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1. Wstęp 

Nowotwory głowy i szyi (ang. Head and Neck Cancers, HNC) są szóstymi, pod 

względem występowania, chorobami nowotworowymi na świecie [1]. Obejmują obszar 

głowy i szyi bez uwzględnienia zmian występujących w mózgu oraz gałce ocznej. Do 

najczęstszych lokalizacji zalicza się: gardło, gruczoły ślinowe, jamę ustną, język, krtań, 

nos, tarczycę, ucho, wargi, zatoki przynosowe. W Polsce liczba zachorowań wynosi  

ok. 6000, co stanowi od 5,5 do 6,2% zdiagnozowanych nowotworów złośliwych  

w ciągu roku [28].  HNC zwykle występują powyżej 50. roku życia, częściej  

u mężczyzn niż u kobiet [2,3]. Nowotwory szyi i głowy są ciężkie do zdiagnozowania ze 

względu na objawy, które mają charakter bezbólowy lub przypominają przeziębienie.  

Z tego powodu pacjenci rozpoczynają leczenie w zaawansowanym stadium choroby. 

Dodatkowo obszary głowy i szyi są wysoce trudnym regionem, aby uzyskać 

satysfakcjonującą precyzję leczenia chirurgicznego, bądź radioterapeutycznego bez 

narażania zdrowych tkanek na uszkodzenia.  

Procentowy udział zachorowań na najczęstsze nowotwory w Polsce  

z wyszczególnieniem nowotworów szyi i głowy wśród kobiet oraz mężczyzn w latach 

2000-2018 przedstawiono na rys. 1.  

a)  

b)  

Rys.1. Wykres procentowego udziału zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce  

w latach 2000-2018: a) u kobiet z wyszczególnieniem nowotworu złośliwego tarczycy,  

b) u mężczyzn z wyszczególnieniem złośliwego krtani; opracowanie własne  

na podstawie [29].  
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2. Cel pracy 

Celem pracy było porównanie danych literaturowych dotyczących wybranych 

technik radioterapeutycznych stosowanych w planowaniu oraz leczeniu nowotworów 

głowy i szyi. Przeanalizowano techniki teleradioterapeutyczne takie jak: 

 3D-CRT z wiązkami fotonów, 

 3D-CRT z wiązkami elektronów oraz fotonów,   

 IMRT, 

 VMAT.  

Ponadto zrealizowano przykładowe plany leczenia oraz dokonano analizy 

porównawczej skuteczności wskazanych powyżej technik radioterapeutycznych dla 

pacjenta z nowotworem złośliwym krtani, który został poddany radioterapii radykalnej 

krtani wraz z węzłami chłonnymi. Ten etap pracy został zrealizowany we współpracy  

z Zakładem Radioterapii Dzieci i Dorosłych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  

w Krakowie.   
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3. Podstawy fizyczne radioterapii  

W teleradioterapii wykorzystywane są głównie wiązki elektronów lub fotonów 

generowane w akceleratorze liniowym. Poniżej omówiono oddziaływanie elektronów 

oraz fotonów promieniowania X z materią.  

 

3.1. Oddziaływanie elektronów z materią 

Promieniowanie elektronowe jest promieniowaniem cząstkowym 

(korpuskularnym). Charakteryzują je cząstki obdarzone ujemnym ładunkiem 

elektrycznym oraz energią. 

Elektron posiada ściśle określoną masę m = 9,108 × 10-31 kg oraz ładunek  

e = -1,6 × 10-19 C [4].  

W zależności od liczby atomowej Z ośrodka oraz wartości energii elektronów, 

ośrodek jonizowany jest bezpośrednio wskutek:  

 zderzeń cząstek z atomami,  

 hamowania cząstek. 

W przypadku zderzeń z atomami ośrodka prawie cała energia jest przekazana  

na jonizację. Natomiast przy hamowaniu elektronów część energii jest 

wypromieniowywana w postaci promieniowania hamowania (promieniowania X), które 

można zaobserwować dla wysokich energii oraz wysokiej liczby atomowej Z ośrodka [4].  

Zasięg penetracji ośrodka przez elektrony zależy od energii cząstek oraz rodzaju 

ośrodka w którym się znajdują. Na przykład dla elektronu o E = 1 MeV zasięg  

w wodzie powinien wynosić ok. 5,36 mm. Biorąc pod uwagę stopniową utratę energii 

podczas każdego zderzenia elektronu z cząsteczką wody, zasięg w rzeczywistości będzie 

mniejszy [5].  

Wymienione zjawiska, które składają się na jonizację ośrodka oraz wzbudzenie 

atomu ośrodka prowadzą do [4,5]:  

 powstania kwantów promieniowania hamowania, które opuszczają ośrodek,  

 produkcji ciepła, które powoduje zmianę temperatury ośrodka,  

 zajścia reakcji chemicznych prowadzących do zmian chemicznych.  
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3.2. Oddziaływanie promieniowania X z materią 

Promieniowanie rentgenowskie jest promieniowaniem elektromagnetycznym  

w zakresie częstotliwości ν od 1016 Hz do 1020 Hz oraz zakresie długości fali λ od  

10-12 m do 10-8 m [6].  

 

Promieniowanie X można podzielić na dwa rodzaje: promieniowanie 

charakterystyczne (fluorescencyjne) oraz promieniowanie hamowania (bremsstrahlung) 

[7].  

 

Źródłem promieniowania charakterystycznego jest atom, który został wzbudzony 

wskutek wychwytów K lub konwersji wewnętrznej. Wzbudzony atom zawiera luki w 

wewnętrznych powłokach elektronowych. Elektrony z wyższych powłok przeskakują 

lawinowo, żeby wypełnić powstałe luki. Wskutek przejść elektronów, których celem jest 

powrót atomu do stanu podstawowego, następuje emisja charakterystycznego 

promieniowania X. Widmo promieniowania fluorescencyjnego przyjmuje kształt pików, 

które określają przejścia pomiędzy poszczególnymi powłokami elektronowymi [4].  

 

Promieniowanie hamowania jest wytwarzane poprzez oddziaływania 

kulombowskie elektronu z jądrem atomowym. Swobodny elektron jest wyhamowywany 

w polu elektrycznym jądra, a utracona energia zostaje wyemitowana w postaci 

promieniowania rentgenowskiego. Widmo energetyczne promieniowania hamowania ma 

charakter ciągły, ponieważ jądro jest bombardowane strumieniem elektronów,  

a straty energii elektronów w strumieniu nie są jednakowe [4] Przykład widma 

promieniowania rentgenowskiego przedstawiono na rys.2. 

  

Rys.2. Przykład widma promieniowania rentgenowskiego wytworzonego w lampie 

rentgenowskiej – opracowanie własne w oparciu o [4]. 

Promieniowanie rentgenowskie jest promieniowaniem pośrednio jonizującym. 

Emitowane fotony X nie posiadają ładunku elektrycznego, jednak oddziałują  
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z ośrodkiem wytwarzając cząstki naładowane ujemnie – elektrony, które jonizują ośrodek 

bezpośrednio.  

Oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z materią można podzielić  

ze względu na ich rodzaj oraz efekty, które dzięki nim zachodzą.  

Rodzaj definiuje z jaką częścią atomu zachodzi oddziaływanie. Można wyróżnić 

oddziaływanie fotonów X z [4]:  

 elektronami w atomie,  

 jądrem atomowym,  

 polem elektrycznym jądra, 

 polem elektrycznym elektronów.  

Jako efekt oddziaływania promieniowania X z materią może wystąpić [4]:  

 całkowite zaabsorbowanie fotonu X,  

 elastyczne rozproszenie i ucieczka fotonu X o zmienionej energii,  

 nieelastyczne rozproszenie i ucieczka fotonu X o zmienionej energii.  

Na podstawie powyższych możliwości można tworzyć różne kombinacje 

rodzajów oddziaływań wraz z ich efektami. Definiują one procesy, które zachodzą  

w ośrodku. Do trzech podstawowych procesów, które są znaczące w radioterapii  

zalicza się:  

 efekt fotoelektryczny, 

 efekt Comptona, 

 zjawisko kreacji par elektron-pozyton. 

