadku wysokich dawek frakcyjnych (10, 
14 ,65 ,122) , lub zbyt niskiej dawki n>a guz (90). 
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Znaczenie repopulacji dla wyleczalności guza i związanej z tym szybkości 
jego wzrostu skłoniło do poszukiwania metod ilościowej oceny tych procesów 
w indywidualnych przypadkach. Odpowiedzi na to pytanie próbują udzielić ba¬ 
dania nad kinetyką guzów nowotworowych. W ostatnich latach badania te dos¬ 
tarczyły wielu cennych danych i wskazały na możliwości wykorzystania niektó¬ 
rych wskaźników wzrostu guza w badaniach klinicznych. Jednocześnie wyniki 
tych badań zwróciły uwagę radioterapeutów na fakt, że w wielu sytuacjach kli¬ 
nicznych metody porządkowania materiału histologii guza, jego lokalizacji 
i zaawansowania mogą być niewystarczające. Utrudnia to wybór takiego sposo¬ 
bu frakcjonowanego napromieniania, z którym byłaby związana wysoka szansa 
wyleczenia. Z drugiej strony, ocena wyników leczenia oparta na niedokładnie 
określonych kryteriach odpowiedzi guza na napromienianie (end-points) i na 
prostej analizie danych klinicznych dostarcza najczęściej tylko orientacyjnych 
informacji o skuteczności badanej metody leczenia (57,101 A, 138,153). 

W świetle przedstawionych faktów, we własnych badaniach nad promienio-
wrażliwością i promieniouleczalnością węzłów chłonnych z przerzutami raka 
płaskonabłonkowego nadgłosni wykorzystano metodykę badań radiobiologicz-
nych i z zakresu kinetyki guzów nowotworowych oraz radiobiologiczne kryteria 
odpowiedzi guza, do których należą: 
1. miejscowe wyleczenie (local tumour control), 
2. stopień regresji jako kryterium wczesnej odpowiedzi (tumour regression), 
3. odrost guza po napromienianiu jako kryterium niewyleczenia (tumour re-

growth). 

MIEJSCOWE WYLECZENIE 

Miejscowe wyleczenie, t j . całkowita i trwała regresja guza po wyleczeniu jest 
kryterium odpowiedzi guza, które jest skutkiem napromieniania oczekiwanym 
przez radioterapeutę. Jest to dokładne kryterium, ponieważ umożliwia porów¬ 
nanie skuteczności różnych sposobów frakcjonowanego napromieniania w opar¬ 
ciu o dawki leczące TCD (135), którym odpowiada określona średnia frakcja 
przeżywających komórek klonogennych guza (Tab. 5). 
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W badaniach własnych, kryterium miejscowego wyleczenia i dawki leczące 
TCD, obliw.one metodą Portera (107), stanowiły podstawę dla oceny wpływu 
wielkości węzłów na promieniowrażłiwość i prornieniouleczalność węzłów 
chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego. Już wstępna ocena klinicz¬ 
na wyników leczenia wskazała, że 3-letnie miejscowe wyleczenie węzłów chłon¬ 
nych znamiennie zależy od ich objętości (Tab. 6). Zwiększenie średnicy węzłów 
z 1 cm do 4 cm (64-krotny wzrost objętości) wiązało się z 4-krotnie niższym 
prawdopodobieństwem miejscowego wyleczenia. Tą wstępną obserwację potwier¬ 
dza interpretacja krzywych izoefektu dla dawek leczących TCDgg, wyznaczonych 
dla jednorodnych pod względem objętości grup węzłów chłonnych (Ryc. IX). 

Krzywe reprezentujące grupy węzłów chłonnych, których średnica nie przek¬ 
racza 3 cm, charakteryzuje współczynnik nachylenia " n " zbliżony do wartości 
proponowanej przez Ellisa (46). Dla grupy węzłów chłonnych, których średnica 
przekracza 4 cm, jest on wyższy i wynosi 0.52. Na taką wysoką wartość współ¬ 
czynnika nachylenia " n " mogą wpływać procesy utlenowania i repopulacji komó¬ 
rek raka w węźle. Jednak, na podstawie krzywej izoefektu nie można ilościowo 
określić udziału każdego z tych procesów. 

Podobnie strome nachylenie krzywych izoefektu idnotowali Thames i wsp. 
(142) dla zaawansowanych raków płaskonsbłonkowych jamy ustnej i gardła. 

W celu uzyskania ilościowych danych dotyczących wpływu objętości węzłów 
chłonnych na wysokość dawek TCD wyznaczono krzywe prawdopodobieństwa 
3-letnich miejscowych wyleczeń w zależności od dawek leczących, w zakresie od 
T C D J Q do TCDg0 (Ryc. X, XI). Porównanie krzywych reprezentujących grupy 
węzłów o różnej objętości (Ryc. X) upoważnia do sugestii klinicznej, że dla uzys¬ 
kania tego samego, 50% prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia, na węzły 
chłonne o średnicy powyżej 4 cm należy podać dawkę całkowitą o W • 13 Gy 
wyższą niż na węzły chłonne, których średnica nie przekracza 3 cm. 

Porównanie krzywych prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia dla 
węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego nadgłośni i krzy¬ 
wych dta pierwotnego raka nadgłośni w stopniu zaawansowania T« A (krzywe dla 
raka krtani pochodzą z osobnej, własnej publikacji, 90) wskazują, że dawki leczą¬ 
ce dla węzłów o średnicy poniżej 3 cm są znacznie mniejsze niż odpowiednie 
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dawki leczące dla zaawansowanego raka nadgłośni (Tg^). Dawka TCDQQ dla ra¬ 
ka nadgłośni odpowiada dawce leczącej, około TCDggdla małych węzłów. Na¬ 
tomiast, w przypadku węzłów chłonnych których średnica przekracza 4 cm, 50% 
prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia wymaga podania na węzły chłon¬ 
ne dawki całkowitej o 5 • 10 Gy wyższej niż na guz pierwotny. 

Bataini i wsp. (9) stwierdzili, że krzywe prawdopodobieństwa wyleczeń dla 
małych węzłów chłonnych o średnicy do 3 cm pokrywają się z krzywymi repre¬ 
zentującymi guz pierwotny w stopniu zaawansowania Tj 2- Zdaniem autorów, ta 
obserwacja wskazuje na podobną promieniowraźliwość małych węzłów chłon¬ 
nych o średnicy do 3 cm i guza pierwotnego we wczesnym stopniu zaawansowa¬ 
nia. Wiasne krzywe prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia dla małych 
węzłów są porównywalne z odpowiednimi krzywymi Batainiego. Natomiast, od¬ 
nośnie guza pierwotnego własny materiał nie pozwala na podjęcie dyskusji. 

