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7.2. Czym jest brachyterapia? 

Brachyterapia jest rodzajem radioterapii, w którym źródło 
promieniowania umieszcza się w bezpośrednim kontakcie guza lub 
miejsca po usunięciu guza (tzw. loża po guzie). Pierwiastek 
promieniotwórczy niszczy nowotwór, oszczędzając zdrowe tkanki 
wokół. Umieszczenie źródła promieniowania w ciele pacjenta odbywa 
się za pomocą specjalnych aplikatorów (Ryciny 20, 21, 22, 23, 24). 

7.2.1. W leczeniu jakich nowotworów stosowana jest 
brachyterapia? 

Brachyterapia wykorzystywana jest głównie w leczeniu nowotworów 
skóry, macicy, prostaty, piersi, regionu głowy i szyi, prącia, płuca oraz 
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przełyku. Można ją także wykorzystać w leczeniu raka odbytu, zmian 
nowotworowych w wątrobie oraz chorób nienowotworowych, np. 
bliznowców. Znajduje zastosowanie jako leczenie radykalne (mające 
na celu całkowite wyleczenie pacjenta) oraz paliatywne (skupione 
głównie na zmniejszeniu dolegliwości powodowanych przez 
nowotwór). Może być stosowana jako samodzielna metoda terapii lub 
w skojarzeniu z chirurgią, teleradioterapią lub leczeniem systemowym 
(chemioterapią, hormonoterapią). Celem stosowania brachyterapii 
jest skrócenie całkowitego czasu leczenia oraz zwiększenie dawki 
w obszarze napromienianym, a co za tym idzie – zwiększenie 
skuteczności leczenia. 

7.3. Rodzaje brachyterapii 

Brachyterapię możemy podzielić na kilka sposobów. Jednym z nich jest 
podział w zależności od mocy dawki i czasu napromieniania (Tabela 4). 
Podziału można też dokonać w oparciu o umiejscowienie nowotworu 
i sposób umieszczenia źródła promieniowania (Tabela 5).  
 
Tabela 4. Podział brachyterapii w zależności od mocy dawki i czasu 
napromieniania. 

Brachyterapia HDR 
wysoka moc dawki, zabieg trwa kilka/kilkanaście 
minut, pierwiastek promieniotwórczy nie zostaje w 
ciele pacjenta 

Brachyterapia LDR 
niska moc dawki, napromienianie trwa godzinami 
lub miesiącami, a pierwiastek promieniotwórczy 
wszczepiany jest do guza na stałe 

 
Tabela 5. Podział brachyterapii w zależności od sposobu umieszczenia 
źródła promieniowania.  

Brachyterapia 
śródtkankowa 

źródło promieniotwórcze umieszczane jest w guzie 
lub w loży po guzie (np. prostata, pierś) 

Brachyterapia 
wewnątrzjamowa 

źródło umieszczane jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie guza przy użyciu naturalnych otworów 
w ciele (np. drogi rodne, oskrzele, przełyk) 

Brachyterapia 
powierzchniowa 

źródło umieszczane jest na skórze (np. rak skóry, 
czerniak) 
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7.4. Planowanie brachyterapii 

• Rak skóry 
Nowotwory skóry leczone są najczęściej za pomocą brachyterapii 
powierzchniowej. Do napromieniania nierównych powierzchni, np. 
okolicy nosa, ucha lub brody, wykorzystuje się aplikatory indywidualne 
(Rycina 20). Natomiast do napromieniania powierzchni płaskich, np. 
okolicy policzka lub szyi, używane są aplikatory typu H.A.M. (Rycina 
21). Leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym (pacjent po zabiegu 
wraca do domu). 
 

Rycina 20. Wycisk (po prawej) oraz 
wykonany na jego podstawie 
aplikator indywidualny (po lewej) 
wykorzystywany do leczenia 
nowotworów skóry. 

Rycina 21. Aplikator typu H.A.M. 
wykorzystywany do leczenia 
nowotworów skóry. 

 
Przebieg procedur przygotowawczych:  
1. Na pierwszej wizycie przygotowuje się wycisk, który jest niezbędny 

do wykonania aplikatora indywidualnego. Jeśli wykorzystujemy 
aplikator H.A.M. procedury rozpoczynają się od tomografii 
komputerowej (nie ma konieczności robienia wycisku). 

