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POVZETEK

Uvod: Računalniški sistem za načrtovanje zdravljenja z obsevanjem (RTPS, angl. radiation
therapy planning system) potrebuje za izračun absorbirane doze podatke o anatomiji pacienta,
elektronski gostoti tkiv (ED, angl. electron density), pravilno obravnavo kontrastnega sredstva
(KS) in izbiro ustreznega računskega algoritma.
Namen: Namen raziskave je bil ovrednotiti vpliv nepravilnih vhodnih podatkov v RTPS na
dozno porazdelitev v tarčnem volumnu (PTV, angl. planning target volume).
Metode dela: Vrednotenje vpliva nepravilnih vhodnih podatkov v RTPS XiO je potekalo s
primerjavo parametrov dozne porazdelitve v PTV v 70 parih tridimenzionalnih konformnih
obsevalnih načrtov. Prvi v paru je vseboval popolno informacijo o zunanji konturi pacienta,
ED-tkiv in pravilno obravnavano KS na poti žarkovnega snopa do PTV, v drugem pa je bila
pri enem izmed omenjenih vhodnih podatkov simulirana napaka. Za določitev dozimetričnega
vpliva zaradi nepravilne uporabe algoritma pri načrtovanju obsevanja sta bila uporabljena
fantoma iz umetne snovi, imenovane plastične vode in plute ter algoritmi XiO FFT
Convolution in XiO Multigrid Superposition ter Monaco FSPB in Monaco XVMC.
Načrtovana dozna porazdelitev v fantomih iz plastične vode in plute je bila primerjana z
izmerjeno dozo.
Rezultati: Vrednosti parametrov V95 in Dmean so zaradi nezadostne informacije o zunanji
konturi pacienta padle za manj kot 0,8 % in 1,8 %. Zaradi neupoštevanja ED-tkiv so bila
največja odstopanja vrednosti parametrov V107 in Dmean v področju medenice –1,4 % VPTV
(volumna PTV) in 1,0 %, v področju abdomna 0,7 % VPTV in 1,9 %, v področju glave in
vratu 10,5 % VPTV in 2,0 % ter v področju pljuč 69,1 % VPTV in 7,5 %. Zaradi nepravilno
obravnavanega KS sta vrednosti V107 in Dmean zvišali do 13,8 % VPTV in 3,0 %. Povprečna
odstopanja med izračunano in izmerjeno dozo v fantomu iz plastične vode so bila pod 1,1 %
(algoritem FSPB), v fantomu iz plute pa pod 5,4 % (algoritem FSPB).
Zaključek: Dozna pokritost PTV je zaradi pomanjkljive zunanje konture pacienta,
neupoštevanja ED-tkiv (velja za področja medenice, abdomna, glave in vratu ) in napačno
obravnavanega KS še vedno znotraj priporočil ICRU. Večje dozimetrične napake pa
nastanejo zaradi neupoštevanja ED-tkiv in nepravilne izbire algoritma v področju prsnega
koša oz. pljuč.
Ključne besede: RTPS, nepravilni vhodni podatki, dozimetrična napaka

ABSTRACT

Introduction: Radiation Therapy Treatment Planning System (RTPS) for absorbed dose
calculation utilizes patient anatomy data, tissue electron density (ED), properly addressed
contrast agent (CA) and selection of appropriate dose calculation algorithm.
Purpose: The purpose of this study was to evaluate the impact of incorrect input data in to the
RTPS on dose distribution in the Planning Target Volume (PTV).
Methods: The evaluation of the impact of incorrect input data in the XiO RTSP was
performed by comparing the parameters of dose distribution in the PTV in 70 pairs of ThreeDimensional Conformal Radiation Therapy treatment plans. The first pair containied full
information of the external contour of the patient, ED of tissue and properly addressed CA on
the path of the treatment beam to the PTV and at the second was at one of the above
mentioned input data error was simulated. For the determination of dosimetric impact due the
improper use of dose calculation algorithm at treatment planning the phantoms of plastic
water and cork were used and algorithms XiO FFT Convolution and Xio Multigrid
superposition and FSPB Monaco and Monaco XVMC. Planned dose distribution in the
phantom of plastic water and cork was compared with measured dose.
Results: The values of parameters V95 and Dmean due the insufficient information of the
external contour decreased by less than 0,8% and 1,8%. Due the ignoring ED of tissue the
largest deviations of parameter values V107 and Dmean in the region of pelvis were -1.4%
VPTV (volume of PTV) and -1.0%, in the abdominal region 0,7% VPTV and 1,9% in the
region of head and neck 10,5% VPTV and 2,0% and in the lung region 69,1% VPTV and
7,5%. Due inproperly addressed CA the values V107 and Dmean increased up to the 13,8%
VPTV and 3,0%. Average deviation between calculated and measured dose in the plastic
water phantom were below 1.1% (FSPB algorithm), and in the cork phantom below 5.4%
(algorithm FSPB).
Conclusions: Dose coverage of PTV is due the insufficient external contour, due the ignoring
tissue ED (applies to pelvis, abdomen and head and neck regions) and inproperly addressed
CA is still within the ICRU recommendations. Significant dosimeric errors occur due the
ignoring ED of tissue and due the improper selection of dose calculation algorithm in the
thorax-lung region.
Keywords: RTPS, incorrect input data, dosimetric error
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1 UVOD

Onkologija je medicinska veda, ki pridobiva, razvija in širi znanja o vzrokih, preventivi in
zdravljenju malignih tumorjev in drugih bolezni (Perez at al, 2004). Zdravljenje v onkologiji
se izvaja tudi z uporabo ionizirajočega sevanja. Specialna klinična in znanstvena veda v
onkologiji, ki proučuje načine in vplive zdravljenja z ionizirajočim sevanjem, je radioterapija
(Van Dyk, 1999). Gre za preplet fizike sevanja, biologije tumorjev in bioloških vplivov
ionizirajočega sevanja na tumor in zdravo tkivo. Aplikacijo ionizirajočega sevanja lahko
uporabimo kot edini način zdravljenja ali v kombinaciji s kirurgijo in sistemskim
zdravljenjem (Perez et al., 2004).
Radioterapija je tudi klinični postopek, ki za zdravljenje malignih tumorjev in nemalignih
bolezni uporablja ionizirajoče sevanje (Perez et al., 2004).
Ker je uporaba ionizirajočega sevanja usmerjena na točno določeno mesto v telesu, jo
uvrščamo med lokalne načine zdravljenja. Namen radioterapije je čim bolj natančno dodeliti
dozo na tumor in hkrati omejiti dozo na zdravo tkivo. Končni rezultat obsevanja je lahko
uničenje tumorja in ozdravitev ali omilitev znakov bolezni in izboljšana kakovost življenja
(Perez, 2004).
Pri izpostavitvi iozinirajočemu sevanju se celice poškodujejo. Za tumorske celice na splošno
velja, da so občutljivejše na sevanje kot zdrave celice. Biološki učinki ionizirajočega sevanja
so v največji meri odvisni od poškodbe DNK, ki je kritična tarča. Interakcija sevanja z DNK
je lahko neposredna in vodi v dvojni prelom verige DNK. Lahko je posredna in prek prostih
radikalov se pogosto enojno prelomi veriga DNK. Predvsem zaradi dvojnih prelomov celične
DNK pa tako poškodovana celica postane sterilna in se ni zmožna dalje deliti. Za popolno
uničenje tumorja morajo vse celice v tumorju izgubiti sposobnost nadaljnje delitve.
Ionizirajoče sevanje pa poškoduje tudi zdrave celice. Ker se obsevanju zdravega tkiva ni
mogoče popolnoma izogniti, je celotna tumorska doza razdeljena v več manjših odmerkov –
frakcij. S frakcioniranim obsevanjem dosežemo optimalen terapevtski indeks, tj. optimalno
kontrolo tumorja ob sprejemljivi poškodbi zdravega tkiva (Hall, 2000).
Indikacija za radioterapijo je lahko boljša lokalna kontrola tumorja, ublažitev znakov bolezni
ali večja verjetnost ozdravitve. Namen radioterapije je kurativen, saj gre za uničenje tumorja
1

ob še sprejemljivi stopnji poškodbe zdravega tkiva. V primeru razširjene oziroma
neozdravljive bolezni pa je radioterapija namenjena lajšanju znakov bolezni, kot so bolečina,
obstrukcija (zaprtje) ali krvavitev. V takih primerih je njen namen paliativen. Ker mora biti
koristnost zdravljenja z obsevanjem večja od povzročene škode, sta temu prilagojena tudi
odmerek doze in obsevalna tehnika (Perez, 2004).
Glede na način dodelitve doze sevanja delimo radioterapijo v teleterapijo (vir sevanja je zunaj
telesa pacienta) in brahiterapijo (vir sevanja je v telesni votlini ali tkivu). Teleterapija je
pogostejši način obsevanja v radioterapiji. Za obsevanje pacientov se večinoma uporablja
visokoenergijske fotonske žarkovne snope v območju nazivnih energij 4–18MV, manj pa tudi
visokoenergijske elektronske žarkovne snope v območju energij 6–25 MeV. Obe vrsti
visokoenergijskih žarkovnih snopov izseva linearni pospeševalnik. Nekatere površinsko
ležeče tumorje se obseva s terapevtskim rentgenskim aparatom, ki seva fotonske žarkovne
snope nižjih energij (v območju napetostnih potencialov 150–500 kV). V nekaterih
terapevtskih centrih po svetu se klinično obseva tudi z drugimi delci, denimo s protoni. Ti
žarki imajo drugačne fizikalne lastnosti in klinične implikacije (npr. hitrejši padec doze
onstran doznega maksimuma omogoča nižjo dozo v organih za tarčnim volumnom). V
brahiterapiji je vir sevanja radioaktivni izotop (najpogosteje
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Ir). Glede na izbrano tehniko

se vir vstavi v telesno votlino ob tumor (intrakavitarna brahiterapija) ali neposredno v tumor
(intersticijska brahiterapija). Pozitivni klinični učinki brahiterapije so opazni predvsem pri
manjših, lokaliziranih tumorjih (Williams in Thwaites, 2000).
Postopek na zdravljenje z obsevanjemvključuje pripravo pacienta na načrtovanje obsevanja,
samo obsevanje ter se nadaljuje s spremljanjem rezultatov zdravljenja. Načrtovanje obsevanja
izvajamo z načrtovalnim sistemom (RTPS, angl. radiation therapy planning system). RTPS je
računalniški program, ki omogoča vizualizacijo in simulacijo dozne porazdelitve v pacientu
(Khan, 2007)
Pri obsevanju žarkovni snopi na poti do tumorja prehajajo skozi zdravo tkivo in poškodujejo
tudi zdrave celice. Vsi koraki v postopku priprave in načrtovanja obsevanja morajo biti
izvedeni kar najbolj natančno, da dosežemo optimalen terapevtski indeks. Terapevtski indeks
je navadno določen kot razmerje med dozama, ki povzročita določen odstotek odgovorov
(navadno 50 %) pri tumorju in zdravem tkivu (Van Dyk, 1999).
Eden izmed ključnih korakov pri načrtovanju obsevanja je pridobitev informacije o lokaciji in
obsegu bolezni ter njenem odnosu do okolnega zdravega tkiva. V sodobni radioterapiji je
2

standard za pridobitev anatomskih informacij slikanje z računalniško tomografijo (CTslikanje). Za natančnejšo določitev nekaterih tarčnih ali zdravih struktur uporabimo tudi
kontrastno sredstvo (KS), ki ga apliciramo pacientu pred CT-slikanjem. Vsak točkovni
slikovni element CT-slike (piksel) nosi informacijo o lokalni atenuaciji sevanja na aparatu za
računalniško tomografijo, t. i. CT-število. Ker ima CT-prerez končno debelino, ki običajno
znaša nekaj milimetrov, nosi enako informacijo tudi vsak volumski element (voksel) (Cherry,
2009; Van Dyk, 1999). Na posamezne CT-prereze zdravnik radioterapevt skladno z
priporočili ICRU vriše načrtovalni tarčni volumen PTV (angl. planning target volume) in
rizične organe OAR (angl. organs at risk). CT-prereze z vrisanimi volumni prenesemo v
RTPS po lokalnem računalniškem omrežju. RTPS iz posameznih CT-slik tvori
tridimenzionalni model pacienta in vsaki točki znotraj pacienta pripiše relativno elektronsko
gostoto ED (angl. relative electron density), ki je enaka ρetkiva/ρevoda, torej razmerju med
elektronsko gostoto tkiva (ρetkiva) in elektronsko gostoto vode (ρevoda). Le-ta je neposredno
povezana z lokalno atenuacijo sevanja v območju fotonskih energij, značilnih za obsevalne
aparate, ki je nujno potrebna za natančen izračun med zdravljenjem z obsevanjem absorbirane
doze (Cherry in Duxbury, 2009).
Za izračun dozne porazdelitve v pacientu RTPS uporablja različne računske algoritme. Njihov
namen je simulirati dozno porazdelitev in jo kar najbolje približati dozi, ki se dejansko
absorbira v pacientu. Algoritmi se ločijo po svojem načinu delovanja na t. i. »popravljalne« in
»modelne« ter neposredni Monte Carlo (MC). Algoritmi se razlikujejo tudi po svoji
natančnosti izračuna doze. Omejitve nekaterih algoritmov se kažejo predvsem pri izračunih
doze v predelih elektronskega neravnovesja, ki nastopi na meji med tkivi z različno
elektronsko gostoto (Beavis, 2002).
Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani v Enoti za radiofiziko na Oddelku za teleradioterapijo za
načrtovanje obsevanj uporabljamo RTPS XiO (Elekta AB, Švedska). Pri nadzoru kakovosti
obsevanja prestrežemo nepopolne in nepravilne vhodne podatke, ki jih potrebuje RTPS za
natančen izračun doze. Zaradi presoje, v katerih primerih je treba pripravo na obsevanje vrniti
korak nazaj (kar je zamudno in včasih za uspeh zdravljenja oteževalni dejavnik), je
pomembno, da pri načrtovanju obsevanja poznamo vpliv nepopolnih ali nepravilnih vhodnih
podatkov na dejansko porazdelitev absorbirane doze v tarčnem volumnu in zdravem tkivu.
Med napačne vhodne podatke, ki jih analiziramo v nalogi, sodijo nepopolni anatomski
podatki o pacientu (deformirana vrisana »koža« pacienta – krivulja, ki ločuje pacientovo
zunanjost in notranjost, zmotna informacija o elektronskih gostotah točk znotraj pacienta),
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napačna obravnava kontrastnih sredstev in nepravilna uporaba računskega algoritma z ozirom
na lokalizacijo obsevanja.
V nalogi prikažemo primerjavo doznih porazdelitev pri načrtu s pravilnimi vhodnimi podatki
in pri načrtu, ki ima eno izmed omenjenih pomanjkljivosti. Pri tem ovrednotimo dozimetrični
vpliv na PTV. Primerjavo obsevalnih načrtov izvedemo v RTPS XiO. Za primerjavo
računskih algoritmov uporabimo RTPS XiO in Monaco ter detektor z ionizacijskimi celicami
Matrixx in pripadajočo programsko opremo Omni Pro-I'mRT 1.7 (IBA dosimetry, Nemčija).

1.1 Načrtovanje obsevanja: kontrola tumorja in poškodba zdravega
tkiva

Medtem ko je glavni namen radikalnega obsevanja ozdravitev, je posredni cilj dodelitev
predpisane doze na tumor ali ležišče tumorja. Tumor ali ležišče tumorja sta v radioterapiji
določena kot tarči. Tumorska doza mora biti zadostna, da povzroči sterilizacijo vseh
tumorskih celic, kar je osnovni pogoj za ozdravitev. Delna sterilizacija tumorskih celic vodi v
stagnacijo, delno remisijo in ponovno vzrast tumorja (Dobbs et al., 2009). Tumor obdajajo
zdravi organi, katerih toleranca (še sprejemljiva stopnja poškodbe za ohranitev funkcije
organa) je navadno nižja od tumorske doze. Pri načrtovanju obsevanja je zato treba doseči
optimalen terapevtski indeks. Uporaba terapevtskega indeksa omogoča določiti režim
obsevanja, s katerim zagotovimo optimalno kontrolo tumorja (TCP, angl. tumor control
probability) ob čim nižji stopnji poškodbe zdravega tkiva (NTCP, angl. normal tissue
complication probability, Khan, 2007; Perez et al., 2004; Van Dyk, 1999; Podgoršak, 2005).
Dozno odzivni krivulji TCP in NTCP sta sigmoidne oblike in naraščata z prejeto dozo (slika
1). Za oceno TCP in NTCP se najpogosteje uporablja razmerje med dozama (Gy). Za lokalno
kontrolo tumorja sta to TCD50 (tumorska doza, pri kateri je TCP 50 %) in TCD37 (tumorska
doza, pri kateri je TCP 37 %). Za poškodbo zdravega tkiva sta to RD50 (doza, pri kateri je
NTCP 50 %) in RD5 (doza, pri kateri je NTCP 5 %, Joiner, van der Kogel, 2009). V kliničnih
pogojih so zaradi heterogenosti celic v tumorju nakloni krivulj TCP bolj položni, nakloni
krivulj NTCP pa so, nasprotno, bolj strmi, saj so zdrava tkiva bolj homogena.
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Slika 1: Princip terapevtskega indeksa. Krivulja A predstavlja TCP, krivulja B pa NTCP (Podgoršak,
2005)

1.1.1 Matematični model ocene odziva tumorja na spremembo v
dozi

Primarni namen obsevanja je uničenje klonogenih celic v tumorju. Večja ko je doza, ki jo
prejme tumor, manjša je preživetvena frakcija klonogenih celic v tumorju (SF, angl. survival
fraction) in boljša je TCP. Uboj tumorske celice je naključen dogodek. Razmerje med SF in
prejeto dozo (Gy) sledi Poissonovi statistični porazdelitvi. Verjetnost preživetja sto enako
občutljivih celic med sto naključno razporejenimi smrtnimi poškodbami celic je enaka
negativni eksponentni funkciji doze e-1 ali 37 %. Če je naključno porazdeljenih 200 smrtnih
poškodb med sto enako občutljivimi tumorskimi celicami, je verjetnost, da celica preživi dozo
sevanja enaka e-2 ali 13,5 % itd. D37 je doza, ki zmanjša preživetje celic na 37 %, torej na e-1
(Perez et al., 2004).
Tako je preživetvena frakcija (SF) pri obsevanju z dozo D37:

Število klonogenih celic (N), ki preživijo dozo sevanja, je:

N0 je število klonogenih celic tumorja pred prejetjem doze sevanja. Ker velja soodvisnost med
SF in TCP je le-ta odvisna od števila klonogenih celic tumorja, ki preživijo dozo sevanja
(Slika 2).
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Pri obsevanju 36 klonogenih celic tumorja, prvo dozo sevanja preživi 37 % klonogenih celic;
v tem primeru je to 13 klonogenih celic. TCP je:

V skupini tumorjev, kjer v vsakem tumorju dozo sevanja v povprečju preživi vsaj ena
klonogena celica, je TCP enak 37 %. Da bi dosegli 50 % TCP, lahko dozo sevanja preživi 0,7
klonogenih celic (Joiner in van der Kogel, 2009).

