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Streszczenie

Tomografia komputerowa jest powszechnie stoso-

wana we współczesnej medycynie. Obrazowanie 

dwu- i trójwymiarowe oraz informacje o gęstości ba-

danych tkanek sprawiają, że metoda ta jest przydat-

nym narzędziem w planowaniu rozkładu dawki w ra-

dioterapii. Tomografy komputerowe dedykowane 

do takich celów są wyposażone w dodatkowe opcje 

sprzętowe i  programowe. Umożliwiają przeprowa-

dzenie badania pacjenta w  pozycji terapeutycznej 

o zakresie badania rzędu 190 cm. Średnica tunelu to-

mografu nie może być mniejsza niż 80 cm, a nośność 

stołu przynajmniej 200 kg. Zastosowanie dodatkowe-

go systemu laserów umożliwia wykonanie wirtualnej 

symulacji, a  system bramkowania oddechowego po-

zwala napromieniać chorego w korelacji z cyklem od-

dechowym. Tomografy komputerowe dedykowane 

do planowania leczenia muszą dysponować dodatko-

wym oprogramowaniem, np. redukującym artefakty 

związane z  obecnością materiałów o  dużej gęstości 

w obszarze badanym. W pracy omówiono także róż-

nice pomiędzy urządzeniami diagnostycznymi i prze-

znaczonymi do kalkulacji dawki.

Słowa kluczowe: tomografia komputerowa, plano-

wanie leczenia, wirtualna symulacja, bramkowanie 

oddechowe

Abstract

One of the key elements of the success of treat-

ment using ionizing radiation is to define the volu-

me  occupied by the tumor cells. No precise desig-

nation of such an area causes the radiation dose 

will be deposited in the place where there are no 

cells. As a result of this topographical error well 

record the failure of therapy with a high degree of 

probability. Therefore, a clear definition of the volu-

me to be treated is a key element in radiotherapy 

treatment planning. For this purpose, now routine-

ly used for CT examination. To perform treatment 

planning in a way that takes into account the ef-

fects mentioned above the appropriate software is 

required to use and to define of data links between 

different diagnostic and therapeutic devices.
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Wstęp

Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl prac dotyczących 

zastosowania metod obrazowania w  planowa-

niu rozkładu dawki w  radioterapii. Jednym z  ele-

mentów powodzenia leczenia z  zastosowaniem  

 

 

promieniowania jonizującego jest zdefiniowanie 

objętości leczonej – objętości, w której znajdują się 

lub mogą się znajdować komórki nowotworowe – 

ponieważ w  tym obszarze definiowana jest dawka 
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terapeutyczna. Nieprecyzyjne zdefiniowanie tego obszaru po-

woduje, że dawka jest zaplanowana i zdeponowana w miejscu, 

gdzie tych komórek na pewno nie ma. Może to doprowadzić do 

sytuacji, w której uszkadza się zdrowe komórki, pomijając nowo-

tworowe. W wyniku błędu topograficznego, pomimo że wszyst-

kie elementy kontroli rozkładu dawki będą wskazywały na jej 

rozkład zgodny z intencjami terapeutycznymi, z dużą dozą praw-

dopodobieństwa odnotujemy niepowodzenie prowadzonej te-

rapii. Dlatego jednoznaczne zdefiniowanie objętości poddanej 

terapii jest podstawowym elementem planowania leczenia w ra-

dioterapii. W tym celu rutynowo stosuje się badania obrazowe 

realizowane metodą tomografii komputerowej TK (CT – Com-

puted Tomography), która 

jest podstawą planowania 

rozkładu dawki w  radiotera-

pii. Badania wspierające ob-

razowanie TK to najczęściej 

rezonans magnetyczny oraz 

tomografia pozytronowa. 

Dzięki coraz łatwiejszemu 

dostępowi do tego typu ba-

dań pojawiły się wcześniej 

pomijane problemy w  pla-

nowaniu rozkładu dawki, np. 

ruchomość oddechowa czy 

korekcja w  oparciu o  obra-

zowanie funkcjonalne – ba-

danie PET (Positron Emission 

Tomography). Aby przepro-

wadzić planowanie leczenia 

w  sposób uwzględniający 

ww. efekty, wymagane jest 

zastosowanie odpowiedniego oprogramowania oraz zdefinio-

wanie i wykorzystanie połączeń informatycznych pomiędzy róż-

nymi urządzeniami diagnostycznymi i terapeutycznymi. 