2. Podczas drugiej wizyty, kilka dni później, wykonywana jest 
tomografia komputerowa bez kontrastu z aplikatorem 
umieszczonym w miejscu, które będzie leczone. W tym dniu 
pacjent otrzymuje informację o terminie rozpoczęcia leczenia. 

3. Na podstawie obrazów z tomografii komputerowej fizyk medyczny 
w porozumieniu z lekarzem przygotowuje plan leczenia.  

4. Brachyterapia rozpoczynana jest zazwyczaj po kilku dniach. 
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W przypadku niektórych zmian skórnych może być również 
wykorzystana brachyterapia śródtkankowa. Zabieg oraz leczenie 
przeprowadzane jest w warunkach oddziału (pacjent jest 
hospitalizowany przez kilka dni) lub w trybie ambulatoryjnym.  
 
Przebieg procedur przygotowawczych: 
1. Na sali zabiegowej, będącej jednocześnie bunkrem, pacjent kładzie 

się na stole terapeutycznym.  
2. Po założeniu wenflonu podawany jest antybiotyk (profilaktyka 

okołozabiegowa).  
3. Personel pielęgniarski odkaża obszar, który będzie leczony.  
4. W znieczuleniu miejscowym lub ogólnym wkłuwane są igły 

w obszar guza. Ich liczba i rozmieszczenie są uzależnione od 
wyjściowej wielkości guza oraz od wyniku badania 
histopatologicznego. Znieczulenie ogólne z wykorzystaniem leków 
dożylnych (bez intubacji) prowadzone jest przez lekarza 
anestezjologa.  

5. Specjalne plastikowe dreny są przeciągane w miejsce igieł oraz 
mocowane w taki sposób, aby nie mogły się wysunąć. Pozostają 
one w ciele pacjenta przez cały okres leczenia – około tygodnia.  

6. Następnie wykonywana jest tomografia komputerowa bez 
kontrastu. 

7. Na podstawie obrazów z tomografii komputerowej fizyk medyczny 
w porozumieniu z lekarzem przygotowuje plan leczenia. Proces ten 
trwa zazwyczaj kilka godzin. 

8. Pacjent rozpoczyna leczenie w ten sam dzień w godzinach 
popołudniowych lub następnego dnia rano. 

 

• Rak trzonu macicy i rak szyjki macicy 
Pacjentki po operacji usunięcia macicy, u których są wskazania do 
leczenia uzupełniającego, leczone są najczęściej w trybie 
ambulatoryjnym. W zależności od wskazań medycznych możliwe jest 
przeprowadzenie leczenia w ramach hospitalizacji na oddziale.  
Przebieg procedur przygotowawczych: 
1. Na pierwszej wizycie pacjentka kładzie się na stole do tomografii 

komputerowej. Do pochwy wprowadzany jest walec 
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o odpowiednio dobranej średnicy (Rycina 22), który zostaje 
zamocowany w taki sposób, aby się nie wysunął.  

2. W następnej kolejności wykonywana jest tomografia 
komputerowa bez kontrastu. 

3. Na podstawie obrazów z tomografii komputerowej fizyk 
medyczny w porozumieniu z lekarzem przygotowuje plan 
leczenia. Proces ten trwa zazwyczaj 1 – 2 godziny. 

4. Pacjentka oczekuje na plan w poczekalni Zakładu Brachyterapii. 
Może w tym czasie jeść, pić oraz skorzystać z toalety. 

5. W większości przypadków pacjentka rozpoczyna leczenie w tym 
samym dniu. 

 
Pacjentki niepoddane operacji mogą być leczone samodzielną 
brachyterapią lub w skojarzeniu z teleradioterapią i/lub 
chemioterapią. Brachyterapia może się odbywać w trybie 
ambulatoryjnym lub w warunkach oddziału (w zależności od wskazań 
medycznych). W większości przypadków zabieg przeprowadza się po 
podaniu leków przeciwbólowych i/lub leków uspokajających 
i nasennych (tzw. analgosedacja). Istnieje również możliwość 
wykorzystania znieczulenia ogólnego, wówczas zabieg jest 
wykonywany w obecności lekarza anestezjologa. Pacjentki 
poddawane analgosedacji lub znieczuleniu ogólnemu muszą być na 
czczo (6 godzin bez jedzenia i bez picia).  
 
