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Streszczenie

W pracy przedstawiono na przykładzie napromie-

niania nowotworu gruczołu krokowego dwa 

podstawowe sposoby podwyższania dawki w napro-

mienianej objętości: dwuetapowy i jednoczasowy. Po-

kazano różnice pomiędzy technikami napromieniania, 

porównano dawki fizyczne i  biologicznie równoważ-

ne, które obliczono na bazie modelu liniowo-kwadra-

towego. Na podstawie wykonanych obliczeń stwier-

dzono, że stosując napromienianie dwuetapowe lub 

jednoczasowy boost, dawki fizyczne i  biologicznie 

równoważne są porównywalne, jeżeli liczba frakcji 

w obu opisywanych technikach jest taka sama. Jeżeli 

jednak w technice boostu jednoczasowego zmniejszy 

się liczba frakcji, nie zmieniając dawki całkowitej, aby 

nie zwiększać dawki w narządach krytycznych, wów-

czas dawka biologiczna równoważna jest większa 

w  leczonym obszarze, pozostając niezmienna w  na-

rządach krytycznych. Ten sposób podwyższania dawki 

jest możliwy tylko w przypadku zastosowania technik 

dynamicznych, takich jak IMRT lub VMAT. 

Słowa kluczowe: boost jednoczasowy, dawka bio-

logicznie równoważna, dawka całkowita i frakcyjna, 

liczba frakcji

Abstract

This work is based on the case of prostate can-

cer irradiation and it presents two basic ways to 

increase the dose in the irradiated volume: simulta-

neous boost and two-step method. The differences 

between those methods of radiation were shown. 

The physical and biologically equivalent doses, cal-

culated based on the linear – quadratic model, were 

compared. On the basis of performed calculations 

and if the number of fractions for both described 

techniques is the same, it can be concluded that 

using two-step irradiation or simultaneous boost 

the physical and biologically equivalent doses are 

comparable. However, if the number of fraction for 

simultaneous boost is reduced, without changing 

the total dose, so as to not increase the dose in crit-

ical organs, then the biologically equivalent dose is 

greater in the treated area, while remaining con-

stant in the critical organs. This method of increas-

ing the dose is only possible for dynamic techniques 

such as IMRT or VMAT.

Key words: simultaneous boost, biologically equiv-

alent dose, total dose, fraction dose, number of 
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Wprowadzenie

Radioterapia to niszczenie komórek nowotworo-

wych promieniowaniem jonizującym [1-3]. W  bar-

dzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że licz-

ba zniszczonych komórek jest proporcjonalna do  

dawki zdeponowanej podczas napromieniowania. 

Im więcej komórek chcemy zniszczyć, tym większą 

dawkę należy podać. Oczywiście promieniowanie 

jonizujące niszczy wszystkie komórki, nie tylko no-

wotworowe, również prawidłowe, które otaczają 

guz nowotworowy, dlatego należy minimalizować 86
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wielkość napromienianej objętości, ograniczając ją tylko do ob-

szaru komórek nowotworowych. Niestety zdarza się, że komórki 

nowotworowe mogą znajdować się również poza obszarem lite-

go guza nowotworowego. Ponieważ ich gęstość jest mniejsza, 

dawka promieniowania podana w  tym obszarze powinna być 

również niższa niż w  objętości litego guza nowotworowego. 

Dlatego w  planowaniu rozkładu dawki bardzo często stosuje 

się kilka etapów leczenia [4-6]. W pierwszym etapie stosuje się 

duże pola napromieniania, które w kolejnych etapach leczenia są 

stopniowo zmniejszane. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest 

kilka. Pierwszy – chcemy podać dawkę terapeutyczną w objęto-

ści guza nowotworowego, która ma zniszczyć wszystkie chore 

komórki. Równocześnie wiemy, że ten rodzaj komórek nowo-

tworowych może powodować przerzuty np. do węzłów chłon-

nych. W  obszarze poza litym guzem nowotworowym znajdują 

się lub mogą znajdować się komórki nowotworowe, które mogą 

w przyszłości spowodować wzrost liczby komórek w innym ob-

szarze, co może prowadzić do wznowy choroby. Ponieważ gę-

stość komórek nowotworowych poza litym guzem nowotworo-

wym jest mniejsza (niż w guzie), dlatego w tym obszarze należy 

podać mniejszą dawkę promieniowania, aby zniszczyć komórki 

nowotworowe. Jak wspomniano, guz nowotworowy otaczają 

tkanki zdrowe. W  przypadku narządu krytycznego, który po-

winien być szczególnie chroniony, konieczne jest zmniejszenie 

dawki w  tym obszarze, nawet kosztem niecałkowitego znisz-

czenia komórek nowotworowych (pierwsza zasada medycyny: 

