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Streszczenie

Rozwój technologiczny akceleratorów medycznych oraz ekspansja 

technik dynamicznych: VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), 

dMLC (dynamic MLC IMRT = sliding window IMRT) i innych spowodowa-

ły, że ich szerokie stosowanie w napromienianiu praktycznie wszyst-

kich lokalizacji guzów stało się możliwe. Stosunkowo kontrowersyj-

nym zagadnieniem było stosowanie technik radioterapii wiązkami 

dynamicznymi w  napromienianiu obszarów, w  których ruchomość 

pacjenta oraz jego organów wewnętrznych wydają się mieć znaczący 

wpływ na jakość realizowanej terapii dynamicznymi wiązkami łukowy-

mi. W celu wprowadzenia techniki łuków dynamicznych VMAT w na-

promienianiu piersi oraz ściany klatki piersiowej rozważono temat 

ruchomości oddechowej w sposób analogiczny jak w tzw. radioterapii 

bramkowanej, tj. poprzez zastosowanie tomografii 4D do przygoto-

wania planu leczenia pacjenta i określenia obszaru tarczowego. Opra-

cowana i wdrożona do realizacji została metoda stanowiąca kompila-

cję dynamicznych łuków tangencjalnych (t-VMAT) oraz częściowego 

łuku dynamicznego (c-VMAT), zwykle o mieszanych energiach wiązek 

fotonowych (6 MV i 10 MV). W szczególnych przypadkach przygoto-

wany został silikonowy bolus indywidualny, który wykorzystano w na-

promienianiu. Konturowanie obszaru przeznaczonego do radioterapii 

(tzw. obszaru tarczowego) wykonano na skanach w rekonstrukcji MIP 

(Maximum Intensity Projection), natomiast struktur krytycznych – na 

skanach uśrednionych z 10 różnych faz oddechowych (Avg10). Plany 

leczenia na warstwach Avg10 przygotowano w systemie planowania 

leczenia Monaco v5.00.002 (Elekta). Zaaprobowane przez lekarza 

prowadzącego plany leczenia przed realizacją na pacjencie poddano 

weryfikacji zarówno w  fantomie MultiCube (IBA-Dosimetry GmbH) 

w konfiguracji z matrycą MatriXXEvolution (IBA-DosimetryGmbH), w fan-

tomie płytowym RW3 oraz w  matrycy MatriXXEvolution (IBA-Dosime-

tryGmbH) sprzężonej z programem Compass (IBA-DosimetryGmbH), 

służącym do niezależnego pomiaru dawki na akceleratorze, jak rów-

nież do przeliczania rozkładu dawki w  pacjencie odrębnym algoryt-

mem obliczeniowym.

Słowa kluczowe: tomografia 4D, symmetry, c-VMAT, t-VMAT 

Abstract

The technological development of medical linacs as well as the 

expansion of dynamic techniques, i.e. VMAT (Volumetric Mod-

ulated Arc Therapy), dMLC (dynamic MLC IMRT = sliding window 

IMRT), etc. have made the usage of dynamic delivery of radiation 

treatment (RT) possible regardless the tumor location inside the 

human body. However, the application of dynamic RT with arched 

beams to the regions, inside which the organs’ movement seems to 

have a large impact on the quality and success of radiotherapy, has 

been perceived as controversial. For the purpose of the implementa-

tion of dynamic arch technique VMAT in breast cancer RT and chest 

wall irradiation, the 4D computed tomography (the approach known 

from so called gated RT), has been implemented to prepare the RT 

plan as well as to determine the target volume motion. Radiothera-

py method as a combination of tangential arches (tVMAT) and par-

tial c-shape arch (cVMAT), generally using the mixed photon beams 

(6MV and 10MV) has been developed and implemented in clinical 

practice. The particular cases require the preparation of personal 

bolus made of silicone to be used in RT process. The target delinea-

tion has been made on the MIP (Maximum Intensity Projection) re-

constructed CT scans, whereas organs at risk (OARs) were contoured 

on the scans averaged over 10 different breathing phases (Avg10). 

Radiotherapeutic plans were prepared on the Agv10 scans with the 

use of Monaco v5.00.002 (Elekta) treatment planning system. The 

plans approved by the physician for the realization were beforehand 

verified with the use of MultiCube phantom (IBA-Dosimetry GmbH) 

in conjunction with the MatriXXEvolution dosimetry device (IBA-Dosim-

etry GmbH), RW3 plate phantom, as well as MatriXXEvolution device 

coupled with the Compass software (IBA-Dosimetry GmbH). This 

latter configuration enables to perform the stand-alone measure-

ment of the dose distribution realized by the linac as well as the in-

dependent calculation of the patient-specific dose distribution with 

the use of a separate algorithm.
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Problematyka zagadnienia

