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Streszczenie

Rozwój technik napromieniania pacjentów, tj. IMRT i  VMAT, 

pociągnął za sobą zmianę metodyki weryfikacji planów le-

czenia. W pomiarze pól o skomplikowanej geometrii zastosowa-

nie ma dozymetria filmowa, która obecnie coraz częściej zastępo-

wana jest dozymetrią z użyciem płaskich i cylindrycznych matryc 

wielodetektorowych. Sposoby i zasady prowadzenia indywidual-

nej kontroli jakości leczenia technik dynamicznych zostały opisa-

ne w międzynarodowych dokumentach AAPM oraz ESTRO.

Celem pracy było wdrożenie systemów pomiarowych do dozy-

metrycznej weryfikacji dynamicznych planów leczenia realizowa-

nych w technice VMAT, tj. na płaskiej wielodetektorowej matrycy 

komór jonizacyjnych IBA MatriXX (IBA, Niemcy), cylindrycznym 

fantomie ArcCheck (Sunnuclear, USA) oraz punktowych pomia-

rach komorą jonizacyjną typu Farmer (PTW, Niemcy).

Wykonano 17 planów leczenia w tym 4 z regionu H&N, 6 z ob-

szaru płuc, 3 z jamy brzusznej, 3 z miednicy oraz 1 plan dla obszaru 

blizny po mastektomii. Wszystkie plany leczenia optymalizowane 

były przy pomocy algorytmu Monte Carlo. Dla każdego planu wy-

konano następnie obliczenia w module QA potrzebne do pomia-

rów weryfikacyjnych: na matrycy IBA MatriXX w fantomie Multi-

Cube, w fantomie ArcCheck oraz fantomie Virtual Water. 

Uzyskano bardzo dobrą zgodność rozkładów dawki: z  uży-

ciem matrycy IBA MatriXX γ (3%, 3 mm, próg odcięcia dawki 7%) 

100,00% punktów spełniło warunek γ<1, dla γ (2%, 2 mm, próg 

odcięcia dawki 7%) 99,83%. W fantomie ArcCheck γ (3%, 3 mm, 

próg odcięcia dawki 10%), warunek γ<1 spełniło średnio 98,8% 

punktów. Pomiary przy pomocy komory jonizacyjnej typu Far-

mer, umieszczonej w fantomie Virtual Water, były średnio o 2,0% 

wyższe od wartości dawki podawanych przez SPL Monaco.
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Abstract

The development of irradiation techniques: IMRT and VMAT, 

effected in changing dosimetric verification techniques. 

Film dosimetry is adequate for measurements of small and com-

plicated apertures, but nowadays is commonly replaced with 

flat and cylindrical multidetector arrays. The methods and the 

principles of quality control of individual dynamic treatment 

have been described in the international documents AAPM and 

ESTRO.

The aim of this study was to introduce methods for dosimet-

ric verification of dynamic VMAT plans, such as: flat IBA MatriXX 

array (IBA, Germany), cylindrical ArcCheck (Sunnuclear, USA) 

and point measurements using Farmer IC (PTW, Germany).

There were prepared 17 treatment plans including 4 of H&N, 

6 of lungs, 3 of abdomen, 3 of pelvis and 1 treatment plan of 

chest wall after mastectomy. All treatment plans were opti-

mized using the Monte Carlo algorithm. For each plan there 

were calculated verification QA plans on the phantoms: Mul-

tiCube with IBA MatriXX, ArcCheck and Virtual Water.

It was obtained a  very good agreement: using IBA MatriXX 

in all cases γ (3%, 3 mm, treshold 7%) 100% points passed γ<1 

criteria and for γ (2%, 2 mm, threshold 7%) 99.83% respectively. 

For ArcCheck, γ (3%, 3 mm, treshold 10%) 98.8% points passed 

γ<1 criteria. Average dose of all measured points using a Farmer 

type ionization chamber inserted in the Virtual Water phantom 

was 2.0% higher than the dose given by the TPS Monaco.
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Wprowadzenie

W ciągu ostatnich dekad obserwowano silny rozwój technik napro-

mieniania pacjentów. Nowe, dynamiczne techniki leczenia pozwo-

liły uzyskać skomplikowane kształty izodoz, które lepiej odwzoro-

wują złożone kształty obszarów tarczowych. Uzyskano możliwość 

jednoczasowego napromieniania kilku obszarów terapeutycznych 

różnymi wartościami dawek SIB (Simulated Integrated Boost) oraz 

lepszej kontroli dawki w narządach krytycznych [1-2]. 