przede wszystkim nie szkodzić!). Wreszcie wiemy [7, 8], że w ob-

jętości guza nowotworowego są obszary, w których jest większa 

gęstość komórek nowotworowych niż w pozostałych obszarach 

lub promieniooporność ich jest większa. Wówczas w  tych ob-

jętościach (fragmentach) guza nowotworowego należy podać 

większą dawkę promieniowania niż w  pozostałych. Technika, 

która realizuje te założenia, nazywana jest boostem, czyli pod-

wyższeniem dawki w wybranej napromienianej objętości [9]. 

Planowanie rozkładu dawki

Podwyższenie dawki w wybranym obszarze napromienianej ob-

jętości może być wykonane na kilka sposobów. Zmniejszając na-

promieniany obszar w kilku etapach leczenia, czyli zwiększając 

dawkę w małej objętości lub w czasie jednego seansu 

terapeutycznego zmieniając rozkład dawki w  napro-

mienianym obszarze [10, 11]. Pierwszy sposób polega 

na napromienianiu „dużymi” wymiarami wiązek pro-

mieniowania objętości litego guza nowotworowego 

wraz z obszarem tkanek, w których mogą znajdować 

się komórki nowotworowe, np. węzły chłonne. W dru-

gim etapie leczenia wymiar wiązki promieniowania 

jest zmniejszony tak, aby podać dawkę tylko w  ob-

szarze guza nowotworowego. Drugi sposób realizacji 

podwyższenia dawki w wybranym obszarze pojawił się 

wraz z  rozwojem technologii związanej z kolimatora-

mi wielolistkowymi i możliwością dynamicznej zmiany 

dawki w napromienianym obszarze. Wprowadzono do 

praktyki klinicznej technikę IMRT (Intensity Modulated 

RadioTherapy), następnie VMAT (Volumetric Modulated 

ArcTherapy) [12-14]. Techniki te pozwalają na zmianę 

dawki promieniowania w czasie włączonej ekspozycji 

promieniowania, czyli zróżnicowanie wartości dawki 

zdeponowanej w  napromienianym obszarze. Ozna-

cza to, że w  wybranym obszarze można podać daw-

kę większą (lub mniejszą) niż w  innych objętościach 

w  tym samym czasie, w  trakcie seansu terapeutycz-

nego. Ten sposób podwyższania dawki nazywany jest 

boostem jednoczasowym – SIB (SImultaneous Integra-

ted Boost). Przeanalizujmy te dwa sposoby realizacji 

podwyższenia dawki z  punktu widzenia fi zycznego 

i  biologicznego rozkładu dawki. Należy pamiętać, że 

na liczbę zniszczonych komórek ma wpływ nie tylko 

dawka całkowita, ale również sposób jej frakcjonowa-

nia w czasie [2]. 

Załóżmy, że planujemy podanie dawki terapeutycz-

nej 60 Gy w objętości guza nowotworowego – w tym 

A B

A B

C D

Fot. 2 W pierwszym etapie leczenia (A, B) zastosowano dwie wiązki promieniowania, które obejmują guz 

nowotworowy, węzły chłonne oraz narządy krytyczne (pęcherz moczowy i rektum). W drugim etapie lecze-

nia (boost) zdefi niowano cztery wiązki (C i D), które obejmują tylko obszar guza nowotworowego, omijając 

dużą część narządów krytycznych. 

Fot. 1 Guz nowotworowy (gruczoł krokowy): dawka 60 Gy i obszar węzłów chłonnych: dawka 50 Gy (B). 