Slika 2: Razmerje med prejeto dozo in preživetveno frakcijo celic (SF), slika A, ter lokalno kontrolo
tumorja (TCP), slika B (Joiner, Van der Kogel, 2009)

Dozimetrične napake v postopku načrtovanja obsevanja vplivajo na TCP in NTCP. Vpliv
spremembe v dozi na TCP in NTCP je ovrednoten z normaliziranim dozno odzivnim
gradientom – gama indeksom (γ). Le-ta izmeri spremembo TCP in NTCP pri povišanju doze
za 1 % (Slika 3).
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Slika 3: Geometrična ponazoritev γ (Bentzen, 1994)

γ je multiplikator, ki pretvori relativno spremembo v dozi (∆D/D) v približek absolutne
spremembe v odzivu (∆P) ( Bentzen, 1994).
γ
Primer povišanja skupne tumorske doze iz 64 Gy na 66 Gy pri dnevni frakciji 2 Gy. Relativna
sprememba v dozi je 3,1 %. γ je 1,8.

Ocenjeno izboljšanje TCP je 5,6 %.
Vrednost γ je odvisna od mesta vrednotenja na dozno odzivni krivulji. Največji učinek
spremembe v dozi na odziv je opazen na strmem delu krivulje. Klinično so γ vrednosti
določene na najbolj strmem delu dozno odzivne krivulje TCP 37 % (γ37) ali TCP 50 % (γ50).
Za tumorje glave in vratu so γ37 ocenjene med 1,5–2,5. To pomeni, da se pri povišanju doze za
1 % TCP izboljša približno za 2 % (Bentzen,1994). Pri povišanju doze za 5 % in γ50
vrednostih med 1–5 je lahko izboljšanje TCP med 5 % in 25 % (Slika 4) (Van Dyk et al.,
2014).
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Slika 4: Sprememba TCP pri povišanju doze za 5 % in γ vrednostih 1 in 5 (Van Dyk, 2014)

Podoben vpliv spremembe v dozi na spremembo v odzivu velja pri oceni NTCP. V splošnem
velja, da je naklon dozno odzivne krivulje za NTCP večji.
Do zdaj smo govorili o načrtnem prilagajanju doze želenim in sprejemljivim vrednostim TCP
in NTCP. Seveda pa ima enak učinek na obe količini in tako na izid zdravljenja tudi nenačrtna
sprememba doze, torej taka, ki izvira iz napake. V primeru odstopanja absorbirane doze od
načrtovane za ±5 % pri vrednosti γ = 3 bo odstopanje v TCP doseglo celo ±15 %. Podobno
velja tudi za poškodbo zdravega tkiva. Ocenjen razpon vrednosti γ50 za različne poškodbe
zdravega tkiva je med 0,5–5, kar pri odstopanju doze ±5 % lahko pomeni do ±25 % v NTCP.
Iz tega je razvidno, da je nujna velika natančnost pri izdelavi obsevalnega načrta in izvedbi
obsevanja (Joiner in Van der Kogel, 2009).

1.1.2 Terapevtski indeks in terapevtsko okno

Odločitev za radikalno radioterapijo je tehtanje med optimalno lokalno kontrolo tumorja in še
sprejemljivo poškodbo zdravega tkiva. Shematsko je terapevtski indeks prikazan z relativno
pozicijo in obliko dozno odzivnih krivulj TCP in NTCP. Želen terapevtski indeks je takšen,
kjer je biološka učinkovitost doze sevanja večja pri tumorju kot pri zdravem tkivu. Večje ko
je razmerje med dozama, ki povzročata določen odstotek TCP in NTCP, ugodnejši je
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terapevtski indeks. Na sliki 5.A oznake A, B, C pomenijo tri različne dozne nivoje, z različno
stopnjo TCP in NTCP. Najugodnejši je dozni nivo B, ki zagotavlja primerno TCP in
sprejemljivo NTCP. Slika 5.B prikazuje manjše razmerje med dozama z določenim odstotkom
TCP in NTCP in manj ugodnim terapevtskim indeksom. V realnosti je naklon krivulje TCP
nekoliko bolj položen. Naklon krivulje TCP je namreč odvisen od bioloških značilnosti
tumorja (radiosenzitivnosti, popravila subletalne poškodbe, kinetike repopulacije in
redistribucije celic po prejeti dozi sevanja.) pa tudi od hitrosti doze, točnosti izračuna doze,
heterogenosti dozne porazdelitve itd. Nasprotno so nakloni krivulj NTCP zaradi homogenosti
tkiva bolj strmi, kar vpliva na širino terapevtskega okna (Agren et al., 1995).
Na širino terapevtskega okna vplivajo skupna doza, ki je potrebna za uničenje tumorja
(radiosenzibilnost tumorja), režim frakcionacije, velikost in lega tumorja v odnosu na zdravo
tkivo. Na te parametre ni mogoče popolnoma vplivati. Pogosto je tolerančna doza zdravih
organov nižja od skupne tumorske doze. Ugoden terapevtski indeks oziroma zadostno širino
terapevtskega okna je moč pridobiti tudi s smiselnim in točnim načrtovanjem obsevanja.

Slika 5: Slika A z ugodnim terapevtskim indeksom in slika B z manj ugodnim terapevtskim indeksom
(Perez et al., 2004)

Za dosego optimalnega terapevtskega indeksa, je pomembna kar največja natančnost v
postopkih priprave, načrtovanja in izvedbe obsevanja. Napake pri načrtovanju obsevanja
vodijo do večje NTCP in nižjega TCP (slika 6). Ovire za izdelavo optimalnega načrta
obsevanja so lahko omejitve slikovnih naprav pri pridobitvi anatomske informacije pacienta,
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omejitve računskih algoritmov, napake pri upoštevanju tkivnih nehomogenosti pri izračunu
doze itd. Tehnike 3D CRT-načrtovanja obsevanja omogočajo boljšo vizualizacijo tarče –
tumorja in zdravih organov, primernejšo izbiro smeri in doznega prispevka žarkovnih snopov
ter 3D-prikaz dozne porazdelitve in evalvacije obsevalnega načrta. Tako je mogoče kar
najbolje optimizirati dozo v tarči in zdravem tkivu (Orton, 1984).

Slika 6: Prednosti 3D-načrtovanja obsevanja, izboljšana dozna porazdelitev in posledično manjši NTCP
(Orton, 1984)

Na TCP in NTCP vplivajo variacije v doznem izhodu (ang. outputu) linearnega
pospeševalnika. V 10 % žarkovnih snopov s prenizkim doznim prispevkom je ocenjeno
zmanjšanje TCP za 7 % do 8 %. V 10 % žarkovnih snopov z najbolj preseženim doznim
prispevkom je ocenjeno povišanje blagih akutni reakcij za 19 % do 22 % (Bentzen et al.,
2000). Z izboljšanjem koeficienta variacije (CV-razmerje med standardnim odklonom in
povprečjem dodeljene doze) z 10 % na 5 % je TCP lahko izboljšan za 13 %. Dodatno
izboljšanje CV s 5 % na 2 % izboljša TCP za še 4,3 % (Van Dyk et al., 2014).
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1.2

3D-konformna radioterapija

Značilnost 3D CRT je določanje obsevalnih polj, da so ta kar najbolj podobna obliki tarče. S
tako določenimi polji lahko dosežemo tesno prileganje predpisane izodozne ploskve tarči in
kar najnižjo dozo v zdravem tkivu. Prvi pogoj za 3D CRT je pridobitev 3D-anatomske
informacije pacienta, ki je podlaga za nadaljnjo simulacijo in dozne izračune v RTPS. S
primernim obsevalnim načrtom se obseva pacienta na obsevalni aparaturi – linearnem
pospeševalniku (Khan, 2003).
Osnovne naprave, potrebne za izvajanje 3D CRT, so CT-simulator (CT z nastavitvami,
prilagojenimi za potrebe radioterapije), RTPS in linearni pospeševalnik, opremljen z
večlistnim kolimatorjem (MLC, angl. multileaf collimator) in sistemom za zajem portalnih
slik (EPID).
Moderne slikovne modalitete, kot so CT, magnetna resonanca (MR), pozitronska emisijska
tomografija v kombinaciji s CT (PET/CT), omogočajo rekonstrukcijo slik v treh dimenzijah in
tvorbo tridimenzionalnega modela pacienta. Zdravnik radioterapevt lahko natančneje določi
obseg in, lego tumorja

ter zdravih organov in vrišeugotovljene strukture. Za izdelavo

obsevalnega načrta uporabimo CT-slike z vrisanimi tarčnimi strukturami in kritičnimi organi.
Z vnašanjem vhodnih parametrov (angl. forward treatment planning) v RTPS (število in smeri
žarkovnih snopov, zasuk in oblika kolimatorja, uporaba klinastih filtrov, dozni prispevek
posameznega žarkovnega snopa itd.) poskušamo zagotoviti ustrezno dozno porazdelitev v
pacientu. V strokovnem žargonu se načrtovanje z vnašanjem vhodnih parametrov imenuje 3D
CRT-načrtovanje (Perez et al., 2004).
Naj zgolj omenimo tehniko, ki je napredneješa oblika 3D CRT in se imenuje intenzitetno
modulirana radioterapija (IMRT, angl. intensity modulated radiation therapy). Način
načrtovanja je inverzen (angl. inverse treatment planning), kar pomeni, da želeno dozno
porazdelitev vnesemo v RTPS že kot vhodni parameter – pri klasični 3D-CRT je bila
porazdelitev doze končni produkt načrtovanja. RTPS v primeru uporabe IMRT sam poišče
vrednosti parametrov, kakršna sta oblika kolimatorja in dozni prispevek posameznega snopa.
V nasprotju z 3D CRT, pri katerem je profil žarkovnega snopa uniformen, je v IMRT tehniki
intenzitetno moduliran, to pomeni, da ga sestavlja več posameznih segmentov. Te tvorimo z
dinamičnim (angl. dynamic) ali stopenjskim (angl. step & shoot) premikanjem MLC-jev.
Tehnike IMRT se razlikujejo tudi glede na gibanje roke obsevalnega aparata v času proženja
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žarka (statična, dinamična – VMAT, volumetrična ločna terapija) in obliko žarkovnega snopa:
koničen pri linearnem pospeševalniku, pahljačast (angl. fan beam) pri tomoterapiji. Prednost
tehnike IMRT pred 3D CRT je v konformnejši porazdelitvi doze z ozirom na obliko tarče. To
omogoča nadaljnjo eskalacijo doze na tarčo in boljšo TCP ob enaki ali nižji NTCP. Tehnika
IMRT je uporabna pri obsevanju tarč konkavne oblike, na primer pri obsevanju
obojestranskih bezgavčnih lož na vratu pri tumorjih tumorjev glave in vratu, kjer tarčni
volumen s treh od štirih strani objema za sevanje občutljivejšo hrbtenjačo (Mundt, Roeske,
2005). Načrtovano dozo je treba natančno dostaviti v tarčo. Pri visokokonformnih
radioterapevtskih tehnikah se področje zdravljenega volumna TV (angl. treated volume,
območje z 95 % predpisane doze) kar najbolje prilega PTV. Posledica geometrične napake v
času priprave na obsevanje in v času samega obsevanja je lahko bodisi poddoziranje tarče ali
predoziranje zdravih organov. Napake, ki nastanejo v času priprave na obsevanje (anatomija
pacienta med CT-skeniranjem, vris tarčnih volumnov, mehanska odstopanja simulatorskih in
obsevalnih naprav – na primer laserskega sistema itd.) in ostanejo spregledane, ostanejo v
celotnem procesu zdravljenja in so sistemske. Dnevna odstopanja pri pozicioniranju pacienta,
spremembi oblike in lege tarče ter zdravih organov pa so naključna. Zato je pomembno čim
pogostejše preverjanje položaja tarče in okolnega tkiva relativno glede na položaj žarkovnega
snopa. Obsevalne aparature so opremljene z različnimi MV (megavoltnimi) in kV
(kilovoltnimi)

slikovnimi

sistemi.

Slikovni

sistemi

omogočajo

zajem

in

prikaz

dvodimezionalnih projekcij obsevanega dela pacientovega telesa, tj. elektronske portalne
slike, rekonstrukcijo med rotacijo roke obsevalnega aparata zajetih 2D-slik v 3D-prikaz
(konično žarčni CT, angl. cone beam CT, CBCT) ali direkten zajem 3D-slik (ang. fan beam v
tomoterapiji). Odstopanja dejanske lege od načrtovane med posameznimi frakcijami, t. i.
interfrakcijske premike, so navadno popravljena pred obsevanjem (angl. on-line). Možno pa
je tudi slediti položaju tarče (angl. tumor tracking) med obsevanjem in z intervalnim
proženjem žarka (ko je tarča v določenem območju) korigirati intrafrakcijske premike. Ker se
obsevanje izvaja po ali med slikovno verifikacijo položaja tarče, to tehniko imenujemo
slikovno vodena radioterapija (IGRT, angl. image guided radiation therapy) in je pomemben
postopek zagotavljanja kakovosti (QA, angl. quality assurance) pri obsevanju pacienta
(Remenijer inVan Herk, 2006).
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1.2.1 CT-simulacija

Za uspešno izvajanje radioterapije so potrebni prej pridobljeni anatomski podatki pacienta
(slikanje). Slikanje ima pomembno vlogo pri določanju obsega bolezni, načrtovanju
obsevanja in vodenju radioterapije. Razlogi za uporabo CT-ja v radioterapiji so
diagnosticiranje bolezni, lociranje tumorja in zdravega tkiva, pridobitev informacije o gostoti
tkiv in spremljanje odziva tumorja na obsevanje (Khan , 2007; Williams in Thwaites, 2000).

1.2.1.1 Značilnosti CT

CT je slikovna modaliteta, s katero se pridobi informacijo o anatomiji v obliki niza
transverzalnih prerezov telesa. Komponente CT-skenerja so roka aparata z rentgensko cevjo,
detektorji s kolimacijskim sistemom, miza in računalniška postaja za upravljanje. Pri slikanju
se roka aparata vrti okoli pacienta, medtem ko detektorji merijo intenziteto žarkovnih snopov
v obliki pahljače (angl. fan beam), ki prehajajo skozi pacienta. V zadnjem obdobju so v
klinični rabi CT-naprave šeste in sedme generacije z možnostjo spiralnega zajemanja
podatkov, pri katerem sočasno poteka zajemanje podatkov in premikanje mize s pacientom,
ter večrezinskega (angl. multislice) zajemanja podatkov. Spiralno zajemanje podatkov
(skeniranje) je hitrejše in omogoča, da podatke lahko zberemo celo med enim vdihom
pacienta, da tako zmanjšamo njegovo premikanje in količino s tem povezanih artefaktov. CT
z večrezinskim zajemom podatkov ima praviloma boljši izkoristek posameznega žarkovnega
snopa (boljšo prostorsko ločljivost), podatke hkrati zajema več detektorjev (na primer 64).
Debelino prereza določa širina posameznega detektorja (Boone et al., 2002).
Detektorji izmerijo intenziteto skozi telo bolnika prepuščenih žarkovnih snopov (Ix) in jo
primerjajo z referenčno meritvijo neatenuiranih žarkovnih snopov (I0).

dxje debelina pacienta vzdolž poti žarkovnega snopa,

je linearni atenuacijski koeficient. Ta

je odvisen od zgradbe in gostote snovi vzdolž poti žarkovnega snopa. Intenziteta
posameznega žarkovnega snopa (Ix) skozi voksle debeline (xn) z linearnimi atenuacijskimi
koeficienti ( n) je:
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Rekonstrukcija CT-slik poteka v treh anatomskih ravninah (transverzalni, sagitalni,
koronarni). Slikovno matriko CT-slike sestavlja 512 x 512 ali 1024 x 1024 slikovnih točk.
Področje skeniranja, iz katerega se rekonstruira CT-slika, je vidno polje (FOV, angl. field of
view, tudi sFOV, angl. scan field of view). FOV je manjši odpremera odprtine na CTskenerju, kar je razlog za omejeno anatomsko informacijo pri nekaterih pacientih. FOV vpliva
na prostorsko in kontrastno ločljivost CT-slike. Pri velikosti FOV 10 cm in slikovni matriki
512 x 512 je velikost slikovne točke 0,2 mm, pri FOV 35 cm pa je velikost piksla že 0,7 mm,
kar negativno vpliva na prostorsko ločljivost. Obratno pa povečanje velikosti piksla pomeni,
da le-ta prejme več informacij (nanj »pade več žarkovnih snopov«). To izboljša kontrastno
ločljivost.
Vrednost piksla na CT-sliki je sorazmerna povprečni atenuaciji v pripadajočem vokslu. Na
CT-sliki je vrednost piksla določena s CT-številom (HU, angl. Hounsfield units) in je
predstavljena z ustreznim odtenkom sivine. Sistem CT-števil je osnovan na razmerju med
linearnim atenuacijskim koeficientom tkiva (
vode (

tkivo)

in linearnim atenuacijskim koeficientom

vode).

Vrednost

vode

je 0,195 cm-1 pri fotonskih energijah med 120 kV in 140 kV. CT-števila

zavzemajo naslednje vrednosti: v zraku –1000, v mehkem tkivu od –300 do –100, v vodi 0, v
gostih kosteh in na področjih s kontrastnim sredstvom (KS) pa presežejo več tisoč.
Povprečna nazivna energija žarkovnega snopa na CT je 75 kV. Tu je Comptonovo sipanje
prevladujoča interakcija med fotoni žarkovnega snopa in atomi tkiva. Delež Comptonovih
interakcij se med tkivi razlikuje: v mišičnem tkivu je delež približno 91 %, v maščobnem 94
% in v kostnem 74 %. Kontrast CT-slike je odvisen od fizikalnih lastnosti tkiva, kar vpliva na
delež Comptonovih interakcij. Pomemben dejavnik atenuacije žarkovnega snopa je gostota
tkiva, merjena v g/cm3. Linearni atenuacijski koeficient

je premo sorazmeren zgostoto tkiva.

Verjetnost Comptonovega sipanja v gramu tkiva je odvisna od števila elektronov v njem.
Število elektronov na gram tkiva je podano kot NZ/A, kjer je N Avogadrovo število
(6,023·1023 mol-1), Z je atomsko število in A je masno število elementov tkiva. Ogljik, dušik
in kisik imajo enako razmerje Z/A = 0,5 in tako enako št. elekt./g, medtem ko je razmerje Z/A
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za vodik 1. Produkt gostote tkiva in št. elekt./g v tkivu je enak elektronski gostoti tkiva (ρe),
podani v št. elekt./cm3. Temu sledi, da je atenuacija žarkovnega snopa v tkivu odvisna od
elektronske gostote tkiva (Boone et al., 2002).

