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Streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd techniczno-fi-

zycznych aspektów realizacji radioterapii stereotak-

tycznej. Istotną częścią procesu napromieniania 

jest stabilizacja położenia pacjenta w  czasie seansu 

terapeutycznego. W  przypadku podania kilku frak-

cji promieniowania o  dużych dawkach frakcyjnych 

konieczne jest zastosowanie systemów stabilizacji 

o  większej precyzji niż w  przypadku klasycznego, 

frakcjonowanego napromieniania. Proces przygo-

towania chorego do radioterapii stereotaktycznej, 

podobnie jak proces unieruchomienia chorego oraz 

jego ułożenia na stole aparatu terapeutycznego, 

musi być szczególnie precyzyjny. Badania obrazo-

we dedykowane do planowania leczenia, takie jak: 

tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, 

pozytonowa tomografia komputerowa oraz fuzja ob-

razów są podstawą, na bazie której definiuje się obję-

tości tarczowe oraz struktury krytyczne. Obliczanie 

rozkładu dawki z zastosowaniem różnych systemów 

planowania leczenia dedykowanych do różnych apa-

ratów terapeutycznych powoduje, że definiowane 

dawki terapeutyczne nie są identyczne. W  artykule 

przedstawiono sposób przygotowania chorego do 

radioterapii stereotaktycznej, sposoby planowania 

dawki oraz możliwości realizacji napromieniania i we-

ryfikacji leczenia. Rozwój radiochirurgii związany jest 

z  nowymi możliwościami współczesnych aparatów 

terapeutycznych, bardziej precyzyjnymi metodami 

stabilizacji pacjenta, nowymi algorytmami oblicze-

niowymi oraz technikami obrazowania, zarówno de-

dykowanymi diagnostyce, jak i  weryfikacji ułożenia 

pacjenta w trakcie realizacji terapii.
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Abstract

The article shows technical and physical aspects of 

stereotactic radiotherapy realization. Patient stabi-

lization is very significant part of radiotherapy pro-

cess. In case of delivering few high dose fractions 

it is necessary to use stabilization systems with 

higher precision, then used in classically fraction-

ated radiotherapy. Patient preparation process for 

stereotactic radiotherapy, patient stabilization and 

it’s setup on treatment couch have to be extremely 

precise. Imaging examinations, dedicated for treat-

ment planning purpose, such as computed tomog-

raphy, magnetic resonance imaging, positron emis-

sion tomography and image fusion are the basis for 

target volume and organs at risk definition. Dose 

distribution calculations, using different treatment 

planning systems dedicated for different treat-

ment machines, causes that defined therapeutic 

doses are not identical. This article shows the way 

of patient preparation for stereotactic radiothera-

py, dose planning methods, treatment realization 

possibilities and it’s verification. Radiosurgery de-

velopment is possible due to new capabilities of 

modern treatment machines, more precise patient 

stabilization methods, modern calculation algo-

rithms and new imaging techniques, dedicated not 

only for diagnostic purpose, but also for patient 

setup verification during treatment realization.
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Historia

Radioterapię, czyli zastosowanie promieniowania jonizującego 

w celu zniszczenia komórek nowotworowych, wprowadzono do 

praktyki klinicznej na początku XX wieku. Już rok po odkryciu 

promieniowania X  przez Wilhelma Röntgena dr Emil Herman 

Grube wykorzystał to promieniowanie do leczenia raka piersi [1]. 

Początki radioterapii związane były z aplikacją jednej dawki frak-

cyjnej promieniowania; jej wielkość była uzależniona od „rumie-

nia” skóry. Szybko okazało się, że stosowane promieniowanie 

„X” i gamma tą metodą niszczy komórki nowotworowe, ale rów-

nocześnie powoduje bardzo poważne powikłania popromienne. 