Obrazowe badania diagnostyczne 

Obrazy medyczne uzyskane za pomocą tomografii kompute-

rowej, prezentowane w  dowolnej płaszczyźnie, są rekonstru-

owane z  danych dotyczących osłabienia promieniowania po 

przejściu przez obiekt badany, ponieważ stopień osłabienia pro-

mieniowania rentgenowskiego zależy od gęstości tkanek, przez 

które przechodzi promieniowanie. Na ekranie monitora obraz 

przedstawiony jest w odcieniach szarości, wyrażony w jednost-

kach Hounsfielda (HU – Hounsfield Units), które związane są z gę-

stością tkanek (1).
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gdzie: K – stała wzmocnienia obrazu – stała zależna od systemu tomografu, indywidualna dla 
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gdzie: K  – stała wzmocnienia obrazu – stała zależna od sys-

temu tomografu, indywidualna dla tomografu; µp – masowy 

współczynnik pochłaniania badanego obiektu; µw – masowy 

współczynnik pochłaniania wody – wartość odniesienia. Należy 

pamiętać, że współczynniki pochłaniania zależne są od energii 

promieniowania. 

Stała K  pierwszego tomografu (EMI scanner) wynosiła 500 

[1-3], a zakres rejestrowanych liczb HU od -500 (dla powietrza) 

do +500 (dla kości). Współczesne tomografy charakteryzują się 

stałą K większą od 1000, a zakres skali HU wynosi od -1000 do 

+4000. 

Na rysunku 1 przedstawiono typową zależność HU od gęsto-

ści tkanek, która musi być zmierzona dla każdego aparatu TK 

i  wprowadzona do systemu planowania leczenia (TPS –Treat-

ment Planning System), w  którym wyliczane są rozkłady dawek 

z uwzględnieniem gęstości tkanek. Poprawna korelacja gęstości 

z HU jest istotnym czynnikiem wpływającym na precyzję kalku-

lacji dawki.

Obecnie w medycynie wykorzystywana jest czwarta genera-

cja tomografów, w której zamiast rzędu detektorów poruszają-

cych się w ślad za lampą (generacja trzecia) zastosowano pier-

ścień detektorów składający się nawet z kilkudziesięciu tysięcy 

detektorów umieszczonych w kilkudziesięciu rzędach. Ruchoma 

jest tylko lampa rentgenowska. Dzięki tak dużej liczbie detek-

torów współczesna tomografia wykonuje nawet kilka milionów 

projekcji w  trakcie jednego badania. W  konsekwencji znacznie 

wzrasta rozdzielczość otrzymanego obrazowania, a  dzięki za-

stosowaniu wielu rzędów detektorów czas wykonania badania 

może trwać nawet poniżej 1 sekundy. Najczęściej stosowane 

tomografy komputerowe posiadają od 16 do 256 rzędów detek-

torów przekazujących sygnał do komputera, który generuje ob-

raz na matrycy o rozdzielczości 512 x 512 pikseli. Rozdzielczość 

zarchiwizowanego obrazu może być większa, np. 1280 x  1024 

piksele.

Rys. 1 Krzywa kalibracji tomografu komputerowego wprowadzona do systemu planowania leczenia koreluje gęstość z HU. Jest 

ona zmierzona w ściśle określonych warunkach napięcia i natężenia prądu lampy RTG.

Źródło: ZPRiB, CO-IMSC, Gliwice.
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Diagnostyka i planowanie 
leczenia w radioterapii

Obecnie diagnostyka realizowana za pomocą obrazowania 

radiologicznego jest podstawową formą diagnozowania. Wy-

korzystywana jest na każdym etapie leczenia, od rozpoznania 

samej choroby, poprzez śledzenie postępów w czasie leczenia, 

aż po wykrywanie powikłań. Należy jednak pamiętać, że obrazo-

wanie TK niesie za sobą również niebezpieczeństwo w postaci 

ekspozycji na promieniowanie jonizujące [4, 5]. Współczesne 

rozwiązania zmierzają w kierunku minimalizacji wartości dawki, 

jaka deponowana jest w  ciele pacjenta w  czasie badania (rzę-

du mGy). W celu poprawy jakości obrazowania stosuje się dwie 

lampy rentgenowskie, które wykonują badanie, stosując różne 

napięcia i  natężenia prądu. Zaawansowane algorytmy obróbki 

obrazu pozwalają zminimalizować artefakty pochodzące np. od 

różnego rodzaju implantów. Pozwalają również tworzyć obrazy 

trójwymiarowe. 

