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20. Radioterapia całej skóry (TSI)  
 

 

 
dr n. med. Grzegorz Woźniak  
Zakład Radioterapii 
 

20.2. Gdzie odbywa się leczenie i jak się zarejestrować?  

Radioterapia jest przeprowadzana w Zakładzie Radioterapii. 
Większość chorych w czasie radioterapii całej skóry (TSI, ang. Total Skin 
Irradiation) przebywa w domach lub hotelu, część w uzasadnionych 
przypadkach wymaga hospitalizacji w klinice (najczęściej Klinika 
Transplantacji Szpiku i Onkohematologii). 

20.3. Jak odbywa się kwalifikacja do radioterapii TSI?  

Chorzy na pierwotne chłoniaki skóry szczególnie na ziarniniaka 
grzybiastego mogą wymagać radioterapii na każdym etapie choroby, 
zwykle jako część leczenia wielodyscyplinarnego. 
 
Stosuje się leczenie miejscowe poszczególnych zmian lub leczenie całej 
skóry (TSI), gdy zmiany są rozwinięte i zajmują dużą powierzchnię 
skóry. Radioterapia ma również zastosowanie w leczeniu paliatywnym 
z uwagi na dużą promieniowrażliwość tych nowotworów. Decydując, 
które obszary i jak leczyć, zespół specjalistów (hematolg , dermatolog 
i radioterapeuta) weźmie pod uwagę takie czynniki, jak lokalizacja, 
wielkość i stadium zaawansowania nowotworu, stan ogólny pacjenta 
oraz wynik badania histopatologicznego (badanie pobranego 
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nowotworu, w którym przy pomocy mikroskopu oceniany jest typ 
nowotworu).  
 
Kwalifikacja do leczenia odbywa się najczęściej w gabinecie Zakładu 
Radioterapii lub Poradni Hematologicznej. 

20.4. Procedury przed rozpoczęciem leczenia 

Przed rozpoczęciem radioterapii TSI zwykle nie przeprowadza się 
skomplikowanych procedur przygotowawczych, co wynika ze specyfiki 
tej techniki, w której używa się promieniowania elektronowego 
podawanego na duże obszary skóry.  

20.5. Jak przebiega leczenie? 

Informacje ogólne odnośnie leczenia promieniami zawarte są 
w Rozdziałach II oraz III. Radioterapię można podawać na kilka 
sposobów, stosowane są różne dawki, w zależności od planu leczenia. 
 
Radioterapia chłoniaków skórnych może obejmować różne obszary:  

• Skórę całego ciała (TSI) 

• Zmiany lokalne 

• Zmiany węzłowe i narządowe w przypadku zaawansowanej 
choroby 

 
Pacjent napromieniany technika TSI jest leczony w pozycji stojącej, na 
specjalnej obrotowej platformie w 6 pozycjach terapeutycznych, aby 
zapewnić najlepszą penetrację promieniowania na całą skórę (Rycina 
30). Dodatkowo stosuje się napromienianie skóry części podeszwowej 
stóp. 
 
Najczęściej chorzy są napromieniani 4 razy w tygodniu w dwóch 
seriach co 3 tygodnie (w sumie 6 tygodni leczenia ) z planową przerwą 
2 tygodnie pomiędzy seriami (żeby zmniejszyć reakcje niepożądane na 
skórze). Całe leczenie trwa więc 8 tygodni. Dopuszczalne są niewielkie 
modyfikacje tego schematu wynikające z wystąpienia reakcji 
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niepożądanych, zaawansowania choroby i stanu ogólnego chorego 
oraz obecności dni wolnych w trakcie leczenia (przerwy świąteczne, 
długie weekendy, dni ustawowo wolne). 
 
Celem uniknięcia zaćmy popromiennej przy każdej frakcji stosuje się 
standardowe cienkie osłony ołowiane na oczy, które chory ma 
zakładane pod powieki (po znieczuleniu miejscowym). W przypadkach 
koniecznych, dodatkowo stosuje się osłony poszczególnych części 
skóry celem zmniejszenia dawki w tym obszarze. 
 
Czasami stosuje się dodatkowe napromienianie obszarów skóry, 
w których choroba jest bardziej zaawansowana (boosty). 
 
W przypadku małych zmian skórnych i leczenia tylko miejscowego 
przygotowanie do radioterapii i leczenie nie odbiega od 
standardowych procedur opisanych w Rozdziałach II oraz III. 
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Rycina 30. Pozycje pacjenta na platformie obrotowej podczas leczenia 
techniką napromieniania całej skóry (TSI). Na zdjęciach pokazano cztery 
spośród sześciu, które przyjmuje pacjent. Widoczna też jest dodatkowa osłona 
ochronna w postaci „szyby”.  

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

Radioterapia może powodować działania niepożądane 
w leczonym obszarze ciała, czyli skórze. Ponieważ promieniowanie 
elektronowe, którego się używa w tej terapii ma niewielką głębokość 
działania, efekty promieniowania dotyczą głównie skóry i jej 
przydatków (włosów i paznokci). W większości objawy skórne są 
związane z samą chorobą i jej przebiegiem oraz reakcją na leczenie. 
Podczas gdy radioterapia jest bezbolesna, mogą pojawić się 
dolegliwości bólowe w napromienianej okolicy. Skóra w obszarze 
napromienianym może stać się czerwona, sucha, swędząca, łuszcząca 
z wysypką, a tkanki obrzęknięte. Może dojść do spękań naskórka na 
dłoniach i stopach, wypadania włosów i uszkodzeń płytek 
paznokciowych. Zmiany leczone mogą przejściowo ulec 
„pogorszeniu”. Najczęściej te objawy ustępują kilka tygodni po 
leczeniu. W trakcie radioterapii należy stosować się do bieżących 
wskazówek lekarza prowadzącego dotyczących pielęgnacji skóry. 
Dodatkowe wskazówki dotyczące dbania o napromieniowaną skórę 
znajdują się w Rozdziałach XI oraz XXVIII. Po zakończeniu leczenia 
(więcej niż 3 miesiące) mogą wystąpić późne skutki radioterapii np. 
niewielkie obrzęki, zwłóknienie tkanki napromienianej, poszerzenie 
naczyń tzw. teleangiektazje 

Nie należy niczego nakładać na skórę w obszarze napromienianym bez 
konsultacji ze specjalistą, który udzieli szczegółowych informacji o 
leczeniu, jego powikłaniach oraz stosowaniu odpowiednich środków 
przed rozpoczęciem radioterapii. 
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20.7. W jaki sposób uzyskać wsparcie w czasie 
radioterapii? 

Pacjenci hospitalizowani mają zapewnioną całodobową opiekę 
personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. 

Pacjenci leczeni w Zakładzie Radioterapii mają codzienny kontakt 
z lekarzem prowadzącym w trakcie seansów i mogą uzyskać poradę 
w robocze dni tygodnia, w godzinach 8.00 - 15.00, po wcześniejszym 
zgłoszeniu się do rejestracji Zakładu Radioterapii lub do Sekretariatu 
danej Kliniki 

20.8. 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 
 
Call Center 32 278 88 88 