Rozpoczęło się szukanie optymalnej dawki frakcyjnej, czyli ta-

kiej, która prowadzi do zniszczenia komórek nowotworowych, 

równocześnie nie powodując późnych powikłań popromien-

nych. Obecnie złotym standardem jest dawka frakcyjna rzędu 2 

Gy, podawana raz dziennie pięć razy w tygodniu. Sobotnio-nie-

dzielna przerwa w  leczeniu wynikała z konieczności spełnienia 

wymagań ochrony radiologicznej personelu. Zauważono, że 

zmiana wartości dawki frakcyjnej powyżej lub poniżej 2 Gy zmie-

nia wartość prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia TCP 

(Tumor Control Probability) oraz prawdopodobieństwa powikłań 

popromiennych NTCP (Normal Tissue Control Probability). Ponad-

to częstotliwość podawania dawki dziennej i tygodniowej oraz 

całkowity czas leczenia mają wpływ na wartość TCP i NTCP. Wy-

mienione wielkości: dawka frakcyjna, częstotliwość jej podawa-

nia, całkowity czas leczenia czy przerwy w leczeniu modyfikują 

wartość TCP/NTCP w różny sposób. Z rozważań radiobiologicz-

nych wynika, że jednorazowa dawka niszczy więcej komórek niż 

ta sama dawka podana w kilku frakcjach (Rys. 1). Krzywe przed-

stawiają przykładowe wartości frakcji komórek, które przeży-

wają jednorazową i  frakcjonowaną dawkę. Różnica pomiędzy 

tymi wykresami wynika z  tego, że komórki nowotworowe nie-

ustannie się dzielą, czyli w  czasie przerwy pomiędzy frakcja-

mi ich liczba wzrasta. Innymi słowy, podając następną frakcję 

promieniowania, „startujemy” od większej liczby komórek niż 

ta, która pozostała po zakończeniu wcześniejszej frakcji. Ten 

parametr w radiobiologii opisuje czas podwojenia liczby komó-

rek. W  zależności od wrażliwości komórek na promieniowanie 

oraz wielkości czasu podwojenia liczby komórek wykresy mogą 

znacznie się różnić, jednak tendencja pozostaje: jednorazowa 

dawka powoduje większą depopulację komórek niż dawka frak-

cjonowana. W latach osiemdziesiątych XX wieku odkryto przy-

śpieszoną depopulację [2]. Zjawisko to polega na tym, że czas 

podziału komórek nowotworowych skraca się (komórki szybciej 

się dzielą) w  czasie prowadzonej radioterapii. Stwierdzono, że 

czas w radioterapii odgrywa bardzo ważną rolę: im krótszy czas 

prowadzenia terapii, tym szansa powodzenia leczenia większa. 

Podanie jednorazowej dawki 6 Gy powoduje, że przeżywa 

0,1% początkowej wartości liczby komórek. Ta sama dawka po-

dana w trzech frakcjach powoduje, że przeżywa 10% początko-

wej liczby komórek. UWAGA, dane są teoretyczne, niezwiązane 

z żadnym konkretnym typem komórek; wykres przedstawia je-

dynie „kierunek” zmiany frakcji komórek w zależności od dawki.

Niestety większa liczba zniszczonych komórek zdrowych powo-

duje, że wzrasta prawdopodobieństwo powikłań popromiennych. 

Podstawowa różnica pomiędzy komórkami zdrowymi i  nowo-

tworowymi polega na tym, że komórki normalne mogą naprawić 

uszkodzenia subletalne [3, 4]. Czas potrzebny na naprawę tych 

uszkodzeń to 4-6 godzin. Tej cechy pozbawione są komórki nowo-

tworowe. Stosując frakcjonowanie dawki, dajemy „szansę” komór-

kom zdrowym na regenerację, dlatego minimalny czas pomiędzy 

seansami terapeutycznymi powinien być nie mniejszy niż 6 godzin.

Można zadać jednak pytanie: czy istnieje możliwość zwiększe-

nia dawki w  objętości guza nowotworowego, nie zwiększając 

dawki w tkankach zdrowych, które otaczają guz nowotworowy? 

Oczywiście, że tak [5]. Służy temu planowanie leczenia w radio-

terapii. W  1951 roku na to pytanie twierdząco odpowiedział 

szwedzki neurochirurg dr Lars Leksell. Wprowadził on pojęcie 

„radiochirurgia stereotaktyczna” (stereotactic radiosurgery). 

Zaproponował jednorazowe napromienianie kilku-

nastoma wiązkami promieniowania małych zmian 

nowotworowych umieszczonych w obszarze mózgo-

wia, w  miejscach, które były niedostępne w  zabie-

gach chirurgicznych. W  celu precyzyjnego ułożenia 

i napromieniania chorego skonstruował on specjalną 

ramę stereotaktyczną (Fot. 1), do której doinstalo-

wano tubusy rentgenowskiego aparatu terapeutycz-

nego (ortovoltage X-ray). Według obecnej definicji, 

podanie dużej jednorazowej dawki promieniowania, 

rzędu 20 Gy, to radiochirurgia, natomiast podanie 

kilku frakcji – dawki frakcyjne rzędu 10 Gy – to radio-

terapia stereotaktyczna. Średnice napromienianych 

zmian powinny być mniejsze niż 3 cm. Napromieniane 

objętości są małe, a dawki frakcyjne – duże, dlatego 

ta technika napromienia w  porównaniu z  klasyczną, 

frakcjonowaną radioterapią musi spełniać kilka do-

datkowych warunków. 
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Rys. 1 Krzywe przeżycia komórkowego dla pojedynczej dawki promieniowania (linia zielona) oraz dla dawki frakcjo-

nowanej (linia niebieska).
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Fot. 2 Pierwszy aparat ortowoltowy (promieniowanie X) oraz rama stereotaktyczna 

