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19. Radioterapia całego ciała (TBI) 
 

 

 
Radioterapia układu chłonnego (TLI)  
Radioterapia całego szpiku kostnego 
(TMI) 
dr n med. Iwona Dębosz-Suwińska 
Zakład Radioterapii 

 

19.2. Gdzie w Instytucie odbywa się leczenie? 

 Leczenie chorych z nowotworami złośliwymi pochodzenia 
szpikowego bądź limfatycznego odbywa się w ramach hospitalizacji 
w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, lub we współpracy 
z innymi Ośrodkami Hematologicznymi w Polsce. 

Podstawową metodą terapii jest leczenie systemowe, którego rodzaj 
i intensywność zależą od rodzaju nowotworu, stadium zaawansowania 
choroby i stanu ogólnego pacjenta. Komponentą leczenia jest również 
radioterapia, która realizowana jest w Zakładzie Radioterapii. 

19.3. Rodzaje radioterapii w leczeniu chorób 
hematologicznych. 

 
• Radioterapia całego ciała (TBI, ang. Total Body Irradiation) 

Radioterapia całego ciała jest procedurą, która ma na celu 
przygotowanie organizmu do przyjęcia komórek przeszczepu szpiku 
kostnego u chorych z nowotworami hematologicznymi (białaczki, 
chłoniaki). W celu eliminacji komórek nowotworowych oraz 
zapobieżenia odrzuceniu przeszczepu przed transplantacją stosuje się 
samodzielną chemioterapię bądź w skojarzeniu z napromienianiem 
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całego ciała. Cała procedura musi być wykonywana z zachowaniem 
szczególnych standardów sanitarnych. Zastosowanie tej metody 
leczenia powoduje ekspozycję całego ciała (w tym tkanek zdrowych) 
pacjenta na promieniowanie jonizujące. Najczęściej podawana dawka 
całkowita promieniowania wynosi 12 Gy i jest realizowana w trzech 
frakcjach leczenia (przez 3 dni).  
 

• Radioterapia szpiku całego ciała (TMI, ang. Total Marrow 
Irradiation) 

Metoda TMI stosowana jest w nielicznych ośrodkach na świecie, 
aktualnie, jest to procedura realizowana w Polsce wyłącznie 
w Narodowym Instytucie Onkologii, Oddziale w Gliwicach. 
Zastosowanie TMI ma szczególne uzasadnienie w tych nowotworach, 
które lokalizują się głównie lub wyłącznie w szpiku kostnym, np. ostre 
białaczki lub szpiczak plazmocytowy. Jest jedną 
z najnowocześniejszych procedur przygotowujących do przyjęcia 
przeszczepu szpiku kostnego. Zastosowanie tej alternatywnej metody 
napromieniania pozwala, przy zachowaniu wysokiej skuteczności 
niszczenia chorego szpiku kostnego, na ograniczenie toksyczności dla 
narządów krytycznych (takich jak np. mózg, soczewki, jama ustnej, 
płuca, serce, wątroba, nerki, pęcherz moczowy czy jelita).  
 

• Radioterapia układu chłonnego (TLI, ang. Total Lymphoid 
Irradiation) 

Podczas procedury TLI napromieniane są wszystkie elementy układu 
chłonnego: węzły chłonne, śledziona oraz migdałki. Ten typ 
radioterapii stosuje się również u niektórych chorych poddanych 
procedurom przeszczepowym. 

19.4. Jak odbywa się kwalifikacja do radioterapii?  

W ramach Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii 
odbywają się konsylia, na których ustalane są wskazania do 
transplantacji. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez 
koordynatorów Kliniki Transplantacji (tel: 32 278 85 23).  
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W przypadku chorych leczonych systemowo i hospitalizowanych poza 
Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach, konsultacje umawiane 
są w sekretariacie Zakładu Radioterapii (tel: 32 278 80 01).  

W trakcie kwalifikacji do radioterapii należy poinformować lekarza o 
radioterapiach przeprowadzonych poza Narodowym Instytutem 
Onkologii w Gliwicach. 

