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Streszczenie

Radioterapia jest metodą leczenia głównie chorób 

nowotworowych za pomocą promieniowania jo-

nizującego. Większość współczesnych, powszechnie 

stosowanych w  teleradioterapii, aparatów terapeu-

tycznych wykorzystuje promieniowanie jonizujące, 

które jest wytwarzane przez liniowe przyspieszacze 

elektronów. Sposób generowania wiązki w większości 

akceleratorów biomedycznych jest podobny, istnie-

ją jednak różnice w  sposobie kształtowania wiązki, 

jej geometrii, możliwości dostarczenia do pacjenta. 

Współczesne aparaty terapeutyczne wykorzystują 

najnowsze rozwiązania techniczne. Coraz częściej de-

dykowane są do określonych lokalizacji i wielkości gu-

zów nowotworowych. Oferują także różne możliwości 

weryfikacji podanej dawki promieniowania, uwzględ-

niania ruchomości narządów anatomicznych, położe-

nia chorego w czasie prowadzonej terapii. W artykule 

przedstawiono trzy podstawowe typy akceleratorów 

biomedycznych stosowanych w radioterapii: klasyczny 

akcelerator, aparat tomoterapii oraz CyberKnife. 

Słowa kluczowe: akcelerator biomedyczny, tomo-

terapia, CyberKnife, bramkowanie oddechowe, QA

Abstract

Radiation therapy is a medical use of ionizing ra-

diation, generally as part of  cancer treatment. 

Most of therapeutic apparatus apply ionizing radia-

tion generated by linear electron accelerators. The 

method of therapeutic beam generation is similar 

in most biomedical accelerators, however there are 

differences in beam modelling, its geometry, possi-

bility of its delivery to the patient body and the ver-

ification of the patient position during radiotherapy 

procedure. Modern therapeutic devices use the lat-

est technology achievements and they are more fre-

quently dedicated to the specific location and size of 

tumors. They also have various options of radiation 

dose verification, taking into account the anatomical 

organs motion and position of patient during ther-

apy. Three basic types of biomedical accelerators 

used in radiotherapy are presented in the article: 

classical accelerator, TomoTherapy and CyberKnife.

Keywords: biomedical accelerator, TomoTherapy, 

CyberKnife, respiratory gating, QA
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Wprowadzenie

Pierwszym aparatem terapeutycznym wykorzysty-

wanym w  radioterapii była lampa rentgenowska 

[1]. Umieszczano ją na nieruchomym statywie, co 

znacznie ograniczało możliwości zmiany kierunku 

wiązki promieniowania. Ponieważ rozkład dawki 

promieniowania fotonowego [2, 3] w  funkcji głę-

bokości powoduje, że tkanki położone pomiędzy 

guzem nowotworowym a źródłem promieniowania  

 

 

absorbują większą energię niż guz nowotworowy 

(Fot. 1A), naturalnym wyborem było zastosowanie 

więcej niż jednej wiązki. Przykładowo, zastosowa-

nie czterech wiązek, których osie przecinają się 

w  jednym punkcie znajdującym się w  guzie nowo-

tworowym, pozwala zintensyfikować dawkę w  tej 

objętości w  stosunku do obszaru otaczającego 

(Fot. 1B).
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pacjenta, które osłaniały część wiązki kształtowanej przez koli-

mator głowicy. Osłony te wykonane były najpierw z ołowiu, a na-

stępnie z stopu Wooda [5]. Montowano je pod głowicą aparatu 

terapeutycznego, a ich położenie było starannie weryfikowane 

za pomocą klisz rentgenowskich. Rozwój elektroniki i informaty-

ki spowodował, że na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 

pojawiły się kolimatory wielolistkowe (Fot. 2B), które umożli-

wiały kształtowanie dowolnej („prawie dowolnej”) formy wiązki 

promieniowania. 