[6] dedykowany do napromieniania radiochirurgicznego – rok 1951

Warunki techniczno-fizyczne, 
które powinna spełniać 

radioterapia stereotaktyczna

W radiochirurgii zazwyczaj zmiana nowotworowa położo-

na jest w  bezpośrednim sąsiedztwie narządów krytycznych, 

to wymaga dużego gradientu dawki, na granicy pola wiązki 

promieniowania tak, aby tkanki zdrowe otaczające guz no-

wotworowy otrzymały dawkę jak najmniejszą. W radioterapii 

konwencjonalnej, w której dawka frakcyjna jest mniejsza, a na-

promieniane obszary większe niż w radiochirurgii, jakakolwiek 

niedokładność podania dawki czy ułożenia chorego może zo-

stać skorygowana w czasie kolejnych frakcji, których nie mamy 

do dyspozycji w radiochirurgii. Dlatego wymagane są dedyko-

wane urządzenia i  programy dające możliwość zrealizowania 

założeń radioterapii stereotaktycznej związanych z:

• definiowaniem obszaru do leczenia,

• formowaniem wiązki promieniowania,

• urządzeniami unieruchamiania chorych,

• systemami planowania leczenia,

• porównaniem dawki obliczonej i dostarczonej,

• weryfikacją obrazową terapii.

Definiowanie obszaru do leczenia

Zdefiniowanie obszaru do napromieniania jest najważniejszą pro-

cedurą radioterapii, w szczególności radiochirurgii. Rozkład dawki 

planowany jest w stosunku do przygotowanych konturów, zarów-

no objętości komórek nowotworowych GTV (Gross Tumor Volume), 

CTV (Clinical Tumor Volume), PTV (Planning Tumor Volume), jak i tka-

nek zdrowych – obszarów narządów krytycznych OaR (Organ At 

Risk) [6]. W  zależności od ich wymiarów, wzajemnego położenia 

wybiera się technikę leczenia oraz układ wiązek promieniowania. 

Jeżeli część komórek nowotworowych znajduje się poza dawką 

terapeutyczną lub część z nich otrzymuje dawkę mniejszą od pla-

nowanej, zmniejsza się prawdopodobieństwo miejscowego wy-

leczenia (TCP). Niewłaściwe zdefiniowanie obszarów narządów 

krytycznych może spowodować, że zdeponowana w  nich dawka 

będzie większa od dopuszczalnej, co przełoży się na wzrost praw-

dopodobieństwa powikłań (NTCP). Obecnie w radioterapii istnieje 

kilka różnych urządzeń badań obrazowych: tomografia kompute-

rowa CT (Computer Tomography), magnetyczny rezonans jądrowy 

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) oraz tomografia emisyjna PET 

(Positron Emission Tomography), które umożliwiają precyzyjne zdefi-

niowanie obszaru do leczenia. Każde z tych urządzeń wykorzystuje 

inne zjawiska fizyczne, co pozwala na zobrazowanie różnych zmian 

nowotworowych [8-10]. Ponieważ rozkład dawki w  systemach 

planowania leczenia obliczany jest na bazie badania tomograficz-

nego, a pracujemy na różnych typach obrazów, konieczne jest ich 

poprawne nałożenie, czyli wykonanie fuzji obrazów. Procedura ta 

wymaga dużej staranności i precyzji. Błędnie wykonana fuzja może 

wywołać bardzo poważne konsekwencje terapeutyczne: niewyle-

czenie i powikłania popromienne. 

Formowanie wiązki promieniowania

Wiązki promieniowania mogą być formowane na różne sposoby. 

Przekłada się to na jeden z podstawowych parametrów: półcień 

wiązki. Jest to odległość pomiędzy izodozą 80% a 20% na głę-

bokości dawki 85% (Rys. 2), zmierzonej w  linii prostopadłej do 

osi wiązki. Im odległość ta jest mniejsza, tym gradient dawki na 

brzegu wiązki jest większy. Jest to o tyle ważne, że większy gra-

dient dawki powoduje, iż dawka poza wiązką w tkankach zdro-

wych znajdujących się w  bezpośrednim sąsiedztwie komórek 

nowotworowych jest mniejsza. 