Rozwój techniki o modulowanej intensywności dawki IMRT (In-

tensity Modulated Radiotherapy) przyczynił się do powstania i reali-

zacji koncepcji napromieniania „nieskończoną” ilością wiązek, czy-

li do objętościowej terapii łukowej VMAT (Volumetric Arc Therapy). 

W obu technikach, w porównaniu do konwencjonalnych planów 

leczenia, liczba wiązek terapeutycznych tzw. beamletów uległa 

zwiększeniu. Małe rozmiary i  skomplikowane kształty apertur 

realizowanych przez listki kolimatora MLC (MultiLeaf Collimator) 

wymusiły konieczność wprowadzenia nowych narzędzi do wery-

fikacji dozymetrycznej indywidualnych planów pacjentów [3-5].

Z punktu widzenia rozdzielczości przestrzennej detektora za 

najlepszą metodę pomiaru pól o złożonej geometrii uważa się fil-

my dozymetryczne. Jednak ze względu na skomplikowany proces 

obróbki oraz wysokie koszty nie są one obecnie rutynowo stoso-

wane. Powszechnie użytkowane są detektory elektroniczne, tj. 

płaskie matryce wielodetektorowe oraz fantomy do pomiarów 

w geometrii przestrzennej, w których jako detektory promienio-

wania wykorzystuje się komory jonizacyjne lub półprzewodniki. 

Możliwe jest również wykonywanie pomiarów za pomocą płaskich 

matryc przytwierdzonych do głowicy aparatu terapeutycznego. 

W wielu ośrodkach radioterapeutycznych wdrożono pomiary 

weryfikacyjne dynamicznych planów leczenia przed rozpoczę-

ciem lub niedługo po rozpoczęciu terapii pacjenta, jako jeden 

z etapów kontroli jakości [3-6]. Umożliwiło to ocenę sprawności 

aparatu, transferu informacji z  Systemu Planowania Leczenia 

(SPL) do systemu zarządzania terapią, wykonalności planu na apa-

racie terapeutycznym oraz weryfikację rozkładu i wartości dawki. 

Dozymetryczna weryfikacja dynamicznych planów leczenia 

została wpisana do wykazu wzorcowych procedur radiologicz-

nych z  zakresu radioterapii onkologicznej [7] i  jest wymagana 

podczas wykonywania procedur teleradioterapii konformalnej 

z  zastosowaniem techniki modulacji intensywności dawki (CR-

T-IMRT) oraz teleradioterapii sterowanej obrazem (IGRT) i  te-

leradioterapii radykalnej z  planowaniem 3D, jeśli planowanie 

uwzględnia użycie technik dynamicznych. Sposoby i zasady pro-

wadzenia indywidualnej kontroli jakości leczenia zostały opisane 

w międzynarodowych dokumentach AAPM [3] oraz ESTRO [5]. 

Cel opracowania

Celem pracy było wdrożenie metod pomiarowych kontroli ja-

kości indywidualnych planów leczenia w technice dynamicznej 

VMAT z użyciem: płaskiej wielodetektorowej matrycy komór jo-

nizacyjnych IBA MatriXX (IBA, Niemcy), cylindrycznego fantomu 

ArcCheck (Sun Nuclear, USA) oraz punktowych pomiarów komo-

rą jonizacyjną typu Farmer (PTW, Niemcy).

Przeprowadzone pomiary były jednym z elementów weryfika-

cji dozymetrycznej systemu planowania leczenia Monaco v.3.3 

(Elekta, Szwecja) przed wdrożeniem do klinicznego użytkowania 

w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. 