1.2.1.2 Značilnosti CT-simulatorja

CT-simulator je aparatura za CT z dodatnimi nastavki in prilagoditvami, namenjenimi
potrebam radioterapije. Sestavljajo ga tri osnovne komponente: CT-skener, premični sistem
laserjev in postaja za virtualno simulacijo. CT-skener za potrebe radioterapije se od
diagnostičnega razlikuje v velikosti odprtine (angl. CT bore) in obliki mize.
Pri CT-slikanju in simulaciji pacienta se zagotovi enako lego pacienta, kot jo bo zavzemal pri
obsevanju, pri čemur se uporabi tudi imobilizacijske pripomočke. Premer odprtine
diagnostičnih CT-skenerjev je navadno 70 cm in največji FOV je 50 cm. To je pogosto
omejevalni dejavnik v radioterapiji. Premeri odprtin CT-simulatorjev so 85–90 cm. Tako je
možen zajem slik pacienta, nameščenega na imobilizacijski pripomoček. Kot je omenjeno v
razdelku1.3.1.1, je razlog za omejeno anatomsko informacijo tudi premajhen FOV (slika 7).
Pri sodobnejših simulatorjih je z uporabo rekonstrukcijskih algoritmov mogoče ekstrapolirati
podatke sFOV. Ekstrapolirani podatki eFOV (angl. extended field of view) so nekoliko manj
natančni, vendar to nima večjega vpliva na dozno porazdelitev (Wu et al., 2011).
Pacient je pri obsevanju nameščen na ravno mizo. Obsevalne mize imajo utore za fiksacijo
imobilizacijskih pripomočkov. Enako mizo ima tudi CT-simulator. Vsaka CT-aparatura ima
notranji sistem laserjev za oznako referenčne pozicije. Obenem je simulator opremljen še z
zunanjim sistemom laserjev, ki so neodvisni od aparature. Namenjeni so označbi referenčnega
koordinatnega izhodišča, na podlagi katerega se po izdelavi obsevalnega načrta izvede premik
do izocentra, tj. do točke, v kateri se sekajo centralni žarki obsevalnih polj in je praviloma v
središču obsevalne tarče. CT-simulatorji imajo računalniško postajo z možnostjo virtualne
simulacije.

Virtualna

simulacija

nadomesti

postopek

simulacije

obsevanja

na

konvencionalnem simulatorju. V postopku virtualne simulacije označimo izocenter oziroma
vstopišča, določimo število in obliko žarkovnih snopov. Iz CT-slik rekonstruiramo 2Dprojekcije žarkovnih snopov, ki jih imenujemo digitalno rekonstruirani radiogrami (DRR). Pri
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verifikaciji lege pacienta med obsevanjem je DRR referenčna slika, ki jo primerjamo z EPI
(elektronsko portalno sliko, angl. electronic portal image) (Cherry in Duxbury, 2009).

Slika 7: Primer premajhnega FOV pri zajemu CT-slik v področju medenice.

1.3.1.2.1 Razmerje med CT-števili in elektronsko gostoto (ED)

RTPS uporablja za 3D CRT-načrtovanje obsevanja CT-slike. CT-slika daje informacijo o
zunanji konturi pacienta (meja, ki ločjue pacientovo notranjost in zunanjost), obliki, legi in
posredno gostoti tkiv v pacientu. RTPS na podlagi informacije iz CT izdela virtualni 3Dmodel pacienta: vsakemu vokslu v pacientu pripiše elektronsko gostoto (angl. electronic
density, ED), ki je neposredno povezana z lokalno atenuacijo sevanja in je nujna za natančen
izračun doze (Thomas, 1999).
Zaradi neupoštevanja tkivnih nehomogenosti lahko izračunana doza do 30 % presega
predpisano, kar velja posebno v primerih, ko žarkovni snopi prehajajo skozi pljučno tkivo.
Večja odstopanja, izračunana od predpisane doze, se pojavijo tudi pri neupoštevanju tkiv ali
materialov z visoko elektronsko gostoto, npr. pri protezah (Cheng et al., 2005).
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RTPS potrebuje za upoštevanje tkivnih nehomogenosti pri izračunu doze v pacientu podatke o
atenuacijskih lastnostih tkiv. Atenuacija sevanja je povezana z elektronsko gostoto tkiv. Pri
načrtovanju RTPS neposredno pretvori vrednosti pikslov oziroma vokslov iz CT-števil v EDtkiva. Za natančno pretvorbo je treba poznati razmerje med CT-števili in ED-tkiv (Slika 8).
Razmerje med CT-števili in ED-tkiva dobimo s CT-slikanjem fantoma, ki vsebuje vložke z
znano ED. Vložki so izbrani tako, da je njihov ED kar se da blizu ED človeških tkiv. Z
določitvijo razmerja med CT števili in ED kalibriramo CT za potrebe RTPS.

Slika 8: Kalibracijska krivulja med ED in CT-števili (HU)

Manjša odstopanja oziroma napake pri določitvi razmerja med HU in ED ne vplivajo veliko
na točnost izračuna doze. Pri megavoltnih žarkovnih snopih 8 % napaka v določitvi
elektronske gostote kosti rezultira v 1 % dozimetrično napako (Thomas, 1999).
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Na vrednost CT-števil ne vplivajo le atenuacijske lastnosti tkiva, ampak tudi slikovni pogoji,
kot so napetost v rentgenski cevi, velikost vidnega polja, sipalni pogoji in rekonstrukcijski
algoritmi. Zaradi spremembe v CT-številu RTPS tkivu predpiše drugačno ED. To vpliva na
točnost izračuna doze. Odstopanja v izračunu doze pri fotonskih žarkovnih snopih zaradi
spremembe napetosti v rentgenski cevi CT-aparature so znotraj ±2 % (Nobah et al., 2011).

1.3.1.2.2 CT-simulacija – uporaba kontrastnega sredstva

Postopek CT-simulacije se začne z imobilizacijo in pozicioniranjem pacienta, določitvijo
referenčnega izocentra in CT-slikanjem. Na osnovi slik CT se določi tarčne volumne in
zdrave organe. Za natančnejšo določitev tarčnih volumnov in zdravih organov se pacientu
pred CT-slikanjem aplicira kontrastno sredstvo (KS). Namen aplikacije KS je boljša
kontrastna ločljivost mehkih tkiv. Pri CT-slikanju se uporablja jodovo in barijevo KS.
Aplikacija KS je lahko žilna, venozna prek injektorja, oralna (pacient zaužije KS) ali
retrogradna prek sečnice v mehur.
V postopku priprave pacienta (zajem CT-slik) na obsevanje karcinoma želodca pacient
zaužije jodovo KS. RTPS nadalje uporabi CT-slike za izračun doze v pacientu. Za korigiranje
tkivnih nehomogenosti upošteva pretvorbo CT-števil v ED (Needham, 2009).
Prisotnost KS v tkivu poveča vrednost CT-števil, kar RTPS prevzame kot področje z visoko
ED (Slika 9). Večja ED pomeni večjo atenuacijo žarkovnega snopa. Ker je KS prisotno le v
času CT-slikanja, ne pa tudi med obsevanjem, je izračunana doza, ki jo prejema pacient med
obsevanjem napačna: atenuacija žarkov, ki prodirajo skozi želodec je med obsevanjem
namreč manjša, kot je bila med zajemom slik. Ker pa RTPS upošteva zadnjo, za predpisano
dozo naračuna previsoko začetno intenziteto žarkov (preveč MU). Doza, ki se tako absorbira
v PTV, je previsoka (Rankine et al., 2008).
Zaradi vpliva KS na izračun doze nekateri protokoli CT-slikanja zahtevajo dvojno slikanje.
CT-slikanje v času pred aplikacijo KS uporabi RTPS za izračun doze. Slikanje po aplikaciji
KS pa je namenjeno določitvi tarčnih struktur in kritičnih organov. Dvojno CT-slikanje
pomeni dvojno dozno obremenitev pacienta in daljši čas obiska na CT-simulatorju.
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Razlike v izračunani dozi na setu CT-slik s KS in brez KS klinično pogosto nimajo značilnega
učinka. Nekateri avtorji (Youngmin et al., 2006; Shibamoto et al.,2007) opisujejo 1 % porast
doze na setu CT-slik s KS pri obsevanju glave in vratu z tehniko IMRT. Podobno velja tudi
za kritične organe.
Na napako v dozi zaradi prisotnosti KS vpliva velikost področja s KS in število žarkovnih
snopov, s katerimi se obseva pacient. Rankine A, et al, 2008 navajajo 7% razliko doze v
referenčnih pogojih (simulacija vodnega fantoma in velikost obsevalnega polja 10 x 10 cm v
izocentru) kot posledico prisotnosti KS debeline 10 cm in ED = 1,22 na poti žarkovnega
snopa. Volumen tkiva, ki ga zavzame KS, je navadno največji pri oralno zaužitem KS. 3D
CRT-obsevalni načrt na nizu CT-slik s KS rezultira v 2,1 % in 2,5 % višji dozi v PTV in
kritičnem organu, kot če KS ni prisotno. Potencialno tveganje izdelave obsevalnega načrta na
set slik s KS pomeni le morebitno presežena tolerančna doza sevanja na kritične organe.

Slika 9: Prisotnost KS na poti v žarkovnem snopu
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1.2.2 Določitev tarčnih struktur in kritičnih organov

V postopku 3D CRT-načrtovanja obsevanja je treba zagotoviti, da se predpisana doza
absorbira v tarči. Načrtovanje zahteva določitev tarčnih volumnov in kritičnih organov.
Tarčne volumne in kritične organe določi zdravnik radioterapevt skladno z mednarodnimi
smernicami ICRU50, (ICRU, 1993) in ICRU62, (ICRU, 1999) Referenčna modaliteta za
nadaljnji izračun doze v RTPS je CT-slika. Radioterapevt na posamezne CT-rezine izriše
tarčne volumne in kritične organe. Pri tem si pomaga z drugimi slikovnimi modalitetami, kot
so MR in PET/CT, ki omogočajo boljšo kontrastno ločljivost mehkih tkiv oziroma
vrednotenje metabolne aktivnosti tumorskega tkiva. Slike morajo biti poravnane v enotnem
koordinatnem sistemu z referenčno sliko (CT-sliko) (Nahum et al., 2007).
Prednost souporabe MR je posebno očitna pri določitvi robov nekaterih možganskih tumorjev
(difuzna inflitracja v okolno tkivo) in tumorjev prostate. Pomanjkljivost uporabe MR kot
osnovne slikovne modalitete za načrtovanje obsevanja in izračun doze je odsotnost
informacije o elektronskih gostotizrazito nehomogenih področij ter geometrična distorzija
slike zaradi nehomogenosti magnetnega polja. Slednje je posebno zaznavno pri FOV > 50 cm.
Dozimetrične razlike med obsevalnimi načrti, izdelanimi na set MR-slik, in tistimi, izdelanimi
na set CT-slik, so v primerih obsevanja prostate, kjer je elektronska gostota okoliških tkiv
precej neraznolika, nepomembne. Na nekaterih tujih inštitutih je načrtovanje na nizu MR-slik
standard za IMRT prostate znotraj omejitev, kot je premer pacienta ≤ 40 cm (Chen et al.,
2004; Lee et al., 2003).
V primerjavi s CT in MR ima PET-preiskava visoko specifično občutljivost in je koristna pri
zaznavanju prisotnosti tumorskih celic v področnih bezgavkah. Zaradi nizke prostorske
ločljivost se PET-preiskava združuje s CT v PET/CT (Nahum et al., 2007).

1.2.2.1 Priporočila ICRU

Priporočila ICRU 50 določajo standarde predpisovanja in beleženja v radioterapiji. To
vključuje enotno terminologijo z namenom konsistentnosti izdelave in vrednotenja
obsevalnega načrta ter lažje izmenjave podatkov (ICRU 50 Report, 1993). Priporočila ICRU
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iz poročila ICRU 50 so izpopolnjena v ICRU 62. Skladno s priporočili ICRU 50 so v
radioterapiji določeni naslednji tarčni volumni:


GTV je makroskopski tumorski volumen (angl. gross tumor volumne). Je klinično ali
slikovno dokazano področje z največjo gostoto tumorskih celic. GTV je lahko
primarni tumor (GTV-T), metastatska bezgavka (GTV-N) ali oddaljena metastaza
(GTV-M).



CTV je klinični tarčni volumen (angl. clinical target volume). Vključuje GTV ali
CTV-T (ležišče tumorja po operaciji) in področje potencialnega mikroskopskega
širjenja tumorja. Navadno so to področne bezgavke (CTV-N).



PTV je načrtovalni tarčni volumen (angl. planning target volume). PTV vključuje
GTV in CTV. PTV vsebuje še varnostni rob, katerega velikost je odvisna od variacij
pozicije CTV zaradi premikanja organov in odstopanj v nastavitvi pacienta pri
simulaciji in obsevanju. S primerno velikostjo PTV poskušamo zagotoviti, da CTV
prejme predpisano dozo.



TV je zdravljeni volumen (angl. treated volume). To je področje z najnižjo še
sprejemljivo dozo v PTV za doseganje zdravljenja. Navadno je to volumen, obsevan s
95 % predpisane doze. Namen visokokonformnih 3D-obsevalnih tehnik je čim bolj
približati volumen TV volumnu PTV.



IR je obsevani volumen (angl. irradiated volume). Je volumen tkiva s potencialno
nevarno dozo za zdravo tkivo. To je volumen, ki prejme 50 % predpisane doze.



OAR so rizični organi (angl. organs at risk). Rizični organi so tisti, katerih radiološka
občutljivost vpliva na načrtovanje obsevanja in predpisano celotno dozo (ICRU, 1993;
Dobbs et al., 2009).

Poročilo ICRU 62 dopolnjuje ICRU 50:


PTV je nadalje razdeljen na IM notranje obrobje (angl. Internal margin), ki vključuje
variacije v velikosti, obliki in poziciji CTV relativno na anatomske referenčne točke
in SM obrobje zaradi napake pri nastavitvi pacienta (angl. setup margin), ki upošteva
ponovljivost nastavitve pacienta in mehansko stabilnost simulacijskih in obsevalnih
aparatur. CTV + IM = ITV je notranji tarčni volumen (angl. internal target volume).



OAR glede na organizacijo funkcijskih podenot ločuje zaporedne (angl. serial),
vzporedne (angl. parallel) in zaporedno-vzporedne (angl. serial-parallel) organe.
Namen delitve rizičnih organov je pravilno vrednotenje doze, ki jo organi prejmejo.
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Pri organih z zaporedno organizacijo funkcijskih podenot (hrbtenjača) je resnost
poškodbe določena z najvišjo dozo v organu ali manjšem volumnu organa, na primer
1 cc. Pri organih z vzporedno organizacijo funkcijskih podenot (pljuča, ledvica) pa
del organa lahko prejme višjo dozo in je funkcija organa še zmeraj ohranjena. Resnost
poškodbe določa odstotek ali volumen organa, ki prejme določeno dozo.


PORV je načrtovalni volumen rizičnih organov (angl. planning organs at risk) in ima
enako funkcijo kot PTV za tarčo.

CI je indeks konformnosti (angl. conformity index), ki je določen kot kvocient volumnov TV
in PTV (Nahum et al., 2007)

1.2.3 3D-CRT načrtovanje obsevanja

V širšem smislu načrtovanje obsevanja v radioterapiji vključuje diagnosticiranje bolezni,
določitev stadija tumorja, lokalizacijo tarčnih volumnov in kritičnih organov, določitev smeri
žarkovnih snopov in dozno optimizacijo. V ožjem smislu se načrtovanje obsevanja razume
kot simuliranje oblike in smeri žarkovnih snopov ter dozno optimizacijo v RTPS. RTPS je
računalniški sistem (program), ki se ga v radioterapiji uporablja za optimiziranje doze z
namenom maksimiziranja TCP in minimiziranja NTCP. Medicinski fiziki in dozimetristi pri
3D CRT-načrtovanju obsevanja izbirajo optimalne parametre v RTPS, kot so število in smer
žarkovnih snopov, dozni prispevek posameznih žarkovnih snopov, smiselna izbira algoritma
za izračun doze z ozirom na lokalizacijo obsevanja, itd.
Dozni model oziroma algoritem za izračun doze je pomemben del programske opreme RTPS,
saj izračun doze in dozna porazdelitev vpliva na nadaljnje klinične odločitve. Algoritmi za
izračun doze se razlikujejo po načinu delovanja in točnosti izračuna doze. V zadnjih desetih
letih so v uporabi tako imenovani 3D RTPS, katerih izračun doze temelji na 3D doznem
modelu (Van Dyk, 1999; Khan, 2003; Podgorsak, 2005; Khan, 2007; Dobbs et al., 2009).
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1.2.3.1 Sistem za načrtovanje obsevanja (RTPS)

Izračuni doz oziroma načrtovanje obsevanja pred letom 1970 je temeljilo na ročni simulaciji.
Začetni računalniško podprti RTPS so omogočali 2D-prikaz dozne porazdelitve parvokotno
oblikovanih žarkovnih snopov na posameznem prerezu (konturi) pacienta. Razvoj 3D RTPS
sovpada z uvedbo CT v postopke v radioterapiji. Sodobni 3D RTPS omogoča virtualno
simulacijo pacienta s sočasnim prikazom geometrije žarkovnih snopov, pogled v smeri izvora
žarkovnega snopa (BEV, angl. beam's eye view), izdelavo DRR (digitalno rekonstuiranega
radiograma), posnemanje premikanja MLC linearnega pospeševalnika itd. Sodobne izboljšave
strojne in programske opreme RTPS so usmerjene predvsem v nadgradnjo grafičnega prikaza,
hitrosti izračuna doze in postopkov optimizacije pri inverznem načrtovanju (v tehniki IMRT).
RTPS prek računalniške mreže in vmesniških programov komunicira s CT simulatorjem in
obsevalnimi aparaturami. RTPS je opremljen še z digitalizatorjem, namenjenim vnosu kontur
tarčnih volumnov in rizičnih organov in oblike obsevalnega polja določene na 2Dradiogramu. RTPS je povezan z izhodnimi enotami, kot so tiskalniki inrisalniki. Sistem
ureditve več RTPS je lahko takšen, da deluje kot samostojna enota ali je del mreže več enot,
povezanih z osrednjim strežnikom. Večji sistemi RTPS so povezani s centralnim strežnikom,
da bi tako dosegli hitrejši izračun doze, bili lažje dostopni in za hranjenje podatkov.
Standardna oblika zapisa podatkov v radioterapiji je DICOM (angl. The Digital
Communications in Medicine), pri načrtovanju obsevanja so to DICOM RT (set struktur,
doza, slike, beleženje obsevanja) (Podgorsak, 2005).
Uporabno vrednost RTPS zagotavlja programska oprema. V začetnih obdobjih razvoja RTPS
je bila funkcionalnost programske opreme omejena na prikaz postavitve žarkovnih snopov in
izračun doze. Nekatere značilnosti programske opreme modernih 3D RTPS so: registracija
slik (poravnavanje slik skladno s prikazano anatomijo) različnih slikovnih modalitet (CT,
MRI, PET/CT), delno avtomatizirano ali avtomatizirano vrisovanje kritičnih organov, ročno
ali avtomatizirana postavitev žarkovnih snopov in modifikatorjev doze, dozna optimizacija z
vnašanjem vhodnih parametrov ali inverzna optimizacija, 2D- in 3D-prikaz dozne
porazdelitve, prikaz dozno volumskih histogramov (DVH), biološka evalvacija obsevalnega
načrta itd. Programske funkcije različnih proizvajalcev RTPS so si zelo podobne. Poseben del
programske opreme RTPS je algoritem za izračun doze. Od računskega algoritma je odvisna
točnost prikaza dozne porazdelitve v pacientu in izračun MU (Van Dyk, 1999).
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1.2.3.1.1

