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Streszczenie

Dla każdego etapu radioterapii istnieje szereg 

regulacji prawnych, które mają na celu głównie 

poprawę jakości i bezpieczeństwa realizacji całego 

procesu. Ze względu na konieczność zapewnienia 

bezwzględnej poprawności i  powtarzalności obli-

czeń systemy planowania leczenia stosowane w ra-

dioterapii powinny być objęty kontrolą jakości. Uży-

cie nieprawidłowo wprowadzonych danych skutkuje 

błędami w obliczeniach i napromienianiu pacjenta. 

Właściwa kontrola powinna zagwarantować możli-

wość wykonania optymalnego planu leczenia z wy-

kluczeniem błędów wynikających z  nieprawidłowo 

zdefiniowanych danych w TPS. Opublikowano kilka 

raportów dedykowanych zapewnieniu jakości w ra-

dioterapii, w tym również poświęconych systemom 

planowania leczenia [1-9].

W pracy przedstawiono podstawowe wymogi 

kontroli systemu planowania leczenia w brachytera-

pii oparte głównie na zaleceniach Bookletu No. 8 Eu-

ropean Society for Radiotherapy and Oncology [9].
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Abstract

There are a lot of regulations in radiotherapy 

dedicated to quality assurance and safety of 

this treatment method process. It is also recom-

mended to control used treatment planning sys-

tems. It is necessary to be sure that the calculations 

and reproducibility are correct. Using incorrect 

data and calculations cause the mistakes in patient 

irradiation. The reliable quality control ought to 

guarantee the possibility of calculated optimal and 

correct treatment plan. There were published some 

reports for quality control (QC) in radiotherapy es-

pecially for quality control of treatment planning 

systems (TPS) [1-9]. The main requirements for QC 

of TPS used in brachytherapy, based on recommen-

dations of Booklet No. 8 European Society for Ra-

diotherapy and  Oncology [9], were put forward in 

this paper.
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Wprowadzenie

Brachyterapia jest jedną z  metod leczenia zmian 

nowotworowych. Wykorzystuje źródło promie-

niotwórcze umieszczone w  tkance nowotworowej 

lub w  jej bezpośrednim sąsiedztwie. Atutem bra-

chyterapii jest wysoki gradient dawki, odwrotnie 

proporcjonalny do kwadratu odległości od  źró-

dła promieniowania, co zapewnia możliwość 

koncentracji wysokiej dawki promieniowania 

w zmianie nowotworowej przy jednoczesnym zmi-

nimalizowaniu dawki pochłanianej przez otaczające 

ją tkanki zdrowe. Do obliczenia rozkładu dawki wy-

korzystywane są nowoczesne komputerowe syste-

my planowania leczenia oparte na zaawansowanych 

matematycznych modelach i algorytmach rozkładu 

dawki. Systemy planowania leczenia stosowane 
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otrzymano / received: 

06.07.2015

poprawiono / corrected: 

30.07.2015

zaakceptowano / accepted: 

12.08.2015



vol. 4           4/2015         Inżynier i Fizyk Medyczny226

artykuł naukowy \ scientific paperbrachyterapia \ brachytherapy

leczenia w technice dwuwymiarowej - 2D, jak i trójwymiarowej 

- 3D. Trójwymiarowe planowanie leczenia opiera się na obrazach 

topograficznych pacjenta - sekwencji przekrojów pacjenta z wy-

korzystaniem tomografii komputerowej (TK), rezonansu ma-

gnetycznego (MRI) czy obrazów ultrasonograficznych (USG). Na 

podstawie tych obrazów definiowany jest target oraz narządy 

krytyczne, rekonstruowane są aplikatory, a następnie obliczany 

przestrzenny rozkład dawki.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezwzględnej popraw-

ności i powtarzalności obliczeń system planowania leczenia powi-

nien być objęty kontrolą jakości. Właściwa kontrola powinna za-

gwarantować możliwość wykonania optymalnego planu leczenia 

z  wykluczeniem błędów wynikających z  nieprawidłowo zdefinio-

wanych danych w TPS. Użycie nieprawidłowo wprowadzonych da-

nych skutkuje błędami w obliczeniach i napromienianiu pacjenta. 

