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Streszczenie

Radiochirurgia to sposób frakcjonowania dawki w radiotera-
pii, polegający na podaniu kilku dużych dawek frakcyjnych 

w  małej objętości. Jej realizację umożliwiają zaawansowane 
techniki dynamiczne. Jedną z nich jest technika, w której zasto-
sowane są wiązki o zmiennym kształcie przy jednoczesnym ob-
rocie głowicy akceleratora oraz zmiennej mocy dawki. Technikę 
tę określamy jako technikę obrotową z modulacją intensywności 
dawki VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Zmiany nowo-
tworowe położone w strukturach anatomicznych zmieniających 
swoje położenie na skutek oddychania wymagają zastosowania 
techniki bramkowania oddechowego w celu zmniejszenia dawki 
w  tkankach zdrowych otaczających guz nowotworowy. Bram-
kowanie oddechowe to technika, która polega na wyłączeniu 
ekspozycji promieniowania, kiedy guz nowotworowy znajduje 
się, wskutek oddychania pacjenta, poza wiązką promieniowania. 
Połączenie wyżej opisanych technik napromieniania z  frakcjo-
nowaniem radiochirurgicznym pozwala optymalnie wykorzy-
stać oprogramowanie do obliczania rozkładu dawki, możliwości 
techniczne akceleratorów biomedycznych oraz radiobiologię 
w  celu zwiększenia prawdopodobieństwa miejscowego wyle-
czenia. Jednak powiązanie technik napromieniania ze zmianą 
sposobu frakcjonowania dawki nie wystarczy, aby zastosować 
te metody w  praktyce klinicznej. Czynnikiem niezbędnym jest 
obrazowe zweryfikowanie pozycji terapeutycznej pacjenta oraz 
dozymetryczne sprawdzenie poprawności obliczonego rozkła-
du dawki. Technika radiochirurgiczna z  wykorzystaniem bram-
kowania oddechowego i VMAT omówiona zostanie na przykła-
dzie pacjenta, który otrzymał dwa niezależne kursy radioterapii 
w odstępie ośmiu miesięcy. W celu zweryfikowania dawki całko-
witej otrzymanej przez pacjenta zastosowano oprogramowanie 
do deformacji obrazu tomografii komputerowej, obrysów struk-
tur oraz rozkładów dawki.

Słowa kluczowe: IMRT, VMAT, gating, SRS, deformacja tomo-
grafii komputerowej i rozkładu dawki, TCP , NTCP

Abstract

Radiosurgery is the way of the dose fractionation were few 
high doses are delivered in small volume. It’s realization is 

possible due to dynamic techniques. One of such a  technique 
is VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) technique where 
the beams with variable shape are used together with accele-
rator gantry rotation and dose rate modulation. If cancerous 
lesions are located in anatomical structures, which one could 
change its position by patient breathing, then it is required to 
use respiratory gating system to reduce delivered dose to nor-
mal tissues surrounding the tumor. Respiratory gating system 
turns off the radiation when the tumor is outside the radiation 
beam due to patient breathing. The combination of respiratory 
gated VMAT technique with radiosurgery allows optimum use 
of the dose distribution calculating system, technical capabi-
lities of biomedical accelerators and radiobiology in order to in-
crease the probability of a local cure. However, the combination 
of irradiation techniques with the changes in the dose fractio-
nation is not enough to apply these method in clinical practice. 
The image guided radiation therapy is the necessary factor to 
verify patient treatment position. Additionally dosimetry ve-
rification of the calculated dose distribution have to be done. 
The respiratory gated VMAT technique will be discussed on the 
example of a patient who received two independent radiothe-
rapy courses (with eight months break between). To verify the 
total dose, received by the patient, the dedicated software was 
used to perform deformation of the computed tomography vo-
lume, structures outlines and dose distributions.

Key words: IMRT, VMAT, gating, SRS, CT volume and dose distri-
bution deformation, TCP, NTCP
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Wstęp

Można by zaryzykować stwierdzeniem, że radioterapia jako 

metoda leczenia rozpoczęła się od radiochirurgii. Dlaczego? 

