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Гарантія якості променевої терапії 

 Система гарантії якості променевої терапії 
охоплює весь процес лікування пацієнтів і містить: 

 контроль процесу супроводу пацієнта через 
відділення променевої терапії; 

 контроль якості обладнання;  

 контроль якості підведення дози; 

 підготовка та вдосконалення кваліфікованих 
спеціалістів ;  

 забезпечення фахівців керівними правилами по її 
практичній реалізації.  



Головною метою 
медичного закладу є 
надання якісного ліку-
вання пацієнту. Тому 
найбільшому контролю 
повинні підлягати 
процеси,  що 
безпосередньо або 
упосередковано 
пов’язані з лікуванням. 
Одним з документів, що 
описує даний процес, є 
маршрут пацієнта з 
детальним описом 
кожного кроку. 



Іммобілізація 
пацієнта КТ/МРТ 
сканування 

Визначення мішеней 
та органів ризику 

Створення 
лікувального плану 

DQA 
IGRT 

Лікувальний процес 

Проведення 
лікування 



Контроль позиціонування 
        Для закладу варто модифікувати карту 
пацієнта, та/або внести можливість фіксації 
положення пацієнта відповідно до умов та 
наявних фіксуючих пристроїв закладу. 



Контроль якості КТ 
Контроль якості можна 
проводити відповідно до 
рекомендацій Quality 
assurance for computed-
tomography simulators and 
the computed tomography-
simulation process: Report 
of the AAPM Radiation 
Therapy Committee Task 
Group No. 66 
AAPM REPORT NO. 39 
Необхідно визначитись з 
процедурами відповідно 
до наявного 
дозиметричного 
обладнання  
 

 
 
 



Контроль якості КТ 

 
 
 



Контроль якості КТ 

 
 
 

- Якість зображень 
- Геометричні  
параметри  
-CT to ED або  
CT numbers [HU]  
to mass density  
[g/cm3] 
 
 



 IVDT конвертує числа CT *HU+ в густину 
(електронну або фізичну) *g/cm3+  

 

СТ to ED  
 



CT зображення  містять дані електронної щільності тканини 
(HU) необхідні для розрахунку розподілу дози у тілі пацієнта.  
 

HU=,(μtissue-μwater)/μwater)}x1000  
 

Значення HU залежить від: 
• kV 
• Товщина зрізу 
• Pitch 
• Cтрум трубки 
• Розмір  
• Позиція 
• Глибина  
 



Система оконтурювання 
Контроль якості 

 Передумовою процесу оконтурювання та планування лікування є 
перевірка характеристик зображення, що повинні відображати реальну 
геометрію пацієнта, тобто можливі спотворення повинні бути зведені до 
мінімуму. Крім того, точність кореляції залежить від правильного функціонування 
програмного забезпечення для реєстрації мультимодальності - злиття зображень.  
Відповідні тести є незамінними перед першим застосуванням.  
 Фантом для тестів з мультимодальними зображеннями може складатися 
з циліндрів PMMA, що містять менші порожні циліндри, які можуть 
використовуватися як маркерні структури. 
 В першу чергу потрібно перевірити співпадіння розмірів (виміряних в 
програмі і реально виміряних/відомих) в центрі і на краях в площинах sagittal, 
coronal і oblique та правильності орієнтації положення об’єкта в програмі. 
 Зробити КТ фантома з різними орієнтаціями, які використовуються 
клінічно (head first, feet first, prone, supine, left і right сторони). Імпортувати файли 
в програму і перевірити точність /відповідність орієнтації пацієнта.  
Фантом необхідно належним чином позначити. 
 Перевірити, що товщина сканів отриманих в системі оконтурювання 
відповідає заданій при скануванні. 
 Зробити протокол і занести до нього результати. 



Система оконтурювання/Система 
дозиметричного планування. Контроль якості 

 Після завершення створення контурів необхідно перевірити візуально, чи 
вся інформація передається коректно в систему дозиметричного планування!  Чи 
не змінюється положення контурів відносно референсного зображення і відносно 
інших контурів. Така ситуація може спостерігатись при передачі даних з окремого 
ПЗ для оконтурювання до ПЗ TPS. 
 Контроль ПЗ TPS можна проводити відповідно до рекомендацій 
виробника та документів, аналогічних до показаних нижче: 
  
  
 



 Перед початком планування обов’язковим є отримання чіткого 
завдання від лікарів. З цією метою варто модифікувати променеву карту 
пацієнта, навіть якщо присутня локальна програма, що це контролює. 
 