W następnym etapie własnych badań oceniano wysokość dawek leczących 
TCD dla różnych objętości węzłów chłonnych, przy stałym całkowitym czasie 
leczenia. Stwierdzono, że dwukrotny wzrost średnicy, czyli ośmiokrotny wzrost 
objętości w grupie węzłów chłonnych o średnicy do 2.5 cm wiąże się z potrzebą 
zwiększenia dawki TCDgQ o 3.9 Gy. Natomiast w grupie dużych węzłów o śred¬ 
nicy do 4 cm, ten sam wzrost średnicy lub objętości wymaga przyrostu dawki cał¬ 
kowitej o 8.2 Gy. 

Własne wyniki wskazujące na dwukrotną różnicę w przyroście dawek gQ 
między grupą małych i dużych węzłów chłonnych, są niezgodne z wynikami 
Hjelm-Hansena (69), które wskazują na liniowy przyrost dawki całkowitej, o ko¬ 
lejne 3 - 5 Gy na każdy 1 cm wzrostu średnicy guza. 

Obserwowane we własnym materiale różnice w dawkach leczących T C D 5 Q 

mogą określać różnice w promieniowrażliwości węzłów chłonnych o różnej 
wielkości, zgodnie z sugestiami Fertila i Malaise a (49) oraz Nortona i Simona 
(100). Te różnice w promieniowrażliwości mogą głównie wynikać z ilościowych 
różnic w utlenowaniu (37, 61, 62, 68), repopulacji (35, 38, 39, 136) i naprawy 
potencjalnie letalnych uszkodzeń (4,162). 
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O ilościowym udziale utienowania można wnioskować na podstawie analizy 
różnic dawek TCD dla węzłów chłonnych o różnej objętości, napromienianych 
w takim samym całkowitym czasie leczenia. Różnice dawek TCD, dla różnych 
całkowitych czasów leczenia, pozwalają na ilościową ocenę udziału repopulacji. 
Natomiast, brak jest dotychczas metod pozwalających na ilościową ocenę napra¬ 
wy potencjalnie letalnych uszkodzeń (PLD) w badaniach klinicznych. W oparciu 
o powyższe metody podjęto próbę ilościowej oceny utienowania i repopulacji 
w napromienianych węzłach chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowe-
90. 

Dawka Deff jest jednym ze wskaźników promieniowrażliwości i stopnia utie¬ 
nowania guza {135). W badaniach radiobiologicznych można ją oznaczyć dla 
grupy guzów o takiej samej wielkości z równania 

TCD9 0 - TCD3 7 = 2.3 Def f . 

W badaniach własnych, w celu oznaczenia Deff posłużone się metodą zapropo¬ 
nowaną przez Trotta i sprawdzoną wcześniej we własnych badaniach na modelu 
raka skóry (155). Metoda ta opiera się na założeniu proporcjonalnego wzrostu 
względnej ,'iczby komórek klonogennych ze wzrostem objętości guza. Ośmio¬ 
krotnej różnicy w objętości guza odpowiada 10-krotna różnica względnej liczby 
komórek klonogennych tego guza. Odpowiadająca im różnica dawek TCDCQ 

była podstawą dla obliczenia dawki D„^. 

W grupie węzłów chłonnych o średnicy do 2.5 cm, dawka D ~ wahała się 
od 1.69 Gy do 1.82 Gy, a w grupie dużych węzłów o średnicy powyżej 4 cm, 
wynosiła od 3.56 Gy do 5.13 Gy. Wysokie wartości Dgf f dla dużych węzłów 
chłonnych mogą wskazywać na ich niską promieniowrażliwość. Przemawia za 
tym wysoki współczynnik nachylenia (n = 0.52) odpowiedniej krzywej izoefek-
tu (Ryc. IX) oraz krzywe prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia (Ryc. 
XI). 

Niska promieniowrażliwość dużych węzłów chłonnych może być związana 
z wysokim stopniem ich niedotlenowania i naprawą potencjalnie letalnych usz¬ 
kodzeń. Do sugestii o wysokim stopniu niedotlenowanis dużych węzłów 
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skłaniają dane radiobiologiczne (62, 68, 80, 103, 157), z których wynika, że 
o znacznej hipoksji guza świadczy dawka Deff powyżej 3.6 Gy. Z kolei, naprą 
wa potencjalnie letalnych uszkodzeń jest, zdaniem Hahna i wsp. (64), znacznie 
większa w dużych niż w małych, dobrze utlenowanych i unaczynionych guzach. 

Repopulacja jest kolejnym ważnym procesem, który wpływa na odpowiedź 
guza na napromienianie. Ilościowa ocena tego procesu może stanowić cenne in¬ 
formację przy wyborze właściwego całkowitego czasu napromieniania. W bada¬ 
niach własnych, repopulację oceniano na podstawie różnic dawek leczących 
TCDgQ dla różnych całkowitych czasów leczenia. Zdaniem wielu autorów (57, 
58, 151, 152) jest to jedyna dokładna metoda oznaczenia dawek repopulacji in 
vitro. Obliczona w ten sposób dzienna dawka repopulacji wynosiła, we włas¬ 
nym materiale, od 0.3 Gy/dzień do 0.6 Gy/dzień. Oznaczony na podstawie tych 
dawek potencjalny czas podwojenia T_ o t wynosił 4 - 6 dni. 

Wyniki własnych badań nie odbiegają od danych eksperymentalnych i kli¬ 
nicznych uzyskanych przez innych autorów. Według Suita (135), dawka repo¬ 
pulacji oznaczona w oparciu o dawkę równoważącą jedno podwojenie komórek 
klonogennych guza wynosi 0.4 - 0.6 Gy/dzień. Trott (153) reanalizując dane 
Maciejewskiego i wsp. (90), dotyczące raka płaskonabłonkowego krtani, ozna¬ 
czył potencjalny czas podwojenia na około 4 dni i dawkę repopulacji równą 0.7 
Gy/dzień. W badaniach Kummermehra i wsp. (81), prowadzonych przy użyciu 
metod izotopowych, potencjalny czas podwojenia dla raków płaskonabłonko-
wych w regionie głowy i szyi wynosił 4 - 6 dni, a w badaniach Steela (130), 
średnio 6 » 8 dni. Wyniki własnych badań wskazują na podobnie intensywną re¬ 
populację w węzłach chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego jak 
w guzie pierwotnym, stwierdzoną przez innych autorów. 

Intensywna repopulacja w trakcie napromieniania jest procesem, który nie¬ 
korzystnie wpływa na skutek leczenia. Przedłużenie całkowitego czasu napro¬ 
mieniania w wyniku planowanych lub nieplanowanych przerw w leczeniu umoż¬ 
liwia repopulację komórek guza, co zmniejsza prawdopodobieństwo miejscowe¬ 
go wyleczenia (101). 