Materiał i metoda

Przygotowano 17 planów w  technice VMAT, w  tym dla nowo-

tworów z  regionu głowy i  szyi (Head&Neck – H&N ) (4), klatki 

piersiowej (7), jamy brzusznej (3) oraz miednicy (3), w SPL Mo-

naco v.3.3, zgodnie ze zleceniem lekarza specjalisty w dziedzinie 

radioterapii i  zaleceniami raportu ICRU 83. Plany leczenia były 

optymalizowane przy pomocy algorytmu Monte Carlo dla wiąz-

ki fotonowej o energii 6 MeV, dla której izocentrum znajdowało 

się w  środku obszaru PTV lub w  środku geometrycznym sumy 

obszarów PTV. Wiązka składała się z dwóch łuków realizowanych 

zgodnie (pierwszy łuk) i przeciwnie (drugi łuk) do kierunku ruchu 

wskazówek zegara. Zakres kątów łuków wybierany był arbitral-

nie przez fizyka planującego leczenie w zależności od umiejsco-

wienia obszaru PTV w  ciele pacjenta. Parametry optymalizacji 

planów leczenia dobierane były indywidualnie, tak, aby spełnić 

kryteria zlecenia lekarskiego na napromieniane obszary PTV 

oraz narządy krytyczne. Obliczenia wykonywano dla siatki kal-

kulacyjnej 3 mm x 3 mm x 3 mm z uwzględnieniem niejednorod-

ności z odchyleniem standardowym (SD) 0,5% na plan. 

Fot. 1. Układ pomiarowy: komora typu Farmer umieszczona w fantomie płytowym 

Virtual Water, punkt pomiaru w izocentrum

Fot. 2. Układ pomiarowy: matryca IBA MatriXX umieszczona w fantomie MultiCube
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Dla każdego planu wykonano obliczenia w  module QA SPL 

Monaco potrzebne do pomiarów weryfikacyjnych. Obliczono 

rozkład dawki dla głowicy akceleratora ustawionej w pozycji pio-

nowej w płaszczyźnie komór jonizacyjnych matrycy IBA MatriXX 

umieszczonej na głębokości 11 cm w fantomie MultiCube oraz 

w  geometrii planu leczenia, tzn. uwzględniając ruch głowicy 

akceleratora na głębokości diod półprzewodnikowych znajdują-

cych się w cylindrycznym fantomie ArcCheck. Obliczenia wyko-

nano dla siatki kalkulacyjnej 2 mm x 2 mm x 2 mm oraz SD 0,5% 

na plan bez uwzględniania niejednorodności ośrodka. 

W module QA wykonano obliczenia rozkładu dawki w fantomie 

tkankopodobnym Virtual Water (Fot. 1), w którym umieszczono 

komorę jonizacyjną typu Farmer (Rys. 1a-d). Na przekrojach to-

mograficznych wyżej wymienionego fantomu okonturowano 

objętość czynną komory jonizacyjnej Farmer. W dalszej analizie 

jako dawkę obliczoną przez SPL, przyjęto dawkę średnią z  ob-

jętości czynnej komory jonizacyjnej. Dla wszystkich planów le-

czenia obliczono dawkę w  izocentrum, a  dla planów z  regionu 

H&N również w obszarach wysokiej dawki oraz niskiej dawki, tj. 

w miejscu rdzenia kręgowego. Wszystkie obliczenia wykonano 

w geometrii planu leczenia dla siatki 3 mm x 3 mm x 3 mm oraz 

SD 0,5% na plan bez uwzględniania niejednorodności ośrodka.

