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4. Jak planowane jest leczenie w radioterapii z pól 

zewnętrznych  
 

 

 
Prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek  
Zakład Planowania Radioterapii 
 

4.2. Planowanie leczenia w radioterapii  

Planowanie leczenia w radioterapii – to przygotowanie pacjenta do 
leczenia promieniami. Jednym z etapów jest obliczanie rozkładu dawki 
promieniowania jonizującego, które zostało pochłonięte w organizmie 
pacjenta. Mówimy, że jest to promieniowanie jonizujące ponieważ 
powoduje ono powstanie jonów w ciele pacjenta. Jony mogą mieć 
ładunek dodatni lub ujemny. Atomy jako cząsteczki materii, są 
podstawowym elementem budulcowym związków chemicznych 
tworzących w ciele człowieka komórki oraz tkanki. Nasz organizm 
funkcjonuje normalnie ponieważ atomy mają ładunek elektryczny 
obojętny. Pojawienie się jonów burzy ten porządek. Dlatego, 
promieniowanie jonizujące jest tak szkodliwe dla naszego organizmu. 
Promieniowanie, stosowane w radioterapii niszczy wszystkie komórki. 
Nie odróżnia ono komórek zdrowych od chorych. Dlatego należy tak 
zaplanować układ wiązek promieniowania, aby jak największa dawka 
promieniowania została podana w objętości guza nowotworowego, 
w komórkach chorych. Równocześnie, z jak najmniejszymi dawkami 
promieniowania w tkankach i narządach zdrowych. Pomiędzy 
komórkami zdrowymi a nowotworowymi istnieje różnica 
w odpowiedzi na promieniowanie, dlatego możliwe jest wykorzystanie 
promieniowania w leczeniu chorób nowotworowych. I z tego od ponad 
100 lat korzysta radioterapia. Oczywiście techniki leczenia jakimi 
obecnie dysponujemy są nieporównywalne z tymi sprzed stu lat, ale 
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wykorzystujemy te same zjawiska biologiczne. Odpowiednio 
zaplanowana i precyzyjnie podana dawka promieniowania 
w radioterapii zwiększa prawdopodobieństwo wyleczenia. Proces 
przygotowania do leczenia promieniami jest bardzo czasochłonny 
i skomplikowany, oraz ma kilka etapów (Tabela 3).  
 
Tabela 3. Etapy procesu planowania leczenia w radioterapii. 

 

4.3. Na czym polegają kolejne etapy planowania leczenia? 

• Modelarnia. Przygotowanie systemu do zapewnienia 
powtarzalnego ułożenia pacjenta w czasie napromieniania  

Proces leczenia chorego promieniami trwa zazwyczaj kilka 
(kilkanaście) dni (tygodni). Jak długo, to zależy od rodzaju nowotworu, 
stopnia zaawansowania choroby i wybranej techniki leczenia. 
Niezależnie od długości czasu trwania leczenia, chory zawsze podczas 
napromieniania musi być w tej samej pozycji na stole aparatu 
terapeutycznego. Inaczej, zaplanowany rozkład dawki nie będzie 
poprawnie realizowany. Ten etap, przygotowanie systemu do 
unieruchomienia chorego, przeprowadzony jest w MODELARNI, która 
znajduje się na pierwszym piętrze w Zakładzie Radioterapii. 
 
Często mówimy „robimy maskę”. Termin ten oznacza, że materiał 
termoplastyczny jest podgrzewany w bardzo ciepłej wodzie do 
temperatury ok. 70° C i układany na ciało pacjenta. Po kilkunastu 
minutach stygnie tworząc „maskę”, która jest indywidualnie 

1 Przygotowanie systemu, który będzie zapewniał powtarzalne 
ułożenie pacjenta w czasie napromieniania 

2 Badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny, PET), na podstawie których zostanie określona 
objętość, która ma być leczona i narządy anatomiczne podlegające 
szczególnej ochronie 

3 Komputerowe planowanie rozkładu dawki promieniowania 

4 Symulacja warunków napromieniania. Ten etap jest coraz częściej 
wykonywany w czasie badania tomografią komputerową, jest to 
wirtualna symulacja  

5 Sprawdzenie poprawności obliczeń rozkładów dawek 
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dopasowana dla danego pacjenta (Rycina 4). Pod głową, szyją, rękami, 
nogami bardzo często umieszczane są różne podpórki, wykonane 
z bardzo elastycznego materiału. Są one wkładane, dlatego, aby 
pacjent leżał w jak najwygodniejszej pozycji (Rycina 4). Stosujemy też 
materac styropianowy, z którego wypompowane jest powietrze 
i tworzy się „forma” pacjenta.  
 