Vhodni podatki v RTPS

Pred vnosom podatkov o značilnostih fotonskega žarkovnega snopa obsevalnega aparata v
RTPS le-ta potrebuje virtualni mehanski model linearnega pospeševalnika. To vključuje
podatke o mehanskih značilnostih roke, mize, kolimacijskega sistema (čeljusti, MLC),
modifikatorjih doze (klinasti filtri) itd. (Nahum et al., 2007).
Algoritmi za izračun doze v RTPS poizkušajo čim bolje predvideti dozno porazdelitev v
pacientu, ki jo izseva linearni pospeševalnik. RTPS za natančen izračun doze potrebuje
podatke o značilnostih žarkovnega snopa. Podatke o značilnostih fotonskega žarkovnega
snopa pridobimo z merjenji doze v vodnem fantomu. Meritve v vodnem fantomu delimo na
absolutne in relativne (Khan, 2007; Nahum et al., 2007; Podgorsak, 2005).
Absorbirana doza (enota Gy) je kvocient med energijo ionizarajočega sevanja ki jo to sevanje
preda snovi, in maso te snovi. Absorbirana doza v fantomu je v neposredni povezavi s
količino električnega naboja, ki ga zajamejo elektrode v ionizacijski celici v glavi aparata,
skozi katero potuje obsevalni žarek. Osnovna enota te količine je t. i. monitorska enota (MU,
angl. monitor unit). Z razmerjem med monitorsko enoto in absorbirano dozo v referenčnih
pogojih se umeri linearni pospeševalnik – postopek se opravlja z ionizacijsko celico, ki je
kalibrirana v standardnem laboratoriju in v referenčnih pogojih meri absolutno dozo. Klinični
pogoji, v katerih so pacienti obsevani, se razlikujejo od referenčnih. Za točen izračun doze v
RTPS je treba vedeti, kakšna je variacija doze v nereferenčnih pogojih. Nereferenčni pogoji se
od referenčnih lahko razlikujejo v globini v kateri merimo dozo, v velikosti in obliki
obsevalnega polja, v uporabljenih modifikatorjih doze, kot so klinasti filtri itd. Ker so
izmerjene vrednosti doz normalizirane realtivno glede na referenčne pogoje, se postopek
imenuje relativna dozimetrija, (Khan, 2003; Williams in Thwaites, 2000).
Zahtevane meritve relativne dozimetrije v vodnem fantomu, ki jih potrebuje RTPS, se
nekoliko razlikujejo med proizvajalci RTPS. RTPS XiO potrebuje naslednje osnovne vhodne
podatke o značilnosti fotonskega žarkovnega snopa:


Absolutni dozni izhod (angl. absolute dose output), v referenčnih pogojih



Odstotek globinske doze (angl. PDD percent depth dose) za različne velikosti odprtih
obsevalnih polj in obsevalnih polj s klinastimi filtri
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Dozne profile za obsevalna polja različnih velikosti brez in s klinastimi filtri, merjena
v različnih globinah v vodnem fantomu



Diagonalo obsevalnega polja velikosti 40 x 40 cm2



Faktorje izhoda za različne velikosti obsevalnih polj v zraku in vodi



Koeficiente prepustnosti fizičnih klinastih filtrov



Koeficiente prepustnosti čeljusti in MLC

Izmerjene porazdelitve beleži računalnik, ki je povezan z detektorji (z ionizacijskimi celicami
ali diodami) v vodnem fantomu, nato so te prek avtomatskega sistema (BADAS, angl. beam
data acquistion system) prenesene v RTPS. V RTPS se izdela virtualni model žarkovnega
snopa. Z virtualnim modelom se poskuša ustvariti porazdelitev doze, ki se kar najbolj približa
izmerjeni porazdelitvi (Cherry in Duxbury, 2009).
Model žarkovnega snopa RTPS se nato ponovno preverja z meritvami v fantomu.
Sprejemljiva odstopanja izračunane doze v RTPS od izmerjene so odvisna od homogenosti
medija, geometrije žarkovnega snopa in lokacije točke, v katerih se primerja dozo (npr.
centralna os žarkovnega snopa ali področje polsence). Dovoljeno odstopanje načrtovane od
izmerjene doze v homogenem mediju na centralni osi žarkovnega snopa je ±2 % (IAEA,
2008).

1.3.3.1.1 Algoritmi za izračun doze

Izračun in prikaz dozne porazdelitve v pacientu je kombinacija značilnosti žarkovnega snopa
in anatomije pacienta. Točnost izračuna dozne porazdelitve v pacientu je odvisna od
računskega algoritma, ki je vgrajen v programsko opremo RTPS. Algoritmi za izračun doze v
pacientu potrebujejo koordinatni sistem. V moderni 3D CRT-koordinatni sistem predstavlja
3D-matrika vokslov pacienta, ki jo iz posameznih CT-rezov tvori RTPS. Načrtovanje
obsevanja v RTPS je interaktiven postopek s spreminjanjem parametrov in opazovanjem
porazdelitve doze. Algoritmi, ki jih RTPS uporabljajo za izračun doze, so tako kompromis
med hitrostjo in točnostjo izračuna doze (Khan, 2007; Nahum et al., 2007; Oelfke in Scholz,
2006; Seibers, 2006).
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Algoritmi se po svojem načinu delovanja razlikujejo. Na splošno se delijo na tri skupine:
popravljalne algoritme (angl. Correction based), pri, katerih izračun doze v pacientu temelji
na popravkih meritev v vodnem fantomu, modelne algoritme, (angl. model based), ki
izračunavajo dozo na osnovi modela transporta sevanja v pacientu, in na neposredni algoritem
Monte Carlo (MC), katerega izračun temelji na verjetnosti dogodkov posameznih interakcij
med fotoni in atomi sredstva (Mackie, 1995).
Popravljalni algoritmi so po načinu delovanja semiempirični. Izračun doze v pacientu temelji
na popravkih parametrov meritev (odstotek globinske doze, profili žarkovnega snopa itd.) v
vodnem fantomu. Pri izračunu doze v pacientu algoritem uporabi popravke v obliki faktorja
ali analitične funkcije. Popravki pri izračunu doze v pacientu so: popravek atenuacije
žarkovnega snopa zaradi nepravilne oblike zunanje konture pacienta, popravek zaradi razdalje
med izvorom sevanja in točko izračuna doze (kvadratni zakon), popravek zaradi uporabe
modifikatorjev doze (klinasti filtri, kompenzatorji itd.), popravek prispevka sipane doze (kot
funkcija sipalnega volumna, velikosti polja, oblike in radialne razdalje), popravek zaradi
heterogenosti tkiva, popravek radiološke razdalje (zaradi razmerja elektronske gostote tkiva in
vode) (Khan, 2003, 2007; Cherry in Duxbury, 2009; Oelfke in Scholz, 2006; Seibers, 2006).
Točnost izračuna doze popravljalnih algoritmov je omejena v področjih elektronskega
neravnovesja, v katerih elektron, ki svojo energijo odda zunaj volumna V, nadomesti elektron
enake energije, ki vstopi v volumen V. Elektronsko neravnovesje se pojavi v tkivih z nizko
elektronsko gostoto, na primer v pljučih, kjer popravljalni algoritmi nepravilno ocenijo doseg
sipanih elektronov. Na meji med tkivi z različno elektronsko gostoto, kot je meja med
mišičnim tkivom in kostjo, algoritmi nepravilno upoštevajo učinek povratnega sipanja.
Elektronsko ravnovesje prav tako ni doseženo pri obsevalnih poljih, manjših od 3 x 3 cm2, saj
je doseg sipanih elektronov v lateralnih smereh večji od velikosti polja. Slednje je pomembno
pri IMRT (Cherry in Duxbury, 2009; Nahum et al., 2007).
Za natančnejšo simulacijo procesa prenosa energije in izračun absorbirane doze v pacientu so
potrebni računski modeli. Te sestavljajo dozna jedra (angl. dose kernels), ki opisujejo
absorpcijo doze v tkivu kot posledico interakcije primarnih fotonov in atomov tkiva. V
heterogenem tkivu so dozna jedra lokalno preoblikovana skladno z elektronsko gostoto tkiva.
V primerjavi s popravljalnimi algoritmi je prednost modelnih algoritmov predvsem v
točnejšem izračunu doze v heterogenem tkivu, kjer nastanejo izrazitejša področja
elektronskega neravnovesja. Modelni algoritmi so standard modernih 3D RTPS.
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Najpreprostejša oblika modelnega algoritma je algoritem ozkega žarka PB (angl. pencil
beam). Kompleksnejši in bolj točni obliki sta konvolucija (angl. convolution,) in superpozicija
(angl. superposition) (Miften, 2002; Seibers, 2006).
Simulacija transporta energije pri modelnih algoritmih vključuje nekatere približke in
poenostavitve ter le delno posnema dejanske procese prenosa in absorbcije energije v tkivu.
Najbolj točen postopek izračuna doze, ki vključje vse poznane fizikalne interakcije sevanja s
sredstvom, je neposredni MC. Princip delovanja MC-algoritma temelji na verjetnosti
posameznih dogodkov med fotoni in atomi tkiva. Izračun doze MC-algoritma je sestavljen iz
dveh neodvisnih komponent, »faznega prostora« linearnega pospeševalnika (angl. linac phase
space), ki vključuje zgradbo glave linearnega pospeševalnika, in značilnosti elektronskega
žarkovnega snopa, preden se ta interagira s tarčo, in simulacije transporta energije v pacientu.
Slaba stran uporabe MC-algoritmov v klinični praksi je počasnost izračuna doze, zato imajo
nekateri komercialni RTPS vgrajene nekoliko poenostavljene oblike MC-algoritmov (Fippel
2006; Oelfke in Scholz, 2006; Seibers, 2006).

1.2.3.1.1.1 Modelni algoritmi

Transport energije in absorpcija doze v pacientu sta razdeljena na več korakov. Pri izdelavi
modela algoritma je najprej treba poznati izhod (angl. output) linearnega pospeševalnika. To
zahteva modeliranje primarne energijske fluence fotonov (Ψ), ki jih izseva linearni
pospeševalnik. Ψ je vhodni parameter za nadaljnji model transporta sevanja in izračun doze v
pacientu. Absorpcija Ψ v tkivu je izražena kot TERMA (T, angl. total energy released per unit
of mass) in pomeni energijo, ki jo kot posledica interakcije med primarnimi fotoni in atomi
tkiva prejme tkivo. Transport energije sipanih fotonov in elektronov od mesta interakcije
primarnih fotonov in atomov tkiva je zajet v model doznega jedra (Oelfke in Scholz, 2006;
Nahum, 2007).


PRIMARNA ENERGIJSKA FLUENCA FOTONOV

Žarkovni snop, ki ga izseva linearni pospeševalnik, vsebuje primarne in sipane fotone ter
sekundarne elektrone. Za točen izračun doze je treba poznati primarno energijsko fluenco
oziroma energijski spekter žarkovnega snopa lineranega pospeševalnika. To je možno doseči
na dva načina, in sicer s simulacijio Monte Carlo ali z neposredno primerjavo izmerjenih
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doznih krivulj z energijsko uteženimi vsotami izračunanih doznih krivulj. Pred klinično
implementacijo RTPS je treba modelirati primarni energijski spekter s »prilagajanjem« (angl.
fit) z izmerjenimi doznimi krivuljami (Khan, 2003; Nahum, 2007; Mackie, 1985). Poleg
energijskega spektra se modelira tudi prostorsko porazdelitev primarne fluence. Algoritem za
izračun doze mora upoštevati prostorsko porazdelitev primarne fluence zaradi vpliva
izravnalnega filtra, sipanje na kolimatorju in atenuacijo fluence v sredstvu.


TERMA

T( ) je produkt masnega atenuacijskega koeficienta

/ρ in energijske fluence primarnih

fotonov Ψ v točki interakcije med primarnimi fotoni in atomi tkiva:



DOZNA JEDRA

Dozno jedro zajema področje porazdelitve energije, ki nastane kot posledica interakcij med
primarnimi fotoni in atomi tkiva. Je 3D-porazdelitev absorbirane energije, ki jo na svoji poti
od mesta interakcije med primarnimi fotoni in atomi tkiva oddajo sekundarni elektroni in
pozitroni. Porazdelitev energije okrog mesta interakcije primarnih fotonov in atomov tkiva
določa obliko doznega jedra. Obliko doznih jeder pridobimo z MC simulacijo sledenja poti
nabitih delcev od mesta interakcije med primarnimi fotoni in atomi tkiva v posameznem
vokslu. Sledenje z MC-simulacijo poteka v homogenem fantomu (voda), v vokslih enake
velikosti, atomskega števila in gostote (Mackie, 1985).
Modelni algoritmi uporabljajo dve osnovni dozni jedri. Eden je »točkovno razširjeno dozno
jedro« (angl. point spread kernel), ki modelira porazdelitev absorbirane energije v vodi v toči
, ki nastane pri interakciji primarnih fotonov energije E v točki

(Slika 10).
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Slika 10: Interakcija primarnih fotonov z atomi tkiva in porazdelitev absorbirane energije v vodi

Druga oblika doznega jedra je »dozno jedro ozkega žarka« (angl. pencil beam kernel). Dozno
jedro PB je integral točkovno razširjenih doznih jeder vzdolž poti fotonov v tkivu. Ker poteka
vzorčenje le vzdolž centralne osi doznega jedra PB, je informacija o porazdelitvi absorbirane
energije v primerjavi s točkovno razširjenim doznim jedrom manj točna. To je opazno
predvsem na področjih tkivnih nehomogenosti. Prednost uporabe algoritma z doznim jedrom
PB je predvsem hitrejši izračun doze (Oelfke in Scholz 2006 ) (Slika 11).

Slika 11: Točkovno razširjeno dozno jedro in dozno jedro ozkega žarka
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ALGORITEM SUPERPOZICIJE IN KONVOLUCIJE

Za izračun absorbirane doze je treba združiti T in dozna jedra. Najpogostejši način modelnih
algoritmov je metoda superpozicije. Izračun absorbirane doze D v točki
(superponiranju) produkta T(
D(r)

) in doznih jeder k(r,
dE

d3 r T r , E

je enak integralu

, E) v 3D-volumnu:
k (r, r , E )

Ker se oblika doznega jedra spreminja glede na elektronsko gostoto tkiva in se s tem upošteva
radiološko razdaljo od mesta inerakcije primarnih fotonov do mesta dostave doze, je
algoritem superpozicije primeren za izračun doze v nehomogenem tkivu (pljuča).
Za izračun doze v homogenem tkivu je zaradi krajšega časa računanja doze primernejši
algoritem konvolucije. V primerjavi s superpozicijo se oblika doznega jedra ne spreminja
glede na elektronsko gostoto tkiva (dozno jedro je prostorsko invariantno, je enako doznemu
jedru v vodi). Dozno jedro je le funkcija razdalje med točko interakcije primarnih fotonov
in točko izračuna absorbirane doze .
D(r)

dE

d3 r T r , E

k(

,E )

Nekateri algoritmi konvolucije imajo vgrajeno dozno jedro PB, kar še dodatno skrajša čas
računanja doze (Oelfke in Scholz, 2006; Vicente et al., 2003; Kohno et al., 2009).


DELOVANJE ALGORITMOV V PODROČJU TKIVNIH NEHOMOGENOSTI

Pri izračunu doze v nehomogenem tkivu mora algoritem upoštevati spremembe elektronske
gostote tkiva. RTPS informacijo o elektronski gostoti tkiva pridobi iz CT-slik. Elektronska
gostota tkiva vpliva na lokalno vrednost terme (zaradi spremembe v radiološki razdalji se
spremeni absorpcija fotonov) in obliko doznih jeder.
Algoritem PB predvideva interakcijo fotonov in atomov tkiva vzdolž centralne osi PB. V
predelih tkivnih nehomogenosti se skladno z radiološko razdaljo spremeni absorpcija fotonov
in vrednost terme ter oblika doznega jedra. Spremembe absorbcije fotonov in oblike doznega
jedra potekajo le vzdolž centralne osi PB. Pomanjkljivost modela PB je, da ta ne upošteva
spremembe elektronske gostote tkiva pravokotno na centralno os PB.
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Algoritem superpozicije ponuja nekoliko natančejši model interakcij primarnih fotonov in
atomov tkiva. Pomembnejša prednost algoritma je točnejša metoda korekcije oblike doznega
jedra v predelih tkivnih nehomogenosti. Algoritem superpozicije uporablja model točkovno
razširjenega doznega jedra. Transport energije znotraj doznega jedra od točke interakcije
fotona

do točke absorpcije doze poteka v obliki »3D-notranjih žarkov« v doznem jedru, le

ti služijo kot računski pripomoček, saj je vsak »notranji žarek« korigiran glede na radiološko
razdaljo med točkama

in . Takšne dozna jedra imenujemo »gostotno korigirana dozna

jedra« (angl. density scaled dose depostion kernels), (Vincente et al., 2003; Oelfke in Scholz,
2006; Seibers, 2006).

1.2.3.1.1.2 Neposredni algoritem Monte Carlo (MC)

Priporočeno dozimetrično natančnost v radioterapiji ±5 % je mogoče doseči le v primeru
točnosti izračuna doze ±2 %. Izračun doze modelnih algoritmov, kot sta PB in superpozicija
oziroma konvolucija temelji na nekaterih poenostavitvah. Modelni algoritmi pomanjkljivo
modelirajo transport sekundarnih elektronov in pozitronov, kar je pomembno pri izračunu
doze v področju elektronskega neravnovesja (Fotina et al., 2009; Fippel, 2009; Khan, 2007;
Nahum et al., 2009 ).
Večjo točnost izračuna doze v pacientu je mogoče doseči z metodo MC. Ta metoda se
uporablja za reševanje nekaterih matematičnih problemovz generiranjem naključnih števil ζ.
Uporabna je pri reševanju kompleksnejših funkcij, kot je transport več delcev v tkivu. Izračun
doze z metodo MC deluje na podlagi računalniškega simuliranja (MC-koda) transporta delcev
(zgodovine dogodkov) v tkivu.
Princip delovanja MC algoritma temelji na sledenju poti fotona in verjetnosti posameznih
interakcij med fotonom in atomi tkiva. Simulacija poti delcev (primarnih in sekundarnih)
traja, dokler se njihova energija ne absorbira ali dokler delec ne zapusti področja izračuna
doze (Slika 12) (Fippel, 2006; Khan, 2003, 2007).
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Slika 12: Primer MC-simulacije poti fotona p (polna črta) in comptonovih elektronov e-(črtkana
črta) (Fippel, 2006)



MC-KODE

RTPS imajo vgrajene različne MC-kode (angl. dose calculation engine), ki simulirajo
transport delcev v pacientu (fotonov, elektronov, pozitronov). Najpogosteje so v uporabi
XVMC in VMC++ (angl. voxel Monte Carlo algorithm) (Fippel, 1999).