Współczynniki pochłaniania promieniowania przez tkanki za-

leżą od energii promieniowania, dlatego stosowanie tomogra-

fów komputerowych z  dwoma lampami, które generują różne 

napięcia, nie jest zalecane w  aparatach dedykowanych do pla-

nowania leczenia. 

Należy pamiętać, że tomografia komputerowa stanowi bazę 

w planowaniu leczenia promieniami, podając gęstości badanych 

tkanek. Prezentacja trójwymiarowa (3D) z uwzględnieniem gę-

stości badanego obiektu jest doskonałą platformą tworzenia 

wirtualnych planów leczenia w  radioterapii z  uwzględnieniem 

wszystkich szczegółów anatomicznych (Fot. 1) [6-8]. Fot. 2 Pozycja pacjenta w czasie badania tomograficznego: dedykowanego do pla-

nowania leczenia (A) i w pozycji diagnostycznej (B)

A)

B)

Fot. 1 Prezentacja 3D struktur anatomicznych

Tomografia komputerowa jako badanie diagno-

styczne nie różni się od tomografii dedykowanej 

do planowania leczenia. Należy jednak pamiętać, 

że w  diagnostyce radiologicznej wykorzystuje się 

protokoły i  schematy postępowania oparte na 

wieloletniej praktyce radiologicznej, a  rezultaty, 

wyniki badań, służyć mają jak najlepszej ocenie 

diagnostycznej. Wiąże się z  tym szereg działań, 

których celem z jednej strony jest uzyskanie obrazu 

diagnostycznego spełniającego wszelkie kryteria 

jak najlepszej oceny radiologicznej. Z drugiej strony 

dąży się do zredukowania do minimum dawki pro-

mieniowania, jaką otrzyma pacjent. W  badaniach 

diagnostycznych często stosuje się środki cieniują-

ce (kontrast) w celu poprawy obrazowania, w tym 

również funkcjonalnego [5, 9-11].

Tomograf komputerowy dedykowany do pla-

nowania leczenia w  radioterapii powinien mieć 

większą średnicę otworu tunelu (aperture diametr), 

niż ten służący tylko celom diagnostycznym. Po-

wody są dwa: pacjenci muszą przyjąć pozycję te-

rapeutyczną (w celu obliczenia rozkładu dawki), 
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np. z rękoma nad głową, a to wymaga większej średnicy tunelu. 

Ponadto zrekonstruowany musi być cały zewnętrzny kontur pa-

cjenta, ponieważ w  jego objętości obliczana jest dawka. Jeżeli 

zrekonstruowane zewnętrzne kontury pacjenta nie będą zgod-

ne z  rzeczywistymi, obliczony rozkład dawki będzie obarczony 

błędem. Dodatkowym wyposażeniem tomografu dedykowane-

go do planowania leczenia jest system laserów – centratorów 

laserowych. Jest to zewnętrzny system, który wyznacza współ-

rzędne położenia chorego, zgodne z  tymi, jakie zdefiniowane 

są w  aparatach terapeutycznych i  komputerowych systemach 

planowania leczenia. Ponieważ pacjent w czasie badania tomo-

graficznego i seansu terapeutycznego oddycha, wprowadzono 

możliwość korelacji badania i leczenia z fazą oddechową chore-

go – bramkowanie oddechowe. Ponadto oprogramowanie to-

mografu komputerowego jest częścią całej sieci informatycznej 

związanej z radioterapią. 

Dzięki zastosowaniu średnicy otworu tunelu wynoszącej 

80  cm (apertury gantry) (Fot. 3) możliwe jest skanowanie nie 

tylko samego pacjenta w trakcie badania tomograficznego, ale 

również akcesoriów służących do unieruchomienia i stabilizacji 

pacjenta w  trakcie leczenia promieniami. Wszelkiego rodzaju 

podpórki, kliny, tace czy maski termoplastyczne posiadające 

określoną gęstość powinny zostać ujęte w  obszarze kalkulacji 

dawki w  procesie komputerowego planowania leczenia (two-

rzenia wirtualnego rozkładu dawki w pacjencie). Uwzględnienie 

wszystkich możliwych czynników wpływających na rozkład izo-

dozowy dawki promieniowana gwarantuje poprawne przepro-

wadzenie leczenia za pomocą promieniowania jonizującego.