W coraz większej liczbie przypadków radioterapii piersi poddanych 

oszczędzającej chirurgii bądź ściany klatki piersiowej po mastekto-

mii, przygotowanie planów leczenia klasyczną techniką radiote-

rapii 3D-RT wiązkami tzw. tangencjalnymi oraz ich realizacja oka-

zuje się być trudne i czasochłonne. Wprowadzenie do codziennej 

radioterapii szybszych technik dynamicznych stanowi doskonałe 

rozwiązanie w tych szczególnych przypadkach. Ewolucja w radio-

terapii sprowadza się do zmiany w spojrzeniu na sposób planowa-

nia i  realizacji napromieniania. Na zmiany te w  znaczący sposób 

wpływają różne aspekty medyczne, determinujące obszary wy-

znaczone do napromieniania. Częstsza skłonność fizyków medycz-

nych do przygotowywania planów w  technikach dynamicznych 

związana jest w dużej mierze ze stopniem skomplikowania i sposo-

bem konturowania obszarów tarczowych (np. piersi, ściany klatki 

piersiowej i węzłów chłonnych w danej lokalizacji). W radioterapii 

nowotworów piersi spotykamy się np. z równoczesnym napromie-

nianiem gruczołu piersiowego oraz loży po guzie nowotworowym 

zróżnicowanymi dawkami frakcyjnymi dostarczanymi przez wiązki 

dynamiczne SIB (Simultaneous Integrated Boost) [1-4]. Celem tego 

rozwiązania jest rezygnacja z  wykorzystania wiązek elektrono-

wych w radioterapii obszaru boostu, jak również skrócenie czasu 

potrzebnego na leczenie pacjenta. W dalszym ciągu jednak u wielu 

pacjentów techniki konwencjonalnej radioterapii 3D-RT spełniają 

doskonale swoją rolę i  są z powodzeniem stosowane. Coraz czę-

ściej jednak zdarza się, że uwarunkowania anatomii pacjenta powo-

dują, że jedynie zastosowanie techniki VMAT (Volumetric Modulated 

Arc Therapy) pozwala na wykonanie optymalnego planu leczenia 

– planu, który spełnia wymagania pod względem rozkładu dawek 

zarówno w  obszarze tarczowym, jak i  strukturach krytycznych, 

z zachowaniem stosunkowo krótkiego czasu napromieniania oraz 

możliwości jego realizacji przez akcelerator [4-6]. Pojawienie się na 

rynku nowych, korzystniejszych i szybszych w samej realizacji przez 

akcelerator sposobów dostarczania dawki spowodowało, że w bar-

dzo płynny sposób metody dynamiczne zostały przyswojone przez 

ośrodki radioterapii przystosowane do ich realizacji. 

Omawiane plany leczenia zrealizowano przy wykorzystaniu 

trzech aparatów Elekta Synergy, wyregulowanych pomiędzy 

sobą pod względem parametrów geometrycznych oraz dozy-

metrycznych w  granicach przyjętych przez użytkownika tole-

rancji. Akceleratory Elekta Synergy wyposażono w 160-listkowy 

kolimator MLC (Multi Leaf Collimator) o handlowej nazwie Agili-

ty (szerokość listka w  izocentrum akceleratora wynosi 0,5 cm, 

prędkość przesuwu listka – 6,5 cm/s, dokładność pozycjonowa-

nia listka – 0,1 mm). Obrazowanie CBCT (Cone Beam Computed 

Tomography) na akceleratorze Elekta Synergy realizowano zgod-

nie z przyjętym protokołem, poprzez wykorzystanie objętościo-

wej rekonstrukcji obrazów XVI (Xray Volumetric Imaging), uzyska-

nych za pomocą wiązki kilowoltowej (kV). Cały proces leczenia 

pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową składa się 

z chronologicznie poukładanych etapów, przy czym przejście do 

kolejnego kroku wymaga pełnej realizacji wszystkich procedur 

poprzedzających. Przy przygotowaniu pacjenta zakwalifikowa-

nego do radioterapii zastosowano następujące etapy (składają-

ce się z zadań niezbędnych do realizacji całego procesu): 

Etap I: Wstępne przygotowanie do radioterapii.

a) Wykonanie bolusa indywidualnego, jeśli jest konieczny.

b) Wybór sposobu ułożenia pacjenta oraz rodzaju unierucho-

mienia w zależności od lokalizacji nowotworu.

Etap II: Tomografia komputerowa do planowania radioterapii 

wraz z wirtualną symulacją.

a) Obrazowanie pacjenta z jednoczesnym zbieraniem sygnału 

oddechowego pozwalającego na rekonstrukcję różnych faz 

oddechowych.

b) Wykonanie tatuażu skórnego punktu referencyjnego lub 

izocentrum planu leczenia. 

Etap III: Przygotowanie planu leczenia.

a) Konturowanie obszaru tarczowego oraz struktur krytycz-

nych przez lekarza prowadzącego.

b) Akceptacja obszaru tarczowego oraz struktur krytycznych 

przez lekarza nadzorującego.

c) Przygotowanie planu leczenia przez fizyka medyczne-

go, akceptacja planu przez specjalistę w  dziedzinie fizyki 

medycznej.

d) Analiza i akceptacja planu leczenia przez lekarza prowadzą-

cego i nadzorującego.