W  pierwszych latach stosowania promieniowania jonizującego 

w medycynie stosowano dawki jednorazowe. Niestety powikłania 

po leczeniu znacznie przewyższały wyleczenia, dlatego zdecydo-

wano się na „podzielenie” dawki przepisanej na mniejsze frakcje. 

Przez wiele lat usiłowano opracować optymalny sposób frakcjo-

nowania dawki. Stosowano małe dawki frakcyjne, które apliko-

wano jeden raz lub kilka razy dziennie (niskie dawki frakcyjne to 

hipofrakcjonowanie). Próbowano podawać duże dawki frakcyjne 

z kilkudniową przerwą (wysokie dawki frakcyjne to hiperfrakcjo-

nowanie) [1]. Wreszcie w latach pięćdziesiątych ustalono standard 

frakcjonowania dawki w radioterapii: dawka frakcyjna 1,8-2,2 Gy 

aplikowana raz na dzień, czyli z przerwą ok. 24-godzinną, pięć razy 

w tygodniu (z zachowaniem przerwy sobotnio-niedzielnej). Jed-

nak już w latach siedemdziesiątych zauważono, że „uniwersalny” 

standard frakcjonowania dawki nie „działa” w sposób optymalny 

na wszystkie guzy nowotworowe. Pojawiły się modele matema-

tyczne [2-4] opisujące wpływ wielkości dawki frakcyjnej oraz czasu 

trwania radioterapii na wyniki leczenia. W latach osiemdziesiątych 

zauważono, że wydłużenie czasu trwania radioterapii zmniejsza 

szanse chorego na wyleczenie [5]. W  latach dziewięćdziesiątych 

po raz pierwszy od momentu wykorzystania promieniowania 

jonizującego w  praktyce klinicznej zrezygnowano z  przerwy so-

botnio-niedzielnej [6]. Początek XXI wieku to bardzo intensywne 

poszukiwania modeli matematycznych, które pomogłyby radio-

terapeutom wybrać optymalny sposób frakcjonowania dawki 

dla konkretnego guza nowotworowego. Z  wszystkich rozważań 

radiobiologicznych wynikało, że większa dawka frakcyjna zwięk-

sza prawdopodobieństwo zniszczenia komórek nowotworowych, 

ale niestety również komórek zdrowych – prawidłowych, które 

otaczają guz nowotworowy [7, 8]. W  tym miejscu warto wrócić 

do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Kierując się wytyczny-

mi radiobiologicznymi, szwedzki neurochirurg Lars Leksell [9, 10] 

zaprojektował aparat terapeutyczny do napromieniania małych 

zmian nowotworowych w  mózgu. Założenie było proste: jeżeli 

guzów nowotworowych znajdujących się w mózgu nie można usu-

nąć chirurgicznie, zniszczmy je promieniowaniem jonizującym. Tak 

powstało pojęcie „radiochirurgia”. Tym aparatem był mocno zmo-

dyfikowany aparat kobaltowy, który pod nazwą GammaKnife jest 

używany w praktyce klinicznej do dnia dzisiejszego. Niestety, ma 

on poważne ograniczenia w radioterapii, może być stosowany tyl-

ko do napromieniania guzów w głowie. Podsumujmy: radiochirur-

gia to napromienienie dużymi dawkami frakcyjnymi małych guzów 

nowotworowych. Z  punktu widzenia radiobiologii to korzystne 

rozwiązanie, większa dawka to większe prawdopodobieństwo 

zniszczenia komórek nowotworowych. Nie mniej ważna jest mała 

objętość napromieniana [11, 12]. 

Na przełomie XX i  XXI wieku wprowadzono do praktyki kli-

nicznej zmodyfikowany akcelerator biomedyczny CyberKnife 

[13]. Aparat ten pozwala na generowanie bardzo małych wiązek 

promieniowania, dawka może być podawana bardzo precyzyj-

nie, systemy obrazowania pozwalają na weryfikację zgodności 

rzeczywistego położenia chorego z  zaplanowanym w  procesie 

przygotowania chorego do radioterapii. Na początku lat dzie-

więćdziesiątych ubiegłego wieku akceleratory biomedyczne zo-

stały wyposażone w kolimatory wielolistkowe, pojawiła się moż-

liwość zaplanowania pól wiązek promieniowania o  dowolnym 

kształcie, można było zrezygnować z osłon indywidualnych [14]. 