Na rysunku 3 przedstawiono sposób formowania wiązki pro-

mieniowania w głowicy aparatu terapeutycznego przez „szczę-

ki” kolimatora. Najprostszy układ to dwie pary osłon (szczęk), 

które ograniczają wiązkę promieniowania oraz definiują jej wy-

miar świetlny. Ze względu na rozbieżność wiązki promieniowania 

jest ona pochłaniana w kolimatorze w taki sposób, że powstaje 

półcień wiązki, czyli spadek wartości dawki na granicy pola na-

promieniania (Rys. 2). Szybkość spadku dawki zależy od odległo-

ści kolimatora od napromienianej powierzchni. Półcień wiązki 

jest wielkością niepożądaną w radioterapii, ponieważ powoduje 

on, że poza polem wiązki promieniowania występuje mierzalna 

85% 
80% 

20% 
oś wiązki 

geometryczny brzeg wiązki 

Rys. 2 Półcień wiązki – odległość mierzona na linii prostopadłej do osi wiązki, pomiędzy izo-

dozą 80% a 20%, na głębokości 85% dawki. Im odległość ta jest mniejsza, tym gradient dawki 

na granicy wiązki jest większy. 
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dawka promieniowania. Z rysunku 3 wynika, że aby zmniejszyć 

wartość półcienia, należy zmniejszyć odległości kolimatora od 

napromienianej powierzchni, w  szczególnym przypadku moż-

na umieścić kolimator na powierzchni fantomu pomiarowego. 

Należy pamiętać, że w  wyniku oddziaływania promieniowania 

fotonowego z  kolimatorem, powstaje promieniowanie hamo-

wania. Jest to promieniowanie o małej energii, którego względ-

na skuteczność biologiczna jest duża. Jeżeli kolimator znajduje 

się w  pewnej odległości od powierzchni fantomu, to jest ono 

pochłaniane w warstwie powietrza, która znajduje się pomiędzy 

kolimatorem a  napromienianą powierzchnią. Jeżeli kolimator 

znajdowałby się bezpośrednio na powierzchni skóry pacjenta, 

wówczas skóra otrzymałaby dodatkową dawkę promieniowania 

pochodzącą od promieniowania hamowania [11]. 

Dodatkowo, im mniejsza odległość kolimatora od powierzchni 

skóry pacjenta, tym trudniej wybrać kąty wejścia wiązki, ze wzglę-

du na możliwość kolizji głowicy aparatu terapeutycznego z pacjen-

tem. Producenci sprzętu proponują różne rozwiązania, aby zmini-

malizować półcień wiązki, nie zmniejszając przy tym możliwości 

ustawienia geometrii wiązek promieniowania. Wielkość półcienia 

wiązki jest szczególnie ważna w radiochirurgicznym napromienia-

niu, ponieważ zazwyczaj leczone są bardzo małe zmiany nowotwo-

rowe położone w  bliskim sąsiedztwie zdrowych tkanek krytycz-

nych. Zależy nam zatem na szybkim spadku dawki promieniowania 

poza polem wiązki terapeutycznej. W radiochirurgii czę-

sto stosowane są „tubusy” (Rys. 3B), które powodują, że 

półcień wiązki jest bardzo mały. 

Urządzenia unieruchamiania 
chorych

Jednym z  pierwszych systemów unieruchamiania 

chorego w  czasie radioterapii stereotaktycznej była 

rama stereotaktyczna [6]. Była ona dedykowana 

do napromieniania zmian nowotworowych (ale nie 

tylko) umiejscowionych w  mózgu pacjenta. Jest do 

pierścień z  kilkoma śrubami, który na czas zabiegu 

przykręcany był do czaszki pacjenta. Następnie cały 

system mocowano do stołu terapeutycznego (Fot. 3). 

Tak ułożony pacjent na stole terapeutycznym nie był 

w stanie zmienić swojej pozycji w stosunku do zapla-

nowanej, co pozwalało na zachowanie wysokiej pre-

cyzji leczenia. Jednak z  punktu widzenia komfortu 

pacjenta, tego typu rozwiązanie nie było optymalne. 

Pacjent w czasie wszystkich procedur przygotowania 

do zabiegu i w czasie zabiegu musiał mieć to urządze-

nie założone na głowie. Powodowało to duży dyskom-

fort oraz było to rozwiązanie kłopotliwe z punktu wi-

dzenia organizacji pracy. Jeżeli stosuje się ten system 

unieruchamiania chorego, wszystkie procedury przy-

gotowania do zabiegu radiochirurgii muszą być wyko-

nane w tym samym dniu. Trudno wyobrazić sobie, aby 

pacjent spędził noc z ramą stereotaktyczną na głowie. 