Etap IV: Weryfikacja planu.

a) Przygotowanie planów QA (Quality Assurance) dla planu 

zaakceptowanego.

b) Weryfikacja planu poprzez bezpośredni pomiar na akcele-

ratorze lub obliczenia niezależnym systemem planowania 

leczenia (SPL).

Etap V: Przygotowanie karty leczenia napromienianiem oraz 

przekazanie planu do realizacji.

Schemat postępowania

Materiał w opisywanej metodzie stanowią pacjentki z  różnym 

stopniem zaawansowania choroby nowotworowej oraz w  róż-

nym wieku, zakwalifikowane do uzupełniającej radioterapii 

obszaru klatki piersiowej. Kryterium wyboru prezentowanych 

przypadków stanowił niekonwencjonalny obszar tarczowy jako 

podstawa decyzji o  wyborze terapii wiązkami dynamicznymi. 

Etapy w  realizacji radioterapii klatki piersiowej oraz piersi (po 

operacji oszczędzającej) z  wykorzystaniem technik dynamicz-

nych scharakteryzowano poniżej.

Etap I: Wstępne przygotowanie 
pacjentki do radioterapii.

W trakcie kwalifikacji pacjentki do radioterapii ściany klatki pier-

siowej oceniane są przez lekarza kwalifikującego geometrię 

ściany oraz wygląd blizny do napromieniania. W przypadku du-

żej nieregularności w obszarze blizny zleca się wykonanie w mo-

delarni silikonowego bolusa indywidualnego, uzupełniającego 
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braki tkanki w obszarze zainteresowania (Fot. 1). Bolus indywi-

dualny zastosowany zostaje po raz pierwszy w dniu wykonania 

tomografii komputerowej w celu zobrazowania jego jakości i do-

kładności przylegania do skóry. Dodatkowo poza bolusem indy-

widualnym można zastosować również standardowy bolus żelo-

wy na cały leczony obszar. W przypadku napromieniania piersi 

po chirurgii oszczędzającej bolusy zwykle nie są stosowane.

Ułożeniem typowym dla tej lokalizacji jest pozycja terapeu-

tyczna pacjentki – na plecach, z rękami za głową, na podkładce 

typu WingSTEPTM (Medical Intelligence GmbH ) – Fot. 2.

cyklu oddechowego pacjenta polega na 

zgromadzeniu obrazów w  dziesięciu 

fazach oddechowych: 10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% amplitu-

dy ruchu oddechowego, a następnie zre-

konstruowaniu obrazów w projekcji MIP 

(Maksimum Intensity Projection) i  AVG10 

(rekonstrukcja uśredniona z 10 faz). Etap 

obrazowania kończy wykonanie tatuażu 

skórnego pacjentce w  punkcie referen-

cyjnym lub w izocentrum planu leczenia 

(pozycja LAP-Zero stanowiąca początek układu współrzędnych 

tomografu komputerowego).

Etap III: Przygotowanie planu 
leczenia w technice VMAT.

Pracę w systemie planowania leczenia (SPL) rozpoczyna się od 

wyznaczenia wszystkich koniecznych konturów. Dzięki fuzji ob-

razów AVG z obrazami MIP (Fot. 3) planowany obszar napromie-

niania (PTV) konturowany jest z podglądem obrazów MIP, tzn. 

określany jest na obrazach dynamicznych i powstaje jako suma 

CTV (Clinical Target Volume) i marginesu wewnętrznego IM (In-

ternal Margin), tworząc – wraz z  marginesem na niepewności 

ułożenia pacjenta – ITV (Internal Target Volume). Na obrazach 

AVG10 określone zostają struktury krytyczne (OAR’s) oraz przy-

gotowywany jest plan leczenia wraz z kalkulacją dawki.

Fot. 1. Silikonowy bolus indywidualny a) oraz standardowy bolus żelowy stosowany w radioterapii klatki piersiowej b).

Fot. 2 System pozycjonowania pacjenta – WingSTEP TM (Medical Intelligence GmbH)

Etap II: Tomografia komputerowa 
do planowania radioterapii.

W Zakładzie Radioterapii NU-MED CDiTO Katowice do wykona-

nia tomografii klatki piersiowej na potrzeby planowania leczenia, 

w  celu określenia zakresu ruchomości zarówno obszaru tarczo-

wego, jak i struktur krytycznych, standardowo wykorzystywane 

jest obrazowanie 4D z analizą techniki oddychania pacjenta. Zbie-

ranie sygnału oddechowego potrzebnego w tej procedurze reali-

zowano w dwojaki sposób: z  wykorzystaniem oprogramowania 

Smart-Deviceless 4D tomografu komputerowego GE Optima lub 

z zastosowaniem kamery podczerwieni RPM (Varian® Real-time 

Position ManagementTM). Do rekonstrukcji obrazów (warstwy to-

mograficzne co 2,5 mm) i konturowania 4D wykorzystano stację 

Advantage Sim (GE-AW) oraz system Focal 4D (Elekta). Określenie 

Fot. 3 Fuzja tomografii 4D: rekonstrukcja MIP (kolor pomarańczowy) oraz rekon-

strukcja AVG10 (kolor szary)