Wyniki własnych badań są przekonywującą ilustracją tej sugestii. Analizą 
objęto zbiory węzłów chłonnych leczonych tą samą dawką równoważną 
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jjQ + 5%. W grupie małych węzłów chłonnych o średnicy do 2.4 cm wyno¬ 
siła ona 1213 • 1340 ret, w grupie węzłów o średnicy od 2.5 cm do 3.9 cm 1367-
• 1571 ret i 1641 - 1815 ret w grupie węzłów o średnicy powyżej 4 cm. We 
wszystkich grupach, bez względu na wielkość węzłów, obserwowano szybki spa¬ 
dek odsetka 3-letnich miejscowych wyleczeń w miarę wydłużania całkowitego 
czasu leczenia (Ryc. XIII). To spostrzeżenie potwierdzają wyniki analizy kore¬ 
lacji cząstkowej i determinacji. Stwierdzono, że wysokie prawdopodobieństwo 
miejscowego wyleczenia węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłon-
kowego zależy wyłącznie w 62% od trzech fizycznych parametrów dawki, t j . od 
dawki całkowitej, liczby frakcji i całkowitego czasu leczenia, przy czym znacze¬ 
nie poszczególnych parametrów nie jest jednakowo silne. Największą siłę wy¬ 
łącznego związku (84%) z prawdopodobieństwem miejscowego wyleczenia zano¬ 
towano dla całkowitego czasu napromieniania. Takie same zależności jak dla 
węzłów chłonnych stwierdzono we wcześniejszych własnych badaniach nad ra¬ 
kiem płaskonabłonkowym nadgłośni (90). Porównanie wyników wcześniejszych 
badań własnych z wynikami aktualnymi wskazuje, że podobnie intensywna repo-
pulacja charakteryzuje raka płaskonabłonkowego nadgłośni jak i jego przerzuty 
do węzłów chłonnych szyi, co jest zgodne z sugestią Trotta (151). 

Wyniki własne wskazują, że wzrost prawdopodobieństwa miejscowych wyle¬ 
czeń węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego, podobnie jak 
innych guzów które charakteryzuje intensywna repopulacja, można uzyskać skra¬ 
cając całkowity czas napromieniania, co potwierdzają obserwacje innych autorów 
(57, 58, 143, 150, 153, 172). Jedną ze stosowanych metod w tym przypadku 
jest podanie 2 - 3 frakcji dziennie (89, 143, 144, 172). Jednocześnie należy pa¬ 
miętać o ryzyku późnych powikłań popromiennych, zależnych od wysokości 
dawki frakcyjnej (10, 58,65,122). • 

O ile objętość guza jest przydatnym kryterium przy wyborze dawki całkowi¬ 
tej, o tyle to kryterium bez uwzględnienia szybkości wzrostu guza jest niewystar¬ 
czające dla ustalenia odpowiedniego całkowitego czasu napromieniania (56, 89, 
151,157). 

110 



Na obecnym etapie wiedzy, badania nad kinetyką wzrostu guzów nowotwo¬ 
rowych (18, 19, 38, 67, 130) zachęcają do wykorzystania w badaniach klinicz¬ 
nych wskaźników wzrostu guza, które mogą stać się użytecznymi kryteriami 

: prognostycznymi. Jednocześnie mogą one stanowić źródło informacji, przydat¬ 
nych przy wybprze skuteczniejszych sposobów frakcjonowanego napromienia¬ 
nia. Spośród wielu metod służących do oceny kinetyki wzrostu guzów, w bada¬ 
niach klinicznych na uwagę zasługują te metody, które są oparte na pomiarze 
wielkości (objętości, masy) guza. Błąd tych metod nie przekracza 10% (9,72). 

W badaniach własnych obliczono w oparciu o objętości węzłów chłonnych 
takie wskaźniki wzrostu jak czas podwojenia objętości, potencjalny czas podwo¬ 
jenia, stała wzrostu i wskaźnik utraty komórkowej. Stwierdzono wysoce zna¬ 
mienną korelację między czasem podwojenia objętości, stałą wzrostu, utratą ko¬ 
mórkową i objętością nieleczonych węzłów chłonnych (Tab. 15 i Ryc. 17). 
W miarę wzrostu nieleczonych węzłów, charakteryzujący je czas podwojenia 
objętości ulegał wydłużeniu, zmniejszała się stała wzrostu i zwiększał się 
wskaźnik utraty komórkowej. Ilościowe zmiany tego ostatniego wskaźnika mo¬ 
gą tłumaczyć spowolnienie tempa wzrostu w miarę zwiększania się objętości 
węzłów chłonnych. Małe węzły chłonne, o objętości do 10 cm charakteryzo¬ 
wał czas podwojenia objętości nie większy niż 20 dni, podczas gdy dla węzłów 
0 objętości powyżej 100 cm3 przekraczał 70 dni. Oznaczone wskaźniki wzros¬ 
tu pozwalają na wyraźny rozdział między wolno i szybko rosnącymi węzłami 
chłonnymi. Z porównania wskaźnika czasu podwojenia objętości charakteryzu¬ 
jącego poszczególne grupy węzłów chłonnych z odpowiadającymi im dawkami 
TCOgg i odsetkami 3-letnich wyleczeń wynika, że krótkie czasy podwojenia 
objętości dotyczą małych węzłów chłonnych, o wysokiej promieniowrażliwości 
(niskie dawki Deff) i dla których prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia 
jest wysokie. 

Średni czas podwojenia objętości nieleczonych węzłów chłonnych wynosił 
29.4 + 2.3 dni. Własne wyniki porównano z danymi innych autorów. Charbit 
1 wsp. (25) donoszą o czasie podwojenia objętości 41 dni dla pierwotnego raka 
płaskonabłonkowego. Biorąc pod uwagę własne wyniki można sądzić, że szyb¬ 
kość wzrostu przerzutów w węzłach chłonnych jest większa niż guza pierwot¬ 
nego (Ryc. XVIII). Ta sugestia znajduje potwierdzenie w badaniach Steela 
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(130), z których wynika, że średni czas podwojenia 52.4 dni charakteryzuje 
przerzuty do węzłów chłonnych, podczas gdy dla guza pierwotnego wynosi on 
58.8 dni. 

Wartości oznaczonych w badaniach własnych wskaźników wzrostu spełniają 
warunki stanowiące podstawę modelu wzrostu guza typu Gompertza. Kontrol¬ 
na krzywa wzrostu wyznaczona dla nieleczonych węzłów chłonnych ma typo¬ 
wy przebieg krzywej Gompertza. Porównując tą krzywą z krzywą wzrostu doś¬ 
wiadczalnego guza zwierzęcego Fibrosarcoma SSK-2, którą wyznaczono w opar¬ 
ciu o własne badania eksperymentalne, stwierdzono podobieństwo kształtu 
i przebiegu obu krzywych, pomimo że są opisywane przez różne ilościowo 
wskaźniki wzrostu. Stwierdzono jednocześnie, że własny program komputero¬ 
wy GOM-V pozwala na wyznaczenie obu krzywych z dużą dokładnością. Wyni¬ 
ka z tego, że program GOM-V może być użyteczny w badaniach klinicznych, 
ponieważ dla wyznaczenie krzywej wzrostu wymaga jedynie dwóch oznaczeń 
objętości guza, w odstępie czasu 2 - 3 tygodni, jeżeli guzy charakteryzuje szybki 
wzrost. Dla guzów wolno rosnących ten wymagany odstęp czasu powinien być 
dłuższy. 

