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IZVLEČEK
Uvod: Rak materničnega vratu (RMV) je maligna transformacija celic na področju
transformacijske cone med ploščatim in ţleznim epitelijem na noţničnem delu
materničnega

vratu.

Povprečen

čas

prehoda

od

blage

stopnje

displazije

do

intraepitelijskega karcinoma je 10 let (Uršič Vrščaj, 2009). Namen naloge: Namen
magistrskega dela je ugotoviti pogostost teţav s sečili pred obsevanjem in analizirati, ali so
teţave pred in po obsevanju povezane. Metode dela: Beleţilo se je teţave vseh gradusov
(G1–G4) na sečilih pred pričetkom zdravljenja z obsevanjem in ob prvih dveh kontrolah v
času sledenja. Za statistično obdelavo so bili uporabljeni McNemarjev test, Spearmanov
koeficient korelacije in Wilcoxonov test za parne vzorce. Rezultati: Analiziranih je bilo 89
bolnic s histološko potrjenim RMV. Povprečna starost je bila 56 let (31–85 let). Glede na
razširjenost bolezni je bilo največ bolnic, tj. 43 (48 %), v stadiju IIIB. Patohistološko so
bili

poroţenevajoči

ploščatocelični

karcinomi

zastopani

kar

pri

70

(78,7%) bolnicah. Mediani čas zdravljenja z obsevanjem je bil 52 dni (15–151 dni).
Mediani čas sledenja po zaključenem zdravljenju z obsevanjem je bil 38 mesecev (1,5–99
mesecev). Ugotovljeno je bilo, da je imelo 36% bolnic teţave s spodnjimi sečili ţe pred
pričetkom zdravljenja, 23,6% ob 1. kontroli in 28,1% ob 2. kontroli. Teţave od začetka
zdravljenja do 1. kontrole po zdravljenju so izginile pri 16 (18%) bolnicah, pri 14 (15,7%)
so ostale in pri 7 (7,9%) bolnicah so se pojavile nove. Pri primerjavi teţav, ki so jih bolnice
navajale v času sledenja, je bilo ugotovljeno, da so teţave izginile pri 6 (6,7%) bolnicah,
pri 11 (12,4%) pa so se na novo pojavile. Šest bolnic se zadnje kontrole ni udeleţilo, zato
primerjava ni bila mogoča. Zbrani podatki o teţavah pred obsevanjem in na 2. kontroli so
bili vstavljeni v kontingenčno tabelo, X2 = 0,1739 (p = 0,6767). Bolnice v stadiju IB in IIA
so bile brez teţav (p = 0,008). Wilcoxonov test za parne vzorce ne more s 95 % gotovostjo
zavreči ničelne hipoteze. Razprava in sklep: Rezultati so pokazali, da ima dobršen del
bolnic z RMV teţave s spodnjimi sečili, ki so lahko posledica razširjenosti tumorja ali
akutnih oziroma kroničnih neţelenih učinkov zdravljenja z obsevanjem. Ničelne hipoteze
ni mogoče zavreči. Zanimivo bi bilo analizirati bolj homogeno skupino bolnic z RMV, ki
bi bile zdravljene s sedaj uporabljenimi sodobnimi tehnikami obsevanja, njihove morebitne
teţave s spodnjimi sečili pa ob tem natančneje razvrstiti v graduse.
Ključne besede: rak materničnega vratu, neţeleni učinki obsevanja, zapleti z odvajanjem
vode.

ABSTRACT
Introduction: Cervical cancer (CC) is a malignant transformation of cells in the
transformational zone between the flat and glandular epithelium of the vaginal part of the
cervix. The average time of the transition from a mild degree of dysplasia to intraepithelial
carcinoma is 10 years (Uršič Vrščaj, 2009). The aim of the study: The aim of this work
was to determine the frequency of urinary tract disturbancies before and after the cours of
irradiation and find out possible correlation between the two. Work methods: We
recorded urinary problems of all grades (G1-G4) before radiation treatment and at the first
two check-ups during follow-up. For statistical analysis we used the McNemar’s test and
Spearman’s rank correlation coefficient. Results: In the study we followed 89 patients
with histological verified cervical cancer. The average age was 56 years (31-85 years).
Most of the patients were with clinical stage IIIB (43 patients, 48%). Patohistologicaly
hardening planocellular carcinomas were present in 70 patients (78.7%). The median time
of radiation treatment was 52 days (15-151 days). The median follow-up time after
concluded radiation treatment was 38 months (1.5-99 months). We found that 36% of
patients had troubles with the lower urinary tract even before the beginning of the
treatment, 23.6% at the first check-up and 28.1% at the second check-up. The problems
from the beginning of the treatment until the first control disappeared in 16 (18%) patients,
persisted in 14 (15.7%) patients and new problems manifested in 7 (7.9%) patients. A
comparison of the problems, stated by patients during follow-up, revealed that problems
disappeared in 6 (6.7%) patient and reappeared in 11 (12.4%) patients. Six patients were
absent at last control, so the correlation can’t be determined. We collected the gained data
about problems before radiation treatment and at the second control in a contingency table,
X2 = 0.1739 (p = 0.6767). Patients with stages IB and IIA had no problems (p = 0.008).
Discussion and conclusion: The results showed that a good part of patients with CC have
problems with the lower urinary tract that can result from the spread of the tumour or acute
or chronic adverse effects of radiation treatment. The null hypothesis cannot be refuted. It
would be interesting to analyze a more homogeneous group of patients with CC, who
would be treated with modern radiation techniques, and classify their possible problems
with the lower urinary tract into grades.
Keywords: cervical cancer, adverse effects of radiation, complications with urination.
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1 UVOD
Rak materničnega vratu

(RMV) je maligna transformacija celic v področju

transformacijske cone med ploščatim in ţleznim epitelijem na noţničnem delu
materničnega vratu. Večinoma vznikne kot cervikalna intraepitelijska lezija (CIN), ki
prehaja prek blage (CIN1), zmerne (CIN2) in hude (CIN3) displazije v intraepitelijski
karcinom (slika 1). Povprečen čas prehoda iz blage stopnje displazije do intraepitelijskega
karcinoma je 10 let (Uršič Vrščaj, 2009).

Slika 1: Displazije RMV (Hpvvaccination, 2014)

V tem obdobju se zdrave celice najprej spremenijo v predrakave, ki imajo ţe nekatere
spremenjene lastnosti, vendar se ne delijo nenadzorovano, ne rastejo invazivno in ne
zasevajo. Iz njih se, če jih ne zdravimo, postopno razvije rak (ZORA, 2014c). Spontana
regresija sprememb je mogoča na vseh stopnjah, vendar pa je obratno sorazmerna s stopnjo
intenzivnosti sprememb. Znano je, da več kot 40 % nezdravljenih CIN3 praviloma
napreduje v invazivni karcinom. Najpogostejša patohistološka oblika RMV je skvamozni
ali ploščatocelični karcinom, ki se pojavlja v 80 %, 10 % je adenokarcinoma, ostale oblike
so zastopane redkeje, med njimi so pogostejši adeno-skvamozni karcinom, leiomiosarkom,
mukoepidermoidni karcinom in drugi. Prognoza je odvisna predvsem od: patohistološkega
tipa, velikosti in diferenciacije tumorja (patohistološki gradus), globine invazije v stromo
in invazije v limfovaskularni prostor. Karcinom materničnega vratu se širi predvsem z
neposrednim vraščanjem v okoliško tkivo, limfogeno in hematogeno. Limfogeno se širi
1

največkrat v pelvične in paraaortne bezgavke, hematogeno pa najpogosteje zaseva v pljuča
in moţgane (Uršič Vrščaj, 2009).

1.1 Osnovni epidemiološki podatki
Po zadnjih podatkih Registra raka za Republiko Slovenijo je leta 2011 za RMV na novo
zbolelo 142 ţensk. Omejeno obliko raka je imelo 54,9 % bolnic, ţe prizadete področne
bezgavke 35,9 % bolnic, oddaljene zasevke so našli pri 8,5 % bolnic, pri 0,7 % bolnic pa
razširjenost bolezni ni bila znana. Groba incidenčna stopnja za leto 2011 je 13,7/100.000
prebivalcev. Ocena za leto 2014 je, da naj bi za RMV na novo zbolelo 109 bolnic (95 %
napovedni interval), kar je manj kot v preteklosti (Rak v Sloveniji 2011, 2015). RMV je
namreč ena od redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem, kjer
odkrivamo in zdravimo ţe predrakave spremembe. Ţe leta 1941 sta Papanicolaou in Traut
opisala test – preiskavo celic v brisu materničnega vratu (BMV), ki se imenuje tudi test
PAP (slika 2). Preiskava se je v 50. letih začela uveljavljati kot presejalna metoda za
odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu pri navidezno zdravih ţenskah.
Kljub temu je RMV še vedno velik problem nerazvitega sveta, saj 78 % vseh RMV
odkrijejo prav v teh drţavah. Vsako leto v svetu zaradi RMV zboli 500.000 ţensk, več kot
polovica jih zaradi tega tudi umre (Uršič Vrščaj, 2009).

Slika 2: PAP-test (Cybermed, 2014)
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V Sloveniji so začeli uvajati redne preventivne ginekološke preglede in odvzeme BMV na
območju Ljubljane, Kranja in Maribora ţe pred letom 1960, kasneje pa tudi po ostali
Sloveniji. Učinkovitost preventivnih pregledov se je pokazala z zmanjševanjem
obolevnosti in umrljivosti za rakom materničnega vratu. Po podatkih Registra raka
Slovenije (RRS) se je letna incidenca manjšala od leta 1962 (34/100.000 ţensk) do leta
1979, ko je bila (14/100.000 ţensk). Leta 1994 se je začela incidenca znova večati,
predvsem med ţenskami, mlajšimi od 54 let, in je dosegla vrh leta 1997 (23,1/100.000, 241
novih primerov). Leta 2003 se je v Sloveniji začel drţavni program organiziranega
presejanja RMV, imenovan ZORA (Zgodnje Odkrivanje predRAkavih sprememb). Ciljna
skupina aktivnega presejanja so ţenske, stare 20–64 let, ki tri leta niso bile na odvzemu
brisa materničnega vratu. Vendar pa to priporočilo velja le za ţenske, ki v preteklosti niso
imele patoloških brisov materničnega vratu, ki nimajo kliničnih teţav, značilnih za RMV
in ki niso bile zdravljene zaradi CIN. Po najnovejših podatkih se incidenca RMV zniţuje
(Uršič Vrščaj, 2009).
Pozitivni učinki presejalnega programa so se v prvih desetih letih pokazali na dva načina:
vse manj je raka na materničnem vratu in vse več je zgodaj odkritih in pravočasno
zdravljenih predrakavih sprememb. Starostno standardizirana incidenčna stopnja je
teoretična stopnja, ki pove, kakšna bi bila groba stopnja incidence, če bi bila starostna
struktura te populacije enaka kot v standardni populaciji (Tabela 1), (ZORA, 2014a;
SLORA 2014).
Tabela 1: Incidenca in incidenčna stopnja raka materničnega vratu od začetka državnega programa
ZORA do danes (ZORA, 2014a; Rak v Sloveniji 2011, 2015).

LETO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Število novih
primerov
(incidenca)

Število novih
primerov/
100.000
(incidenčna
stopnja)

211
198
182
162
154
130
130
143
142
117
122

20,7
19,4
17,8
15,8
15,0
12,6
12,6
13,8
13,7
11,3
11,7

Starostno
standardizirana
incidenčna
stopnja
(evropski
standard)
18,8
17,2
15,6
14,0
13,3
10,9
10,9
12,0
11,2
9,5
9,8

Starostno
standardizirana
incidenčna
stopnja
(svetovni
standard)
15,3
13,7
12,7
11,3
10,5
8,8
8,7
9,5
8,8
7,6
7,9
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Po podatkih ZORE je bila v letu 2012 zabeleţena najniţja incidenca raka na materničnem
vratu v zadnjih 60 letih, to je v obdobju obstoja Registra raka RS. V tem letu je zbolelo
skoraj za polovico manj ţensk kot leta 2003 (ko je bil uveden program ZORA) in okoli 60
% manj kot v 60. letih, ko je bila incidenca raka materničnega vratu v Sloveniji največja –
to je v evropskem merilu odličen uspeh (ZORA, 2014b).
Večina ţensk, ki zbolijo za rakom materničnega vratu, se presejevalnega programa ZORA
ne udeleţuje redno. Neodzivnice praviloma zbolijo za razširjeno ali razsejano obliko raka,
pri katerem je napoved izida bolezni slaba. V Sloveniji se pregledov premalo udeleţujejo
predvsem starejše ţenske, med 50. in 64. letom starosti (ZORA, 2014b).
Razveseljujoče je, da se v zadnjem času povečuje deleţ omejenega stadija, ki je med
mlajšimi dosegel 85 %. Samo v tej skupini je deleţ FIGO-stadija IA presegel polovico
vseh novih primerov, odkritih v stadiju I (Primic Ţakelj in sod., 2009).
Na osnovi zgoraj omenjenih dejstev se preţivetje bolnic z rakom materničnega vratu v
Sloveniji izboljšuje: 5-letno relativno preţivetje bolnic, zbolelih v letih 1999–2003, je bilo
74,6 %, tistih, ki so zbolele v letih 2004–2008, pa je bilo 76,2 % (Rak v Sloveniji 2008,
2010).
Najboljše preţivetje imajo bolnice stadija IA. Ponovitev bolezni se namreč pojavi samo v
1–2 %. Stopnja preţivetja bolnic za stadij IA1 je do 99 %, za stadij IA2 pa med 97 % in 98
% (DiSaia in Creasman 1997; Smrkolj in sod. 2012a).
Umrljivost za RMV je celo v drţavah s kakovostno zdravstveno statistiko teţko vrednotiti,
saj se pogosto beleţi skupaj z rakom materničnega telesa. Čeprav je RMV v Evropi vse
manj, pa je zastopan zlasti med mlajšimi ţenskami. V obdobju 20–35 let starosti je RMV
praviloma najpogostejši ţenski rak (Boyle in Levis, 2008).

4

1.2 Etiologija
Christopherson in Parker (1965) ter Keighley (1968) pišejo, da velik deleţ RMV lahko
opredelimo kot spolno prenosljivo bolezen. Kot dejavnike tveganja navajajo zgodnje prve
spolne odnose, številne različne spolne partnerje in veliko število porodov. Terris in sod.
(1973) pripisujejo nizko frekvenco RMV pri Judinjah obrezovanju judovskih moških.
Nizka incidenca pa ni bila dokazana pri spolnih partnericah nejudovskih obrezanih moških.
Področja z velikim tveganjem so zahodna in vzhodna Afrika, kjer starostno standardizirana
incidenčna stopnja (SSIS) presega 30/100.000 ţensk. V osrednji Aziji in juţni Afriki je
SSIS okoli 25/100.000 ţensk, najniţja SSIS RMV je v Avstraliji, Severni Ameriki, severni,
zahodni in juţni Evropi (Boyle in Levis, 2008).
Dandanes je namreč znano, da je najpomembnejši dejavnik za nastanek predrakavih
sprememb materničnega vratu in invazivnega RMV okuţba z onkogenimi humanimi
papiloma virusi (HPV). HPV naj bi povzročili nastanek več kot 95 % RMV.
Najpomembnejši visoko tvegani obliki HPV sta HPV 16 in HPV 18, ki ju ugotovimo pri
pribliţno 70 % bolnic z RMV (HPV 16 v 50–60% in HPV 18 v 10–12%). Prenos HPV
poteka s koţe na koţo, zato je najlaţji, najhitrejši in najpogostejši prav pri spolnih odnosih
(heteroseksualnih, homoseksualnih, vaginalnih, analnih ali oralnih). Iz tega razloga so
okuţbe s HPV najpogostejše spolno prenesene bolezni (Uršič Vrščaj, 2009).

