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Рак МЗ в Україні

• Питома вага основних 10 нозологічних форм злоякісних 
новоутворень (ЗН) в структурі захворюваності та смертності 
від ЗН серед жінок в Україні, 2016‑2017 рр., %. За даними 
даними канцер‑реєстру 2018 р.

2



Варіанти лікування

• Локальне лікування
– Органозберігаюча операція 
    опромінення всієї МЗ +/‑ буст   
            на ложе пухлини
– Мастектомія 
    опромінення грудної стінки

• Залучення регіонарних 
лімфатичних вузлів
– Дисекція аксиллярних ЛВ
– Опромінення ЛВ:
• Аксилярні 
• Надключичні, підключичні
• Внутрішні 
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Токсичність

Дерматит
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Телеагіектазія Фіброз

Радіаційний пневмоніт Едема (набряк)



Етапи променевої терапії

Етап ПТ Обладнання Залучений персонал

КТ топометрія Комп’ютерний томограф, фіксуючі пристрої Лікар, рентген‑лаборант, 
фізик

Контурування 
(контурінг)

ПЗ для оконтурювання, додаткові зображення 
іншої модальності Лікар, фізик

Планування Система планування променевої терапії (СППТ) Фізик, лікар

Перевірка плану Фантом, матриця чутливих елементів/плівка, ПЗ 
для обробки даних Фізик

Підведення дози Апарат дистанційної променевої терапії, 
система контролю положення пацієнта

Лікар, рентген‑лаборант, 
фізик
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Топометрія

• КТ з плоскою декою стола та 
широкою апретурою гантрі.
– Товщина зрізу 3 мм

• Брестборд (мамаборд) 
– кут нахилу регулюється
– підставка під сідниці визначає 

поздовжнє положення
– дві чашки для плечей з 

регульованими кутом підйому та 
кутом відведення

– дві чашки для передпліччя з 
регульованим положенням

• Інші варіанти фіксації
• Термопластична маска опційно
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Топометрія

• Пацієнта позиціонують відносно фіксуючих, підбирають 
зручне положення 

• Опційно проводять додаткову фіксацію за допомогою 
термопластичної маски

• Ставлять рентген‑контрастні мітки
• Проводять сканування
• Дані про фіксацію пацієнта заносять до променевої карти
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Контурування
• ПЗ для роботи з медичними 

зображеннями MiM Maestro
• Мішень:
–МЗ та опційно ложе при люмпектомії
– Грудна стінка при мастектомії
– Регіональні ЛВ опційно
–Мішень PTV=CTV+5мм не виходить за 

межі тіла 
• Органи ризику:
– Серце
– Легені
– Стравохід
– К/л МЗ
– Спинний мозок
–Щитоподібна залоза

CTV
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Контурування

• Додаткові логічні структури
– Для оцінки гістограми доза‑об’єм та нормування потрібно 

створити додаткову структуру PTV Plan= PTV – регіон build‑up
– Для Monaco немає необхідності створення додаткових структур
– PRV структура для спинного мозку
– Структура Lungs = Lung L + Lung R для оцінки DVH (Dose volume 

histogram, гістограма доза‑об’єм )
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Планування 
опромінення 

молочної залози
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Обладнання
• Система планування променевої терапії Monaco 5.11
– Інверсне планування
– Розрахунок методом Монте‑Карло
– Розрахунок Dose‑to‑medium

• Лінійний прискорювач Elekta Synergy
– Фотони 6 MV
– БПК Agility

• 160 пелюсток шириною 0.5 см
• Можливість інтердігітації

– XVi – kV система контролю положення пацієнта
– iView – MV планарна система контролю положення 

пацієнта
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Вимоги до розподілу дози

12*  ліва передня спадна артерія

Орган Обмеження доза-об’єм

Мішень
D95≥98% 
D107≤2%
Mean dose в межах 98‑102%

Серце
V25Гр≤10%; 
Mean dose ALARA;