Jednak pierwsze kolimatory wielolistkowe zostały zainstalowa-

ne w  drugiej połowie lat siedemdziesiątych w  bombach kobal-

towych, wprowadzono ruch listków kolimatora w czasie ekspo-

zycji promieniowania. Rozwiązanie to w bombach kobaltowych 

nie przyjęło się, natomiast w  akceleratorach biomedycznych 

jak najbardziej. I  tak doszliśmy do technik dynamicznych, które 

zostały wprowadzone do radioterapii, aby zmniejszyć dawkę 

w narządach krytycznych [15, 16]. Obrotowe techniki napromie-

niania w radioterapii stosowane już były od lat sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku. Pozwalały one na uzyskanie wysokich dawek 

w  punkcie obrotu ramienia (izocentrum) akceleratora/bomby 

kobaltowej. Dochodzimy do momentu, kiedy techniki te zosta-

ły połączone: technika obrotowa z  modulacją intensywności 

dawki. Pojawiła się możliwość ochrony tkanek zdrowych (ruch 

listków kolimatora) i podanie wysokiej dawki w punkcie obrotu 

ramienia (izocentrum) akceleratora [17-20]. Czyli idealna (?) tech-

nika do napromieniania małych zmian nowotworowych dużymi 

dawkami. Pozostał tylko jeden problem do rozwiązania. Co zro-

bić w sytuacji, kiedy guz nowotworowy zmienia swoje położenie 

okresowo, cyklicznie w funkcji ruchów oddechowych? W pierw-

szych latach XXI wieku zaprojektowano układy, które wyłączają 

ekspozycję promieniowania, gdy guz nowotworowy znajduje się 

poza wiązką promieniowania, aby nie napromienić tkanek zdro-

wych [21]. Równocześnie, kiedy guz był poza wiązką promienio-

wania, nie otrzymywał planowanej dawki. W tym miejscu należy 

odpowiedzieć sobie na pytanie: co dzieje się z mocą dawki, kiedy 

włącza się promieniowanie? Moc dawki wzrasta, po włączeniu 

promieniowania potrzeba pewnego czasu, aby osiągnęła ona 

maksimum. Jest to czas kilku milisekund, tym niemniej w  tym 

czasie jest ona mniejsza od planowanej. Jeżeli ten proces powta-

rzałby się kilkanaście razy w  czasie frakcji, zaplanowana dawka 

nie byłaby osiągnięta. Producenci akceleratorów biomedycznych 

rozwiązali ten problem w ten sposób, że działo elektronowe ge-

neruje wiązkę, ale nie opuszcza ona kolimatora. W  ten sposób 

czas, kiedy wiązka osiąga pełną moc, został znacznie skrócony. 

Można zatem połączyć te techniki (dynamiczną zmianę pola 

wiązki, obrót ramienia akceleratora oraz bramkowanie oddecho-

we, czyli VMAT z gatingiem) i zastosować je do radiochirurgii. 

Dlaczego radiochirurgia? 
Rozważania radiobiologiczne

Radiochirurgia to napromienianie małych zmian, głównie nowo-

tworowych, dużymi dawkami frakcyjnymi. Dużymi, czyli znacz-

nie przekraczającymi „klasyczne” dawki dwugrejowe. Zazwyczaj 
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są to dawki frakcyjne znacznie powyżej 10 Gy, zakłada się, że nie 

podaje się więcej niż 5 frakcji. Z radiobiologii wynika (Rys. 1), że 

dawka jednorazowa niszczy więcej komórek niż ta sama wartość 

dawki podzielona na dawki frakcyjne [7, 8]. 