Równie istotnym elementem jest stół, na którym położony 

jest pacjent w  czasie badania – jego konstrukcja mechaniczna 

oraz materiały, z  jakich został wykonany. Stół dedykowany do 

celów terapeutycznych powinien zapewniać zakres badania 

wynoszący co najmniej 190 cm, a  jego nośność powinna być 

nie mniejsza niż 200 kg. Stół nie może uginać się pod ciężarem, 

gdyż w przeciwnym wypadku zaburza i  fałszuje rozkład dawki. 

System komputerowy tomografu musi umożliwiać przesyłanie 

obrazowania z  wyłączeniem konturów stołu, ponieważ w  cza-

sie seansu terapeutycznego może być on inny. Stół powinien 

mieć także płaską powierzchnię; kształt „rynny” sto-

sowany w  diagnostyce wpływa na zmianę kształtu 

konturu zewnętrznego i względne położenie struktur 

anatomicznych.

Systemy planowania leczenia dodają, nadpisują na 

zaimportowanych bryłach 3D własne, dedykowane 

stoły terapeutyczne. 

Zakres skanowania w większości tomografów kom-

puterowych nie przekracza 140 cm (a maksymalny 

czas skanowania wynosi 80 sekund). W  tomografach 

dedykowanych do planowania leczenia zakres wyko-

nywanego badania sięga 190 cm, co wykorzystuje się 

w planowaniu radioterapii całego ciała TBI (Total Body 

Irradiation), radioterapii skóry TSI (Total  Skin  Irradia-

tion), radioterapii połowy ciała HBI (Half Body Irradia-

tion), radioterapii szpiku kostnego TMI (Total Marrow 

Irradiation). Opcjonalne rozszerzenie skanowania daje 

również możliwość wykonania precyzyjnej fuzji TK do 

planowania z  obrazowaniem PET CT, którego zakres 

najczęściej obejmuje całego pacjenta (najczęściej od 

kolan do podstawy czaszki w  badaniach PET z  wyko-

rzystaniem FDG).

Zastosowanie TK w planowaniu 
rozkładu dawki w radioterapii 

Nowoczesna tomografia komputerowa dedykowana 

planowaniu radioterapii powinna spełniać rolę sy-

mulatora pozwalającego przygotować pacjenta do 

wszystkich procedur radioterapeutycznych. Wiąże 

się to z  wyposażeniem TK w  dodatkowy hardwa-

re i  software dedykowany konkretnym technikom 

i  metodom leczenia. Jednym z  bardziej pożądanych 

Fot. 3 Średnica pola badania musi być na tyle duża, aby umożliwiała wykonanie badania całego „obiektu”. 

Średnica otworu tunelu mierząca 80 cm jest wystarczająca dla większości pacjentów przygotowywanych do 

radioterapii. Wymiar średnicy otworu tunelu powinien umożliwiać wykonanie badania ze wszystkimi akceso-

riami, jakie są wykorzystywane w trakcie unieruchomienia chorego podczas seansów radioterapeutycznych. 
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Fot. 4 System zewnętrznych laserów (A) jest dodatkowym elementem tomografu komputero-

wego i musi być zgodny z wewnętrznym układem laserów. Są one niezbędnym wyposażeniem 

w  celu przeprowadzenia symulacji wirtualnej. Weryfikacja ich zgodności jest podstawową 

procedurą QA. Oprogramowanie tomografów komputerowych wyposażonych w  opcję wir-

tualnej symulacji (B) umożliwia wizualizację kształtu pól napromieniania. Jest to dodatkowy 

element charakteryzujący tomografy komputerowe dedykowane do planowania leczenia 

w radioterapii.

A)

B)

 

 

 

 

A)

B)

C)

D)

oprogramowań dodatkowych, jakie powinno być zainstalowane 

w TK do planowania, jest narzędzie likwidujące artefakty, głów-

nie ortopedyczne MDT (Metal Deletion Technique) [12, 13]. 