Przygotowane plany leczenia weryfikowano na akceleratorze 

Elekta Synergy z 160-listkowym kolimatorem Agility. Na stole te-

rapeutycznym ułożono zgodnie ze wskaźnikami laserów fantom 

MultiCube, w którym na głębokości 11 cm umieszczono matrycę 

IBA MatriXX (Fot. 2). W dedykowanym programie OmniProIMRT 

(PTW, Niemcy) przeprowadzano procedurę rozgrzewania ma-

trycy przy pomocy pola 27 x 27 cm2, która pozwalała na ziden-

tyfikowanie ewentualnych uszkodzeń matrycy oraz umożliwiła 

ocenę stabilności pracy aparatu (ocena profilu wiązki). Przepro-

wadzono zgodnie ze wskazówkami producenta procedurę kali-

bracji absolutnej oraz odcięcia tła. W celu kontroli jakości pracy 

akceleratora, tj. m.in. poprawności kalibracji położenia i  ruchu 

listków MLC, napromieniano testowe pola dynamiczne typu 

przesuwającej się szczeliny. Rozkład dawki dla pól testowych 

został wygenerowany w  SPL z  dokładnością SD 0,1% na plan 

przy użyciu siatki 2 mm x 2 mm x 2 mm 

bez uwzględnienia niejednorodności 

ośrodka. Następnie zmierzone rozkła-

dy dawki dla pól testowych normali-

zowano do wartości dmax z  wygenero-

wanego rozkładu dawki. Do analizy 

dawkowo-przestrzennej gamma (γ) 

[8-10] przyjęto różnice w  dawce 2% 

(ΔD) i  różnice w położeniu 2 mm (DTA 

– ang. Distance To Agreement) oraz próg 

Rys. 1a-d. Przykład obliczonego rozkładu dawki analizowanego przypadku H&N w obszarze 

wysokiej dawki: a) przekrój poprzeczny komory typu Farmer umieszczonej w fantomie płyto-

wym Virtual Water, b) DVH dla komory typu Farmer, c) przekrój czołowy, d) przekrój strzałko-

wy komory typu Farmer w fantomie płytowym Virtual Water

Rys. 2. Porównanie profili dla wiązki testowej 

a) DMLC1 oraz dla osi X  (równoległej do kierunku 

ruchów listków MLC) zmierzonej (linia zielona) i wy-

generowanej w  SPL (linia czerwona) oraz wykres 

parametru γ (2%, 2 mm, 80%) dla porównywanych 

wiązek, b) analiza porównawcza dla przykładowe-

go pacjenta H&N γ (3%, 3 mm, 7%)

a)

b)

a) b)

c) d)
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odcięcia dawki 80% (Rys. 2a). Wynik weryfikacji analizowanego 

przypadku H&N dla parametru γ (3%, 3 mm, próg odcięcia dawki 

7%) przedstawiono na Rys. 2b. 

Przed przystąpieniem do pomiarów z użyciem fantomu cylin-

drycznego ArcCheck (Fot. 3) wykonano procedurę usunięcia tła 

promieniowania oraz kalibrację dawki absolutnej. Przygotowane 

plany leczenia napromieniono w geometrii uwzględniającej ruch 

głowicy akceleratora. W  dedykowanym programie SNC Patient 

(Sun Nuclear, USA) normalizowano pomiary do wartości dmax, 

a następnie porównywano rozkłady dawki za pomocą analizy γ dla 

wartości dawek absolutnych i względnych (Rys. 3a-b).

Rys. 3. Przykładowa analiza przypadku w programie SNC Patient: a) widok rozkładu mapy parametru 

γ (3%, 3 mm, 10%), b) analiza porównawcza wygenerowanego w SPL profilu dawki (linia czarna) z odpo-

wiadającymi punktami pomiarowymi ArcCheck (punkty żółte)

Fot. 3. Układ pomiarowy ArcCheck

b)

a)

Pomiary dawki punktowej przeprowadzono przy użyciu komo-

ry Farmer umieszczonej w izocentrum w fantomie tkankopodob-

nym Virtual Water (Fot. 1). Komorę podłączono do elektrometru 

Unidos Webline (PTW, Niemcy). Złożony układ pomiarowy napro-

mieniono kilkukrotnie polem stacjonarnym o wymiarach 10 x 10 

cm2. Procedurę powtórzono po zakończeniu pomiarów planów 

klinicznych w  celu oceny stabilności pracy, mocy dawki aparatu 

oraz korekcji na wartość mocy dawki. Skorygowaną dawkę porów-

nano z dawką wygenerowaną z SPL. 