Prawdopodobieństwo zajścia wybranego procesu jest zależne od energii 

padającego fotonu X oraz od liczby atomowej Z ośrodka. Procentowy udział wybranych 

zjawisk dla ośrodka, którym jest woda, został przedstawiony na rys.3. Wskutek 

wystąpienia wyżej wymienionych procesów dochodzi do absorbcji energii fotonu X  

i utworzenia wolnego elektronu, który jest obdarzony ujemnym ładunkiem oraz posiada 

energią kinetyczną. Elektron może przekazać energię kinetyczną na jonizację ośrodka, 

wskutek czego produkowane jest ciepło, a następnie dochodzi do wzbudzenia atomu. 

Zjonizowane lub wzbudzone atomy łatwo ulegają reakcjom chemicznym takim jak: 

radioliza wody lub powstawanie wolnych rodników. Skutkiem reakcji chemicznych są 

efekty biologiczne, które powodują uszkodzenia w obrębie komórek takie jak: 

zahamowanie procesów enzymatycznych, zaburzenie syntezy białek, uszkodzenie DNA. 

Wymienione efekty biologiczne przyczyniają się w znaczącym stopniu do śmierci 

komórek żywych [4,5].  
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Rys.3. Wykres procentowego udziału wybranych zjawisk oddziaływania 

fotonów X z materią dla wody, która stanowi dobre przybliżenie dla gęstości tkanek 

miękkich u człowieka – opracowanie własne na podstawie [4].  

3.2.1. Efekt fotoelektryczny  

Fotony X oddziałują z elektronami związanymi na wewnętrznych powłokach 

elektronu na skutek czego dochodzi do całkowitego zaabsorbowania fotonu o energii hν. 

Jeśli spełniony jest warunek konieczny, energia fotonu jest większa od energii wiązania 

elektronu na powłoce Ew, następuje wybicie fotoelektronu z atomu. Fotoelektron 

obdarzony jest energią kinetyczną Ek wyrażoną wzorem (1)[4,8]: 

𝐸𝑘 = ℎ𝜐 − 𝐸𝑤                                                      (1) 

gdzie:  

 Ek – energia kinetyczna fotoelektronu [eV],  

 hν – energia fotonu padającego X [eV], 

 Ew – energia wiązania elektronu na powłoce walencyjnej [eV].  

 

Analizując własności promieniowania X stwierdzono, że prawdopodobieństwo 

zajścia zjawiska gwałtownie maleje wraz ze wzrostem energii oddziałującego fotonu hν 

oraz rośnie wraz ze wzrostem liczby atomowej Z. Dla tkanki kostnej (o liczbie atomowej 

Z = 13,8) prawdopodobieństwo zajścia zjawiska jest 6,5 krotnie większe niż dla tkanki 

miękkiej (o liczbie atomowej Z = 7,4) [4].  

 

3.2.2. Efekt Comptona  

Fotony X oddziałują z elektronami słabo związanymi na powłokach zewnętrznych 

na skutek czego dochodzi do przekazania części energii elektronowi Ek  

i nieelastycznego rozproszenia fotonu, który posiada energię hν’, mniejszą od energii 

fotonu padającego. W zjawisku Comptona muszą zostać spełnione zasady zachowania 

pędu i energii dla każdej cząstki. Na tej podstawie możliwe jest wyznaczenie kąta 

rozproszenia fotonu φ. Zakres kąta φ wynosi od zera do 180°. Uwolniony elektron 

obdarzony jest energią odrzutu Ek wyrażoną wzorem (2) [4,8]: 
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𝐸𝑘 = ℎ𝜐 − ℎ𝜈′                                                     (2) 

gdzie:  

 Ek – energia kinetyczna swobodnego elektronu [eV],  

 hν – energia fotonu padającego X [eV], 

 hν’ – energia fotonu rozproszonego X [eV]. 

Zależność energii fotonu padającego hν, rozproszonego hν’ oraz kąta 

rozproszenia φ jest wyrażona wzorem (3) [8]:  

ℎ𝜈 =
ℎ𝑣′

1+
ℎ𝑣′

𝑚0𝑐2(1−𝑐𝑜𝑠𝜑)
                                                (3) 

gdzie:  

 φ – kąt rozproszenia fotonu [◦],  

 m0 – masa spoczynkowa elektronu [kg], 

 c – prędkość światła [
m

s
].  

Prawdopodobieństwo zajścia zjawiska Comptona rośnie wraz z liczbą atomową 

Z. Rozpatrując energię padającego fotonu; im większa energia, tym mniejszy udział 

procentowy dla rozproszeń bocznych i wstecznych w stosunku do promieniowania 

rozproszonego w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu fotonu padającego [4].  

3.2.3. Zjawisko kreacji par elektron-pozyton  

Fotony X oddziałują z polem elektrycznym jądra, wskutek czego dochodzi do 

całkowitej absorbcji fotonów oraz powstania pary cząstek elektron-pozyton 

(odpowiednio: z ładunkiem ujemnym oraz ładunkiem dodatnim). Warunkiem 

koniecznym do zajścia zjawiska kreacji par jest wartość energii fotonu padającego hν, 

która musi być większa lub równa sumie energii spoczynkowej obydwu cząstek  

m0c
2 = 0,51 MeV (4) [4,8]:  

ℎ𝜈 ≥ 2𝑚0𝑐2 = 1,02 𝑀𝑒𝑉                                        (4) 

gdzie:  

 hν – energia fotonu padającego X [eV],  

 m0c
2 – energia spoczynkowa elektronu, bądź pozytonu [eV]. 
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Powstałe elektron i pozyton posiadają energie kinetyczne kolejno: Ee, Ep opisane 

wzorem (5) [4]:  

𝐸𝑒 + 𝐸𝑝 = ℎ𝜈 − 1,02 𝑀𝑒𝑉                                       (5) 

gdzie:  

 Ee – energia kinetyczna elektronu [eV],  

 Ep – energia kinetyczna pozytonu [eV]. 

Podział energii pomiędzy powstałe cząstki jest równomierny. 

Prawdopodobieństwo zajścia zjawiska wymaga wcześniej wspomnianej energii 

minimalnej oraz rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu liczby atomowej Z [4]. 
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4. Radioterapia 

Radioterapia jest dziedziną medycyny służącą do leczenia zmian 

nowotworowych. W radioterapii stosuje się promieniowanie jonizujące, które ma na celu 

miejscowe niszczenie komórek nowotworowych. Pierwsze doniesienia o terapii  

z zastosowaniem źródeł promieniowania przeciwko nowotworowi skóry pochodzą  

z początku XX wieku [5,9].  Celem radioterapii jest zastosowanie leczenia, które 

umożliwi podanie odpowiednio wysokiej dawki do obszaru objętego nowotworem, przy 

zminimalizowaniu narażenia tkanek zdrowych na konsekwencje związane  

z zastosowaniem promieniowania jonizującego [10].  

Istnieje wiele sposobów podziału radioterapii. Do najważniejszych kryteriów 

należy zaliczyć [4,5,9,11]: 

 rodzaj promieniowania:  

 elektromagnetyczne – fotony γ oraz X, 

 cząsteczkowe – elektrony, protony, 

 położenie źródła promieniowania: 

 teleradioterapia – guz napromieniany jest wiązką promieniowania X  

z zadanej odległości; źródło promieniowania znajduje się na zewnątrz 

ciała pacjenta,  

 brachyterapia – guz napromieniany jest po wprowadzeniu izotopu 

promieniotwórczego, będącego źródłem promieniowania γ, do jam ciała 

pacjenta w najbliższe otoczenie guza,  

 wskazania dotyczące stanu pacjenta: 

 radykalna – mająca na celu wyleczenie pacjenta w mniej zaawansowanym 

stadium choroby z pozytywnymi rokowaniami,  

 paliatywna – mająca na celu poprawę jakości życia, wydłużenie czasu 

życia oraz zmniejszenie bólu odczuwanego przez pacjenta  

w zaawansowanym stadium choroby,  

 energię promieniowania: 

 kilowoltowa – zakres energii od 60 do 400 keV, wytwarzane w aparatach 

rentgenowskich, 

 megawoltowa – zakres energii od 1,25 do 25 MeV, wytwarzane  

w przyspieszaczu liniowym, 

 techniki napromieniania w teleradioterapii:  

 SSD (ang. source-surface distance) – przecięcie osi obrotu ramienia 

głowicy akceleratora i osi wiązki znajduje się bezpośrednio na skórze 

pacjenta, 

 SAD (ang. source-axis distance) – przecięcie osi obrotu ramienia głowicy 

akceleratora znajduje się wewnątrz ciała pacjenta, najczęściej 

dopasowywane jest do centrum planowanej objętości leczonej  

(ang. Planning Target Volume, PTV). 