19.5. Procedury przed rozpoczęciem leczenia 

Przed rozpoczęciem radioterapii konieczne jest wykonanie 
procedur przygotowawczych i zaplanowanie leczenia. W przypadku 
procedury TMI i TLI przygotowanie chorego do napromieniania polega 
na wykonaniu unieruchomienia w pozycji leżącej na plecach, 
natomiast w procedurze TBI unieruchomienie i leczenie odbywa się 
w pozycji na boku (Rycina 28). W tym celu stosuje się maski 
termoplastyczne w obszarze głowy, klatki piersiowej, tułowia oraz 
kończyn dolnych. Aby poprawić komfort unieruchomienia można 
zastosować dodatkowo klocki pod głowę, kolana oraz dodatkowe 
unieruchomienie stóp. W kolejnym etapie wykonuje się tomografię 
komputerową do planowania leczenia.  
W procedurze TBI przygotowuje się dodatkowo indywidualne osłony 

ołowiane mające chronić płuca 
(Rycina 28) oraz osłania soczewki 
przez cały czas napromieniania. 
Natomiast w procedurach TMI i TLI 
nie ma konieczności stosowania 
osłon indywidualnych ani bolusów, 
co pozwala na skrócenie czasu 
napromieniania.  
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Rycina 28. Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem procedury TBI. Po lewej 
stronie etap przygotowywania maski, po prawej stronie prace nad wykonaniem 
indywidualnej osłony ołowianej na płuca.  

19.6. Jak przebiega leczenie? 

Leczenie promieniami realizuje się w pozycji w jakiej odbyły się 
procedury przygotowawcze. W przypadku procedury TMI i TLI na 
plecach. Leczenie przeprowadza się na tomoterapii lub przyśpieszaczu 
liniowym. 
 
W trakcie procedury TBI chory leży w masce najpierw na jednym 
a następnie na drugim boku w pewnej odległości od statycznego 
źródła promieniowania (głowicy akceleratora) (Rycina 29). Pojedynczy 
seans leczenia trwa zazwyczaj od 3 do 5 godzin. Na ciele umieszczone 
są detektory służące fizykom medycznym do weryfikacji podawanej 
dawki promieniowania. Stosowane są również osłony indywidualne 
służące ochronie narządów krytycznych (płuca i soczewki), jak 
i dodatkowe materiały służące do uzyskania homogennego rozkładu 
dawki (Rycina 29). Przed rozpoczęciem napromieniania wykonywane 
są zdjęcia weryfikacyjne w celu sprawdzenia prawidłowego ułożenia 
osłon.  
 
Wszystkie powyższe procedury wysokospecjalistyczne wymagają 
obecności i nadzoru lekarza w trakcie całego procesu napromieniania. 
Ponadto procedura ta wymaga aktywnego zaangażowania fizyków 
medycznych, techników, pielęgniarek i jest procesem złożonym 
wymagającym dużej wiedzy i sprawnej koordynacji wszystkich 
członków zespołu. 

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

U chorych leczonych promieniami obserwujemy wczesne i późne 
odczyny popromienne. 



S t r o n a  | 142 

 

• Wczesne odczyny popromienne występują w trakcie leczenia 
promieniami lub tuż po jego zakończeniu. Chory może 
zaobserwować u siebie następujące objawy takie jak suchość 
w jamie ustnej, nudności, wymioty czy biegunkę. Lekarz stwierdza 
obniżenie parametrów krwi. Pomimo stosowanych osłon 
u niektórych chorych tuż po leczeniu może rozwinąć się 
popromienne zapalenie płuc (<10%). Celem zmniejszenia 
częstotliwości występowania objawów niepożądanych chorzy 
przed każdym seansem radioterapii otrzymują odpowiednie leki. 

• Późne odczyny popromienne występują zazwyczaj po 6 - 12 
miesiącach od zakończenia radioterapii. Należy tu wymienić takie 
skutki uboczne jak zaćma, uszkodzenie wątroby, bezpłodność czy 
uszkodzenie słuchu. 
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Rycina 29. Pacjentka podczas procedury TBI. Zdjęcie środkowe pokazuje osłony 
stosowane podczas TBI do ochrony narządów krytycznych (płuc, strzałka) oraz 
wyrównania rozkładu dawki. Zdjęcie dolne pokazuje detektory 
promieniowania rozmieszczone na ciele pacjentki (strzałki).  

19.8. Gdzie uzyskać wsparcie w czasie prowadzonej 
radioterapii? 

Pacjenci hospitalizowani w Klinice Transplantacji Szpiku 
i Onkohematologii mają zapewnioną całodobową opiekę personelu 
lekarskiego i pielęgniarskiego. 
 
Dane kontaktowe do Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii 
Sekretariat kierownika/koordynator tel. 32 278 85 23 
 
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 
 
Call Center 32 278 88 88 

  