Wyniki

Wyniki weryfikacji planów leczenia z użyciem matrycy IBA Ma-

triXX przedstawiono w  tabeli 1. Dla parametru γ  (3%, 3 mm, 

próg odcięcia dawki 7%) 100,00% punktów spełniło warunek 

γ<1. Przeprowadzona analiza γ dla innych parametrów tj. γ (2%, 

2 mm, próg odcięcia dawki 7%) oraz γ  (1%, 2 mm, próg odcię-

cia dawki 7%) wykazała średnio 99,83% (w zakresie 99,40%-

100,00%) oraz odpowiednio 96,62% (w zakresie 91,97%-99,78%) 

punktów spełniających kryteria analizy.

Weryfikacja przeprowadzona przy pomocy fantomu ArcCheck 

(Tabela 1) rozkładów dawek absolutnych dla parametru γ (3%, 3 mm, 

próg odcięcia dawki 10%) wyniosła średnio 98,8% punktów spełnia-

jących kryterium dla wszystkich wiązek (zakres od 96,3% <blizna> 

do 100% <żołądek>). Dla parametru γ  (2%, 3 mm, próg odcięcia 

dawki 10%) uzyskano średnio 95,4% punktów spełniających 

kryterium dla wszystkich wiązek (zakres 90,7%-99,0%). 

Dla wszystkich zmierzonych, przy pomocy komory jo-

nizacyjnej typu Farmer umieszczonej w  fantomie Virtual 

Water, punktów pomiarowych uzyskano średnio o 2,02% 

wyższe wartości dawki niż podawane przez SPL Monaco. 

W izocentrum dawki były średnio o 1,73% niższe niż zmie-

rzono, w obszarze wysokiej dawki średnio o 1,26% niższe. 

W  obszarze chronionym dawki podawane przez system 

były średnio o 4,01% niższe niż zmierzono (Tabela 2).

Wnioski

Weryfikacja dynamicznych planów leczenia jest jednym 

z  istotnych punktów programu zapewnienia jakości w pro-

cesie planowania leczenia pacjentów. Wybór metody wery-

fikacji zależy od ośrodka radioterapeutycznego i powinien 

uwzględniać wszystkie aspekty pomiarowe, począwszy 

od typu detektora, stabilności i powtarzalności pomiarów, 

kosztów jego eksploatacji oraz doświadczenia zespołu do-

zymetrycznego [3, 5]. Dobór kryteriów i parametrów oceny 

weryfikacji planów dynamicznych (γ) zależy silnie od wyko-

rzystywanej metody weryfikacji. Bazując na zaleceniach 

[3, 5] każdy ośrodek onkologiczny, po wnikliwym procesie 

sprawdzenia SPL, musi opracować swoje własne kryteria 

oceny pomiarów weryfikacyjnych.

Spodziewany niższy udział punktów spełniających kry-

terium podczas weryfikacji przy użyciu fantomu ArcCheck 
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Tabela 1. Wyniki analizy γ w pomiarach wykonanych matrycą IBA MatriXX oraz ArcCheck

Lokalizacja  
anatomiczna Lp.

Pomiary IBA MatriXX Pomiary ArcCheck

γ (3%, 3 mm) γ (2%, 2 mm) γ 1%, 2 mm) γ (3%, 3 mm) γ (2%, 3 mm) γ (2%, 2 mm) γ (1%, 2 mm)