13 
 
 

4.1. Proces realizacji leczenia radioterapeutycznego  

Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia radioterapeutycznego lekarz zleca 

wykonanie obrazowania np. przy użyciu tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu 

magnetycznego (MRI). W pracowni TK pacjentowi dobierana jest odpowiednia pozycja 

terapeutyczna na stole oraz zestaw odpowiednich unieruchomień.  Przykładowo  

przy nowotworach głowy i szyi wykonuje się maskę unieruchamiającą głowę lub głowę 

wraz z ramionami w zależności od lokalizacji guza. W odpowiednio dobranej pozycji 

wraz z akcesoriami wykonywane jest badanie obrazowe tomografii komputerowej na 

użytek planowania leczenia. Na ciele pacjenta lub maskach zaznacza się trwale punkty, 

służące do odtworzenia ułożenia pacjenta w trakcie realizacji leczenia.  

Na obrazy z badania diagnostycznego nanoszone są obszary tarczowe oraz 

narządy krytyczne. Na podstawie otrzymanego obrazu, za pomocą komputerowego 

systemu planowania, przygotowywany jest plan leczenia, który musi spełniać kryteria 

związane z: dawką jaką mają otrzymać zaznaczone obszary tarczowe, liczbą frakcji oraz 

maksymalną dopuszczalna dawką dla narządów krytycznych [4].  

Po uzyskaniu akceptacji planu leczenia wykonuje się jego weryfikację. 

Przeprowadzana jest symulacja napromieniowania według sporządzonego planu, 

podczas której sprawdza się zgodność rozkładu oraz wartości zaplanowanej dawki. 

Weryfikacja przeprowadzana jest na fantomie np. na cylindrycznym fantomie ArcCheck 

[12].  

Proces realizacji napromieniania pacjenta odbywa się w pomieszczeniach 

terapeutycznych i obejmuje identyfikację pacjenta, powtarzalne ułożenie pacjenta  

w pozycji terapeutycznej, weryfikację obrazową (TK lub MRI) ułożenia pacjenta, 

realizację napromieniania według zaakceptowanego planu oraz pomiar otrzymywanej 

dawki in vivo [4]. 

4.2. Napromieniane obszary  

Obszary, które są niezbędne w planowaniu leczenia, zostały określone przez 

Międzynarodową Komisję ds. Jednostek Radiologicznych i Pomiarów. Obszary, które 

zostały przedstawiono na rys.4., uaktualniono w raporcie nr 62 [13].  
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Rys.4. Obszary napromieniania określone przez Międzynarodową Komisję ds. 

Jednostek Radiologicznych według raportu ICRU 62 – opracowanie własne na 

podstawie [13]. 

Definicje obszarów napromieniania [4]:  

 GTV (ang. Gross Tumor Volume) – obszar guza nowotworowego, który można 

ocenić palpacyjnie lub wizualnie używając metod diagnostyki obrazowej. Może 

dotyczyć guza pierwotnego oraz przerzutów. Wymiary GTV wyznacza się  

za pomocą technik obrazowania;  

 CTV (ang. Clinical Target Volume) – kliniczny obszar napromieniania, 

powiększony obszar GTV o margines, w którym mogą znajdować się 

niezauważalne mikrorozsiewy nowotworu; 

 ITV (ang. Internal Target Volume) – wewnętrzny obszar napromieniania, 

powiększony obszar CTV o margines zapewniający otrzymanie przez CTV 

zaplanowanej dawki. Powiększenie związane jest z fizjologicznym ruchem 

tkanek, które zawierają się w obszarze CTV;  

 PTV (ang. Planning Target Volume) – zaplanowany obszar napromieniania, 

powiększony obszar ITV o margines zapewniający otrzymanie ITV zaplanowanej 

dawki. Powiększenie związane jest z możliwością poruszenia się chorego podczas 

napromieniania, powtarzalności ułożenia lub zmian  

w geometrii wiązki;  

 Treated Volume – obszar leczony objęty określoną przez lekarza powierzchnią 

izodozową, tak aby zrealizować cel radioterapii.  Leczony obszar ma pokrywać  

w całości obszar PTV, w przeciwnym razie trzeba powtórzyć procedurę 

planowania;  

 Irradiated Volume – obszar napromieniany, który otrzymuje istotną dawkę 

promieniowania. O istotności wielkości dawki decyduje ryzyko wystąpienia 

odczynów popromiennych oraz tolerancja tkanek zdrowych. 
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4.3. Akcelerator liniowy 

We współczesnych akceleratorach można wykorzystywać dwie wiązki 

promieniowania: wiązkę elektronową oraz wiązkę promieniowania rentgenowskiego 

która jest formowana w głowicy akceleratora z wiązki elektronowej. Elektrony posiadają 

niewielki zasięg penetracji ośrodka, dlatego wykorzystywane są do napromieniania 

guzów powierzchniowych. Promieniowanie X wykorzystuje się do terapii guzów 

zlokalizowanych głębiej w ciele pacjenta. Typowe energie uzyskiwane  

w liniowych przyspieszaczach elektronów wynoszą od 4 do 25 MeV. Najczęściej 

używane wiązki w radioterapii mają wartość 6, 12 lub 15 MeV [5].   

Działanie akceleratorów liniowych polega na przyspieszaniu elektronów, które  

są wyrzucane strumieniami z działa elektronowego w określonych odstępach czasu. 

Działo elektronowe to próżniowa bańka, która zawiera wolframowy żarnik. Zaletą tego 

żarnika jest to, że w wysokich temperaturach (ok. 2500 °C) nie topi się, lecz żarzy.  

W sąsiedztwie tak rozgrzanego żarnika tworzy się chmura elektronowa, która pod 

wpływem napięcia elektrycznego jest wyrzucana z działa. Wyrzucone elektrony trafiają 

na grzbiet fali elektromagnetycznej, wytworzonej w magnetronie (rzadziej klistronie),  

o odpowiednio dużej mocy z zakresu od 30 do 40 MW. Tak duża moc nie jest 

utrzymywana w sposób ciągły, lecz osiąga się ją w krótkich impulsach o częstotliwości 

300 Hz. Elektrony na końcu sekcji przyspieszającej, która jest miedzianą próżniową tubą 

o długości ponad 1m, są odchylane polem magnetycznym za pomocą magnesu gdy 

osiągną pożądaną energię. Magnes kieruje strumień elektronów do głowicy akceleratora 

[5]. Schemat blokowy akceleratora liniowego przedstawiono na rys. 8.  

 

Rys.5. Schemat blokowy podstawowych elementów liniowego przyspieszacza 

elektronów - opracowanie własne w oparciu o [5]. 