TRANSPORT FOTONOV

Simulacija transporta fotonov poteka z določitvijo verjetnosti dolžine poti fotona do naslednje
interakcije. Verjetnost porazdelitve f dolžine poti s je enaka
.
kjer je

,

linearni atenuacijski koeficient posameznih vokslov. Vzorčenje dolžine poti fotona

do naslednje interakcije poteka z enakomerno porazdelitvijo naključnega števila ζ1 v intervalu
0,1 :

Na poti do naslednje interakcije foton prehaja skozi voksle z različnim . V radioterapiji je v
območju energij skupni

izračunan kot vsota

za verjetnost fotoelektričnega pojava,

Comptonovega sipanja in tvorbe parov:
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Za verjetnost pojava posamezne interakcije med fotoni in atomi tkiva, model generira drugo
naključno število ζ2 v intervalu 0,
pojav; če je ζ2 večji od

Če je ζ2 manjši od

, se simulira fotoelektrični

, se simulira Comptonov pojav; če je ζ2 večji od

, se

simulira tvorba parov. Podobno poteka tudi simulacija sekundarnih delcev. Simulacija
sekundarnih delcev se zaključi, ko foton zapusti območje izračuna doze ali njegova energija
pade pod minimalno določeno vrednost.


TRANSPORT ELEKTRONOV

Elektroni so v primerjavi s fotoni na svoji poti skozi pacienta podvrženi več interakcijam.
Enak način simulacije transporta elektronov (primarnih ali sekundarnih) bi bil zelo
dolgotrajen.

Verjetnost Comptonovega pojava med fotoni in atomi tkiva je največja v

območju energij primarnih fotonov ~ 0,1 MeV-10 MeV. Pri interakciji primarnega fotona in
orbitalnega elektrona nastali Comptonov elektron energije ~ 1MeV na svoji poti v povzroča
nadaljnje ionizacije in eksitacije atomov tkiva. Ker je so energije potrebne za ionizacijo ali
eksitacijo atomov ~ 1-10 eV na posamezno interakcijo primarnega fotona lahko nastane
milijon interakcij sekundarnih elektronov. Interakcije elektronov so zato razdeljene na tiste z
»veliko izgubo energije« (angl. hard collisions) in tiste z »majhno izgubo energije« (angl. soft
collisions). Delitev interakcij elektronov na tiste z veliko izgubo energije in tiste z majhno
poteka glede na energijo elektronov.


STATISTIČNI ŠUM IZRAČUNA DOZE

Statistični šum ali varianca izračuna doze v posameznem vokslu je pogojena s številom
simuliranih delcev. Več je simuliranih delcev), manjši je statistični šum. Za dvakratno
zmanjšanje variance izračuna doze, je treba simulirati štirikratno število delcev. Priporočeno
točen izračun doze ima statistično varianco manjšo od 2 % maksimalne doze. S povečanjem
števila simuliranih delcev in manjšanjem statistične variance se povečajo časi izračuna doze,
kar je v klinični praksi omejevalni dejavnik. Del MC-algoritmov, vgrajenih v RTPS, so
podalgoritmi, ki manjšajo statistično varianco.
Čas izračuna doze z MC-algoritmi je odvisen tudi od parametrov, kot so energija žarkovnega
snopa, velikost obsevalnega polja in velikost voksla. Zaradi povečanja energije žarkovnega
snopa se poveča doseg elektronov in posledično podaljša čas simulacije. Pri večjem
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obsevalnem polju je treba simulirati več delcev, kar pomeni daljši čas za izračun doze.
Velikost voksla je obratno sorazmerna s časom izračuna doze (Fippel, 2006; Oelfke in Scholz,
2006).


MODEL GLAVE LINEARNEGA POSPEŠEVALNIKA

Na točnost izračuna doze vpliva tudi kakovost modela glave linearnega pospeševalnika.
Popolna oblika MC-simulacije vključuje sledenje poti delcev skozi celotno elemente glave
linearnega poseševalnika. V tem primeru mora biti izdelan virtualni model komponent glave
linearnega pospeševalnika, kot so tarča, primarni kolimator, izravnalni filter itd.. Ker je del
simulacije MC ki opisuje interakcije v glavi linearnega pospeševalnika neodvisen od
absorpcije doze v pacientu imajo MC-algoritmi v klinični rabi shranjene podatke faznega
prostora linearnega pospeševalnika. Podatki faznega prostora zajemajo podatke o poziciji in
energiji delcev, ki stopijo v interakcijo s površino pacienta. Podatki faznega prostora se
pridobijo v času izdelave MC-modela. V postopku načrtovanja obsevanja tako ni potreben
dodaten čas za simulacijo delcev v glavi linearnega pospeševalnika (Slika 13) (Fippel, 2006;
Olefke in Scholz, 2006; Khan, 2003, 2007).

Slika 13: Shema glave linearnega pospeševalnika, ki oblikuje »fazni prostor" delcev pred vstopom v
pacienta
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1.2.3.1.2

Postavitev žarkovnih snopov in optimizacija doze

Osnovni namen 3D CRT-načrtovanja obsevanja je izbira takšnih vhodnih parametrov (dozni
prispevek posameznega žarkovnega snopa, uporaba klinstih filtrov itd.) s katerimi je mogoče
izdelati čim boljši obsevalni načrt. Virtualna simulacija in dozna optimizacija se izvaja na 3D
modelu pacienta, ki ga iz CT-slik izdela RTPS (Khan, 2007; Nahum, 2007).


POSTAVITEV ŽARKOVNIH SNOPOV

Postopek postavitve smeri in oblike žarkovnih snopov se imenuje virtualna simulacija. Pri
njejplaner izbira optimalne smeri in obliko žarkovnih snopov. Standardno orodje RTPS pri
simuliranju je pogled v smeri izvora žarkovnega snopa (angl. beam's eye view – BEV). BEV
je projekcija prostora na ravnino, pravokotno na smer žarkovnega snopa. RTPS poleg BEV
omogoča tudi prikaz postavitve žarkovnih snopov na 3D virtualnem modelu pacienta, na CTrezih posameznih anatomskih ravnin (transverzalne, sagitalne, koronarne) in simulaciji
pogleda pacienta pri obsevanju (angl. room eye view) (Slika 14).
Navadno 3D CRT-obsevalni načrt zahteva tri ali več žarkovnih snopov. Izbira smeri
žarkovnih snopov sledi načelu čim krajše poti od zunanje konture pacienta do PTV (in s tem
čim nižji obsevanosti tkiva na poti do PTV) ter zaščiti rizičnih organov, izogib OAR, katerih
tolerančna doza je nižja od skupne tumorske doze. Postavitev žarkovnih snopov je lahko
koplanarna (v isti ravnini) ali nekoplanarna (v različnih ravninah, žarkovni snop z rotacijo
obsevalne mize). Slednja se izkaže za učinkovito posebno pri obsevanju področij glave in
vratu.
Postavitvi žarkovnih snopov sledi oblikovanje čeljusti in MLC glede na PTV. Avtomatski
sistem RTPS omogočajo sočasno konformiranje čeljusti in MLC okoli BEV-projekcije PTV.
Za primerno dozno pokritost PTV je treba delno izničiti učinek polsence in med PTV in MLC
ustvariti dodaten rob velikosti ~0,6 cm.
Podobno kot z MLC je možno posnemati obliko PTV in zaščititi okolišnje zdravo tkivo z
izdelavo individualnih zaščit. Najpogosteje so uporabljene individualne zaščite v kombinaciji
z MLC, saj je v nekaterih primerih le tako mogoče zaščititi zdravo tkivo, npr. kadar ima PTV
obliko kolobarja in je zgolj z MLC nemogoče ščititi »luknjo« v kolobarju. Prednost uporabe
individualnih zaščit je tudi v nekoliko ožji polsenci, saj notranji rob individualne zaščite sledi
divergenci žarkovnega snopa. Vendar imajo indivdualne zaščite več slabosti kot prednosti ,
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kot so zamudna izdelava, toksičnost in potrebna zamenjava za vsak žarkovni snop itd. (Dobbs
et al., 2009; Khan, 2007).


OPTIMIZACIJA DOZE

Pojem optimizacija oziroma avtomatska optimizacija se pogosteje uporablja pri inverznem
načrtovanju IMRT. Optimizacija doze se pri 3D CRT-načrtovanju izvaja po metodi vnašanja
vhodnih parametrov oziroma z metodo poskusov in napak

(angl. trial and error). Pred

začetkom optimizacije planer izbere nekatere nastavitve v RTPS. Z upoštevanjem lokalizacije
obsevanja uporabi pravilen algoritem in gostoto točk izračuna doze (angl. dose calculation
grid). Oboje vpliva na hitrost in točnost izračuna doze (Khan, 2007).
Izbira energije žarkovnih snopov je odvisna predvsem od lege in globine tarčnega volumna.
Sledi normalizacija doze na predpisano absolutno dozo in določitev točke normalizacije, ki je
ponavadi v homogenem področju PTV. Optimizacija doze se pri 3D CRT-načrtovanju izvaja
po metodi vnašanja vhodnih parametrov oziroma poskušanja. Planer najprej izbere začetne
vrednosti doznega prispevka posameznih žarkovnih snopov (uteži), požene izračun doze in
opazuje porazdelitev doze. S spremembami uteži žarkovnih snopov poskuša pridobiti
optimalno dozno porazdelitev. Za doseganje večje homogenosti dozne porazdelitve uporabi
tudi modifikatorje doze, kot so klinasti filtri (Nahum, 2007).
V večini primerov 3D CRT-načrtovanje vsebuje nekatere elemente tehnike IMRT. Pogosto z
osnovnimi žarkovnimi snopi, kot imenujemo snope, ki zajemajo celotno BEV-projekcijo
PTV, ni mogoče zagotoviti ustrezne dozne pokritosti. Del PTV, ki je poddoziran, se ponovno
obseva z delno ščitenim oziroma moduliranim osnovnim žarkovnim snopom, kar pomeni, da
žarkovni snop zapremo z MLC povsod razen na mestu poddoziranja PTV. V strokovnem
žargonu se tak način načrtovanja imenuje IMRT načrtovanje z vnašanjem vhodnih parametrov
(angl. IMRT forward treatment planning) (Mundt in Roeske, 2005).
Optimizacije doze se zaključi, ko planer iz DVH in vizualnim pregledom dozne porazdelitve
oceni, da obsevalni načrt ustreza navodilom oziroma priporočilom.
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Slika 14: Različni pogledi v RTPS

1.2.3.1.3

Vrednotenje obsevalnega načrta

Del postopka 3D CRT-načrtovanja je vrednotenje kakovosti oziroma primernosti obsevalnega
načrta. Planer pri načrtovanju sproti ocenjuje obsevalni načrt in na podlagi rezultatov
spreminja vhodne parametre v RTPS.
V obdobju 2D načrtovanja obsevanja je vrednotenje obsevalnega načrta potekalo z vizualno
oceno dozne porazdelitve na znatno manjšem številu transvezalnihprerezov (obodov)
pacienta; model pacienta je obsegal do 5 ročno odvzetih in vnešenih kontur. Pomanjkljivost
tovrstnega vrednotenja je bila omejena kvantitativna informacija. Nemogoče je bilo, na
primer, ugotavljati minimalno dozo (Dmin) v PTV ali maksimalno dozo (Dmax) v OAR. Zaradi
popolnejše informacije dozne porazdelitve pri 3D CRT so bila za točnejšo, lažjo in hitrejšo
vrednotenje obsevalnega načrta razvita nekatera kvantitativna orodja, kot je DVH. V klinični
praksi vrednotenje 3D CRT-obsevalnega načrta najpogosteje poteka z vizualni pregledom
dozne porazdelitve na posameznih CT-rezih in oceno DVH (Dobbs, 2009; Khan, 2007).
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PRIPOROČILA ICRU

Skladno s priporočili ICRU je dovoljeno odstopanje doze v PTV med 95 % in 107 %
predpisane doze. Odstopanja so dovoljena le v področjih elektronskega neravnovesja, v
področjih seganja PTV izven zunanje konture pacienta. Izjemoma se dopušča poddoziranje
PTV zaradi zaščite OAR (ICRU,1993).


VIZUELNA OCENA PORAZDELITVE DOZE V PACIENTU

Grafična ocena dozne porazdelitve na CT-rezih je najpogostejša metoda vrednotenja
kakovosti obsevalnega načrta. Dozna porazdelitev je lahko prikazana v obliki barvnih
absolutnih ali relativnih (odstotek od predpisane doze) izodoznih krivulj. 2D dozno
porazdelitev se najpogosteje ocenjuje na transverzalnih ravninah CT-slike, redkeje v sagitalni
in koronarni. Tak način vrednotenja se uporabi tudi pri sočasni primerjavi več obsevalnih
načrtov. Možna je tudi predstavitev 3D dozne porazdelitve (angl. 3D surface dose display),
pri čemer je 3D-dozna porazdelitev superponirana na površino PTV ali OAR. RTPS lahko iz
izbrane 3D izodoze ustvari konturo, ki definira novo 3D-strukturo.
Prednost vizualnega vrednotenja 2D- in 3D-dozne porazdelitve je v lociranju hladnih točk (tj.
področij v PTV, ki prejmejo manj kot 95 % predpisane doze) ali vročih točk (tj. področij v
PTV, ki prejmejo več kot 107 % predpisane doze, ali področij v OAR, kjer doza presega
tolerančno vrednost) (Bortfeld et al., 2006).


KVANTITATIVNO VREDNOTENJE OBSEVALNEGA NAČRTA

Preprost način vrednotenja obsevalnega načrta ponuja diagram odvisnosti prostorskega deleža
3D-strukture (PTV ali OAR) od v njem absorbirane doze. Grafični prikaz porazdelitve
imenujemo DVH. DVH je lahko predstavljen v dveh oblikah: kumulativni in diferencialni,
(slika 15). Pogosteje uporabljena oblika je kumulativni DVH, ki prikaže, kolikšen del
volumna prejme vsaj izbrano dozo. Pri tem je volumen ali delež strukture lahko izražen v
odstotkih ali v absolutni vrednosti, npr. v kubičnih centimetrih. Druga, manj pogosta oblika,
je diferencialni DVH, ki prikazuje, kolikšen del volumna prejme dozo v kratkem doznem
intervalu. V nasprotju z vizualnim pregledom dozne porazdelitve je pomanjkljivost DVH
prostorska informacija, ki je še posebno pomembna pri oceni vročih in hladnih točk.
DVH je uporabno orodje za dodatno biološko evalvacijo obsevalnega načrta. Obstaja več
matematičnih modelov biološkega vrednotenja obsevalnega načrta, kot so TCP, NTCP (delno
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predstavljena v poglavju 1.2.1). Uporaba bioloških modelov pri vrednotenju obsevalni načrtov
zaradi nekonsistentnosti kliničnih podatkov ni popolnoma zanesljiva (Khan, 2003; Khan,
2007; Nahum, 2007).

Slika 15: Kumulativni (modra) in diferencialni (rdeča) DVH
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2 NAMEN IN HIPOTEZA

Kljub skrbnemu nadzoru kakovosti pri 3D CRT-načrtovanju obsevanja ne moremo povsem
izključiti možnosti napak. Pomembno je, da poznamo njihovo razsežnost. V nalogi sem
raziskal vpliv nepopolnih ali nepravilnih vhodnih podatkov na dozno porazdelitev v PTV.
Prikazal sem razlike glede na dozno porazdelitev pri načrtu s pravilnimi vhodnimi podatki. Pri
analizi napačne uporabe računskih algoritmov sem za dozimetrično potrditev in natančnejšo
primerjavo uporabil fantoma z detektorjem ter primerjal skladnost načrtovane in izmerjene
doze.

2.1 Cilji

Cilj naloge je določiti, kolikšna je bila dozimetrična napaka pri 3D CRT-načrtu obsevanja
zaradi:
1. nezadostne informacije o zunanji konturi – obodu ali »koži« – pacienta,
2. neupoštevanja elektronskih gostot tkiv pri izračunu doze,
3. nepravilno obravnavanih kontrastnih sredstev na poti žarkovnega snopa pred tarčnim
volumnom,
4. uporaba nepravilnega algoritma za izračun doze za dano lokalizacijo obsevanja.

2.2 Hipoteza

Moja hipoteza je:
1. da nezadostna informacija o zunanji konturi pacienta rezultira v napačno izračunani
dozi v tarčnem volumnu glede na predpise ICRU,
2. da pride zaradi neupoštevanja elektronskih gostot tkiv pri izračunu doze do napake pri
izračunu absorbirane doze v tkivu,
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3. da prisotnost kontrastnih sredstev v tarčnem volumnu, ki jim v fazi načrtovanja
obsevanja ohranimo dejansko elektronsko gostoto, povzroči predoziranje tarčnega
volumna,
4. da uporaba napačnega algoritma za izračun doze povzroči napako pri izračunu
absorbirane doze v tarčnem volumnu in zdravem tkivu.
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3 METODE IN MATERIALI

Raziskovalni načrt je zasnovan na eksperimentu. Uporabil sem dva RTPS: XiO in Monaco,
fantoma iz umetne snovi imenovane plastična voda (CIRS, Norfolk, ZDA) in plute, kalibriran
dozimeter z ionizacijskimi celicami Matrixx ter programsko opremo za primerjavo izmerjene
in načrtovane dozne porazdelitve Omni Pro-Imrt 1.7. V RTPS sem primerjal dozno
porazdelitev pri različnih obsevalnih načrtih. Zdetektorjem sem izmeril dozo v enem in
drugem fantomu in jo v izbrani ravnini primerjal z načrtovano.

3.1 Dozimetrična napaka pri 3D CRT-obsevalnem načrtu zaradi
nezadostne informacije o zunanji konturi – »koži« pacienta

Za ovrednotenje dozimetrične napake zaradi nezadostne informacije o zunanji konturi
pacienta sem izbral 3D-CRT načrte za obsevanje področja medenice. Prvi obsevalni načrt
vsakega pacienta je vseboval popolne podatke o zunanji konturi pacienta, kot jih dobimo pri
uporabi dovolj velikega FOV. Pri drugem sem simuliral »odrezano« zunanjo konturo, kot jo
dobimo pri premajhnem FOV.