Ponadto, jeżeli chcielibyśmy napromieniać więcej niż 

jednego chorego, potrzebowalibyśmy kolejne ramy 

stereotaktyczne. Do każdego seansu napromieniania 

pacjent musiałby być przygotowany od początku.

Wraz z rozwojem technologii pojawiły się dedykowa-

ne do stereotaksji maski termoplastyczne ze specjalny-

mi systemami mocowania do stołu terapeutycznego 

(Fot. 3B, 3D), które są nie mniej precyzyjne niż rama ste-

reotaktyczna, a zapewniają większy komfort pacjenta. 

Maski termoplastyczne są jednorazowego użytku, ale 

system mocowania jest jeden, adaptowany dla każde-

go pacjenta indywidualnie. System jest dedykowany 
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Odległość:
kolimator –
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Rys. 3 Kolimatory zainstalowane w głowicy aparatu terapeutycznego ograniczają wymiar wiązki promieniowania. Mniej-

sza odległość to mniejszy półcień wiązki, czyli szybszy spadek dawki poza „świetlnym” wymiarem pola (A). Kolimatory 

kołowe (B), mocowane do głowicy akceleratora, w tym przypadku CyberKnife, zmniejszają półcień wiązki. 

A B

C D

Fot. 3 Rama stereotaktyczna (A) przykręcana śrubami do czaszki pacjenta, następnie mocowana do stołu terapeutycznego 

(C). Obecnie powszechnie stosowanym systemem unieruchomienia, nie mniej precyzyjnym, jest maska termoplastyczna 

wraz z systemem mocowania do stołu terapeutycznego (B, D) [12]. 
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tylko do napromieniania zmian umiejscowionych w  mózgu. Sto-

sując maski termoplastyczne, proces przygotowania chorego do 

leczenia może być rozciągnięty w czasie, co ma istotne znaczenie, 

biorąc pod uwagę procedury QA [13, 14]. Pamiętajmy, że radiochi-

rurgicznie leczone są także zmiany nowotworowe umiejscowio-

ne poza czaszką. W  takim przypadku stosuje się również maski 

termoplastyczne oraz materace podciśnieniowe (Fot. 4). Jest to 

dobry, łatwy, wygodny dla pacjenta i  precyzyjny sposób unieru-

chomienia chorego. Możliwe jest również wykorzystanie tego 

systemu w  czasie kilku frakcji, w  czasie kilku dni leczenia. Obec-

nie coraz więcej firm proponuje różne systemy unieruchomienia, 

wykorzystując doświadczenia frakcjonowanej radioterapii oraz 

najnowsze technologie i materiały, np. włókno węglowe. 

Systemy planowania leczenia

Komputerowe systemy planowania leczenia to dedykowane pro-

gramy komputerowe stosowane w  radioterapii, przeznaczone 

do wyliczania rozkładu dawki w  ciele pacjenta. Zazwyczaj firmy 

produkujące aparaty do napromieniania tworzą programy kom-

puterowe dedykowane dla konkretnych urządzeń, np. MultiPlan 

dla CyberKnife, iPlan – dla BrainLab. Sposoby definiowania dawki 

są przygotowane pod kątem możliwości osiągnięcia określonego 

celu terapeutycznego (np. w urządzeniu typu GammaKnife dawka 

definiowana jest na wartości izodozy np. 50%). Różne sposoby de-

finiowania dawki mogą powodować trudności w ocenie efektu te-

rapeutycznego oraz prowadzić do błędów dozymetrycznych [15]. 

Dodatkowo zdarza się, że rozkłady dawek zapisywane są w forma-

cie używanym tylko przez danego producenta, co uniemożliwia 

ich eksport do systemów, które używają formatu DICOM RT [16]. 

Tym niemniej systemy planowania leczenia, dedykowane do ste-

reotaksji, podlegają ciągłej ewolucji, są coraz bardziej precyzyj-

ne, wykorzystują najnowsze rozwiązania w zakresie algorytmów 

stosowanych do obliczania rozkładu dawek, uwzględniają coraz 

więcej zjawisk fizycznych i są coraz bardziej precyzyjne w wykony-

wanych obliczeniach rozkładów dawek [17, 18, 19]. 