Fot. 2 Kształtowanie wiązki promieniowania w  aparatach rentgenowskich było 

ograniczone do stosowania tubusów: kołowych lub kwadratowych (A), lampę rent-

genowską mocowano na sztywnym statywie. Ciekawym rozwiązaniem było kilka tu-

busów stosowanych równocześnie dla kilku pacjentów, aparat stosowany w jednym 

ze szpitali londyńskich w 1906 roku [6]. Współczesne akceleratory dysponują koli-

matorami wielolistkowymi (B), które umożliwiają kształtowanie pól o  dowolnych 

kształtach. Szerokość listków oraz ich liczba jest uzależniona od producenta sprzętu, 

jednak zauważalna jest tendencja do zmniejszania ich szarości i zwiększana ilości [7] 

Na przestrzeni lat możliwości aparatów terapeutycznych bar-

dzo się powiększyły: wiązki o różnych kształtach można geome-

trycznie tak zdefiniować, aby guz nowotworowy o nieregularnych 

kształtach był „objęty” dawką terapeutyczną, a  tkanki zdrowe, 

które go otaczają, otrzymały dawkę jak najmniejszą. Pomijam 

tutaj zagadnienia związane z  wyliczeniem rozkładu dawki. Bez 

rozwoju techniki informatycznej, algorytmów obliczeniowych nie 

byłoby mowy o prowadzeniu napromieniania na obecnym pozio-

mie. Możliwe jest precyzyjne „rzeźbienie” rozkładu dawki, jednak 

pojawia się problem, jak skutecznie zweryfikować jej dostarcze-

nie w  zaplanowane miejsce. Dlatego akceleratory wyposażono 
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Dlatego pojawiły się aparaty terapeutyczne, akceleratory 

elektronów, „bomby”: kobaltowe, cezowe, które umożliwia-

ły zmianę położenia głowicy w  stosunku do ułożenia chorego. 

Taka konstrukcja pozwalała napromieniać chorego pod różnym 

kątem, ale ciągle w  jednej płaszczyźnie. Dopiero zastosowanie 

ruchomego stołu terapeutycznego umożliwiło zastosowanie 

napromieniania technikami niewspółpłaszczyznowymi. Spowo-

dowało to, że stosunek dawki w objętości guza nowotworowe-

go do dawki poza tym obszarem był większy, czyli korzystniejszy 

z terapeutycznego punktu widzenia; większa dawka w guzie no-

wotworowym, mniejsza poza nim (Fot. 1C). Pole wiązki promie-

niowania kształtowane było w aparatach rentgenowskich przez 

tubusy o różnych wymiarach i dwóch kształtach: prostokątnym 

i kołowym (Fot. 2A). W „bombach” cezowych [4] po raz pierwszy 

zastosowano ruchome szczęki, które mogły w sposób automa-

tyczny zmieniać wymiar pola napromieniania. Ciągle jednak był 

to kształt regularny, a  przecież guz nowotworowy ma formę 

przestrzenną. Aby dostosować kształt wiązki promieniowania 

do jego formy, stosowano osłony indywidualne dla każdego 

A

B

Fot. 1 Rozkład dawki promieniowania fotonowego X-6MV (maksymalna energia 

6 MeV) dla jednej wiązki promieniowania (A), powoduje, że tkanki zdrowe znajdu-

jące się pomiędzy źródłem promieniowania (P – pęcherz moczowy) a guzem nowo-

tworowym (G) absorbują większą energię niż objętość komórek nowotworowych. 