Przebieg procedur przygotowawczych: 
1. Na sali zabiegowej będącej jednocześnie bunkrem pacjentka 

kładzie się na stole do tomografii komputerowej. W pozycji jak na 
fotelu ginekologicznym pielęgniarka zakłada cewnik do pęcherza 
moczowego. 

2. Następnie lekarz przeprowadza badanie ginekologiczne. Po 
założeniu wziernika wykonuje toaletę pochwy, spryskuje szyjkę 
macicy środkiem znieczulającym oraz wprowadza do jamy macicy 
odpowiednio dobrany aplikator (Rycina 23). 

3. Do pochwy zakładane są gaziki pokryte żelem do USG w celu 
unieruchomienia aplikatora. 

4. W następnej kolejności wykonywana jest tomografia 
komputerowa lub rezonans magnetyczny bez kontrastu. 
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5. Na podstawie obrazów z tomografii komputerowej fizyk 

medyczny w porozumieniu z lekarzem przygotowuje plan 
leczenia. Proces ten trwa zazwyczaj 1 - 2 godziny. W tym czasie 
pacjentka pozostaje w pozycji leżącej na sali zabiegowej. 

6. Po przygotowaniu planu rozpoczynane jest leczenie. 
 

Rycina 22. Walce dopochwowe 
o różnych średnicach 
wykorzystywane w brachyterapii 
pooperacyjnej raka trzonu 
macicy oraz raka szyjki macicy.  

 
Rycina 23. Przykładowe 
aplikatory wykorzystywane 
w brachyterapii nowotworów 
ginekologicznych. Górne zdjęcie 
pokazuje aplikator do leczenia 
nieoperowanego raka szyjki 
macicy (ring z sondą), a dolne 
nieoperowanego raka trzonu 
macicy (sonda „Y”) 

 
 
 
 
 
 

• Rak prostaty 
Leczenie raka prostaty odbywa się w warunkach 3-dniowej 
hospitalizacji (pacjent spędza w szpitalu 2 noce). Pielęgniarki z oddziału 
dbają o właściwe przygotowanie pacjenta do zabiegu. Wieczorem 
pierwszego dnia podawany jest podskórnie zastrzyk leku 
przeciwkrzepliwego (heparyna) oraz wlewka doodbytnicza. Pacjent 
przyjmuje stałe leki bez zmian. W dniu zabiegu, rano podawany jest 
antybiotyk (najczęściej pochodna penicyliny), lek uspokajający oraz 
ponownie wykonywana jest lewatywa. Standardowo pacjent nie 
zażywa stałych leków, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zakładany jest 
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wenflon. Następnie personel pielęgniarski przewozi pacjenta na łóżku 
do Zakładu Brachyterapii, gdzie odbędzie się zabieg.  
 
Przebieg zabiegu brachyterapii HDR: 
1. Na sali zabiegowej będącej jednocześnie bunkrem pacjent siada 

na stole terapeutycznym. Anestezjolog wprowadza pacjenta 
w znieczulenie podpajęczynówkowe lub ogólne. 
a. Podczas znieczulenia podpajęczynówkowego cienką igłą 

wprowadza się środek znieczulający w okolicę rdzenia 
kręgowego w odcinku lędźwiowym. Pacjent zaczyna odczuwać 
ciepło/drętwienie w obrębie kończyn dolnych, pośladków oraz 
dolnej części tułowia. Podczas zabiegu chory może czuć dotyk 
w ww. okolicach, wyłączony zostaje ból. W trakcie zabiegu 
pacjent może spać lub pozostać przytomnym (anestezjolog 
decyduje o ew. podaniu dodatkowych leków nasennych).  

b. Podczas znieczulenia ogólnego pacjent jest intubowany oraz 
usypiany. Dzięki zastosowaniu leków nasennych 
i przeciwbólowych przez cały czas zabiegu pacjent nie 
odczuwa bólu, pozostaje nieprzytomny. 

2. W następnej kolejności zakładany jest cewnik do pęcherza 
moczowego. Pacjent układany jest w pozycji na plecach, z nogami 
do góry, zgiętymi w kolanach (podobnie jak na fotelu 
ginekologicznym). Aby odsłonić obszar, w który będą wkuwane 
igły do brachyterapii, worek mosznowy jest przyklejany plastrem 
do podbrzusza. 

