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Еволюція променевої терапії

Традиційна ПТ 3-D конформна ПТ IMRT

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



ICRU 83

• Логічне продовження звітів ICRU 50 
(1993р.), 62 (1999р.) та 71 (2004р.) 

• Спеціально призначений для IMRT
• Змінені рекомендації до припису 

дози
• Підкреслює чітку номенклатуру 

для різних цільових об’ємів GTV, 
CTV …

• Представляє деякі специфічні 
аспекти звітності по дозі для 
нормальних тканин



Цільові об’єми

• GTV – Gross Tumor Volume. Та пухлина, яку можна 
побачити, відчути,  яку видно на зображенні
 Оконтурюється тільки те, що видно

• CTV – Clinical Target Volume. Містить в собі GTV та/або 
субклінічне поширення захворювання
 Пухлина не може бути побачена і відображена
 Може бути індивідуалізована до анатомії

• PTV – Planning Target Volume. Це геометричний об’єм.
 Забезпечує підведення дози до CTV
 Це скоріше геометричний об’єм ніж анатомічний
 Включає в себе компоненти систематичної та випадкової 

похибок



Органи ризику

• OARs – Organs at Risk. Це нормальні тканини, 
толерантність яких до впливу опромінення впливає на:
– Планування променевої терапії та/або
– Припис дози

• PRV – Planning organ at Risk Volume. Додатковий відступ, 
що створюється навколо OAR з тих самих міркувань, що й 
PTV навколо CTV, тільки для захисту органу ризику
– Відступ може включати в себе тільки систематичну компоненту 

похибки і відповідно бути меншим відступу для PTV
– Створення доречне тільки для органів з послідовною 

організацією, майже ексклюзивно це спинний мозок, стовбур 
мозку, оптичний шлях.



Структура органів ризику

Послідовна.
Весь орган є 
неперервною одиницею 
і пошкодження однієї 
точки призведе до 
виходу з ладу всього 
органу. 
Важливою є точка 
максимуму. 
Приклади: спинний 
мозок, травна система.

Паралельна.
Орган складається з 
декількох 
функціональних одиниць 
і якщо одна частина 
пошкоджена, решта 
органу компенсує 
функцію органу.
Важливою є доза, 
підведена в певний об’єм.
Приклади: легені, слинні 
залози.

Послідовно-паралельна.
Орган складається з 
функціональних частин, 
що мають різну 
структуру. Наприклад 
міокард серця 
паралельну, а коронарні 
артерії послідовну, або 
клубочка нирки 
паралельну, а канальці 
послідовну.



Інші структури

• ITV – Internal Target Volume. Це CTV плюс відступ, що 
враховує невизначеності у розмірі, формі та положенні 
CTV всередині пацієнта. Цей відступ та відступ для PTV 
додаються КВАДРАТИЧНО, а не лінійно 

• RVR – Remaining Volume at Risk. Об’єм пацієнта за 
виключенням цільових об’ємів та органів ризику, що 
потенційно можуть бути уражені. 

• TD – Treated volume. Об’єм, покритий певною дозою, що 
показує конформність специфічної дози по відношенню 
до PTV. D98% може бути використано.



Припис дози

• Доза має бути приписана до median dose (медіанної дози), 
тобто
– median dose = D50% тобто доза на 50% об’єму

 Замість точок максимуму та мінімуму потрібно 
використовувати near-maximum (близьку-до-максимуму) та 
near-minimum (близьку-до-мінімуму) дози
– D2% для near-max, D98% для near-min

 Також потрібно враховувати покриття мішені
– Хоча б 99% об’єму (D99%) мають отримувати >95% дози
– Хоча б 98% об’єму (D98%) мають отримувати >95% дози
– Хоча б 95% об’єму (D95%) мають отримувати >95% дози
– Менш ніж 1% об’єму >105% дози



Припис дози

• Необхідно звертати увагу на клінічно значимі об’ємні 
параметри ураження критичних органів
– Наприклад V20Гр для легень