Obstaja veliko genotipov HPV, ki niso vsi enako nevarni (ZORA, 2014c):
genotipi HPV z visokim tveganjem povzročajo RMV:
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66.
genotipi HPV z nizkim tveganjem povzročajo genitalne bradavice:
6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81.
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1.2.1 Histološki proces razvoja raka materničnega vratu
Histološki proces razvoja RMV je prikazan na sliki 3.

1. Zdrav epitelij materničnega vratu.
2. Virus HPV vstopa v epitelij skozi mikrolezije in inficira celice bazalne membrane.
3. Inficirane celice se širijo z delitvijo.
4. CIN 1: okuţene celice se lahko spremenijo v nenormalne, kar lahko vodi naprej v cervikalno
intraepitelijsko displazijo (CIN) blage stopnje.
5. CIN 2: CIN zmerne stopnje.
6. CIN 3: CIN hude stopnje, AIS (adenokarcinom in situ).
7. Invazivni rak: maligne celice lahko predrejo bazalno membrano in se razširijo na sosednja tkiva (slika 3)
(KALA, 2009).
Slika 3: Histološki proces razvoja raka materničnega vratu (KALA, 2009)

1.2.2 Razmnoževanje HPV
Tarčne celice za HPV so bazalne celice večvrstnega epitelija, kjer se okuţba s HPV tudi
prične. Domnevajo, da imajo zaradi specifične vezave med HPV in določeno vrsto epitelija
samo te celice receptorje za vstop HPV (Poljak in sod., 2005).
Vrtačnik-Bokal (2007) navaja, da je za onkogenost HPV pomemben način razmnoţevanja
virusov, ki je odvisen od navzočnosti virusnih beljakovin in od stopnje zrelosti
gostiteljevih epitelijskih celic. Ključni pomen pri karcinogenezi je vključevanje DNA
6

visokotveganih genotipov HPV v humani genom. Zaradi razmnoţevanja HPV v povrhnjih
epitelijskih celicah nastane za HPV značilni citopatski učinek, imenovan koilocitoza. Za
koilocitozo so značilna skrčena, hiperkromna jedra različnih oblik, kromatin je grudast,
okoli jeder pa se pojavlja značilen svetel pas ali halo. Isti avtor nadalje navaja, da se RMV
razvije po različnih stopnjah predrakavih sprememb ploščatega epitelija (CIN), ki jih lahko
ugotovimo vsaj 10 let pred pojavom invazivnega karcinoma (slika 4). Ţe dalj časa pa je
znano, da pacientke s predrakavimi spremembami materničnega vratu bistveno pogosteje
zbolijo za RMV kot tiste brez takšnih sprememb.

Slika 4: Celice ploščatoceličnega karcinoma (CIN3) (Eurocytology, 2014)

Slika 5: Potek okužbe s HPV z visokim tveganjem (ZORA, 2014c)
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Velika večina ţensk, okuţenih z visokotveganimi HPV, nikoli ne zboli zaradi RMV, ker
okuţba v več kot 85 % izzveni ţe po 8–12 mesecih. Pri pribliţno 10 % ţensk se razvije
kronična okuţba, ki lahko tudi po mnogih letih povzroči nastanek CIN in invazivni RMV
(slika 5). Nekateri dejavniki, kot so zgodnja mladost oz. nizka starost pri prvem spolnem
odnosu, ţe prebolele spolno prenesene bolezni in številni spolni partnerji, povečujejo
tveganje za okuţbo s HPV, s tem pa tudi nastanek RMV. Kancerogeno delovanje
visokotveganih HPV najpogosteje povečujejo tudi ţe nekateri prej omenjeni dejavniki
tveganja:
številni porodi,
oralni kontraceptivi,
kajenje,
HIV,
druţinska obremenjenost z RMV.
Ugotovitve, da so visokotvegani HPV ključni pri nastanku raka, so bile pomembne in so
vplivale na izvajanje številnih raziskav tako na področju uspešnejšega odkrivanja RMV s
testom HPV kot tudi pri preprečevanju RMV s cepivi. Epidemiološke raziskave o
prevalenci okuţb z visokotveganimi HPV in klinične raziskave o povezavi s predrakavimi
spremembami in RMV so vodile do naslednjih sklepov:
visokotvegani HPV so prisotni pri več kot 99 % bolnic z RMV,
perzistentna okuţba z visokotveganimi HPV je pogoj za nastanek invazivnega
RMV,
negativna napovedna vrednost testa HPV je nad 99 %, še posebno v kombinaciji z
negativnim izvidom brisa materničnega vratu.
Uporabnost testa HPV (določevanje visokotveganih genotipov HPV) je najpomembnejša
predvsem pri triaţiranju ţensk z začetno-patološkimi brisi materničnega vratu, pri katerih
so lahko ţe prisotne predrakave spremembe, in pri ţenskah po zdravljenju predrakavih
sprememb zaradi uspešnejšega odkrivanja še vedno prisotne ali ponovne bolezni.
Slovenske smernice za celostno obravnavo ţensk s predrakavimi spremembami
materničnega vratu, objavljene leta 2006, ţe upoštevajo test HPV kot eno od metod za
uspešnejše odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu. Specifičnost testa HPV
v primerjavi s citološkim brisom je manjša predvsem pri spolno aktivnih ţenskah med 20.
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in 30. letom. V tem obdobju naj bi bilo s HPV okuţenih 30–40 %ţensk. Po 30. letu in
kasneje se odstotek s HPV okuţenih ţensk pomembno zmanjša, zato se pomembnost testa
HPV kot samostojne enote za presejanje kaţe predvsem po 30. letu starosti (slika 6).

Slika 6: Okužbe s HPV (Hpvvaccination, 2014)

Na spodnji sliki (slika 7) je prikazan virus HPV, viden z elektronsko mikroskopijo.

Slika 7: Virus HPV (NCI Visuals Online, 1986)

1.3 Znaki in simptomi
Na začetku bolezen ne daje simptomov in znakov, kasneje pa je najbolj značilna krvavitev
iz noţnice ali smrdeč izcedek. Najpogosteje ţenske navajajo, da se bolečine in krvavitev
pojavijo ob spolnih odnosih, pri defekaciji ali pa kot neredna krvavitev zunaj
menstruacijskega cikla ali kot pomenopavzna krvavitev. Bolnice lahko opisujejo samo
rjavkast izcedek, ki se pojavi ob spolnih odnosih. Pri bolj napredovali bolezni so moţne
tudi teţave zaradi vraščanja tumorja v sosednje organe, kot so sečila in prebavila. Pojavijo
se lahko krči v trebuhu, boleče, oteţeno odvajanje urina, kri v urinu, krvavitev iz rektuma
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in pojav fistul. Posledično se pojavi slabokrvnost, hujšanje in splošno slabo počutje bolnice
in njena splošna oslabelost. Pri napredovali obliki oziroma ob prizadetosti področnih
bezgavk se lahko pojavi oteklina ene noge, zunanjega spolovila ali spodnjega dela trebuha.
Bolečina se pojavlja pozno, prav tako znaki kompresije ţivcev v področju presakralnega
pleteţa ter ishiadikusa in obturatornega ţivca (Uršič Vrščaj, 2009; ZORA, 2014c)

1.4 Načela razvrstitve in osnovne diagnostične metode
Določitev stadija RMV temelji na FIGO-klasifikaciji (International Federation of
Gynecology and Obstetrics). Stadiji po TMN (Tumor, Node, Metastasis) klasifikaciji so
tudi pri raku materničnega vratu razvrščeni podobno. Določitev stadija pri RMV po FIGOklasifikaciji temelji na vaginalno-rektalnem ginekološkem pregledu, ki ga opravita najmanj
dva preiskovalca (po potrebi v splošni anesteziji). Pri napredovalih rakih se po potrebi
opravijo tudi cistoskopija, rektosigmoidoskopija, kontrastno slikanje črevesja z barijem,
intravenska pielografija in rentgensko slikanje prsnega koša. Biopsija (po predhodni
kolposkopiji) in

histološka opredelitev tumorja sta obvezni

preiskavi.

Zaradi

pomanjkljivosti kliničnega pregleda pri opredelitvi razširjenosti bolezni in kot pomoč pri
odločanju glede optimalnega zdravljenja dobivajo vedno večjo veljavo preiskave, kot so:
računalniška tomografija(CT),
jedrska magnetna resonanca (MRI),
pozitronska emisijska tomografija (PET).
FIGO-klasifikacija, ki upošteva anatomsko razširjenost bolezni in ne kirurškega stadija,
razdeli invazivni RMV v 4 stadije. Tumor, ki je omejen le na maternični vrat, opredelimo
kot stadij I, s tem, da invazivna rast v maternično telo ne spremeni stadija. V stadij II so
razvrščeni karcinomi materničnega vratu, ki se širijo zunaj maternice, vendar ne do
medenične stene, in/ali se širijo v noţnico (zgornji dve tretjini). V primeru, ko se tumor širi
do medenične stene in/ali povzroča hidronefrozo ali afunkcijo ledvic, bolezen opredelimo
kot stadij III. Stadij IV vključuje tumorje, ki se širijo zunaj male medenice in/ali rastejo
infiltrativno v mehur in/ali rektum (Uršič Vrščaj, 2009).
Histološko je daleč najpogostejši tip RMV ploščatocelični karcinom (80–90 %), sledita mu
adenokarcinom (10–15 %) in adenoskvamozni karcinom (Bračko in Strţinar, 2012).
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Pri določanju histološkega tipa tumorja uporabljamo klasifikacijo Svetovne zdravstvene
organizacije (SZO), angl. World Health Organization (WHO), ki invazivne epitelijske
tumorje deli na naslednje tipe in podtipe (Tavassoli in sod., 2003):
Ploščatocelični (skvamozni) tumorji:
Ploščatocelični karcinom brez drugih oznak (BDO):
neporoţenevajoči,
verukozni,
poroţenevajoči,
bradavičasti,
bazaloidni,
papilarni,
limfoepiteliomu podobni,
skvamoznotranzicionalni.
Ţlezni tumorji:
Adenokarcinom:
mucinozni adenokarcinom:
endocervikalni,
pečatnocelični karcinom,
adenokarcinom »minimal deviation«,
intestinalni,
viloglandularni.
mezonefrični adenokarcinom,
svetlocelični adenokarcinom,
serozni adenokarcinom,
endometrioidni adenokarcinom.

Drugi karcinomi:
Adenoidni bazalni karcinom
Adenoskvamozni karcinom:
varianta »glassy cell«.
Adenoidno cistični karcinom
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Nevroendokrini tumorji:
atipični karcinoid,
karcinoid,
velikocelični nevroendokrini karcinom,
drobnocelični karcinom,
Nedeferencirani karcinom.
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1.4.1 Klasifikacija raka materničnega vratu
Tabela 2: TNM- in FIGO-klasifikacija raka materničnega vratu (Sobin in sod., 2009)

FIGO- Kirurško-patološke ugotovitve
Stadij
Primarnega tumorja se ne da oceniti.
Ni dokazov o primarnem tumorju.
Karcinom in situ (preinvazivni karcinom).
I
Karcinom, omejen na maternični vrat (širjenje na telo maternice se ne
upošteva).
T1a
IA
Invazivni karcinom, ki ga lahko odkrijemo le z mikroskopom, z
najglobljim vraščanjem ≤ 5 mm in največjo širino ≤ 7 mm. Vse
mikroskopsko vidne lezije – četudi gre mikroskopsko le za povrhnjo
invazijo – so T1b/IB.
T1a1
IA1
Izmerjeno vraščanje v stromo ≤ 3 mm v globino in širina ≤ 7mm.
T1a2
IA2
Izmerjeno vraščanje v stromo od 3 do 5 mm s širino ≤
7 mm.
T1b
IB
Klinično vidne spremembe, omejene na maternični vrat, ali
mikroskopska lezija, večja od stadija T1a2/IA2.
T1b1
IB1
Klinično vidna lezija velikosti ≤ 4 cm.
T1b2
IB2
Klinično vidna lezija v velikosti > 4 cm.
T2
II
Karcinom se širi zunaj maternice, toda ne v medenično steno ali v
spodnjo tretjino noţnice.
T2a
IIA
Tumor brez vraščanja v parametrije.
T2a1
IIA1
Klinično vidna lezija velikosti ≤ 4 cm.
T2a2
IIA2
Klinično vidna lezija velikosti > 4 cm.
T2b
IIB
Tumor vrašča v parametrije.
T3
III
Tumor se širi do medenične stene, vključuje spodnjo tretjino noţnice ali
povzroča hidronefrozo ali afunkcionalno ledvico.
T3a
IIIA
Tumor vključuje spodnjo tretjino noţnice brez širjenja do medenične
stene
T3b
IIIB
Tumor razširjen do medenične stene ali povzroča hidronefrozo oz.
afunkcionalno ledvico.
T4
IVA
Tumor se širi v mehur ali rektum ali se širi zunaj medenice.
Opomba: bulozni edem ni dovolj, da tumor klasificiramo kot T4.
Invazijo v sluznico mehurja ali danke je treba histološko potrditi.
Regionalne limfne bezgavke (N)
NX
Regionalne bezgavke se ne dajo določiti.
N0
Ni regionalno metastatskih bezgavk.
N1
IIIB
Regionalno metastatske bezgavke.
Oddaljene metastaze (M)
M0
Ni oddaljenih metastaz.
M1
IVB
Prisotne oddaljene metastaze (sem uvrščamo tudi metastaze ingvinalnih
ali paraaortnih bezgavk) in prizadetost peritoneja z izjemo metastaz na
pelvični serozi. V to kategorijo ne uvrščamo metastaz v noţnici, na
pelvični serozi in adeksih.
TNMkategorija
TX
T0
Tis
T1
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Tabela 3: Stadiji TNM (Sobin in sod., 2009)

Stadij
I
IA
IA1
IA2
IB
IB1
IB2
II
IIA
IIA1
IIA2
IIB
III
IIIA
IIIB
IVA
IVB

T
T1
T1a
T1a1
T1a2
T1B
T1b1
T1b2
T2
T2a
T2a1
T2a2
T2b
T3
T3a
T3b
T1, T2, T3
T4
Katerikoli T

N
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Katerikoli N
N1
Katerikoli N
Katerikoli N

M
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Na sliki 8 so predstavljeni stadiji RMV.