W przedstawianej sytuacji dawka maksymalna w pęcherzu moczowym wynosi 130% 

dawki terapeutycznej. Zastosowanie większej liczby wiązek, na przykład czterech, 

których osie przecinają się w  jednym punkcie znajdującym się w  guzie nowotwo-

rowym, powoduje, że dawka w  pęcherzu moczowym wynosi 79%. Mogą pojawić 

się obszary, w  okolicy główek kości udowych (R i  L), w  których dawka jest rzędu 

60%. Dlatego warto wprowadzić obrót stołu terapeutycznego (C), co spowoduje, że 

w tych obszarach dawki spadną do około 10% – technika niewspółpłaszczyznowa
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w urządzenia do obrazowej weryfikacji ułożenia chorego. Począt-

kowo były to urządzenia bazujące na wysokoenergetycznym pro-

mieniowaniu megawoltowym. Z tego powodu uzyskiwane obrazy 

nie były najlepszej jakości, chociaż zabiegi informatyków, obróbka 

cyfrowa znacznie poprawiały ich jakość. Na początku XXI wieku 

pojawiły się urządzenia, które bazowały na obrazowaniu kilowol-

towym [10-12]. Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego 

znacznie poprawiło jakość uzyskiwanych obrazów. Pojawiły się 

więc rozwiązania techniczne, które pomagają zminimalizować 

skutki zmiany położenia narządów w czasie seansu terapeutycz-

nego. Obecnie stosowane są dwa rozwiązania: bramkowanie 

oddechowe i śledzenie zmiany położenia guza nowotworowego 

w  czasie seansu terapeutycznego. Pierwsze rozwiązanie pole-

ga na wyłączeniu emisji promieniowania, kiedy guz znajduje się 

poza wiązką promieniowania, np. wskutek ruchów oddechowych 

pacjenta. Drugie rozwiązanie polega na skorelowaniu położenia 

wiązki promieniowania z położeniem guza nowotworowego. 

Akceleratory stosowane w radioterapii

Aparatem terapeutycznym, obecnie powszechnie stosowanym 

w rutynowej radioterapii, jest liniowy przyspieszacz elektronów. 

Wiązka promieniowania elektronowego generowana jest w dziale 

elektronowym [8], wstrzykiwana do sekcji przyspieszającej z falą 

bieżącą lub stojącą i przyspieszana do prędkości bliskiej prędkości 

światła. Opuszczając sekcję przyspieszającą, elektrony przecho-

dzą przez cewkę elektromagnesu, aby wyeliminować z wiązki te, 

których energia nie mieści się w założonym zakresie. Następnie 

istnieją dwie możliwości: elektrony padają na folię rozpraszającą 

– wskutek oddziaływania ich energia i masa zostają zamienione na 

promieniowanie hamowania i w takiej postaci – jako promienio-

wanie fotonowe (X – rentgenowskie) – opuszczają głowicę akcele-

ratora; mogą również opuścić głowicę bez zamiany na promienio-

wanie fotonowe, wówczas stosuje się do napromieniania chorego 

promieniowanie elektronowe. Zasada przyspieszania elektronów 

i generowania promieniowania fotonowego jest wspólnym mia-

nownikiem dla wszystkich stosowanych radioterapii aparatów te-

rapeutycznych, czyli klasycznego akceleratora biomedycznego, 

tomoterapii i CyberKnife. Jest jeszcze jeden wspólny mianownik 

tych akceleratorów – informatyka. Bez rozwoju informatyki roz-

wój akceleratorów biomedycznych byłby niemożliwy. Obecnie 

współczesny akcelerator biomedyczny, stosowany w praktyce kli-

nicznej, jest częścią „linii terapeutycznej” i tylko jako jej element 

może być optymalnie wykorzystany. 

Klasyczny akcelerator terapeutyczny

Pojęciem tym określany jest aparat terapeutyczny stosowany 

od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w  Polsce 

od początku lat osiemdziesiątych. 