Porównanie dawki obliczonej  
i dostarczonej

Radiochirurgia polega na podaniu w jednej lub kilku (stereotak-

sja) frakcjach promieniowania dużej dawki w bardzo małej obję-

tości, dlatego konieczne jest sprawdzenie, czy dawka wyliczona 

w  systemie planowania leczenia jest zgodna z  dawką wygene-

rowaną przez aparat terapeutyczny. Niestety, dotychczas nie 

dysponujemy dostępnymi komercyjnymi rozwiązaniami, któ-

re umożliwiają pomiar w  czasie rzeczywistym rozkładu dawki 

otrzymywanej przez pacjenta. Dozymetria in-vivo, którą wyko-

nuje się detektorami półprzewodnikowymi w  technikach nie 

dynamicznych, w radiochirurgii jest nieprzydatna ze względu na 

wymiary wiązek oraz stosowanie technik dynamicznych [20]. Ru-

tynowym pomiarem, który należy wykonać przed zabiegiem te-

rapeutycznym, jest pomiar dawki i jej rozkładu bez pacjenta, wy-

korzystując matrycę detektorów. Może być ona częścią aparatu 

terapeutycznego lub niezależnym urządzeniem pomiarowym 

[21]. W jednym i drugim przypadku mierzymy mapę fluencji lub 

rozkład dawki i porównujemy ją z obliczoną. W przypadku, gdy 

matryca detektorów umieszczona jest w  fantomie, wówczas 

mierzymy i porównujemy rozkłady dawek. W tym celu stosuje się 

tzw. współczynnik gamma [22], który równocześnie porównuje 

w tym samym miejscu dawki zmierzone i obliczone oraz różnicę 

pomiędzy położeniem samej dawki (Rys. 4). 

Rys. 4 Współczynnik gamma określa zgodność dawki zmierzonej i obliczonej oraz jej 

położenie przestrzenne [23]. DTA – distance-to-agreement oraz Dmax – maksymalna 

różnica pomiędzy dawką zmierzoną i obliczoną. Parametry te wyznaczają sferę. Je-

żeli wartość dawki zmierzonej znajduje się wewnątrz sfery, wówczas uznajemy, że 

pomiar jest zgodny z obliczeniami.

Jeżeli wartość DTA zdefiniujemy jako 3 mm, a  Dmax – 3%, 

wówczas uznajemy, że pomiar jest zgodny z obliczeniami, kiedy 

punkt pomiarowy zawarty jest w objętości o promieniach: DTA 

i Dmax. Najczęściej przyjmujemy wartość 3% i 3 mm jako wartości 

określające naszą akceptowalną różnicę pomiędzy pomiarem 

i  obliczeniami. Aby móc zmierzyć rozkład dawki, należy w  sys-

temie planowania leczenia wygenerować plan weryfikacyjny, 

który powstaje na bazie przygotowanego planu leczenia, tyle 

tylko, że rozkład dawki wyliczony jest w fantomie pomiarowym 

lub matrycy pomiarowej. W  przypadku pomiaru map fluencji 

mapy te generowane są również na podstawie przygotowane-

go planu leczenia. Innymi słowy, plan leczenia przygotowany dla 

chorego jest przeliczany na warunki pomiaru in-vitro. Czy zatem 

Fot. 4 Leczenie zmian nowotworowych pozaczaszkowych wymaga zastosowania 

systemu unieruchamiania pacjenta. System ten składa się z maski termoplastycznej, 

materaca podciśnieniowego oraz tacy z włókna węglowego, która mocowana jest 

do stołu terapeutycznego. Sposób ten dobrze redukuje ruchomość chorego w czasie 

seansu terapeutycznego. 



vol. 4           4/2015         Inżynier i Fizyk Medyczny234

radioterapia \ radiotherapy artykuł naukowy \ scientific paper

A B

C D

E F

Fot. 5 Aparaty terapeutyczne stosowane w radiochirurgii. A – GammaKnife 

[www.blog.elekta.com,www.medicalexpo.com], B – CyberKnife, C – tomote-

rapia, D – klasyczny akcelerator biomedyczny [www.varian.com], E – akcele-

rator biomedyczny z dodatkowym mikrokolimatorem wielolistkowym [www.

plymouthhospitals.nhs.uk], F – akcelerator z dodatkowym kolimatorem koło-

wym [www.medicalexpo.com]

takie działanie ma sens? W moim przekonaniu tak, 

ponieważ sprawdza się poprawność wykonanych 

obliczeń rozkładu dawki z rzeczywistym rozkładem 

zmierzonym podczas pomiarów weryfikacyjnych. 

Wykonany pomiar zawiera również ukrytą informa-

cję dotyczącą poprawności realizacji ruchu listków 

kolimatora, prędkości obrotu ramienia (w technice 

VMAT) i kąta obrotu kolimatora (Rys. 5) [23-27].

Weryfikacja obrazowa terapii

Radiochirurgia to napromienianie bardzo małych 

zmian, głównie nowotworowych, wysokimi dawka-

mi promieniowania. Przesunięcie o kilka milimetrów 

może spowodować bardzo znaczące pogorszenie 

rozkładu dawki. Dawka planowana będzie podana, 

ale nie w tym miejscu, w którym została zaplanowana. 