Głowica akceleratora 

Wiązka elektronów opuszczająca sekcję przyspieszającą trafia na pierwszą część 

tarczy hamującej z materiału o wysokiej liczbie atomowej Z i w wyniku hamowania 

elektronów wytwarzane jest rentgenowskie promieniowanie hamowania. Następnie 

wiązka fotonów trafia na drugą warstwę o niższej liczbie atomowej Z, aby utwardzić 
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widmo oraz zatrzymać elektrony. Tak wytworzone promieniowanie rentgenowskie nie 

jest emitowane jako promieniowanie ciągłe, lecz przyjmuje postać krótkotrwałych 

impulsów. Na drodze wiązki prostopadle do osi centralnej umieszczona jest komora 

jonizacyjna, która mierzy sumaryczną dawkę promieniowania w zadanym czasie, 

kontroluje symetrię oraz jednorodność promieniowania. Aby zapewniona została 

jednorodność wiązki w głowicy umieszczony jest również filtr wyrównujący  

w kształcie stożka. Osłabia on strumień fotonów X, szczególnie w środku wiązki, gdzie 

strumień ma największą wartość. Na samym końcu głowicy znajdują się kolimatory, 

które mają za zadanie uformowanie pola napromieniania. Kolimator posiada dwie, 

ruchome pary szczęk kolimacyjnych, których ruchem może sterować odpowiednio 

zaprogramowany komputer. W akceleratorach najnowszej generacji używa się układu 

kolimatorów wielolistkowych (ang. multileaf collimator, MLC). Liczba zainstalowanych 

ruchomych listków może przekraczać 100. Ruchome listki zastępują szczęki układem 

naprzeciwległych blaszek, których grubość wynosi zaledwie kilka mm, a każdy z nich 

jest w stanie poruszać się niezależnie od reszty listków [4]. Schemat głowicy akceleratora 

przedstawiono na rys.6.  

  

Rys.6. Schemat elementów głowicy akceleratora liniowego dla a) wiązki fotonowej  

b) wiązki elektronów; z wyszczególnieniem elementów kluczowych w głowicy, w celu 

uzyskania wybranej wiązki terapeutycznej – opracowanie na podstawie [5]. 
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4.4. Techniki radioterapeutyczne wykorzystywane w leczeniu 

Najczęściej stosowanymi technikami radioterapeutycznymi w przypadku 

nowotworów głowy i szyi są techniki teleradioterapii. Wiązka, która została utworzona 

w akceleratorze napromienia PTV (zaplanowany obszar napromieniania) w przypadku 

nowotworów krtani. Dla pacjenta, którego obszar napromieniania wynosił objętość krtani 

wraz z węzłami chłonnymi zlokalizowanymi w szyi, wyróżniono 3 podstawowe techniki 

radioterapeutyczne, oparte o obrazy 3D wykonane za pomocą tomografii komputerowej, 

takie jak: 3D-CRT, IMRT oraz VMAT. W dalszej części pracy technikę 3D-CRT 

podzielono ze względu na rodzaj wykorzystywanych wiązek. Wspomniany podział 

wynika z postępu technologicznego w dziedzinie radioterapii. Pierwotnie wykonywano 

plany 3D-CRT z użyciem wiązek elektronowych i fotonowych, a wraz  

z upływem czasu tą technikę zaczęto realizować wyłącznie za pomocą wiązek 

fotonowych.  

W analizie zrealizowanych technik uwzględnia się szczegółowe parametry, które 

są konieczne do zaakceptowania planów ze względu na specyfikę skutków 

promieniowania wykorzystywanego w radioterapii. Dotyczące ich wytyczne zostały 

podane w Raportach ICRU 50 oraz 62 [13].  Parametrami tymi są [13,14,15,27]:  

 całkowy histogram dawka-objętość DVH (ang. Dose Volume Histogram) – 

sposób obrazowania rozkładu dawki, który dostarcza informację zależności 

znormalizowanej objętości obszaru napromienianego (lub znormalizowanej 

objętości obszaru narządu krytycznego) od otrzymanej dawki. Na wykresie 

można zanalizować ile procent zaplanowanej dawki pokrywa zaplanowany 

procent objętości. Przyjęto, że plan może zostać zaakceptowany przy 

minimalnych wartościach: 95 % dawki pokrywa 95 % napromienianego obszaru 

PTV.  

 rozkład dawek dla napromienianego obszaru PTV – przyjęto, parametry 

wykazujące, że:  

 maksymalna dawka powinna nie przekraczać 107% planowanej dawki,  

 minimalna dawka w napromienianym obszarze powinna być większa niż 

95 % planowanej dawki, 

 dawka średnia powinna być równa planowanej dawce, a odchylenie 

standardowe, powinno być mniejsze niż 3%.  

 rozkład dawek dla narządów krytycznych (narządów znajdujących się  

w sąsiedztwie z obszarem napromienianym) – przyjęto, że dawka którą otrzymują 

narządy krytyczne nie może przekraczać odgórnie przyjętej dawki tolerancji, jaką 

może otrzymać wybrany narząd zgodnie z zasadą ALARA (ang. As Low As 

Reasonably Achievable). Przykładem może być dawka dla rdzenia kręgowego, 

który jest częścią centralnego układu nerwowego oraz znajduje się w pobliżu 

poruszanego obszaru tarczowego. Dawka tolerancji dla rdzenia kręgowego nie 

może przekroczyć wartości 45 - 48 Gy [16,17]. 
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 współczynnik konformalności CI (ang. Conformity Index) – informacja  

o konformalności rozkładu dawki w PTV. Opisuje dopasowanie izodozy 

terapeutycznej do kształtu i wielkości napromienianego obszaru. Współczynnik 

CI opisany jest wzorem (6):  

 

𝐶𝐼 =  
𝑇𝑉𝐼2

𝑇𝑉 × 𝑉𝑅𝐼
                                                      (6) 

 

gdzie:  

 TVI – objętość obszaru napromienianego, pokryta planowaną dawką [cm3] 

 TV – objętość obszaru napromienianego [cm3] 

 VRI – objętość powierzchni objętej izodozą dla planowanej dawki [cm3]. 

Jeśli CI jest równe 1 – oznacza to, że planowana dawka nie jest dostarczana do 

sąsiadujących tkanek zdrowych. CI < 1 jest typowym wskazaniem dla większości 

przypadków, natomiast sytuacja, kiedy indeks jest większy od 1 wskazuje na 

gorszą zgodność dawki z napromienianym obszarem PTV.  

 współczynnik homogeniczności HI (ang. Homogenity Index) – informacja  

o jednorodności dawki w napromienianym obszarze PTV. Stosunek objętości 

procentowej maksymalnej dawki dostarczanej do napromienianego obszaru PTV 

do objętości procentowej minimalnej dawki dostarczonej do PTV. Współczynnik 

HI opisany jest wzorem (7): 

 

𝐻𝐼 =  
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑚𝑖𝑛
                                                      (7) 

 

gdzie:  

 Dmax  – objętość procentowa napromienianego obszaru PTV, pokryta maksymalną 

dostarczoną dawką [%],  

 Dmin – objętość procentowa napromienianego obszaru PTV, pokryta minimalną 

dostarczoną dawką [%]. 

Im wyższa wartość współczynnika HI od wartości równej 1, tym wyższa 

niejednorodność występuje w napromienianym obszarze PTV.  

Sposób planowania leczenia jest charakterystyczny dla danej techniki 

radioterapeutycznej. Wyróżnia się dwa sposoby tworzenia planów terapeutycznych [15]:  

 planowanie wprzód (ang. forward planning) obejmujące techniki 2D i 3D – polega 

na doborze energii wiązek oraz zaplanowaniu geometrii wiązek na którą składają 

się: liczba wiązek, oraz kąty ramienia głowicy akceleratora, kąty stołu 

terapeutycznego oraz geometria kolimatora. Następnie dobiera się wagi wiązek 
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terapeutycznych oraz modyfikuje się kształt napromienianego pola. Na podstawie 

tak dobranych parametrów w programie komputerowym oblicza się rozkład 

dawki, który jest poddany analizie i ocenie;  

 planowanie wstecz (ang. inverse planning) obejmujące techniki dynamiczne 

(łukowe) IMRT oraz VMAT– polega na wyborze wyżej opisanej geometrii planu 

leczenia. Następuje optymalizowanie planu. W programie komputerowym zadaje 

się kryteria planu, które informują nas o zależnościach dawka-objętość dla 

obszarów napromienianych oraz narządów krytycznych. Po wykonaniu procesu 

optymalizacji planu oblicza się rozkład dawki, który jest poddany analizie i 

ocenie.  

