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Helical tomotherapy (HT) та VMAT – відмінності, що забезпечують якість.
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Сучасний рівень еволюції технічного забезпечення радіаційної онкології 
характеризується використанням у клінічній практиці прискорювачів нового покоління, що 
дозволяють фокусувати пучки іонізуючого випромінювання з точністю до мм і 
опромінювати пухлину в режимі просторово-часової модуляції. Для забезпечення високої 
якості лікування пацієнтів використовуються різні методи та підходи, такі як IMRT, VMAT, 
HELICAL TOMOTHERAPY (HT), IGRT та інші. 

Дані методи забезпечують максимально точну відповідність форми розподілу 
приписаної дози тривимірним контурам пухлини за рахунок модулювання пучка та 
контролю інтенсивності випромінювання. 

Однак їх реалізація вимагає значно більше часу в порівнянні з 3D на створення та 
перевірку якості і відповідності всіх параметрів, адже необхідно переконатися, що всі дані 
плану правильно передаються з системи планування лікування в терапевтичний апарат, та
що АДТП здатний відтворити дану процедуру з високою точністю.

Техніка HT в світі є доступною протягом багатьох років, техніка VMAT появилась 
відносно недавно як більш швидке та, для деяких локалізацій, більш ефективне лікування. 
Розкривши сильні та слабкі сторони як VMAT, так і HT, лікарі використовують різні 
відмінності кожного з методів для лікування конкретних пухлин та локалізацій.

Мета роботи 
Поверхнево розглянути особливості методів VMAT і HT та порівняти їх.
Методи і матеріали
На базі УЦТ використовується два лінійних прискорювачі-Tomotherapy Tomo HD (з 

можливістю реалізації MVCT сканування та спіральних і, за необхідності, статичних полів 
опромінення) та Elekta Synergy (із швидким 160 пелюстковим коліматором Agility та можливістю
XVI сканування пацієнта в реальному часі), що в комплексі дозволяє реалізувати дозиметричні 
плани різної складності. Для оконтурювання та розрахунку дозиметричних планів 
використовується відповідно ПЗ MIM Maestro, TomoTherapy TPS 5.1.1.6 та Monaco TPS 5.11.

Результати та обговорення
HT та VMAT - два популярних методи променевої терапії з модульованою інтенсивністю 

(IMRT), що використовуються для лікування пухлин складних конфігурацій. 
Обидва способи забезпечують високу точність опромінювання, з якою можна лікувати 

пухлини, які в тому числі знаходяться поблизу та навколо критичних органів.
Основною різницею між методами є їх технічна реалізація. 

HT реалізує лікування подібно до комп'ютерного томографа. Віяльний пучок «fan beam» 
робить багато оборотів навколо пацієнта, в той час коли пацієнт зі столом рухається зі сталою 
швидкістю через отвір гентрі, а пелюстки бінарного модулятора відкриваються та закриваються,
модулюючи пучок. При VMAT з широкого конічного пучка за допомогою  «шторок» та 
багатопелюсткового коліматора формуються набори сегментів поля, які забезпечують дозний 
розподіл в мішені.
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 Зазвичай для реалізації VMAT необхідно 1-2 обороти гентрі, а стіл із пацієнтом взагалі не
рухається. Ця відмінність між технологіями впливає на тривалість процедури. VMAT - це дуже 
швидке лікування, тривалістю менш ніж дві-три хвилини.

Однак HT, вимагаючи більше часу на доставку дози через використання великої кількості
оборотів, в певних випадках може забезпечити кращий дозний розподіл і вищі градієнти доз.

Хоча часто VMAT та HT можуть використовуватися взаємозамінно, існують складні  
випадки, коли завдяки технічним відмінностям певний метод лікування стає більш ефективним.

У випадку центрально розташованих пухлин передміхурової залози, у гінекологічних 
випадках та ін., багато лікарів віддають перевагу VMATу, як швидкому і якісному методу, при 
якому можна ефективно та швидко доставити дозу в мішень, забезпечивши її хороший 
розподіл.

Проте, коли VMAT застосовується до складних випадків, перевага ефективності може 
втрачатися. При VMAT у складних випадках, як наприклад голова і шия, потрібно зробити кілька
оборотів гентрі, і тоді вже час лікування може бути співмірним з часом HT. При чому дозний 
розподіл може програти  в однорідності та конформності.

При опроміненні довгих мішеней з допомогою HT відсутнє «стикування» полів, що, 
відповідно, означає відсутність ризику появи «холодних» та «гарячих» зон.  Цей метод може 
забезпечити вищу ступінь модуляції інтенсивності і дозволяє досягти більш складного розподілу
доз (система практично завжди дозволяє забезпечити максимально однорідне покриття 
мішені). Таким чином, хоча метод HT є більш повільним, але може бути кращим в лікуванні 
складних пухлин та довгих мішеней. Однак для компенсації інтер- та інтрафракційних рухів при 
використанні HT необхідно робити більші запаси на мішень, а отже можуть опромінюватися 
більші об’єми здорових тканин.

VMAT, за умови використання методик опромінення при контролі дихання та візуалізації 
(XVI/Symmetry), буде кращим для опромінення мішеней, позиція яких залежить від дихання, 
завдяки високій швидкості доставки дози. Відступи на PTV залежать від конкретно вибраного 
методу і в певних випадках можуть бути «умовно співмірними» з відступами на «малорухомі» 
об’єкти.

Переваги додаткового використання XVI Symmetry та 4D CT:
•  за умови використання 4D CT, забезпечуэться можливість отримання точної 

траєкторії руху пухлини для спокійного дихання, що веде до зменшення об’єму ITV (при 
розрахунку плану нема крайніх положень вдох/видох). Однак даний підхід можна 
реалізовувати за умови забезпечення можливості відслідковування реального руху пухлини 
перед кожною процедурою. Саме таку можливість забезпечує функція XVI Symmetry;

•  при використанні “найчастіших позицій” мішені (tme  eighted average positon)  
об’єм опромінення може бути ще меншим, і в парі з щоденним використанням  XVI Symmetry 
забезпечується максимальне збереження навколишніх тканин.

Висновки
Методики HT та VMAT не є абсолютно взаємозамінними, однак для переважної  частини 

локалізацій обидва підходи дають хороші результати.
Перевагу HT можна надавати у випадках, коли необхідно опромінити  довгі, складні 

мішені, забезпечити високі градієнти доз і реалізувати техніки SIB, H&N, локалізації, де є висока 
необхідність захистити критичні органи, що знаходяться в близькій до мішені позиції.)

Переваги VMAT (особливо у комбінації з методами візуалізації XVI/Symmetry), завдяки 
високій швидкості донесення дози, є беззаперечними для реалізації опромінення рухомих 
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мішеней та у випадку необхідності «швидкого» лікування. Окремо необхідно виділити переваги
при опроміненні молочної залози, так як в цьому випадку вдається максимально захистити 
тканини легень та серця, що є дуже важливим у довгостроковій перспективі.

При використанні сучасного обладнання та програмного забезпечення спеціалісти УЦТ 
мають змогу надавати пацієнтам максимально якісне лікування з індивідуальним підходом, а, 
отже, забезпечити високу якість життя.