Ta sama zależność występuje dla komórek zdrowych, które ota-

czają guz nowotworowy. Zastosowanie takiego schematu napro-

mieniania, mała liczba frakcji i wysokie dawki frakcyjne powodują, 

że prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia będzie większe 

niż w  przypadku „klasycznego” frakcjonowania dawki. Dlaczego 

tak się dzieje? Ponieważ w czasie pomiędzy frakcjami komórki no-

wotworowe nie przestają się dzielić, a w ostatnim etapie leczenia 

szybkość podziału nawet się zwiększa! Jeżeli pomiędzy frakcjami 

przerwa jest zbyt duża, wówczas może dojść do sytuacji, że liczba 

komórek nowotworowych będzie się zwiększać, pomimo prowa-

dzonej radioterapii. Czyli duża dawka frakcyjna powinna być sku-

teczniejsza, z  terapeutycznego punktu widzenia, i  rzeczywiście 

jest. Niestety ograniczeniem jej wielkości są tkanki zdrowe, które 

otaczają guz nowotworowy. Na rysunku 2 przedstawiono krzywe 

prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia (TCP) i  powikłań 

(NTCP). Im przesunięcie tych krzywych względem 

siebie jest większe, tym lepiej. Nie mamy wpływu 

na biologię (nie potrafi my zwiększyć promienio-

oporności tkanek zdrowych), zatem musimy dążyć 

do zmniejszenia dawki w ich objętościach. 

Dlaczego VMAT? 
Rozważania dozymetryczne

Zmniejszenie dawki w  tkankach zdrowych stało 

się możliwe dzięki wprowadzeniu do praktyki kli-

nicznej technik dynamicznych, miało to miejsce 

w  latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 

(IMRT). W tym samym czasie pojawił się akcelera-

tor, który zupełnie zmienił „fi lozofi ę” planowania 

leczenia i realizację radioterapii – CyberKnife [13]. 

Z obowiązku należy wspomnieć o GammaKnife – aparacie wyko-

rzystującym źródła kobaltowe (izotop 60 kobaltu) [9, 10]. Aparat 

ten doskonale nadaje się do napromieniania małych zmian w mó-

zgu. Kolejnym urządzeniem, które doskonale łączyło dwa roz-

wiązania techniczne (tomograf komputerowy i  akcelerator bio-

medyczny), to tomoterapia [16]. W pierwszej dekadzie XXI wieku 

wprowadzono do praktyki klinicznej dynamiczną technikę łukową 

VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Wszystkie te techniki 

zostały opracowane w celu zmniejszenia dawki w tkankach zdro-

wych. Spełniają one zatem warunek, który wymagany jest w ra-

diochirurgii i można je wszystkie z powodzeniem stosować w celu 

podania dużej dawki w bardzo małym obszarze. Jeżeli w technice 

VMAT stosuje się wiązki bez fi ltra spłaszczającego, można wyko-

rzystywać maksymalną moc dawki 24 Gy/min dla wiązki fotono-

wej X-10MV (akcelerator TrueBeam fi rmy Varian Medical System). 

Tak duża moc dawki (klasyczna frakcjonowana radioterapia sto-

suje moce dawek rzędu 2-3 Gy/min) znacząco skraca czas trwania 

seansu terapeutycznego, co powoduje, że ruchomość intrafrak-

cyjna jest minimalna. W  przypadku podawania dużych dawek 

frakcyjnych, w  jednej lub kilku frakcjach jest to bardzo istotne. 

W  radiochirurgii błąd geografi czny popełniony w  czasie jednej 

frakcji ma zdecydowanie większy wpływ na powodzenie leczenia 

niż w klasycznie frakcjonowanym schemacie. Przykład, załóżmy, 

że popełniamy 5% błąd geografi czny (lokalizacji) w  jednej frak-

cji, co przekłada się w przypadku radiochirurgii i dawki frakcyjnej 

10 Gy na błąd podania dawki rzędu 0,5 Gy. Podczas gdy dla 60 Gy 

podanych w 30 frakcjach (dawka frakcyjna 2 Gy) różnica w dawce 

(5% * 2Gy) wynosi 0,1 Gy! (na frakcję), w stosunku do 60 Gy daje to 

0,17% różnicy. Stąd wniosek, że w radiochirurgii weryfi kacja uło-

żenia chorego, zgodności dawki obliczonej z podaną oraz realiza-

cji leczenia musi być prowadzona na kilka możliwych sposobów. 

