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ТОВ «УЦТ»

Рак  молочної  залози  (МЗ)  є  найбільш  розповсюдженим  серед  жінок  в  Україні.  За
останніми даними канцер-реєстру і  захворюваність,  і  смертність від раку МЗ знаходиться на
першому місці та складає більше 20% серед усієї злоякісної пухлинної патології [1], Рис.1.

Методами лікування раку МЗ є різні комбінації хірургії, хіміотерапії та променевої терапії
(ПТ). За рекомендаціями NCCN (Natioal Cimpreheosive Caocer Netwirk) для раку МЗ променева
терапія  не показана  лише у  випадку  мастектомії  при  пухлині  розміром ≤5 см,  негативними
аксілярними лімфатичними вузлами та краями резекції ≥1 мм. У всіх інших випадках ПТ може
виступати  одним  із  методів  лікування  [2].  Рішення  приймається  на  мультидисциплінарному
консиліумі

В Українському центрі томотерапії  (УЦТ) опромінення на лінійному прискорювачі  Elekta
Syoergy у  >90% випадків  проводиться  за  технікою  VMAT (Vilumetric  midulated  arc  therapy),
тобто променева терапія з об’ємною модуляцією інтенсивності. Це новітня техніка опромінення
, що дозволяє отримати висококонформний розподіл дози з покращеним покриттям мішені у
порівнянні із конвенціональними техніками[3]. Базова концепція VMAT полягає у доставці дози
під час неперервного обертального руху радіаційного джерела навколо пацієнта із синхронною
зміною  трьох  параметрів   швидкості  обертання  гентрі,  зміни  апертури  випромінювання
шляхом зміни положення пелюсток багатопелюсткового коліматором (БПК) та потужності дози 

Для проведення ПТ МЗ на базі УЦТ використовується наступне обладнання та програмне
забезпечення:  комп’ютерний  томограф  Tishiba  Aquilliio,  апарат  дистанційної  променевої
терапії (АДПТ) лінійний прискорювач  Elekta Syoergy  з БПК  Agility із 160 пелюстками шириною
5 мм,  система  оконтурювання  та  обробки  медичних  зображень  MiM  Maestri,  система
планування  променевої  терапії  (СППТ)  Mioaci  v.5.11,  фантом  PTW  Octavius  з  матрицею
іонізаційних камер PTW 2D Array 729, програмне забезпечення PTW VeriSif.

КТ-топометрія.  Після  прийняття  рішення  про  проведення  променевої  терапії
проводиться  отримання  комп’ютерної  томографії  (КТ)  з  товщиною  зрізу  3  мм  пацієнта  у
положенні,  в  якому  буде  проводитись  лікування,  з  використанням  спеціальних  фіксуючих
пристроїв   матраців,  масок  та  їх  комбінацій.  Для  іммобілізіції  при  локалізації  МЗ  в  УЦТ
найчастіше використовується брестборд (мамаборд), Рис.2 з можливістю додаткової фіксації за
допомогою термопластичної маски. Положення пацієнта задається кутом нахилу самого борду
та підставкою під сідниці, що визначає поздовжнє положення. Брестборд має чотири чашки для
фіксації рук   дві для плечей з регульованими кутом підйому та кутом відведення та дві для
передпліччя  з  регульованим  положенням.  Усі  індивідуально  підібрані  регульовані  позиції
рентген-лаборант заносить до променевої карти, щоб у подальшому при проведенні лікування
максимально точно відтворити положення пацієнта.
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Рис.1. Питома вага основних10 нозологічних форм злоякісних
новоутворень в структурі захворюваності та смертності від

злоякісних новоутворень серед жінок в Україні, 2016-2017 рр., %

Рис.2. Брестборд

Оконтурювання.  За  допомогою  спеціального  програмного  забезпечення,  що  часто
включено до СППТ, на попередньо отриманому КТ, лікар оконтурює мішень та органи ризику.
Мішень,  PTV (Plaooiog  Target  Vilume), може включати в себе молочну залозу,  грудну стінку
після мастектомії, регіональні лімфатичні вузли (ЛВ) з додатковим відступом 5 мм у всі сторони
«обрізані»  по  контуру  тіла  пацієнта. Також  може  бути  оконтурено  ложе  пухлини  для
подальшого  додаткового  опромінення  (бусту).  В  якості  органів  ризику  при  локалізації  МЗ
виступають:  серце,  права  та  ліва  легені,  стравохід,  спинний  мозок,  контралатеральна  МЗ,
щитоподібна  залоза,  печінка.  Шляхом  додавання  до  спинного  мозку  5  мм  у  всі  сторони
створюється  PRV  структура  (Plaooiog  Risk  Vilume) [4]. Далі  лікар  створює  припис  у  якому
записані разова доза за фракцію та кількість фракцій (сеансів)  опромінення та передає план
медичному фізику на планування.