LAD (Lef  nterior 
descending  rtery)*

Mean dose ≤ 26 Гр

Іпсілатеральна легеня

V20Гр≤32‑35%;
Mean dose ≤ 18 Гр;
V5Гр≤60%;

Легені (обидві)
V5Гр≤60%; 
V20Гр≤20%

Контралатеральна МЗ
Mean dose ≤ 5 Гр;
Mean dose ≤ 1 Гр , якщо вік <40 років

Щитоподібна залоза
Median dose ≤ 45 Гр

Оточуюча тканина
Відсутність максимуму



Еволюція променевої терапії

Традиційна ПТ 3‑D конформна ПТ IMRT

 Розробка багатопелюстковоко коліматора
 Удосконалення зображувальної техніки
 Збільшення потужності комп’ютерів
 Розробка нових алгоритмів розрахунку

13



Види IMRT

IMRT

Fixed‑gantry
IMRT

Arc‑based
IMRT

MLC‑based
delivery

Compensator‑
based delivery

Step‑and‑shoot 
delivery

Dynamic delivery

Fan beam
IMRT

Cone beam
IMRT

MIMiC slice‑by‑slice 
delivery

Helical
Tomotherapy

Aperture‑modulated arc 
therapy (single arc)

Intensity‑modulated arc 
therapy (multple arc)
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IMRT та VMAT

• IMRT (Intensity modulated radiaton therapy)  променева 
терапія з модульованою інтенсивністю.

• На даний момент під IMRT розуміють техніку зі статичним 
гантрі та поперечною модуляцією

• Ротаційну техніку прийнято називати VMAT  Volumetric 
modulised arc therapy, тобто ПТ з об’ємною модуляцією

• VMAT полягає у доставці дози під час неперервного 
обертального руху радіаційного джерела навколо пацієнта 
із синхронною зміною трьох параметрів 
– швидкості обертання гантрі
– зміни апертури випромінювання шляхом зміни положення 

пелюсток багатопелюсткового коліматором (БПК)
– потужності дози 
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Чому VMAT

• Китай
• Eclipse
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• США
• Eclipse

• Іспанія
• Monaco

• Індія
• Monaco



Чому VMAT
• 2D Планування
• 3D конформне планування
– Підвищення валідності та точності планування

• Пряме IMRT (forward‑IMRT, feld‑in‑feld technique)
– Зменшення частоти гострих реакцій (дерматити, едема)
– Зменшення шансу зміни вигляду грудей

• Багатопольна IMRT 
• VMAT
– Зменшення середньої дози на серце та іпсілатеральну легеню
– Швидший час доставки та менша кількість моніторних одиниць
– Збільшення середньої дози контралатеральної легені та МЗ
– Більший об’єм серця отримує малі дози

Ко
нф

ор
м

ні
ст

ь
О

дн
ор

ід
ні

ст
ь

18



Пряме планування

• Пучки виставляються на основі клінічного досвіду 
оператора (планувальника)

• Пучки контролюються та оптимізуються напряму 
оператором

• Елементи керування:
– Кут гентрі 
– Налаштування коліматора
– Налаштування БПК
– Налаштування лікувального стола
– Вклад пучка (beam weights)
– Пристрої, що модифікують пучок (клини, компенсатори)

• Пряме IMRT, поле‑в‑полі. (Forward IMRT, Field‑in‑
feld)
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Інверсне планування

• Починаємо ми з результату, який би 
хотіли отримати і працюємо над 
пошуком  інтенсивностей

• Підбираємо параметри, що 
приведуть до оптимізованого 
рішення

• Оптимізація полягає у
– знаходженні найкращого фізичного та 

технічно можливого плану 
опромінення,

– що задовольняє специфічні фізичні та 
клінічні критерії

– за певних обмежень
– використовуючи складні комп’ютерні 

алгоритми.