Dlatego należy bardzo dokładnie sprawdzić aparat te-

rapeutyczny oraz zweryfikować ułożenie chorego na 

stole terapeutycznym przed rozpoczęciem zabiegu 

terapeutycznego [28]. Przygotowując aparat terapeu-

tyczny do leczenia, należy sprawdzić, czy geometrie 

wiązki terapeutycznej i  obrazowej są zgodne. Taką 

procedurę wykonuje się, kiedy wiązka terapeutyczna 

i  obrazowa wytwarzana jest przez różne źródło pro-

mieniowania (kilowoltowe i  megawoltowe). W  akce-

leratorach klasycznych źródła promieniowania kilo-

woltowego są umieszczone na dodatkowym ramieniu 

pod kątem 90° do ramienia, na którym zainstalowany 

jest kolimator („źródło promieniowania megawol-

towego”). W  aparatach typu CyberKnife lampy rent-

genowskie są zawieszone pod sufitem, a  detektory 

obrazowe wmontowane są w  podłogę. Natomiast 

w przypadku aparatu TomoTerapii źródło promienio-

wania „terapeutycznego” oraz „obrazowego” są tymi 

samymi źródłami promieniowania, które generują róż-

ne energie: jedną „terapeutyczną”, drugą „obrazową” 

o  niższej energii. Wykonując testy, można stosować 

sprzęt i  oprogramowanie dostarczone przez produ-

centa aparatu terapeutycznego, bądź też stosować 

niezależne testy i  urządzenia. Wydaje się, że drugie 

rozwiązanie pozwala na niezależną weryfikację. 

A B

C D

Rys. 5 Porównanie obliczonych i  zmierzonych map fluencji dla 

jednego z  pól leczenia. A  – obliczony rozkład dawki dla kilku pól 

napromieniania w technice IMRT, B – wyliczona mapa fluencji dla 

jednego z pól, C – pomiar matrycą portalową mapa fluencji dla tej 

samej wiązki, D – analiza map fluencji dla pola obliczonego (oś X – 

kolor czerwony, Y – kolor żółty) i zmierzonego: oś X – kolor niebieski, 

Y – kolor zielony. 
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Aparaty terapeutyczne

Radiochirurgia może być realizowana na różnych 

aparatach generujących promieniowanie joni-

zujące, zarówno takich, w  których źródłem pro-

mieniowania są izotopy promieniotwórcze (np. 

Co-60) oraz akceleratory elektronów, które gene-

rują promieniowanie „X”. Współczesna radiotera-

pia dysponuje aparatami terapeutycznymi, które 

dedykowane są do radiochirurgii (np. GammaKnife, 

CyberKnife) oraz takimi, które mogą być stosowane 

również do leczenia radiochirurgicznego, np. tomo-

terapia czy „tradycyjny” liniowy przyśpieszacz elek-

tronów (Fot. 5) [29]. 

Historycznie, pierwszym aparatem dedykowa-

nym do radiochirurgii był GammaKnife zainstalo-

wany w Karolinska Institute w Sztokholmie w 1967 

roku. Pomysłodawcą tego urządzenia był neurochi-

rurg Lars Leksell. Wykorzystywało ono 201 źródeł 

kobaltowych (Co-60), które umieszczono sferycz-

nie (Fot. 6). Jest ono dedykowane wyłącznie do na-

promieniania obszaru głowy. Obecne rozwiązania 

techniczne odbiegają od tych z połowy XX wieku, 

ale zasada pozostaje taka sama [www.elekta.com]. 

Współczesne konstrukcje umożliwiają zaprogramo-

wanie ruchu stołu terapeutycznego, co znacznie 

zwiększa możliwości terapeutyczne i zaplanowanie 

rozkładów dawek. Klasyczne akceleratory biome-

dyczne są również stosowane w technikach radiochirurgicznych. 

Na przełomie XX i XXI stulecia wprowadzono do praktyki klinicz-

nej mikrokolimatory wielolistkowe, jako dodatkowy kolimator ak-

celeratora. Szerokość listków mikrokolimatora jest rzędu 2,5 mm, 

A B

C D

Fot. 6 Źródła promieniowania (Co-60) umieszczone sferycznie, umożliwiające napromienianie zmiany nowotworowej po-

przez otwory umieszczone w kolimatorach (A) pod różnymi kątami (B), C – [www.mayoclinic.org] wiązkami bardzo małymi 

o dobrej kolimacji, czyli małym półcieniu wiązki. Głowa pacjenta w czasie napromieniania umieszczona w systemie stabiliza-

cji (D) [www.chicagopressrelease.com].