W urządzeniu tym sekcja przyspieszająca obraca się w jednej 

płaszczyźnie, wokół stołu terapeutycznego, na którym ułożony 

jest pacjent. W  ten sposób napromienia się chorego, stosując 

różne kąty wejścia wiązki. Możliwe jest także stosowanie tech-

niki obrotowej (ArcTherapy) polegającej na obrocie głowicy ak-

celeratora wokół pacjenta z włączoną ekspozycją promieniowa-

nia. Wyjściowa, zerowa pozycja stołu terapeutycznego pozwala 

na realizację techniki napromieniania w  momencie, gdy wiązki 

są w  jednej płaszczyźnie. Jednak obrót stołu terapeutycznego 

umożliwia napromienianie chorego w  technice niewspółpłasz-

czyznowej, co znacznie poprawia rozkłady dawek [9]. Zmiana 

położenia stołu terapeutycznego umożliwia zdefiniowanie róż-

nych punktów referencyjnych, czyli tych, w których definiowana 

jest dawka terapeutyczna. Oznacza to możliwość leczenia jed-

noczasowego kilku zmian nowotworowych. Obecnie integralną 

częścią akceleratora jest kolimator wielolistkowy, który umożli-

wia formowanie kształtu pola wiązki zgodnego z  rzutem guza 

w płaszczyźnie prostopadłej do osi wiązki (Fot. 3).

Fot. 3 A – współczesny akcelerator biomedyczny [10] wyposażony w dwa niezależne 

systemy weryfikacji obrazowej: megawoltowe i kilowoltowe; B – kolimator wielolist-

kowy, umożliwia kształtowanie wymiaru wiązki promieniowania, dostosowując go 

do kształtu guza nowotworowego, w płaszczyźnie prostopadłej do jej osi; C – kształt 

(linie żółte) pola wiązki dostosowanej do formy guza nowotworowego (kolor czer-

wony), kolor: zielony i niebieski to struktury anatomiczne, które nie powinny zaab-

sorbować dużej dawki 

W połowie lat dziewięćdziesiątych opracowano technikę IMRT 

(Intensity Modulated RadioTherapy), w której listki kolimatora poru-

szały się w czasie seansu terapeutycznego. Istnieją dwa sposoby 

realizacji tej techniki napromieniania: listki w sposób ciągły w cza-

sie włączonej ekspozycji promieniowania przesuwają się z różną 

prędkością (sliding windows) lub zmieniają swoje położenie, kiedy 

C

A

B
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ekspozycja promieniowania jest wyłączona (step and shoot) [11]. 

Obecnie powszechniej stosowana jest pierwsza opcja. Połączenie 

techniki obrotowej (łukowej) z  ruchomością listków kolimatora 

doprowadziło do powstania techniki VMAT (Volumetric Modulated 

Arc Therapy). W tej technice, w czasie włączonej ekspozycji pro-

mieniowania, zmienia się moc generowanej dawki, kształt wiązki, 

a głowica obraca się wokół pacjenta, co powoduje, że stosunek 

dawki w guzie nowotworowym do dawki w tkankach krytycznych 

jest optymalny z terapeutycznego punktu widzenia. Współczesny 

akcelerator biomedyczny wyposażony jest w dwa systemy wery-

fikacji obrazowej: megawoltowy i kilowoltowy (Fot. 3). Możliwe 

są dwa „tryby” weryfikacji ułożenia chorego. Pierwszy to wyko-

nanie dwóch zdjęć, najczęściej pod kątem 0º i 90º (270º), które 

umożliwiają sprawdzenie poprawności ułożenia chorego wzglę-

dem zaplanowanej pozycji. Drugi sposób to wykonanie badania, 

w  którym źródło promieniowania (głowica akceleratora i  lampa 

rentgenowska) obraca się wokół pacjenta – informacja jest zbie-

rana w sposób ciągły, a następnie przeliczona na obraz trójwymia-

rowy. Ten sposób zbierania informacji nazywany jest 

badaniem CB/CT (cone beam/computer tomography 

– wiązka stożkowa). Pozwala on, podobnie jak bada-

nie TK (tomografia komputerowa), zrekonstruować 

trójwymiarowy obraz pacjenta. Umożliwia ponowne 

zdefiniowanie wszystkich struktur anatomicznych 

w  czasie seansu terapeutycznego, co poprawia ja-

kość prowadzonej terapii. Istnieje możliwość porów-

nania wielkości i położenia struktur anatomicznych 

z wymiarami i położeniem, które zostało określone 

w  czasie badania tomografią komputerową w  celu 

zaplanowania leczenia (Fot. 4). 