Rycina 4. Zdjęcia 
przedstawiają pacjentów 
w modelarni.  
Na zdjęciu górnym pacjent 
podczas przygotowania maski 
unieruchamiającej dolną część 
tułowia. Na zdjęciu środkowym 
maska unieruchamia głowę, 
która dodatkowo ułożona jest 
na specjalnie przygotowanym 
materacu. Na zdjęciu dolnym 
pacjentka leży na boku na 
specjalnym materacu, który 
jest dokładnie dopasowany do 
kształtu jej ciała. Pozycja ta jest 
wymuszona procedurą 
radioterapii, która została dla 
niej zaplanowana (procedura 
TBI).  
Maska jest zakładana przez 
pacjenta podczas każdego 
zabiegu naświetlania, 
podobnie pacjent podczas 
naświetlań leży na materacu, 
jeśli taki został dla niego 

indywidualnie przygotowany.  

 
Po wykonaniu unieruchomienia pacjent jest przekierowany do 
kolejnego pomieszczenia celem wykonania badań obrazowych, czyli 
tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR) lub 
badania PET. Pomieszczenia TK i MR znajdują się na pierwszym piętrze 
Zakładu Radioterapii „obok rybek”). Plan Zakładu Radioterapii 
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znajduje się na końcu Poradnika. Badanie PET wykonywane jest 
najczęściej w następnym dniu w Zakładzie Medycyny Nuklearnej na 
pierwszym piętrze. 
 

Badania obrazowe do planowania leczenia promieniami 
Badania obrazowe, czyli tomografia komputerowa (TK) (Rycina 5), 
rezonans magnetyczny (MR), pozytronowa emisyjna tomografia 
komputerowa (PET), a w przypadku brachyterapii również USG, są to 
badania, na podstawie których zostanie wyznaczona objętość guza, 
która ma być leczona i zdrowe narządy anatomiczne, które muszą być 
chronione. Badania takie, każdy pacjent miał już niejednokrotnie 
wykonywane zanim trafił do leczenia promieniowaniem. Dlaczego 
więc kolejne badanie? Ponieważ MUSI być ono wykonane w „masce”, 
w takiej samej pozycji, w jakiej pacjent będzie leczony. Jeżeli 
wcześniejsze badania diagnostyczne, były wykonane w pozycji „na 
brzuchu” a badania dedykowane do planowania leczenia są 
wykonywane „na plecach” to np. wątroba w tych dwóch badaniach 
będzie miała inny kształt, inne położenie. Kształt oraz położenie 
narządów w ciele ma bardzo istotne w procesie obliczania dawek.  
 
Zdarza się, że już w czasie leczenia, pacjent ma wykonywane kolejne 
badania obrazowe na tomografie komputerowym lub rezonansie 
magnetycznym. Dodatkowe badanie pozwala, aby leczenie było 
przeprowadzone jak najprecyzyjniej. Sprawdzamy, co się zmieniło we 
wzajemnym położeniu narządów anatomicznych. 
 

Rycina 5. Tomograf 
komputerowy dostarcza 
obrazów narządów 
pacjenta, które są 
potrzebne do 
precyzyjnego 
zaplanowania leczenia 
promieniami.  
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Rycina 6. Pacjent w masce 
podczas badania 
tomografem 
komputerowym przyjmuje 
taką pozycję jaka została 
określona w MODELARNII. 
W tej samej pozycji będzie 
leczony. Jeżeli zauważy, że 
coś jest inaczej, MUSI o tym 
powiedzieć technikowi w 
pracowni tomografu 
komputerowego. Laserowe 
linie (strzałki) umożliwiają 
równe ułożenie pacjenta na 
stole TK, a później na 
aparacie. 

 
Rycina 7. Struktury anatomiczne pacjenta określone na podstawie 
wykonanego badania obrazowego, w których wylicza się dawki 
promieniowania.  
 