 

Припис дози 



 Для створення плану дистанційної променевої терапії, лікарем формується в 
письмовому вигляді завдання на планування, у якому вказуються: доза, визначена 
для мішені, режим фракціонування та обмеження доз на органи ризику,  
відповідними до діючих локальних протоколів. 
 Тривалість процесу планування залежить від об’єму, складності, методу та 
апарату дистанційної променевої терапії. 
 Метою створення плану є прорахунок розподілу дози у тілі пацієнта, який би 
відповідав вимогам до опромінення мішені та не перевищував толерантних доз для 
критичних органів. Після завершення планування, план (один або декілька варіантів ) 
обговорюється з лікуючим лікарем.  
 
 

 
  

Створення плану дистанційної 
променевої терапії 

Лікар з фізиком оцінюють 
прийнятність  плану з точки зору 
якості дозового розподілу 
(конформність та однорідність 
розподілу, гістограми доза-об’єм, 
захист органів ризику тощо). 
Якщо план  задовольняє  вимоги 
лікуючого лікаря, він  підтверджує 
план в TPS  власним  
електронним підписом.  



Розробка документу,  
який описує всі стадії 
створення, оцінки, вимог, 
прийняття, затвердження 
і перевірки лікувальних 
планів.  



 Результати отриманих планів та їх перевірки заносяться 
до променевої карти пацієнта. Паралельно в карту вноситься 
звіт плану з TPS, в якому відображено DVH та дози на органи в 
числовому вигляді. 



 DQA полягає у перевірці правильності 
відтворення терапевтичним апаратом 
затвердженого лікарем плану опромінення, 
створеного фізиком у систем планування. 
 Для цього в системі планування 
променевої терапії (TPS) створюється гібридний 
план, в якому зображення пацієнта замінюється 
на КТ твердотільного  фантома з матрицею або 
плівкою. Розраховується, яким є 3D розподіл 
дози у фантомі,якщо його опромінити за планом 
пацієнта. 

Проведення процедури гарантії 
якості підведення дози 



 Отриманий розрахований розподіл дози та 
план опромінення передаються для аналізу з 
використанням дозиметричного програмного  
забезпечення. 
 Фантом виставляють на процедурний стіл 
за лазерами у положення, задане гібридним 
планом, матрицю (при наявності) під'єднують до 
комп'ютера з ПЗ, запускають ПЗ, вводять 
необхідні калібровочні коефіцієнти для матриці, 
у разі необхідності проводять процедури 
обнулення, прогріву, калібровки матриці. Далі 
знімають дозу. 

Проведення процедури гарантії 
якості підведення дози 



Gamma 3D parameters  
2% (3%) - distance 
2 mm (3mm) – dose difference 

Plan is acceptable - 95%-100% 



 В зв’язку з модифікацією компонентів, можливими 
несподіваними поломками елементів або дисфункціями чи 
неправильною роботою електронних систем, якість роботи 
обладнання і, як наслідок, діагностики та лікування може з часом 
знизитись.  
 Для забезпечення якісної роботи апаратів в кожному 
закладі необхідно вводити програму контролю якості. 
  Для лінійних прискорювачів, процедури контролю та їх 
частота ґрунтуються на загальнодоступних опублікованих 
інструкціях та рекомендаціях.  
International standards on safety and performance guidelines 
– IEC 60601-2-1, Safety standard for medical accelerators 
– IEC 976 and IEC 977, Medical Linac, Performance Declaration and 
Recommendations 
– IAEA-TECDOC-1040 контроль якості в радіотерапії 
– TG 142 QA of medical accelerators 
– Специфікації виробника та рекомендовані QA тести 
– Прийомні протоколи замовника (CAT) 
– Посібники з технічного обслуговування обладнання 