Kolejnym elementem wyposażenia akceleratora 

jest system bramkowania oddechowego (respira-

tory gating) umożliwiający wyłączenie ekspozycji 

promieniowania, kiedy guz nowotworowy znajduje 

się poza wiązką promieniowania. Na fot. 5 przed-

stawiono elementy tego systemu, który składa się 

z  emitera promieniowania podczerwonego, znacz-

nika umieszczonego na skórze pacjenta i odbiornika 

odbitego promieniowania IR. Wyznaczenie krzywej 

oddychania, przedziału czasowego i  fazy, w  której 

promieniowanie ma być włączone, jest podstawą 

działania tego systemu. Jeżeli znacznik (w domyśle 

guz nowotworowy) znajdzie się poza wyznaczonym 

limitem, wówczas promieniowanie zostanie wyłą-

czone. Dzięki tej technice napromieniania guz nowo-

tworowy otrzymuje przepisaną dawkę terapeutycz-

ną, a tkanki zdrowe ograniczoną [13].

W praktyce klinicznej wykorzystywane jest 

promieniowanie fotonowe i  elektronowe. Zakres 

energetyczny definiowany jest od 4 MeV 25 MeV 

dla promieniowania elektronowego i  do 20 MeV 

(X-20 MV) dla promieniowania fotonowego. Moce 

generowanych dawek dochodzą do 24 Gy/min 

(2400 MU/min). Zwiększenie mocy dawki wpływa 

znacznie na skrócenie czasu trwania seansu tera-

peutycznego, co przekłada się na poprawę precyzji 

realizacji leczenia. W  krótszym czasie ruchomość 

pacjenta jest mniejsza, a więc precyzja dostarcze-

nia dawki większa. Należy również wspomnieć, że 

w celu uzyskania dużego, rzędu 40 cm, jednorodne-

go pola napromieniania, stosuje się stożki wyrów-

nujące. Jednorodny rozkład dawki w  płaszczyźnie 

A B

C

D

E

A AB B

Fot. 4 Zdjęcia weryfikujące, wykonane przed rozpoczęciem leczenia, pozwalają porównać zaplanowane (A) i aktualne (B) 

położenia chorego. Oprogramowanie akceleratora informuje również o planowanym i aktualnym położeniu „lampy ren-

tgenowskiej”, detektora promieniowania oraz stołu terapeutycznego. Otrzymujemy informacje o wartościach napięcia, 

natężenia prądu oraz czasu ekspozycji. Niestety nie są one uwzględniane w obliczeniach rozkładu dawki 

Fot. 5 System bramkowania oddechowego składa się z emitera i detektora promieniowania podczerwonego [12] oraz kamer ter-

mowizyjnych. A – znacznik umieszczony na ciele pacjenta ułożonego w materacu podciśnieniowym (kolor niebieski); B – znacznik 

widziany przez detektory promieniowania IR (C); D – cykl oddechowy chorego i okna czasowe, w których promieniowanie jest 

włączone. Integralną częścią tego systemu są fantomy pomiarowe (E) umożliwiające sprawdzenie poprawności działania systemu 
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prostopadłej do osi wiązki promieniowania jest wymagany, aby 

uzyskać jednorodny rozkład dawki w objętości guza nowotwo-

rowego. Jednak dzięki wprowadzeniu techniki IMRT można było 

w wybranej objętości guza nowotworowego zaplanować dawkę 

większą, równocześnie zmniejszając ją na granicy z  narządami 

krytycznymi. Wprowadzono świadomie niejednorodność rozkła-

du dawki w napromienianym obszarze. W tej sytuacji stosowanie 

stożka wyrównującego stało się zbyteczne, co umożliwiło zwięk-

szenie mocy dawki i zmniejszyło generowanie promieniowania 

neutronowego. 