Wynikające z badań własnych spostrzeżenie, że węzły chłonne charakteryzu¬ 
je wzrost typu Gompertza, jest zgodne z sugestią Steela i Denekamp (130, 38), 
że model wzrostu guza typu Gompertza najdokładniej opisuje rzeczywisty 
wzrost guza. Jednocześnie nie potwierdzają one przyjętej przez Collinsa, 
Schwartza, Malaise a i innych autorów (17,18,19, 25, 31, 119) koncepcji wyk¬ 
ładniczego wzrostu guzów nowotworowych u ludzi. Zdaniem wielu autorów 
(38, 67, 100, 130, 132) ta koncepcja jest dużym uproszczeniem i może prowa¬ 
dzić do niedokładnej interpretacji danych klinicznych. 

Interpretacja kontrolnej krzywej wzrostu nieleczonych węzłów chłonnych 
dostarcza jeszcze jednej cennej informacji. W oparciu o ekstrapolację tej krzy¬ 
wej oznaczono potencjalny czas podwojenia (Ryc. XX), który wyniósł 5.3 + 1.9 
dni. Ta wartość nie odbiega od potencjalnego czasu podwojenia (3.1 - 6.8 dni) 
oznaczonego przez Steela (130), przy użyciu metod izotopowych. Jednocześnie 
potencjalny czas podwojenia oznaczony z krzywej wzrostu nieleczonych węz¬ 
łów jest zbliżony do wartości tego wskaźnika wyznaczonego z krzywych 
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prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia, w oparciu o dawki TCD^Q. TO 

upoważnia do wysunięcia dwóch sugestii. Interpretacja krzywych wzrostu guza 
wyznaczonych w oparciu o pomiary jego wielkości może dostarczyć informacji, 

• których dokładność nie odbiega od wyników badań z użyciem metod izotopo¬ 
wych. Metody .oceny szybkości wzrostu węzłów chłonnych oparte na analizie 
prawdopodobieństwa wyleczeń miejscowych i dawek TCDgg oraz na interpre¬ 
tacji krzywych wzrostu charakteryzuje podobna dokładność, przy czym ta os¬ 
tatnia metoda pozwala oznaczyć wskaźniki wzrostu przed rozpoczęciem lecze¬ 
nia. 

Z przeprowadzonej dyskusji i oceny własnych wyników wynika, że wskaźni¬ 
ki wzrostu nieleczonych węzłów chłonnych mogą stanowić uzupełniającą infor¬ 
mację przy wyborze całkowitego czasu frakcjonowanego napromieniania. 

STOPIEŃ REGRESJI WĘZŁÓW CHŁONNYCH PO NAPROMIENIANIU 

Miejscowe wyleczenie jest kryterium odpowiedzi guza nowotworowego na 
napromienianie, którego ocena wymaga długiej, czasami kilkuletniej obserwacji 
po leczeniu. W okresie ostatnich kilku łat, przedmiotem wzmożonego zaintere¬ 
sowania radiobiologów i klinicystów jest wartość prognostyczna stopnia regresji 
guza, oceniana w trakcie i bezpośrednio po zakończeniu leczenia. Przydatność 
tego kryterium w klinicznej radioterapii jest szereko, często krytycznie dyskuto¬ 
wane (20, 32, 34,48, 60, 97,132,138). 

Dysponując materiałem klinicznym węzłów chłonnych, u których oznaczo¬ 
no objętość w momencie rozpoczęcia i bezpośrednio po zakończeniu napromie¬ 
niania, podjęto próbę oceny wartości prognostycznej stopnia regresji węzłów 
chłonnych po napromienianiu. W badaniach własnych analizowano zależność 
stopnia regresji od wskaźnika czasu podwojenia objętości obliczonego przed le¬ 
czeniem, od dawki całkowitej i wskaźnika czasu opóźnienia odrostu niewyle-
czonych węzłów chłonnych. 
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W grupie węzłów chłonnych, w której średni czas podwojenia objętości 
przed leczeniem był długi i wynosił 75.6 dni, stwierdzono, że odsetek węzłów 
chłonnych z częściową regresją poniżej 80% w stosunku do węzłów chłonnych 
z regresją w zakresie 80 • 100% wynosił 1 : 1 (Tab. 12). W grupie węzłów 
chłonnych, w której średni czas podwojenia objętości przed leczeniem nie prze¬ 
kraczał 20 dni, stosunek ten wynosił 1 : 4. Własne wyniki są zgodne z obser¬ 
wacjami wielu autorów, z których wynika że wczesną odpowiedź guza determi¬ 
nuje szybkość wzrostu guza przed leczeniem (117, 120,125, 145). Thomlinson 
donosi, że pomiędzy wolno i szybko rosnącymi guzami nowotworowymi u ludzi 
można odnotować" 50-krotną różnicę w stopniu regresji po leczeniu (146). 

W celu sprawdzenia, czy poza szybkością wzrostu węzłów chłonnych i me¬ 
chanizmami które o tym decydują, jeszcze inne czynniki mogą mieć wpływ na 
stopień regresji węzłów, oceniano znaczenie wysokości dawki całkowitej. 

W grupie niewyleczonych węzłów chłonnych stwierdzono, że zależność 
stopnia regresji węzłów po napromienianiu od wysokości dawki całkowitej ce¬ 
chuje niski współczynnik korelacji (Tab. 13 i Ryc. XV). Własne wyniki są 
zgodne z sugestiami Busha (21), które autor wysunął w oparciu o analizę da¬ 
nych klinicznych Thamesa i wsp. (142), dotyczących radioterapii raków płasko-
nabłonkowych w regionie głowy i szyi. Bush wykazał, że wzrost dawki całko¬ 
witej nie wpłynął na zmianę odsetka niecałkowitych regresji. 

Kolejnym etapem własnych badań była analiza zależności między stopniem 
regresji węzłów a wskaźnikiem czasu opóźnienia odrostu, w grupie niewyleczo¬ 
nych węzłów chłonnych. Wykazała ona wysoce zmienną korelację między ty¬ 
mi dwoma wskaźnikami (Ryc. XVI). W grupie węzłów chłonnych, u których 
stopień regresji był mniejszy niż 80%, czas opóźnienia odrostu nie przekraczał 
100 dni u 68% spośród tych węzłów. Natomiast w grupie węzłów chłonnych 
z wczesną regresją w granicach 80 -100%, czas opóźnienia odrostu z reguły był 
dłuższy niż 350 dni. 