3.1.1 Pacienti in CT simulacija

V raziskavo sem vključil 16 pacientov, ki so obsevali področje medenice, točneje karcinom
rektuma. Postopek zajema CT-rezin je bil izveden na CT-simulatorju Philips MX 8000 Duo
(Philips, Nizozemska) s premerom odprtine 70 cm. Pri CT-skeniranju so bili pacienti v PA
(posteroanteriorni) legi z rokami nad glavo. CT-skeniranje smo izvedli pod naslednjimi
ekspozicijskimi pogoji in nastavitvami (120 kVp, 150–230 mAs, debelina CT-rezine 3 mm).
Zajeli smo področje od drugega lumbalnega vretenca (L2) do proksimalne četrtine stegnenice.
Za rekonstrukcijo CT-slik smo uporabili največji FOV 500 mm.
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3.1.2 Določitev tarčnih volumnov in 3D CRT-načrtovanje obsevanja

Nize CT-slik pacientov smo po lokalni računalniški mreži poslali na postaje za vrisovanje
volumnov (Focal,Elekta AB, Švedska). Na CT-slike je radioterapevt vrisal tarčne volumne in
kritične organe, in sicer GTV, ki mu je dodal področja lokalnih bezgavk in s tem ustvaril
CTV, le-tega pa je nato izotropno »napihnil« za 10 mm v PTV.
Nizi CT-slik posameznih pacientov z vrisnimi tarčnimi volumni in kritičnimi organi so bili
poslani na RTPS XiO. Za izdelavo 3D CRT-obsevalnega načrta smo uporabili »škatlasto«
tehniko (angl. box). Fotonske žarkovne snope energij 6 MV in 15 MV smo postavili iz smeri
00, 900, 1800 in 2700. Žarkovne snope smo zamejili z MLC in čeljustmi 0,6 cm od roba PTV.
Za izračun doze smo uporabili algoritma konvolucije (ang. fast fourier transform – FTT
convolution) ali superpozicije (ang. multigrid superpostion). Obsevalne načrte smo dozno
optimizirali skladno s priporočili ICRU, tako da je PTV prejel od 95 % (V95% = 100 %) in 107
% (V107% = 0 %) predpisane doze.

3.1.3 Simulacija nezadostne zunanje konture pacienta in dozna
reoptimizacija obsevalnega načrta

Nezadostno zunanjo konturo pacienta oziroma premajhen FOV sem simuliral na istih
pacientih v RTPS XiO. Simulacijo sem izvedel v predelu medenice le na CT-rezih z vrisanim
PTV. Poiskal sem predel medenice z največjo širino pacienta in na skrajnih lateralnih mestih
zunanje konture pacienta na njegovi desni in levi strani odmeril 1 cm. Na obeh straneh sem
ustvaril pravokotni volumen (»koža – 1cm«) in ga interpoliral v kraniokavdalni smeri (vzdolž
osi Y v koordinatnem sistemu RTPS) ter tako navidezno »zožal« pacienta. Na enak način sem
ustvaril volumen (»koža – 2cm«), le da sem pri tem »odrezal« 2 cm zunanje konture pacienta
na vsaki strani. Oba volumna, »koža – 1cm« in »koža – 2cm«, sta vzdolž osi Y in Z
(anterioposteriorna koordinata) za vsaj 1 cm obojestransko presegali razsežnost PTV (Slika
16).
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Slika 16: Simulacije odrezane zunanje konture, »koža – 1cm« in »koža – 2cm«

Na pacientu s prvotnim obsevalnim načrtom, tj. načrtom, ki je vseboval popolne podatke o
zunanji konturi pacienta in po katerem se je pacient obseval, sem na na novo vrisanem
volumnu »koža – 1cm« pripisal elektronsko gostoto ED 0 (del CT-slike, prekrit z volumnom
»koža – 1cm«, je imel ED 0) ter ponovno preračunal in optimiziral obsevalni načrt.
Optimiziral sem le dozni prispevek žarkovnih snopov 900 in 2700, saj sta le-ta na poti do PTV
prehajala skozi volumen »koža – 1cm«. Za referenco pri optimizaciji sem izbral dozo v
referenčni točki (Dref.- v središču PTV v področju homogenega tkiva) in jo izenačil ali kar
najbolje približal dozi pri prvotnem obsevalnem načrtu. Pri tem sem beležil spremembo
monitorskih enot MU. Enak postopek sem izvedel za volumen »koža – 2cm«. MU pri
obsevalnih načrtih z volumnoma »koža – 1cm« in »koža – 2cm« z ED 0 sem ponovno
apliciral na prvotni obsevalni načrt in tako simuliral vpliv nezadostne informacije o zunanji
konturi pacienta.

3.1.4 Analiza

Za dozimetrično ovrednotenje razlike med obsevalnim načrtom s popolno informacijo o
zunanji konturi pacienta in obsevalnima načrtoma z nepopolno informacijo sem beležil
spremembo doze v PTV. Izbral sem parametre V95% (delež volumna PTV, ki prejme 95 %
predpisane doze), Dmin, Dmax in Dmean (minimalna, maksimalna in povprečna doze v PTV), vse
v odstotkih nominalne doze (% D) in iz DVH odčital njihove vrednosti. Za oceno porazdelitve
posameznih parametrov sem uporabil Shapiro-Wilkov test normalnosti, statistično pa sem
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razlike ovrednotil z Wilcoxonovim testom (oboje SPSS Statistics, IBM, ZDA), pri čemer sem
uporabil statistično značilno vrednost p ≤ 0,05.

3.2 Dozimetrična napaka zaradi neupoštevanja elektronskih gostot
tkiv (ED) pri izračunu doze

Za primerjavo sem izbral 3D CRT-načrte za obsevanje področja medenice, abdomna, prsnega
koša ter glave in vratu. Omenjene lokalizacije sem izbral z ozirom na volumen tkivnih
heterogenosti. Pri vsaki od teh lokalizacij je bila pri prvem obsevalnem načrtu dozna
porazdelitev izračunana upoštevajoč heterogeno elektronsko gostoto različnih tkiv. Pri
drugem obsevalnem načrtu sem tkivom pripisal homogeno elektronsko gostoto, relativno
elektronsko gostoto 1 (Slika 17).

3.2.1 Pacienti in 3D-načrtovanje obsevanja

V raziskavo sem vključili paciente, ki so obsevali naslednja področja:

medenico (16

pacientov), abdomen (11 pacientov) , pljuča (14 pacientov) in, glava in vrat (14 pacientov).
Prvotne obsevalne načrte smo izdelali z upoštevanjem tkivnih heterogenosti v RTPS XiO. Pri
vsaki izmed lokalizacij smo obsevalni načrt izdelali skladno s protokolom oddelka radiofizike
na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Z ozirom na heterogenost tkiva smo pri izračunu doze
uporabili algoritma Multigrid Superposition (glava in vrat, pljuča, abdomen) in FTT
Convolution (medenica). Vse obsevalne načrte smo dozno optimizirali skladno s priporočili
ICRU, tako da je PTV prejel med 95 % in 107 % predpisane doze. Nekatera odstopanja od
priporočil ICRU so bila dovoljena v pogojih elektronskega neravnovesja, ki so bila pogostejša
pri obsevalnih načrtih glave in vratu ter pljuč in abdomna.
Pri vsakem pacientu s prvotnim obsevalnim načrtom, t.j. z načrtom, ki je upošteval tkivne
heterogenosti, sem tkivom znotraj zunanje konture (pacientove kože) pripisal relativno
elektronsko gostoto ED 1 in ponovno preračunal dozo. Dozno porazdelitev v PTV sem nato
optimiziral in se pri tem oziral na dozo Dref. v referenčni točki, ki sem jo izbral v področju
homogenega tkiva tarčnega volumna in jo izenačil ali kar najbolje približal dozi pri prvotnem
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obsevalnem načrtu. Pri tem sem beležil spremembo monitorske enote (MU). MU, ki sem jih
dobil pri obsevalnih načrtih z neupoštevanjem tkivnih heterogenosti, sem ponovno apliciral na
prvotni obsevalni načrt.

Slika 17: Porazdelitev doze s pravilnim upoštevanjem tkivnih heterogenosti (a) in porazdelidev doze, ki bi
jo pacient prejel pri neupoštevanju heterogenosti tkiva (b), zelena (95 % izodoza), rdeča (100 % izodoza),
rumena (107 % izodoza) in vijolična (110 % izodoza)

3.2.2 Analiza

Za dozimetrično ovrednotenje razlike med obsevalnim načrtom z upoštevanjem tkivnih
heterogenosti in obsevalnim načrtom z neupoštevanjem tkivnih heterogenosti sem beležil
spremembo doze v PTV. Izbral sem parametre V107% (delež volumna PTV, ki prejme 107 %
predpisane doze), Dmin, Dmax in Dmean v PTV, vse v (% D). Njihove vrednosti sem odčital iz
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DVH. Za oceno porazdelitve posameznih parametrov sem uporabil Shapiro-Wilkov test
normalnosti, statistično pa sem razlike ovrednotil z Wilcoxonovim testom (oboje SPSS
Statistics, IBM, ZDA), pri čemer sem uporabil statistično značilno vrednost p ≤ 0,05.

3.3

Dozimetrična

napaka

zaradi

nepravilno

obravnavanih

kontrastnih sredstev (KS) na poti žarkovnega snopa pred tarčnim
volumnom

Za primerjavo sem izbral 3D CRT-načrte za obsevanje področja abdomna. Kot referenčen
obsevalni načrt sem izbral načrt izdelan na niz CT-slik brez KS. Nato sem izbral obsevalni
načrt, izdelan na niz CT-slik s KS, in ga primerjal z načrtom, izdelanim na CT-slike brez KS.

3.3.1 Pacienti in CT-simulacija

V raziskavo sem vključil 10 pacientov, ki so obsevali področje abdomna, točneje karcinom
želodca. Postopek CT-simulacije je potekal skladno z oddelčnim protokolom, na CTsimulatorju Philips Brillance CT Big Bore (Philips, Nizozemska) s premerom odprtine 85 cm,
FOV 600 mm in eFOV 700 mm. Pri CT skeniranju so bili pacienti v AP (antero-posteriorni)
legi in imobilizirani s fiksacijskim pripomočkom imenovanim »mali most« (CIVCO Medical
Solutions, ZDA). Referenčni izocenter je bil označen z radionepropustnimi markerji. CTskeniranje smo izvedli pod naslednjimi ekspozicijskimi pogoji in nastavitvami: 120 kVp,
150–230 mAs, debelina CT-rezine 3 mm; zajeli smo področje od apeksov pljuč do četrtega
lumbalnega vretenca (L4). Najprej smo skenirali in rekonstruirali set CT-slik brez KS, nato je
pacient v dotedanjem ležečem položaju ob čim manj premikanja po slamici zaužil 50 ml KS
Gastromiro Iopamidol 370 (Bracco S.p.A., Italija), čemur je sledilo ponovno skeniranje in
rekonstrukcija slik.
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3.3.2 Določitev tarčnih volumnov in 3D CRT-načrtovanje obsevanja

Nizi CT-slik brez KS in s KS so bili po lokalni računalniški mreži poslani na postaje za
vrisovanje volumnov. Na postajah Focal smo niza CT-slik brez in s KS s prekrivanjem
poravnali na isti koordinatni sistem (angl. image fusion in/ali registration). S pomočjo CTniza s KS so bili na niz CT-slik brez KS vrisani tarčni volumni (želodec), nato pa še kritični
organi. Tarčni volumni so bili bodisi GTV bodisi CTV-T, CTV, ki je poleg tega zajemal še
področje regionalnih bezgavk in PTV, ki je bil izotropno za 10 mm »napihnjen« iz CTV.
Tarčne volumne, vrisane na setu CT-slik brez KS, sem avtomatsko prekopiral na set CT-slik s
KS.
Sete CT-slik brez in s KS pacientov smo poslali na RTPS XiO. Za izdelavo referenčnega 3D
CRT-obsevalnega načrta smo uporabili set slik brez KS. Pri izdelavi obsevalnega načrta smo
uporabili vsaj 4 fotonske žarkovne snope energij 6 MV in 15 MV. Za izračun doze smo
uporabili algorititem Multigrid Superposition. Obsevalne načrte smo dozno optimizirali
skladno s priporočili ICRU, tako da je PTV prejel med 95 % (V95% = 100 %) in 107 % (V107%
= 0 %) predpisane doze (Slika 18a in 18b).

3.3.3 Simulacija 3D CRT-obsevalnega načrta na setu CT-slik s KS

Referenčne obsevalne načrte, tj. načrte, ki so bili izdelani na set CT-slik brez KS, sem
avtomatsko prenesel na set slik s KS. Pred tem sem najprej določil obsevalni izocenter tako,
da sem od referenčnega izocentra (označenega z radiopačnimi markerji) odmeril enake
razdalje po koordinatnih oseh, kot so bile uporabljene pri referenčnem obsevalnem načrtu. Ko
sem prenesel referenčne obsevalne načrte na set CT s KS, sem pri vsakem žarkovnem snopu
na centralni osi izmeril razdaljo od izvora do površine pacienta (SSD, angl. source-skin
distance) in s tem še dodatno preveril negibnost pacienta med aplikacijo KS in pravilen
položaj izocentra. Obsevalni načrt sem spet preračunal in pridobljeno dozno porazdelitev v
PTV optimiziral. Pri tem sem se oziral na dozo Dref. v referenčni točki, ki sem jo izbral na
področju homogenega tkiva PTV in jo kar najbolje približal dozi pri prvotnem obsevalnem
načrtu. Beležil sem MU in jih apliciral na prvotni obsevalni načrt.
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Slika 18: Slika a) dozna porazdelitev na setu CT-slik s KS, slika b) dozna porazdelitev enakega
obsevalnega načrta na set CT-slik brez KS

3.3.4 Analiza

Za oceno ponovljivosti nastavitve pacienta med zajemom seta CT-slik brez in s KS sem
primerjal SSD žarkovnih snopov na obeh obsevalnih načrtih. Za dozimetrično ovrednotenje
razlike med obsevalnim načrtom na setu CT-slik brez in s KS sem beležil spremembo doze v
PTV. Izbral sem parametre V107% in Dmin, Dmax , Dmean, vse v (%D) in iz DVH odčital njihove
vrednosti. Za oceno porazdelitve posameznih parametrov sem uporabil Shapiro-Wilkov test
normalnosti, statistično pa sem razlike ovrednotil z Wilcoxonovim testom (oboje SPSS
Statistics, IBM, ZDA), pri čemer sem uporabil statistično značilno vrednost p ≤ 0,05.

3.4 Dozimetrična napaka zaradi nepravilne uporabe algoritma za
izračun doze glede na lokalizacijo obsevanja

Za primerjavo algoritmov za izračun doze smo uporabili fantom iz umetne snovi, imenovane
plastična voda in fantom, ki posnema zgradbo prsnega koša in je sestavljen iz plasti plastične
vode, ki nadomeščajo mišično tkivo, kosti in maščevje ter plasti plute, ki nadomeščajo pljuča,
katerih gostota je znatno nižja od omenjenih tkiv. ED plastične vode in plute sta podobni ED
mehkega tkiva in pljuč. S fantomom iz plastične vode sem simuliral delovanje algoritmov v
homogenem tkivu, s fantomom, ki posnema zgradbo prsnega koša, pa v heterogenem tkivu.
Fantoma sem skupaj z dozimetrom skeniral na CT-aparatu. V RTPS sem na fantomih izdelal
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obsevalna polja in jih izseval na linearnem pospeševalniku. Izmerjeno dozo sem primerjal z
izračunano.

3.4.1 Fantoma

Za primerjavo delovanja računskega algoritma v homogenem tkivu sem uporabil fantom
sestavljen iz plastične vode z ED = 1, debeline 7 cm in šrine 30 cm.
Za primerjavo delovanja računskega algoritma v heterogenem tkivu sem uporabil fantom,
sestavljen iz plastične vode in plute z ED = 0,2. Fantom posnema zgradbo prsnega koša:
zgornja plast debeline 1 cm je iz plastične vode, vmesna plast je iz 6 cm plute in spodnja iz 7
cm plastične vode (Slika 19).

Slika 19: Fantom iz plastične vode (homogeno tkivo) in fantom, ki posnema zgradbo prsnega koša

3.4.2 Detektor z ionizacijskimi celicami

Fantoma sem namestil na detektor z ionizacijskimi celicami Matrixx (IBA Dosimetry,
Nemčija). Merilno območje detektorja velikosti 27 cm x 27 cm sestavlja 1020 planparalelnih
ionizacijskih celic z volumnom posamezne celice 0,08 cc. Razdalja med posameznimi
celicami je 7,6 mm. Efektivna ravnina meritve (Mefek.) je 3,5 mm pod zgornjo površino
detektorja (Slika 20).
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Slika 20: Koronarni in transverzalni prerez merilnega območja detektorja Matrixx

Fantom iz plastične vode in detektorja Matrixx sem poimenoval Fantom1, fantom, ki
posnema zgradbo prsnega koša pa sem poimenoval fantom 2 (Slika 21).

Slika 21: Fantom 1 in 2

3.4.3 CT-skeniranje fantomov z detektorjem

Fantom 2 smo skenirali na CT-simulatorju Philips Brillance CT Big Bore. V kranio-kavdalni
smeri, ki poteka vzdolž osi Y, smo z radionepropustnim markerjem označili sredino
merilnega območja detektorja. CT-skeniranje smo izvedli pod naslednjimi ekspozicijskimi
pogoji in nastavitvami: 120 kVp, 150 mAs, debelina CT-rezine 3 mm.
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3.4.4 Izračun doze v RTPS XiO in Monaco

V RTPS XiO in Monaco sem označil volumen merilnega območja detektorja Matrixx
fantoma 2 in mu pripisal homogeno elektronsko gostoto: vrednost ED = 1,07 sem pridobil kot
prostorsko povprečje elektronskih gostot materialov, iz katerih so sestavljene ionizacijske
celice in vmesni prekati. Tako sem se izognil kasnejšemu povprečenju izračunane doze v
sosednjih točkah z izrazito razliko v elektronski gostoti. Na obeh fantomih sem označil
izocenter (M1) in efektivno točko meritve (Mefek.), ki leži v koronalni ravnini, v kateri sem
primerjal izračunano in izmerjeno dozo.
Ker smo zajeli le CT-slike fantoma 2, sem v RTPS XiO in Monaco simuliral fantom 1.
Fantomu 2 sem v RTPS Monaco izdelal zunanjo konturo, »kožo«, znotraj katere se
izračunavata atenuacija in doza. Fantom 1 sem simuliral tako, da sem pri fantomu 2 iz konture
»koža« izvzel zgornjo plast plastične vode (1 cm) in plute (6 cm).
V RTPS XiO in Monaco sem na fantoma 1 in 2 simuliral različna obsevalna polja. Izbral sem
naslednje velikosti: 10 x 10 (referenčno polje), 15 x 15, 21 x 21, 27 x 27, 4 x 21, 21 x 4, 5 x 5,
3 x 3 cm2. Dozo pri omenjenih obsevalnih poljih sem v RTPS XiO z algoritmoma FFT
Convolution in Multigrid Superposition, v RTPS Monaco pa z algoritmoma FSPB (angl.
finite size pencil beam) in XVMC (X-ray voxel Monte Carlo). Izračun doze sem izvedel pod
naslednjimi pogoji:


fotonski žarkovni snop energije 6 MV (Elekta Synergy)



izocenter M1 (SAD = 100 cm)



kot roke aparata 00



čas obsevanja 100 MU pri hitrosti doze 300 MU/min



gostota točk (angl. calculation grid) izračuna doze 2 mm x 2 mm x 2 mm2



standardni odklon izračuna doze (velja le za algoritem XVMC) 0,5 %



efektivna točka meritve Mefek (točka, ki leži v koronalni ravnini, v kateri odčitamo
dozno porazdelitev) (Slika 22)
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Slika 22: Postavitev žarkovnih snopov v fantomih 1 in 2

3.4.5

Kalibracija

detektorja

in

merjenje

doze

na

linearnem

pospeševalniku

Merjenja doze sem izvajal na linearnem pospeševalniku Elekta Synergy. Pred začetkom
izvajanja meritev sem kalibriral fantom 1 (homogeni fantom). Za kalibracijo sem uporabil
izračunano vrednost doze (Dizrač.) z algoritmom XVMC

V

RTPS Monaco. Za izračun doze

sem uporabil naslednje referenčne pogoje:


velikost obsevalnega polja 10 x 10 cm2 v izocentru (M1)



roka aparata 00



čas obsevanja 100 MU pri hitrost doze 300 MU/min



standardni odklon izračuna doze (velja le za XVMC algoritem) 0,5 %



odčitek doze v točki Mefek

Fantom 1 sem kalibriral tako, da sem v program Omni Pro Imrt vpisal Dizrač v točki Mefek in
pod enakimi pogoji (enake nastavitve kot pri izračunu doze) obseval fantom 1.
Na fantoma 1 in 2 sem izseval naslednja obsevalna polja:


fotonski žarkovni snop energije 6 MV



izocenter M1 (SAD = 100 cm)



kot roke aparata 00
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velikosti obsevalnih polj v izocentru: 10 x 10, 15 x 15, 21 x 21, 27 x 27, 4 x 21, 21 x
4, 5 x 5, 3 x 3 cm2



čas obsevanja 100 MU pri hitrosti doze 300 MU/min

Izmerjeno porazdelitev doze (Dmer.) v ravnini točke Mefekt. sem beležil s programom Omni Pro
Imrt.