Podstawowym, z  punktu widzenia przygotowania pacjenta 

do radioterapii, wyposażeniem dodatkowym TK do planowa-

nia leczenia jest zestaw zewnętrznych laserów (Fot. 4). Wyko-

rzystuje się je (oprócz laserów wewnętrznych TK) w  celu wy-

znaczenia rzeczywistego izocentrum oraz weryfikacji ułożenia 

pacjenta na stole aparatu TK. Znakomitą opcją bazującą na 

zewnętrznych centratorach laserowych jest połączenie bada-

nia TK z symulacją wirtualną (Fot. 5). W standardowym postę-

powaniu przygotowującym do leczenia, przed rozpoczęciem 

terapii, po obliczeniu rozkładu dawki, pacjent poddany jest 

symulacji leczenia. Polega ona na weryfikacji zaplanowanej 

geometrii wiązek promieniowania oraz archiwizacji zdjęć sy-

mulacyjnych pól leczenia. Do tego celu dedykowane są aparaty 

rentgenowskie, symulatory, które pozwalają symulować pracę 

aparatu terapeutycznego. Obecnie rolę tę przejmują tomogra-

fy komputerowe, których programy symulują pracę aparatu 

terapeutycznego (wirtualna symulacja), pozwalając sprawdzić 

ułożenie chorego i  wyznaczyć jego położenie w  stosunku do 

zewnętrznego układu współrzędnych. Istnieje możliwość pre-

zentacji pola napromieniania z  wykorzystaniem kolimatora 

Rys. 2 Badanie TK z wykorzystaniem bramkowania oddechowego może być wyko-

nane (B) prospektywnie lub (C) retrospektywnie. W pierwszym przypadku wykonuje 

się badanie tylko w  jednej, wybranej fazie oddechowej, która zostaje zapisywana. 

Drugi sposób badania, bramkowanie retrospektywne, polega na zapisie wszystkich 

faz oddechowych i wyborze jednej do napromieniania (D). W wybranej fazie odde-

chowej definiuje się również czas, w którym włączone jest promieniowanie. 
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wielolistkowego, co znacznie poprawia możliwość weryfikacji 

układu wiązek. 

Poza dodatkowym zestawem zewnętrznych centratorów la-

serowych oraz wirtualną symulacją, często wykorzystywanym 

narzędziem w  planowaniu radioterapii jest system bramkowa-

nia oddechowego. Odpowiednie oprogramowanie oraz zestaw 

czujników i fantomów powinien być na wyposażeniu nowocze-

snej tomografii komputerowej [14-17].  

Badanie, a w konsekwencji również leczenie z opcją bramko-

wania oddechowego, może być realizowane na dwa sposoby. 

Pierwszy sposób polega na wykonaniu badania tomograficz-

nego bez jakiejkolwiek interwencji. Objętość guza nowotwo-

rowego zostaje zdefiniowana bez uwzględniania fazy odde-

chowej, natomiast w  czasie seansu terapeutycznego pacjent 

poprzez odpowiednie okulary śledzi tor oddychania. W  mo-

mencie wstrzymania oddechu aktywowane jest promienio-

wanie; zostaje ono wyłączone, gdy pacjent ponownie zaczyna 

oddychać.

Drugi sposób to wykonanie badania tomograficznego polega-

jącego na skorelowaniu faz oddechowych z akwizycją obrazów. 

Badania można zapisać we wszystkich fazach oddechowych lub 

tylko w jednej, wybranej. Ustalane jest wówczas położenie guza 

nowotworowego w zależności od fazy oddechowej według po-

niższego schematu (Rys. 2). 

Podsumowanie

Tomograf komputerowy to urządzenie służące przede wszyst-

kim diagnostyce obrazowej. Coraz częściej jednak aparaty tego 

typu pojawiają się w zakładach radioterapii, gdzie stosowane są 

do planowania leczenia promieniowaniem jonizującym. Tomo-

grafy komputerowe dedykowane radioterapii muszą spełniać 

specyficzne wymagania związane z  planowaniem leczenia (np. 

większa średnica tunelu, dodatkowy system laserów). Opro-

gramowanie tomografu komputerowego zbliża się funkcjonal-

nością do tego, które stosowane jest w  planowaniu rozkładu 

dawki (np. fuzje obrazów, redukcja artefaktów). Równocześnie 

rezygnuje się z  oprogramowania, które zwiększa przydatność 

diagnostyczną (np. sekwencje badań czynnościowych, minima-

lizacja dawki promieniowania). Tomografy komputerowe stoso-

wane w  radioterapii coraz częściej zastępują symulatory rent-

genowskie, stając się integralną częścią wyposażenia zakładów 

radioterapii na całym świecie.
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