W większości przypadków pacjent podczas wykonywania badań 
obrazowych może swobodnie oddychać. Są jednak techniki, kiedy 
konieczne jest kontrolowanie oddechu i jego monitorowanie przez 
specjalistyczny sprzęt. Przed rozpoczęciem badania, na ciało Pacjenta 
przyklejany jest znacznik, którego ruchy będą śledzone przez kamery. 
Pacjent może „normalnie” oddychać. Czasami jednak Pacjent proszony 
jest o wstrzymanie oddechu. Reszta to sprawa sprzętu i programów 
komputerowych. I w jednym i drugim przypadku, Pacjent powinien 
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„poćwiczyć”, tak aby w identyczny sposób oddychał lub wstrzymywał 
oddech w czasie leczenia. Dlaczego badania te są przeprowadzane 
w taki sposób? Ponieważ, np. guz umiejscowiony w płucach wskutek 
oddychania pacjenta zmienia swoje położenie w stosunku do wiązki 
promieniowania podczas seansu napromieniania. Celem 
zminimalizowania niekorzystnego wpływu ruchów oddechowych na 
leczenie promieniami stosuje się technikę napromieniania, polegającą 
na tym, że wyłącza się promieniowanie, kiedy guz nowotworowy 
„opuszcza” wiązkę promieniowania. Promieniowanie ponownie 
włącza się, kiedy guz jest ponownie w wiązce promieniowania. 
Technika ta, znacznie zmniejsza dawki w tkankach zdrowych, które 
znajdują się w bezpośredniej bliskości guza nowotworowego. Więcej 
informacji o kontrolowaniu oddechu podczas radioterapii 
w Rozdziałach II i IV.  
 

• Komputerowe planowanie rozkładu dawki promieniowania  
Obliczanie rozkładu dawki wykonywane jest przez fizyków 
medycznych, którzy stosują specjalistyczne oprogramowanie 
zainstalowane na komputerach dedykowanych do tych obliczeń. 
Oprogramowanie to wraz z komputerami (i serwerami) nazywamy 
Systemami Planowania Leczenia. W wyniku wyboru liczby wiązek 
promieniowania, techniki napromieniania, energii promieniowania 
otrzymuje się rozkład dawki promieniowania w napromienianym ciele 
pacjencie (Ryciny 8 i 9).  
 
ZAWSZE – największa jest dawka w guzie nowotworowym, a o wiele 
mniejsza w zdrowych narządach. Tkanki zdrowe, nawet po 
pochłonięciu pewnej dawki promieniowania mogą funkcjonować 
normalnie, po pewnym czasie odzyskując „sprawność” sprzed 
leczenia. Tkanki zdrowe mają „umiejętność” naprawy uszkodzeń jakich 
doznały w czasie napromieniania. Tej właściwości NIE POSIADAJĄ 
TKANKI NOWOTWOROWE, one giną wskutek napromieniania.  
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Sposób podania dawki promieniowania zależy od techniki leczenia. 
Czasami urządzenie do napromieniowania (akcelerator) obraca się 
wokół Pacjenta (technika obrotowa), czasami jego ramię jest 
nieruchome, lub zmienia swoje położenie kilka razy w czasie seansu 
terapeutycznego. 

Rycina 8. Rysunki przedstawiają rozkład dawki promieniowania w guzie 
nowotworowym w lewym płucu (kolor czerwony oznacza wysoką dawkę). 
Niskie dawki poza guzem nowotworowym są „tolerowane” przez tkanki 
zdrowe. 

Rycina 9. Przykład wyliczonego rozkładu dawki w napromienianiu piersi. 
Widać, że dawka terapeutyczna (kolor czerwony) jest w miejscu, które jest 
leczone. Kolor niebieski oznacza dawki, które są tolerowane przez tkanki 
zdrowe, w tym przypadku płuco lewe. W obszarze dawek tolerowanych jest 
również serce. 
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• Symulator. Weryfikacja pól napromieniania 
Ten etap planowania, to nic innego jak sprawdzenie możliwości 
realizacji leczenia z punktu widzenia geometrii wiązek napromieniania 
oraz położenia chorego na stole aparatu terapeutycznego. Sprawdza 
się również, czy można jednoznacznie ocenić położenie struktur 
anatomicznych, na podstawie których układa się Pacjenta w czasie 
leczenia promieniami. Aparatem, który jest do tego dedykowany - to 
symulator (Rycina 10). Dlatego nazwa tej procedury to symulacja. 
Symulator znajduje się na pierwszym piętrze w Zakładzie Radioterapii.  