Reasumując, współczesny, klasyczny akcelerator biomedyczny 

to urządzenie, które umożliwia napromienianie guzów nowotwo-

rowych o różnych wymiarach, formach przestrzennych i różnych 

lokalizacjach. Obrazowanie przestrzenne umożliwia weryfikację 

położenia guza nowotworowego oraz ocenę zmiany struktur ana-

tomicznych w stosunku do referencyjnego położenia i kształtu. 

Tomoterapia

Tomoterapia to połączenie tomografu komputerowego i akcele-

ratora terapeutycznego (promieniowanie megawoltowe), czyli 

obrotu głowicy wokół pacjenta z równoczesnym przesuwem sto-

łu terapeutycznego. W tomoterapii stosuje się jeden rodzaj pro-

mieniowania – promieniowanie fotonowe o energii maksymalnej 

6 MeV i mocy dawki rzędu 8 Gy/min, które generowane jest w sek-

cji przyspieszającej, dokładnie takiej samej jak w  „klasycznym” 

akceleratorze biomedycznym (Fot. 6). Zupełnie inna jest jednak 

zasada kształtowania, formowania wiązki promieniowania.

Kolimator wielolistkowy jest binarny, wymiar maksymalny to 

5 x 40 cm. Wraz z obrotem kolimatora równocześnie przesuwa się 

stół terapeutyczny, z prędkością uzależnioną od planowanej dawki. 

Zaletą tomoterapii jest duży obszar napromieniania (ok. 150 cm).

Na fot. 7 przedstawiono rozkład dawki obliczony w napromie-

nianiu całego szpiku kostnego TMI (Total Morrow Irradiation). Ist-

nieje możliwość wykonania również badania obrazowego, z wy-

korzystaniem promieniowania megawoltowego, którego celem 

jest ocena położenia struktur anatomicznych i obszarów napro-

mienianych. Pewnym ograniczeniem stosowania tego aparatu 

jest średnica otworu (rzędu 80 cm), po obwodzie którego krąży 

sekcja przyspieszająca. Napromienianie chorego może być utrud-

nione przez pozycję pacjenta – na przykład z mocno odsunięty-

mi ramionami od ciała lub pacjentka w  pozycji ginekologicznej. 

Istnieje jednak bardzo ciekawe rozwiązanie, które symuluje pola 

„statyczne”. Głowica zatrzymuje się w zdefiniowanym położeniu, 

a poruszają się listki kolimatora i stół terapeutyczny (Fot. 8). 

CyberKnife 

W CyberKnife sekcja przyspieszająca nie porusza się wokół pa-

cjenta – jest posadowiona na ramieniu robota (Fot. 9). 

W systemie generowany jest jeden rodzaj promieniowania 

(promieniowanie fotonowe, podobnie jak w  aparacie tomote-

rapii) o energii maksymalnej 6 MeV i mocy dawki 9 Gy/min. To 

A 

B

C 

Fot. 6 Połączenie zasady działania tomografu komputerowego i akceleratora terapeu-

tycznego [14]; ruch obrotowy źródła promieniowania oraz przesuw stołu terapeutyczne-

go (C), A – sekcja przyspieszająca (źródło promieniowania fotonowego, megawoltowe, 

X-6 MV) obraca się wokół pacjenta, detektor promieniowania rejestruje dawkę wyjścio-

wą. Kolimator wielolistkowy (B) – w  tym rozwiązaniu technicznym; położenie listków 

zero-jedynkowe, maksymalne otwarcie kolimatora: 5 cm 

Fot. 7 Rozkład dawki w napromienianiu całego kośćca jest możliwe dzięki połączeniu 

ruchu stołu i obrotu źródła promieniowania wokół pacjenta. Kolor pomarańczowo-czer-

wony – zaplanowana dawka terapeutyczna 

Fot. 8 Najnowsze oprogramowanie umożliwia zatrzymanie ruchu źródła – symulacja 

wiązek stacjonarnych, w których poruszają się listki kolimatora oraz stół terapeutyczny. 