Slika 8: Stadiji RMV (Hpvvaccination, 2014)
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1.5 Osnove zdravljenja
Za prognozo in izbiro najprimernejšega zdravljenja je najpomembnejši stadij bolezni,
poleg njega pa še histološki tip tumorja, patohistološki gradus, velikost tumorja z globino
invazije in horizontalno razširjenostjo, prisotnost limfovaskularne invazije, radikalnost
morebitne resekcije, vraščanje v sosednje organe. O najoptimalnejšem zdravljenju se za
posamezno bolnico odloča na multidisciplinarnem konziliju, v sestavi kirurg ginekolog,
internist onkolog, onkolog radioterapevt in patolog. Pri intraepitelijskem karcinomu je
priporočeno zdravljenje ekscizija z diatermično zanko ali s klasično konizacijo. Pri
invazivnem raku v stadiju IA praviloma zadošča manjše kirurško zdravljenje. Pri odločitvi
o vrsti kirurškega zdravljenja RMV v stadiju IA upoštevamo priporočila, ki so jih izdelali
na Ginekološki kliniki v Ljubljani, ki temeljijo na točkovanju, upoštevajoč patomorfološke
kriterije, kot so celični tip karcinoma, mitotična aktivnost, tip invazije, obrambna reakcija,
invazija v ţile in globina invazije. Glede na skupno število točk je lahko priporočena
konizacija, vaginalna ali abdominalna histerektomija (z vaginalno manšeto ali brez nje) oz.
abdominalna histerektomija z limfadenektomijo (z vaginalno manšeto ali brez nje). Cilj
sodobnega kirurškega zdravljenja zgodnjih stadijev RMV je ob optimalnem zdravljenju
povzročiti čim manj škodljivih posledic za bolnico, zato lahko v posebnih primerih
maternico ohranimo (ţelja po rojevanju) in konizaciji pridruţimo še limfadenektomijo. V
primerih prisotnih dodatnih negativnih napovednih dejavnikov bolnice dodatno zdravimo
pooperativno z obsevanjem z ali brez sočasne kemoterapije. Negativni napovedni
dejavniki, ki povečajo verjetnost nastanka oddaljenih zasevkov ali lokalne ponovitve
bolezni, so globina invazije in površinska razširjenost, limfo- in vaskularna invazija,
neradikalnost operacije, določeni celični tip raka in nekateri novejši biološki napovedni
dejavniki, ki napovedujejo večjo agresivnost malignoma. V primeru stadija bolezni IB
bolnicam praviloma svetujemo radikalno operacijo z odstranitvijo maternice in področnih
bezgavk (Wertheim-Meigs-Novakova operacija). Tudi pri teh bolnicah se uporablja
dopolnilno zdravljenje z radiokemoterapijo v primeru prisotnih negativnih napovednih
dejavnikov, kot so velikost tumorja > 4 cm, globoka invazija v cervikalno stromo in
prisotna limfovaskularna invazija. V stadiju IB je kirurgiji primerljivo zdravljenje z
obsevanjem z/brez kemoterapije. Obsevanje s kemoterapijo je metoda izbora zdravljenja
pri bolj napredovalih stadijih bolezni, brez oddaljenih zasevkov. Pri stadiju IVB se
uporablja le ustrezno paliativno zdravljenje. Lahko se posluţujemo paliativnega kirurškega
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posega, sistemske terapije ali obsevanja, odvisno od bolničinih teţav (Uršič Vrščaj 2009,
Smrkolj in sod., 2012b).
Pri napredovalih RMV z veziko-vaginalno fistulo ali rekto-vaginalno fistulo se
posluţujemo kirurškega posega z derivacijo urina ali blata za izboljšanje kakovosti
ţivljenja. S kirurškim posegom se lahko izognemo neţelenim zapletom z okuţbo med
zdravljenjem (v skrajnih primerih, z nacepljeno sepso) in s tem manj učinkovitemu
zdravljenju zaradi dodatnega propadanja bolnice (Fras, 2012).

V primeru nastanka popolne zapore blata (ileusa), ki se ne malokdaj pojavi ob
napredovalem RMV, pa je potreben urgenten kirurški poseg. V nekaterih primerih
napredovalega RMV so namreč v mali medenici ukleščene vijuge ozkega ali celo debelega
črevesa, dodatni edem med obsevanjem pa privede do razvoja ileusa (Fras, 2012).
Najpogostejša kirurška posega sta obvod vijug ukleščenega ileuma ali derivacija blata prek
stome (Penalver in sod., 1987).
Podporni (reševalni) in paliativni kirurški posegi omogočajo zmanjšati simptome bolezni,
neţelene učinke zdravljenja ali druge zaplete. Gre za posege, ki omogočajo izboljšati
kakovost ţivljenja bolnice, kjer je specifično onkološko zdravljenje ţe izčrpano (Fras,
2012).
Bolnice z oddaljenimi zasevki ali bolnice s slabšim splošnim stanjem, ki ne dopušča
radikalnega obsevanja, lahko zdravimo s paliativnim obsevanjem. Pri paliativnem
obsevanju je zdravljenje namenjeno lajšanju teţav ali bolečin, ki jih povzročajo primarni
tumor ali zasevki v centralnem ţivčnem sistemu, kosteh in drugih delih telesa. Odločitev o
tehniki, indikacijah, frakcionaciji in dozi paliativnega obsevanja je individualna. Običajno
se izbere manj dnevnih odmerkov z višjo dnevno dozo (Petrič, 2012).
RMV spada med rake, ki so zmerno občutljivi na danes znane citostatike. Pri odločanju za
uvedbo sistemskega zdravljenja metastatske bolezni je treba upoštevati stanje zmogljivosti
bolnice, njene sočasne bolezni, teţave po predhodni sistemski terapiji, simptome in znake
njene bolezni, pričakovanje bolnice in pričakovane neţelene učinke sistemskega
zdravljenja. Šele po obravnavi vseh navedenih dejstev sledi razgovor z bolnico in
odločanje o uvedbi sistemskega zdravljenja (Cerar, 2012). Tarčnih zdravil, ki bi jih lahko s
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pridom uporabljali pri zdravljenju RMV, še ni, potekajo pa številne raziskave z namenom
najti najoptimalnejše sistemsko zdravljenje za bolnice z oddaljenimi zasevki RMV.

1.5.1 Radioterapija
Radioterapija (RT) je skupaj s kirurgijo in sistemskim zdravljenjem ena izmed treh najbolj
pogosto uporabljanih metod zdravljenja raka. Podobno kot pri kirurgiji gre za lokalno
zdravljenje. Cilj radioterapije je apliciranje natančno določenega odmerka sevanja na ţe
prej določen tarčni volumen tkiva oz. tumorja ob čim manjši okvari zdravih tkiv v
neposredni okolici. Rezultat je uničenje tumorja (kurativno obsevanje) in ozdravitev
bolnice ali omilitev in odprava motečih znakov in simptomov bolezni, kar naj bi v prvi
vrsti izboljšalo kakovost preostalega bolnikovega ţivljenja (paliativno zdravljenje) (Strojan
in sod., 2009).
Uporabljamo ionizirajoče sevanje, ki ga opredelimo kot sevanje, ki ima dovolj visoko
energijo, da pri interakciji s snovjo povzroči ionizacije. V atomu pride do izbitja
orbitalnega elektrona, zato se spremenita njegova struktura in reaktivnost. Čeprav pri
ionizaciji prihaja samo do interakcije z elektroni v atomih, to povzroči veriţno reakcijo, ki
privede do prekinitev vezi med molekulami in spremembe v biokemičnih poteh. Vse
našteto vpliva na delovanje organa, celice kot tudi na celotno telo. Sevalna poškodba se
prične z absorpcijo energije v biološki snovi, kar vodi do ionizacije. To je fizikalna faza, ki
je zelo kratek dogodek (10-12s). V naslednji, kemični fazi ionizirani atomi in molekule
reagirajo z drugimi celičnimi sestavinami v zelo hitrih kemijskih reakcijah. V postopku
ionizacije prihaja do prekinitev kemičnih vezi v molekulah in nastanka prostih radikalov.
Vsi ti dogodki, ki sledijo, sodijo v biološko fazo. Tako nastale poškodbe v organskih
makromolekulah, predvsem DNK, poskušajo celični popravljalni mehanizmi popraviti. Če
popravilo ni uspešno, lahko pride do sprememb v delovanju celic, do mutacij DNK ali
smrti celic (Serša, 2009). Obsevanje torej ubije rakave celice, ker nepopravljivo poškoduje
DNA (McMillan in Steel, 1997). Biološki učinek ionizirajočega sevanja je v prvi vrsti
posledica interakcij z biološkimi makromolekulami: nukleinskimi kislinami, ogljikovimi
hidrati, beljakovinami in maščobami. Poškodba katerekoli od teh molekul lahko vpliva na
delovanje celice, pri čemer so najpomembnejše poškodbe DNK, ki je kritična tarča.
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Ionizacija v tkivu je naključni dogodek. Govorimo lahko le o verjetnosti, da bo prišlo do
poškodbe kritične tarče, tj. molekule DNK (Serša, 2009).
Celice malignih tumorjev se po nekaterih lastnostih ločijo od zdravih celic, kar s pridom
izkoriščamo pri obsevanju. Ena od osnovnih razlik je zelo hitra delitev rakavih celic, zaradi
česar so mnogo bolj občutljive na obsevanje kot zdrave celice. Različne vrste rakavih celic
so na obsevanje različno občutljive. Celo istovrstni tumorji se medsebojno razlikujejo po
bioloških značilnostih in so zaradi tega različno občutljivi na obsevanje. Med frakcionirano
terapijo (obsevanjem) se v tkivih dogaja veliko procesov (Steel et al., 1989):
radiacijska občutljivost,
repopulacija,
reoksigenacija,
redistribucija,
poprava sevalnih poškodb.
Na obsevanje so bolj občutljive celice, ki so oksigenirane oz. dobro preskrbljene s kisikom.
Ostanejo celice s slabšo preskrbo s kisikom (hipoksične), ki se čez čas oksigenirajo, saj so
bliţje ţili in s tem tudi izvoru kisika. Ob naslednjem odmerku (frakciji) obsevanja se
proces ponovi (Horsman, 1997).

Obsevanje je pri RMV pomembna metoda zdravljenja, saj se uporablja kot dopolnilno
zdravljenje po operaciji (adjuvantno zdravljenje) ali kot samostojna metoda zdravljenja
(radikalno zdravljenje). Z namenom izboljšati učinkovitost zdravljenja obsevanje pogosto
kombiniramo s sočasno kemoterapijo. Obsevanje je lahko kurativno ali radikalno, kjer je
namen zdravljenja ozdravitev bolnice, ali paliativno, kjer bolnici z obsevanjem lajšamo
teţave, ki jih povzročajo tumor ali oddaljeni zasevki.
Glede na vrsto RT ločimo:
teleradioterapijo (izvir je zunaj telesa; linearni pospeševalnik), (slika 9);
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Slika 9: Linearni pospeševalnik za obsevanje RMV (Osebni arhiv, 2014)

brahiterapijo (izvor je v telesu bolnice), delimo jo na:
-

implantacijsko brahiterapijo (izvir vstavljen v tumor),

-

intrakavitarno oz. intraluminalno brahiterapijo (izvir je v bliţnji votlini oz.
lumnu).

Na sliki 10 je aparat za implantacijsko in intrakavitarno brahiterapijo

Slika 10: GammaMedplusTM iX afterloader PDR (Medicalexpo, 2014)

1.5.2 Sočasno zdravljenje s citostatiki
Delovanje sistemskih zdravil (kemoterapija) je usmerjeno v preprečevanje delitve rakastih
celic, njihov propad in posledično preprečitev rasti tumorja oziroma zasevanja v oddaljene
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organe. Delovanje večine običajnih citostatikov temelji na preprečevanju delitve celic,
zaradi česar so poleg rakastih celic prizadete tudi normalne celice, zlasti tiste, ki se hitro
delijo (celice kostnega mozga in sluznic). Cilj pri iskanju primernega zdravila je najti
optimalno učinkovino, ki kar najbolj zavira delitev rakastih celic, a le minimalno vpliva na
zdrave celice. Nagel napredek pri poznavanju biologije normalnih in rakastih celic in
dejavnikov, ki nadzirajo rast rakasti celici, je omogočil nov pristop k oblikovanju bolj
selektivnih protitumorskih učinkovin. Novo odkrite učinkovine izrabljajo razliko med
rakastimi in normalnimi celicami in so usmerjene proti znanim tarčam znotraj in v okolici
rakaste celice. Kot primerne tarče se štejejo vsi dejavniki, ki so v rakasti celici drugačni kot
v normalni celici in ki so pomembno vpleteni v delitev rakaste celice, njeno prodiranje v
druga tkiva in zasevanje. Klasični kemoterapevtiki učinkujejejo večinoma na sintezo
molekul v celici, kot so deoksiribonukleinska kislina (DNK), ribonukleinska kislina (RNK)
in beljakovine, ali na njihovo delovanje. Če je učinek kemoterapevtika na sintezo ali
delovanje makromolekul v rakasti celici dovolj močan, del rakastih celic propade bodisi
zaradi neposrednega učinka kemoterapevtika na celico ali zaradi sproţenja mehanizmov
programirane celične smrti (procesi staranja, diferenciacije, apoptoze). Zaradi delovanja
enega odmerka kemoterapevtika odmre le del celic, zato je treba odmerke ponavljati z
namenom nadaljnega zmanjšanja števila rakastih celic (Jezeršek Novakovič, 2009). Veliko
bolj obetavno je zdravljenje s tarčnimi zdravili, kjer vplivamo na tiste mehanizme v
maligni celici, ki so spremenjeni, torej značilni za maligno celico. Na ta način selektivno
vplivamo le na maligne celece, ne pa na zdrave celice, ki teh tarč nimajo. Za zdravljenje
RMV na ţalost v tem trenutno še nimamo primernega tarčnega zdravljenja, so pa v ta
namen v teku številne raziskave.

1.6 Sledenja bolnikov po radikalnem zdravljenju
Po ohranitveni operaciji RMV je potrebno skrbno sledenje bolnice z namenom zgodnjega
odkritja morebitne ponovitve bolezni. Po obseţnejši Wertheim-Meigs-Novakovi operaciji
pa pri bolnicah opravimo prvi ginekološki pregled po dveh mesecih, vključno z
ultrazvokom, testi ledvične funkcije in krvno sliko, kasneje opravljamo preglede na vsake
štiri mesece. Po obsevalni terapiji opravljamo klinični in ginekološki pregled na vsake tri
mesece s testom PAP in z ultrazvočnim pregledom (Uršič Vrščaj, 2009).
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Poenotenega mnenja ali opravljenih raziskav o optimalnem načinu sledenja bolnic z RMV
po zdravljenju v svetovnem merilu ni. Odvzem citološkega brisa po ohranitvenih
operacijah se po zaključenem zdravljenju najpogosteje priporoča prvi dve leti vsakih 6
mesecev, nato enkrat letno. Podatki kaţejo, da je vrednost citološkega brisa kot samostojne
metode za odkrivanje ponovitve bolezni pri asimptomatskih bolnicah po zdravljenju RMV
majhna, zato pa je toliko bolj pomembna kakovostna klinična presoja. Pomembna pa je
tudi edukacija bolnic glede simptomov, ki bi lahko kazali na ponovitev bolezni. Dodatne
preiskave, kot so rentgensko slikanje, krvni pregledi, biokemične preiskave krvi, dušični
retenti itd., so indicirane glede na način zdravljenja, simptome, lokalni status in splošno
stanje. Pri bolnicah, ki imajo visoko tveganje za lokoregionalni recidiv (centralno ali paraaortno), so preiskave, kot so MR (magnetna resonanca), CT (računalniška tomografija),
PET-CT (pozitronska emisijska tomografija-računalniška tomografija), lahko koristne za
odkrivanje asimptomatske recidivne bolezni, ki bi lahko bile potencialno ozdravljive
(Baškovič in sod., 2012).
Uporaba vaginalnih dilatatorjev pri bolnicah po obsevanju medenice je priporočljiva, ker
preprečuje nastanek stenoze in omogoča spolne odnose (Baškovič in sod., 2012).
Bolnice po zdravljenju RMV sodijo v skupino z višjim tveganjem za pojav sekundarnih
rakov, ki nastanejo kot posledica okuţbe s HPV. Bolnice, ki so bile zdravljene z
obsevanjem, naj bi imele višje tveganje za pojav rakov na organih v obsevanem območju
(mehur, kolon, rektum, analni kanal), zato je priporočena pozornost glede pojava
morebitnega sekundarnega raka (Baškovič in sod., 2012).