1. Формування розподілу
дози

2. Створення мапи
інтенсивності

3. Модуляція флюєнса
пучка, що відтворює
мапу інтенсивності
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Шаблони

• Monaco зав’язана на 
шаблони

• Неможливо створити план 
без шаблону

• Необхідно мати лише КТ та 
відповідні структури

• Переваги:
– Стандартизація планування
– Легше планування
– Зменшує затрачений час 
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Шаблони

• Monaco зав’язана на 
шаблони

• Неможливо створити план 
без шаблону

• Необхідно мати лише КТ та 
відповідні структури

• Переваги:
– Стандартизація планування
– Легше планування
– Зменшує затрачений час 
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Шаблони

23



Шаблони
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Порядок структур

1. PTV вище rectum

2. Rectum вище PTV
3. PTV вище Rectum з 
“Optmiize over  ll voxels”

1. PTV2 вище PTV1
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Особливості оптимізації
• Біологічне планування  забезпечує  реакцію тканин на дозу 

враховуючи об'ємний ефект органів використовуючи 
еквівалентну однорідну дозу (Equivalent Uniform Dose, EUD)
– Забезпечує, що необхідний об’ємний ефект буде досягнуто
– EUD це така доза, що створює той самий біологічний ефект, якби була 

підведена однорідно
• Обмежувальна оптимізація   Constrained Optmisaton. 

Забезпечення захисту органів ризику важливіше за покриття 
мішені

Обмежувальна оптимізація Традиційна оптимізація 26



Вагова функція “Serial”

• Відображає біологічний ефект 
послідовної структури

• Зменшує максимальну дозу

• Зменшує високі дози

• Shrink M rgin – на такій 
відстані (відступі) від мішені 
вагова функція почне 
працювати  
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Вагова функція “Serial”

• Значення EUD впливає на максимальну дозу
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Вагова функція “Serial”

• Вплив параметра Power Law Exponent 1≤K≤20

K=10K=1

K=20
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Вагова функція “Parallel”

• Працює у значно більшому 
об’ємі ніж фізична оптимізація
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Вагова функція “Parallel”

• Вплив параметра Power Law Exponent 1≤K≤4

K=1 K=2.5

K=4
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Вагова функція “Overdose DVH”

• Фізична вагова функція
• Потребує два параметри:
– Дозу у Гр
– Максимальний об’єм струуктури, 

який цю дозу може отримувати
• У прикладі дозу 60 Гр має 

отримувати не більше 50% 
об’єму структури

• Контролює тільки одну точку
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Вагові функції для Мішеней

• Загалом є дві вагових функції для Мішеней
– Біологічна вагова функція “Target EUD”
– Фізична вагова функція “Target Penalty”

• Вони мають різний ефект
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Вагова функція “Target EUD”

• Дозволяє оптимізатору знайти гарне 
загальне рішення

• Збільшення Cell Sensitvity зменшує 
об’єм, що може отримати дозу менше 
заданої

• Використовується для простих 
мішеней та SBRT
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Вагова функція “Target Penalty”

• Має більшу вагу для оптимізатора, ніж 
Target EUD

• Ефект вираховується з DVH
• Дозволяє отримати більш круту DVH 

для мішені
• Використовується для складних та 

комплексних мішеней
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Вагова функція “Quadratic overdose”

де D це доза, що перевищує максимальну, а n це кількість 
точок 
Qu dr tc overdose використовується для контролю великої 
кількості областей плану, а RMS відповідає за гнучкість

2.65 ˃ 2, тому оптимізатор
мусить продовжити працювати

Задається максимальна доза та RMS (Root Me n Squ re) перевищення, де
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Вагова функція “Quadratic overdose”

Тут показана різниця у DVH з та без 
використання функції Quadratc Overdose, 
що контролює високі дози та гарячі точки
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Вагова функція “Maximum Dose”

• Maximum Dose це жорстке 
обмеження

• Не працює для дози менше за 
задану

• Дуже негнучка у порівнянні з 
біологічними ваговими функціями

• Може використовуватись для 
контролю глобального максимуму

• Використовувати обережно
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Початкові значення PTV