• Для паралельних органів доцільно звітувати декілька 
дозових точок

• Для послідовних органів слід звітувати максимальні дози
– ICRU рекомендує використовувати D2% замість DMAX

– Ефект залежить від об’єму структури



Припис дози

• Клінічна значимість мінімуму (near-min) може залежати від 
положення в PTV

• Використання D2% ще не підтверджено, але роботи над цим 
ведуться

• Також для опису характеристик дозового розподілу можуть 
бути використані інші величини
– Homogeneity Index & Conformity Index (Індекси гомогенності та 

конформності)
– EUD –Equivalent Uniform Dose (еквівалентна однорідна доза)
– TCP, NTCP (Tumor control probability, Normal tssue complicaton 

probability)
– Probability of uncomplicated tumor control (PUC) (ймовірність контролю 

пухлини без ускладнень)



Накладення об’ємів

• Створюється конфлікт 
цілей планування

• Потрібно визначитись з 
пріоритетами та дозами

• Двосторонній діалог



Накладення об’ємів

• Дозволяє точно задати цілі 
планування

• Можна підвести різні дози до 
різних частин цільового 
об’єму

• Робить оцінку плану за 
гістограмою більш складною



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)



Інверсне планування

• Полягає в  тому, що 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



Види IMRT



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 



Шаблони



Шаблони



Порядок структур

1. PTV вище rectum

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

1. PTV2 вище PTV1



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



Вагова функція “Serial”

• Відображає біологічний 
ефект послідовної структури

• Зменшує максимальну дозу

• Зменшує високі дози



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



Вагова функція “Serial”
• Вплив параметра Power Law Exponent 1≤K≤20

K=10K=1

K=20



Вагова функція “Parallel”

• Працює у значно більшому 
об’ємі ніж фізична оптимізація



Вагова функція “Parallel”

• Вплив параметра Power Law Exponent 1≤K≤4

K=1 K=2.5

K=4



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



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



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



Вагова функція “Quadratic overdose”

де D це доза, що перевищує максимальну, а n це кількість 
точок 
Quadratc 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 Mean Square) перевищення, де

65.2
4

2242 2222




n

xD
RMS 

2)(



Вагова функція “Quadratic overdose”

Тут показана різниця у DVH з та без 
використання функції Quadratc Overdose, 
що контролює високі дози та гарячі точки



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



Особливості оптимізації

Обмежувальна оптимізація   Constrained Optmisaton

Обмежувальна оптимізація Традиційна оптимізація



Обмежувальна оптимізація 

• Обмеження 1-го порядку
– Завжди будуть виконуватись

• Serial, Parallel, Quadratc Overdose, Max Dose

• Обмеження 2-го порядку
– Будуть виконуватись, поки виконуються обмеження 1-го порядку

• Quadratc Under Dose, Under Dose DVH

• Цілі 1-го порядку
– Будуть виконуватись, якщо не компрометують  обмеження

• Target EUD, Target Penalty

• Цілі 2-го порядку
– Будуть виконуватись, якщо не компрометують  обмеження та поки 

цілі виконуться
• Вагові функції що позначені “Mult Criterial”



Початкові значення PTV

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

100% 103%

0.5%

107%
98%

0.5%



Початкові значення Rectum

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

100%
0.5%

90%

70%



Початкові значення Bowel

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

100%
0.5%

70%

50%



Початкові значення Body

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

1-2%

90%
1% 1% 2%

80% 50%



Body Shrink Margin
Shrink margin 0.3 см Shrink margin 0.9 см 

Shrink margin 1.8 см 



Початковий результат після першого етапу 
оптимізації

• ф



Результат в кінці першого етапу 
оптимізації

Дозволяємо 
більші 
максимуми та 
мінімуми для 
Мішені



Після завершення 2-го етапу
Покриття 95% дозою 96,74%



Після покращення покриття Мішені
Покриття 95% дозою 98%



Нормування



Порівняння нормування
Пунктирна лінія

Неперервна лінія

Середня доза 50.84 Гр vs 50.4 Гр
перевищує припис на 0.87%



Висновки

• 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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