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UTEROVAGINÁLNÍ BRACHYTERAPIE
INFORMACE PRO PACIENTY

Vážená pacientko. V následujících týdnech podstoupíte na Klinice onkologie a
radioterapie FN Hradec Králové léčebné ozáření pro zhoubný nádor děložního
hrdla či pochvy. Cílem této léčby je navodit remisi (vymizení) onkologického
onemocnění ozářením, a to bez následného použití léčby chirurgické. Nezbytnou součástí léčby je tzv. brachyterapie (tzv. vnitřní ozařování), která umožňuje
aplikaci vysokých dávek záření přímo do nádorového ložiska.
Následující informace a pokyny Vám poslouží jako průvodce Vaší léčbou brachyterapií.

Časový průběh léčby

Po absolvování potřebných vstupních vyšetření bude Vaše léčba zahájena každodenním zevním ozařováním pánve, které bude trvat přibližně 5 týdnů. Po
dobu zevního ozařování Vám může být navíc doporučeno podávání chemoterapie, která probíhá jednou týdně současně s ozařováním. Samotná brachyterapie pak časově navazuje na konec zevního ozařování a její provedení trvá další
2–3 týdny, během kterých Vám bude aplikováno 4–5 frakcí brachyterapie. Zatímco zevní ozařování může probíhat ambulantně, brachyterapie je prováděna
za hospitalizace na onkologickém oddělení.

Příprava před brachyterapií
Po přijetí na oddělení, obvykle den před první brachyterapií, absolvujete pohovor s lékařem anesteziologie, který Vám naplánuje a vysvětlí způsob „uspání“ před brachyterapií. V den výkonu musíte být ráno nalačno, od půlnoci
nesmíte nic jíst ani pít, ráno před výkonem nekuřte. Pokud jste diabetička
léčená insulinem, dostanete ráno před výkonem místo snídaně nitrožilní infuzi s glukózou a insulinem.
Na vyzvání dostanete ráno před výkonem od zdravotní sestry tzv. premedikaci před anestezií. Stejně jako Vaše běžné ranní léky, zapijte i premedikaci co
nejmenším množstvím vody, nebo čaje. Ráno před výkonem se pokuste o vyprázdnění konečníku, případně požádejte o glycerinový čípek. Před odjezdem
na brachyterapii si sundejte prsteny, náušnice, sponky, řetízky, hodinky, kovové
ozdoby, brýle a případně i zubní protézu. K výkonu budete následně převezena
na sedačce, v doprovodu sanitáře a zdravotní sestry přímo na sálek brachyterapie, kde si Vás převezme a zkontroluje anesteziologická sestra. Po uložení na
gynekologické lůžko budete lékařem anesteziologie uvedena do anestezie, která
bude trval přibližně 10–15 minut.
Provedení brachyterapie
Principem brachyterapie je zavádění zdroje záření přímo do těsné blízkosti nádoru. Celý výkon, od uvedení do anestezie až po samotné ozáření, trvá přibližně
2 hodiny a probíhá v několika fázích.
• Po uvedení do anestezie Vám bude lékařem přímo do dělohy a/nebo pochvy
zaveden nejprve tzv. aplikátor (10–15 minut). Tento plastový (obr. 1) či kovový (obr. 2) aplikátor sám o sobě nezáří, ale slouží jako cesta ke správnému
následnému zavádění zářiče do správných míst v závislosti na Vaší anatomii
a šíření nádoru.
• Po probuzení z anestezie bude aplikátor stále zavedený a utěsněný v pochvě,
současně Vám bude během anestezie zaveden katetr do močového měchýře.
Po probuzení tak budete cítit tlak v oblasti podbřišku a případně nucení
k močení, které však bude zajištěno katetrem.
• V další fázi výkonu budete již při plném vědomí převezena k vyšetření pánve magnetickou rezonancí (MR, obr. 3), nebo výpočetní tomografií (CT,
obr. 4). Po celou dobu vyšetření budete stále ležet na zádech na přenosném
lůžku (10–20 minut).
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Po vyšetření na MR či CT budete převezena zpět na sálek brachyterapie,
kde se o Vás bude starat sálová sestra. V této fázi bude lékařem a fyzikem
brachyterapie připravován plán samotného ozáření (přibližně 60 minut).
V další fázi výkonu bude provedeno vlastní ozáření (10–20 minut), při kterém bude zdroj záření zaváděn do připraveného aplikátoru. V této fázi výkonu budete stále při plném vědomí ležet na zádech na přenosném lůžku
na sálku brachyterapie. Personál nemůže být během ozařování přítomen
s Vámi v místnosti, ale bude sledovat Vás a průběh ozařování kamerovým
systémem. V případě potíží můžete přivolat personál a přerušit ozařování
zvednutím ruky.
Bezprostředně po skončení ozařování za Vámi přijde sestra s lékařem zpět
na sálek, a odstraní aplikátor a močový katetr. Tato poslední fáze výkonu
(1–2 minuty) je obvykle nebolestivá a nevyžaduje nutně další anestezii.

Obr. 2: Kovový aplikátor

Obr. 1: Plastový aplikátor

Po výkonu
Po ukončení celého výkonu budete v doprovodu sanitáře a sestry převezena
zpět na lůžkové oddělení, kde si Vás převezme a zkontroluje zdravotní sestra a
lékař lůžkového oddělení. Po dobu přibližně 2 hodin po výkonu budete dodržovat klid na lůžku po výkonu a sestra Vám bude pravidelně kontrolovat krevní
tlak a pulz. V této fázi se již můžete napít a najíst. Ještě několik hodin po výkonu
můžete pozorovat gynekologické špinění, či mírné krvácení. V případě většího
krvácení či problémů při močení bezprostředně informujte ošetřující personál.
V případě bolestí požádejte personál o léky tlumící bolest.
Celý výše popsaný výkon brachyterapie absolvujete celkem 4 až 5krát, během
2 až 3 po sobě jdoucích týdnů. Brachyterapii lze provést 1 až 3krát týdně.

Obr. 4: Výpočetní tomograf

Obr. 3: Magnetická rezonance