Ocena zgodności dawki 
obliczonej i realizowanej

Obliczony rozkład dawki musi zostać sprawdzony przed roz-

poczęciem terapii [23]. W  podstawowej metodzie weryfi kacji 

Rys. 1 Frakcja komórek SF (survival fraction) przeżywających dawkę promieniowania: jednorazową 

oraz frakcjonowaną. Z obliczeń wynika, że podanie jednorazowej dawki 10 Gy przeżywa 15% początko-

wej liczby komórek, podczas gdy ta sama dawka podana w frakcjach dwugrejowych powoduje przeży-

cie 55% początkowej liczby komórek. Oczywiście wykres przedstawia wartości przykładowe, niezwią-

zane z konkretną linią komórek 

Rys. 2 Przykładowe krzywe prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia TCP 

(tumor control probability) oraz powikłań popromiennych NTCP (normal tissue com-

plication probabilty) [1]. Wykres przedstawia przykładowe dane, tzn. podanie dawki 

60 [Gy] spowoduje prawdopodobieństwo powikłań w tkankach zdrowych na pozio-

mie 5% (wielkość akceptowalna), równocześnie prawdopodobieństwo miejscowego 

wyleczenia (TCP) wynosi 80%. Jeżeli zwiększymy dawkę do 70 Gy, wówczas NTCP 

wzrośnie do 70% – wartość nie do zaakceptowania, a TCP wzrośnie do 95%
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rozkładu dawki wykorzystywane są fantomy oraz matryce po-

miarowe. W systemie planowania leczenia generowany jest plan 

weryfikacyjny. Polega to na tym, że rozkład dawki obliczony 

dla pacjenta (czyli na jego tomografii komputerowej i  kontu-

rach struktur) jest przeliczany na fantom pomiarowy. Jest to 

powszechnie przyjęty sposób postępowania. Czy to ma sens? 

Jak najbardziej, ponieważ sprawdzamy rozkłady dawek dla zde-

finiowanej geometrii i  optymalizacji wiązek promieniowania. 

Możemy stosować różne matryce pomiarowe, mierząc rozkład 

dawki. Na rysunku 3 przedstawiono rozkład dawki obliczony dla 

pacjenta, obliczony dla fantomu pomiarowego oraz rozkłady 

dawki obliczone i  zmierzone „rozwinięte” z  powierzchni walca 

fantomu pomiarowego. 

Jeżeli wartość współczynnika gamma [23] jest mniejsza od 

jedynki na 95% analizowanej powierzchni, wówczas wyliczony 

rozkład dawki może być zaakceptowany do leczenia. Można rów-

nież odczytać informacje o  ruchu listków kolimatora w trakcie 

pomiarów weryfikacyjnych na matrycy pomiarowej i  na pod-

stawie zebranych informacji oraz wykorzystując odpowiednie 

oprogramowanie [24, 25], obliczyć rzeczywisty rozkład dawki 

w pacjencie (Rys. 4). 

Dlaczego bramkowanie oddechowe? 
Rozważania związane z przestrzenią

Bramkowanie oddechowe zostało wprowadzone do praktyki 

klinicznej, aby zmniejszyć objętość zdrowych tkanek, które mo-

głyby otrzymać dawkę terapeutyczną. Zauważmy, że niektóre 

guzy nowotworów, ze względu na swoje lokalizacje (np. guz 

płuca) zmieniają swoje położenie wskutek funkcji oddechowej 

pacjenta (Rys. 5). 