 

Radioterapia konformalna 3D-CRT  

Radioterapia konformalna 3D-CRT jest przykładem radioterapii, gdzie 

planowanie odbywa się „wprzód”. Wykonanie planu w technice 3D-CRT, którego kształt 

pola będzie pokrywał kształt guza oraz skonturowany obszar PTV wymaga określenia:  

 geometrii naświetlania, na które składa się ilość wiązek oraz kąt obrotu ramienia,  

 energii oraz rodzaju wiązek (wiązki fotonowe lub wiązki elektronowe),  

 modyfikacji kształtu wiązki (szczęki kolimatora, osłony indywidualne), 

 modyfikacji rozkładu dawki (kliny, kompensatory, kolimator wielolistkowy 

MLC).  

Po określeniu i zadaniu wyżej wymienionych parametrów, następuje obliczenie 

rozkładu dawki oraz analiza na podstawie otrzymanego histogramu DVH. Aby 

wprowadzić zmiany, które mają na celu udoskonalanie otrzymanych wyników, można 

wprowadzić modyfikacje poszczególnych elementów w geometrii planu lub 

modyfikatorów kształtu wiązki i rozkładu dawki. [15,18,19,20] 

Technika radioterapii z modulowaną intensywnością wiązki IMRT  

Technika radioterapeutyczna IMRT (ang. Intensity Modulated RadioTherapy) 

należy do technik dynamicznych, które są realizowane na podstawie planowania 

„wstecz”. Wykonanie planu IMRT wymaga określenia:  

 geometrii naświetlania na które składają się liczbę wiązek oraz kąt obrotu 

ramienia,  

 energii wiązek fotonów, 

 ograniczeń dawka-objętość na potrzeby przeprowadzania optymalizacji.  

Po określeniu i zadaniu wyżej wymienionych parametrów następuje analiza 

rozkładu dawki obliczonego przez program komputerowy. W celu wprowadzenia zmian 

oraz poprawy uzyskanych parametrów rozkładu dawki zmienia się geometrię 

naświetlania lub kryteria ograniczeń do optymalizacji. W trakcie realizacji 

napromieniania pacjenta ramię akceleratora jest nieruchome. Dodatkowo, w technice 
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wykorzystuje się również kolimator wielolistkowy MLC, który służy jako modyfikator 

rozkładu dawki i pola w trakcie napromieniania. Elementy kolimatora mogą  poruszać się 

w trakcie realizacji napromieniania lub listki mogą być statyczne o różnym położeniu. 

[15,17,19,22] 

IMRT jest najczęściej stosowaną techniką radioterapeutyczną  

w przypadku planowania leczenia nowotworów głowy i szyi. W porównaniu do techniki 

3D-CRT technika modulacją intensywności dawki posiada bardziej stromy gradient 

dawki i zdolność do dokładniejszego dostarczania wysokich dawek do napromienianego 

obszaru przy jednoczesnym mniejszym narażeniu sąsiadujących zdrowych tkanek na 

promieniowanie o wysokich dawkach. Wadą tej techniki, jest narażenie dużego obszaru 

zdrowych tkanek na napromienienie niskimi dawkami [21].  

Technika obrotowa z modulacją intensywności dawki VMAT 

Technika radioterapeutyczna VMAT (ang. volumetric modulated arc therapy) 

również należy do technik dynamicznych oraz jest realizowana na podstawie planowania 

„wstecz”. Jest techniką wywodzącą się z techniki IMRT, a cechy wykonania planu są 

niemal identyczne. Jedyną różnicą jest wymóg określenia łuku po którym porusza się 

głowica akceleratora podczas napromienienia pacjenta. Technikę charakteryzują trzy 

parametry, które są zmienne podczas trwania napromieniania pacjenta. Jest to:  

 zmienna prędkość obrotu głowicy akceleratora,  

 zmienna moc dawki,  

 zmienny kształt napromienianego pola. 

Czas napromieniania jest zdecydowanie krótszy w porównaniu do wcześniej 

omówionych technik. Techniki dynamiczne, pozwoliły uzyskać również nieregularne 

kształty izodoz, które umożliwiają osobie planującej dokładne odwzorowanie kształtu 

napromienianych obszarów. Jednocześnie umożliwiają kontrolę dawek dostarczanych do 

narządów krytycznych. [12,15,17,22]  
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5. Nowotwory głowy i szyi  

 

5.1. Budowa anatomiczna obszaru głowy i szyi 

Do obszaru głowy i szyi w leczeniu onkologicznym zalicza się rejony gardła, 

gruczołów ślinowych, jamy ustnej, języka, krtani, tarczycy, ucha, nosa oraz zatok 

obocznych nosa [3]. Ważne jest, że w leczeniu HNC nie uwzględnia się nowotworów 

zlokalizowanych w mózgu lub oku. Dodatkowo przy wystąpieniu nowotworu w rejonie 

głowy lub szyi poza leczeniem ogniska pierwotnego realizowana jest terapia 

sąsiadujących węzłów chłonnych, ze względu na spływ chłonki do lokalnych węzłów. 

Do układu chłonnego szyi zalicza się 6 regionów [23]:  

 region węzłów podbródkowych i podżuchwowych,  

 region węzłów szyjnych górnych,  

 region węzłów szyjnych środkowych,  

 region węzłów szyjnych dolnych,  

 region węzłów trójkąta bocznego,  

 region węzłów przedkrtaniowych, przedtchawiczych i okołotchawiczych.  

Obszar głowy i szyi jest regionem o dużej liczbie narządów, które są częściami 

układu oddechowego, układu pokarmowego, zmysłu smaku, zmysłu węchu, zmysłu 

słuchu. Powoduje to utrudnienia w planowaniu leczenia ze względu na obecności 

narządów krytycznych, które przyjmują różne dawki tolerancji na promieniowanie.  

Do narządów krytycznych zalicza się [17]: rdzeń kręgowy, pień mózgu, żuchwę, 

chrząstki krtani, śliniankę przyuszną, śluzówkę. 

Krtań znajduje się w obszarze szyi, poniżej języka oraz powyżej tchawicy. 

Względem kręgosłupa można ją zlokalizować na wysokości kręgów C4 – C6, C7, a jej 

długość waha się od 4 do 6 cm. Składa się z chrząstek, więzadeł, błon oraz mięśni. 

Wewnątrz krtani znajduje się błona śluzowa. Mięśnie krtani tworzą narządu głosu. 

Wewnątrz krtani znajdują się struny głosowe, szpary głośni oraz wyrostki głosowe 

chrząstek nalewkowatych. Wskutek drgań w wargach głosowych powstaje głos,  

a dzięki szparze głośni drgające powietrze wydobywa dźwięk na zewnątrz. Krtań chroni 

również drogi oddechowe poprzez odruchowe zamknięcie wejścia krtani, kiedy istnieje 

możliwość dostania się do dróg oddechowych ciał obcych lub substancji szkodliwych. 

Jamę krtani podzielono na trzy poziomy: 

 przedsionek,  

 jama pośrednia,  

 jama podgłośniowa. [24,25] 



22 
 
 

5.2. Nowotwory w obrębie głowy i szyi 

Rak płaskonabłonkowy krtani jest najczęstszym przypadkiem nowotworów 

złośliwych głowy i szyi u mężczyzn w Polsce. Do lekarza najczęściej zgłaszają się 

palacze tytoniu lub mężczyźni nadużywający alkoholu w wieku 50-60 lat. Nowotwór 

krtani stanowi od 3 do 5 % wszystkich przypadków HNC. W większości przypadków jest 

diagnozowany w zaawansowanym stadium, a przeżycie w ciągu 5 lat od zdiagnozowania 

waha się w granicach 15-45 % [26].  

Do objawów nowotworów głowy i szyi zalicza się: 

 chrypę,  

 ból gardła,  

 stadia przedrakowe w jamie ustnej.  