Po radikalnem obsevanju je ob vsaki kontroli pri onkologu radioterapevtu predvidena
kontrola laboratorijskih izvidov (krvna slika, biokemija, dušični retenti), 3–6 mesecev po
zdravljenju pa je predvidena MR-preiskava medenice (za oceno lokoregionalnega stanja
(Baškovič in sod., 2012).

1.7 Nadomestno hormonsko zdravljenje
Podatkov, ki bi dokazovali, da estrogen pospeši obnovitev skvamoznega raka materničnega
vratu, raka zunanjega spolovila ali raka noţnice, ni. Ţenske, pri katerih so izraţeni
simptomi pomanjkanja estrogenov kot posledica odstranitve obeh jajčnikov, lahko
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prejemajo nadomestne hormone. Bolnice, pri katerih histerektomija ni bila opravljena,
morajo poleg estrogenov dobivati tudi progestagene, ciklično ali kontinuirano (Uršič
Vrščaj, 2009).

1.8 Učinki zdravljenja z obsevanjem
Učinke radioterapije pri zdravljenju rakov rodil razpoznamo kot takojšnje, zgodnje ter
pozne, odvisno od tega, kdaj se pojavijo. Gre za neţelene učinke obsevalnega zdravljenja,
zato moramo pri odločitvi zdravljenja z obsevanjem upoštevati (Fras, 2008):
1. različnost normalnih tkiv ter kritične odmerke sevanj za organe v mali medenici,
2. različnost terapevtskih postopkov in njihovih kombinacij,
3. moţnost hujših zapletov,
4. pojav in razvoj neţelenih učinkov med obsevanjem in po njegovem zaključku.

1.8.1 Neželeni učinki zdravljenja z obsevanjem
Poznamo akutne neţelene učinke obsevanja, ki se lahko pojavijo ţe med obsevanjem in
trajajo do okvirno 3 mesece po zaključenem obsevanju, ter kronične neţelene učinke
sevanje, ki se praviloma pojavijo po 3 mesecih od zaključka obsevanja. Za prve velja, da
njihova intenziteta po zaključku obsevanja pada, za druge pa intenziteta narašča s časom
od zaključka zdravljenja (Dörr, 2009).
Z razvojem radioterapije in uvajanjem večjih odmerkov sevanja z namenom ozdravitve ali
zazdravitve rakavega procesa so poobsevalne okvare razvrstili v pet stopenj (gradus),
(Chassagne in sod., 1993):
G0: Zapletov ni, lahko so samo akutni reverzibilni simptomi ali znaki, ki ne vplivajo na
potek načrtovanega zdravljenja.
G1: Blagi zapleti so tisti, ki povzročijo manj izrazito okvaro, vendar lahko ţe funkcijske
motnje.
G2: Zmerno izraţeni zapleti so tisti, ki motijo funkcijo občasno ali trajno.
G3: Hudi zapleti:
a) katerikoli akutni ali kronični simptomi ali znaki, ki ţe sami zase ogroţajo ţivljenje,
b) katera koli trajna in huda okvara tkiva in/ali organa.
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G4: Dokumentirana smrt kot posledica primarnega zdravljenja zaradi zapletov zdravljenja
ali pa kot zaplet pri zdravljenju vseh spremljajočih zapletov.
S sodobnimi radioterapevtskimi tehnikami so zapleti praviloma blagi. Poleg teţnje, da na
določen tarčni volumen (tumor) damo zadostno dozo sevanja, striktno upoštevamo tudi
toleranco sosednjih zdravih tkiv, ki se jim lahko z novejšimi tehnikami tudi ustrezno
izognemo. Na ta način sosednja zdrava tkiva prejmejo čim manjšo, zanje še sprejemljivo
dozo, ki ne povzroča resnejših neţelenih učinkov za bolnika. V preteklosti, ob uporabi
zastarelih obsevalnih tehnik, je bilo neţelenih učinkov zdravljenja bistveno več. Posledice
zdravljenja ginekoloških rakov z radioterapijo so bile lahko izraţene na koţi, prebavilih,
sečilih in spolnih organih. Zapleti na ţilah, perifernih ţivcih in krvotvornem tkivu so manj
izraţeni ali jih celo ne prepoznamo. Redki so tudi zapleti na kosteh medeničnega obroča
(Fras, 2008).
Akutni učinki sevanja se običajno začnejo z ţilnimi spremembami, vidnimi kot rdečina v
področju obsevanja, ki jo spremljajo vnetne spremembe. Odgovor na obsevanje je
pomanjkanje funkcionalnih celic, ki temeljijo na nezadostni celični oskrbi in stalni
diferenciaciji. Celična smrt je prevladujoči odgovor na obsevanje. Interakcija te faze z
ţilnimi spremembami ni popolnoma jasna. Progresivna hipoplazija spodbuja sekundarne
reakcije. Izboljšanje stanja temelji na preţivelih matičnih celicah, ki lahko okvaro
praviloma popravijo z nastankom novih celic (Joiner in van der Kogel, 2009).
Kronični učinki sevanja temeljijo na zapletenem patofiziološkem procesu. Sevanje
povzroči različne spremembe, kot so celična smrt parenhimskih celic, diferenciacija pri
fibroblastih in izguba kapilar zaradi okvare ţilnih endotelnih celic. Vse te celice kakor tudi
makrofagi sodelujejo z različnimi citokini in rastnimi faktorji. Skupen odgovor se odrazi v
napredujoči poškodbi parenhima in morebitni izgubi funkcije tkiva v obsevalnem
volumnu. Klinične posledice so odvisne od zgradbe organa in obsevanega volumna (Joiner
in van der Kogel, 2009).
Odgovor sečnega mehurja na obsevanje lahko razdelimo na zgodnje učinke, ki se običajno
pojavijo bodisi med ali v 3 mesecih po obsevanju, in pozne učinke, ki se pojavijo po več
kot 3 mesecih po zaključku obsevanja. Nekatere simptome in znake, ki se pojavijo v
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obdobju 3–6 mesecev po zaključku obsevanja, štejejo med subakutne neţelene učinke
sevanja (Marks, 1995, cit. po Rubin in Casarett, 1968).
Razlikovanje med akutnimi in kroničnimi neţelenimi učinki je pomembno tudi z vidika
njihovega nastanka in klinične manifestacije. Sprotno beleţenje in spremljanje neţelenih
učinkov zdravljenja je obvezni del dobre klinične prakse in poteka v skladu z
razvrstitvenimi lestvicami različnih mednarodnih organizacij in zdruţenj (Strojan, 2009).
Na pogostost pojavljanja in intenzivnost neţelenih učinkov radioterapije vplivata dve vrsti
dejavnikov:
1.) dejavniki, povezani z zdravljenjem: velikost dnevnega doznega odmerka, čas
trajanja obsevanja, sočasna aplikacija nekaterih kemoterapevtikov, kumulativna
tedenska in celokupna obsevalna doza ter odnos doza-volumen (kolikšen volumen
organa ali tkiva je obsevan z določeno dozo);
2.) dejavniki, povezani z bolnikom: občutljivost tkiv za nastanek obsevalne poškodbe
se med bolniki razlikuje. Enako intenzivno in tehnično enako izvedeno obsevanje
lahko pri različnih bolnikih zaradi individualne različne občutljivosti povzroči
neţelene učinke različnih stopenj, kar kaţe na vlogo genetičnih dejavnikov. Drugi
od bolnika odvisni dejavniki, ki vplivajo na nastanek obsevalne poškodbe, so
kajenje, starost, prehrambene navade, pridruţene bolezni (npr. arterijska
hipertenzija, sladkorna bolezen ali revmatoidni artritis), obstoječe funkcionalne
okvare obsevanih organov, koncentracija hemoglobina v krvi idr. Lajšanje akutnih
in kroničnih posledic obsevanja je nujni del obravnave bolnika. Omogoča, da je
kakovost bolnikovega ţivljenja po obsevanju optimalna oziroma čim boljša
(Strojan, 2009).
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2 PREGLED LITERATURE
Danes merilo za uspešno zdravljenje ni samo preţivetje bolnic, ampak tudi kakovost
njihovega ţivljenja po zdravljenju. Vse večjo pozornost posvečamo tudi ohranitvi funkcij
medeničnih organov (mehur, črevo, spolna funkcija) pri mlajših bolnicah in tudi ohranitvi
rodne sposobnosti (Smrkolj in sod., 2011).

Landoni s sod. (1997) navaja, da je pri 158 bolnicah s potrjeno diagnozo RMV, ki so se
zdravile z radioterapijo, imelo 19 bolnic zmerne do hude neţelene učinke (G2-G3).
Hidroureteronefrozo so ugotovili pri 8 bolnicah. Teţave z mehurjem (cistitis, stresna
inkontinenca) pa so ugotovili pri 8 bolnicah.
Parkin s sod. (1988) poroča, da je pri 40 zdravljenih bolnicah s povprečno starostjo 57 let
(53,6–60,4) 10 bolnic imelo neţelene učinke obsevanja gradus (G) 1, 14 bolnic G2, 15
bolnic G3 in 1 bolnica G4. Teţave so se razvile v medianem času 7,7 leta (7,2–8,2) od
zaključka obsevanja.
Rodrigus s sod. (1997) je analiziral pozne neţelene učinke pri 143 bolnicah z RMV,
obsevanih z dvema aplikacijama brahiradioterapije in z zunanjim obsevanjem.
Sedeminsedemdeset bolnic je imelo dve intrakavitarni aplikaciji s hitrostjo doze 0,54 Gy/h
in 66 bolnic s hitrostjo doze 1,07 Gy/h. Zaradi pričakovanega porasta zapletov pri višji
hitrosti doze je bila kasnejša doza na aplikacijo zniţana z 25 Gy na 20 Gy. Pozne sečne in
črevesne zaplete je imelo 49 od 77 bolnic iz prve in 46 od 66 bolnic iz druge skupine. V
petih letih po obsevanju je imelo pozne urinarne zaplete 16,9 % bolnic iz prve skupine in
24,1 % iz druge skupine. Ta študija poudarja pomembnost hitrosti doze brahiterapije pri
RMV na pozne zaplete zdravljenja.
Stryker s sod. (1988) je pri 132 bolnicah zabeleţil 9 % incidenco fistul in 14 % incidenco
G2 in G3 zapletov po obsevanju s 50 Gy ali več na celotno medenico (1,8 Gy/dan),
kombinirano z brahiterapijo.
Fras (1995) navaja, da so od 43 opazovanih bolnic imele 3 bolnice blage ali občasne
poobsevalne teţave. Med bolnicami s teţjimi poobsevalnimi teţavami je imela ena bolnica
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hematourijo v kombinaciji z urinsko inkontinenco, veziko-vaginalna fistula se je razvila pri
dveh bolnicah, enostranska ureterna stenoza pri treh bolnicah in pri eni bolnici z
obojestransko ureterno stenozo je bil potreben kirurški poseg za razrešitev omenjene
teţave.
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3 NAMEN DELA IN HIPOTEZE
V magistrski nalogi smo raziskovali:
-

ali so imele bolnice z rakom materničnega vratu teţave pri odvajanju in zadrţevanju
vode ţe pred zdravljenjem, in

-

ali so imele bolnice teţave z odvajanjem vode zaradi obsevanja.

V skupini bolnic, ki so bile obsevane z višjo dozo, ki prvenstveno ustreza radikalnemu
zdravljenju, smo ugotavljali, kakšni so neţeleni učinki obsevanja na mehur. Iz medicinske
dokumentacije smo beleţili njihove teţave s spodnjimi sečili v fazi njihovega sledenja po
zdravljenju z obsevanjem.
Ob tem smo beleţili tudi teţave s sečili pred obsevanjem ter analizirali, ali obsevanje
vpliva oziroma povzroča poznejše zaplete z odvajanjem seča pri bolnicah.
Hipoteza: Obsevanje ne vpliva oziroma ne povzroča kasnejših zapletov z odvajanjem seča.
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4 METODE DELA
V retrospektivno analizo smo vključili 89 bolnic z rakom materničnega vratu, ki so bile v
obdobju 2005–2006 prvič obsevane z radikalno dozo, višjo ali enako 50 Gy, na
Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Omenjeno obdobje smo izbrali zaradi incidence in
sledenja

bolnicam

po

končanem

obsevanju.

Obsevanje

je

lahko

vključevalo

teleradioterapijo, brahiterapijo ali kombinacijo tele- in brahiterapije. Seznam bolnic smo
dobili iz Registra raka Republike Slovenije, ki se nahaja na Onkološkem inštitutu v
Ljubljani, in v programu Webdoctor pregledali njihove popise. Iz popisa bolezni smo
beleţili njihove teţave na sečilih pred pričetkom zdravljenja z obsevanjem, ob prvih dveh
kontrolah v času sledenja, tj. 3. mesec po zaključku zdravljenja z obsevanjem in 6. mesec
po zdravljenju z obsevanjem. Njihove teţave smo beleţili tudi v času več kot eno leto po
obsevanju oz. ob zadnji kontroli na Onkološkem inštitutu. Beleţili smo vse teţave spodnjih
sečil vseh gradusov (G1-G4). V pomoč pri beleţenju nam je bila SOMA (Proposed toxicity
scoring system) lestvica za mehur, sečnico in sečevod (Marks in sod., 1995).

Podatke smo vpisovali v tabelo v Excel. Ob tem smo zbirali tudi podatke o:
- starosti bolnic,
- predhodnih preiskavah na področju medenice,
- stadiju bolezni,
- histopatološki diagnozi,
- vrsti radioterapije,
- dozi radioterapije,
- začetku in koncu radioterapije ter trajanju zdravljenja z obsevanjem,
- času od končane RT do pojavitve teţav v dnevih.
Za izvedbo raziskave smo pridobili pozitivno soglasje Strokovnega sveta Onkološkega
inštituta v Ljubljani z dne 29. 9. 2014 ter pozitivno soglasje Komisije Republike Slovenije
za medicinsko etiko, št.: 152/06/14, z dne 23. 6. 2014. Z vso dokumentacijo smo ravnali po
načelih zaupnosti osebnih podatkov in se pri izvedbi študije drţali načel Helsinške
deklaracije ter Konvencije Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic v zvezi z
biomedicino.