3. Do odbytnicy wprowadzana jest głowica USG - cały zabieg 
odbywa się pod kontrolą obrazów z USG przezodbytniczego. 

4. Po odkażeniu skóry krocza (pomiędzy odbytem a workiem 
mosznowym), w obszar ten wkłuwane są igły. Liczba igieł oraz ich 
rozmieszczenie zależne jest od wielkości i kształtu prostaty. 

5. Po wkłuciu igieł lekarz wraz z fizykiem medycznym zapisuje obrazy 
z badania USG. Na ich podstawie planowane jest leczenie.  

6. Gdy plan jest gotowy lekarz podpina kablami wszystkie igły do 
aparatu do brachyterapii, w którym znajduje się źródło 
promieniotwórcze (Iryd-192).  

7. Napromienianie jest włączane po zamknięciu drzwi do bunkra 
i przebiega automatycznie. Na czas leczenia pacjent zostaje sam. 
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8. Czas pojedynczego seansu terapeutycznego jest zależny od liczby 

wkłutych igieł oraz od aktywności źródła – zwykle wynosi 
kilkanaście minut. W trakcie leczenia pacjent nie odczuwa 
żadnych dolegliwości. 

9. W trakcie napromieniania źródło promieniotwórcze wjeżdża 
i wyjeżdża z każdej igły po kolei. Na koniec seansu 
terapeutycznego wjeżdża z powrotem do wnętrza aparatu do 
brachyterapii. 

10. Przez cały zabieg pacjent pozostaje pod kontrolą lekarza 
i pielęgniarki. Parametry życiowe chorego są widoczne na 
monitorze na sali zabiegowej oraz w sterowni, z której 
uruchamiane jest leczenie. W czasie leczenia personel medyczny 
nadzoruje chorego przy wykorzystaniu kamer i mikrofonów. 

11. Całkowity czas trwania zabiegu 2 – 3 godziny. 
12. Po zakończeniu napromieniania personel pielęgniarski usuwa igły 

i zakłada opatrunek. Anestezjolog informuje pacjenta, kiedy może 
siadać, jeść i pić w danym dniu. 

13. Chory jest przenoszony na łóżko i odwożony na oddział. W dniu 
zabiegu w godzinach wieczornych podawany jest ponownie lek 
przeciwkrzepliwy podskórnie oraz antybiotyk. 

14. Pacjent pozostaje z założonym cewnikiem do następnego dnia. 
Przy braku objawów niepożądanych, po usunięciu cewnika 
pacjent jest wypisywany do domu. 

15. Chorzy leczeni samodzielną brachyterapią wymagają 
przeprowadzenia dwóch zabiegów w odstępie 7 – 14 dni, chorzy 
leczeni brachyterapią w połączeniu z radioterapią wymagają 
pojedynczego zabiegu brachyterapii. 

Innym rodzajem brachyterapii wykorzystywanej w leczeniu raka 
prostaty jest brachyterapia LDR. Przebieg zabiegu jest bardzo podobny 
do opisanego powyżej. Najistotniejszą różnicą jest fakt, że 
w brachyterapii LDR kilkanaście tzw. „nasion” z pierwiastkiem 
promieniotwórczym zostaje wszczepionych w obszar prostaty na stałe.  
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• Rak piersi 
Brachyterapia jest stosowana jako leczenie uzupełniające po operacji 
oszczędzającej raka piersi. W zależności od sytuacji klinicznej można 
wykorzystać samodzielną brachyterapię – częściowe przyspieszone 
napromienianie piersi (tzw. APBI – ang. accelerated partial breast 
irradiation) lub w połączeniu z radioterapią w celu podwyższenia 
dawki w loży po guzie (tzw. boost). Leczenie może być prowadzone 
w trybie ambulatoryjnym albo w ramach oddziału (w zależności od 
wskazań medycznych).  
 
Przebieg procedur przygotowawczych: 
1. Na sali zabiegowej będącej jednocześnie bunkrem pacjentka 

kładzie się na stole do tomografii komputerowej, ręka po stronie 
leczonej piersi jest zakładana za głowę.  