Najczęściej jednak HNC nie powodują odczuwania bólu, a ich wykrywanie 

występuje dopiero w zaawansowanym stadium nowotworu. Przyczynami tego faktu 

mogą być rzadkie wizyty u lekarzy, pomylenie objawów z przeziębieniem oraz niska 

świadomość o częstości występowania HNC wśród społeczeństwa [3]. 

Przyczynami rozwoju nowotworów głowy i szyi są [2,3]:  

 czynniki endogenne, które wynikają z predyspozycji genetycznych chorego. Są to 

geny niskiej penetracji, które uruchamiają się dopiero w momencie wystąpienia 

zewnętrznego czynnika kancerogennego.  

 czynniki egzogenne, które zostały słabo poznane. Najczęściej zalicza się do nich: 

regularne spożywanie niskoprocentowych alkoholi, bierne i czynne palenie 

tytoniu, stosowanie tabaki. Wspólne łączenie wymienionych czynników 

egzogennych potęguje ryzyko zachorowania na nowotwór. Dodatkowo  

do czynników egzogennych dołącza się:  źle dopasowane protezy i wypełnienia 

oraz piercing jako ciało obce w jamie ustnej.  

 zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.  

 

Leczenie zaawansowanych nowotworów krtani.  

Aby ocenić stopień zaawansowania nowotworów głowy i szyi stosuje się 

klasyfikację TNM ogniska [3,23]. Na podstawie charakterystyki TNM dobierany jest 

dalszy sposób leczenia ogniska oraz układu chłonnego szyi.  Jako literę T (od łac. tumour 

– guz) określa się rozmiar guza. Litera N (od łac. noduli – guzki) daje informację  

o przerzutach do węzłów chłonnych. Natomiast litera M (od łac. metastasis – przerzut) 

świadczy o przerzutach do sąsiadujących narządów lub o przerzutach odległych  

w organizmie chorego.  

Rak krtani można podzielić ze względu na stopień złośliwości oraz stadium 

według klasyfikacji TNM. Nowotwory o niskim stopniu złośliwości (w stadium I lub II) 
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są leczone chirurgicznie lub przeprowadzana jest wstępna radioterapia, która pozwala 

zachować lepszą jakość głosu. Dla chorego w zaawansowanym stadium choroby (III  

oraz IV) możliwościami leczenia są: zabieg chirurgiczny, po którym następuje 

radioterapia lub chemioradioterapia, bądź radykalna chemioradioterapia bez usunięcia 

guza [26].  

Leczenie nowotworów złośliwych krtani prowadzone jest poprzez [23,26]:  

 leczenie chirurgiczne – rozległa operacja, wskutek której wycinane jest ognisko 

pierwotne wraz z rozległym marginesem zdrowych tkanek. Często realizowana 

jest rekonstrukcja krtani, aby zachować ciągłość przewodu pokarmowego. Po 

przebyciu zabiegu chirurgicznego zaleca się również radioterapię lub 

chemioradioterapię uzupełniającą, która ma zapewnić radykalizm leczenia  

i miejscową kontrolę. Dla chorych we wczesnych stadiach choroby 

zaobserwowano poprawę wyników po przebyciu zabiegu. Natomiast dla chorych 

w zaawansowanym stadium nowotworu potwierdzono wydłużenie 

przeżywalności oraz wydłużenie okresu bez wznowy.  

 chemioradioterapia – metoda brana pod uwagę w przypadku możliwości 

zachowania krtani u osób, u których nie wystąpiła utrata funkcji narządu.  

W takich przypadkach radykalna chemioradioterapia może nieść podobne efekty 

jak leczenie chirurgiczne jednocześnie ze skróceniem czasu o wstępne leczenie. 

W przypadku chemioradioterapii uzupełniającej po przebyciu zabiegu 

chirurgicznego w ramach chemioterapii podaje się 100 mg/m2 soli platyny  

w 3 cyklach w 1., 22. oraz 43. dniu od rozpoczęcia napromieniania. 

Chemioradioterapię można rozpocząć w ciągu 6 tygodni od przebycia operacji. 

Ten okres pozwala uzyskać najlepsze rezultaty w leczeniu.  

 radioterapia – obecnie najczęściej stosowaną techniką planowania jest 

radioterapia z modulowaną intensywnością wiązki IMRT. Dawki w radioterapii 

lub chemioradioterapii uzupełniającej powinny zawierać się w ramach od 50 do 

66 Gy. Najbardziej wrażliwym narządem krytycznym w sąsiedztwie krtani jest 

rdzeń kręgowy dla którego dawka tolerancji wynosi 45 Gy. Poszczególne frakcje 

nie powinny przekraczać dawki 2 Gy.   
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6. Zrealizowane plany leczenia 

We współpracy z Zakładem Radioterapii Dzieci i Dorosłych w Uniwersyteckim 

Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zrealizowano cztery plany z wykorzystaniem różnych 

technik radioterapeutycznych.  

W 2008 roku na Oddział Radioterapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 

zgłosił się pacjent płci męskiej w wieku 52 lat z nowotworem złośliwym krtani. Chory 

został zakwalifikowany do radioterapii radykalnej, podczas której naświetlony został 

obszar krtani wraz z węzłami chłonnymi. 14 lat temu u pacjenta zrealizowano plan  

3D-CRT z wiązkami elektronów i fotonów, który obecnie nie jest już używany podczas 

napromieniania pacjentów. Wraz z zespołem fizyków medycznych zrealizowano plany 

3D-CRT z wiązkami fotonów, IMRT oraz VMAT, aby sprawdzić i pokazać efektywność 

obecnych technik radioterapeutycznych.  

Całkowita zaplanowana dawka na napromieniany obszar PTV wynosiła 60 Gy. 

Plan 3D-CRT w 2008 roku podzielono na dwa etapy: I etap do 50 Gy w 25 frakcjach,  

II etap do 10 Gy w 5 frakcjach. Podział miał na celu ułatwienie dokładnego 

napromienienia obszaru tarczowego. W I etapie napromienianie odbyło się  zarówno 

wiązkami fotonów oraz elektronów, natomiast w II etapie użyto wyłącznie wiązek 

elektronowych. W niniejszym projekcie dyplomowym utrzymano konwencję dwóch 

etapów w pozostałych technikach, aby móc porównać plany względem siebie. Jedyną 

różnicą jest wykorzystywanie wyłącznie wiązek fotonowych w obydwu etapach.   

Jako unieruchomienie pacjenta na czas realizacji napromieniania utworzono 

indywidualną, pięciopunktową maskę termoplastyczną obejmującą głowę i ramiona. Na 

obrazach z tomografii komputerowej określono obszar PTV, który zawierał obszar krtani 

i węzłów chłonnych, posiadał długość 20 cm i dzielił się na dwie części przy ramionach. 

Narządem krytycznym był rdzeń kręgowy obrysowany z marginesem zawierającym cały 

kanał kręgowy. Dawka tolerancji dla rdzenia kręgowego wynosiła  

45 Gy. Plany 3D zrealizowano w systemie Oncentra – jeden w 2008 roku, jeden obecnie. 

Plany dynamiczne zrealizowano obecnie w systemie Monaco. Obydwa programy są 

dedykowane dla akceleratorów firmy Elekta.  

 

6.1. 3D-CRT z wiązkami elektronów oraz fotonów  

W 2008 roku ze względu na specyfikę wiązek etap I (do 50 Gy)  rozdzielono na 

dwa podetapy: I podetap – dla 5 wiązek fotonowych: 3 o energii 6 MeV oraz 2 o energii 

15 MeV, II podetap – dla 6 wiązek elektronowych: 3 o energii 6 MeV, 1 o energii  

15 MeV oraz 2 o energii 9 MeV.  
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II etap (do 10 Gy), ze względu na specyfikę wiązek w I etapie, określono jako III 

podetap. Dla niego zrealizowano 7 wiązek elektronowych: 3 o energii 6 MeV, 2  

o energii 15 MeV oraz 2 o energii 9 MeV.  