28

4.1 Statistična analiza
V statistični analizi smo uporabili McNemarjev test, Spearmanov koeficient korelacije in
Wilcoxonov test za parne vzorce.

4.1.1 McNemarjev test
Za primerjavo deleţa bolnic s teţavami s spodnjimi sečili pred in po obsevanju je bil
uporabljen McNemarjev test (Altman, 1991), ki testira signifikantnost razlike med dvema
koreliranima deleţema, ko zaradi medsebojne koreliranosti podatkov ne moremo uporabiti
testa hi-kvadrat. Pri tem preizkusu predstavimo podatke v kontingenčni tabeli velikosti
2 × 2 (tabela 4).
Tabela 4: Kontingenčna tabela

obsevanjem

Teţave pred

Težave po obsevanju

DA

NE

DA

a

b

NE

c

d

Ničelna hipoteza H0 predpostavlja, da obsevanje ne vpliva na pogostost teţav s spodnjimi
sečili, kar je enakovredno pogoju b = c (število tistih, ki se jim je stanje po obsevanju
poslabšalo, je enako številu tistih, ki se jim je stanje po obsevanju izboljšalo). Alternativna
hipoteza H1 predpostavlja b≠c.
Pri McNemarjevem testu s kontinuitetno korekcijo izračunamo statistiko X2:

Ob veljavnosti ničelne hipoteze in ob zadostnem številu nediagonalnih elementov v tabeli
je X2 porazdeljen po porazdelitvi χ2 z eno prostostno stopnjo. Če je rezultat testa statistično
signifikanten, lahko zavrţemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno; v našem
primeru to dokazuje vpliv obsevanja na pogostost teţav s spodnjimi sečili. V nasprotnem
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primeru ne moremo zavreči ničelne hipoteze, v konkretnem primeru to pomeni, da na
podlagi rezultatov ne moremo sklepati na to, da obsevanje vpliva na pogostost teţav s
spodnjimi sečili.
Za izračun McNemarjevega testa smo uporabili funkcijo mcnemar.test() v programskem
paketu GNU R (R Core Team, 2013).

4.1.2 Spearmanov koeficient korelacije
Spearmanov koeficient korelacije je neparametrični kazalnik statistične soodvisnosti dveh
zveznih, diskretnih ali ordinalnih spremenljivk. Njegova vrednost pove, kako dobro je
mogoče zvezo med dvema spremenljivkama opisati z monotono funkcijo. Za izračun
Spearmanovega koeficienta korelacije smo uporabili funkcijo cor.test() z izbiro
method="spearman" v programskem paketu GNU R (R Core Team, 2013), ki upošteva
popravek zaradi izenačenih rangov (Hollander in sod., 2014).

4.1.3 Wilcoxonov test za parne vzorce
Wilcoxonov test za parne vzorce (angl. Wilcoxon matched pairs signed rank sum test) je
neparametrični test, s katerim ugotavljamo, ali se povprečni rang v dveh povezanih vzorcih
razlikuje. Wilcoxonov test za parne vzorce je analogen parnemu t-testu in uporaben v
primerih, ko predpostavke t-testa niso izpolnjene: (a) primerjani spremenljivki sta
definirani na ekvidistantni skali (največkrat sta spremenljivki kar zvezni); (b) pari so
naključno izbrani iz populacije; (c) populacija, iz katere smo vzeli vzorca, je normalno
porazdeljena. Wilcoxonov test za parne vzorce zahteva ob pogoju (b) le, da sta
spremenljivki definirani na ordinalni skali.
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5 REZULTATI
Mediana starost ob postavitvi diagnoze RMV je bila 56 let (31–85 let), (slika 11).

Slika 11: Histogram starosti bolnic

Devetinšestdeset (78 %) bolnic je bilo zdravljenih s kombinacijo tele- in brahiterapije, 18
(20 %) jih je bilo zdravljenih le s teleradioterapijo in 2 (2 %) le z brahiterapijo (slika 12).

Slika 12: Načini zdravljenja z obsevanjem

Glede na razširjenost bolezni je imelo 6 (7 %) bolnic stadij 1B1, 6 (7 %) stadij 1B2, 2 (2
%) stadij 2A, 23 (26 %) stadij 2B, največ, tj. 43 (48 %), stadij 3B, 7 (8 %) bolnic stadij 4A
in 2 (2 %) bolnici celo stadij 4B. Patohistološko so bili poroţenevajoči ploščatocelični
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karcinomi zastopani kar pri 70 (78,7%) bolnicah, ostale oblike so bile zastopane redkeje
(tabela 5).
Tabela 5: Značilnosti tumorjev

Značilnosti tumorjev
Celokupni stadij bolezni

Patohistološki tip

Število

%

1B1

6

7

1B2

6

7

2A

2

2

2B

23

26

3B

43

48

4A

7

8

4B

2

2

Ploščatocelični neporoţenevajoči

70

78,7

Ploščatocelični poroţenevajoči

7

7,9

Velikocelični

4

4,5

Papilarni

2

2,2

Adenoskvamozni

4

4,5

Adenokarcinom

1

1,1

Nediferenciran

1

1,1

Pred pričetkom zdravljenja z obsevanjem je imelo 34 (38,2 %) bolnic opravljeno
računalniško tomografijo za opredelitev razširjenosti bolezni, 20 (22,5 %) bolnic le UZ, 1
(1,1 %) celo magnetno resonanco, 34 (38,2 %) bolnic pa pred pričetkom obsevanja ni
imelo opravljenih slikovnih preiskav. Pri zadnjih se je načrtovalo obsevanje glede na
klinične najdbe pri ginekološkem pregledu ali glede na operacijski zapisnik (tabela 6).
Tabela 6: Vrste predhodnih preiskav na sečilih pred načrtovanjem obsevanja

Vrsta slikovne preiskave

Število

%

CT

34

38,2

MRI

1

1,1

UZ

20

22,5

brez slikovne preiskave

34

38,2
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Mediani čas zdravljenja z obsevanjem je bil 52 dni, povprečni čas 55,9 dni (razpon 15–151
dni). Predvsem pri dveh bolnicah, ki sta bili zdravljeni z brahiterapijo, je bil čas zdravljenja
podaljšan zaradi zdravljenja v več fazah.
Mediani čas sledenja po zaključenem zdravljenju z obsevanjem je bil 38 mesecev (1,5–99
mesecev). V času sledenja se je ena bolnica preselila v tujino, 5 bolnic pa ni prišlo na
kontrolo 6 mesecev po zaključenem zdravljenju, ena izmed njih je v vmesnem času umrla.
Pred pričetkom zdravljenja 57 (64 %) bolnic ni imelo teţav s spodnjimi sečili, ob prvi
kontroli, tj. 3 mesece po obsevanju, je bilo brez teţav 68 (76,4 %) bolnic, ob drugi kontroli,
tj. 6 mesecev po obsevanju, pa je bilo brez teţav s spodnjimi sečili 58 (65,2 %) bolnic,
vendar pa smo 6 bolnic izgubili iz sledenja (tabela 7).
Tabela 7: Težave pred začetkom zdravljenja in na 1. in 2. kontroli

Pred zdravljenjem

1. kontrola

2. kontrola

Brez teţav

57 (64 %)

68 (76,4 %)

58 (65,2 %)

Teţave

32 (36 %)

21 (23,6 %)

25 (28,1 %)

NP*

-

-

6 (6,7 %)

*NP: ni podatka
On natančnem pregledu bolnic s teţavami spodnjih sečil ugotavljamo, da so te od pričetka
zdravljenja do 1. kontrole po zdravljenju izginile pri 16 (18 %) bolnicah, pri 14 (15,7 %) so
ostale in pri 7 (7,9 %) so se pojavile nove. Pri primerjavi teţav, ki so jih bolnice navajale v
času sledenja, ugotavljamo, da so teţave izginile pri 6 (6,7 %) bolnicah, pri 11 (12,4 %) pa
so se na novo pojavile. Šest bolnic se zadnje kontrole ni udeleţilo, zato primerjava ni bila
mogoča.
Če analiziramo pojavnost teţav od pričetka zdravljenja in v času sledenja, lahko
ugotovimo, da so pri 18 (20,2 %) bolnicah ţe prisotne teţave s časom izzvenele, ostale so
pri 12 (13,5 %) bolnicah in na novo nastale po zdravljenju pri 13 (14,6 %) bolnicah. V
tabeli 8 je natančnejše predstavljena prisotnost teţav s spodnjimi sečili.
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Tabela 8: Prisotnost težav s spodnjimi sečili

Prisotnost teţav

Št.

%

Nikoli prisotne

40

45

Pred pričetkom zdravljenja

12

13,5

Ob 1. kontroli

5

5,6

Ob 2. kontroli

8

9

Ves čas

12

13,5

Pred pričetkom zdravljenja in ob 1. kontroli

1

1,1

Pred pričetkom zdravljenja in ob 2. kontroli

3

3,4

Ob 1. in 2. kontroli

2

2,2

NP*

6

6,7

5.1 Vpliv obsevanja na pogostost težav z urotraktom
Podatke o teţavah bolnic s spodnjimi sečili pred obsevanjem in ob 2. kontroli smo zbrali v
kontingenčni tabeli (tabela 9).
Tabela 9: Težave bolnic pred obsevanjem in ob 2. kontroli

obsevanjem

Teţave pred

Težave ob 2. kontroli
DA

NE

Vsota

DA

15

13

28

NE

10

45

55

Vsota

25

58

83

Izračunamo vrednost statistike X2 = 0,1739, ki jo primerjamo s kritično vrednostjo
porazdelitve χ2 z eno prostostno stopnjo ob 5 % tveganju, ki je 3,841 (Altman, 1991, tabela
B5). Ker velja 0,1739 < 3,841, ničelne hipoteze ne moremo ovreči (p = 0,6767). Kljub
temu da je število bolnic, ki se jim je stanje po obsevanju izboljšalo, večje od števila
bolnic, ki se jim je stanje po obsevanju poslabšalo (13/10), na osnovi danih podatkov ne
moremo zaključiti, da obsevanje ne vpliva na teţave bolnic s spodnjimi sečili.
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Alternativa testiranju hipoteze je izračun intervala zaupanja za razliko med deleţem bolnic
s teţavami s spodnjimi sečili pred obsevanjem in deleţem bolnic s teţavami ob drugi
kontroli, z izključitvijo 6 bolnic, za katere nimamo podatkov. Eno in drugo razmerje
izračunamo iz podatkov v tabeli 9.
deleţ bolnic s teţavami s spodnjimi sečili pred začetkom obsevanja:

deleţ bolnic s teţavami s spodnjimi sečili ob 2. kontroli:

Razlika med obema deleţema je enaka.

Za izračun intervala zaupanja izračunamo še standardno napako razlike deleţev:

Običajni 95 % interval zaupanja zajema pribliţno 1,96 standardne napake levo in desno od
razlike p1 – p2 oziroma [–0,0768, +0,1491]. Dejstvo, da interval zaupanja zajema tudi
točko 0, je enakovredno trditvi, da razlika p1 – p2 ni statistično značilna.

5.2 Pogostost težav na spodnjih sečilih glede na stadij bolezni
Tabela 10 predstavlja deleţ bolnic brez teţav s spodnjimi sečili pred začetkom obsevanja
glede na stadij bolezni po klasifikaciji FIGO. Pričakovano je, da je deleţ bolnic brez teţav
s spodnjimi sečili tem niţji, čim bolj je bolezen napredovala; bolnice v stadiju 1B in 2A so
brez teţav. Tudi Spearmanov koeficient korelacije med stadijem bolezni in deleţem bolnic
brez teţav kaţe močno negativno povezanost: ρ = –0,9276 (p = 0,008).
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Tabela 10: Pogostost težav na spodnjih sečilih glede na stadij bolezni

Stadij bolezni Delež bolnic brez težav %
1B

9/9

100

2A

2/2

100

2B

18 / 23

78,3

3B

25 / 40

62,5

4A

0/7

0

4B

1/2

50

5.3 Pogostost težav s spodnjimi sečili glede na tehniko
radioterapije
Tabela 11 prikazuje deleţ bolnic brez teţav s spodnjimi sečili ob 2. kontroli v odvisnosti
od tehnike radioterapije, s katero so bile zdravljene.
Tabela 11: Pogostost težav s spodnjimi sečili glede na tehniko radioterapije

Vrsta radioterapije Skupaj bolnice Bolnice brez težav Delež bolnic brez težav
Samo TRT

17

6

35 %

Samo BRT

1

1

100 %

TRT + BRT

65

51

78 %

Če pustimo ob strani skupino, obsevano zgolj z brahiterapijo, v kateri je ena sama bolnica,
lahko podobno kot prej preostale podatke predstavimo v kontingenčno tabelo (tabela 12).

Tehnika obsevanja

Tabela 12: Kontingenčna tabela pogostosti težav s spodnjimi sečili glede na tehniko radioterapije

Težave ob 2. kontroli
DA NE Vsota
TRT

6

17

TRT + BRT 14 51

65

Vsota

11

25 57

82
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Razlika med obema deleţema je enaka.

Za izračun intervala zaupanja izračunamo še standardno napako razlike deleţev:

Običajni 95 % interval zaupanja zajema pribliţno 1,96 standardne napake levo in desno od
razlike p1 – p2 oziroma [–0,2023, +0,0072]. Vidimo torej, da razlika p1 – p2 ni statistično
značilna.
Rezultat, čeravno ni statistično pomemben, kaţe na prednost dodatne brahiterapije, je
potencialno zavajajoč, ker ne upošteva, da so bile v posameznih skupinah zajete bolnice z
različno napredovalo boleznijo. Tabela 13 prikazuje porazdelitev bolnic po stadiju FIGO
glede na vrsto radioterapije, s katero so bile zdravljene.

Tabela 13: Porazdelitev bolnic po stadiju FIGO glede na vrsto radioterapije, s katero so bile
zdravljene

Stadij FIGO Samo TRT Samo BRT TRT + BRT
1B

2

1

6

2A

0

0

2

2B

3

0

20

3B

7

0

33

4A

4

0

3

4B

1

0

1

Opazimo lahko, da porazdelitev bolnic po stadijih FIGO variira od skupine do skupine. Če
pustimo ob strani skupino bolnic, zdravljenih izključno z brahiterapijo, lahko vidimo, da je
med bolnicami s stadijema 2B in 3B deleţ bolnic, zdravljenih izključno s teleradioterapijo,
nizek (13 % oziroma 17,5 %), med bolnicami s stadijema 4A in 4B pa visok (57 %
oziroma 50 %). Vprašamo se lahko, ali lahko odstopanje med porazdelitvama bolnic po
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stadijih, zdravljenih samo s TRT ter s kombinacijo TRT in BRT, pripišemo naključju. Za
oceno vzamemo Wilcoxonov test za parne vzorce (tabela 14).