AD AD RD AD RD AD RD AD RD

H&N

1 100,00 99,45 91,97 98,7 99,1 93,9 96,1 86,3 89,8 70,0 72,5

2 100,00 100,00 99,78 98,4 99,2 94,7 98,0 91,1 96,5 76,8 86,4

3 100,00 100,00 96,52 98,0 98,8 91,2 96,7 81,0 91,0 67,4 78,7

4 100,00 99,53 92,53 98,7 99,3 93,6 96,3 87,7 91,0 71,8 76,7

płuco

5 100,00 99,76 99,03 98,5 98,0 95,0 94,9 91,4 90,8 76,8 79,0

6 100,00 99,40 93,28 98,4 98,7 95,2 96,7 91,0 93,4 75,0 80,5

7 100,00 100,00 97,21 98,1 99,2 95,2 98,5 90,0 95,9 76,1 86,8

8 100,00 100,00 97,32 98,1 99,9 94,1 98,5 91,0 94,9 79,6 86,7

9 100,00 100,00 99,08 99,4 99,7 98,4 98,9 96,3 96,8 88,0 87,9

10 100,00 100,00 99,17 99,4 99,6 96,7 98,9 94,3 97,8 81,6 91,1

żołądek
11 100,00 99,75 95,17 100,0 100,0 97,8 98,6 94,4 94,7 76,1 78,3

12 100,00 99,84 96,88 99,5 99,6 99,0 98,7 94,2 93,7 78,0 78,3

przełyk 13 100,00 100,00 99,35 99,6 99,1 94,6 95,2 88,4 88,3 70,7 71,1

blizna p/mastekt 14 100,00 99,85 95,47 96,3 98,3 90,7 96,6 84,4 92,3 67,1 81,0

prostata 15 100,00 100,00 97,41 99,9 99,7 98,8 98,7 97,3 96,8 88,9 87,8

rectum 16 100,00 99,74 94,67 99,6 99,8 94,3 95,4 87,5 90,2 70,6 75,1

ginekologia 17 100,00 99,84 97,73 98,9 98,8 98,2 98,2 96,8 96,3 85,9 84,9

wart. średnia [%] 100,00 99,83 96,62 98,79 99,22 95,38 97,35 90,77 93,54 76,49 81,34

odch. stand. [%] 0,00 0,20 2,44 0,92 0,57 2,48 1,42 4,54 2,95 6,70 5,87

wart. min [%] 100,00 99,40 91,97 96,30 98,00 90,70 94,90 81,00 88,30 67,10 71,10

wart. max [%] 100,00 100,00 99,78 100,0 100,0 99,00 98,90 97,30 97,80 88,90 91,10

AD – dawka absolutna
RD – dawka względna

Tabela 2. Wyniki pomiarów weryfikacyjnych przeprowadzonych przy użyciu komory Farmer umieszczonej w fantomie tkankopodobnym Virtual Water

Lokalizacja 
anatomiczna Lp. Dawka z pomiaru 

skorygowana* [cGy] Dawka Monaco [cGy] Różnica [%] Opis punktu 
pomiarowego

Uwagi dot. gradientu 
– zakres dawki z SPL 

[cGy]

H&N

1 119,4 120,3 0,76 izocentrum

2 196,5 191,8 -2,39 izocentrum

3 206,6 202,4 -2,03 izocentrum

4 158,8 156,8 -1,29 izocentrum

płuco

5 221,5 220,4 -0,48 izocentrum

6 229,5 225,1 -1,91 izocentrum

7 234,2 230,4 -1,61 izocentrum

8 208,5 205,2 -1,58 izocentrum

9 229,7 226,9 -1,20 izocentrum

10 210,9 208,5 -1,15 izocentrum

żołądek
11 198,5 193,4 -2,57 izocentrum

12 194,2 190,7 -1,81 izocentrum

przełyk 13 173,4 170,5 -1,69 izocentrum

blizna p/mastekt 14 226,1 219,5 -2,94 izocentrum

prostata 15 334,2 326,4 -2,33 izocentrum

rectum 16 602,8 587,8 -2,49 izocentrum

ginekologia 17 214,3 208,5 -2,72 izocentrum

H&N 
HD

1 162,8 160,3 -1,53 2 cm vert

2 207,4 205,1 -1,12 2 cm w prawo

3 224,5 222,1 -1,06 2 cm vert, 5 cm w str. nóg

4 184,1 181,7 -1,32 4 cm w lewo

H&N
LD

1 81,5 79,5 -2,47 -2 cm vert 76,4-84,9

2 115,2 111,3 -3,40 -4 cm vert 97,8-130,6

3 102,7 96,3 -6,27 -3 cm vert 73,0-123,0

4 86,7 83,3 -3,91 -3 cm vert 75,6-92,8

wart. średnia -2,02

wart. średnia izo -1,73

wart. średnia HD -1,26

wart. średnia LD -4,01

* – dawka skorygowana o wartość wydajności aparatu w czasie pomiaru
HD – obszar wysokiej dawki zlokalizowany w PTV
LD – obszar niskiej dawki odpowiadający dawce dla organów ryzyka, np. rdzeń kręgowy
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spowodowany był przez przesunięcie wartości dawki wejścio-

wej o  około +0,7% względem pomiarów wykonanych w  warun-

kach absolutnych, gorszą rozdzielczość przestrzenną (detektory 

umieszczone są w  odległości 1 cm), pomiary z  uwzględnieniem 

osłabienia promieniowania przechodzącego przez stół, ugięcie 

ramienia gantry, bezwładność ruchów listków MLC pod różnymi 

kątami głowicy akceleratora, stabilność prędkości poruszania się 

ramienia aparatu oraz szybkość dostarczania promieniowania 

(dose rate).