Równie ważnym zagadnieniem jest właściwe zrozumienie i umie-

jętne stosowanie dostępnych w TPS funkcji czy algorytmów.

Dla każdego etapu radioterapii istnieje szereg regulacji praw-

nych, które mają na celu głównie poprawę jakości i bezpieczeń-

stwa. Opublikowano kilka raportów dedykowanych zapewnieniu 

jakości w radioterapii, w tym również poświęconych systemom 

planowania leczenia [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Z racji konieczności 

zwrócenia szczególnej uwagi na kontrolę systemów planowania 

leczenia każdy z  tych raportów określa zalecenia i  wymagania 

dotyczące wprowadzania do klinicznego użytku nowych syste-

mów planowania leczenia oraz systematycznego kontrolowania 

używanych systemów planowania leczenia.

Jednym z nich jest Protokół Międzynarodowej Agencji Ener-

gii Atomowej IAEA-TECDOC-1540 [2], skierowany do producen-

tów systemów planowania leczenia TPS (Treatment Planning 

System) oraz ich użytkowników. Wprowadza obowiązek wyko-

nywania testów systemów planowania leczenia zarówno przez 

producenta, jak i okresowych testów przeprowadzanych przez 

użytkownika. Określa również wymagania wobec oprogra-

mowania TPS. Kolejnym rekomendowanym dokumentem jest 

raport IAEA No. 430 [4], będący obszernym zbiorem instrukcji 

postępowania i  zaleceń zapewniających wysoką jakość terapii 

promieniowaniem jonizującym. 

Również Raport 14 wydany w 2005 r. przez the Netherlands 

Commission on Radiation Dosimetry [6] dedykowany jest kon-

troli trójwymiarowych systemów planowania leczenia stosowa-

nych w radioterapii. Stanowi praktyczne uzupełnienie Raportu 

AAPM TG43 [1]. Jest to praktyczny zbiór rekomendowanych te-

stów wykonywanych w ramach QA TPS. 

Oprócz międzynarodowych raportów i  wytycznych dotyczą-

cych kontroli jakości w terapii stosującej promieniowanie jonizu-

jące istnieją także polskie dokumenty dotyczące rozpatrywanego 

zagadnienia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warun-

ków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla 

wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej [10] stanowi zbiór re-

gulacji prawnych dotyczących zasad i warunków stosowania pro-

mieniowania jonizującego dla celów medycznych. W dokumencie 

zamieszczono informacje o  konieczności wykonywania odbioru 

technicznego nowego sprzętu terapeutycznego, przeprowa-

dzeniu pełnej oceny fizycznych parametrów technicznych oraz 

testów funkcjonowania wszystkich zintegrowanych elementów. 

Obliguje do wykonywania okresowych przeglądów technicznych 

i dozymetrycznych. Przepisy odnoszące się do brachyterapii doty-

czą kontroli parametrów aparatury wykorzystywanej do tej me-

tody leczenia (z rozróżnieniem brachyterapii LDR, MDR oraz HDR) 

i są one szczegółowo przedstawione. Dokument podnosi również 

kwestię bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. 

Omawiane Rozporządzenie MZ przedstawia zalecenia dotyczące 

kontroli systemów planowania leczenia w teleterapii, jednak nie 

porusza kwestii brachyterapii.

Opublikowane w  2014 r. Zalecenia Polskiego Towarzystwa 

Fizyki Medycznej dotyczące kontroli systemów planowania 

leczenia w  radioterapii z  wykorzystaniem wiązek fotonowych 

i  elektronowych [7] stanowią bardzo ważny dokument, długo 

oczekiwany w  polskim środowisku fizyków medycznych. Do-

kument określa szczegółowo minimalny zakres i  częstotliwość 

testów jakościowych i  ilościowych, jakie należy wykonać po in-

stalacji i oddaniu do użytku oraz w trakcie eksploatacji systemu 

planowania leczenia stosowanego w  teleterapii. Przedstawia 

również sugerowane poziomy tolerancji i progi reagowania. 