Wyniki analizy własnych danych wskazują, że stopień regresji znamiennie 
zależy od objętości ł szybkości wzrostu węzłów chłonnych przed leczeniem, 
oraz, że im większa jest regresją węzłów bezpośrednio po zakończeniu napro¬ 
mieniania tym dłuższy okres czasu jest konieczny dla ich odrostu do objętości 
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równej w momencie rozpoczęcia napromieniania. Na tym etapie analizy uzyska¬ 
no informację jakie czynniki mogą istotnie wpływać na wczesną odpowiedź na¬ 
promienianych węzłów chłonnych. Nie uzyskano natomiast odpowiedzi, jaka 

; jest wartość prognostyczna tego kryterium. 

Suit i Walker (138) uważają, że jedynie oznaczenie wskaźników "fałszywie 
pozytywnego" i "fałszywie negatywnego" można uznać za czułą miarę wartości 
prognostycznej wczesnej odpowiedzi guza na napromienianie. W badaniach 
własnych stwierdzono, że wskaźnik "fałszywie negatywny" wynosił 0.1. Ozna¬ 
cza to, że całkowite, kliniczne ustąpienie węzłów chłonnych pr zakończeniu 
napromieniania wiąże się z 10% ryzykiem obecności żywych komórek klonogen-
nych raka w tych węzłach. Barkley i Fletcher (5) przestrzegają przed przyję¬ 
ciem szybkiej regresji guza w trakcie napromieniania jako wskaźnika wysokiej 
promieniouleczalności. Przyjęcie takiego założenia może, zdaniem tych auto¬ 
rów, wiązać się z dużym ryzykiem niedodawkowania guza. Tubiana (157) i Pe¬ 
ters (103) uważają, że całkowita regresja guza w trakcie leczenia promieniami 
nie upoważnia do zmniejszenia zaplanowanej dawki całkowitej. 

Wskaźnik "fałszywie pozytywny" określa prawdopodobieństwo miejscowego 
wyleczenia pomimo obecności "resztkowego" guza pod koniec leczenia. We 
własnym materiale wynosił on 0.21. Oznacza to, że w przypadku niecałkowi¬ 
tego ustąpienia węzła chłonnego, prawdopodobieństwo jego niewyleczenia wy¬ 
nosi 79%. 

Własne wyniki upoważniają do wysunięcia sugestii, że całkowite ustąpienie 
węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskonabłonkowego, bezpośrednio po 
zakończeniu napromieniania, jest znamiennym wskaźnikiem prognostycznym 
ich wyleczenia. Natomiast częściowa regresja węzłów chłonnych po napromie¬ 
nianiu fub jej brak jest wskaźnikiem wysokiego, 80% prawdopodobieństwa nie¬ 
wyleczenia. 

Wyniki własnych badań są zgodne z danymi Bartelnika (7), który uważa że 
powolną regresja węzłów chłonnych szyi z przerzutami raka płaskonabłonko¬ 
wego, w trakcie napromieniania, należy uznać za prognostyczne kryterium nie¬ 
wyleczenia. Autor ten uważa, że dokładne oznaczenie stopnia regresji może być 
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czułym, wczesnym wskaźnikiem zmiany metody leczenia w przypadku niecałko¬ 
witej lub powolnej regresji węzłów chłonnych, w trakcie lub bezpośrednio po 
zakończeniu leczenia promieniami. Ta zasada znalazła już od dawna zastosowanie 
w praktyce klinicznej w M.D. Anderson Hospital w Houston (137). 

Opinia wielu innych autorów co do wartości prognostycznej wczesnej odpo¬ 
wiedzi guza na napromienianie jest podzielona. Dische i Saunders (4) uważają, że 
całkowitą regresję guza w raku gardła środkowego i raku szyjki macicy można 
wprawdzie uznać za korzystny wskaźnik prognostyczny, ale wysoki (2 • 86%) 
wskaźnik "fałszywie negatywny" znacznie obniża kliniczną wartość tego kryte¬ 
rium. Fazekas i Sobel (48, 125) krytycznie oceniają wartość prognostyczną 
wczesnej odpowiedzi guza na napromienianie. Obecność resztkowego guza w kil¬ 
ka miesięcy po zakończeniu leczenia należy uznać za prognostyczny wskaźnik 
miejscowego niewyleczenia. Podobne stanowisko reprezentują Dawes i Suit {34, 
137). W sytuacjach klinicznych, w których trudno ocenić wartość prognostyczną 
wczesnej odpowiedzi guza na leczenie, Trott (15) proponuje ocenę cytologiczną 
i histologiczną biopsji guza w trakcie leczenia, jako konkurencyjną i obiecującą 
metodę prognostyczną. 

Z przedstawionej dyskusji wynika, że wczesna odpowiedź guza jako czynnik 
prognostyczny nie jest uniwersalną cechą wszystkich nowotworów u ludzi. Ilu¬ 
struje to Tabela 20. 

RODZAJ GUZA 

Rak sutka 

Rak płuca 

Rak szyjki macicy 

Rak jamy ustnej i gardła 
środkowego 

Raki głowy i szyi 

Węzły chłonne szyi z przerzutami 

raka płaskonabłonkowego 

Tabela 20. Korelacja wczesnej odpowiedzi napromienianego guza w miejscowym 
wyleczeniem. 
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Korelacja 

nie 

nie 

tak 

nie 
tak 

tak 

tak 

AUTOR 

Thomlinson (1969) 

Dische i Saunders (1980) 

Marcial (1970) 
Grossman (1973) 
Dische (1980) 

Suit (1965) 
Barkley i Fletcher (1977) 

Mantyla (1979) 

Maciejewski (1985) 



W tej sytuacji wyniki własnych obserwacji mogą mieć zastosowanie jedynie w od¬ 
niesieniu do węzłów chłonnych szyi z przerzutami raka płaskonabłonkowego 
nadgłośni i nie ma podstaw dla ich uogólnienia. 

ODROST WĘZŁÓW CHŁONNYCH JAKO KRYTERIUM NIEWYLECZENIA 

Badania w zakresie kinetyki wzrostu guzów nowotworowych zachęciły do wy¬ 
korzystania w badaniach klinicznych wskaźnika czasu opóźnienia odrostu (re-
growth delay) niewyleczonych guzów jako kryterium skuteczności frakcjonowa¬ 
nego napromieniania (3,166). Thomlinson i Craddock (147) opracowali metodę 
oznaczania tego wskaźnika. W tym celu wystarcza względnie krótki okres obwer-
wacji po leczeniu i niezbyt duży liczbowo materiał kliniczny (21, 59, 138). Przy 
porównywaniu dwóch sposobów frakcjonowania dawki, zaledwie 5 - 10 guzów 
w każdej grupie wystarcza dla uzyskania dokładnych danych o odpowiedzi guza 
na napromienianie (3). 