Zauważalne różnice w średnich dawkach zmierzonych komo-

rą jonizacyjną typu Farmer w fantomie tkankopodobnym Virtu-

al Water w obszarach niskiej dawki wynikały przede wszystkim 

z pomiarów wykonanych w gradiencie dawki komorą o stosun-

kowo dużej objętości czynnej (Farmer) oraz z dokładności usta-

wienia komory w  punkcie pomiarowym (pozycję komory usta-

lano na podstawie przesunięć stołu terapeutycznego, którego 

dokładność pozycjonowania wynosiła 1 mm).

Wykonane pomiary i analiza wykazały zgodność planów przy-

gotowanych w SPL Monaco v.3.3 z wynikami literaturowymi [3, 

5] i umożliwiły rozpoczęcie pracy klinicznej z systemem.

Zakończenie

Z powodzeniem wdrożono trzy niezależne dozymetryczne me-

tody weryfikujące plany dynamiczne VMAT. Wykonano pomiary 

„płaskie” oraz pomiary z uwzględnieniem ruchów głowicy akce-

leratora. Uzyskane wyniki pomiarów okazały się spójne między 

sobą i z aktualnymi publikacjami [3, 5]. 

Należy mieć na uwadze, iż weryfikację przeprowadza się przed 

rozpoczęciem leczenia, a  nie przed każdą frakcją, więc wynik, 

jaki otrzymujemy, jest tylko i wyłącznie wartością chwilową – nie 

uwzględnia codziennej fluktuacji mocy dawki akceleratora, co-

dziennego położenia listków MLC podczas realizacji leczenia, 

dokładności napromieniania w  punkcie izocentrycznym, zmian 

w anatomii pacjenta i wielu innych czynników. Część z tych niedo-

kładności można minimalizować stosując dozymetrię portalową 

[11], dozymetrię transmisyjną (np. system DAVID, PTW [12]) lub 

odtwarzając z plików wewnętrznego dziennika pracy akceleratora 

(Log file) wartości położenia listków MLC, moc dawki itp. oraz re-

konstruując w SPL rzeczywisty sumacyjny rozkład dawki [13, 14].

Wiele prac wskazuje na to, że wartość parametru γ nie zawsze 

oznacza prawidłowe odwzorowanie rozkładu dawki w pacjencie 

[15, 16]. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wyników 

fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych. W pierwszym 

przypadku nie jesteśmy nawet świadomi, że wynik jest fałszywy, 

w drugim wiąże się to zwykle z czasochłonną zmianą planu le-

czenia i dłuższym oczekiwaniem pacjenta na rozpoczęcie terapii. 

W najnowszych publikacjach zaczęto przedstawiać koncepcję 

weryfikacji planu leczenia nie w oparciu o wartość parametru γ, 

ale o wartości histogramów dawek (DVH – ang. Dose Volume Histo-

gram) dla narządów pacjenta. Po uzyskaniu informacji, w jaki spo-

sób realizacja leczenia wpływa na DVH dla obszarów tarczowych 

oraz tkanek zdrowych, zespół kliniczny może podjąć świadomą 

decyzję o kontynuowaniu przygotowanego leczenia [17-19]. Dzię-

ki ciągłemu wzrostowi mocy obliczeniowej komputerów, wyko-

nanie obliczeń rekonstrukcyjnych zajmuje obecnie kilka minut, 

dlatego też takie sposoby weryfikacji dawek zaczynają być po-

wszechnie stosowane i wchodzą do standardów kontroli jakości 

planów leczenia obok tradycyjnych metod pomiarowych.
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