 Також існують тести щодо додаткових аксесуарів, 
(багаторівневі коліматори, динамічні клини, інше).  
 Що стосується цифрових систем візуалізації, широко 
використовуваних для тривимірної дозиметрії, то тести якості 
зображень та контроль геометрії повинні проводитися з 
фантомами. Для портальних зображень також пропонується 
ввести програму забезпечення якості. Сувора та повна 
програма контролю якості має важливе значення для 
забезпечення якості та безпечності лікування. 
 Регулярний контроль лінійного прискорювача є одним з 
важливих компонентів програми якості закладу. Періодичні 
тести, які вона містить, повинні підлягати постійній 
модифікації, перегляду та адаптації до умов та методик 
лікування. Тести та вимірювання повинні бути достатньо 
чутливими та точними. Аналіз варіацій вимірювань з часом є 
об'єктивним критерієм якості. 



Документи, що регламентують 
процедури з КЯ Elekta Synergy 
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 Процедури контролю якості формуються на базі рекомендацій 
виробника та інших загальних документів Customer Acceptance Tests 
(як прискорювача, так і обладнання, що використовується для IGRT). 
IAEA TRS-398,  TG-51, рекомендації від виробника TPS по збору 
дозиметричних даних для внесення в TPS (Beam data collection 
recommendations), Postmodelling adjustment of MLC parameters, вимоги 
до періодичних тестів та інші. 
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Postmodelling adjustment of MLC 
parameters 
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Postmodelling adjustment of MLC 
parameters 
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 Розробити програму контролю якості відповідно до 
наявного обладнання та рекомендацій виробника. 

Програма контролю якості 
Elekta Synergy та Tomo HD 



Інструкції проведення КЯ  
Elekta Synergy та Томо HD 
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 Затвердити план та графік проведення процедур з КЯ 

План та графік проведення 
процедур з КЯ Elekta Synergy 



1. Перевірка характеристик системи радіаційної безпеки. 
 Перевірка інформаційних систем.  
 Перевірка дверних блокувань на вході в процедурне 
приміщення.  
 Перевірка систем телевізійного спостереження та 
гучномовного зв’язку. 
 Перевірка системи механічної безпеки пацієнтів.  
2. Перевірка дозиметричних характеристик.  
 Перевірка статичної потужності дози (Daily Static 
Output Constancy Check).  
 

Щоденні тести 



3. Перевірка роботи XVI ( x-ray volumetric imaging). 
4. Перевірка роботи iView (portal imaging system).  
 

Щоденні тести 



 Перед проведенням місячного контролю характеристик 
прискорювача обов'язковим є проведення тестів, які передбачені 
щоденним контролем характеристик. 
1. Перевірка геометричних параметрів прискорювача: 
 - перевірка нульового положення гентрі; 
 - перевірка нульового положення коліматора. 
2. Перевірка параметрів пристроїв, які використовуються під час 
укладки пацієнта: 
 - перевірка горизонтального положення деки лікувального 
столу при його зміщенні та перевірка гальм. 
 - перевірка величин зміщення деки лікувального столу. 
3. Перевірка характеристик системи керування прискорювача: 
 - перевірка кутів ротації, які задаються системою керування; 
 - перевірка розмірів полів, які задаються системою керування. 
4. Перевірка дозиметричних характеристик: 
 - перевірка статичної потужності дози.  

Щомісячні тести 



Квартальні тести 
1. Перевірка геометричних параметрів прискорювача:  
1.1. Перевірка встановлення нульового положення механізму 

діафрагми;  
1.2. Перевірка позиції механічного ізоцентру: 
а) перевірка позиції механічного ізоцентру під час ротації гентрі.  
б) перевірка позиції механічного ізоцентру під час ротації коліматора. 
2. Перевірка системи керування: 
2.1. Перевірка розміру поля, яке задається системою керування 
2.2. Перевірка розмірів світлового поля відносно показників центра 
поля   
 

 
 
 



3. Перевірка дозиметричних характеристик: 
3.1. Перевірка статичної потужності дози. Потужність дози фотонів. 
3.2. Перевірка статичної потужності дози. Потужність дози     
        електронів.  
3.3. Симетрія та флатність пучка.  