Tabela 14: Wilcoxonov test za parne vzorce

Stadij n1 n2

n1-n2

|n1-n2|

r

rs

1B

2

6

-4

4

3

-3

2A

0

2

-2

2

2

-2

2B

3

20

-17

17

4

-4

3B

7

33

-26

26

5

-5

4A

4

3

1

1

1

1

4B

1

1

0

0

--

--13

Dobljeno vrednost statistike W = 13 primerjamo s tabelirano vrednostjo kritične vrednosti
W za N = 5, ki je enaka 15. Na osnovi tega rezultata ne moremo s 95 % gotovostjo ovreči
ničelne hipoteze, da sta povprečna ranga obeh skupin enaka in je razlika med njima zgolj
posledica naključnih odstopanj. Kljub navidezno veliki razliki v porazdelitvi med
skupinami bolnic, zdravljenimi samo s TRT in kombinacijo teleradioterapije in
brahiradioterapije nismo mogli statistično dokazati hipoteze, da gre za sistematično
uvrščanje bolnic z manj napredovalo boleznijo v skupino, zdravljeno s kombinacijo TRT
in BRT.
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6 RAZPRAVA
Obsevanje je utečena metoda zdravljenja pri bolnicah z RMV. Uporablja se lahko kot
samostojna metoda zdravljenja ali v kombinaciji z operacijo in/ali sočasno kemoterapijo.
Najpogosteje uporabljamo teleradioterapijo v kombinaciji z brahiterapijo, kot je bilo tudi v
naši skupini bolnic, kjer se je z omenjeno kombinacijo zdravilo 78 % bolnic, redkeje pa
uporabljamo le teleradioterapijo ali le brahiterapijo. Glede vrste zdravljenja se namreč
odločamo na multidisciplinarnem konziliju in ga prilagajamo posamezni bolnici in njeni
bolezni. V primeru radikalnega zdravljenja ţelimo z ionizirajočim sevanjem uničiti tumor
in s tem pozdraviti bolnico, v primeru pooperativnega obsevanja pa preprečiti področno
ponovitev bolezni. V obeh primerih se uporabljajo skupne doze obsevanja 50 Gy ali več,
pri katerih pa je pričakovati tako akutne kot kasne neţelene učinke zaradi obsevanja.
Akutni neţeleni učinki se lahko pojavijo ţe za časa obsevanja in krajši čas po zaključenem
obsevanju. Zanje je značilno, da njihova intenziteta s časom od obsevanja pada. Kasni
neţeleni učinki pa se pojavijo kasneje, tj. od 3 mesecev po zaključku obsevanja dalje in se
praviloma s časom slabšajo (Dörr, 2009). Številni raziskovalci so opisovali akutne in
kronične neţelene učinke zaradi obsevanja s strani prebavil, literatura o neţelenih učinkih s
strani spodnjih sečil pa je pičla. Iz tega razloga smo se odločili v nalogi poizkusiti ugotoviti
prisotnost teţav s spodnjimi sečili pri bolnicah z RMV pred pričetkom zdravljenja z
obsevanjem in 3 ter 6 mesece po zaključku zdravljenja z obsevanjem. Predvsem nas je
zanimal deleţ bolnic, ki imajo tovrstne teţave, iz terminov pojava teţav pa smo ţeleli
izvedeti, ali gre za teţave, ki jih povzroča tumor, ali za akutne oz. kronične neţelene
učinke zaradi obsevanja. Omejitev naše raziskave je, da smo analizirali bolnice, ki so bile
zdravljene v obdobju 2005–2006, kjer so bile občasno uporabljene starejše metode
zdravljenja z obsevanjem in slabše diagnostične metode. CT in MRI trebuha je pred
pričetkom zdravljenja imelo opravljeno le 39,3 % bolnic, 22,5 % bolnic je imelo opravljen
le UZ, 38,2 % bolnic pa le potreben klinični pregled oz. se je obsevanje pri njih načrtovalo
glede na operativni zapisnik. Značilnosti tumorjev pri naših bolnicah so pričakovani, saj je
večina bolnic imela opredeljena stadija 2B ali 3A. Nobena bolnica ni imela stadija 1A, saj
je v tem primeru indicirana ohranitvena operacija, 2 bolnici pa sta imeli stadij opredeljen
kot 4B, vendar so se pri omenjenih bolnicah izjemoma odločili za radikalno zdravljenje
zaradi njune motiviranosti, dobre splošne kondicije in manjšega obsega bolezni. Kar 78,7
% naših bolnic je imelo histološko potrjen neporoţenevajoč ploščatocelični karcinom, kar
prav tako sovpada s poročili iz literature, saj je med RMV najpogosteje zastopan (Hopkins
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in Morley, 1991; Erridge in sod., 2002). Ostale histološke oblike tumorjev so bile prisotne
izjemoma.
Mediani celokupni čas zdravljenja z obsevanjem je bil pri naših bolnicah 52 dni, kar je
običajno. Predvsem pri 2 bolnicah pa je bil celokupni čas obsevanja odločno predolg, pri
eni bolnici celo 151 dni, kar je posledica zdravljenja v več fazah. Znano dejstvo je, da
predvsem pri bolnicah s ploščato celičnim RMV podaljšanj skupni čas obsevanja
negativno vpliva na lokalno kontrolo bolezni in preţivetje bolnic (Girinsky in sod., 1993;
Perez in sod., 1995).
Splošno je znano, da je boljša odloţena kot podaljšana radioterapija (Kjellgren, 1981), zato
se dandanes pri radikalnem obsevanju RMV izogibamo prekinitvam obsevanja, ki so
dopustna samo v primeru hudih neţelenih učinkov ali v primeru drugih neodloţljivih
vzrokov.
Pri analizi teţav s spodnjimi sečili smo ugotovili, da je imelo teţave pred pričetkom
zdravljenja 36 % bolnic, ob prvi kontroli 23,6 % bolnic in ob drugi 28,1 % bolnic. Teţave
pred pričetkom zdravljenja lahko pripisujemo predvsem tumorju, teţave ob 1. kontroli, tj. 3
mesece po zaključku zdravljenja, so lahko posledica morebitnega ostanka tumorja ali pa
akutnih neţelenih učinkov obsevanja, predvsem v primeru, če so se pojavile na novo (niso
bile prisotne ob pričetku zdravljenja). Teţave ob 2. kontroli, tj. 6 mesecev po zaključenem
zdravljenju, pa so lahko posledica morebitnega ostanka ali ponovne rasti tumorja ali pa
kasnih neţelenih učinkov zdravljenja z obsevanjem, predvsem če so se pojavile na novo
(niso bile prisotne ob 1. kontroli). Iz naše analize lahko vidimo, da je deleţ teţav s strani
spodnjih sečil upadel od prvotno prisotnih pred pričetkom zdravljenja do 1. kontrole po
zdravljenju, kar pripisujemo uspešnosti zdravljenja – uničenja tumorja in s tem odpravi
teţav zaradi tumorja. Od 1. do 2. kontrole pa smo opazili 4,5 % porast teţav s spodnjimi
sečili, kar bi lahko bila posledica neţelenih učinkov zdravljenja, predvsem kasnih zapletov.
Tudi pri podrobnejšem pregledu dinamike teţav od pričetka zdravljenja in časa sledenja
opaţamo, da so pri 20,2 % bolnic ţe prisotne teţave s časoma izzvenele, pri 13,5 % bolnic
so ostale prisotne, pri 14,6 % pa so se na novo pojavile. Zanimivo je, da kar 45 % bolnic
nikoli ni imelo teţav s spodnjimi sečili in da je le 9 % bolnic navajalo teţave le ob 2.
kontroli sledenja, tj. 6 mesecev po zaključku zdravljenja, kar lahko pojasnjujemo tudi z
individualno občutljivostjo na obsevanje.
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Pri analizi vpliva obsevanja na pojavnost teţav smo opazili, da izračunana vrednost
statistike hi-kvadrat o teţavah bolnic pred obsevanjem in ob 2. kontroli kaţe na to, da
ničelne hipoteze ne moremo ovreči (p = 0,6767) oziroma, z drugimi besedami, statistično
nismo mogli dokazati, da obsevanje vpliva na teţave bolnic ob drugi kontroli. Alternativa
testiranju hipoteze je bil izračun intervala zaupanja za razliko med deleţem bolnic s
teţavami na spodnjih sečilih pred obsevanjem in deleţem bolnic s teţavami ob 2. kontroli.
Ugotovili smo, da interval zaupanja zajema tudi točko 0, kar je enakovredno trditvi, da
razlika ni statistično pomembna. Ugotovili smo, da je deleţ bolnic brez teţav na spodnjih
sečilih tem niţji, čim bolj je napredovala bolezen (p = 0,008).
Pogostost teţav s spodnjimi sečili ob drugi kontroli v odvisnosti od tehnike radioterapije
TRT in TRT + BRT kaţe, da 95 % interval zaupanja zajema pribliţno 1,96 standardne
napake levo in desno od razlike p1 – p2, torej vidimo, da razlika ni statistično značilna.
Opazili smo, da porazdelitev bolnic po stadijih FIGO variira od skupine do skupine. Za
oceno smo vzeli Wilcoxonov test za parne vzorce in ugotovili, da na osnovi tega rezultata
ne moremo s 95 % gotovostjo ovreči ničelne hipoteze.
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7 ZAKLJUČEK
Zaključimo lahko, da ima dobršen del bolnic z RMV, ki so zdravljene z obsevanjem,
teţave s spodnjimi sečili, ki so lahko posledica razširjenosti tumorja ali akutnih oziroma
kroničnih neţelenih učinkov zdravljenja z obsevanjem. Zavedamo se dejstva, da smo
analizirali precej heterogeno skupino bolnic, ki je bila obsevana s starejšimi tehnikami
obsevanja. Zanimivo bi bilo analizirati bolj homogeno skupino bolnic z RMV, ki bi bile
zdravljene s sedaj uporabljenimi sodobnimi tehnikami obsevanja, njihove morebitne teţave
s strani spodnjih sečil pa ob tem natančneje razvrstiti v graduse (G1–G4). Predvidevamo,
da bi v tem primeru lahko potrdili zastavljeno hipotezo, saj si upamo trditi, da se s
sodobnejšimi tehnikami obsevanja bolje izognemo sosednjim zdravim tkivom, tudi
mehurju, in da obsevanje ne vpliva oziroma ne povzroča kasnejših zapletov z odvajanjem
seča.
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IZVLEČEK
Uvod: Rak materničnega vratu (RMV) je maligna transformacija celic na področju
transformacijske cone med ploščatim in ţleznim epitelijem na noţničnem delu
materničnega

vratu.

Povprečen

čas

prehoda

od

blage

stopnje

displazije

do

intraepitelijskega karcinoma je 10 let (Uršič Vrščaj, 2009). Namen naloge: Namen
magistrskega dela je ugotoviti pogostost teţav s sečili pred obsevanjem in analizirati, ali
obsevanje povzroča zaplete z odvajanjem seča. Metode dela: Beleţilo se je teţave vseh
gradusov (G1–G4) na sečilih pred pričetkom zdravljenja z obsevanjem in ob prvih dveh
kontrolah v času sledenja. Za statistično obdelavo so bili uporabljeni McNemarjev test,
Spearmanov koeficient korelacije in Wilcoxonov test za parne vzorce. Rezultati:
Analiziranih je bilo 89 bolnic s histološko potrjenim RMV. Povprečna starost je bila 56 let
(31–85 let). Glede na razširjenost bolezni je bilo največ bolnic, tj. 43 (48 %), v stadiju IIIB.
Patohistološko so bili poroţenevajoči ploščatocelični karcinomi zastopani kar pri 70 (78,7
%) bolnicah. Mediani čas zdravljenja z obsevanjem je bil 52 dni (15–151 dni). Mediani čas
sledenja po zaključenem zdravljenju z obsevanjem je bil 38 mesecev (1,5–99 mesecev).
Ugotovljeno je bilo, da je imelo 36 % bolnic teţave s spodnjimi sečili ţe pred pričetkom
zdravljenja, 23,6 % ob 1. kontroli in 28,1 % ob 2. kontroli. Teţave od začetka zdravljenja
do 1. kontrole po zdravljenju so izginile pri 16 (18 %) bolnicah, pri 14 (15,7 %) so ostale
in pri 7 (7,9 %) bolnicah so se pojavile nove. Pri primerjavi teţav, ki so jih bolnice
navajale v času sledenja, je bilo ugotovljeno, da so teţave izginile pri 6 (6,7 %) bolnicah,
pri 11 (12,4 %) pa so se na novo pojavile. Šest bolnic se zadnje kontrole ni udeleţilo, zato
primerjava ni bila mogoča. Zbrani podatki o teţavah pred obsevanjem in na 2. kontroli so
bili vstavljeni v kontingenčno tabelo, X2 = 0,1739 (p = 0,6767). Bolnice v stadiju IB in IIA
so bile brez teţav (p = 0,008). Wilcoxonov test za parne vzorce ne more s 95 % gotovostjo
zavreči ničelne hipoteze. Razprava in sklep: Rezultati so pokazali, da ima dobršen del
bolnic z RMV teţave s spodnjimi sečili, ki so lahko posledica razširjenosti tumorja ali
akutnih oziroma kroničnih neţelenih učinkov zdravljenja z obsevanjem. Ničelne hipoteze
ni mogoče zavreči. Zanimivo bi bilo analizirati bolj homogeno skupino bolnic z RMV, ki
bi bile zdravljene s sedaj uporabljenimi sodobnimi tehnikami obsevanja, njihove morebitne
teţave s spodnjimi sečili pa ob tem natančneje razvrstiti v graduse.
Ključne besede: rak materničnega vratu, neţeleni učinki obsevanja, zapleti z odvajanjem
vode.

ABSTRACT
Introduction: Cervical cancer (CC) is a malignant transformation of cells in the
transformational zone between the flat and glandular epithelium of the vaginal part of the
cervix. The average time of the transition from a mild degree of dysplasia to intraepithelial
carcinoma is 10 years (Uršič Vrščaj, 2009). Purpose of the thesis: The purpose of the
Master’s thesis is to find out the frequency of urinary disorders before radiation and
analyze, whether radiation causes complication with urination. Work methods: We
recorded urinary problems of all grades (G1-G4) before radiation treatment and at the first
two check-ups during monitoring. For statistical analysis we used the McNemar’s test,
Spearman’s correlation coefficient and Wilcoxon matched pairs signed rank sum test.
Results: The research sample consisted of 89 patients with histologically confirmed CC.
The average age was 56 years (31-85 years). Regarding the spread of the disease the
majority had stage IIIB cancer (43 or 48%). Patohistologically hardening planocellular
carcinomas were present in 70 (78.7%) patients. The median time of radiation treatment
was 52 days (15-151 days). The median time of monitoring after concluded radiation
treatment was 38 months (1,5-99 months). We found that 36% of patients had troubles
with the lower urinary tract even before the beginning of the treatment, 23.6 at the first
check-up and 28.1 at the second check-up. The problems from the beginning of the
treatment until the first control disappeared in 16 (18%) patients, persisted in 14 (15.7%)
patients and new problems manifested in 7 (7.9%) patients. A comparison of the problems,
stated by patients during monitoring, revealed that problems disappeared in 6 (6.7%)
patient and reappeared in 11 (12.4%) patients. Six patients missed the final check-up,
therefore a comparison was not possible. We collected the gained data about problems
before radiation treatment and at the second check-up in a contingency table, X2 = 0.1739
(p = 0.6767). Patients with stages IB and IIA had no problems (p = 0.008). Wilcoxon
matched pairs signed rank sum test cannot refute the null hypothesis with a certainty of
95%. Discussion and conclusion: The results showed that a good part of patients with CC
have problems with the lower urinary tract that can result from the spread of the tumour or
acute or chronic adverse effects of radiation treatment. The null hypothesis cannot be
refuted. It would be interesting to analyze a more homogeneous group of patients with CC,
who would be treated with modern radiation techniques, and classify their possible
problems with the lower urinary tract into grades.
Keywords: cervical cancer, adverse effects of radiation, complications with urination.

