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2. Wstęp do radioterapii  
 

 

 
 
lek med. Natalia Amrogowicz  
I Klinika Radioterapii i Chemioterapii) 

2.2. Co to jest radioterapia?  

RADIOTERAPIA (napromienianie) to metoda leczenia miejscowego 
chorych na nowotwory złośliwe polegająca na wykorzystaniu energii 
promieniowania jonizującego (najczęściej promieniowania X - takiego 
jak podczas zdjęć RTG, ale o znacznie większej energii). Jej celem jest 
uzyskanie efektu biologicznego pod postacią niszczenia DNA 
(materiału genetycznego odpowiedzialnego za funkcjonowanie 
komórki) i pozostałych struktur komórkowych, co w efekcie prowadzi 
do śmierci komórek. Bezpieczeństwo opisywanej metody leczenia 
wynika ze zwiększonej wrażliwości komórek nowotworowych na 
promieniowanie w porównaniu do komórek zdrowych, przez co chore 
tkanki ulegają zniszczeniu o wiele szybciej niż tkanka zdrowa 
w otoczeniu guza.  

Rycina 1. Promieniowanie jonizujące 
uszkadza materiał genetyczny (DNA) 
zlokalizowany w jądrze komórkowym 
komórek nowotworowych powodując ich 
śmierć. Uszkadzane są również rozmaite 
białka regulujące podziały komórek 
nowotworowych, co uniemożliwia ich dalsze 
namnażanie. W efekcie dochodzi do 
zniszczenia guza nowotworowego 
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Radioterapię stosuje się jako leczenie pierwotne, czyli w sytuacji, kiedy 
napromieniany jest guz pierwotny, przerzuty do węzłów chłonnych, 
lub jako leczenie uzupełniające po leczeniu operacyjnym oraz 
w przypadku występowania przerzutów. Radioterapię można łączyć 
z innymi metodami leczenia przeciwnowotworowego. Radioterapię 
można stosować również w leczeniu nowotworów łagodnych 
i schorzeń nieonkologicznych.  

2.3. Podział radioterapii 

Radioterapię możemy podzielić na kilka sposobów. Jednym z nich jest 
podział w zależności od wskazań terapeutycznych i celu 
napromieniania (Tabela 1). Innym sposobem jest podział w zależności 
od lokalizacji źródła promieniowania względem ciała pacjenta (Tabela 
2).  
 
Tabela 1. Podział radioterapii w zależności od wskazań 
terapeutycznych i celu napromieniania.  
Radioterapia 
radykalna 

Celem jest zniszczenie komórek nowotworowych  
w guzie pierwotnym lub jego wznowie miejscowej oraz w 
przerzutowych węzłach chłonnych i wyleczenie pacjenta. 
Może być stosowana jednoczasowo z chemioterapią, 
której zadaniem jest zwiększenie promieniowrażliwości 
komórek nowotworowych i poprawa skuteczność leczenia. 

Radioterapia 
uzupełniająca 
(pooperacyjna 
radykalna) 

Celem jest zmniejszenie ryzyka wznowy miejscowej lub 
węzłowej. Może być również stosowana w skojarzeniu z 
chemioterapią w zależności od wskazań. 

Radioterapia 
indukcyjna 
(przedoperacyjna 
radykalna) 

Stosowana przed leczeniem operacyjnym, celem 
zmniejszenia wielkości guza, np. w przypadku raka 
odbytnicy, również może być kojarzona z leczeniem 
systemowym. 

Radioterapia 
paliatywna 

Celem jest leczenie objawowe i poprawa komfortu życia 
chorego - efekty popromienne zachodzące w nacieku 
nowotworowym i w jego otoczeniu przekładają się na 
efekty kliniczne: przeciwbólowy, przeciwkrwotoczny, 
udrożniający (układ oddechowy, pokarmowy). 
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Tabela 2. Podział radioterapii w zależności od lokalizacji źródła 
promieniowania względem pacjenta. 

Teleradioterapia 
(napromienianie z 
pól zewnętrznych) 

Technika polegająca na napromienianiu pacjenta z 
zewnętrznych źródeł promieniowania, które znajdują 
się w pewnej, ustalonej technicznie odległości od 
chorego. W teleradioterapii stosowane są nowoczesne 
i całkowicie bezpieczne urządzenia do napromieniania 
(akceleratory, przyśpieszacze). Pozwalają one na 
precyzyjne przeprowadzenie leczenia poprzez 
skierowanie wiązki promieniowania na określoną 
objętość leczoną, ograniczając jednocześnie do 
minimum dawkę w sąsiadujących narządach zdrowych. 

 Radioterapia stereotaktyczna, radiochirurgia, polega 
na podaniu wysokiej dawki promieniowania w 
niewielkiej objętości. Leczenie przeprowadza się na 
przyśpieszaczu liniowym lub aparacie CyberKnife. 

Brachyterapia Metoda polegającą na umieszczeniu izotopowych 
źródeł promieniowania w obrębie guza 
nowotworowego, lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. Ponieważ zasięg takiego promieniowania 
jest bardzo mały, pozwala to na podanie wysokiej 
dawki oddziałującej bezpośrednio na guz 
nowotworowy przy znikomym narażeniu zdrowych 
tkanek i narządów. W wybranych sytuacjach jej 
przeprowadzenie może wymagać znieczulenia 
miejscowego lub ogólnego. 

 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, Państwowy 

Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach mieści się w kilku budynkach.  

Wejścia do ceglanego budynku Głównego Instytutu, budynku Kliniki 

z Przychodniami oraz budynku Zakładu Radioterapii zlokalizowane są 

od strony ulicy Wybrzeże Armii Krajowej.  



S t r o n a  | 17 

 

 
 

 
 
  