Obszary leczone znajdują się w bezpośredniej bliskości narządów krytycznych: pęcherza moczowego i rek-

tum, które mogą otrzymać dawkę maksymalną 50 Gy. Dlatego konieczne jest zastosowanie zmniejszonego 

pola (boost) w drugim etapie leczenia, aby zminimalizować dawkę w narządach krytycznych.
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Fot. 3 Rozkład dawki A i B – w pierwszym etapie leczenia dawka całkowita 50 Gy obejmuje zarówno guz 

nowotworowy, węzły chłonne, jak i narządy krytyczne: pęcherz moczowy i rektum. W drugim etapie (C i D) 

dawka 10 Gy została podana tylko w objętości guza nowotworowego; E i F – dawka całkowita dla pierw-

szego i drugiego etapu leczenia.

przypadku będzie to gruczoł krokowy (pro-

stata) – oraz 50 Gy w obszarze węzłów chłon-

nych, czyli obszarach, gdzie mogą pojawić się 

komórki nowotworowe. Dlatego planuje się 

tam podanie dawki efektywnej, mniejszej od 

dawki terapeutycznej, zakładając, że gęstość 

komórek nowotworowych w tym obszarze jest 

mniejsza niż w  litym guzie. Narządy krytycz-

ne to pęcherz moczowy i  rektum, w  których 

to narządach akceptujemy dawkę maksymal-

ną 52  Gy. Jest to uproszczenie zagadnienia, 

wykonane na potrzeby tej pracy, ponieważ 

w  praktyce klinicznej nie tylko dawka maksy-

malna w narządach krytycznych jest oceniana, 

ale również rozkład dawki w funkcji objętości. 

Struktury te znajdują się blisko guza nowotwo-

rowego i węzłów chłonnych, zatem nie mamy 

możliwości ich ominięcia, stosując „duże” pola 

napromieniania. Anatomię w napromienianym 

obszarze przedstawiono na fotografii 1. 

W pierwszym etapie leczenia zastosowano 

dwie wiązki promieniowania (przód – tył; Fot. 

2A, 2B), a zaplanowana dawka to 50 Gy, którą 

otrzymują zarówno objętości leczone (gruczoł 

krokowy oraz węzły chłonne), jak i narządy kry-

tyczne: pęcherz moczowy i rektum. W drugim 

etapie leczenia zdefiniowano cztery wiązki 

niekoplanarne ( jest to możliwe, ustawiając 

stół terapeutyczny pod kątem innym niż zero 

stopni, Fot. 2C, D), w ten sposób węzły chłonne 

oraz narządy krytyczne znalazły się pod polem 

napromieniania. Wymiary tych wiązek są zde-

cydowanie mniejsze od tych zastosowanych 

w pierwszym etapie leczenia. W tym (drugim) 

etapie zaplanowano podanie dawki 10 Gy, co 

oznacza, że całkowita dawka w  obszarze gru-

czołu krokowego powinna wynosić 60 Gy. 

Na fotografii 3 przedstawiono rozkład daw-

ki w  pierwszym i  drugim etapie leczenia oraz 

rozkład będący ich sumą. Założenia terapeu-

tyczne, związane z  rozkładem dawki, zostały 

osiągnięte zarówno w  obszarze guza nowo-

tworowego, jak i narządach krytycznych. 

Drugim sposobem podwyższenia dawki 

w  obszarze guza nowotworowego jest boost 

jednoczasowy (SIB). W  tym przypadku zasto-

sowano 6 wiązek promieniowania, których geometria jest iden-

tyczna z  pierwszym i  drugim etapem leczenia. Różnica polega 

na tym, że wszystkie są podawane w czasie jednego seansu tera-

peutycznego, a kształt pola promieniowania zmienia się w czasie 

ekspozycji promieniowania, co pozwala na modelowanie rozkła-

du dawki w napromienianym obszarze. Z punktu widzenia roz-

kładu dawki (fizycznej) są to techniki równoważne. Na fotografii 

C D

E F

A B

C D

Fot. 4 A i B: rozkłady dawek w dwuetapowej technice leczenia, C i D – w technice boostu jednoczasowego 

(SIB) dla obszaru guza nowotworowego (kolor czerwony). Z przedstawionych obliczeń wynika, że obie tech-

niki leczenia są równoważne z punktu widzenia rozkładów dawek. 