Jeżeli chcemy podać dawkę terapeutyczną w zadanej objęto-

ści guza, wówczas pole wiązki napromieniania musi być większe 

Rys. 3 A  – obliczony rozkład 

dawki w  ciele pacjenta; B  – 

rozkład dawki w  fantomie 

pomiarowym obliczony dla tej 

samej geometrii wiązek pro-

mieniowania, co dla rzeczywi-

stego pacjenta; C  – zmierzony 

rozkład dawki „rozwinięty” 

z  powierzchni walca fantomu 

pomiarowego (B); D  – obliczo-

ny rozkład dawki „rozwinięty” 

z  powierzchni walca fantomu 

pomiarowego oraz (E) rozkład 

współczynnika gamma pomię-

dzy obliczonym i  zmierzonym 

rozkładem dawki „rozwinięty-

mi” z powierzchni walca fanto-

mu pomiarowego

Rys. 4 Rozkład dawki obliczony 

(A) – zaakceptowany do realiza-

cji oraz (B) – zrealizowany i zre-

konstruowany; C – różniczkowy 

histogram objętość – dawka dla 

CTV, widać małą różnicę pomię-

dzy rozkładem dawki zaplano-

wanym i zrealizowanym
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od wymiaru guza o  wielkości 

związanej z  przemieszczaniem 

się guza w  funkcji czasu. Stąd 

mowa o  radioterapii 4D (trzy 

współrzędne przestrzenne i jed-

na czasowa). Większe pole na-

promieniania to większa dawka 

w tkankach zdrowych. Ale nie tyl-

ko. Popełniamy również błąd do-

zymetryczny: obliczamy dawkę 

w tkance miękkiej (guz), a poda-

jemy w  tkance płucnej (o mniej-

szej niż tkanka miękka gęstości). 

Oczywiście błąd jest niewielki, 

ale trudny do oszacowania. Po-

jawiła się możliwość wyłączania ekspozycji promieniowania, 

kiedy guz nowotworowy zmienia swoje położenie i znajduje się 

poza polem wiązki. Pamiętajmy, że włączając promieniowanie, 

dawka osiąga pełną wartość po kilku milisekundach. Nie ma to 

znaczenia, jeżeli dzieje się to raz w czasie seansu, ale już powtó-

rzenie tego procesu kilkanaście lub kilkadziesiąt razy w czasie 

seansu niewątpliwie zmieni podaną dawkę w  stosunku do za-

planowanej. Można powiedzieć, że należy to zjawisko uwzględ-

nić w  procesie obliczeń dawki. To jest jednak niemożliwe, po-

nieważ nie wiemy, ile razy promieniowanie zostanie przerwane. 

Pacjent może bardzo różnie oddychać, krzywa oddychania jest 

rejestrowana i  definiowana na aparacie terapeutycznym. We 

współczesnych akceleratorach działo elektronowe nie jest wy-

łączane, ale wiązka nie opuszcza głowicy akceleratora. Rozwią-

zanie to zminimalizowało efekt narastania dawki do wartości 

nieistotnych w dozymetrii klinicznej [21]. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że przed rozpoczęciem leczenia z  bramkowaniem 

oddechowym należy sprawdzić, czy działa on poprawnie. W tym 

celu mierzy się dawkę matrycą pomiarową bez bramkowania 

oddechowego, a następnie z włączonym system bramkowania. 

Zmierzone dawki powinny być zgodne do 1%. Oczywiście, aby 

można było leczyć chorego w tej technice, należy najpierw wy-

konać badanie obrazowe, również wykorzystując bramkowanie 

oddechowe. Pamiętajmy, że „normalne” badanie obrazowe wy-

konane tomografią komputerową pokazuje pewien uśredniony, 

w czasie, kształt badanych obiektów. Może to doprowadzić do 

ich znacznego przestrzennego zniekształcenia (Rys. 6). Dlatego 

w czasie badania dedykowanego do planowania leczenia należy 

wykorzystać opcję bramkowania oddechowego. Otrzymujemy 

wówczas informacje na temat kształtu i  położenia leczonej 

zmiany.

Przykład napromieniania chorego

Leczenie chorego w  radioterapii technikami dynamicznymi 

wymaga bardzo dokładnego sprawdzenia jego rzeczywiste-

go położenia w  stosunku do referencyjnego, za który uwa-

ża się położenie zdefiniowane w  czasie planowania leczenia 

– komputerowego wyliczania rozkładu dawki [27]. Na rysunku 

7 przedstawiono zdjęcia weryfikujące ułożenie chorego. Ta-

kie zdjęcia są wykonywane rutynowo przed każdym seansem 

terapeutycznym. 