Zagadnienie kontroli jakości w  brachyterapii, w  tym syste-

mów planowania leczenia, jest szczegółowo przedstawione 

w Raporcie 13 Quality Control in Brachytherapy, Current prac-

tice and minimum requirements. wydanym w  2000 r. przez 

the Netherlands Commission on Radiation Dosimetry [8] oraz 

w dokumencie ESTRO Booklet No. 8: A practical guide to quality 

control of brachytherapy equipment. wydanym w 2004 r. przez 

European Society of Therapeutic Radiation Oncology [9]. ESTRO 

Booklet No. 8 [9] szczegółowo opisuje zagadnienia brachyterapii 

uwzględniając między innymi techniki brachyterapii, stosowane 

radioizotopy, systemy ładowania źródła, aplikatory. Porusza 

również kwestię ochrony radiologicznej, procedur awaryjnych 

czy zalecanych szkoleń. Jest to jeden z  niewielu dokumentów 

obszernie opisujących kwestię kontroli systemów planowania 

leczenia w brachyterapii. Podkreśla również konieczność prze-

prowadzania okresowych weryfikacji aplikatorów stosowanych 

w tej metodzie leczenia.

Materiały i metody

Na podstawie opublikowanych raportów dedykowanych zapew-

nieniu jakości w  radioterapii określono częstotliwość kontroli 

oraz niezbędne elementy systemu planowania leczenia podle-

gające okresowej kontroli. Weryfikację należy przeprowadzić 

po instalacji nowego systemu planowania leczenia, po instalacji 

nowszej wersji TPS, po awariach TPS (w zakresie odpowiednich 

testów). Raporty rekomendują, aby pełna kontrola przeprowa-

dzana była również raz w roku.

W oparciu o zalecenia głównie ESTRO Booklet No 8. kontrola 

systemu planowania leczenia w brachyterapii przeprowadzana 

przez użytkownika powinna obejmować następujące testy: 
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1. Weryfikacja danych przesłanych z  tomografu komputero-

wego do systemu planowania leczenia.

2. Weryfikacja obrazów przesłanych z tomografu komputero-

wego do systemu planowania leczenia.

3. Weryfikacja obliczeń objętości struktury wykonturowanej 

w TPS.

4. Sprawdzenie wprowadzonych do TPS danych formalizmu 

pozwalającego na obliczanie rozkładu dawki.

5. Sprawdzenie danych źródła promieniotwórczego wprowa-

dzonych do TPS.

6. Weryfikacja obliczeń rozkładu dawki.

7. Weryfikacja danych przesłanych z systemu planowania le-

czenia do konsoli sterującej aparatem HDR.

Analizując dostępne rekomendacje sugeruje się, aby w teście 

dotyczącym weryfikacji przesłanych danych z  tomografu kom-

puterowego do systemu planowania leczenia sprawdzone zo-

stały następujące parametry: nazwisko i  imię pacjenta, numer 

ID pacjenta, data badania, protokół badania, liczba skanów oraz 

krok skanowania badania. Należy sprawdzić zgodność danych 

wygenerowanych na stanowisku tomografii komputerowej z da-

nymi przesłanymi do TPS.

Weryfikacja obrazów przesłanych z  tomografu komputero-

wego do systemu planowania leczenia polega na sprawdzeniu 

orientacji i jakości obrazów oraz poprawności odtwarzania geo-

metrii. Test dotyczący orientacji obrazów należy wykonać z wy-

korzystaniem fantomu umożliwiającego sprawdzenie zgodności 

orientacji obrazów w  TPS z  rzeczywistą. Odpowiednim fanto-

mem do tego typu weryfikacji jest np. „Image Quality Phantom” 

firmy Siemens (fantom Emma). Ponieważ fantom Emma nie po-

siada znaczników umożliwiających określenie orientacji fanto-

mu, sugeruje się umieszczenie dodatkowych znaczników pozwa-

lających na weryfikację zdefiniowanego ułożenia. Test oceny 

jakości obrazów polega na ocenie rozdzielczości oraz widocz-

ności obiektów średnio- i niskokontrastowych. Test ten można 

wykonać analizując elementy wmontowane w fantom Emma.