 
Rycina 10. Symulator, aparat do weryfikacji możliwości wykonania planu 
leczenia wyliczonego komputerowo. Zdjęcie górne przedstawia pomieszczenie 
z symulatorem oraz stołem, na którym układany jest Pacjent. Zdjęcie dolne 
lewe przedstawia sterownię, w której pracują technicy obsługujący sprzęt. 
Zdjęcie dole prawe przedstawia wejście do pomieszczenia symulatora 
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• Sprawdzenie poprawności obliczeń rozkładów dawek  
Każde działanie w radioterapii musi być bardzo starannie sprawdzone. 
Wykonane obliczenia rozkładów dawek są również weryfikowane. 
Sprawdzane są wszystkie parametry wiązek promieniowania. 
Pamiętajmy, że informacja o sposobie leczenia przekazywana jest 
z programu komputerowego, który dokonał obliczeń, do akceleratora, 
aparatu który wytwarza promieniowanie. Należy sprawdzić, czy 
informacja ta została przekazana w sposób właściwy, czy 
napromienianie może zostać zrealizowane oraz czy zmierzone 
wartości są zgodne z obliczonymi. Parametry wiązek promieniowania 
są sprawdzane przez fizyków medycznych. Pomiary wykonuje się 
stosując różnego rodzaju mierniki promieniowania. Nie można pójść 
„na skróty”. Pamiętajmy, że w radioterapii wykorzystujemy metody 
matematyczne i fizyczne. Wszystkie zmierzone i obliczone parametry 
muszą mieścić się w granicach niepewności. A ponieważ na ich 
podstawie leczony jest chory, dlatego prowadzona jest podwójna 
kontrola każdej procedury związanej z leczeniem promieniami. Są to 
procedury czasochłonne i dla naszego (Pacjentów i pracowników) 
wspólnego dobra nie mogą być przyspieszane! 
 

Pacjent może rozpocząć leczenie, jeżeli wszystkie parametry 
napromieniania zostały sprawdzone i spełniają ustalone „normy”. Są 
to procedury skomplikowane i czasochłonne. 

 

4.4. Aparatura stosowana w radioterapii  

Współczesna radioterapia stosuje promieniowanie jonizujące, które 
wytwarzane jest w liniowych przyspieszaczach elektronów, 
urządzeniach zwanych też akceleratorami medycznymi. Rycina 11 
ilustruje wygląd przykładowego aparatu terapeutycznego oraz fizyczne 
zasady jego działania. W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach 
zainstalowane są akceleratory najnowszej generacji znanych 
producentów sprzętu medycznego.  
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Większość naszych aparatów terapeutycznych dedykowana jest do 
napromieniania guzów nowotworowych, które znajdują się w różnych 
organach. Mogą to być „duże” guzy jak i „bardzo małe”. 

 

 
Rycina 11. Zdjęcie pokazuje liniowy przyspieszacz elektronów, urządzenie 
wykorzystywane w radioterapii, nazywane też akceleratorem medycznym. 
Schemat poniżej ilustruje w oparciu o jakie prawa fizyki działają aparaty 
terapeutyczne stosowane w radioterapii.  
 

Kolimator wielkolistkowy to ważny element akceleratora, który pozwala 
nadać dowolny kształt wiązce promieniowania. Wygląd kolimatora 
wielkolistkowego zilustrowano na Rycinie 12. Kształt oraz wymiary 
kolimatora zmieniają się w czasie emisji promieniowania, co pozwala na 
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stosowanie tak zwanej techniki dynamicznej napromieniania. Technika 
ta pozwala na ograniczenia dawki promieniowania w tkankach 
zdrowych. Czasami wraz ze zmianą kształtu wiązki promieniowania 

ramię aparatu obraca się 
wokół chorego, co zwiększa 
możliwości wyliczenia 
optymalnego rozkładu 
dawki.  
 
Rycina 12. Kolimator 
wielolistkowy. Strzałki na 
zdjęciu pokazują szczelinę, przez 
które przechodzi wiązka 
promieniowania.  