2. Po założeniu wenflonu podawany jest antybiotyk (profilaktyka 
okołozabiegowa).  

3. Personel pielęgniarski odkaża pierś, która będzie leczona.  
4. Pod kontrolą anestezjologa pacjentka jest wprowadzana 

w krótkie znieczulenie ogólne z wykorzystaniem leków dożylnych 
(bez intubacji). Dodatkowo lekarz wykonujący zabieg znieczula 
miejscowo leczoną pierś.  

5. Do piersi wkłuwane są igły. Ich liczba i rozmieszczenie są 
uzależnione od wyjściowej wielkości guza oraz od wyniku badania 
histopatologicznego. W trakcie zabiegu wykonuje się tomografię 
komputerową bez kontrastu w celu skontrolowania 
i ewentualnego skorygowania ułożenia igieł. 

6. Po sprawdzeniu, że liczba i układ igieł są prawidłowe: 
a) U chorych leczonych APBI specjalne plastikowe dreny są 

przeciągane w miejsce igieł oraz mocowane w taki sposób, aby 
nie mogły się wysunąć (Rycina 24). Pozostają one w ciele 
pacjentki przez cały okres leczenia – około tydzień.  

b) U chorych leczonych z wykorzystaniem brachyterapii jako 
boost pozostawiane są igły, ponieważ napromienianie będzie 
przeprowadzone jednorazowo. 

7. Następnie wykonywana jest tomografia komputerowa bez 
kontrastu. 
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8. Na podstawie obrazów z tomografii komputerowej fizyk 

medyczny w porozumieniu z lekarzem przygotowuje plan 
leczenia.  
a) W przypadku APBI dreny są zakładane w piątek lub 

w poniedziałek, a leczenie rozpoczyna się najczęściej 
w poniedziałek po południu. 

b) W przypadku boostu planowanie brachyterapii trwa zazwyczaj 
1 – 2 godziny. W tym czasie pacjentka pozostaje w pozycji 
leżącej na sali zabiegowej. 

9. Po przygotowaniu planu rozpoczynane jest leczenie. 
 
Rycina 24. Implant śródtkankowy 
(dreny) stosowane do leczenia 
uzupełniającego raka piersi (APBI). 

 
 
 
 
 
 

 

• Nowotwory głowy i szyi 
Brachyterapia śródtkankowa znajduje zastosowanie jako leczenie 
samodzielne, jednak najczęściej jest stosowana jako leczenie 
uzupełniające po operacji lub po radiochemioterapii. Leczenie może 
być prowadzone w trybie ambulatoryjnym albo w ramach oddziału 
(w zależności od wskazań medycznych).  
 
Przebieg procedur przygotowawczych: 
1. Na sali zabiegowej będącej jednocześnie bunkrem pacjent kładzie 

się na stole terapeutycznym.  
2. Po założeniu wenflonu podawany jest antybiotyk (profilaktyka 

okołozabiegowa).  
3. Personel pielęgniarski odkaża obszar, który będzie leczony.  
4. Pod kontrolą lekarza anestezjologa pacjent jest wprowadzany 

w krótkie znieczulenie ogólne z wykorzystaniem leków dożylnych 
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(bez intubacji). Dodatkowo lekarz wykonujący zabieg znieczula 
miejscowo leczony obszar.  

5. W obszar guza wkłuwane są igły. Ich liczba i rozmieszczenie są 
uzależnione od wyjściowej wielkości guza oraz od wyniku badania 
histopatologicznego. 

6. Specjalne plastikowe dreny są przeciągane w miejsce igieł oraz 
mocowane w taki sposób, aby nie mogły się wysunąć. Pozostają 
one w ciele pacjenta przez cały okres leczenia – około tydzień.  

7. Następnie wykonywana jest tomografia komputerowa bez 
kontrastu.  

8. Na podstawie obrazów z tomografii komputerowej fizyk medyczny 
w porozumieniu z lekarzem przygotowuje plan leczenia. Proces ten 
trwa zazwyczaj kilka godzin. 