W badaniach własnych szybkość odrostu węzłów chłonnych oceniano w gru¬ 
pie 105 węzłów chłonnych z przerzutami raka płaskur.abłonkowego, u których 
stwierdzono niewyleczenie w okresie 3-letniej obserwacji po napromienianiu. 
W tej grupie, podobnie jak w przypadku węzłów chłonnych przed leczeniem, 
stwierdzono znamiennie wysoką korelację między objętością odrastających 
węzłów a wskaźnikami czasu podwojenia objętości i stałej wzrostu. Średni 
czas podwojenia węzłów chłonnych o, objętości do 45 cm był krótszy od war¬ 
tości tego wskaźnika charakteryzującego porównywalne objętości nieleczonych 
węzłów. Podobną tendencję szybszego niż przed leczeniem wzrostu niewyleczo¬ 
nych guzów, w początkowym okresie po napromienianiu obserwował Malaise 
(92) i Van Peperzeel (174). Długie czasy podwojenia objętości (113 dni) charak-
teryzujące niewyleczone węzły chłonne o objętości powyżej 150 cm można 
tłumaczyć z dużą ostrożnością wpływem odczynu podścieliska (tumour bed 
effect, (8, 53, 80, 166). Brak jest dotychczas metod pozwalających na ilościową 
ocenę tego procesu w badaniach klinicznych. O obecności tego procesu świadczy 
spłaszczenie krzywych odrostu niewyleczonych guzów (13, 14, 67). Takie 
spłaszczenie demonstrują krzywe odrostu węzłów chłonnych w grupie D (Ryc. 
XXIII). 
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Krzywe odrostu niewyleczonych węzłów chłonnych wykorzystano do ozna¬ 
czenia wskaźnika czasu opóźnienia odrostu, R.D. Wartość tego wskaźnika waha¬ 
ła się średnio od 100 do 398 dni. Stwierdzono wyraźną korelację czasu opóźnie¬ 
nia odrostu z wysokością dawki całkowitej wyrażonej w Gy lub w jednostkach 
dawki równoważnej NSD (Rye. XXIVa i XXVa). 

Zastępując wskaźnik R.O., zgodnie z sugestią Breura (19), względnym wskaź¬ 
nikiem czasu opóźnienia odrostu R.D.p, uzyskano wyraźne rozdzielenie krzy¬ 
wych reprezentujących poszczególne grupy węzłów chłonnych. Interpretacja 
tych krzywych wskazuje, że węzły chłonno o średnicy do 2.5 cm, które charakte¬ 
ryzuje krótki czas podwojenia objętości oznaczony w momencie rozpoczęcia na¬ 
promieniania są 2 • 3-krotnie bardziej promieniowraźliwe niż węzły o średnicy 
przekraczającej 4 cm i o długim czasie podwojenia objętości, powyżej 70 dni. 
Podobny rozdział między szybko i wolno rosnącymi guzami opisuje Trott (153) 
analizując dane Battermana i Van Peperzeela (11), dotyczące wyników terapii 
neutronowej przerzutów do płuc. 

Zdaniem wielu autorów, szybkość odrostu niewyleczonych guzćw jest indywi¬ 
dualną cechą tych guzów (18, 19, 49, 149. 150. 153) i może zależeć od różnych 
czynników. Zalicza się do nich stopień utlenowania (37, 62), zdolność repopu-
lacji (92) oraz naprawę potencjalnie letalnych uszkodzeń (4) i średnią frakcję 
przeżywających komórek klonogennych guza. Frakcja przeżywająca jest zdaniem 
wiełu autorów (146, 153, 165, 166) prostym wskaźnikiem skuteczności frakcjo¬ 
nowanego napromieniania. 

W badaniach własnych frakcję przeżywającą oznaczono w grupie jednorod¬ 
nych pod względem objętości węzłów chłonnych, stosując trzy różne metody 
oznaczenia. Uzyskane wyniki wskazują na duży rozrzut wartości frakcji przeży¬ 
wającej. Stwierdzono, że znamiennie koreluje ona z dugością czasu opóźnienia 
odrostu. Im mniejsza była frakcja przeżywająca komórek klonogennych raka 
w węźie, tym dłuższy był czas w którym węzeł chłonny odrastał do objętości 
równej w momencie rozpoczęcia napromieniania. Podobną zależność obserwowa¬ 
li Breur (19) i Fowier (59). 
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Breur (19) jest zdania, że frakcja przeżywająca jest pośrednim wskaźnikiem 
promieniowrażliwości. Według niego, dawkę D37 należy uznać za obiektywne 
kryterium promieniowrażłiwości napromienianych guzów. Dawka D37 powoduje 
regresję guza do 37% jego objętości przed leczeniem. 

W badaniach własnych dawki D37 obliczono w oparciu o frakcje przeżywające 
w grupie węzłów chłonnych o średnicy 2.5 • 3.9 cm. Dawki D37 wahały się 
od 3.35 Gy do 22.9 Gy (Ryc. XXVI). Uzyskane wyniki wskazują, że w przypad¬ 
ku niektórych węzłów chłonnych już po 2 • 4 dawkach frakcyjnych następowała 
63% regresja, podczas gdy u innych węzłów o tej samej objętości taki stopień 
regres/i można osiągnąć dopiero po podaniu około 15 frakcji. Te obserwacje 
pozwalają na ostrożną sutestię, że odpowiedź węzłów chłonnych na napromie¬ 
nianie jest wynikiem ich indywidualnej, wewnątrzkomórkowej promieniowrażli¬ 
wości. Do wysunięcia tej sugestii zachęcają wyniki badań Fertila i wsp. (49). 
Nie można jednak pominąć wpływu czynników pozanowotworowych, np. odczy¬ 
nu zapalnego. 

Dawka lecząca TCD jest uznanym kryterium miejscowego wyleczenia. Stały 
wskaźnik czasu opóźnienia odrostu można uznać za kryterium jednakowej sku¬ 
teczności frakcjonowanego napromieniania w grupie niewyleczonych guzów. 
W kolejnym etapie własnych badań podjęto próbę porównania informacji, które 
można uzyskać stosując te dwa różne kryteria skuteczności leczenia. 