Weryfikacja obrazów przesłanych z  tomografu komputero-

wego do systemu planowania leczenia powinna obejmować 

również sprawdzenie poprawności odtwarzania geometrii. Test 

przeprowadza się na podstawie porównania wymiarów zmierzo-

nych w TPS z wymiarami rzeczywistymi fantomu bądź elemen-

tów fantomu.

Test dotyczący weryfikacji obliczeń objętości wymaga porów-

nania objętości struktury wykonturowanej na skanach TK zaim-

portowanych do TPS z wartością rzeczywistą.

Bardzo ważnym elementem kontroli systemu planowania le-

czenia jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych 

formalizmu czy algorytmu pozwalającego na obliczanie dawki 

w punktach zainteresowania. W zależności od rodzaju algoryt-

mu obliczeniowego należy sprawdzić stosowne dane. 

Sprawdzenie danych źródła promieniotwórczego wprowa-

dzonych do systemu planowania leczenia np. po wymianie źró-

dła, wykonuje się na podstawie porównania danych w TPS z da-

nymi widniejącymi w certyfikacie źródła. Niezbędne sprawdzane 

Rys. 1. Fantom Emma - wykorzystany do testów weryfikacji obrazów z tomografu 

komputerowego

Źródło: Zakład Fizyki Medycznej Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszali-

nie, Affidea Polska.

Rys. 2. Skan TK fantomu Emma z widocznymi elementami umożliwiającymi ocenę 

rozdzielczości obrazu oraz widoczności obiektów średnio- i niskokontrastowych

Źródło: Zakład Fizyki Medycznej Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszali-

nie, Affidea Polska.

reklama 
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elementy to: nazwa/oznaczenie źródła, data i godzina kalibracji 

źródła, moc referencyjnej kermy w powietrzu i aktywność źródła 

w dniu kalibracji, stała moc dawki.

Obowiązkowym punktem kontroli TPS jest sprawdzenie 

obliczeń dawki. Test można przeprowadzić poprzez porówna-

nie wartości dawki w  puntach zainteresowania oraz wartości 

parametrów histogramu dawka-objętość. Sugeruje się, aby 

sprawdzić zgodność obliczonych wartości dawek z  obliczenia-

mi planów archiwalnych wygenerowanych podczas ostatniej 

kontroli lub dla wcześniejszej wersji TPS. Weryfikacje obliczeń 

dawki można również wykonać w oparciu o plan wzorcowy pro-

ponowany przez ESTRO Bookletu No. 8 [9]. Należy dokonać po-

równania obliczeń dawki absolutnej dla obu planów. 

Ważnym etapem kontroli jest weryfikacja danych przesłanych 

z  systemu planowania leczenia do konsoli sterującej aparatem 

terapeutycznym. Sprawdzeniu powinny zostać poddane nastę-

pujące parametry: numer ID pacjenta, nazwisko i  imię pacjen-

ta, (ewentualnie data urodzenia), nazwa planu ( jednoznacznie 

określona), aktywność źródła promieniotwórczego, liczba apli-

katorów, przyporządkowanie aplikatorów do kanałów, pozycje 

postoju źródła, czas postoju źródła w  danej pozycji, całkowity 

czas postoju źródła.

Koniecznym elementem kontroli jakości w  brachyterapii, 

który obowiązkowo należy wykonywać, jest weryfikacja aplika-

torów. Stanowi szerokie zagadnienie, nie zgłębiane powyżej, 

ponieważ nie jest głównym tematem niniejszej pracy.

Zakończenie

Ze względu na konieczność zapewnienia bezwzględnej popraw-

ności i  powtarzalności obliczeń system planowania leczenia 

powinien być objęty kontrolą jakości. Systematyczna kontrola 

powinna zagwarantować możliwość wykonania planu leczenia 

z  wykluczeniem błędów wynikających z  nieprawidłowo zdefi-

niowanych danych w TPS. W pracy przedstawiono zagadnienie 

kontroli systemu planowania leczenia w brachyterapii HDR. Za-

cytowano kilka raportów dedykowanych zapewnieniu jakości 

w planowaniu leczenia, które mogą być praktycznym przewod-

nikiem podczas przeprowadzania kontroli TPS, głównie w bra-

chyterapii HDR.
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