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Streszczenie

W polskich ośrodkach onkologicznych zainstalowanych jest 

obecnie ponad 100 liniowych przyśpieszaczy elektronów, 

które stosowane są w  teleradioterapii [1, 2]. Są to akcelerato-

ry wyprodukowane przez różnych producentów. Można mó-

wić o  trzech firmach, które zdominowały polski rynek. Są one 

okresowo wymieniane lub instalowane są nowe. Każdy nowy 

akcelerator musi przejść serię pomiarów sprawdzających jego 

parametry pracy. Są one wykonywane również okresowo w celu 

sprawdzenia stabilności pracy akceleratora. Jeżeli pomiary takie 

są wykonywane w  ośrodkach, które dysponują już zainstalo-

wanym akceleratorem tego samego producenta, a nowy akce-

lerator generuje te same wiązki, wówczas jest to punkt odnie-

sienia. Jeżeli jednak uruchamiany jest pierwszy akcelerator lub 

następuje wymiana na innego producenta, wówczas brakuje 

punktu odniesienia w  postaci pomiarów referencyjnych. Aby 

ułatwić działanie w takich przypadkach, pojawił się pomysł, aby 

w  Centrum Onkologii – Instytucie MSC w  Gliwicach powstała 

baza danych akceleratorów firmy Varian Medical Systems, które 

zainstalowane są w  polskich ośrodkach onkologicznych. W  gli-

wickim ośrodku zainstalowanych jest dziewięć akceleratorów 

tej firmy, z których pierwszy został uruchomiony w 1996 roku. 

Dostęp do bazy danych odbywa się przez stronę internetową. 

Obecnie w bazie danych zgromadzone są dane pomiarowe z sze-

ściu ośrodków onkologicznych oraz dane przykładowe zamiesz-

czone na stronie internetowej firmy Varian. Program porównuje 

spadki dawki z  głębokością, a  także funkcje profilu dla wiązek 

otwartych oraz wiązek z  filtrami klinowymi. Użytkownik może 

porównać dane zapisane w bazie danych oraz własne dane po-

miarowe umieszczone na lokalnym komputerze lub serwerze.

Słowa kluczowe: PDG, funkcja profilu, dane dozymetryczne, 

porównanie danych pomiarowych

ABSTRACT

Currently, over 100 linear electronic accelerators dedica-

ted for teleradiotherapy are installed in Polish oncology 

centers [1, 2]. These are accelerators produced by different 

manufacturers. There are three companies that dominate the 

Polish market. Old accelerators are periodically replaced or new 

ones are installed. Each new accelerator must undergo a series 

of measurements to verify its performance. They are also per-

formed periodically to check the stability of the accelerator. If 

such measurements are performed in Oncological center that 

already has the same manufacturer’s accelerator installed, and 

the new accelerator generates the same beam’s, then this is the 

reference point. However, if the first accelerator is installed or 

replaced by another one from other manufacturer, the refe-

rence measurements are missing. In order to facilitate such 

operations, an idea came out to create in the Oncology Center 

- Institute of MSC in Gliwice a database of Varian Medical Sys-

tems accelerators installed in Polish cancer centers. There are 

nine accelerators installed in Gliwice oncology center where 

the first one was launched in 1996. Access to the database is 

via a website. Actually the database contains measurement data 

from six cancer centers and sample data from the Varian web-

site. The program compares dose drops with depth, as well as 

profile functions for open beams and wedge filter beams. User 

can compare stored data in the database with his own measure-

ment data stored on his local computer or server.

Key words: PDG, Prfile function, dosimetric data, measurement 

data comparison.
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Wprowadzenie

Rozwój radioterapii, jaki nastąpił w  naszym kraju w  ostatnich 

dwudziestu latach, związany jest ze wzrostem liczby akcelera-

torów biomedycznych stosowanych w radioterapii. W pierwszej 

połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce działało kil-

ka, dużych jak na tamte lata, ośrodków radioterapii, z  których 

każdy dysponował kilkoma aparatami, przy czym nierzadko 

każdy z tych aparatów był produktem innej firmy, generującym 

inne energie wiązek fotonowych i  elektronowych. Można było 

porównywać spadki dawki w funkcji głębokości (procentowe 

dawki głębokościowe – PDG; ang. Percentage Depth Dose – PDD) 

lub rozkłady dawek w poprzek wiązki (funkcje profilu – FP ; ang. 

Profile Function – PF ) pomiędzy akceleratorami, ale realizowano 

to, aby pokazać różnice pomiędzy nimi [3, 4, 5], a nie, by dążyć do 

uzyskania takich samych rozkładów dawek.

Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, 

kiedy rozpoczęła się wymiana sprzętu w radioterapii na akcelera-

tory nowszej generacji oraz doposażanie ośrodków onkologicz-

nych w nowe aparaty i oprogramowanie. Wówczas pojawiło się 

też pojęcie „linii terapeutycznej” [6], którym określa się wymóg, 

by w danym zakładzie radioterapii wszystkie akceleratory (apara-

ty terapeutyczne) pochodziły od tego samego producenta, były 

połączone siecią informatyczną oraz by były zarządzane oprogra-

mowaniem pozwalającym na przesyłanie wszystkich niezbędnych 

informacji z systemów planowania leczenia do aparatu terapeu-

tycznego czy też symulatora. Daje to możliwość wygenerowania 

wspólnej bazy danych obrazowych i  terapeutycznych dotyczą-

cych pacjenta oraz dozymetrycznych dla stosowanych aparatów.

Dodatkowo pojawił się formalny wymóg (wynikający z  kon-

traktowania procedur z  Kasami Chorych), aby w  zakładzie ra-

dioterapii zainstalowane były co najmniej dwa akceleratory 

zapewniające napromienianie chorych w przypadku awarii jed-

nego z nich [7]. Ten zapis w sposób naturalny spowodował, że 

z punktu widzenia „płynności” pracy najlepiej, aby te akcelerato-

ry posiadały taką samą energię i wydajności, innymi słowy, aby 

były bliźniacze. Pojawiła się zatem konieczność takiego ustawie-

nia parametrów pracy nowo instalowanego akceleratora, aby 

były one zgodne z parametrami akceleratora zainstalowanego 

już wcześniej. Kompatybilność pomiędzy akceleratorami pod 

względem geometrii wiązki, generowanej energii czy też wy-

dajności pozwalała na leczenie chorych na różnych aparatach 

bez konieczności rekalkulacji rozkładu dawki [8, 9]. Taki system 

znacznie ułatwia organizację pracy w  zakładzie radioterapii 

oraz, co bardzo ważne, zmniejsza prawdopodobieństwo po-

pełnienia błędu. Plan leczenia chorego nie musi być przeliczany 

w przypadku zmiany aparatu terapeutycznego [10]. 

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że na przełomie XX 

i  XXI wieku powstały nowe ośrodki onkologiczne, które nie 

dysponowały danymi pomiarowymi, które mogłyby posłu-

żyć jako dane referencyjne. Wraz z  akceleratorem pojawiał 

się również nowy sprzęt dozymetryczny (komory jonizacyjne, 

elektrometry, fantomy pomiarowe), a ośrodek nie dysponował 

„dozymetrycznym” punktem odniesienia. Warto w tym miejscu 

po raz kolejny zwrócić uwagę na fakt, że błąd popełniony na tym 

etapie będzie dotyczył wszystkich chorych, którzy będą napro-

mieniani na tym aparacie w przyszłości [11].

Dlatego pojawił się pomysł, aby utworzyć bazę danych, w któ-

rej znalazłyby się wartości pomiarowe z  różnych ośrodków, 

tak aby każdy mógł porównać zmierzone przez siebie wartości 

z danymi zmierzonymi przez innych użytkowników. Z powodów 

technicznych (m.in. różnice w  formacie danych pomiarowych), 

w bazie danych zebrano dane dotyczące jednej firmy, jednak nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownicy akceleratorów innych 

firm utworzyli własną bazę danych dozymetrycznych. 

Założenia projektu 

Przyjęto podstawowe założenie, że dane dozymetryczne zgro-

madzone w bazie danych nie służą do kontroli ośrodków (odpo-

wiedzialność w tym zakresie ponosi miejscowy fizyk medyczny), 

ale że są one narzędziem dla wykonujących pomiary, które uła-

twi im niezbędną analizę oraz umożliwi porównanie własnych 

pomiarów z  danymi z  innych ośrodków. Dodatkowym atutem 

jest możliwość porównania pomiarów z wykorzystaniem autor-

skiego oprogramowania, które nie jest związane z producentem 

akceleratora. Użytkownicy oprogramowania firmy Varian Medi-

cal Systems dysponują podobnym oprogramowaniem, niemniej 

jednak jego możliwości są ograniczone.

Dane zgromadzone w bazie są anonimowe, a informacje o ich 

pochodzeniu posiada wyłącznie administrator oprogramowania 

– może on je ujawnić wyłącznie na wyraźne życzenie właścicie-

la danego zbioru. Dostęp do samej aplikacji będzie udzielany 

wszystkim zainteresowanym, którzy udostępnią własne zbiory 

wzbogacając tym samym zasoby powstającej bazy. Dane będą 

więc gromadzone w sposób dynamiczny, a do udziału w projek-

cie zaproszone są wszystkie ośrodki, które dysponują akcelera-

torami firmy Varian Medical Systems.

Twórcy oprogramowania zakładają jego sukcesywny rozwój. 