W grupie węzłów chłonnych, które charakteryzował ten sam wskaźnik czasu 
opóźnienia odrostu oznaczono wartości dawki repopulacji. Wahała się ona od 
0.3 do 0.4 Gy/dzień. Oznaczony na taj podstawie potencjalny czas podwojenia 
wynosił od 5.4 do 6.8 dni. Wartości obu wskaźników nie odbiegały od dawki 
repopulacji i potencjalnego czasu podwojenia oznaczonych z krzywych prawdo¬ 
podobieństwa wyleczeń i odpowiednich dawek TCDQQ. Ta zgodność ilościowych 
informacji uzyskanych różnymi metodami i w oparciu o różne kryteria odpowie¬ 
dzi węzłów chłonnych wskazuje, zgodnie z opinią Wheldona i innych autorów 
(3, 59, 166), że miejscowe wyleczenia jak i niepowodzenia po leczeniu są tak sa¬ 
mo wartościowym materiałem klinicznym dla oceny skuteczności frakcjonowa¬ 
nego napromieniania. 
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Własne badania na modelu przerzutów raka płaskonabłonkowego do węzłów 
chłonnych szyi wykazały, że radiobiologiczne i kinetyczne metody analizy mogą 
znaleźć zastosowanie w badaniach klinicznych. Wyniki własnych badań upoważ¬ 
niają do następującego podsumowania: 

1. Wykorzystanie w badaniach klinicznych, do oceny skuteczności radioterapii, 
trzech kryteriów odpowiedzi guza, t j . miejscowego wyleczenia, stopnia re¬ 
gresji guza po leczeniu i kryterium czasu opóźnienia odrostu niewyleczonego 
guza, może dostarczyć szeregu informacji o promieniowrażliwości i promie-
niouleczalności badanego guza nowotworowego. 

2. Badania kliniczne oparte na trzech kryteriach odpowiedzi guza wymagają 
w przypadku każdego z nich odrębnych metod analizy. I tak: 

a. Miejscowe wyleczenie jest kryterium, które stanowi podstawę dla ozna¬ 
czenia dawek leczących TCD. Dawkom tym odpowiada określone praw¬ 
dopodobieństwo promieniouleczalności guza i przeżywająca frakcja ko¬ 
mórek klorsogennych guza. Dla oznaczenia dawek leczących potrzebna 
jest grupa guzów, jednorodna pod względem wielkości, histologii i loka¬ 
lizacji. 

Dawki leczące TCD można wykorzystać dla oznaczenia trzech wskaźni¬ 
ków promieniowrażliwości, t j . dawki repopulacji, D r, potencjalnego 
czasu podwojenia, T o t i średniej efektywnej dawki letalnej, Deff. Dla 
oznaczenia dwóch pierwszych wskaźników wymagane są co najmniej 
dwie grupy guzów, które charakteryzują takie same dawki TCD i różne 
całkowite czasy napromieniania. Dawkę D e ^ można oznaczyć w opar¬ 
ciu o porównanie dwóch grup guzów o takiej samej histologii i 
ale różnej wielkości. 

b. Stopień regresji po napromienianiu jest kryterium wczesnej odpowiedzi 
guza i należy go oceniać w grupie fuzów jednorodnych pod względem 
histologii i lokalizacji. Oznaczenie wartości fałszywie negatywnej i fał¬ 
szywie pozytywnej decyduje o przydatności prognostycznej tego wskaź¬ 
nika. W indywidualnych przypadkach niecałkowitej regresji guza po na¬ 
promienianiu, wskaźnik ten może uzasadniać kontynuację napromienia¬ 
nia lub zmianę metody leczenia. 
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c. Kryterium opóźnienia odrostu charakteryzuje niewyleczone guzy. Taka 
grupa guzów, jednorodna pod względem histologii i lokalizacji, ale obej¬ 
mująca guzy o różnej wielkości, napromieniane różnymi dawkami, stano¬ 
wi podstawę dla oznaczenia względnego wskaźnika opóźnienia odrostu 
guza, frakcji przeżywającej oraz dawki Dgy, które są wskaźnikami pro-
mieniowrażliwości guza. 

3. Analiza niewyleczonych guzów, oparta o kryterium czasu opóźnienia odrostu 
dostarcza podobnie dokładnych i wiarygodnych informacji o promieniowraż-
liwości i prawdopodobieństwie promieniouleczalności guza jak analiza grupy 
wyleczonych guzów, przeprowadzona w oparciu o kryterium miejscowego 
wyleczenia i dawki TCD. 

4. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że oznaczenie objętości guza, 
co najmniej dwukrotnie przed leczeniem, wystarcza dla dokładnego wyzna¬ 
czenia krzywej wzrostu guza i wskaźników czasu podwojenia objętości, po¬ 
tencjalnego czasu podwojenia, stałej wzrostu i utraty komórkowej. Odstęp 
czasu pomiędzy oznaczeniami powinien wynosić w przypadku guzów szybko 
rosnących co najmniej 2 - 3 tygodni. Dłuższe odstępy czasu pomiędzy ozna¬ 
czeniami ( 1 - 2 miesięcy) zwiększają dokładność wskaźników wzrostu guza. 

Oznaczenie objętości guza w dniu rozpoczęcia i w dniu zakończenia napro¬ 
mieniania służy do oznaczenia stopnia regresji guza po leczeniu. 

Wyznaczenie krzywej odrostu guza po napromienianiu i wskaźnika czasu 
opóźnienia odrostu wymaga oznaczenia objętości guza bezpośrednio przed 
leczeniem i dv u-, trzykrotnie po zakończeniu leczenia, w odstępach 1 - 2 
miesięcznych. 

5. Model wzrostu guza typu Gompertza opisuje z dużym stopniem dokładności 
rzeczywisty wzrost guza nowotworowego u ludzi. Program GOM-V ułatwia 
wyznaczenie krzywej Gompertza w badaniach klinicznych. 

6. Wskaźniki charakteryzujące wzrost guza, dawka repopulacji, frakcja przeży¬ 
wająca, dawki Deff i D37 mogą stanowić ważne informacje dla wyboru sku¬ 
tecznego sposobu frakcjonowanego napromieniania. 
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7. Przedstawione powyżej spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych ba¬ 
dań wskazują, że w obecnej erze komputeryzacji danych klinicznych i sto¬ 
sowania wielu, coraz bardziej wyrafinowanych metod analizy, jedynie stały 
kontakt lekarza z chorym i szczegółowa obserwacja stanu ogólnego i miej¬ 
scowego chorego oraz odpowiedzi na stosowane leczenie jest zasadniczym 
źródłem ilościowych informacji o promicniowrażlfwości guza i o skutecz¬ 
ności stosowanej metody leczenia. Tak zebrane dane mogą stanowić pod¬ 
stawę wyboru skutecznych sposobów leczenia. 
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5. WNIOSKI 

Ocena promienowrażliwości i promieniouleczalności węzłów chłon¬ 
nych z przerzutami raka płaskonabłonkowego nadgłośni wskazuje, że 

a. wysoka promieniouleczałność charakteryzuje małe węzły chłonne 
z przerzutami raka płaskonabłonkowego nadgłośni, o średnicy do 
3 cm (TCDgQ = 41.5 • 45.7 Gy), w porównaniu do dużych węzłów 
chłonnych o średnicy powyżej 3 cm (TCDgQ = 52.1 - 61 Gy). 
Zwiększenie prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia dużych 
węzłów chłonnych szyi wiąże się z potrzebą podania dawki całkowi¬ 
tej o 10 • 13 Gy wyższej niż na węzły chłonne o średnicy poniżej 
3 cm. 