• Приписана доза D=50.4 Гр=100% за 28 фракцій

100% 103%

0.5%

107%
98%

0.5%
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Початкові значення Rectum

• Приписана доза D=50.4 Гр=100% за 28 фракцій

100%
0.5%

90%

70%
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Початкові значення Bowel

• Приписана доза D=50.4 Гр=100% за 28 фракцій

100%
0.5%

70%

50%
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Початкові значення Body

• Приписана доза D=50.4 Гр=100% за 28 фракцій

1‑2%

90%
1% 1% 2%

80% 50%
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Body Shrink Margin

Shrink margin 0.3 см Shrink m rgin 0.9 см 

Shrink m rgin 1.8 см 
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Початковий результат після першого етапу 
оптимізації

• ф
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Результат в кінці першого етапу оптимізації

Дозволяємо 
більші 
максимуми та 
мінімуми для 
Мішені
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Після завершення 2-го етапу
Покриття 95% дозою 96,74%
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Після покращення покриття Мішені
Покриття 95% дозою 98%
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Нормування
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Вимоги до розподілу дози
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Орган Обмеження доза-об’єм Отриманий результат

Мішень
D95≥98% 
D107≤2%
Median dose=100%
Mean dose в межах 98‑102%

D95=99.84%
D107=0.08%
Median dose = 100%
Mean dose = 100.16%

Серце
V25Гр≤10%; 
Mean dose ALARA;

V25Гр=1.79%
Mean dose = 7.08 Гр

LAD (Lef  nterior 
descending  rtery)*

Mean dose ≤ 26 Гр Mean dose = 22.1 Гр

Іпсілатеральна 
легеня

V20Гр≤32‑35%;
Mean dose ≤ 18 Гр;
V5Гр≤60%;

V20Гр=27.67%;
Mean dose = 14.14 Гр;
V5Гр=59.33%;

Легені (обидві)
V5Гр≤60%; 
V20Гр≤20%

V5Гр=33.22%; 
V20Гр=12.13%

Контралатеральна 
МЗ

Mean dose ≤ 5 Гр;
Mean dose ≤ 1 Гр , якщо вік <40 років

Mean dose = 2.72 Гр

Щитоподібна 
залоза

Median dose ≤ 45 Гр Median dose = 34.98 Гр

Оточуюча тканина
Відсутність максимуму +

*  ліва передня спадна артерія



Резюме

• Шаблони допомагають розробляти плани швидко, а 
отримані результати будуть подібними у межах клініки

• Біологічне планування побудоване на принципі отримання 
певного біологічного відгуку органів ризику

• Оптимізатор дозволяє отримати висококонформні плани з 
високою модуляцією

• Розрахунок методом Монте‑Карло дозволяє отримати 
максимально близький до реального розподіл дози

• Відсутня необхідність створення великої кількості 
допоміжних структур для планування
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DQA

• DQA – Delivery Qality Assurance. Контроль якості 
підведення дози

• Обладнання:
– фантом PTW Octavius;
– матриця іонізаційних камер PTW 2D Array 729;
– програмне забезпечення PTW VeriSof.
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DQA

• План розраховують на фантом. Тобто 
визначають, яким був би розподіл дози 
всередині фантома, якщо його опромінити 
даним планом

• Фантом із матрицею чутливих елементів 
(іонізаційних камер) всередині 
опромінюють на АДПТ

• 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 послідовність.
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Процедура опромінення
• Пацієнта позиціонують відносно фіксуючих пристроїв та 

виставляють відносно лазерів
• Пацієнта позиціонують відносно фіксуючих пристроїв та 

виставляють відносно лазерів

54

• Процедура верифікації положення 
пацієнта
– Проводиться за допомогою XVi – X‑ray 

Volumetric imager
– Пацієнта сканують kV конічним 

рентгенівським пучком
– Проводять суміщення отриманого 3D 

зображення із топометричним та 
визначають зсуви між ними

– Зміщенням терапевтичного столу 
досягають відповідність положення 
пацієнта топометричному

• Проводять опромінення
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