3.4.6 Analiza

Iz RTPS XiO in Monaca sem v program Omni Pro Imrt 1.7. izvozil porazdelitve Dizrač v
ravnini točke Mefekt. v fantomu1 in 2. Izvozil sem porazdelitve Dizrač za algoritme FFT
Convolution in Multigrid Superposition, ter FSPB in XVMC.
Fantom1 sem kalibriral z dozo, ki sem jo izračunal z algoritmom XVMC. S tem
kalibracijskim faktorjem sem nato izvajal vse meritve na fantomih 1 in 2. Dozo sem izračunal
z različnimi algoritmi, pri katerih se Dizrač. v referenčnih pogojih razlikuje od doze izračunane
z algoritmom XVMC. Pri primerjavi Dizrač. in Dmer. različnih algoritmov sem vrednost Dmer.
korigiral za faktor razmerja med Dizrač. algoritma in Dizrač. algoritma XVMC v referenčnih
pogojih.
Primerjavo Dizrač. in Dmer. v fantomih 1 in 2 sem izvajal v programu Omni Pro Imrt 1.7. Dozo
sem normaliziral na maksimalno Dmer.. Najprej sem izbral področje zanimanja (ROI, angl.
region of interest) vsakega obsevalnega polja. Da bi izključil nenatančnosti v območju
polsence, sem izbral ROI 1 cm znotraj roba obsevalnega polja. Vrednost izmerjene doze v
vsaki točki ROI sem delil z njeno izračunano vrednostjo in odstotna odstopanja od 1 v
odstotkih prikazal v histogramu.
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4 REZULTATI

Poglavje rezultati je razdeljeno na podpoglavja:


Rezultati izračuna dozimetrične napake pri 3D CRT-obsevalnem načrtu zaradi
nezadostne informacije o zunanji konturi – »koži« pacienta



Rezultati izračuna dozimetrične napake zaradi neupoštevanja elektronskih gostot tkiv
pri izračunu doze



Rezultati izračuna dozimetrične napake zaradi nepravilno obravnavanih kontrastnih
sredstev na poti žarkovnega snopa do tarčnega volumna



Rezultati meritev dozimetrične napake zaradi nepravilne uporabe algoritma za izračun
doze z ozirom na lokalizacijo obsevanja

4.1

Rezultati izračuna dozimetrične napake pri 3D CRTobsevalnem načrtu zaradi nezadostne informacije o zunanji
konturi – »koži« pacienta

Pri primerjavi obsevalnih načrtov z volumni »koža –1cm« in »koža – 2cm« z obsevalnim
načrtom, ki je vseboval popolno zunanjo konturo »koža«, sem pridobil naslednje rezultate o
porazdelitvi doze v PTV (Tabela 1, Slika 23). Pri 16 pacientih so razlike povprečnih vrednosti
parametrov V95%, Dmin, Dmax in Dmean pri obsevalnem načrtu s konturo »koža« in obsevalnem
načrtu z volumnom »koža – 1cm«, (0,0±0,0) %, (1,0±1,7) % D, (0,2±0,3) % D, (0,1±0,2) %
D. Pri primerjavi obsevalnih načrtov s konturo »koža« in konturo »koža – 2cm« pa so
(0,3±0,2) %, (2,3±3,6) % D, (0,8±0,7) % D, (0,8±0,6) % D. Največje izračunane razlike V95%,
Dmin, Dmax in Dmean pri obsevalnih načrtih s konturo »koža« in konturo »koža – 2cm«, ki se
pojavijo pri posameznem pacientu (ne vse pri istem), so 0,8 %, 13,0 % D, 1,9 % D, 1,8 % D.
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Tabela 1: Rezultati povprečnih vrednosti V95 %, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri obsevalnih načrtih s konturo
»koža«, volumnih »koža – 1cm«, »koža – 2cm« in statistična vrednost Wilcoxonovega testa primerjave
obsevalnih načrtov

koža

Koža –

Koža –

1cm

2cm

p-vrednost

p-vrednost

(koža vs. Koža –

(koža vs. Koža –

1cm)

2cm)

Medenica
(n=16)
V95%[%]

99.7±0.2

99.6±0.2

99.4±0.3

0.03

0.00

Dmin[%D]

90.7±1.6

89.7±2.0

88.5±4.0

0.01

0.00

Dmax[%D]

105.3±0.3

105.1±0.3

104.5±0.7

0.01

0.00

Dmean[%D]

101.5±0.5

101.4±0.6

100.7±0.5

0.01

0.00

"koža"-1cm

99,6

"koža"-2cm

99,5
99,4
99,3
99,2
99,1
99

101,6

105,4

Dmax[%D]

105
104,8
104,6

" koža"

101,4

"koža"-1cm

101,2

"koža"-2cm

Dmean [%D]

105,2

91
90,5
90
89,5
89
88,5
88
87,5
87

3.

Dmax v PTV

2.

Dmin % v PTV

" koža"

99,7
V95% [%]

1.

V95% v PTV

Dmin [%D]

99,8

"koža"
"koža"-1cm
"koža"-2cm

4.

Dmean v PTV
"koža"

"koža"-1cm
"koža"-2cm

101
100,8

104,4

100,6

104,2

100,4

104

100,2

Slika 23: Grafi 1-4, povprečne vrednosti V95%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri konturi »koža«, volumnih
»koža – 1cm, »koža – 2cm«
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4.2

Rezultati

izračuna

dozimetrične

napake

zaradi

neupoštevanja elektronskih gostot tkiv pri izračunu doze

Pri 16 pacientih, ki so obsevali področje medenice, sem pri primerjavi obsevalnih načrtov z
upoštevanjem tkivnih heterogenosti (ED+) in obsevalnih načrtov brez upoštevanja tkivnih
hetreogenosti (ED–) dobil naslednje rezultate dozne porazdelitve v PTV (Tabela 2, Slike 24,
25, 26, 27): razlike povprečnih vrednosti parametrov V107%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri
obsevalnem načrtu ED+ in ED– so (0,1±0,4) %, (0,1±1,1) % D, (0,5±0,9) % D, (0,0±0,5) %
D. Največje izračunane razlike za V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posameznem pacientu so 1,4
%, 2,3 % D, 1,9 % D, 1,0 % D.
Pri 11 pacientih, ki so obsevali področje abdomna, sem pri primerjavi obsevalnih načrtov
ED+ in ED– pridobil naslednje rezultate porazdelitve doze v PTV (Tabela 2, Slike 24, 25, 26,
27): razlike povprečnih vrednosti parametrov V107%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri obsevalnem
načrtu ED+ in ED– so (0,1±0,2) %, (3,7±2,5) % D, (0,6±0,4) % D, (0,4±0,7) % D. Največje
izmerjene razlike V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posemeznem pacientu so 0,7 %, 8,9 % D, 1,1
% D, 1,9 % D.
Pri 14 pacientih, ki so obsevali področje pljuč, so rezultati primerjave porazdelitve doze v
PTV pri obsevalnih načrtih ED+ in ED– naslednji (Tabela 2, Slike 24, 25, 26, 27): razlike
povprečnih vrednosti parametrov V107%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri obsevalnih načrtih ED+
in ED– so (22,1±21,9) %, (2,1±8,4) % D, (4,3±2,6) % D, (3,6±2,1) % D. Največje izmerjene
razlike V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posameznem pacientu so 69,1 %, 33,0 % D, 9,5 % D, 7,5
% D.
Pri 14 pacientih z obsevanim področjem glave in vratu so rezultati primerjave obsevalnih
načrtov ED+ in ED– glede porazdelitve doze v PTV taki (Tabela 2, Slike 24, 25, 26, 27):
razlika povprečnih vrednosti parametrov V107%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri obsevalnih
načrtih ED+ in ED– so (0,7±2,9) %, (0,9±1,5) % D, (1,2±3,0) % D, (1,2±0,8) % D. Največje
izmerjene razlike V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posameznem pacientu so 10,5 %, 5,5 % D,
11,0 % D, 2,0 % D.
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Tabela 2: Rezultati povprečnih vrednosti V107 %, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri ED+ in ED– in statistična
vrednost Wilcoxonovega testa primerjave med obsevalnima načrtoma ED+ in ED–

ED+

ED–

p-vrednost

V107%[%]

0.1±0.4

0

0.03

Dmin[%D]

89.1±3.5

89.1±4.0

1.00

Dmax[%D]

105.8±1.0 105.3±0.3

0.10

Dmean[%D]

101.6±0.8 101.5±1.0

0.66

Medenica (n = 16)

Abdomen (n = 11)
V107%[%]

0.0±0.0

0.2±0.2

0.02

Dmin[%D]

76.9±14.4 80.6±13.9

0.00

Dmax[%D]

106.0±0.7 106.6±0.7

0.00

Dmean[%D]

100.7±1.0 101.2±1.4

0.07

Pljuča (n = 14)
22.3±21.8

0.00

Dmin[%D]

70.9±13.9 75.5±14.4

0.03

Dmax[%D]

106.4±0.7 110.7±2.6

0.00

Dmean[%D]

100.5±1.0 104.2±2.3

0.00

V107%[%]

0.2±0.7

Glava in vrat (n = 14)
V107%[%]

0.5±0.8

1.2±2.9

0.29

Dmin[%D]

45.7±34.2 46.2±34.7

0.17

Dmax[%D]

106.5±3.0 107.8±4.7

0.09

Dmean[%D]

99.9±2.6

0.03

100.5±3.1
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V107 [%]

V107 % v PTV
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ED+
ED-

medenica

abdomen

pljuča

glava in vrat

Slika 24: Povprečne vrednosti V107%, v PTV pri obsevalnih načrtih v področjih medenice, abdomna, pljuč,
glave in vratu z ED+ in ED–

Dmin [%]

Dmin % v PTV
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00

ED+
ED-

medenica

abdomen

pljuča

glava in
vrat

Slika 25: Povprečne vrednosti Dmin v PTV pri obsevalnih načrtih v področjih medenice, abdomna, pljuč,
glave in vratu z ED+ in ED–
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Slika 26: Povprečne vrednosti Dmax v PTV pri obsevalnih načrtih v področjih medenice, abdomna, pljuč,
glave in vratu z ED+ in ED–
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Slika 27: Povprečne vrednosti Dmean v PTV pri obsevalnih načrtih v področjih medenice, abdomna,
pljuč, glave in vratu z ED+ in ED–
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4.3

Rezultati izračuna dozimetrične napake zaradi nepravilno
obravnavanih kontrastnih sredstev v žarkovnem snopu
med obsevalnim aparatom in PTV

Pri 10 pacientih, ki so obsevali področje abdomna, sem pri prenosu obsevalnega načrta z niza
CT-slik brez kontrastnega sredstva (KS–) na niz CT-slik s kontrastnim sredstvom (KS+)
izmeril spremembo žarkovnih snopov SSD (1,2±2,0) mm. Pri primerjavi obsevalnih načrtov
KS– in KS+ so rezultati porazdelitve doze v PTV sledeči (Tabela 3, Slika 28): razlike
povprečnih vrednosti parametrov V107%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri obsevalnih načrtih KS–
in KS+ so (2,3±4,6) %, (0,9±0,9) % D, (1,2±1,1) % D, (1,2±1,2) % D. Največje izmerjene
razlike V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posameznem pacientu so 13,8 %, 2,7 % D, 2,9 % D, 3,0
% D.

Tabela 3: Rezultati povprečnih vrednosti V107%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri KS– in KS+ in statistična vrednost
Wilcoxonovega testa primerjave med obsevalnima načrtoma

KS–

KS+

p-vrednost

0.0±0.0

2.3±4.6

0.07

Abdomen (n = 10)

2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Dmin[%D]

77.4±15.1 78.3±15.1

0.01

Dmax[%D]

106.0±0.7 107.1±1.6

0.01

Dmean[%D]

100.7±1.5 101.9±1.5

0.01

V107% v PTV

Dmin v PTV

5.

6.

78,4
KSKS+

78,2
78
D min [%D]

V 107% [%]

V107%[%]

KSKS+

77,8
77,6
77,4
77,2
77
76,8
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Slika 28: Grafi 4-8, povprečne vrednosti V107%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri obsevalnih načrtih v
področju abdomna z KS– in KS+

4.4 Rezultati meritve dozimetrične napake zaradi nepravilne
uporabe algoritma za izračun doze glede na lokalizacijo obsevanja

V Tabeli 4 in slikah 29- 32, so navedena povprečna odstopanja izmerjene doze od izračunane
v obliki Dmer. / Dizrač. . v fantomu1 in fantomu2 pri uporabi različnih algoritmov za izračun
doze in različnih velikosti obsevalnih polj. Pri uporabi algoritma

(FTT convolution) v

fantomu 1 je največji S (normalizirana razlika med izmerjeno in izračunano dozo; S = (Dmer Dizrač) / Dizrač) 3,7 % pri velikosti obsevalnega polja 3 x 3 cm2, v fantomu 2 pa so največja
odstopanja izmerjena pri velikostih obsevalnih polj 27 x 27 cm2, 21 x 21 cm2 in 3 x 3 cm2 in
znašajo 5,9 %, 5,4 % in 3,8 %. Največje vrednosti S pri uporabi algoritma FSPB v fantomu 1
so izmerjene pri velikostih obsevalnih polj 21 x 4 cm2, 4 x 21 cm2 in 3 x 3 cm2 in znašajo 4,4
%, 2,5 % in 1,7 %, v fantomu 2 pa pri obsevalnih poljih 5 x 5 cm2, 4 x 21 cm2 in 27 x 27 cm2
in znašajo 9,3 %, 7,4 % in 5,4 %. Pri algoritmu Multigrid Superposition so vrednosti S
nekoliko nižje kot pri omenjenih dveh algoritmih. Podobno kot pri algoritmu FFT
Convolution je največja vrednost S v fantomu 1 pri velikosti obsevalnega polja 3 x 3 cm2, in
sicer 2,3 %, v fantomu 2 pa pri poljih 21 x 4 cm2 in 3 x 3 cm2 2,3 % in 2 %. V primerjavi z
navedenimi algoritmi so najmanjše vrednosti S izmerjene pri uporabi algoritma XVMC, kjer
vrednost S v fantomu 1 doseže kvečjemu 1,5 % pri velikosti obsevalnega polja 3 x 3 cm2, v
fantomu 2 pa ne preseže 1,6 % pri istem obsevalnem polju. Povprečne razlike S vseh
navedenih velikostih obsevalnih polj za algoritme FFT Convolution, FSPB, Multigrid
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Superposition, XVMC v fantomu 1 znašajo <0,1 %, 1,1 %, <0,1 % in <0,1 %, v fantomu 2 pa
3,2 %, 5,4 %, <0,1 % in <0,1 %.
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96
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Slika 29: Razmerja med Dmer. in Dizrač. pri uporabi algoritma FFT Convolution v fantomu 1 in 2 pri
različnih velikostih obsevalnih polj
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Slika 30: Razmerja med Dmer. in Dizrač. pri uporabi algoritma FSPB v fantomu 1 in 2 pri različnih
velikostih obsevalnih polj
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Slika 31: Razmerja med Dmer. in Dizrač. pri uporabi algoritma Multigrid Superposition v fantomu 1 in 2 pri
različnih velikostih obsevalnih polj
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Slika 32: Razmerja med Dmer. in Dizrač. pri uporabi algoritma XVMC v fantomu 1 in 2 pri različnih
velikostih obsevalnih polj
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Tabela 4: Razmerje med Dmer. in Dizrač. v fantomu 1 in 2
Fantom 1

Fantom 2

Dmer/Dizrač [%]

Dmer/Dizrač [%]