 
Akceleratory wyposażone są również w „lampy” rentgenowskie, które 
służą do wykonywania zdjęć potrzebnych do sprawdzenia zgodności 
ułożenia chorego na stole aparatu terapeutycznego z pozycją 
zaplanowaną na etapie planowania leczenia. Przy pomocy tych 
urządzeń można również wykonać badanie tomograficzne. Jest to 
„tomografia stożkowa” (aparat przed rozpoczęciem leczenia obraca 
się wokół pacjenta), która pozwala na trójwymiarowe odtworzenie 
położenia. Dodatkowym elementem wyposażenia jest matryca 
detektorów półprzewodnikowych, przy pomocy której możemy 
mierzyć promieniowanie przechodzące przez pacjenta. Jest ona 
wykorzystywana do oszacowania dawki jaką otrzymał pacjent, oraz czy 
leczenie przebiega w sposób powtarzalny. Każdy akcelerator 
wyposażony jest w stół terapeutyczny, na którym leży pacjent w czasie 
seansu terapeutycznego. Stół ma możliwość ruchu w trzech 
kierunkach, obrotu oraz „poziomowania” blatu. W pomieszczeniu 
akceleratora (bunkrze) zainstalowane są również systemy 
wykorzystujące promieniowanie laserowe i podczerwone, które 
dedykowane są do ułożenia chorego, zgodnie z jego zaplanowaną 
pozycją. Stosowane w naszym Instytucie akceleratory liniowe 
wytwarzają wiązki promieniowania fotonowego: X-6MV (energia 
maksymalna 6 MeV), X-10MV (energia maksymalna 10 MeV), X-15MV 
(energia maksymalna 15 MeV) oraz X-20MV (energia maksymalna 20 
MeV), oraz promieniowanie elektronowe o energiach od 6 do 22 MeV 
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Kolory w Zakładzie Radioterapii  
Zakład Radioterapii wyposażony jest w najwyższej klasy akceleratory. 
Pomieszczenia, w których zostały umieszczone są oznaczone kolorami, 
co ułatwia orientację pacjentom oraz personelowi. Aparaty 
terapeutyczne w pomieszczeniach niebieskim, różowym, platynowym, 
złotym, białym, srebrnym, zielonym i pomarańczowym są w pełni 
zgodne pod względem parametrów fizycznych, oczywiście dla tych 
samych energii promieniowania i kolimatorów wielolistkowych. 
W związku z tym pacjenci podczas przeprowadzania rutynowych 
i koniecznych prac serwisowych aparatu mogę być napromieniani na 
innym aparacie tym samym planem leczenia, i w taki sam sposób.  
Na końcu Poradnika znajduje się plan Zakładu Radioterapii, na którym 
zaznaczono lokalizację kolorowych pomieszczeń. 
 

• Aparaty dedykowane do radiochirurgii i radioterapii 
stereotaktycznej. 
Akceleratory Edge (Rycina 13) oraz TruBeam dedykowane są do 
napromieniania stereotaktycznego (więcej informacji w Rozdziale 
II) i z kontrolą oddechu (napromienianie na wstrzymanym oddechu, 
napromienianie z bramkowaniem oddechowym, więcej informacji 
w Rozdziałach II i IV). Akceleratory te są w pełni zgodne 
z pozostałymi akceleratorami firmy Varian, ale dodatkowo mają 
zainstalowane opcje do takiego leczenia, które wymaga szczególnie 
wysokiej precyzji podania dawki. To nie oznacza, że pozostałe 
akceleratory nie spełniają tego warunku.  
 
Akceleratory „CyberKnife” (Rycina 14) są to aparaty terapeutyczne 
dedykowane do leczenia bardzo małych zmian nowotworowych. 
Ten typ akceleratora to połączenie sekcji przyspieszającej (w której 
przyspiesza się elektrony i wytwarza promieniowanie) z ramieniem 
robota przemysłowego. Są one zintegrowane z lampami 
rentgenowskimi w celu weryfikacji położenia chorego. Głowica 
aparatu może śledzić ruchy oddechowe pacjenta, zmieniając 
kierunek padania wiązki. To w znaczny sposób zmniejsza dawki w 
tkankach zdrowych. Aparaty „CyberKnife” wytwarzają wiązkę 
promieniowania X-6MV, jeden z nich wykorzystuje kołowe 
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kolimatory wiązki promieniowania, drugi dodatkowo do 
kształtowania wiązki wykorzystuje kolimator wielolistkowy. 

 
Rycina 13. Aparat terapeutyczny dedykowany do radioterapii 
stereotaktycznej (radiochirurgii). Na fotografii widoczny jest aparat Egde.  
 

 
Rycina 14. Aparat „CyberKnife”. W Zakładzie Radioterapii działają dwa 
urządzenia tego typu.  
 

• Tomoterapia 
Tomoterapia jest aparatem terapeutycznym dedykowanym do 
napromieniania dużych zmian nowotworowych np. całego odcinka 
kręgosłupa (Rycina 15). Akcelerator ten generuje wiązkę 
promieniowania X-6MV. Źródło promieniowania (sekcja 
przyspieszająca, podobnie jak w pozostałych akceleratorach) obraca 
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się wokół pacjenta, a stół terapeutyczny przesuwa się podobnie jak 
w tomografii komputerowej. Dlatego nazywa się Tomoterapia. Aparat 
ten dysponuje lampą rtg, która służy do sprawdzenia czy ułożenie 
chorego jest zgodne z zaplanowaną pozycją. 
 

 
Rycina 15. Aparat „Tomoterapia” zlokalizowany jest na parterze w Zakładzie 
Radioterapii.  

  