Konturowanie struktur może również odbywać się w  syste-

mie FOCAL 4D (Elekta), który pozwala na połączenie ze sobą 

konturów danej struktury wyznaczonych na dowolnych fazach 

oddechowych w jedną całość. Można również określić ITV na ru-

chomych skanach rekonstrukcji 4D za pomocą pakietu (oprogra-

mowania) AdvantageSim MD (GE Healthcare). Ruchomość klatki 

piersiowej w  kierunku AP/PA jest na tyle niewielka (od 2  mm 

do 5 mm), że dodanie 0,5 cm marginesu we wszystkich trzech 
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wymiarach (3D) do struktury CTV wyznacza poprawnie obszar, 

który powinien zostać napromieniony – ITV. U wszystkich leczo-

nych pacjentek zaobserwowano, że ułożenie w  pozycji na ple-

cach z uniesionymi ramionami za głową wymusza korzystniejszy 

w tej sytuacji tryb oddychania przeponowo-brzusznego, co mi-

nimalizuje przemieszczanie się ściany klatki piersiowej w kierun-

ku AP/PA [7, 8].

Radioterapia konformalna wymaga potraktowania każdego 

pacjenta indywidualnie z  uwagi na niepowtarzalną geometrię. 

Z  tego powodu każda powstała w  SPL struktura jest unikalna 

w  swoim kształcie i  objętości. Odmienność w  budowie klatki 

piersiowej pacjentek (Fot. 4) skutkuje tym, że wykonanie pla-

nu leczenia dla każdej z  nich wymaga podejścia indywidualne-

go oraz charakterystycznego układu wiązek łukowych, kąta 

kolimatora czy zastosowanych energii wiązek fotonowych. 

Na fotografii 4 zaprezentowano, zarówno w  płaszczyźnie po-

przecznej jak i czołowej, zróżnicowanie struktury obszarów do 

napromienienia określonych przez lekarza radioterapeutę. Roz-

ległość, kształt oraz poziom skomplikowania i  rozmieszczenia 

przestrzennego tych obszarów zdeterminowały wybór techni-

ki VMAT do wykonania planu leczenia. Przygotowanie dla pre-

zentowanych przypadków konwencjonalnej radioterapii 3D-RT 

wiązkami stacjonarnymi okazało się nieefektywne z  uwagi na 

konieczność ominięcia struktur krytycznych przylegających do 

obszaru tarczowego. Wszystkie pacjentki zakwalifikowano do 

radioterapii łukowymi wiązkami dynamicznymi VMAT. Realizacja 

planu VMAT, z uwagi na krótszy czas realizacji na akceleratorze, 

jest bardziej komfortowa dla pacjentki i  poprzez zmniejszo-

ne ryzyko przemieszczenia się obszaru tarczowego w  trakcie 

dostarczania dawki (intra-fraction motion) ostatecznie wpływa 

na dobrą jakość realizacji planu [9-11].

W przypadku klatki piersiowej przykładowy geometryczny 

układ wiązek w technice VMAT mogą stanowić naprzeciwległe 

łuki tangencjalne, tzw.: 2s-VMAT lub tVMAT – VMAT tangencjal-

ny (powszechnie zwany „motylem” (Fot. 5a)). Izocentrum wiązek 

łukowych zwykle zlokalizowane jest w  okolicy obszaru tarczo-

wego, w połowie jego długości w osi Y. Przeciwległe wiązki łuko-

we rozpięte są zwykle na łukach o szerokości 40°-70°.

Drugim rozwiązaniem dla techniki łukowej w klatce piersiowej 

jest tzw. 1s-VMAT lub cVMAT – łuk w kształcie litery „c” o kącie 

realizacji około 180°-270° (Fot. 5b). W praktyce jednak okazało się, 

że najlepsze rezultaty w rozkładzie dawki daje połączenie obydwu 

opisywanych technik (Fot. 5c), przy czym najczęściej sprawdzają 

się wiązki mieszane, tj. tVMAT realizowany wiązką fotonową 10 

MV, a cVMAT – wiązką fotonową 6 MV. Łuki nie muszą pokrywać 

się w  swoim zakresie kątowym, tzn. kąt początkowy (końcowy) 

łuku c oraz kąt początkowy jednego z łuków tangencjalnych nie 

muszą być sobie równe (Fot. 5c). Kąt skrętu kolimatora, dobierany 

ze względu na optymalne dopasowanie brzegów listków kolima-

tora MLC do kształtu ITV, zwykle wynosi od 0° do 15°. Napromie-

nianie pacjentki za każdym razem poprzedzone jest wykonaniem 

obrazowania CBCT (XVI, Elekta) lub obrazowania Symmetry (obra-

zowanie 4D-CBCT realizowane na akceleratorze Elekta Synergy) 

zgodnie z  opracowanym protokołem. Wybrane parametry pla-

nów wykonanych w SPL Monaco v.5.000.002 w opisywanej tech-

nice cVMAT+tVMAT zawarto w tabeli 1.