UVOD
Rak materničnega vratu

(RMV) je maligna transformacija celic

v področju

transformacijske cone med ploščatim in ţleznim epitelijem na noţničnem delu
materničnega vratu. Večinoma vznikne kot cervikalna intraepitelijska lezija (CIN), ki
prehaja prek blage (CIN1), zmerne (CIN2) in hude (CIN3) displazije v intraepitelijski
karcinom (slika 1). Povprečen čas prehoda iz blage stopnje displazije do intraepitelijskega
karcinoma je 10 let (Uršič Vrščaj, 2009).
V tem obdobju se zdrave celice najprej spremenijo v predrakave, ki imajo ţe nekatere
spremenjene lastnosti, vendar se ne delijo nenadzorovano, ne rastejo invazivno in ne
zasevajo. Iz njih se, če jih ne zdravimo, postopno razvije rak (ZORA, 2014c). Spontana
regresija sprememb je mogoča na vseh stopnjah, vendar pa je obratno sorazmerna s stopnjo
intenzivnosti sprememb. Znano je, da več kot 40 % nezdravljenih CIN3 praviloma
napreduje v invazivni karcinom. Najpogostejša patohistološka oblika RMV je skvamozni
ali ploščatocelični karcinom, ki se pojavlja v 80 %, 10 % je adenokarcinoma, ostale oblike
so zastopane redkeje, med njimi so pogostejši adeno-skvamozni karcinom, leiomiosarkom,
mukoepidermoidni karcinom in drugi. Prognoza je odvisna predvsem od: patohistološkega
tipa, velikosti in diferenciacije tumorja (patohistološki gradus), globine invazije v stromo
in invazije v limfovaskularni prostor. Karcinom materničnega vratu se širi predvsem z
neposrednim vraščanjem v okoliško tkivo, limfogeno in hematogeno. Limfogeno se širi
največkrat v pelvične in paraaortne bezgavke, hematogeno pa najpogosteje zaseva v pljuča
in moţgane (Uršič Vrščaj, 2009).

Po zadnjih podatkih Registra raka za Republiko Slovenijo je leta 2011 za RMV na novo
zbolelo 142 ţensk. Omejeno obliko raka je imelo 54,9 % bolnic, ţe prizadete področne
bezgavke 35,9 % bolnic, oddaljene zasevke so našli pri 8,5 % bolnic, pri 0,7 % bolnic pa
razširjenost bolezni ni bila znana. Groba incidenčna stopnja za leto 2011 je 13,7/100.000
prebivalcev. Ocena za leto 2014 je, da naj bi za RMV na novo zbolelo 109 bolnic (95 %
napovedni interval), kar je manj kot v preteklosti (Rak v Sloveniji 2011, 2015). RMV je
namreč ena od redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem, kjer
odkrivamo in zdravimo ţe predrakave spremembe. Ţe leta 1941 sta Papanicolaou in Traut
opisala test – preiskavo celic v brisu materničnega vratu (BMV), ki se imenuje tudi test
PAP (slika 2). Preiskava se je v 50. letih začela uveljavljati kot presejalna metoda za

odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu pri navidezno zdravih ţenskah.
Kljub temu je RMV še vedno velik problem nerazvitega sveta, saj 78 % vseh RMV
odkrijejo prav v teh drţavah. Vsako leto v svetu zaradi RMV zboli 500.000 ţensk, več kot
polovica jih zaradi tega tudi umre (Uršič Vrščaj, 2009).
Deleţ preţivetja bolnic z RMV v Sloveniji se izbolţuje: 5-letno relativno preţivetje bolnic,
zbolelih v letih 1999–2003, je bilo 74,6 %, tistih, ki so zbolele v letih 2004–2008, pa je
bilo 76,2 % (Rak v Sloveniji 2008, 2010).
Najboljše preţivetje imajo bolnice stadija IA. Ponovitev bolezni se namreč pojavi samo v
1–
2 %. Stopnja preţivetja bolnic za stadij IA1 je do 99 %, za stadij IA2 pa med 97 % in 98 %
(DiSaia in Creasman 1997; Smrkolj in sod. 2012a).

Landoni s sod. (1997) navaja, da je pri 158 bolnicah s potrjeno diagnozo RMV, ki so se
zdravile z radioterapijo, imelo 19 bolnic zmerne do hude neţelene učinke (G2-G3).
Hidroureteronefrozo so ugotovili pri 8 bolnicah. Teţave z mehurjem (cistitis, stresna
inkontinenca) pa so ugotovili pri 8 bolnicah.
Parkin s sod. (1988) poroča, da je pri 40 zdravljenih bolnicah s povprečno starostjo 57 let
(53,6–60,4) 10 bolnic imelo neţelene učinke obsevanja gradus (G) 1, 14 bolnic G2, 15
bolnic G3 in 1 bolnica G4. Teţave so se razvile v medianem času 7,7 leta (7,2–8,2) od
zaključka obsevanja.
Rodrigus s sod. (1997) je analiziral pozne neţelene učinke pri 143 bolnicah z RMV,
obsevanih z dvema aplikacijama brahiradioterapije in z zunanjim obsevanjem.
Sedeminsedemdeset bolnic je imelo dve intrakavitarni aplikaciji s hitrostjo doze 0,54 Gy/h
in 66 bolnic s hitrostjo doze 1,07 Gy/h. Zaradi pričakovanega porasta zapletov pri višji
hitrosti doze je bila kasnejša doza na aplikacijo zniţana z 25 Gy na 20 Gy. Pozne sečne in
črevesne zaplete je imelo 49 od 77 bolnic iz prve in 46 od 66 bolnic iz druge skupine. V
petih letih po obsevanju je imelo pozne urinarne zaplete 16,9 % bolnic iz prve skupine in
24,1 % iz druge skupine. Ta študija poudarja pomembnost hitrosti doze brahiterapije pri
RMV na pozne zaplete zdravljenja.

Stryker s sod. (1988) je pri 132 bolnicah zabeleţil 9 % incidenco fistul in 14 % incidenco
G2 in G3 zapletov po obsevanju s 50 Gy ali več na celotno medenico (1,8 Gy/dan),
kombinirano z brahiterapijo.

NAMEN
V magistrski nalogi smo raziskovali:
-

ali so imele bolnice z rakom materničnega vratu teţave pri odvajanju in zadrţevanju
vode ţe pred zdravljenjem, in

-

ali so imele bolnice teţave z odvajanjem vode zaradi obsevanja.

V skupini bolnic, ki so bile obsevane z višjo dozo, ki prvenstveno ustreza radikalnemu
zdravljenju, smo ugotavljali, kakšni so neţeleni učinki obsevanja na mehur. Iz medicinske
dokumentacije smo beleţili njihove teţave s spodnjimi sečili v fazi njihovega sledenja po
zdravljenju z obsevanjem.
Ob tem smo beleţili tudi teţave s sečili pred obsevanjem ter analizirali, ali obsevanje
vpliva oziroma povzroča poznejše zaplete z odvajanjem seča pri bolnicah.
Hipoteza: Obsevanje ne vpliva oziroma ne povzroča kasnejših zapletov z odvajanjem seča.

METODE DELA
V retrospektivno analizo smo vključili 89 bolnic z rakom materničnega vratu, ki so bile v
obdobju 2005–2006 prvič obsevane z radikalno dozo, višjo ali enako 50 Gy, na
Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Obsevanje je lahko vključevalo teleradioterapijo,
brahiterapijo ali kombinacijo tele- in brahiterapije. Seznam bolnic smo dobili iz Registra
raka Republike Slovenije, ki se nahaja na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, in v programu
Webdoctor pregledali njihove popise. Iz popisa bolezni smo beleţili njihove teţave na
sečilih pred pričetkom zdravljenja z obsevanjem, ob prvih dveh kontrolah v času sledenja,
tj. 3. mesec po zaključku zdravljenja z obsevanjem in 6. mesec po zdravljenju z
obsevanjem. Njihove teţave smo beleţili tudi v času več kot eno leto po obsevanju oz. ob
zadnji kontroli na Onkološkem inštitutu. Beleţili smo vse teţave spodnjih sečil vseh
gradusov (G1-G4). V pomoč pri beleţenju nam je bila SOMA (Proposed toxicity scoring
system) lestvica za mehur, sečnico in sečevod (Marks in sod., 1995).
V statistični analizi smo uporabili McNemarjev test, Spearmanov koeficient korelacije in
Wilcoxonov test za parne vzorce.

Za izvedbo raziskave smo pridobili pozitivno soglasje Strokovnega sveta Onkološkega
inštituta v Ljubljani z dne 29. 9. 2014 ter pozitivno soglasje Komisije Republike Slovenije
za medicinsko etiko, št.: 152/06/14, z dne 23. 6. 2014. Z vso dokumentacijo smo ravnali po
načelih zaupnosti osebnih podatkov in se pri izvedbi študije drţali načel Helsinške
deklaracije ter Konvencije Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic v zvezi z
biomedicino.

REZULTATI

Mediana starost ob postavitvi diagnoze RMV je bila 56 let (31–85 let), (slika 1).

Slika1: Histogram starosti bolnic

Devetinšestdeset (78 %) bolnic je bilo zdravljenih s kombinacijo tele- in brahiterapije, 18
(20 %) jih je bilo zdravljenih le s teleradioterapijo in 2 (2 %) le z brahiterapijo (slika 2).

Slika 2: Načini zdravljenja z obsevanjem

Glede na razširjenost bolezni je imelo 6 (7 %) bolnic stadij 1B1, 6 (7 %) stadij 1B2, 2 (2
%) stadij 2A, 23 (26 %) stadij 2B, največ, tj. 43 (48 %), stadij 3B, 7 (8 %) bolnic stadij 4A
in

2

(2 %) bolnici celo stadij 4B. Patohistološko so bili poroţenevajoči ploščatocelični
karcinomi zastopani kar pri 70 (78,7%) bolnicah, ostale oblike so bile zastopane redkeje
(tabela 1).
Tabela1: Značilnosti tumorjev

Značilnosti tumorjev
Celokupni stadij bolezni

Patohistološki tip

Število

%

1B1

6

7

1B2

6

7

2A

2

2

2B

23

26

3B

43

48

4A

7

8

4B

2

2

Ploščatocelični neporoţenevajoči

70

78,7

Ploščatocelični poroţenevajoči

7

7,9

Velikocelični

4

4,5

Papilarni

2

2,2

Adenoskvamozni

4

4,5

Adenokarcinom

1

1,1

Nediferenciran

1

1,1

Pred pričetkom zdravljenja z obsevanjem je imelo 34 (38,2 %) bolnic opravljeno
računalniško tomografijo za opredelitev razširjenosti bolezni, 20 (22,5 %) bolnic le UZ, 1
(1,1 %) celo magnetno resonanco, 34 (38,2 %) bolnic pa pred pričetkom obsevanja ni
imelo opravljenih slikovnih preiskav. Pri zadnjih se je načrtovalo obsevanje glede na
klinične najdbe pri ginekološkem pregledu ali glede na operacijski zapisnik (tabela 2).

Tabela 2: Vrste predhodnih preiskav na sečilih pred planiranjem obsevanja

Vrsta slikovne preiskave

Število

%

CT

34

38.2

MRI

1

1.1

UZ

20

22.5

brez slikovne preiskave

34

38.2

Mediani čas zdravljenja z obsevanjem je bil 52 dni, povprečni čas 55,9 dni (razpon 15–151
dni). Predvsem pri dveh bolnicah, ki sta bili zdravljeni z brahiterapijo, je bil čas zdravljenja
podaljšan zaradi zdravljenja v več fazah.
Mediani čas sledenja po zaključenem zdravljenju z obsevanjem je bil 38 mesecev (1,5–99
mesecev). V času sledenja se je ena bolnica preselila v tujino, 5 bolnic pa ni prišlo na
kontrolo 6 mesecev po zaključenem zdravljenju, ena izmed njih je v vmesnem času umrla.
Pred pričetkom zdravljenja 57 (64 %) bolnic ni imelo teţav s spodnjimi sečili, ob prvi
kontroli, tj. 3 mesece po obsevanju, je bilo brez teţav 68 (76,4 %) bolnic, ob drugi kontroli,
tj. 6 mesecev po obsevanju, pa je bilo brez teţav s spodnjimi sečili 58 (65,2 %) bolnic,
vendar pa smo 6 bolnic izgubili iz sledenja (tabela 3).
Tabela 3: Težave pred začetkom zdravljenja in na 1. in 2. kontroli

Pred zdravljenjem

1. kontrola

2. kontrola

Brez teţav

57 (64%)

68 (76,4%)

58 (65,2%)

Teţave

32 (36%)

21 (23,6%)

25 (28,1%)

NP*

-

-

6 (6,7%)

Vpliv obsevanja na pogostost težav z urotraktom
Podatke o teţavah bolnic s spodnjimi sečili pred obsevanjem in ob 2. kontroli smo zbrali v
kontingenčni tabeli (tabela 4).

Tabela 4: Težave bolnic pred obsevanjem in ob 2. kontroli
Težave ob 2. kontroli
NE

Vsota

DA

15

13

28

NE

10

45

55

Vsota

25

58

83

Teţave pred
obsevanjem

DA

Izračunamo vrednost statistike X2 = 0,1739, ki jo primerjamo s kritično vrednostjo
porazdelitve χ2 z eno prostostno stopnjo ob 5 % tveganju, ki je 3,841 (Altman, 1991, tabela
B5). Ker velja 0,1739 < 3,841, ničelne hipoteze ne moremo ovreči (p = 0,6767). Kljub
temu da je število bolnic, ki se jim je stanje po obsevanju izboljšalo, večje od števila
bolnic, ki se jim je stanje po obsevanju poslabšalo (13/10), na osnovi danih podatkov ne
moremo zaključiti, da obsevanje ne vpliva na teţave bolnic s spodnjimi sečili.
Alternativa testiranju hipoteze je izračun intervala zaupanja za razliko med deleţem bolnic
s teţavami s spodnjimi sečili pred obsevanjem in deleţem bolnic s teţavami ob drugi
kontroli, z izključitvijo 6 bolnic, za katere nimamo podatkov. Eno in drugo razmerje
izračunamo iz podatkov v tabeli 4.
Običajni 95 % interval zaupanja zajema pribliţno 1,96 standardne napake levo in desno od
razlike p1 – p2 oziroma [–0,0768, +0,1491]. Dejstvo, da interval zaupanja zajema tudi
točko 0, je enakovredno trditvi, da razlika p1 – p2 ni statistično značilna.
Tabela 5 predstavlja deleţ bolnic brez teţav s spodnjimi sečili pred začetkom obsevanja
glede na stadij bolezni po klasifikaciji FIGO. Pričakovano je, da je deleţ bolnic brez teţav
s spodnjimi sečili tem niţji, čim bolj je bolezen napredovala; bolnice v stadiju 1B in 2A so
brez teţav. Tudi Spearmanov koeficient korelacije med stadijem bolezni in deleţem bolnic
brez teţav kaţe močno negativno povezanost: ρ = –0,9276 (p = 0,008).
Tabela 5: Pogostost težav na spodnjih sečilih glede na stadij bolezni

Stadij bolezni Delež bolnic brez težav

%

1B

9/9

100

2A

2/2

100

2B

18 / 23

78,3

3B

25 / 40

62,5

4A

0/7

0

4B

1/2

50

Pogostost težav na spodnjih sečilih glede na tehniko
radioterapije
Tabela 6 prikazuje deleţ bolnic brez teţav s spodnjimi sečili ob 2. kontroli v odvisnosti od
tehnike radioterapije, s katero so bile zdravljene.
Tabela 6: Pogostost težav na spodnjih sečilih glede na tehniko radioterapije
Vrsta radioterapije
Skupaj bolnice
Bolnice brez težav
Delež bolnic brez težav
Samo TRT

17

6

35%

Samo BRT

1

1

100%

TRT + BRT

65

51

78%

Če pustimo ob strani skupino, obsevano zgolj z brahiterapijo, v kateri je ena sama bolnica,
lahko podobno kot prej preostale podatke predstavimo v kontingenčno tabelo (tabela 7).
Tabela 7: Kontingenčna tabela pogostosti težav na spodnjih sečilih glede na tehniko radioterapije
Težave ob 2. kontroli
Tehnika
obsevanja

DA NE Vsota
TRT

11

6

17

TRT+BRT 14

51

65

57

82

Vsota

25

Razlika med obema deleţema je enaka.