Dodatkowo zastosowano osłonę indywidualną, która miała na celu modulację 

kształtu wiązki, tak, aby chronić jamę ustną. Modulowanie rozkładu dawki w wiązkach 

odbyło się za pomocą kolimatora wielolistkowego MLC.  

Na rysunkach 7, 8 oraz 9 przedstawiono rozkład oraz parametry wiązek 

zrealizowanych w poszczególnych podetapach.  

 

Rys.7. Rozkład i parametry wiązek fotonowych dla I podetapu planu 3D-CRT z 

wiązkami elektronów oraz fotonów. 

 

Rys.8. Rozkład i parametry wiązek elektronów dla II podetapu planu 3D-CRT z 

wiązkami elektronów oraz fotonów. 
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Rys.9. Rozkład i parametry wiązek elektronów dla III podetapu planu 3D-CRT z 

wiązkami elektronów oraz fotonów. 

Po przeprowadzeniu optymalizacji otrzymano histogram DVH przedstawiony na 

rys.10., który umożliwił analizę i ocenę planu.  

 

Rys. 10. Histogram dawka – objętość sumy trzech etapów dla planu 3D-CRT z 

wiązkami elektronów oraz fotonów.  

Na podstawie histogramu i otrzymanych dla niego parametrów określono,  

że maksymalna dawka dla obszaru PTV wynosi 64,92 Gy, co stanowi 108,2% planowanej 

dawki. Dawka średnia dla PTV wynosi 58,76 Gy co wynosi 97,9% planowanej dawki. 

Natomiast 80% planowanej dawki pokrywało 98% objętości PTV, co jest zdecydowanie 

zbyt niskim wynikiem, a plan nie byłby możliwy do zaakceptowania według obecnych 

standardów. Kanał kręgowy otrzymał maksymalną dawkę 46,39 Gy, co jest wartością 

ponad normę dawki tolerancji narządu krytycznego.  
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6.2. 3D-CRT z wiązkami fotonów  

Obecnie zarówno dla I etapu (do 50 Gy) oraz II etapu (do 10 Gy) zrealizowano po 

8 wiązek: 3 o energii 15 MeV oraz 5 o energii 6 MeV. Modulowanie rozkładu dawki w 

wiązkach odbyło się za pomocą kolimatora wielolistkowego MLC – podobnie jak we 

wcześniejszym planie. Nie zastosowano jednak osłony indywidualnej. Rozkład oraz 

parametry wiązek, dla każdego z etapów planu, przedstawiono na rysunkach 11 oraz 12.  

 

Rys.11. Rozkład i parametry wiązek dla I etapu planu 3D-CRT z wiązkami fotonów. 

 

Rys.12. Rozkład i parametry wiązek dla II etapu planu 3D-CRT z wiązkami fotonów. 

Ponownie przeprowadzono optymalizację i otrzymano histogram DVH, który 

został przedstawiony na rys.13. Umożliwia on analizę i ocenę planu.  
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Rys. 13. Histogram dawka – objętość sumy dwóch etapów dla planu 3D-CRT z 

wiązkami fotonów. 

Na podstawie histogramu i otrzymanych dla niego parametrów określono,  

że maksymalna dawka dla obszaru PTV po zsumowaniu dwóch etapów wynosi 66,71 Gy, 

co stanowi 111,2% planowanej dawki. Dawka średnia dla PTV wynosi 59,93 Gy, co 

stanowi 99,9% planowanej dawki i można uznać za wartość równą wartości oczekiwanej. 

Natomiast 86,5% planowanej dawki pokrywało 98% objętości PTV, co jest lepszym 

wynikiem niż uzyskano w poprzednim planie, jednak wciąż zbyt niskim wynikiem, aby 

uzyskać akceptację planu. Kanał kręgowy otrzymał maksymalną dawkę 44,61 Gy. Jest to 

wartość mniejsza niż 45 Gy, więc spełnia normy dla narządu krytycznego.   

6.3. IMRT 

Obecnie w technice IMRT dla I etapu (do 50 Gy) zdefiniowano 5 wiązek fotonów 

o energiach 6 MeV. Ustalono również kąty gantry dla poszczególnych wiązek: 110, 40, 

0, 320 oraz 250 stopni. Do algorytmu Monte Carlo Photon podano dane: plan względem 

izocentrum oraz wartość dawki 5000 cGy w 25 frakcjach. Do precyzyjnego dostarczania 

dawki użyto kolimatora wielolistkowego MLC. Rozkład wiązek dla I etapu 

przedstawiono na rys. 14.  
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Rys.14. Rozkład wiązek dla I etapu planu IMRT. 

Dla II etapu (do 10 Gy) zdefiniowano 7 wiązek fotonów, o energiach 6 MeV. 

Ustalono również kąty gantry dla poszczególnych wiązek: 170, 150, 115, 320, 260, 240 

oraz 220 stopni. Do algorytmu Monte Carlo Photon podano dane: plan względem 

izocentrum oraz wartość dawki 1000 cGy w 5 frakcjach. Do precyzyjnego dostarczania 

dawki użyto kolimatora wielolistkowego MLC. Rozkład wiązek w II etapie został 

przedstawiony na rys.15.  

 

Rys.15. Rozkład wiązek dla II etapu planu IMRT. 

Po przeprowadzeniu iteracji otrzymano wyniki, które umożliwiły analizę i ocenę 

planu na podstawie histogramu DVH, który przedstawiono na rys.16. W etapie I dla 

kanału kręgowego otrzymano dawkę 42,19 Gy, natomiast w etapie II wyniosła 5,44 Gy. 

Finalnie po zsumowaniu obydwu planów maksymalna dawka jaka zostałaby 

zdeponowana na kanał kręgowy wynosiła 47,56 Gy, a dawką 45 Gy pokryte było 99,86% 

objętości kanału kręgowego. Wzrost dawki do wartości ponad 47,5 Gy zauważono na 

poszczególnych obrazach na krawędzi kanału kręgowego, która znajdowała się w bliskiej 

odległości od granicy napromienianego obszaru. Wartość ta oczywiście przewyższa 

dawkę tolerancji dla rdzenia, jednak lokalizacja rdzenia kręgowego wewnątrz kanału 

kręgowego z dala od granicy przy której dawka tolerancji została przekroczona pozwala 

na zaakceptowanie otrzymanego wyniku. Dawka bezpośrednio w rdzeniu powinna spaść 
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do 45 Gy. Średnia dawka, którą otrzymałby pacjent w obszarze PTV wynosiła 60,75 Gy 

i została zaakceptowana w systemie Monaco.  

Z systemu Monaco wyekstrahowano współczynniki konformalności  

i homogeniczności które wynosiły kolejno: dla etapu I: HI = 1,07 oraz CI – nieznany, dla 

etapu II: HI = 1,07 oraz CI = 0,72. Świadczy to w obydwu przypadkach o dość dużej 

jednorodności dawki oraz w przypadku etapu II o dobrej, w granicach do zaakceptowania 

konformalności dawki. Zaniżony wynik CI w II etapie może świadczyć o 

niedociągnięciach dawki w ostrych zagięciach napromienianego obszaru lub 

wychodzenie delikatnie poza obszar napromieniania. Nie ustalono przyczyny dlaczego 

dla etapu I nie udało się uzyskać współczynnika CI, tak więc nie można podać 

jednoznacznego stwierdzenia określającego konfromalność rozkładu dawki w tym 

przypadku.  

 

Rys. 16. Histogram dawka – objętość sumy dwóch etapów dla planu IMRT. 

Akceptując dawkę maksymalną na krańcu kanału kręgowego, która obniży się do 

poziomu 45 Gy wraz ze zwiększeniem odległości pomiędzy krańcem kanału,  

a bezpośrednio rdzeniem kręgowym, plan jest możliwy do realizacji. Zależności dawki 

do objętości zostały zachowane zgodnie z założeniami. O definitywnym dopuszczeniu 

planu do realizacji zadecydowałby lekarz ze względu na specyfikę dawki w narządach 

krytycznych. 