Przedstawione w tabeli 1 parametry (m.in. auto flash margin, 

zakresy kątowe, liczba łuków i odpowiadające im energie foto-

nowe, minimalna szerokość 

segmentu) są propozycjami, 

szablonami wyjściowymi dla 

procesu planowania w  SPL 

Monaco 5.000.002. Wszystkie 

te parametry są indywidualnie 

dobierane na potrzeby kon-

kretnego przypadku. Rezulta-

ty w  postaci rozkładów dawek 

w  przykładowych planach le-

czenia prezentowane są na fo-

tografii 6.

Analizując rozkłady dawek 

w  prezentowanych, jak rów-

nież we wszystkich przygoto-

wanych opisywaną techniką 

leczenia wiązkami dynamicz-

nymi planach, należy pamię-

tać o  współistnieniu obszaru 

niskich dawek (5-10% dawki 

planowanej), obejmujących 

większą część ciała pacjenta 

w porównaniu z konwencjonal-

nymi tangencjalnymi wiązkami 

Fot. 4 Różnorodność kształtu obszaru PTV w płaszczyznach poprzecznej oraz czołowej. Target zaznaczono kolorem czerwo-

nym. Kolorem żółtym (prawy górny róg) wyróżniony został bolus indywidualny.

Fot. 5 Sposoby realizacji technik łukowych VMAT w napromienianiu klatki piersiowej: a) tVMAT – układ łuków tangencjalnych, 

b) cVMAT – 1 łuk o realizowanym kącie 180°-270°, c) kombinacja łuków tangencjalnych tVMAT z łukiem cVMAT
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Tabela 1 Wybrane parametry przykładowych planów radioterapii ściany klatki piersiowej lub gruczołu piersiowego 

z SPL Monaco v.5.000.002

Parametr Pacjentka1 Pacjentka 2 Pacjentka 3

Siatka obliczeniowa 0.3 cm 0.3 cm 0.3 cm

Auto flash margin* 1.0 cm 1.5 cm 1.5 cm

Minimalna szerokość segmentu 1.0cm 1.5cm 1.2cm

Dawka całkowita/frakcyjna 50.4Gy/1.8Gy 50Gy/2Gy 42.5Gy/2.5Gy

Liczba łuków 3 3 3

Kąty Łuków (1-6MV,2-10MV,3-10MV) 210°, 50°, 50° 230°, 60°, 70° 250°, 40°, 50°

Czas napromieniania s/MU 179.2/646.5 214.6/739 130.5/736.3

*Włączenie opcji Auto flash margin pozwala na stworzenie mapy fluencji wokół obszaru do napromienienia, uwzględ-

niającej zadany przez użytkownika margines na ruchy oddechowe pacjenta w trakcie radioterapii.

Fot. 6 Rozkłady dawek w SPL osiągane w technice cVMAT+tVMAT – procenty dawki planowanej: 95% (błękitna), 

100% (jasnozielona) oraz 107% (pomarańczowa)

3D-RT [12-14] i  w  związku z  tym pod-

wyższeniem ryzyka indukcji nowotwo-

rów wtórnych [12]. Problem niskich 

dawek jest indywidualnie analizowany 

i dyskutowany, jednak w sytuacji braku 

możliwości zastosowania planu 3D-RT, 

łukowe wiązki dynamiczne są świado-

mym wyborem zarówno fizyka planu-

jącego, jak i  lekarza prowadzącego pa-

cjenta. Zyskiem w  terapii dynamicznej 

jest oczywiście możliwość modelowa-

nia i ograniczania, w przylegających do 

obszaru tarczowego strukturach ryzy-

ka, dawek wysokich i  średnich (Fot. 7) 

[4], co może być istotnym elementem 

w  przypadku np. konieczności ponow-

nego napromieniania pacjentki po stro-

nie przeciwnej. 

W napromienianiu obszaru klatki 

piersiowej analiza optymalnego planu 

leczenia sprowadza się do oceny da-

wek zarówno w  obszarze tarczowym, 

jak i  określania dawek w  strukturach 

krytycznych w  odniesieniu do usta-

lonych kryteriów [15-17]. W  tabeli 2 

umieszczono wyniki uzyskane w plano-

waniu napromieniania klatki piersiowej 

technikami dynamicznymi VMAT. Poza 

PTV i  obrysem zewnętrznym pacjenta 

(External ) uwzględniono struktury kry-

tyczne, tj. pierś zdrową (contralateral, 

przeciwną do strony leczonej), płuco 

po stronie leczonej, płuco po stronie 

przeciwnej oraz serce. Dla tych struk-

tur określono odpowiednie poziomy 

dostarczonych dawek.