9. Pacjent rozpoczyna leczenie w ten sam dzień w godzinach 
popołudniowych lub następnego dnia rano. 

 

• Rak prącia  
Brachyterapia raka prącia wykorzystywana jest jako leczenie 
samodzielne lub jako uzupełnienie po operacji. Dzięki zastosowaniu 
brachyterapii istnieje możliwość zachowania narządu. Leczenie może 
być prowadzone w trybie ambulatoryjnym albo w ramach oddziału 
(w zależności od wskazań medycznych).  
Przebieg procedur przygotowawczych: 
1. Na sali zabiegowej będącej jednocześnie bunkrem pacjent kładzie 

się na stole do tomografii komputerowej. 
2. Po założeniu wenflonu podawany jest antybiotyk (profilaktyka 

okołozabiegowa).  
3. Personel pielęgniarski odkaża obszar, który będzie leczony.  
4. Pod kontrolą lekarza anestezjologa pacjent jest wprowadzany 

w krótkie znieczulenie ogólne z wykorzystaniem leków dożylnych 
(bez intubacji). Dodatkowo lekarz wykonujący zabieg znieczula 
miejscowo prącie.  

5. Do pęcherza moczowego zakładany jest cewnik, który zostanie 
usunięty dopiero po zakończeniu leczenia. 

6. W obszar guza lub loży po guzie wkłuwane są igły. Ich liczba 
i rozmieszczenie są uzależnione od wyjściowej wielkości guza oraz 
od wyniku badania histopatologicznego.  
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7. Następnie specjalne plastikowe dreny są przeciągane w miejsce 

igieł oraz mocowane w taki sposób, aby nie mogły się wysunąć. 
Pozostają one w ciele pacjenta przez cały okres leczenia - około 
tydzień. Wykonywana jest tomografia komputerowa bez kontrastu. 

8. Na podstawie obrazów z tomografii komputerowej fizyk medyczny 
w porozumieniu z lekarzem przygotowuje plan leczenia.  

9. Po przygotowaniu planu, zwykle po południu tego samego dnia lub 
następnego dnia rano, rozpoczynane jest leczenie. 

 

• Rak płuca i rak przełyku 
Brachyterapia w nowotworach płuca i przełyku prowadzona jest 
zazwyczaj w warunkach ambulatoryjnych. Może być wykorzystana 
jako leczenie samodzielne lub jako uzupełnienie po operacji lub po 
radiochemioterapii.  
 
Przebieg procedur przygotowawczych: 
1. Na sali zabiegowej będącej jednocześnie bunkrem pacjent kładzie 

się na stole do tomografii komputerowej. 
2. Zabieg przeprowadzany jest z pomocą specjalisty w dziedzinie 

endoskopii. Po spryskaniu gardła środkiem znieczulającym, pod 
kontrolą bronchoskopu/gastroskopu do oskrzela/przełyku 
wprowadzana jest specjalna sonda terapeutyczna. 

3. Po usunięciu endoskopu, z sondą założoną w miejscu docelowym, 
wykonuje się tomografię komputerową bez kontrastu.  

4. Na podstawie obrazów z tomografii komputerowej fizyk 
medyczny w porozumieniu z lekarzem przygotowuje plan 
leczenia. Proces ten trwa zazwyczaj kilka minut. 

5. Po przygotowaniu planu rozpoczynane jest leczenie. 

7.5. Jak się przygotować do brachyterapii? 
• Przed rozpoczęciem brachyterapii każdy pacjent otrzymuje kartę 

konsultacyjną z informacjami na temat niezbędnego 
przygotowania do zabiegu.  

• Chorzy, którzy mają być leczeni w znieczuleniu ogólnym lub 
podpajęczynówkowym, kilka/kilkanaście dni przed zabiegiem 
kierowani są na konsultację internistyczną oraz anestezjologiczną. 
Podczas konsultacji zlecane są niezbędne badania dodatkowe 
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(laboratoryjne lub obrazowe), pacjenci otrzymują zalecenia 
odnośnie włączenia lub modyfikacji stosowanej farmakoterapii. 

• Pacjenci leczeni w znieczuleniu podpajęczynówkowym, ogólnym 
lub w analgosedacji muszą się zgłosić do Zakładu Brachyterapii na 
czczo (6 godzin bez jedzenia i bez picia). Dotyczy to także 
pacjentów poddawanych brachyterapii z powodu raka przełyku 
lub płuca. 

• W przypadku pacjentów leczonych w obszarze miednicy 
korzystne jest zadbanie o regularne wypróżnienia, aby leczenie 
mogło być prowadzone przy opróżnionej odbytnicy.  

• Pozostali chorzy leczeni w trybie ambulatoryjnym nie wymagają 
specjalnego przygotowania. Pacjenci leczeni w ramach oddziałów 
są przygotowywani do zabiegu pod nadzorem personelu 
pielęgniarskiego. 

• Pacjenci z założonymi plastikowymi drenami mogą myć okolicę 
leczoną podczas całego procesu leczenia. 

Rycina 25. Sprzęt (tomograf komputerowy) wykorzystywany w procedurach 
przygotowawczych do brachyterapii. 

7.6. Jak jest prowadzona brachyterapia? 

Schemat napromieniania jest wybierany przez Konsylium Lekarskie 
w zależności od przesłanek medycznych.  
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Najczęściej stosowane schematy napromieniania 

Brachyterapia powierzchniowa raka skóry 
3x/tydz. przez 3 tyg. 

Brachyterapia śródtkankowa raka skóry 
codziennie przez 1 – 3 tyg. lub 2x/dz. przez 1,5 tyg. 

Brachyterapia nowotworów ginekologicznych 
2x/tydz. przez 1 – 2 tyg. 

Brachyterapia raka prostaty 
boost – napromienianie jednorazowe 

samodzielna brachyterapia – 1x/tydz. przez 2 tyg. 
Brachyterapia śródtkankowa nowotworów regionu głowy i szyi 

2x/dz. przez 1,5 tyg. 

Brachyterapia raka prącia 
2x/dz. przez 1,5 tyg. 

Brachyterapia raka piersi 
APBI – 2x/dz. przez 4 dni 

boost – napromienianie jednorazowe 

Brachyterapia raka płuca oraz raka przełyku 
1x/tydz. przez 3 – 4 tyg. 

 
Chorzy leczeni w trybie ambulatoryjnym w wyznaczone dni, 
o odpowiedniej godzinie zgłaszają się do Zakładu Brachyterapii celem 
przeprowadzenia zabiegu. 
 
Pacjenci leczeni w ramach oddziału są wzywani na zabieg przez 
personel Zakładu Brachyterapii. 
 
Leczenie odbywa się w bunkrze terapeutycznym (pomieszczenie 
wielkości przeciętnego pokoju), pod nadzorem personelu medycznego 
przy wykorzystaniu kamer i mikrofonów.  
 
Każdorazowo aplikator jest umieszczany w okolicy leczonej 
i mocowany w taki sposób, aby się nie przemieścił.  
Następnie jest on podłączany do aparatu do brachyterapii, w którym 
znajduje się źródło promieniotwórcze (Iryd-192).  
 
Napromienianie jest włączane po zamknięciu drzwi do bunkra 
i przebiega automatycznie. Na czas leczenia pacjent zostaje sam. 
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Czas pojedynczego seansu terapeutycznego jest zależny od wielkości 
zmiany oraz od aktywności źródła – zwykle wynosi on kilka/kilkanaście 
minut. W trakcie napromieniania pacjent nie odczuwa żadnych 
dodatkowych dolegliwości. 
 
Podczas leczenia źródło promieniotwórcze wjeżdża i wyjeżdża 
z każdego drenu po kolei. Na koniec seansu terapeutycznego wjeżdża 
z powrotem do wnętrza aparatu do brachyterapii. 
 
Po zakończeniu napromieniania personel odłącza dreny (dotyczy: 
brachyterapii śródtkankowej w raku skóry, raku prącia, nowotworów 
regionu głowy i szyi, raka piersi, niektórych przypadków nowotworów 
ginekologicznych) lub usuwa aplikator (dotyczy: nowotworów 
ginekologicznych, płuca, przełyku, powierzchniowej brachyterapii raka 
skóry). 
 
Pacjent zgłasza się na kolejne procesy leczenia zgodnie 
z harmonogramem podanym przez personel. 

 
Rycina 26. Schemat przebiegu procesu przygotowania i przeprowadzania 
brachyterapii. 

7.7. Aparatura stosowana w brachyterapii 

W brachyterapii HDR źródło promieniowania jest przechowywane 
w specjalnym urządzeniu, które pełni funkcję bunkra i chroni personel 

Procedury przygotowawczeWybór oraz założenie 
aplikatora

Wykonanie badań 
obrazowych do 
planowania leczenia (TK, 
RM lub USG)

Planowanie brachyterapii
Wspólna decyzja lekarza 
oraz fizyka medycznego 
odnośnie dawki i liczby 
procesów brachyterapii

Leczenie

Założenie aplikatora 
w bunkrze 
terapeutycznym

Podłączenie do aparatu 
do brachyterapii

Leczenie automatyczne 
pod kontrolą personelu 
medycznego



S t r o n a  | 67 

 
oraz pacjentów przed promieniowaniem (Rycina 27). Podczas leczenia 
źródło jest wysuwane z aparatu do brachyterapii i przesuwane 
w odpowiednim tempie w drenach/igłach terapeutycznych. Po 
zakończeniu seansu brachyterapii pierwiastek promieniotwórczy 
chowany jest w aparacie.  
W przypadku brachyterapii LDR pierwiastek promieniotwórczy jest 
przechowywany w przenośnych ołowianych pojemnikach, które 
chronią personel przed promieniowaniem. Podczas zabiegu lekarz 
wyciąga odpowiednią liczbę „nasion” i wszczepia je do leczonego 
obszaru. 
 
 
Rycina 27. Aparat do brachyterapii HDR (afterloader). 
 

7.8. Jakie mogą być powikłania leczenia? 

Brachyterapia jest procesem bezpiecznym. Dzięki ogromnemu 
postępowi technologicznemu ryzyko powikłań znacznie się 
zmniejszyło. Nadal jednak mogą one wystąpić. Ich rodzaj zależy od 
leczonego obszaru. Najczęściej występujące działania niepożądane: 
 

Rak skóry 

zapalenie skóry i tkanki podskórnej, obrzęk, ból, 
pieczenie, łuszczenie naskórka, poszerzenie naczyń 
krwionośnych, wypadanie włosów w okolicy 
napromienianej, krwawienie 

Nowotwory 
ginekologiczne 

zakażenia dróg rodnych, parcie na pęcherz moczowy, 
częstomocz, ból/pieczenie przy oddawaniu moczu, 
krwawienie 

Rak prostaty zasinienie/krwiak okolicy krocza, ból, pieczenie przy 
oddawaniu moczu, parcie na pęcherz moczowy, 
częstomocz (także w godzinach nocnych), osłabiony 
strumień moczu, trudności w rozpoczęciu oddawania 
moczu, krwiomocz 

Rak piersi zapalenie skóry i tkanki podskórnej, zapalenie sutka, 
obrzęk, łuszczenie naskórka, ból, krwawienie 

Nowotwory 
głowy i szyi 

stan zapalny, obrzęk, ból/trudności przy przeżuwaniu 
i przełykaniu, zapalenie skóry i tkanki podskórnej, 
wypadanie włosów w okolicy leczonej, krwawienie 
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Rak prącia zapalenie skóry i tkanki podskórnej, obrzęk, ból, 

pieczenie przy oddawaniu moczu, parcie na pęcherz 
moczowy, częstomocz (także w godzinach nocnych), 
osłabiony strumień moczu, trudności w rozpoczęciu 
oddawania moczu, krwiomocz 

Rak płuca, rak 
przełyku 

stan zapalny, obrzęk, ból/trudności przy przeżuwaniu 
i przełykaniu, krwawienie 

 
Przed rozpoczęciem leczenia każdy pacjent otrzymuje szczegółową 
informację na temat możliwych działań niepożądanych brachyterapii 

7.9. Komu zgłaszać występowanie powikłań 

Większość objawów niepożądanych występujących w trakcie oraz po 
zakończeniu brachyterapii ma charakter przejściowy i ustępuje 
samoistnie. Jednak niektóre mogą wymagać interwencji 
farmakologicznej. Wszystkie objawy występujące w trakcie leczenia 
należy zgłaszać personelowi medycznemu (lekarz, pielęgniarka lub 
technik). Jeśli dolegliwości pojawiają się po zakończeniu brachyterapii, 
w pierwszej kolejności należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym 
lub zgłosić się na Izbę Przyjęć szpitala najbliższego miejscu 
zamieszkania. W razie konieczności istnieje możliwość wyznaczenia 
terminu konsultacji w Zakładzie Brachyterapii po wcześniejszym 
telefonicznym ustaleniu terminu. 
  