4 przedstawiono rozkład dawki dla techniki podwyższenia dawki 

w dwóch etapach leczenia oraz jednoczasowo (SIB). 

Z analizy rozkładów dawek (Fot. 4 i 5) wynika, że dawka naj-

bardziej prawdopodobna (modalna) dla obszaru guza nowo-

tworowego wynosi 61 Gy, obszaru węzłów chłonnych – 51 Gy, 

pęcherza moczowego – 53,5 Gy, a rektum – 52 Gy (oczywiście dla 

całego procesu leczenia). 
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Jednak z biologicznego punktu widzenia jest różnica między 

tymi sposobami podawania dawki. Z obliczeń wynika, że rozkła-

dy dawek fi zycznych są porównywalne (Fot. 4 i 5). Czy oba spo-

soby napromieniania spowodują taki sam efekt terapeutyczny?

Rozważania radiobiologiczne

Dawki promieniowania są biologicznie równoważne, jeżeli wy-

wołają taki sam efekt terapeutyczny. Pamiętajmy, że na efekt 

biologiczny ma wpływ nie tylko dawka całkowita, ale również 

wartość dawki frakcyjnej, sposób jej frakcjonowania oraz całko-

witego czasu leczenia [7, 15]. Rozważmy dwa wyżej opisane spo-

soby zastosowania boostu. Jeżeli stosujemy dwa etapy leczenia, 

wówczas w pierwszym etapie cały obszar 

napromieniany otrzymuje dawkę frakcyjną 

2 Gy, do dawki całkowitej 50 Gy. W drugim 

etapie leczenia dawkę frakcyjną dwu-gre-

jową otrzymuje tylko obszar gruczołu 

krokowego (dawka 10 Gy podana w pięciu 

frakcjach, czyli dawka frakcyjna równa jest 

2 Gy). Natomiast obszar węzłów chłonnych 

oraz narządy krytyczne (pęcherz moczowy 

oraz rektum) otrzymują minimalne dawki 

frakcyjne, ponieważ znajdują się poza po-

lem wiązek promieniowania (Fot. 6). 

Wyniki obliczeń dawek biologicznie 

równoważnych (DizoGy2) dla dwuetapowego 

schematu leczenia przedstawiono w tabe-

li 1. Dawka biologicznie równoważna, obli-

czona na podstawie wzoru 1, nie uwzględ-

nia czasu leczenia, jedynie wartość dawki całkowitej i frakcyjnej. 

 D D
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k
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1 2
=
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+=
∑ *

α
β
α
β
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gdzie 

Dk – dawka całkowita w k-tym etapie leczenia; 

dfk – dawka frakcyjna w k-tym etapie leczenia; 

α/β – współczynnik radiobiologiczny charakteryzujący tkankę.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że całkowite dawki fi -

zyczne i biologicznie równoważne są porównywalne, różnice są 

poniżej 1 Gy. 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki obliczeń dawek biologicznie 

równoważnych dla jednoetapowego schematu leczenia (SIB). 

Z  obliczeń wynika, że stosując 30 frakcji, 

dawki biologicznie równoważne, zarówno 

w  napromienianym obszarze, jak i  narzą-

dach krytycznych, są porównywalne do 

DizoGy2 obliczonych dla dwuetapowego 

leczenia. Różnice są mniejsze od 1 Gy. Je-

żeli jednak w  schemacie SIB zastosujemy 

25 frakcji, co spowoduje, że dawka frak-

cyjna w  objętości gruczołu krokowego 

wzrośnie do 2,4 Gy, wówczas dawka bio-

logicznie równoważna będzie o  ok. 10% 

większa (w  stosunku do 30 frakcji) w  po-

zostałych objętościach będzie nieznacz-

nie większa (ok. 1 Gy). Oznacza to, sto-

sując dwuetapowy schemat leczenia lub 

jednoczasowy boost, dla tej samej liczby 

frakcji, dawki biologicznie równoważne są 

porównywalne, w konsekwencji wynik te-

rapeutyczny również jest porównywalny. 