Z obserwacji wynika, że pacjentki 

z większą masą ciała (BMI>25) posiadają 

Tabela 2 Parametry analizy oceny planów – dawki dla OAR oraz dla obszaru tarczowego (Energia 6, 10 MV, 3 łuki) – wartości procentowe

Nr Pacjenta External
V5Gy

Pierś 
zdrowa 
V10Gy

Płuco 
strona 

przeciw-
na V5GY

Płuco 
strona 

leczona 
V20Gy

Płuco 
strona 

leczona 
DŚe

Serce 
V33Gy

PTV
<V95%

PTV
>V107%

Długość 
PTV [cm] 

oś Y

VPTV
[cm3]

Vpłuco 
[cm3]
(str. 

leczona)

Strona 
leczona

1 32.34 3.19 28.87 27.99 15.34 6.59 2.21 0.02 19.3 989 856 L

2 25.74 0.02 0.01 20.57 12.70 0.00 2.07 0.00 15.7 699 1363 P

3 38.05 9.40 32.0 33.19 17.17 7.00 2.80 1.81 22.04 752 1301 L

4 34.67 11.55 18.82 34.34 16.96 2.92 2.82 0.00 20.9 932 1370 L

5 29.83 11.81 19.47 31.10 10.37 9.11 3.89 0.03 21.2 1443 1287 L

6 37.05 3.01 23.84 34.86 18.19 12.15 1.76 0.12 22.5 724 1259 L

7 32.75 1.67 23.8 32.52 15.70 8.97 1.16 0.07 22.4 989 796 L

8 38.47 2.10 34.2 32.85 15.80 7.27 0.11 0.01 23.2 826 1013 L

9 28.27 3.73 8.84 33.03 17.50 1.03 0.36 0.16 22.2 943 1150 P

10 39.78 9.79 32.01 34.89 21.70 3.00 3.51 1.20 25.8 1729 1319 P

11 29.34 1.28 34.78 31.74 15.02 2.37 1.52 0.1 21.2 834 1290 L

12 24.44 1.39 11.71 26.10 13.95 0.00 2.33 0.03 23.5 765 1585 P

Fot. 7. Rozkłady dawek w ciele pacjenta w różnych płaszczyznach – izodoza 5%, (ciemnoniebieska) 20%, (niebieska) 

95% (jasnoniebieska) oraz 100% (jasnozielona) wartości dawki planowanej
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w  stosunku do pacjentek szczupłych znacznie mniejszą objęto-

ściowo tkankę płucną, przy czym objętość obszaru tarczowego 

jest bardzo różna. Spośród wyników prezentowanych w  tabeli 

2 uwagę zwraca pozycja nr 10 – wyniki otrzymane dla pacjentki 

z obszerną budową zarówno obszaru klatki piersiowej, jak rów-

nież z  dużą objętością płuc (przypadek z  Fot. 6 – strona lewa). 

Uzyskanie parametru V95% dla obszaru PTV (objętość 1729 cm3) 

powyżej 98% obszaru tarczowego okazało się niełatwe (osiągnię-

ty, zaakceptowany poziom to 3,51%PTV < V95%).

Etap IV: Kontrola planu.

Gotowy plan terapeutyczny, przeznaczony do realizacji na 

pacjencie w  celu weryfikacji poprawności obliczonego przez 

SPL rozkładu dawki oraz poprawności jego realizacji przez ak-

celerator, zostaje poddany weryfikacji doświadczalnej i/lub 

obliczeniowej.

W celu porównania rozkładu dawki zmierzonej z zaplanowaną, 

konieczne jest przeliczenie planu pacjenta na geometrię dozy-

metrycznego układu pomiarowego. System Monaco v5.000.002 

posiada  bibliotekę podstawowych brył fantomów z  układami 

pomiarowymi dostępnymi obecnie na rynku, które użytkownik 

może zastosować w  procesie weryfikacji. Dodatkowo istnieje 

możliwość uzupełniania wspomnianej biblioteki QA o tomogra-

fię układów pomiarowych dostosowanych do potrzeb i zasobów 

użytkownika, np. o układ fantom RW3 – komora jonizacyjna, czy 

fantom antropomorficzny.

Wśród metod weryfikacji rozkładu dawek zaplanowanego 

przez SPL wyróżnia się pomiary punktowe (1D) – pomiar dawki ko-

morą jonizacyjną w wybranych punktach rozkładu (1D) przy uży-

ciu fantomu stałego równoważnego wodzie (np. RW3 – 98%po-

listyrol+2%TiO2), pomiary 2D – przestrzennego rozkładu dawek 

zrzutowanego na płaszczyznę pomiarową (np. matryce komór 

jonizacyjnych lub/i diod, film typu gafchromic) lub odtworzenia 

rozkładu dawek w przestrzeni 3D. Dostępne na rynku oprogramo-

wanie Compass (IBA Dosimetry GmbH) umożliwia ponadto rekon-

strukcję zmierzonego rozkładu dawek na obrazach tomograficz-

nych pacjenta (pomiar 3D).

Do celów weryfikacji planów VMAT napromieniania ściany 

klatki piersiowej lub gruczołu piersiowego w  NU-MED CDiTO 

Katowice wykorzystywane są wszystkie wyżej wspomniane 

metody dozymetryczne. Traktowane są one bowiem jako kom-

plementarne, ponieważ często wyniki uzyskiwane przy pomocy 

jednej metody nie dają pewności co do prawidłowej realizacji 

planu przez aparat terapeutyczny. Jest to konsekwencją ogra-

niczeń każdej z  metod doświadczalnych oraz niepewności po-

miarowych wynikających zarówno z czynników ludzkich (dokład-

ność pozycjonowania, wybór punktu pomiarowego w rozkładzie 

dawki), jak i  z  natury fizycznej oddziaływania promieniowania 

z materią. Informacje brane pod uwagę przy podejmowaniu de-

cyzji o dopuszczeniu planu do realizacji na pacjencie, to zarówno 

zgodność dawek punktowych w  rozkładach SPL i  zmierzonym 

(do 2,5%), jak i kryterium indeksu gamma (γ < 1 w > 95% punk-

tów rozkładu).