Za izračun intervala zaupanja izračunamo še standardno napako razlike deleţev:

Običajni 95 % interval zaupanja zajema pribliţno 1,96 standardne napake levo in desno od
razlike p1 – p2 oziroma [–0,2023, +0,0072]. Vidimo torej, da razlika p1 – p2 ni statistično
značilna.
Rezultat, čeravno ni statistično pomemben, kaţe na prednost dodatne brahiterapije, je
potencialno zavajajoč, ker ne upošteva, da so bile v posameznih skupinah zajete bolnice z
različno napredovalo boleznijo.

Tabela 8 prikazuje porazdelitev bolnic po stadiju FIGO glede na vrsto radioterapije, s
katero so bile zdravljene.

Tabela 8: Porazdelitev bolnic po stadiju FIGO glede na vrsto radioterapije, s katero so bile zdravljene
Stadij FIGO
Samo TRT
Samo BRT
TRT+BRT
1B

2

1

6

2A

0

0

2

2B

3

0

20

3B

7

0

33

4A

4

0

3

4B

1

0

1

Opazimo lahko, da porazdelitev bolnic po stadijih FIGO variira od skupine do skupine. Če
pustimo ob strani skupino bolnic, zdravljenih izključno z brahiterapijo, lahko vidimo, da je
med bolnicami s stadijema 2B in 3B deleţ bolnic, zdravljenih izključno s teleradioterapijo,
nizek (13 % oziroma 17,5 %), med bolnicami s stadijema 4A in 4B pa visok (57 %
oziroma 50 %). Vprašamo se lahko, ali lahko odstopanje med porazdelitvama bolnic po
stadijih, zdravljenih samo s TRT ter s kombinacijo TRT in BRT, pripišemo naključju. Za
oceno vzamemo Wilcoxonov test za parne vzorce (tabela 9).

Tabela 9: Wilcoxonov test za parne vzorce

Stadij n1 n2

n1-n2

|n1-n2|

r

rs

1B

2

6

-4

4

3

-3

2A

0

2

-2

2

2

-2

2B

3

20

-17

17

4

-4

3B

7

33

-26

26

5

-5

4A

4

3

1

1

1

1

4B

1

1

0

0

--

--13

Dobljeno vrednost statistike W = 13 primerjamo s tabelirano vrednostjo kritične vrednosti
W za N = 5, ki je enaka 15. Na osnovi tega rezultata ne moremo s 95 % gotovostjo ovreči
ničelne hipoteze, da sta povprečna ranga obeh skupin enaka in je razlika med njima zgolj
posledica naključnih odstopanj. Kljub navidezno veliki razliki v porazdelitvi med

skupinami bolnic, zdravljenimi samo s TRT in kombinacijo teleradioterapije in
brahiradioterapije nismo mogli statistično dokazati hipoteze, da gre za sistematično
uvrščanje bolnic z manj napredovalo boleznijo v skupino, zdravljeno s kombinacijo TRT
in BRT.

RAZPRAVA
Obsevanje je utečena metoda zdravljenja pri bolnicah z RMV. Uporablja se lahko kot
samostojna metoda zdravljenja ali v kombinaciji z operacijo in/ali sočasno kemoterapijo.
Najpogosteje uporabljamo teleradioterapijo v kombinaciji z brahiterapijo, kot je bilo tudi v
naši skupini bolnic, kjer se je z omenjeno kombinacijo zdravilo 78 % bolnic, redkeje pa
uporabljamo le teleradioterapijo ali le brahiterapijo. Glede vrste zdravljenja se namreč
odločamo na multidisciplinarnem konziliju in ga prilagajamo posamezni bolnici in njeni
bolezni. V primeru radikalnega zdravljenja ţelimo z ionizirajočim sevanjem uničiti tumor
in s tem pozdraviti bolnico, v primeru pooperativnega obsevanja pa preprečiti področno
ponovitev bolezni. V obeh primerih se uporabljajo skupne doze obsevanja 50 Gy ali več,
pri katerih pa je pričakovati tako akutne kot kasne neţelene učinke zaradi obsevanja.
Akutni neţeleni učinki se lahko pojavijo ţe za časa obsevanja in krajši čas po zaključenem
obsevanju. Zanje je značilno, da njihova intenziteta s časom od obsevanja pada. Kasni
neţeleni učinki pa se pojavijo kasneje, tj. od 3 mesecev po zaključku obsevanja dalje in se
praviloma s časom slabšajo (Dörr, 2009). Številni raziskovalci so opisovali akutne in
kronične neţelene učinke zaradi obsevanja s strani prebavil, literatura o neţelenih učinkih s
strani spodnjih sečil pa je pičla. Iz tega razloga smo se odločili v nalogi poizkusiti ugotoviti
prisotnost teţav s spodnjimi sečili pri bolnicah z RMV pred pričetkom zdravljenja z
obsevanjem in 3 ter 6 mesece po zaključku zdravljenja z obsevanjem. Predvsem nas je
zanimal deleţ bolnic, ki imajo tovrstne teţave, iz terminov pojava teţav pa smo ţeleli
izvedeti, ali gre za teţave, ki jih povzroča tumor, ali za akutne oz. kronične neţelene
učinke zaradi obsevanja. Omejitev naše raziskave je, da smo analizirali bolnice, ki so bile
zdravljene v obdobju 2005–2006, kjer so bile občasno uporabljene starejše metode
zdravljenja z obsevanjem in slabše diagnostične metode. CT in MRI trebuha je pred
pričetkom zdravljenja imelo opravljeno le 39,3 % bolnic, 22,5 % bolnic je imelo opravljen
le UZ, 38,2 % bolnic pa le potreben klinični pregled oz. se je obsevanje pri njih načrtovalo

glede na operativni zapisnik. Značilnosti tumorjev pri naših bolnicah so pričakovani, saj je
večina bolnic imela opredeljena stadija 2B ali 3A. Nobena bolnica ni imela stadija 1A, saj
je v tem primeru indicirana ohranitvena operacija, 2 bolnici pa sta imeli stadij opredeljen
kot 4B, vendar so se pri omenjenih bolnicah izjemoma odločili za radikalno zdravljenje
zaradi njune motiviranosti, dobre splošne kondicije in manjšega obsega bolezni. Kar 78,7
% naših bolnic je imelo histološko potrjen neporoţenevajoč ploščatocelični karcinom, kar
prav tako sovpada s poročili iz literature, saj je med RMV najpogosteje zastopan (Hopkins
in Morley, 1991; Erridge in sod., 2002). Ostale histološke oblike tumorjev so bile prisotne
izjemoma.
Mediani celokupni čas zdravljenja z obsevanjem je bil pri naših bolnicah 52 dni, kar je
običajno. Predvsem pri 2 bolnicah pa je bil celokupni čas obsevanja odločno predolg, pri
eni bolnici celo 151 dni, kar je posledica zdravljenja v več fazah. Znano dejstvo je, da
predvsem pri bolnicah s ploščato celičnim RMV podaljšanj skupni čas obsevanja
negativno vpliva na lokalno kontrolo bolezni in preţivetje bolnic (Girinsky in sod., 1993;
Perez in sod., 1995).
Splošno je znano, da je boljša odloţena kot podaljšana radioterapija (Kjellgren, 1981), zato
se dandanes pri radikalnem obsevanju RMV izogibamo prekinitvam obsevanja, ki so
dopustna samo v primeru hudih neţelenih učinkov ali v primeru drugih neodloţljivih
vzrokov.
Pri analizi teţav s spodnjimi sečili smo ugotovili, da je imelo teţave pred pričetkom
zdravljenja 36 % bolnic, ob prvi kontroli 23,6 % bolnic in ob drugi 28,1 % bolnic. Teţave
pred pričetkom zdravljenja lahko pripisujemo predvsem tumorju, teţave ob 1. kontroli, tj. 3
mesece po zaključku zdravljenja, so lahko posledica morebitnega ostanka tumorja ali pa
akutnih neţelenih učinkov obsevanja, predvsem v primeru, če so se pojavile na novo (niso
bile prisotne ob pričetku zdravljenja). Teţave ob 2. kontroli, tj. 6 mesecev po zaključenem
zdravljenju, pa so lahko posledica morebitnega ostanka ali ponovne rasti tumorja ali pa
kasnih neţelenih učinkov zdravljenja z obsevanjem, predvsem če so se pojavile na novo
(niso bile prisotne ob 1. kontroli). Iz naše analize lahko vidimo, da je deleţ teţav s strani
spodnjih sečil upadel od prvotno prisotnih pred pričetkom zdravljenja do 1. kontrole po
zdravljenju, kar pripisujemo uspešnosti zdravljenja – uničenja tumorja in s tem odpravi
teţav zaradi tumorja. Od 1. do 2. kontrole pa smo opazili 4,5 % porast teţav s spodnjimi

sečili, kar bi lahko bila posledica neţelenih učinkov zdravljenja, predvsem kasnih zapletov.
Tudi pri podrobnejšem pregledu dinamike teţav od pričetka zdravljenja in časa sledenja
opaţamo, da so pri 20,2 % bolnic ţe prisotne teţave s časoma izzvenele, pri 13,5 % bolnic
so ostale prisotne, pri 14,6 % pa so se na novo pojavile. Zanimivo je, da kar 45 % bolnic
nikoli ni imelo teţav s spodnjimi sečili in da je le 9 % bolnic navajalo teţave le ob 2.
kontroli sledenja, tj. 6 mesecev po zaključku zdravljenja, kar lahko pojasnjujemo tudi z
individualno občutljivostjo na obsevanje.
Pri analizi vpliva obsevanja na pojavnost teţav smo opazili, da izračunana vrednost
statistike hi-kvadrat o teţavah bolnic pred obsevanjem in ob 2. kontroli kaţe na to, da
ničelne hipoteze ne moremo ovreči (p = 0,6767) oziroma, z drugimi besedami, statistično
nismo mogli dokazati, da obsevanje vpliva na teţave bolnic ob drugi kontroli. Alternativa
testiranju hipoteze je bil izračun intervala zaupanja za razliko med deleţem bolnic s
teţavami na spodnjih sečilih pred obsevanjem in deleţem bolnic s teţavami ob 2. kontroli.
Ugotovili smo, da interval zaupanja zajema tudi točko 0, kar je enakovredno trditvi, da
razlika ni statistično pomembna. Ugotovili smo, da je deleţ bolnic brez teţav na spodnjih
sečilih tem niţji, čim bolj je napredovala bolezen (p = 0,008).
Pogostost teţav s spodnjimi sečili ob drugi kontroli v odvisnosti od tehnike radioterapije
TRT in TRT + BRT kaţe, da 95 % interval zaupanja zajema pribliţno 1,96 standardne
napake levo in desno od razlike p1 – p2, torej vidimo, da razlika ni statistično značilna.
Opazili smo, da porazdelitev bolnic po stadijih FIGO variira od skupine do skupine. Za
oceno smo vzeli Wilcoxonov test za parne vzorce in ugotovili, da na osnovi tega rezultata
ne moremo s 95 % gotovostjo ovreči ničelne hipoteze.

ZAKLJUČEK
Zaključimo lahko, da ima dobršen del bolnic z RMV, ki so zdravljene z obsevanjem,
teţave s spodnjimi sečili, ki so lahko posledica razširjenosti tumorja ali akutnih oziroma
kroničnih neţelenih učinkov zdravljenja z obsevanjem. Zavedamo se dejstva, da smo
analizirali precej heterogeno skupino bolnic, ki je bila obsevana s starejšimi tehnikami

obsevanja. Zanimivo bi bilo analizirati bolj homogeno skupino bolnic z RMV, ki bi bile
zdravljene s sedaj uporabljenimi sodobnimi tehnikami obsevanja, njihove morebitne teţave
s strani spodnjih sečil pa ob tem natančneje razvrstiti v graduse (G1–G4). Predvidevamo,
da bi v tem primeru lahko potrdili zastavljeno hipotezo, saj si upamo trditi, da se s
sodobnejšimi tehnikami obsevanja bolje izognemo sosednjim zdravim tkivom, tudi
mehurju, in da obsevanje ne vpliva oziroma ne povzroča kasnejših zapletov z odvajanjem
seča.
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Spoštovani gospod inţ. Giovani,
z datumom 28. 5. 2014 ste Komisiji za medicinsko etiko (KME) poslali dopolnitev
vloge k predlogu raziskave z naslovom:
“Pojav zapletov na urotraktu po kurativnem obsevanju materničnega vratu.”
Magistrska naloga, mentor doc. dr. Albert Peter Fras, dr. med.
KME je na seji 13. junija 2014 ugotovila, da ste upoštevali njeno pripombo (KME
49/04/14) in da je zdaj vloga popolna. S tem vam izdaja svoje soglasje za izvedbo
raziskave.
Lep pozdrav,

dr. Boţidar Voljč , dr.
med., predsednik Komisije RS za
medicinsko etiko
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IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisani Urban Giovani, magistrant študijskega programa Radiološka tehnologija II.
stopnje z vpisno številko11200552, rojen 20.05.1981 v Murski Soboti, sem avtor
magistrskega dela z naslovom: Pojav zapletov na urotraktu po kurativnem obsevanju raka
materničnega vratu, ki je nastalo ob pomoči mentorja izr. prof. dr. Albert Peter Fras, dr.
med. in somentorja in doc. dr. Primoţ Peterlin, univ. dipl. fiz.

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisal/a samostojno, s korektnim navajanjem literature
in ob pomoči mentorja ter upoštevanju Navodil za pisanje seminarskih nalog, diplomskih
in magistrskih del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni
zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo
pomeni za moje magistrsko delo in moj status.

V Ljubljani, dne 15.6.2015

Podpis avtorja:

