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18. Radioterapia w leczeniu chorych na nowotwory 

układu moczowo-płciowego 
 

 

 
dr hab. n med. Wojciech Majewski 
Zakład Radioterapii 

18.2. Gdzie odbywa się leczenie i jak się zarejestrować?  

Radioterapia jest prowadzona w trybie ambulatoryjnym 
w Zakładzie Radioterapii lub w ramach hospitalizacji w II Klinice 
Radioterapii i Chemioterapii. 

18.3. Jak odbywa się kwalifikacja do radioterapii w leczeniu 
chorych na raka gruczołu krokowego, raka pęcherza 
moczowego, raka nerki, jądra i prącia?  

W każdym z tych nowotworów ma zastosowanie radioterapia. 
Może być ona stosowana jako równorzędny do leczenia operacyjnego 
sposób postępowania - jak ma to miejsce w raku gruczołu krokowego 
lub pęcherza moczowego, lub jako leczenie uzupełniające po zabiegu 
operacyjnym. Dla spotęgowania efektu radioterapii kojarzy się ją 
niejednokrotnie z leczeniem systemowym - chemioterapią 
w przypadku raka pęcherza moczowego lub hormonoterapią 
u chorych na raka gruczołu krokowego. W bardziej zaawansowanych 
stadiach nowotworu, celem radioterapii może być łagodzenie 
objawów wynikających z obecności nacieku nowotworowego. Taką 
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radioterapię nazywa się radioterapią paliatywną. W sytuacji 
izolowanych lub nielicznych (1 - 5) przerzutów zastosowanie może 
mieć wysokodawkowa stereotaktyczna radioterapia ablacyjna, której 
cel jest podobny do radioterapii radykalnej, czyli wyjałowienie 
komórek raka w ogniskach przerzutowych i uzyskanie trwałego lub 
długotrwałego wyleczenia.  
 
Kwalifikacja do radioterapii jest dokonywana przez lekarza specjalistę 
radioterapii onkologicznej w trakcie wizyty pacjenta w ambulatorium. 
Kwalifikacja poprzedzona jest zebraniem odpowiedniego wywiadu 
chorobowego i badaniem lekarskim, i na tej podstawie określeniem 
wskazań do radioterapii. Nieodzownym elementem kwalifikacji do 
leczenia są badania dodatkowe, takie jak: badania obrazowe (np.: 
tomografia komputerowa, badanie ultrasonograficzne), badania krwi, 
a w razie potrzeby inne, specyficzne badania.  

18.4. Procedury przed rozpoczęciem leczenia 

Po kwalifikacji do radioterapii zostaje wyznaczony harmonogram 
procedur przygotowawczych do leczenia promieniami. Niektóre 
procedury wymagają obecności pacjenta, natomiast dalsza część jest 
realizowana przez lekarza we współpracy z fizykiem medycznym. 
Pierwsza wizyta obejmuje procedury polegające na wykonaniu 
stabilizacji chorego i badania tomografii komputerowej do planowania 
radioterapii. Odpowiednia stabilizacja zapobiega ruchomości pacjenta 
w czasie trwania radioterapii. Natomiast tomografia komputerowa 
jest podstawowym elementem planowania radioterapii, który służy do 
określenia położenia obszarów tarczowych i narządów zdrowych, 
doboru wiązek promieniowania i obliczenia rozkładu dawki 
promieniowania (więcej informacji o procesie planowania radioterapii 
w Rozdziale III). Pacjent zgłasza się na procedury przygotowawcze do 
radioterapii odpowiednio przygotowany, czyli z opróżnioną odbytnicą 
(najczęściej w naturalny sposób). W przypadku stereotaktycznej 
radioterapii CyberKnife, która jest leczeniem krótkim 
i zintensyfikowanym obowiązują bardziej rygorystyczne warunki 
przygotowania, tj. przeczyszczenie przed każdą frakcją 
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napromieniania. Natomiast wypełnienie pęcherza moczowego zależne 
jest od obszaru napromieniania (pęcherz wypełniony w przypadku 
radioterapii raka gruczołu krokowego, częściowo opróżniony 
w przypadku raka pęcherza moczowego). W radioterapii innych 
lokalizacji nowotworów urologicznych niż rak pęcherza moczowego 
i rak gruczołu krokowego nie jest konieczne zachowanie specyficznych 
warunków wypełnienia pęcherza moczowego i odbytnicy. 
Szczegółowe instrukcje odnośnie sposobu przygotowania do 
planowania radioterapii są przekazywane przez lekarza 
prowadzącego. Dalsza część planowania radioterapii jest prowadzona 
przez lekarza i fizyka medycznego. 
 
W niektórych sytuacjach stosowane są dodatkowe procedury, jak np.: 
implantacja znacznika do gruczołu krokowego u chorych na raka 
gruczołu krokowego. Jej celem jest wprowadzenie punktu/ów 
odniesienia dla potrzeb późniejszej weryfikacji ułożenia przed każdą 
frakcją dzienną radioterapii. W takiej sytuacji istnieją pewne, 
specyficzne obwarowania dotyczące przebytych resekcji (TURP), 
wielkości gruczołu krokowego, schorzeń współistniejących 
wymagających leczenia przeciwzakrzepowego, itp. Chory musi być 
odpowiednio przygotowany do implantacji znacznika (przeczyszczona 
odbytnica), zgłosić się na czczo po wdrożeniu profilaktyki 
przeciwbakteryjnej, oraz z wynikiem badania INR (krzepnięcie krwi). 
Kwestia ewentualnej modyfikacji leczenia, które wpływa na 
krzepnięcie krwi pozostaje do decyzji lekarza prowadzącego. Ułożenie 
znacznika zaimplantowanego w gruczole krokowym jest następnie 
weryfikowane obrazowaniem rentgenowskim zintegrowanym 
z aparatem terapeutycznym. Pomocne informacje o przygotowaniach 
do radioterapii gruczołu krokowego ze złotymi znacznikami znajdują 
się także w Rozdziale IV.  
 
Można również stosować inne formy weryfikacji i korekty ułożenia 
pacjenta bez konieczności inwazyjnej implantacji znaczników. 
Wykonuje się wtedy weryfikację z zastosowaniem tomografii 
komputerowej lub zdjęcia rentgenowskiego na aparacie 
terapeutycznym przed każdą frakcją dzienną radioterapii, weryfikując 
ułożenie odpowiednio do tkanek miękkich lub kości. 
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18.5. Jak przebiega leczenie? 

Obecnie rutynowo stosowana jest nowoczesna radioterapia 
technikami dynamicznymi z codzienną weryfikacją ułożenia chorego 
lub położenia guza obrazowaniem radiologicznym. Napromienianie 
odbywa się codziennie w dni robocze. Pacjent powinien być 
przygotowany do radioterapii w taki sposób, by warunki wypełnienia 
odbytnicy i pęcherza moczowego przed każdą frakcją napromieniania 
były zbliżone do tych, które miały miejsce w czasie planowania 
radioterapii. W przypadku istotnych różnic pacjent może zostać 
poproszony o dodatkowe przygotowania.  

18.5.1. Rak gruczołu krokowego:  
• Radioterapia wysokodawkowa, konwencjonalnie frakcjonowana 

(8 tygodni leczenia)  

• Radioterapia stereotaktyczna ultrahipofrakcjonowana to podanie 
5 wysokich dawek promieniowania, co 2-gi dzień 

• Brachyterapia - czyli inwazyjna metoda napromieniania gruczołu 
krokowego od wewnątrz (1 - 14 dni jako metoda samodzielna, 
1 dzień jako dopromienienie „boost” po radioterapii trwającej 
5 tygodni. Więcej informacji o procedurach brachyterapii 
w leczeniu raka gruczołu korkowego znajduje się w Rozdziale VII. 

18.5.2. Rak pęcherza moczowego:  
Radioterapia wysokodawkowa, konwencjonalnie frakcjonowana (6 - 7 
tygodni leczenia). W trakcie radioterapii często stosowana jest 
równoczasowa chemioterapia (monoterapia cisplatyną). 

18.5.3. Rak nerki:  
Główną metodą leczenia raka nerki jest leczenie operacyjne. 
W wybranych sytuacjach radioterapia może być zastosowana jako 
opcjonalne leczenie uzupełniające po zabiegu (5 tyg. leczenia). 
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18.5.4. Rak jądra:  
Radioterapia jest stosowana tylko w nasieniaku jądra. Po usunięciu 
jądra przeprowadza się profilaktyczne lub terapeutyczne 
napromienianie regionalnych węzłów chłonnych (2 - 4 tyg. leczenia).  

18.5.5. Rak prącia:  
Leczenie operacyjne prącia lub/oraz regionalnych węzłów chłonnych, 
a następnie uzupełniająca radioterapia regionalnych węzłów 
chłonnych (5 - 6 tygodni leczenia). 
 
Brachyterapia prącia (w niższych stadiach zaawansowania), 
ewentualnie uzupełniająca radioterapia regionalnych węzłów 
chłonnych. Więcej informacji o procedurach brachyterapii w leczeniu 
raka prącia znajduje się w Rozdziale VI. 

18.6. Skutki uboczne w trakcie leczenia i jak sobie z nimi 
radzić? 

Działania niepożądane radioterapii wiążą się z dolegliwościami 
ze strony narządów zlokalizowanych w obszarze napromienianym. 
Mają one najczęściej charakter przemijający i obejmują głównie 
niedogodności ze strony jelit i odbytnicy (np. biegunki) lub pęcherza 
moczowego (np. częstomocz w ciągu dnia i nocy, trudności 
w rozpoczęciu oddawania moczu, oddawanie moczu cienkim 
strumieniem). W ramach profilaktyki odczynów ze strony jelit 
i odbytnicy stosuje się dietę lekkostrawną, niskoresztkową. 
Specyficznej profilaktyki odczynów pęcherza moczowego nie ma. 
Aczkolwiek odpowiednia podaż płynów, farmakoterapia istniejących 
infekcji dróg moczowych może być pomocna. W razie konieczności 
stosowane są leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub rozkurczowe.  
 
Objawy występujące w trakcie radioterapii nazywamy ostrym 
odczynem popromiennym, ustępuje on najczęściej kilka dni do tygodni 
po radioterapii. Objawy późne występują jakiś czas (nawet kilka lat) po 
zakończeniu radioterapii i obejmują najczęściej krwawienia 
z odbytnicy lub dolegliwości ze strony pęcherza moczowego, 
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najczęściej częstomocz ewentualnie krwio- czy też krwinkomocz. 
Najczęściej dolegliwości te, jeśli występują, mają niewielkie bądź 
umiarkowane nasilenie. Występowanie objawów w trakcie 
radioterapii należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu. Natomiast 
objawy późne należy zgłaszać w trakcie wizyt kontrolnych w poradni 
onkologicznej, a w razie potrzeby umówić się na wcześniejszą wizytę.  

18.7. W jaki sposób uzyskać wsparcie w czasie 
radioterapii? 

Chorzy leczeni ambulatoryjnie w Zakładzie Radioterapii mają 
wyznaczane, najczęściej raz w tygodniu wizyty u lekarza 
prowadzącego. W ramach tych wizyt należy zgłaszać wszelkie objawy 
i problemy związane z prowadzonym leczeniem. Częstość wizyt może 
być uzależniona od tolerancji leczenia i zgłaszanych objawów. 
W przypadku zdarzeń wymagających pilnej konsultacji lekarskiej 
możliwe jest uzyskanie doraźnie porady w robocze dni tygodnia, 
w godzinach pracy jednostki, po wcześniejszym zgłoszeniu się do 
rejestracji Zakładu Radioterapii. Chorzy leczeni w ramach hospitalizacji 
w II Klinice Radioterapii i Chemioterapii mają zapewnioną całodobową 
opiekę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. 

18.8. Przydatne informacje 

Dane kontaktowe Zakładu Radioterapii 
Rejestracja Zakładu Radioterapii 
tel. 32 278 80 58 w godzinach 7.00 - 11.00 
tel. 32 278 80 45 w godzinach 11.00 - 15.15 
Sekretariat Kierownika Zakładu Radioterapii tel. 32 278 80 01 
W przypadku pytania do lekarza proszę dzwonić pod numer tel. 
797 199 463 od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 15.00 
Gabinet zabiegowy - pielęgniarki tel. 32 278 80 25 
 
Dane kontaktowe Zakładu Brachyterapii 
Rejestracja Zakładu Brachyterapii  
tel. 32 278 92 57 
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Sekretariat Kierownika Zakładu Brachyterapii  
tel. 32 278 92 60  
W przypadku pytania do lekarza proszę dzwonić pod numer tel.32 278 
92 57 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00 
 
Dane kontaktowe II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii 
Sekretariat kierownika II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii:  
tel. 32 278 88 05 
Z-ca kierownika II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii:  
tel. 32 278 88 19 
Koordynator tel. 32 278 88 21 
Loża pielęgniarek tel. 32 278 88 13 lub 32 278 88 02 
Sekretariat medyczny tel. 32 278 88 04  
Rejestracja przychodni tel. 32 278 81 06 
 
Call Center 32 278 88 88  