Analizowane będą wszystkie dane dozymetryczne, jakie wyma-

gane są do konfiguracji systemu planowania leczenia Eclipse fir-

my Varian Medical Systems. W pierwszej wersji możliwe będzie 

porównanie „fantomowych” danych pomiarowych w  formacie, 

w jakim są one wprowadzane do systemu planowania leczenia. 

Kolejne wersje oprogramowania umożliwią porównanie danych 

zapisanych w systemie planowania leczenia będących podstawą 

obliczenia rozkładu dawki. 

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia dostępu do bazy danych, 

która została utworzona na serwerze Centrum Onkologii – In-

stytucie MSC. Dostęp do aplikacji musi spełniać wymogi bezpie-

czeństwa, jakie obowiązują w tym zakresie.

Opis aplikacji i dostęp do bazy danych

Aplikacji nadano nazwę „Doses Comparison”. Dostęp do niej 

odbywa się przez przeglądarkę internetową po wcześniejszej 
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konfiguracji bezpiecznego połączenia VPN (ang. Virtual Private 

Network), która może nastąpić po uzyskaniu zgody od admini-

stratora sieci informatycznej Centrum Onkologii – Instytutu MSC 

w Gliwicach. Proces ten jest sformalizowany, ponieważ Instytut 

Onkologii udziela zgody na dostęp do własnych zasobów informa-

tycznych, wobec czego muszą być spełnione wszystkie wymogi 

polityki bezpieczeństwa. Nie jest to procedura wyjątkowa, ten 

sposób dostępu do sieci Instytutu posiadają na przykład firmy 

serwisujące aparaturę zainstalowaną w  szpitalu. Logując się do 

aplikacji klienta sieci VPN, użytkownik podaje swój adres e-mail 

i hasło, a następnie może już swobodnie wpisać do przeglądarki 

adres strony internetowej, na której umieszczona jest aplikacja.

Aplikacja napisana jest w języku „R” [12, 13] dedykowanym do 

zaawansowanej analizy danych i obliczeń statystycznych. Imple-

mentacja sieciowa przygotowana jest natomiast z wykorzysta-

niem frameworku Shiny ( javascriptowej „nakładki” na środowi-

sko „R”) [14].

Pierwsze okno programu dotyczy wyboru parametrów, dla 

których ma być przeprowadzona analiza (Rys. 1). Na kolejnym 

etapie program „pyta” o  wartości szczegółowe – wartość wy-

miaru źródła wiązki oraz interesujący użytkownika zakres prze-

strzenny analizy.

W obecnej wersji programu możliwe jest porównanie rozkła-

dów dawek w  zależności od głębokości (PDG) oraz w  poprzek 

wiązki (funkcje profilu). Są to wartości zmierzone przy pomocy 

fantomu automatycznego, zapisane w bazie danych w formacie, 

w którym są eksportowane do systemu planowania leczenia. Na 

rysunku 2 przedstawiono porównanie danych z  Instytutu On-

kologii w  Gliwicach z  danymi udostępnionymi na stronie inter-

netowej firmy Varian [15]. Różnice pomiędzy tymi pomiarami są 

mniejsze od 2%, a wartość średnia różnicy poniżej 1%. 

Użytkownik może również porównać własne dane, które wy-

słał do wspólnej bazy danych, oraz takie, które ma zapisane na 

lokalnym komputerze, z którego łączy się z aplikacją. Tego typu 

porównania są użyteczne w sytuacji wykonywania pomiarów dla 

nowego akceleratora, w szczególności jeżeli jest to typ akcelera-

tora wcześniej nieużywany w danym ośrodku. 

Program umożliwia również porównanie procentowych da-

wek głębokościowych oraz funkcji profilu, które zostały wyliczo-

ne przez różne algorytmy z danymi pomiarowymi. Warto w tym 

miejscu przypomnieć, że do każdego systemu planowania lecze-

nia muszą być wprowadzone dane pomiarowe, które są podda-

ne procesowi modelowania i w takiej przekształconej formie są 

wykorzystywane przez algorytmy obliczające rozkłady dawek. 

Zgodność pomiędzy danymi pomiarowymi a  wartościami obli-

czonymi powinna być jak największa, ponieważ ma to wpływ na 

wyniki obliczeń rozkładów dawek. W  oprogramowaniu Eclipse 

istnieje opcja („Beam Analysis”) porównania „czystych” danych 

pomiarowych z wartościami, które zostały obliczone („wymode-

lowane” przez algorytm) i są podstawą do wyliczania rozkładów 

dawek przez system planowania leczenia. Opisywany program 

„Doses Comparison” pozwala na porównanie tych wielkości 

(Rys. 3). 