Nową możliwością jest wykonanie weryfikacji CBCT (Cone 

Beam Computed Tomography) z  opcją bramkowania oddecho-

wego, wówczas można sprawdzić nie tylko położenie struktur 

Rys. 5 Zmiana położenia GTV w funkcji ruchów oddechowych pacjenta. Guz o „średnicy” 2,5 cm zmienia swoje położenie o 0,5 cm. 

Wielkość zmiany położenia zależy od lokalizacji guza nowotworowego: dolny lub górny płat płuca 

Rys. 6 Zmiana kształtu badanego przedmiotu tomografem komputerowym; A – kulka umiesz-

czona na fantomie pomiarowym, bez ruchu; B – kulka umieszczona na fantomie pomiarowym, 

sumującym ruchy oddechowe z włączoną opcją bramkowania oddechowego w czasie badania 

TK; C – ruchomy fantom, ale bez włączonej opcji bramkowania w czasie badania TK, wyraźnie 

widać, że kształt badanego obiektu odbiega od jego rzeczywistych wymiarów 
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kostnych, które zazwyczaj są podstawą weryfikacji ułożenia cho-

rego, ale również położenie guza nowotworowego. 

Na rysunku 8 przedstawiono typowy zaplanowany rozkład 

dawki w  napromienianiu guza umiejscowionego w  płucu. Pre-

zentacja rozkładu dawki może być dwuwymiarowa lub trójwy-

miarowa, z uwzględnieniem histogramu rozkładu dawki (DVH).

 Napromienianie z  bramkowaniem oddechowym można wy-

konać u  pacjentów, którzy napromieniani są w  sposób klasyczny 

(dawkami frakcyjnymi dwugrejowymi), jednak zazwyczaj technikę 

bramkowania oddechowego stosuje się u  pacjentów, którzy na-

promieniani są radiochirurgicznie. Czas wymagany na realizację na-

promieniania z bramkowaniem oddechowym jest relatywnie długi 

w stosunku do napromieniania bez systemu kontroli oddechowej, 

więc z organizacyjnego punktu widzenia jest to uzasadnione. 

Zastosowanie coraz nowocześniejszych technik leczenia po-

woduje, że pacjenci po przebytym leczeniu żyją coraz dłużej. 

Coraz częściej wracają na ponowne leczenie (promieniowaniem 

jonizującym), pojawia się jednak problem związany z  dawką 

już pochłoniętą we wcześniejszych terapiach, która musi być 

uwzględniona w  obliczeniu dawki planowanej. Pamiętajmy, że 

Rys. 7 Zdjęcia weryfikujące położenie chorego, które wykonywane są przed każdym seansem terapeutycznym: A – zdjęcia boczne oraz B – czołowe. Przed roz-

poczęciem napromieniania porównuje się zdjęcia wygenerowane w czasie planowania leczenia (DRR ) ze zdjęciami kV wykonanymi na aparacie terapeutycznym 

Rys. 8 Rozkład dawki (kolor czerwony – dawka planowana) w napromienianiu guza płuca, techniką VMAT (dwa łuki). A, C i D – rozkłady dawek oraz B – DVH dla 

PTV (Planned Treatment Volume), serca oraz płuca lewego 

wymiary pacjenta (zewnętrzne i  wewnętrzne struktury anato-

miczne) mogły zmienić się w  czasie pomiędzy kolejnymi tera-

piami. Położenie chorego na stole terapeutycznym może znacz-

nie się różnić, np. w  czasie pierwszego leczenia chory leżał na 

plecach, a  teraz planuje się terapię w pozycji „na brzuchu”. Na 

szczęście dysponujemy algorytmami i oprogramowaniem, któ-

re umożliwia dopasowanie (deformację) zarówno objętości, jak 

i dawki. Dobrym przykładem jest pacjent leczony w  lipcu 2015 

roku i marcu 2016. W lipcu 2015 napromieniano obszar śródpier-

sia i płuca prawego, a w marcu 2016 nadnercza i płuca lewego 

(Rys. 9). Obszary położone są na tyle blisko od siebie, że w plano-

waniu rozkładu dawki należy je uwzględnić, aby uniknąć ewen-

tualnych „gorących punktów”, czyli miejsc, gdzie dawka jest zbyt 

duża (zagrażająca zdrowiu chorego). 