Квартальні тести 



Перед проведенням робіт попередньо провести всі процедури з 
квартального тесту 
 1 Перевірка індикатора SSD 
 2 Контроль геометричних характеристик полів опромінення  
 2.1 Контроль кута нахилу гантрі 
 2.2 Контроль кута повороту коліматора 
 2.3 Контроль положення центраторів 
 3 Тест якості зображення на iViewGT ™ 
 4 Тест системи XVI 
 4.1 Тест якостіі 2D зображення XVI при низькому контрасті 
 4.2 Тест роздільної здатності 2D зображень 
 4.3 2D геометрична точність співпадіння центрів 
 5 Тести точності руху стола під контролем Table Move Assistant 
 6 Перевірка 3D візуалізації XVI/Тести роздільної здатності 3D 
просторових зображень  
 
 
 

Річні тести 



 
 

 
 

AutoCAL 
Річні тести 



 
 

 
 

 
 

Перевірка дозиметричних характеристик. Перевірка параметрів 
фотонних полів. Зняття профілів.  

Річні тести 



 
 

 
 

 
 

Перевірка флатності (площинності) та симетрії фотонного пучка  
 

Геометрія вимірювань: 
Гантрі 0° (±0.1°).  Коліматор 0° (±0.1°). SSD 90 cm. Глибина детек-
тора 10 cm (±0.5 mm). Зняти поздовжній та поперечний профілі, а 
також діагоналі полів 10х10 та 30х30. Розрахувати флатність та 
симетрію. Порівняти з референсними та чи відовідають вимогам. 

Річні тести 



 
 

 
 

 
 

 Тест якості фотонного пучка (проникаючої здатності), 
визначення ціни MU фотонного пучка  
 
 

Річні тести 



 
 

 Результати перевірок заносяться у відповідні протоколи. 
Інформація про проведення процедури заноситься в журнал 
дозиметричних вимірювань. Всі документи підписуються 
особою або групою осіб, які провели роботи. 

Протоколи КЯ 



 QA reports for helical TomoTherapy 
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Затвердити план та графік проведення процедур відповідно до 
наявного обладнання та рекомендацій виробника. 

План та графік проведення 
процедур з КЯ ТomoHD 



 TomoTherapy Quality Assurance (TQA)  

 Програма TQA призначена для моніторингу 
змін параметрів функціонування системи, який 
дозволяє заздалегідь виявити ознаки того, що 
система потребує технічного обслуговування або 
дозиметричної перевірки. Крім того, додаток TQA 
може використовуватися в повсякденних 
обов'язкових процедурах контролю якості, 
необхідних для підтвердження правильності 
дозиметричних параметрів при виконанні 
лікувальних процедур на системі променевої терапії 
TomoTherapy. 
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 TomoTherapy Quality Assurance (TQA)  



   Basic Dosimetry 

 

 

 

 System Monitor 

 

 Static Step Wedge 

 
 Helical Step Wedge 

 

 LINAC Transverse Alignment 

 

 LINAC Longitudinal Alignment 

 

 Field Width 

 

 TomoTherapy Quality Assurance (TQA)  



 TomoTherapy Quality Assurance (TQA)  



Basic Dosimetry 
 

 TomoTherapy Quality Assurance (TQA)  



Щоденні тести  
 5 min. warm up 

 Airscan 

 Модуль Basic Dosimetry додатка 
TomoTherapy Quality Assurance (TQA) 

 Контроль ініціалізації червоних лазерів 

 Перевірка статичної потужності дози та 
контроль зміщення червоних лазерів. 
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Візуальна 
перевірка 
зміщення 
червоних 
лазерів 

відносно 
зелених на 

задану 
відстань 
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Перевірка стабільності статичної 
потужності дози 

 
 

 SAD 85 cm 
 Розмір поля 5x40 cm2 

 Перевірка проводиться  
в Virtual Water Phantom 

 Камера Exradin A1SL на 
глибині 10cm 
TomoElectrometer 
 



Обрахунок дози та поправки 

• Reference Conditions 
– SSD 85cm 
– Field Size: 5x10 cm2 

 Alfonso et al. A new formalism for reference dosimetry 
of small and nonstandard fields  

 Med.Phys. 35 (11), November 2008 

 

Thomas et al. A Monte Carlo derived TG-51 equivalent calibration for helical tomotherapy 
   Med. Phys. 34 (6) 2005 