Rys. 1 Wybór parametrów do analizy rozpoczyna się od energii, następnie wyboru 

typu akceleratora oraz wiązki. Wówczas program „podpowiada”, jakie dane są zapi-

sane w bazie danych. Możliwy jest też przegląd drzewa katalogów bazy i wczytanie 

do analizy odpowiednich plików (zakładka „Manual choice”)

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 2 Rozkład dawki w funkcji głębokości (A) dla wiązki X 6MV, generowanej w akceleratorze 

TrueBeam (VMS) zmierzonej w Centrum Onkologii w Gliwicach (czarne kółka) oraz dane „refe-

rencyjne” firmy Varian (www.varian.com). B – różnica procentowa pomiędzy pomiarami. Mak-

symalna wartość różnicy to 2% na głębokości ok. 4 mm, a średniej w całym zakresie to 0,8%. 

Źródło: Opracowanie własne.

Omawiany program ma również możliwość porównywania 

obliczonych przez różne algorytmy danych, na podstawie któ-

rych wykonywane są obliczenia rozkładów dawek. Element 

ten jest istotny wówczas, gdy w ośrodku radioterapeutycznym 

wprowadzany jest nowy algorytm obliczeniowy. To, co można 

zrobić, stosując system planowania leczenia Eclipse, to wyliczyć 

rozkłady dawek i je porównać. Jeżeli pojawią się różnice, to nie 

wiemy, czy są one wynikiem działania nowego algorytmu, czy 

też spowodowane są wprowadzonymi danymi pomiarowymi 
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Rys. 3 Porównanie zmierzonych i obliczonych dawek głębokościowych jest ważnym elementem przygotowania systemu planowania do pracy klinicznej. Większość syste-

mów planowania dysponuje opcją takiego porównania (C i D). Tym niemniej warto sprawdzić te różnice niezależnym oprogramowaniem (A i B). W tym przypadku oprogramo-

wanie Eclipse VMS podaje, że maksymalna różnica pomiędzy pomiarem a obliczeniami jest rzędu 1%, podczas gdy program „Doses Comparison” wskazuje na wartość ok. 5% 

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4 Maksymalne różnice pomiędzy spadkami dawek promieniowania X6MV obliczonych przez algorytmy AAA i Acuros firmy Varian Medical Systems są rzędu 2%, różnica 

średnia, w całym analizowanym zakresie – poniżej 0,4%

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 5 Spadki dawki z głębokością dla wiązek X6 MV, kolor czarny przedstawia wiązkę z filtrem wyrównującym, a czerwony bez filtra wyrównującego

Źródło: Opracowanie własne.
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[16]. Na rysunku 4 pokazano różnice pomiędzy algorytmami 

AAA i Acuros (VMS) [17] dla procentowych dawek głębokościo-

wych wiązek fotonowych 6 MV (pole 10 x 10 cm). 

Jeżeli dysponujemy wiązkami fotonowymi 6 MV z filtrem wy-

równującym i bez filtra wyrównującego FFF (free flatness filter), 

warto sprawdzić różnice w procentowej dawce głębokościowej. 

Na rysunku 5 przedstawiono wartości procentowej dawki głębo-

kościowej dla wiązek X6MV oraz X6MVFFF. Pomimo że mówimy 

o wiązkach o tej samej maksymalnej energii (6 MeV), to funkcje 

PDG „wyraźnie” się różnią. Wiązka z filtrem wyrównującym jest 

„bardziej” utwardzona, co oznacza, że widmo energetyczne 

przesunięte jest w kierunku wyższych energii – filtr wyrównują-

cy zaabsorbował niższe energie widma. 

Podsumowanie

Dotychczas w  bazie danych zebrano dane z  6 ośrodków onko-

logicznych, które stosują akceleratory firmy Varian Medical Sys-

tems typu Clinac, TrueBeam i Edge. Nie są to dane dozymetrycz-

ne dla wszystkich akceleratorów zainstalowanych w  polskich 

ośrodkach radioterapeutycznych, tym niemniej baza stale się 

powiększa. Przedstawione oprogramowanie jest ciągle rozbu-

dowywane i stanowi przydatne narzędzie dla fizyków korzysta-

jących z akceleratorów firmy Varian. Funkcjonalności przedsta-

wionej aplikacji są szczególnie istotne dla „nowych” ośrodków 

oraz tych, które wprowadzają nowe typy akceleratorów np. 

z wiązkami bez filtra wyrównującego. 

Ujawnienia:

Krzysztof Ślosarek – Konsultant Naukowy firmy Varian Poland
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SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
IOR, ORP, OA

http://szkolenia.ifj.edu.pl

SZKOLENIA

 Inspektor Ochrony Radiologicznej 
w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie  
w celach medycznych, szkolenia typu: R, S 
 

 Ochrona Radiologiczna Pacjenta  
LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN,LRT 
 

 Operator Akceleratora 
typu A-A i S-A 

31-342 Kraków
e-mail: szkolenia@ifj.edu.pl
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