Tabela 1 Rozwój aparatury terapeutycznej dedykowanej do radiochirurgii oraz technik stosowanych w radiochirurgii

Rok Autor Aparat/technika

1951 Leksell Opracowanie zasad radioterapii stereotaktycznej dla obrotowego aparatu Roentgena terapeutycznego 
(„ortowoltaże”)

1954 Lawrence Zastosowanie ciężkich cząstek do napromieniania pnia mózgu

1962 Kjellber Zastosowanie protonoterapii dla napromieniania wewnątrzczaszkowego

1967 Leksell Wprowadzenie GammaKnife

1970 Steiner Zastosowanie GammaKniffe w leczeniu AVM

1980 Fabrikant Zastosowanie jonów helu w napromienianiu AVM

1982 Betti/Columbo Przystosowanie akceleratora liniowego do technik radioterapii stereotaktycznej

1984 Bunge Pierwsza instalacja komercyjnego GammaKniffe

1986 Winston/Lutz Akcelerator liniowy dedykowany do radioterapii stereotaktycznej z dedykowaną ramą do 
unieruchomienia pacjenta

1991 Friedman Akcelerator liniowy wysokiej precyzji dedykowany do radioterapii stereotaktycznej

1994 Adler Pierwszy zabieg wykonany przy pomocy urządzenia CyberKniffe

1997 Krispel Obrotowa bomba kobaltowa dedykowana do radioterapii stereotaktycznej

ok. 1999 Techniki dynamiczne z modulacją intensywności wiązki (IMRT) zastosowane do radioterapii 
stereotaktycznej

ok. 2006 Obrotowe techniki dynamiczne z modulacją intensywności wiązki (VMAT) zastosowane do radioterapii 
stereotaktycznej

ok. 2010 Radioterapia stereotaktyczna sterowana obrazem 

podczas gdy w  tamtych latach akceleratory wyposażone były 

w kolimatory wielolistkowe o szerokości „listków” rzędu 10 mm, 

co było wartością zbyt dużą do zastosowań radiochirurgicznych. 

Pamiętajmy, że napromieniane zmiany nowotworowe są rzędu 
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milimetrów. We współczesnych „klasycznych” akceleratorach sze-

rokość listków może być rzędu 2,5 mm (w izocentrum), dlatego 

mogą być one stosowane do napromieniania stereotaktycznego 

bez dodatkowego kolimatora. 

Podsumowanie

Wzrost liczby pacjentów leczonych technikami stereotaktyczny-

mi w radioterapii w ostatnim dziesięcioleciu związany jest przede 

wszystkim z rozwojem techniki obrazowej, służącej do weryfikacji 

ułożenia pacjenta w trakcie seansu terapeutycznego IGRT (Image 

Guided RadioTherapy). Bardzo małe wymiary leczonych objętości, 

bliskość struktur krytycznych, duże dawki frakcyjne i  mała liczba 

frakcji – to wszystko wymaga bardzo precyzyjnego sprawdzenia, 

czy „trafiamy” w zaplanowaną objętość komórek nowotworowych. 

Bez wątpienia rozwój technik obrazowania (CB/CT, kV/MV….) 

przed i w czasie seansu terapeutycznego pozwolił na zastosowa-

nie technik stereotaktycznych dla większej liczby leczonych cho-

rych. Postęp w zakresie technologii i rozwój techniki dynamicznej 

typu VMAT umożliwił realizację radiochirurgii przy użyciu klasycz-

nych akceleratorów, spełniając warunek dużego gradientu dawki 

poza obszarem leczonym. W  tabeli 1 przedstawiono historyczny 

rozwój technik i  aparatury stosowanej do technik radioterapii 

stereotaktycznej. 

Wydaje się, że w wyniku postępu technologicznego radiotera-

pia wraca, biorąc pod uwagę sposób frakcjonowania dawki, do po-

czątków stosowania promieniowania jonizującego w medycynie. 

Skrócenie czasu prowadzenia terapii ma niewątpliwie korzystny 

wpływ na wyniki leczenia. Jeżeli w krótszym czasie chcemy podać 

taką samą dawkę całkowitą, jak w dłuższym okresie, wówczas na-

leży podawać większe dawki frakcyjne, to jednak wymaga bardzo 

precyzyjnego: unieruchomienia chorego, planowania rozkładu 

dawki oraz jego napromieniania. Wymagania te spełnia radiochi-

rurgia, dlatego jest to technika, która coraz częściej stosowana 

jest w zakładach radioterapii dla coraz większej liczby chorych. 
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