Ten sposób napromieniania może być stosowany dla różnych lokalizacji nowotworu. Ko-

lory oznaczają dawki promieniowania – czerwony: dawka terapeutyczna
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guza nowotworowego. To jedyny aparat terapeu-

tyczny, który wyposażony jest w  tę opcję. Jest to 

możliwe, ponieważ stosuje się zewnętrzne znacz-

niki odbijające promieniowanie podczerwone lub 

wewnętrzne, zaimplementowane w napromieniany 

narząd. Urządzenie to pozwala weryfikować po-

łożenie chorego w  czasie prowadzonego zabiegu. 

Źródła promieniowania kilowoltowego (lampy ren-

tgenowskie) zawieszone są pod sufitem, detektory 

zainstalowane w podłodze wykonują zdjęcia z czę-

stotliwością od 3 s do 180 s – wartości definiowane 

przez obsługę aparatu (Fot. 10). Jeżeli zaplanowa-

ne położenie guza nowotworowego zmieni się np. 

o  1 mm – próg reakcji definiowany przez obsługę 

– położenie stołu terapeutycznego automatycznie 

zmienia się, dostosowując je do warunków założo-

nych na etapie planowania leczenia. 

Liczba wiązek promieniowania jest zdecydowanie 

większa niż w przypadku „klasycznego akceleratora 

biomedycznego”, jednak należy mieć na uwadze, że 

podawane dawki są radiochirurgiczne, kilkukrotnie większe od 

konwencjonalnego (2 Gy) frakcjonowania dawki. Sposób plano-

wania leczenia również znacznie odbiega od „klasycznego” po-

dejścia do wyliczenia rozkładu dawki. 

Fot. 9 System CyberKnife [14] składa się z sekcji przyspieszającej (A: X-9MV, moc dawki 9 Gy/min), która za-

montowana jest na ramieniu robota (B). Integralną częścią aparatu jest stół terapeutyczny – C, lampy rentge-

nowskie E umożliwiające weryfikację obrazową w czasie seansu terapeutycznego, F – detektory promieniowa-

nia kilowoltowego, D – emiter i detektor promieniowania podczerwonego, które stosowane jest do weryfikacji 

ruchomości: śledzenie i bramkowanie oddechowe 

E 

B

C 

D 

F

A

A 

DB C

urządzenie „burzy porządek” w planowaniu i realizacji radiotera-

pii, ponieważ pojęcie „izocentrum” w tym przypadku nie istnieje. 

Dla przypomnienia, izocentrum to punkt przecięcia osi obrotu: 

kolimatora i  ramienia głowicy akceleratora. Punkt szczególnie 

ważny w  planowaniu i  realizacji radioterapii re-

alizowanej przy użyciu klasycznego akceleratora 

biomedycznego, ponieważ ten punkt zazwyczaj 

zdefiniowany jest w guzie nowotworowym i jest 

punktem definiowania dawki terapeutycznej. 

W  aparacie CyberKnife wiązki promieniowania 

można ustawić pod „dowolnym” kątem, głowi-

ca może znajdować się w  różnej odległości od 

pacjenta, a  stół terapeutyczny jest integralną 

częścią urządzenia: jego położenie może się 

zmieniać w  każdym kierunku. Stół zamontowa-

ny jest również na ramieniu robota. Powrócono 

do „tubusów”, które formują wiązkę promienio-

wania (to rozwiązanie było stosowane w pierw-

szych aparatach rentgenoterapii). Zastosowanie 

tubusów, które wykonane są w  technologii XXI 

wieku i  zmieniane automatycznie, pozwala na 

uzyskanie bardzo dużego gradientu spadku daw-

ki na granicy wiązki promieniowania. Parametr 

ten jest szczególnie ważny, jeżeli wymagany jest 

gwałtowny spadek dawki poza wiązką, ze wzglę-

du na bliskość struktur krytycznych. Można sto-

sować również kolimator wielolistkowy, który 

zmienia kształt wiązki, co jest bardzo korzystne 

ze względu na czas realizacji seansu terapeu-

tycznego. Jednak półcień wiązki jest większy niż 

w przypadku tubusów. Ciekawym rozwiązaniem 

jest możliwość śledzenia zmian położenia guza; 