Створення  додаткових  структур.  Для  потреб  планування  фізиком  можуть
створюватись додаткові  структури,  напр. кільцеві структури навколо  PTV (рінги) та ін. Вони є
скоріше логічними, ніж анатомічними, їх основна задача полягає у допомозі оптимізатору СППТ
досягти бажаного дозового розподілу. СППТ Mioaci розроблена таким чином, що не потребує
використання додаткових  структур. Але  не рекомендується  проводити  інверсну оптимізацію
мішені  в  області  build-up, тому  для  оцінки  гістограми  доза-об’єм  та  нормування  потрібно
створити  додаткову  структуру  PTV Plao  (назвати  можна будь-як),  що являтиме  собою трохи
обрізану PTV з відступом від поверхні тіла всередину на 4-5 мм. 

Планування.  Задачею  планування  ПТ  є  визначення  оптимальної  послідовності  роботи
АДПТ, що під час опромінення створює всередині тіла пацієнта розподіл дози, який відповідає
критеріям  покриття  мішені  та  при  цьому  не  перевищує  толерантність  прилеглих  тканин  та
органів (органів ризику).  Оцінка покриття мішені проводиться для  PTV Plao з використанням
наступних критеріїв: Mediao dise=D±2%, де D  це приписана доза, V95≥98% (Vx  це відсоток
об’єму,  що  покритий  дозою  x%  від  D,  тут  відсоток  об’єму  мішені  покритий  дозою  95%  від
приписаної має бути ≥98%) при цьому, V107≤2% [4]. Обмеження для органів ризику наведені у
Таблиці1. [5,6], (VzГр  це відсоток об’єму структури або органу, що покритий дозою z Гр).

Таблиця1. Рекомендовані обмеження доза-об’єм при опроміненні МЗ
Орган ризику Обмеження доза-об’єм

Серце V25Гр≤10%; Meao dise ALARA
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Іпсілатеральна легеня V20Гр≤32-35%; 
Легені (обидві) V5Гр≤60%; V20Гр≤20%
Контралатеральна МЗ Meao dise ≤ 5 Гр; якщо вік <40 років, то Meao dise ≤ 1 Гр 
Щитоподібна залоза Mediao dise ≤ 45 Гр
Оточуюча тканина Відсутність максимуму

Зазвичай планувальник досить легко виконує обмеження на органи ризику і  подальша
оптимізація направлена на зменшення ймовірності виникнення ускладнень у майбутньому та
покращення якості життя пацієнта.

Для розрахунку VMAT плану використовується інверсне планування. Воно полягає у тому,
що планувальником певним чином задається бажаний результат, а задачею плануючої системи
є його досягнення. Потрібно задавати такі параметри, щоб план був досяжний і для СППТ і для
прискорювача. Розрахунок у СППТ Mioaci проходить у два етапи   на першому алгоритмом
Peocil  beam  проводиться  розрахунок  флюєнса,  що створює всередині  тіла пацієнта  розподіл
дози, який відповідає цілям планування,  а на другому отриманий флюєнс «переводиться» у
реальні положення БПК, швидкість обертання гентрі АДПТ та потужність дози в кожний момент
часу проведення процедури опромінення, розрахунок проводиться з використанням алгоритму
Монте-Карло.

В  результаті  планування  може  бути  розраховано  декілька  планів,  що  будуть  дещо
відрізнятись розподілом дози. Лікар обирає один із планів, що на його думку буде найкращим у
конкретному випадку та затверджує його.

Перевірка плану. Після затвердження лікарем плану його розраховують на фантом. Тобто
визначають,  яким  був  би  розподіл  дози  всередині  фантома,  якщо  його  опромінити  даним
планом. Після цього фантом із матрицею чутливих елементів (іонізаційних камер) всередині
опромінюють на АДПТ. Далі виміряний 2D розподіл у площині камер матриці порівнюють із
розрахованим  за  гамма-критерієм  3%  3 мм  і  при  взаємовідповідності  >95%  точок  план
вважається таким, що пройшов перевірку, тобто лінійний прискорювач точно відтворює задану .

Лікування.  Пацієнта  позиціонують  відносно  фіксуючих  пристроїв,  попередньо
налаштованих  рентген-лаборантом відповідно до записів  у  променевій карті  Перед кожним
сеансом  опромінення  проводиться  процедура  IGRT  (image-guided  radiitherapy) контролю
положення пацієнта  за допомогою системи  XVI  (X-ray  vilume imager),  інтегрованої  до АДПТ
Elekta  Syoergy. Принцип  її  роботи  полягає  у  отриманні  kV  КТ  пацієнта  конічним  пучком
безпосередньо перед процедурою доставки дози, далі проводиться суміщення топометричного
та отриманого КТ і визначаються зсуви терапевтичного столу, що забезпечать максимальне їх
співпадіння, проводиться корекція положення пацієнта відносто поля опромінення. Після цього
проходить процедура опромінення.

Рак МЗ є дуже частим захворюванням, лікування якого потребує комплексного підходу,
роль  в  якому  променевої  терапії  поступово  зростає.  Розробка  новітніх  технік  опромінення
призвела до значного покращення конформності дози, зменшення дози на критичні органи і, як
наслідок, покращення  якості  життя  пацієнтів.  Але  також  значно  зросла  роль
висококваліфікованого персоналу та технічного забезпечення у проведенні  передпроменевої
підготовки, самих процедур опромінення та контролю якості.
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