Обрахунок дози 
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Отримані дані 
вносяться в 
документ та 
аналізуються 



Тижневі тести  

Калібрування чисел КТ 

Модуль Step Wedge Static (TQA) 

Модуль Step Wedge Helical (TQA) 

Перевірка статичної потужності дози, 
енергії 

Ротаційний вихід в точці, доза за 
сканування 
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Калібрування чисел КТ 

 Для реконструкції нових зображень КТ та 
обрахунку дози по MVCT використовуються 
значення калібрування CT number calibration.  
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Модулі Step wedge static та  
Step wedge helical (TQA) 

    Модулі Step Wedge (TQA) передбачають 
оцінку параметрів випромінювання за 
допомогою опромінення алюмінієвого 
еталона чутливості під незмінним кутом. 

    При виконанні  

процедури дані 

автоматично  

обробляються  

в додатку TQA. 
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TQA Step wedge тести 
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TomoTherapy Quality Assurance (TQA)  
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TomoTherapy Quality Assurance (TQA)  



Перевірка статичної потужності дози в 3 
точках та енергії 

 
 

 SAD 85 cm 
 Розмір поля 5x40 cm2 

 Перевірка проводиться  в 
Virtual Water Phantom 

 Камери Exradin A1SL на 
глибині 1,5; 10 та 20 cm та 
референсна. 

 TomoElectrometer 
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Отримані дані 
аналізуються 
та заносяться 
до протоколу. 

59 



Щомісячні тести 
Дозиметричний тест TomoPhant + MVCT 

doses 

Контроль якості MVCT зображення 

Модуль TQA Field Width (Поздовжній 
профіль) 

Перевірка руху столу 

Перерване лікування 
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Дозиметричний тест  
Тomophant + MVCT doses 

• Метод випробування: дози в точках в 
оптимізованих планах  TomoHelical  для 
Cheese phantom порівнюються з 
результатами вимірювання іонізаційними 
камерами при реальному опромінюванні 
фантома (імітація лікування). 

• Мета: Перевірити дозу розраховану 
системою планування, а також налаштувати 
вихід дози системи при необхідності. 
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Дозиметричний тест  
Тomophant + MVCT doses 
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Дозиметричний тест  
Тomophant + MVCT doses 



Контроль якості MVCT зображення 
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Візуальний контроль  
геометричних  
спотворень, роздільної  
здатності, контрастності 



Модуль TQA field width  
(поздовжній профіль) 

• Мета: Модуль Field Width використовує 
топографічну процедуру для зняття 
поздовжнього профіля поля випромінювання. 

• Дані збираються за допомогою зовнішнього 
обладнання (суть тесту в тому, що іонізаційна 
камера поміщена в пластину твердої води і 
разом з нею проходить через пучок, збираючи 
дані для аналізу), а потім завантажуються в 
додаток TomoTherapy Quality Assurance (TQA). 
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Модуль TQA field width  
(поздовжній профіль) 



Перевірка руху столу 
перерване лікування 

 Перевірка узгодження між фізичними 
відстанями пройденими столом і 
цифровою індикацією виконується з 
допомогою лінійки. 

 Порівнюються в Verisoft дані з 
матриці, отримані при  перерваній та 
неперерваній процедурах. Відхилення не 
повинно перевищувати 3% по дозі та 1 мм 
по відстані. 
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Вирівнювання джерела по осі X відносно MLC. 

Вирівнювання джерела по осі Y відносно шторок. 

Розходження пучка по осі Y/Положення Y-шторок 
відносно площини обертання. 

Аналіз центру обертання гентрі. Твіст Тест. 

Контроль позиції лазерів. 

Перевірка положення стола. 

Контроль Cobra Motion. 

Відповідність фізичних відстаней пройдених 
столом та цифрової індикації. 
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Річні тести 



Річні тести 



Архів 



Свідоцтво про відповідність системи 
вимірювань вимогам ДСТУ ISO 

10012:2005 
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Це свідоцтво підтверджує  
компетентність підрозділу  
(і дає право!) щодо прове-
дення дозиметричних вимі-
рювань різного типу, в тому 
числі проводити радіацій-
ний контроль на робочих 
місцях персоналу. 



72 

ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!!! 