« 

b. Całkowite ustąpienie węzłów chłonnych z przerzutami raka płasko¬ 
nabłonkowego nadgłośni, bezpośrednio po zakończeniu leczenia pro¬ 
mieniami, jest korzystnym wskaźnikiem rokowniczym i ryzyko nie-
wyleczenia i klinicznej wznowy nie przekracza 10%. 
Częściowe zmniejszenie objętości węzłów chłonnych po napromie¬ 
nianiu jest najczęściej wskaźnikiem niewyleczenia, i w takich przy¬ 
padkach należy rozważyć możliwość leczenia chirurgicznego. 

c. Węzły chłonne o takiej samej objętości mogą różnić się pod wzglę¬ 
dem promieniowraźiiwości. Dawka D37, która jest jednym ze wskaź¬ 
ników promieniowraźiiwości waha się w zakresie od 3.2 Gy do 22.9 
Gy. 
W przypadku szybko rosnących węzłów chłonnych z przerzutami ra¬ 
ka płaskonabłonkowego, które charakteryzuje czas podwojenia obję¬ 
tości Tgj, w zakresie 20 - 30 dni, i intensywna repopulacja (dawka re-
populacji Dr = 0.3 - 0.5 Gy) dzień i potencjalny czas podwojenia, 
T_o t = 5 dni), należy rozważyć podanie dwóch, trzech dawek frak¬ 
cyjnych dziennie w skróconym całkowitym czasie leczenia, w celu 
zwiększenia prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia. 
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(I. Dokładnie zdefiniowane kryteria odpowiedzi guza nowotworowego na 
napromienianie, t j . miejscowe wyleczenie, wczesna regresja guza, odrost 
niewyleczonego guza oraz wykorzystanie precyzyjnych metod i wskaźni¬ 
ków stosowanych w badaniach eksperymentalnych (oznaczenie dawek le¬ 
czących TCD, dawek D ^ i D37, fałszywie negatywnego i fałszywie pozy¬ 
tywnego wskaźnika wczesnej odpowiedzi guza, frakcji przeżywającej 
i wskaźnika czasu opóźnienia odrostu guza), stanowią podstawę obiektyw¬ 
nej analizy danych klinicznych i oceny promieniowrażliwości i promienio-
uleczalności guzów nowotworowych u ludzi. 

I I I . Powszechnie stosowane w radioterapii sposoby porządkowanie mate¬ 
riału według kryteriów histologicznych i klinicznych, jak lokalizacja 
i zaawansowanie, są często niewystarczające. Wykorzystanie wskaźników 
wzrostu guza, takich jak czas podwojenia objętości, potencjalny czas {zd¬ 
wojenia, stała wzrostu, wskaźnik utraty komórkowej i czasu opóźnienia 
odrostu, może rozszerzyć zestaw ilościowych informacji o promieniowraż¬ 
liwości guza i ułatwić wybór metody leczenia oraz techniki napromienia¬ 
nia i racjonalnego sposobu frakcjonowania dawki. 
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6. SKOROWIDZ SYMBOLI I OZNACZEŃ 

SYMBOL ROZDZIAŁ ZNACZENIE 

A, GC (2.2.1.) Stała wzrostu • przyrost objętości lub masy gu¬ 
za w jednostce czasu 

Średnia dawka letalna, charakteryzuje prostoli¬ 
niowy odcinek krzywej przeżycia po dawce 
jednorazowej 

Dawka rzekomoprogowa, charakteryzuje "ra¬ 
mię" zmniejszonej skuteczności krzywej prze¬ 
życia po dawce jednorazowej 

Średnia efektywna dawka letalna, charakteryzu¬ 
je to samo co DQ, ale po dawce frakcjonowanej 

Frakcjonowana dawka całkowita po której 
regresja guza wynosi 63% jego objętości przed 
leczeniem 

Wskaźnik utraty komórkowej, określa w % uby¬ 
tek z guza 

Frakcja wzrostowa - odsetek komórek guza 
aktywnie uczestniczących w rozplemie 

Indeks wyznakowania komórek w całej popu¬ 
lacji guza 

Indeks wyznakowania komórek guza uczestni¬ 
czących w rozplemie 

Stała spowolnienia wzrostu, charakteryzuje nie-
wykładniczy odcinek krzywej wzrostu guza ty¬ 
pu Gompertza 

Indeks mitotyczny • odsetek komórek guza 
znajdujących się w cyklu podziałowym 

Stopień regresji guza po napromienianiu 
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R.D. (2.2.3.a.) Wskaźnik czasu opóźnienia odrostu, czas w któ¬ 
rym guz odrasta po leczeniu do wielkości równej 
przed leczeniem 

R.D.R (3.2.C.) Względny wskaźnik czasu opóźnienia odrostu = 
= R.D./Td 

SFm (2.2.3.) Średnia frakcja przeżywająca, określa w % ilość 
żywych komórek klonogennych guza po napro¬ 
mienianiu 

TCP (2.1.) Prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia, np. 

TCPgQ • 50% prawdopodobieństwo wyleczenia 

TCD (2.1.) Dawka lecząca, np. T C D J Q wiąże się z TCPJQ 

T (2.2.1.) Czas trwania mitozy w populacji komórek guza 
(2.2.3.b.) Czas opóźnienia mitotycznego, czas od zakończe¬ 

nia napromieniania do momentu rozpoczęcia 
rozplemu 

(2.2.1.) Czas podwojenia objętości, czas w którym guz 
podwaja swoją objętość 

(2.2.1.) Minimalny (początkowy) czas podwojenia obje-
tości, T J który charakteryzuje odcinek krzywej 

2 1 "3 
wzrostu guza o objętości 1 0 - 1 0 cm 

T_o t (2.2.1.) Potencjalny czas podwojenia, czas podwojenia 
komórek guza, w którym nie występuje utrata 
komórkowa 

T.P. (3.2.B.) Wskaźnik prawdziwie pozytywny, określa ryzyko 
niewyleczenia w przypadku niecałkowitej regresji 
guza 

P.P. (3.2.B.) Wskaźnik fałszywie pozytywny, określa szansę 
wyleczenia pomimo niecałkowitej regresji guza 

T.N. (3.2.B.) Wskaźnik prawdziwie negatywny, określa szansę 
wyleczenia, w przypadku całkowitej regresji guza 
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F.N. (3.2.B.) Wskaźnik fałszywie negatywny, określa ryzyko 
niewyleczenia pomimo całkowitej regresji guza 

V R , V f (2.2.3.a.) Objętość guza w momencie rozpoczęcia napro-
(3.3.B.) mieniania 

V D p , V (2.2.3.a.) Objętość guza w dniu zakończenia napromienia-
(3.3.B.) nia 
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