głowica aparatu porusza się zgodnie z  ruchem 

Fot. 10 A – informacje obrazowe wygenerowane w czasie planowania leczenia na bazie badania tomo-

grafią komputerową. B – zdjęcia cyfrowe obszaru, który jest weryfikowany, zrekonstruowane w systemie 

planowania leczenia DRR (Digital Reconstructed Radiograph); C – zdjęcia wykonane w czasie seansu 

terapeutycznego, na podstawie których dokonuje się korekty ułożenia chorego; D – porównanie zapla-

nowanego i aktualnego położenia chorego
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Podsumowanie

Przedstawione trzy akceleratory stosowane w  radioterapii: kla-

syczny, tomoterapia i  CyberKnife, wykorzystują promieniowanie 

fotonowe o  maksymalnej energii 6 MeV (X-6MV) – i  to jest ich 

wspólny mianownik. Dodatkowo klasyczny akcelerator zazwyczaj 

dysponuje dodatkowymi, wyższymi energiami do 20 MeV oraz pro-

mieniowaniem elektronowym. Tym niemniej różnica w rozkładach 

dawek dla terapii obrotowej (VMAT) pomiędzy energią 6 i 20 MeV 

promieniowania fotonowego jest statystycznie nieistotna [15]. To-

moterapia powinna być stosowana do „dużych” zmian nowotwo-

rowych, CyberKnife – do radiochirurgii, małych zmian nowotworo-

wych, takich, które położone są w okolicy narządów krytycznych. 

Klasyczny akcelerator jest aparatem uniwersalnym – zarówno duże 

jak i małe zmiany mogą być napromieniane, rozkłady dawek są po-

równywalne z dwoma wcześniej wymienionymi urządzeniami. Tym 

niemniej w sytuacjach „wyjątkowych” np. bardzo mała zmiana poło-

żona w kręgach szyjnych rekomendowana jest do napromieniania 

„CyberKnifem” (CK). Weryfikacja obrazowa w czasie rzeczywistym, 

duży gradient spadku dawki spowodowany wykorzystaniem tubu-

sów, zintegrowany stół terapeutyczny umożliwiający „dopasowa-

nie” położenia do zaplanowanej pozycji – to wszystko powoduje, że 

ten przypadek jest idealny do zastosowania CK. Tymczasem napro-

mienianie bardzo dużej zmiany, np. nowotworu, który zlokalizowa-

ny jest w obrębie miednicy, przechodząc na kość udową, jest „ideal-

nym kandydatem” do zastosowania tomoterapii, ponieważ wymiar 

wiązki klasycznego akceleratora może być zbyt mały, aby jednym 

polem objąć całą zmianę. Składanie wiązek promieniowania w ob-

szarze guza nowotworowego nie jest optymalnym rozwiązaniem, 

dlatego w tym przypadku warto zastosować tomoterapię. W moim 

przekonaniu nie są to aparaty, które ze sobą konkurują, lecz uzu-

pełniają się, zwiększając możliwości zastosowania promieniowania 

jonizującego. Warto również przypomnieć, że akcelerator 

biomedyczny, to część linii terapeutycznej, która najlepiej 

rozwinięta jest dla klasycznego akceleratora. 
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Fot. 11 Typowy układ wiązek stosowany w napromienianiu aparatem CyberKnife – skierowane pod różnymi 

kątami (A) ich liczba oscyluje wokół kilkudziesięciu (czasem kilkuset), dla lokalizacji zmiany w okolicy jamy 

brzusznej (B i C). Głowica urządzenia może znajdować się tylko w miejscach wyznaczonych na sferze (D) 

reklama 