Często stosowaną metodą weryfikacji poprawności realiza-

cji rozkładu dawek przez akcelerator jest ( jak w  omawianych 

przypadkach) pomiar 2D w  fantomie MultiCube przy pomocy 

matrycy 1020 komór jonizacyjnych (ø4,5 mm, 0,08 cm3) – Ma-

triXXEvolution (IBA Dosimetry GmbH). Powierzchnia aktywna tego 

urządzenia – 24,4 × 24,4 cm2 sprawia, że rozległe pole napromie-

niania ( jak na Fot. 4 i 7) może wykraczać poza matrycę detekto-

rów umieszczoną w izocentrum akceleratora, przez co mierzony 

rozkład dawki jest zafałszowany (m.in. zniekształcony efektami 

rozpraszania na brzegach fantomu) i nie daje prawdziwej infor-

macji w  procesie wnioskowania weryfikacyjnego dla konkret-

nego planu. W  celu zmniejszenia geometrycznych rozmiarów 

pola napromieniania, matrycę umieszcza się w  zmniejszonej 

odległości SSD, poprzez pozycjonowanie powierzchni stołu 

Fot. 8 Rozkłady dawek w płaszczyźnie matrycy pomiarowej umieszczonej w fantomie MultiCube – plan QA. Zmniejszenie SSD, tj. przesunięcie punktu izocentrum z płasz-

czyzny komór jonizacyjnych (a) na płaszczyznę stołu terapeutycznego (b), powoduje, że całe rozległe pole napromieniania mieści się w obszarze aktywnym urządzenia 

pomiarowego (suma wszystkich łuków), c) przykładowa weryfikacja planu w systemie OmniProI’mRT
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terapeutycznego w izocentrum apa-

ratu terapeutycznego. Lokalizację 

punktu izocentrum ustala się na 

etapie tworzenia planu QA w  SPL. 

Procedurę tę zaprezentowano na 

fotografii 8.

Z uwagi na potencjalne różnice 

w  realizacji konkretnego dynamicz-

nego planu leczenia przez stosowane 

akceleratory, procedura weryfikacji 

pomiarowej przeprowadzana jest 

niezależnie na każdym aparacie terapeutycznym. Zyskujemy 

wówczas pewność, że pacjentka może być leczona na dowolnym 

akceleratorze, bez pogorszenia jakości realizowanej procedury. 

Dodatkowo, oprócz weryfikacji pełnego planu dynamicznego, 

identycznej kontroli poddawane są rozkłady dawek z poszczegól-

nych wiązek: 2 × tVMAT i cVMAT. Przykładowe wyniki weryfikacji 

planów VMAT zaprezentowano w tabeli 3 oraz na fotografii 8c.

W przypadku, kiedy w rozkładzie dawki znaleźć można obszary 

o niewielkim gradiencie dawki oraz regularnego kształtu, możliwy 

jest quasi-punktowy pomiar dawki bezwzględnej przy zastosowa-

niu komory jonizacyjnej typu Farmer (FC-0,6 cm3). W praktyce naj-

większy wkład w niepewność tej metody weryfikacji wprowadza 

poprawność wyboru miejsca określania dawki (Fot. 9). Zaletą jest 

natomiast brak konieczności rzutowania rzeczywistego zaplano-

wanego rozkładu dawki na płaszczyznę pomiarową. Metoda ta 

stanowi zatem dobre uzupełnienie weryfikacji przy użyciu dwu-

wymiarowej matrycy detektorów (tabela 3).

Plany VMAT dla opisywanej techniki radioterapii w większo-

ści przypadków charakteryzują się wysokimi gradientami dawek 

na niewielkich odległościach. Stosowane kolimatory MLC Agi-

lity (160-listkowe) umożliwiają definiowanie wyrafinowanych 

kształtów segmentów pola promieniowania o  niewielkich wy-

miarach. W przypadkach gdy wspomniane czynniki sprawiają 

wrażenie, że rozdzielczość omówionych powyżej metod wery-

fikacji jest niewystarczająca z powodzeniem może być zastoso-

wana dozymetria filmowa [18], zaprezentowana na fotografii 10, 

przy użyciu filmu typu gafchromic EBT3.