Jeżeli jednak zmniejszymy liczbę frakcji 

do 25 w schemacie jednoetapowym (SIB), 

wówczas dawka biologicznie równoważ-

na w  gruczole krokowym jest większa, 

Fot. 5 Rozkłady dawek przedstawione w postaci DVH dla techniki boostu dwuetapowego (kwadraty) oraz SIB (trójkąty) dla 

obszaru guza nowotworowego (A), objętości węzłów chłonnych – B; C – pęcherza moczowego oraz rektum – D. 

A B

C D

Fot. 6 Dwuetapowy schemat leczenia; w pierwszym etapie w czasie 20 frakcji dawki frakcyjne we wszystkich analizowa-

nych obszarach wynosiły 2 Gy (A). W drugim etapie leczenia (B), w czasie 5 frakcji dawki frakcyjne są różne w analizowa-

nych obszarach. 

Tabela 1 Dawki całkowite (fi zyczne) i biologicznie równoważne (D izoGy2) dla dwuetapowego schematu leczenia. D oznacza 

dawkę całkowitą, df – dawkę frakcyjną – są to dawki fi zyczne, czyli energia pochłonięta w jednostce masy

 
 

  Pierwszy etap Drugi etap Suma: pierwszy 
i drugi etap

α/β 
[Gy]

D
[Gy]

df
[Gy]

DizoGy2 
[Gy]

D 
[Gy]

df 
[Gy]

DizoGy2 
[Gy]

DizoGy2 
[Gy]

D 
[Gy]

Gruczoł krokowy 1,5 50 2 50 11,0 2,2 11,6 61,6 61,0

Węzły chłonne 20 50 2 50 1,0 0,2 0,9 50,9 51,0

Pęcherz moczowy 15 50 2 50 3,5 0,7 3,2 53,2 53,5

Rektum 15 50 2 50 2,0 0,4 1,8 51,8 52, 0
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czyli prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia jest więk-

sze. Stosując ten schemat leczenia, możemy się spodziewać 

większego zysku terapeutycznego w  stosunku do leczenia 

dwuetapowego. 

Dlaczego zatem nie można zmniejszyć liczby frakcji w  sche-

macie dwuetapowym, aby poprawić indeks terapeutyczny? 

Ponieważ spowodowałoby to wzrost dawki frakcyjnej również 

w narządach krytycznych, a to przełożyłoby się w prosty sposób 

na powikłania po leczeniu. Dysponując nowymi technologiami 

planowania dynamicznego, takimi jak techniki (dynamiczne: 

IMRT, VMAT), możemy poprawić efekty leczenia. 

Podsumowanie

Sposób frakcjonowania dawki: boost dwuetapowy lub jedno-

czasowy ma wpływ na wartość dawki biologicznie równoważ-

nej. Zmieniając sposób jej frakcjonowania, można poprawić zysk 

terapeutyczny. Należy jednak pamiętać, że rozważania radio-

biologiczne wskazują nam kierunek zmian. Nie można jednak 

bezkrytycznie interpretować wyników obliczeń, ponieważ ich 

wartości zależą od wartości przyjętych współczynników radio-

biologicznych. Tym niemniej, współczesne techniki napromie-

niania umożliwiają podwyższenie dawki w wybranym obszarze 

napromieniania, zachowując wartość dawki w objętościach na-

rządów krytycznych. Pozwala to na zwiększenie prawdopodo-

bieństwa miejscowego wyleczenia bez wzrostu prawdopodo-

bieństwa powikłań (toksyczności leczenia).
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Tabela 2 Dawki całkowite (fizyczne) i biologicznie równoważne (D izoGy2) dla jednoetapowe-

go (SIB) schematu leczenia, dla dwugrejowej dawki frakcyjnej zdefiniowanej dla gruczołu 

krokowego (30 frakcji) oraz obszaru węzłów chłonnych (25 frakcji)

  Boost jednoczasowy – SIB

      30 frakcji 25 frakcji

 
α/β 
[Gy]

D 
[Gy]

df 
[Gy]

DizoGy2 
[Gy]

df 
[Gy]

DizoGy2 
[Gy]

Gruczoł krokowy 1,5 61,0 2,0 61,6 2,4 68,7

Węzły chłonne 20 51,0 1,7 50,3 2,0 51,1

Pęcherz moczowy 15 53,5 1,8 52,8 2,1 53,9

Rektum 15 52,0 1,7 51,2 2,1 52,2
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