6.4. VMAT 

Obecnie w technice VMAT w obydwu etapach do naświetlań posłużono się 

wiązkami fotonów o energii 6 MeV, które tworzą pole terapeutyczne przy zakreśleniu 

pełnego 360◦ łuku. Za rozkład dawki podczas ruchu gantry odpowiada kolimator 

wielolistkowy MLC. Do algorytmu Monte Carlo Photon wprowadzono dane w I etapie, 

które informowały o planie względem izocentrum oraz wartości dawki 5000 cGy w 25 

frakcjach. Również w przypadku II etapu podano informacje o takim samym planie oraz 

o wartości dawki równej 1000 cGy w 5 frakcjach. Grafiki przedstawiające rozkład dawki 

oraz łuk dla obydwu etapów przedstawiono na rysunkach 17 oraz 18.  
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Rys.17. Rozkład dawki w PTV w izocentrum oraz łuk dla I etapu planu VMAT. 

 

Rys.18. Rozkład dawki w PTV w izocentrum oraz łuk dla II etapu planu VMAT. 

Po przeprowadzeniu iteracji otrzymano wyniki, które umożliwiły analizę i ocenę 

planu. Histogram DVH przedstawiono na rys. 20. W etapie I dla kanału kręgowego 

otrzymano dawkę maksymalną 40,30 Gy, natomiast w etapie II dawka wyniosła 5,99 Gy. 

Finalnie po zsumowaniu obydwu planów maksymalna dawka jaka zostałaby 

zdeponowana w kanale rdzenia kręgowego wynosiła 46,13 Gy, a dawką 45 Gy pokryte 

było 99,96% jego objętości. Dawka maksymalna w kanale kręgowym również przekracza 

wartość 45 Gy. W porównaniu do wartości otrzymanych w planie IMRT, różnica dla 

VMAT-u pomiędzy dawką maksymalną, a dawką tolerancji dla narządu krytycznego jest 

mniejsza o blisko 1,5 Gy. Jedynie 0,04% objętości kanału rdzenia kręgowego wychodzi 

poza normę 45 Gy. Przeglądając obrazy tomografii komputerowej z otrzymanymi 

wynikami zauważono, że na dwóch obrazach z całej długości obiektu tarczowego wyższa 
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dawka w stopniu minimalnym deponowana jest w obszarze „kącików” przy krawędzi 

kanału rdzenia kręgowego. Zaobserwowany efekt przedstawiono na rys. 19. 

 

Rys.19. Wybrane projekcje dla kanału rdzenia kręgowego objętego wyższą dawką dla 

planu VMAT. 

Zauważono, że obszary o wyższej wartości dawki nie pokrywają się z rdzeniem 

kręgowym, który tworzy szarą, jasną poświatę w dole kanału rdzenia kręgowego. Co za 

tym idzie można przyjąć, że wraz ze wzrostem odległości rdzenia od napromienianego 

obszaru dawka spadnie poniżej oczekiwanych 45 Gy, a zatem jest możliwa do akceptacji.  

Z systemu Monaco zanotowano wartości współczynników konformalności  

i homogeniczności dla obydwu etapów. W etapie I: HI = 1,06 oraz CI = 0,6, natomiast  

w etapie II: HI = 1,07 oraz CI = 0,66. Wartości współczynnika homogeniczności są 

porównywalne dla wartości otrzymanych w planie IMRT. Współczynnik konformalności 

jest gorszy niż otrzymany dla IMRT, wynika to również ze specyfiki obszaru, bliskości 

skóry, niedociągnięć w ciasnych trudnych do zaplanowania obszarach oraz obszarach z 

wysoką dawką wychodzących poza zaplanowany rejon.  

 

Rys. 20. Histogram dawka – objętość sumy dwóch etapów dla planu VMAT. 

Średnia dawka jaką otrzymałby pacjent w obszarze PTV przy realizacji planu 

VMAT wyniosłaby 60,18 Gy. Wartość ta została zaakceptowana przez system Monaco 

przy zadanych parametrach. Przy ponownej akceptacji sytuacji jaka wywiązała się  

z kanałem rdzenia kręgowego, plan zostałby dopuszczony do realizacji.  
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7. Wnioski i podsumowanie  

Obszary głowy i szyi są trudnym do onkologicznego leczenia regionem w ciele 

pacjenta. Pacjenci są najczęściej w zaawansowanym stadium choroby, co nie wpływa na 

w pełni satysfakcjonujące rokowania. Temat nowotworów głowy i szyi jest rzadko 

poruszany w opinii publicznej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że HNC mogą wynikać 

z zaniedbań i niezdrowego stylu życia.  

Realizacja radioterapii nowotworów głowy i szyi jest wymagająca  ze względu na 

specyfikę oraz nieregularności obszarów, które są poddawane leczeniu 

promieniowaniem. Potrzeba dużo doświadczenia, czasu i cierpliwości, aby uzyskać 

skuteczny plan. Z rozwojem technik radioterapeutycznych poprawiła się precyzyjność 

planów wykonywanych w celu radioterapii nowotworów głowy i szyi.  

Tab.1. Podsumowanie wyników uzyskanych dla poszczególnych technik 

radioterapeutycznych w roku 2008 oraz 2021. 

Technika Wiązki 
Rok 

planu 

Maksymalna 

dawka 

na kanał 

kręgowy 

[Gy] 

Maksymalna 

dawka w 

PTV [Gy] 

Średnia 

dawka 

w PTV 

[Gy] 

współczynnik 

HI 

współczynnik 

CI 

Akceptacja 

planu na 

podstawie 

DVH: 

3D-CRT 
elektronowe 

fotonowe 
2008 46,39 64,92 58,76 - - Brak 

3D-CRT fotonowe 2021 44,61 66,71 59,93 - - Brak 

IMRT fotonowe 2021 47,56 64,47 60,75 
1,07 (I oraz  

II etap) 
0,72 (II etap) Akceptacja 

VMAT fotonowe 2021 46,13 63,76 60,18 
1,06 (I etap) 

1,07 (II etap) 

0,60 (I etap) 

0,66 (II etap) 
Akceptacja 

 

We współpracy z Zakładem Radioterapii Dzieci i Dorosłych w Uniwersyteckim 

Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zrealizowano cztery plany, które pozwoliły na 

sformułowanie poniższych wniosków.  

 Starsze plany 3D-CRT nie spełniają obecnych wymogów realizacji radioterapii. 

Jeszcze w roku 2008 jedyną możliwością naświetlenia pacjenta było 

wykorzystanie planu 3D-CRT z wiązkami elektronowymi i fotonowymi. Wraz z 

rozwojem technik uzyskujemy coraz większą dokładność i precyzję leczenia, co 

zauważono na podstawie wyników przedstawionych w tab.1. 

 Techniki IMRT i VMAT uzyskały takie same wyniki dla współczynnika 

homogeniczności.  

 Technika IMRT uzyskała lepszy współczynnik konformalności niż technika 

VMAT.  

 Tylko technika 3D-CRT z wiązkami fotonowymi pozwoliła uzyskać dawkę 

poniżej 45 Gy na kanał kręgowy.  
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 Technika VMAT uzyskuje najkrótszy czas leczenia oraz posiada mniejszą dawkę 

na kanał kręgowy i niższą dawkę w obszarze PTV od techniki IMRT, która jest 

akceptowana do realizacji radioterapii.  

 Pomimo zaleceń techniki IMRT do realizacji radioterapii, technika VMAT 

uzyskała lepsze parametry i to ona byłaby preferowana w przypadku leczenia 

pacjenta opisanego w pracy.  

Pomimo opisanych wyżej zależności nie można jednoznacznie stwierdzić,  

że technika VMAT jest techniką najlepszą do realizacji radioterapii nowotworów głowy 

i szyi. W pracy poruszono tylko jeden przypadek pacjenta co nie stanowi statystyki 

umożliwiającej ogólne porównanie metod pod względem ich skuteczności w radioterapii. 

W nowotworach głowy i szyi, przypadków chorych jest wiele, a każdy region jest 

traktowany indywidualnie w zależności od stadium i lokalizacji guza.  
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