Omówione techniki weryfikacji 2D czy weryfikacji filmowej 

dają pogląd co do wartości średnich otrzymanych wyników po-

miarów kontrolnych, jednak zlokalizowanie tych istotnych różnic 

w dawkach w obszarze pacjenta, po realizacji planu na fantomie 

lub filmie, niezależnie, czy z jednego kierunku czy wokół układu 

pomiarowego, nie daje tej możliwości. Plan oceniany w ten spo-

sób daje pośrednie wyobrażenie o jego jakości, bez możliwości 

oceny potencjalnego zagrożenia dla pacjenta w przypadku, gdy 

przekroczenia dawek znajdą się w  obszarze istotnych struktur 

krytycznych, tj. rdzeń kręgowy, splot barkowy, przełyk czy krtań.

Włączenie do weryfikacji planów leczenia systemu Compass 

v.3.1 (IBA-Dosimetry GmbH ) umożliwia wykonanie kalkulacji roz-

kładu dawki niezależnym algorytmem obliczeniowym (Collap-

sed Cone Convolution) na podstawie kształtu segmentów planu 

leczenia wyeksportowanego z  SPL, jak również rekonstrukcji 

Tabela 3 Ocena indeksu gamma (3%, 3 mm) planów VMAT na matrycy komór jonizacyjnych MatriXXEvolution współpracującej 

z oprogramowaniem OmniPro-I’mRT v1.7.0021 oraz wyniki pomiaru dawki w punkcie komorą jonizacyjną typu Farmer (FC, 0,6 

cm3) umieszczoną w fantomie RW3 (Fot. 9).

Pacjentka 1  
(łuk1/łuk2/łuk3)

Pacjentka2
(łuk1/łuk2/łuk3)

Pacjentka3
(łuk1/łuk2/łuk3)

ELEKTA 1 95.55%/94.46%/95.98% 98.15%/98.49%/97.97% 97.00%/98.15%/98.49%

Suma wiązek 97.13% 99.07% 99.01%

ELEKTA 2 97.01%/95.36%/95.24% 95.24%/98.71%/94.97% 97.35%/96.19%/97.07%

Suma wiązek 96.34% 97.43% 98.36%

ELEKTA 3 94.92%/95.01%/94.99% 94.97%/97.53%/96.32% 98.03%/97.06%/98.15%

Suma wiązek 95.37% 96.92% 99.15%

FC+RW3(suma wiązek) 2.21% 0.25% -1.2%

Fot. 9 Rozkład dawki w fantomie RW3 – plan QA dla terapii VMAT ściany klatki piersiowej. 

Pomiar dawki komorą Farmer może stanowić miarodajną metodę weryfikacji zaplanowanego 

rozkładu dawki, pod warunkiem poprawnego umieszczenia części czynnej komory pomiarowej 

w obszarze dawki jednorodnej.

Fot. 10 Rozkład dawki zmierzony filmem gafchromic EBT3. Dawka zmierzona w punkcie za-

znaczonym kolorem czerwonym wyniosła 1,431 Gy i różniła się o 1,1% od dawki podanej przez 

SPL (1,415 Gy), natomiast w punkcie zaznaczonym kolorem zielonym 1,642 Gy (różnica na po-

ziomie 1,7% w stosunku do 1,671 Gy z SPL).

rozkładu dawki na podstawie danych pomiarowych matrycy 

MatriXXEvolution z  zastosowaniem wspomnianego wcześniej al-

gorytmu. Metoda ta pozwala zatem na wykonanie niezależnych 

obliczeń sprawdzających poprawność działania SPL, jak rów-

nież na weryfikację poprawności realizacji planu leczenia przez 
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akcelerator. Wynikiem takiej analizy (przykładowo prezentowa-

nej na fotografii 11) jest porównanie rozkładów dawek: zapla-

nowanego i zmierzonego w kategoriach różnic bezwzględnych/

procentowych dawek oraz kryterium gamma, naniesionych na 

trójwymiarowy obraz tomograficzny pacjenta. Procedura taka 

umożliwia wskazanie w pacjencie obszarów o największych nie-

zgodnościach rozkładu dawki, co ułatwia podjęcie decyzji o skie-

rowaniu planu do realizacji w  oparciu o  lokalizację miejsc tych 

niezgodności (target, OAR, bliskość OAR, external ).

Podsumowanie

Zobrazowany w publikacji schemat realizacji sposobu lecze-

nia nowotworów piersi został z  powodzeniem wprowadzony 

do użytku klinicznego w Zakładzie Radioterapii NU-MED CDi-

TO Katowice. Technika kwalifikuje się do zastosowania w prak-

tyce, niezależnie od wielkości piersi, lokalizacji guza czy dłu-

gości w osi długiej (Y) napromienianej ściany klatki piersiowej 

(Tabela 2). Omówiona metoda gwarantuje dobry rozkład dawki 

i jej jednorodność w obszarze tarczowym oraz w regionalnych 

węzłach chłonnych, przy jednoczesnym oszczędzaniu struktur 

ryzyka, co kwalifikuje ją do zastosowania w codziennej prakty-

ce klinicznej. 
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Fot. 11 Compass (IBA-Dosimetry GmbH) – analiza zgodności rozkładu dawek SPL i  rozkładu pomiarowego w kategoriach różnic dawek (a) z wizualizacją przestrzenną 

segmentów wiązek, oraz w kategorii kryterium γ (b) w różnych projekcjach