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że sumaryczne rozkłady da-

wek przedstawiają energię zaabsorbowaną w ciele pacjenta, nie 

uwzględniają efektów biologicznych (Rys. 10). Należy pamiętać 

o tym, że chory był napromieniany różnymi dawkami frakcyjnymi 

w różnym czasie. Dawka „fizyczna” jest sumą dawek podanych 

(Rys. 11), ale biologiczna – już nie. 
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Rys. 9 Wydruk z bazy danych systemu planowania leczenia pokazujący liczbę procedur, badań obrazowych wykonanych dla jednego pacjenta w czasie od lipca 2015 do 

marca 2016, w tym również badania 4D (badanie CT z uwzględnieniem ruchów oddechowych). Każdy z obszarów otrzymał różne dawki całkowite przy różnym sposobie 

frakcjonowania 

Rys. 10 Rozkłady dawek w różnych objętościach chorego: śródpiersie, płuco: prawe i lewe oraz nadnercza. 

Przedstawione objętości były napromieniane różnymi technikami (CRT i VAMT), w różnym czasie (lipiec’15 , 

marzec’16), różnymi dawkami całkowitymi, frakcjonowanymi w różny sposób 

Rys. 11 Rozkłady dawek, jakie otrzymał pacjent w czasie całego okresu leczenia, w różnych objętościach. Dużą 

zaletą tego sposobu prezentacji jest możliwość oceny, czy w wyniku podawania dawek w różnych obszarach nie 

pojawiło się miejsce, gdzie w sposób niekontrolowany nastąpiło sumowanie się dawek, powstał tzw. „gorący punkt”

Tym niemniej, ten sposób postępowania pozwa-

la na uniknięcie podania niekontrolowanej dużej 

dawki promieniowania, która mogłaby się pojawić 

w obszarach, które nie są uwzględniane w ocenie 

rozkładu dawki w różnych okresach leczenia. 

Podsumowanie

Zastosowanie techniki bramkowania oddechowego 

w  połączeniu z  techniką obrotową z  modulacją in-

tensywności dawki dla wiązek fotonowych bez fi ltra 

spła     szczającego w radiochirurgii jest procedurą, która 

wymaga dużego doświadczenia zawodowego fi zy-

ków medycznych. Jest procedurą, która daje optymal-

ne rozkłady dawek: stosunek dawki w guzie nowotwo-

rowym do dawki w tkankach zdrowych jest więcej niż 

zadowalający (np. w stosunku do technik konformal-

nych). Wymaga bardzo dobrej współpracy pomiędzy 

lekarzami, fi zykami oraz elektroradiologami, również 

w  czasie badania obrazowego, dedykowanego do 

planowania leczenia. Jest procedurą czasochłonną 

na każdym etapie: planowania i realizacji radioterapii. 

Jednak wyniki, jakie się otrzymuje, są tego warte. 
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Radiometr RK-100-2
z sondą zewnętrzną RK-100

Radiometr uniwersalny
RUM-2

Sondy scyntylacyjne:
SSU-70-2, SSU-3-2, SSA-1P

• pomiar promieniowania X i gamma 
• wykrywanie i pomiar stopnia skażenia 
 powierzchni nuklidami alfa, beta i gamma 
• pomiar względnej aktywności próbek 
 (np. przy pomiarze jodochwytności tarczycy)
• analiza badanych izotopów promieniotwórczych 
  (analiza spektrometryczna oraz ilościowa)
• monitorowanie warunków pracy z możliwością 
 bezpośredniego odczytu mierzonych wartości 
 i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów 
 alarmowych
• wzorcowanie aparatury dozymetrycznej 
 w akredytowanym Laboratorium Wzorcującym  
  Urządzeń Dozymetrycznych 
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