10 x 10 cm

100.4

97.2

15 x15 cm

100.3

95.8

21 x 21 cm

100

94.6

27 x 27 cm

101.6

94.1

4 x 21 cm

99.3

98.1

21 x 4 cm

100.3

99.2

5 x 5 cm

101.4

99.5

3 x 3 cm

96.3

96.2

10 x 10 cm

101.6

100.8

15 x 15 cm

100

100.5

21 x 21 cm

99.7

100.2

27 x 27 cm

100

100.4

4 x 21 cm

100.6

101.1

21 x 4 cm

102

102.3

5 x 5 cm

101

101.4

3 x 3 cm

97.7

98

10 x 10 cm

100.9

105.3

15 x 15 cm

100.2

105.3

21 x 21 cm

100.6

105.4

27 x 27 cm

100.2

105.1

4 x 21 cm

102.5

107.4

21 x 4 cm

104.4

109.3

5 x 5 cm

101.7

104.9

3 x 3 cm

98.3

100.7

10 x 10 cm

99.9

100.4

15 x 15 cm

99.3

100.8

21 x 21 cm

99.6

99.8

27 x 27 cm

99.8

100.1

4 x 21 cm

100.2

100.6

21 x 4 cm

100.2

100.6

5 x 5 cm

100.5

101.1

3 x 3 cm

98.5

98.4

FFT Convolution

Multigrid Superposition

FSPB

XVMC
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5 RAZPRAVA IN SKLEP

Z rezultati raziskave sem ovrednotil vpliv nepopolnih in nepravilnih vhodnih podatkov pri
načrtovanju obsevanja na dozno porazdelitev v PTV. Za simulacijo premajhnega FOV CT
simulatorja sem izbral področje medenice, kjer najpogosteje prihaja do nepopolnega zajema
anatomskih podatkov. Velikost volumnov, s katerimi sem simuliral »odrezano konturo«, sem
ocenil glede na že opažene klinične primere. Iz rezultatov (Tabela 1) je razvidno, da tudi pri
popolni zunanji konturi pacienta, »koži«, PTV ni v celoti pokrit s 95 % predpisane doze.
Razlog za to je, da del PTV pogosto leži v področju porasta doze in poddoziranje le tega ne
smatramo kot klinično pomembno. Omejitev raziskave je, da zbrani rezultati veljajo le, ko se
za načrtovanje uporabi škatlasta tehnika, kjer je dozni prispevek posameznega žarkovnega
snopa približno enak in kjer le dva od štirih žarkovnih snopov prehajata skozi področje
nepopolne, manjkajoče, zunanje konture pacienta. Iz zbranih rezultatov primerjave obsevalnih
načrtov s konturo »koža« in konturama »koža – 1cm« in »koža – 2cm (Tabela 1) je razvidna
statistično značilna razlika povprečnih vrednosti parametrov V95%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV,
ki potrjuje zastavljeno hipotezo, da zaradi nepopolne zunanje konture pacienta pride do
poddoziranja PTV. Ocenim lahko, da so razlike povprečnih vrednosti parametra V95% v PTV
manjše od 1 %, parametra Dmin ≤ 2,3 % D in parametrov Dmax in Dmean  1 % D. Največje
izmerjene razlike navedenih parametrov so V95%  1 %, Dmax in Dmean  2 % D, le Dmin je pri
posameznem pacientu dosegel 13 % D. Iz rezultatov lahko sklepam, da ima nepopolna
zunanja kontura največji vpliv na Dmin.. Sicer Dmin in Dmax nista posebej reprezentativna
parametra, saj, gre le za podatek o dozi v eni točki oziroma vokslu, zato ju je v novejših izdjah
ICRU priporočil (ICRU 83) nadomeščata D98 (doza ki pokriva 98 % volumna) in D2 (doza ki
pokriva 2 % volumna). Lahko bi ocenil, da nepopolna zunanja kontura pri tej tehniki nima
večjega dozimetričnega vpliva na dozno porazdelitev v PTV. Če pri načrtovanju obsevanja
ugotovimo, da je zunanja kontura pacienta nepopolno določena, je naprimernejša rešitev, da
nekoliko modificiramo škatlasto tehiko, tako da spremenimo kot žarkovnim snopom in se s
tem izognemo področju z nepopolno zunanjo konturo. Drugi, manj zaneslijv način
kompenzacije je, da simuliramo (dorišemo) konturo pacienta in ji pripišemo ED = 1.
Najprimernejši način reševanja težav z omejitvijo FOV CT-simulatorja je, da pacienta, če je
mogoče, prestavimo na CT-simulator z večjim FOV (eFOV-70cm), kar zaradi ekstrapolacije
podatkov pri generiranju slike sicer inducira dodatno dozimetrično napako, ki pa je po
raziskavi Wuja (et al., 2011) zanemarljiva.
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Eden izmed možnih nepravilnih vhodni podatkov v RTPS pri načrtovanju obsevanja je
neupoštevanje heterogenosti elektronske gostote (ED) tkiv. To se zgodi, če uporabnik pri
uvozu niza CT-slik v RTPS ne pripiše kalibracijske krivulje CT-števil v ED. V področju
medenice so razlike povprečnih vrednosti parametrov V107%, Dmin, Dmean med obsevalnim
načrtom, ki upošteva ED (ED+), in tistim, ki jih ne (ED–), zanemarljive (Tabela 2, Slike 2427). Statistično značilna razlika med obsevalnimi načrti z ED+ in ED– je le pri parametru
V107%. Razlog za statistično značilnost je, da pri obsevalnih načrtih z ED+ doza pri nobenem
pacientu ne dosega 107 % od predpisane, pri obsevalnih načrtih z ED- pa se to zgodi pri 6
pacientih. Pri vseh obsevalnih načrtih z ED– je mogoče opaziti majhno znižanje beleženih
parametrov oziroma poddoziranje PTV. Razlog za poddoziranje PTV je, da je bila kostnim
strukturam, ki ležijo na poti žarkovnega snopa med zunanjo konturo in PTV pri obsevalnem
načrtu z ED–, pripisana ED = 1, kar je manj kot dejanska ED, ki je ≈ 1,5. Zaradi manjše
atenuacije žarkovnega snopa je bilo pri obsevanem načrtu z ED–- potrebno manjše število
MU za enako dozo v referenčni točki. Tudi največje razlike parametrov V107%, Dmax, Dmean so
pri posameznih pacientih  2 % oziroma < 2 % D. Le pri Dmin je največja razlika presegla 2 %
D (2,33 % D). Pri obsevalnih načrtih z ED+ povprečen Dmax ne dosega 107 % D, kar je v
skladu s priporočili ICRU. Podobno kot v poglavju, v katerem sem ovrednotil vpliv
nepopolnih anatomskih podatkov na dozno porazdelitev v PTV, tudi tu del PTV leži v
področju porasta doze in ni v celoti pokrit s 95 % predpisane doze.
Druga lokalizacija, kjer sem ocenil vpliv neupoštevanja heterogenosti tkiv na dozno
porazdelitev v PTV, je področje abdomna. Primerjava vrednotenih parametrov V107%, Dmin,
Dmean, Dmax v področju abdomna s področjem medenice kaže na povečanje razlik med
obsevalnimi načrti z ED+ in ED– oziroma na predoziranje PTV pri obsevalnih načrtih ED–
(Tabela 2, Slike 24-27). Z ozirom na lokalizacijo je zadnje pričakovano, saj na poti
žarkovnega snopa od zunanje konture pacienta do PTV leži pljučno tkivo z ED ≈ 0,3, kar
vpliva na slabitev in spremembo sipalnih pogojev žarkovnega snopa. Tudi povprečna Dmin
(Tabela 2, Slika 25) pri obsevalni načrtih z ED+ in ED– je nižja kot na področju mednice, ker
del PTV leži v področju z nizko ED (pljuča) in ker je bilo na račun poddoziranja PTV treba
omejiti dozo na nekatere kritične organe (ledvici, pljuča, jetra). Kljub navedenemu je pri
parametrih V107%, Dmin in Dmax statistično značilna razlika med obsevalnimi načrti z ED+ in
ED–, medtem ko je pri parametru Dmean ni (Tabela 2). Najvišje zabeleženo povečanje
parametra V107% pri obsevalnem načrtu z ED– je bilo pri posameznem pacientu < 1 %.
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Največje odstopanje pri obsevalnem načrtu z ED– pa je izmerjeno pri parametru Dmin, do ≈
9%.
Rezultati primerjave obsevalnih načrtov z ED+ in ED– v področju prsnega koša so navedeni v
Tabeli 2 in Slikah 24-27. Iz rezultatov je mogoče sklepati, da ima neupoštevanje elektronskih
gostot tkiv v prsnem košu večji vpliv na dozno porazdelitev v PTV kot pri prej navedenih
področjih medenice in abdomna. Rezultati kažejo na statistično značilno razliko vrednosti
parametrov V107, Dmin, Dmax ,Dmean, pri obsevalnih načrtih z ED– in ED+, (Tabela 2). Pri
obsevanju tumorjev pljuč žarkovni snop od zunanje konture pacienta do PTV prehaja skozi
pljučno tkivo, kar vpliva na slabitev (atenuacijo) in sipalne pogoje žarkovnega snopa. Delno
se to dogaja tudi pri obsevanju abdomna, le da je pri obsevanju tarč v prsnem košu volumen
pljuč na poti žarkovnega snopa precej večji. Za doseganje enake oziroma kar se da podobne
doze v referenčni točki je bilo pri obsevalnem načrtu ED– treba povečati število MU vsakega
žarkovnega snopa. Največje povprečne izračunane razlike pri primerjavi obsevalnih načrtov z
ED+ in ED– so bile pri parametru V107%, kjer bi bil volumen pljuč, ki prejme 107 % dozo ali
več pri obsevalnem načrtu z ED– za ≈ 20 % večji, z največjo razliko pri posameznem
pacientu ≈ 70 %. Najvišja izmerjena razlika vrednosti Dmin je pri posameznem pacientu ≈ 30
%. Možen vzrok za slednje je lahko tudi to, da točke z Dmin ležijo v delu PTV z zelo nizko
ED. Drugi vzrok bi lahko bil v postopku reoptimizacije obsevalnega načrta z ED–, v katerem
sem izenačeval dozo le v eni, referenčni točki. V raziskavi sem ovrednotil le parametre dozne
porazdelitve v PTV, nisem pa zajel kritičnih organov (pljuča, hrbtenjača, srce), ki so pogosto
omejevalni dejavnik pri načrtovanju obsevanja. Pri vrednotenju dozne porazdelitve v
pljučnem tkivu se je treba zavedati tudi omejitev algoritma za izračun doze Multigrid
Superposition.
Kot četrto lokalizacijo primerjave vpliva neupoštevanja elektronskih gostot tkiv pri
načrtovanju obsevanja sem izbral področje glave in vratu. Rezultati primerjave pri obsevalni
načrtih z ED+ in ED– so zabeleženi v Tabeli 2 in Grafu 17–20. Z upoštevanjem heterogenosti
tkiv v omenjenem področju bi pričakoval večje razlike v dozni porazdelitvi v PTV pri
obsevalnih načrtih z ED+ in ED–. Povprečna Dmin tako pri ED+ in ED– je nižja kot pri
obsevalnih načrtih področji medenice, abdomna in pljuč. Pri večini pacientov je bil del PTVja
v področju porasta doze. Rezultati vrednosti parametrov V107%, Dmin,

Dmax, kažejo na

statistično neznačilno razliko pri primerjavi obsevalnih načrtov ED+ in ED–, statistično
značilna je le razlika v parametru Dmean. Odstopanja povprečnih vrednosti parametrov
primerjave V107% in Dmin so < 1 %, < 1 %D, parametrov Dmax in Dmean pa < 2 % D. Najvišje
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izmerjene razlike pri posameznih pacientih so pri parametrih V107% in Dmax, in sicer 10 % in
11 % D. V področju glave in vratu so tkiva z različno ED, (mišica, zrak, kosti), vendar so v
nasprotju s pljuči v področju glave in vratu zračne votline manjše, kar je najverjetneje razlog
za manjša odstopanja beleženih parametrov pri obsevalnih načrtih z ED+ in ED–. Pacienti, ki
sem jih izbral za raziskavo, so obsevali področje ust in ustnega dela žrela, kjer pa ni večjih
zračnih votlin, kot je to v področju obnosnih votlin ali nosnega dela žrela. Za točnejše
ovrednotenje napake zaradi neupoštevanja tkivnih heterogenosti pri načrtovanju obsevanja v
področju glave in vratu bi bilo potrebno izvesti primerjavo obsevalnih načrtov tudi v področju
obnosnih votlin (večja področja z zračnimi votlinami, meje tkiv z različno ED, zrak-kost,
zrak-mehko tkivo), kjer je zaradi področij elektronskega neravnovesja pričakovati večjo
heterogenost dozne porazdelitve.
O vplivu neupoštevanja tkivnih heterogenosti pri načrtovanju obsevanja lahko rečem, da ima
le to največji vpliv na dozno porazdelitev v področju obsevanja prsnega koša oziroma pljuč,
kar je tudi skladno z doslej objavljenimi rezultati (Cheng et al., 2005). Pri lokalizacijah, kjer
je na poti žarkovnega snopa od zunanje konture do PTV kostno tkivo, se neupoštevanje ED
kaže kot poddoziranje PTV (primer medenice). Povišanje doze v PTV pa je opazno pri
lokalizacijah, kjer je na poti žarkovnega snopa od zunanje konture do PTV pljučno tkivo ali
zračne votline (abdomen, pljuča, glava in vrat). Podobne rezultate je pričakovati tudi z dozno
porazdelitvijo v kritičnih organih. Pri lokalizacijah s pretežno uniformno ED (medenica) je
napaka v dozni porazdelitvi zaradi neupoštevanja tkivnih heterogenosti zelo majhna. To
dodatno potrjuje smiselnost uporabe MR kot edine slikovne modalitete za določitev tarčnih
volumnov in izračuna doze (Chen et al., 2004; Lee et al., 2003).
Napaka pri načrtovanju obsevanja je tudi nepravilna obravnava KS na poti žarkovnega snopa
do PTV. Obsevalne plane, izdelane na set CT-slik brez KS, je bilo treba prenesti na set slik s
KS. Zaradi dodatne napake, ki bi lahko vplivala na dozno porazdelitev v PTV, sem izmeril
razliko v SSD žarkovnih snopov na set CT-slik brez in s KS. Povprečna razlika SSD
žarkovnih snopov pri vseh obsevalnih načrtih je < 2 mm, kar lahko v skladu s kvadratnim
zakonom padanja doze z razdaljo od točkastega izvora sevanja prevedemo v < 0,5 % doze
(tipična razdalja SSD je okrog 80 cm). Prispevek zaradi negotovosti v SSD je majhen v
primerjavi s prispevkom zaradi neupoštevanja KS, zato sem ga v preračunavanjih zanemaril.
Rezultati primerjave parametrov so navedeni v Tabeli 3 in Slika 28. Ti kažejo na povečanje
beleženih parametrov V107%, Dmin, Dmax Dmean v PTV pri obsevalnih načrtih z KS+, kar
potrjuje hipotezo, da prisotnost KS vodi v predoziranje PTV. KS ima namreč višjo ED od
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vode in mehkih tkiv ter intenzivneje atenuira žarkovni snop – za enako dozo v referenčni
točki terja večje število MU. Pri izbranih pacientih je statistično značilna razlika dozne
porazdelitve v PTV med obsevalnimi načrti s KS– in KS+ pri parametrih Dmin, Dmax Dmean s
povprečnimi razlikami < 2 % D. Statistično značilne razlike med obsevalnimi načrti KS– in
KS+ ni le pri parametru V107%, čeprav je tu izmerjena najvišja razlika pri posameznem
pacientu ≈ 13 %. Zadnje gre pripisati artefaktom na CT-sliki, ki so nastali zaradi gostejšega
kontrastnega sredstva od običajnega. Iz zbranih rezultatov lahko ugotovim, da prisotnost
oralno zaužitih KS pri načrtovanju obsevanja nima velikega vpliva na dozno porazdelitev v
PTV, rezultati so konsistentni z ugotovitvami, ki so jih pridobili drugi (Youngmin et al., 2006;
Shibamoto et al., 2007; Rankine et al., 2008). Dvojnemu zajemu CT-slik na CT-simulatorju
(brez KS in z KS) se je mogoče izogniti tako, da se pri vrisovanju tarčnih volumnov in
kritičnih organov vriše področje s KS in se mu pripiše ED dejanskega tkiva (ED = 1).
Nepravilna uporaba algoritma za izračun doze z ozirom na lokalizacijo obsevanja je pri
načrtovanju obsevanja lahko razlog za dodatno dozimetrično napako. V Tabeli 4 in Slikah 2932 so zabeležena povprečna odstopanja razmerja Dmer. / Dizrač. v fantomih 1 in 2. Iz zbranih
rezultatov vrednosti S lahko na splošno ugotovim, da gre za večja odstopanja med Dmer. in
Dizrač. v fantomu 2 kot v fantomu 1. V fantomu 1, ki predstavlja homogeno tkivo, je
povprečna vrednost S vseh obsevalnih polj pri vseh algoritmih ≤ 1 %. Največja odstopanja S
v fantomu 1 so bila izmerjena pri obsevalnih poljih 3 x 3, 21 x 4 in 4 x 21 cm2. Vzroka za
odstopanja sta lahko elektronsko neravnovesje, saj je doseg sipanih elektronov večji od
velikosti polja, delno pa tudi omejitev števila ionizacijskih celic detektorja, ki izmerijo dozo
(pri manjših obsevalnih poljih je delež ionizacijskih celic detektorja na robu polja, kjer so
meritve zaradi gradienta doze manj zanesljive, večji). Večja odstopanja v S v fantomu 2 so
pričakovana, saj fantom 2 posnema sestavo prsnega koša in vsebuje material z nizko ED
(pluta), kjer je izračun doze manj točen (Vicente et al. 2003; Oelfke, Scholz, 2006; Seibers,
2006). Druga splošna ugotovitev je, da so največje izmerjena odstopanja S večja v fantomu 2
pri uporabi algoritmov FFT Convolution in FSPB. Razlika med njima je, da algoritem FFT
Convolution pri izračunu doze le-to podceni v primerjavi z Dmer., medtem ko jo algoritem
FSPB preceni. Vzrok za podcenitev doze algoritma FFT Convolution je, da ostaja dozno jedro
prostorsko invariantno tudi v pluti in je enako doznemu jedru v vodi (se ne spreminja z
radiološko distanco). Vzrok za precenitev doze algoritma FSPB pa je, da se absorpcija
fotonov in oblika doznega jedra spreminja z radiološko distanco le vzdolž centralne osi PB in
ne upošteva spremembe elektronske gostote tkiva v lateralni smeri. Največja odstopanja S pri
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algoritmih FFT Convolution in FSPB v fantomu 2 so bila izmerjena pri velikostih obsevalnih
polj 27 x 27 cm2 in 21 x 4 cm2 in so pri algoritmu FFT Convolution ≈ 6 % in algoritmu FSPB
≈ 9%. Vzroka za odstopanja sta enaka, kot sta že bila navedena, pri algoritmu FFT
Convolution pa dozna jedra ne sledijo divergenci žarkovnega snopa (so vzporedna s centralno
osjo žarkovnega snopa), kar je posebno zaznavno pri večjih velikostih obsevalnih polj.
Odstopanja v izračunu doze algoritmov Multigrid Superposition in XVMC med Dmer. in Dizrač.
v fantomu 2 so manjša kot pri algoritmih FFT Convolution in FSPB (Tabela 4, Sliki 29, 30).
Največja odstopanja v S so izmerjena pri obsevalnem polju 3 x 3 cm2 in 21 x 4 cm2, za kar je
najverjetnejši razlog elektronsko neravnovesje in diskretnost mreže ionizacijskih celic
detektorja. Pri algoritmu multigrid supeposition je največje odstopanje S ≈ 2%, pri algoritmu
XVMC pa ≈ 1,5 %. Boljše delovanje algoritmov Multigrid Superpostion in XVMC je
pričakovano, saj prvi prilagodi obliko doznega jedra glede na elektronsko gostoto tkiva, drugi
pa glede na elektronsko gostoto tkiva in energijo fotona simulira zgodovino interakcij med
fotoni in atomi tkiva ter nadaljnji transport elektronov. Skladno s pričakovanji in
ugotovitvami drugih avtorjev (Miften, 2002; Vicente et al., 2003; Oelfke in Scholz, 2006;
Seibers, 2006), je izračun doze algoritmov FFT Convolution, FSPB, Multigrid Superposition
in XVMC primerljiv v homogenem tkivu (področje medenice), medtem ko je izračun doze
algoritmov Multigrid Superposition in XVMC v heterogenem tkivu (področja prsnega koša in
pljuč ter glave in vratu) točnejši. V raziskavi sem opravil le osnovni test primerjave delovanja
algoritmov v enostavni geometriji fantomov. Z razgibano antropomorfno geometrijo
fantomov bi verjetno lahko izmeril še večja odstopanja modelnih algoritmov (FFT
Convolution, FSPB, Multigrid Superpoistion) pa tudi algoritma XVMC.
Glede na analizo rezultatov dozimetričnega vpliva nepopolnih in nepravilnih vhodnih
podatkov v RTPS na porazdelitev doze v PTV bi te lahko razdelil na tiste, pri katerih je
dozimetrična napaka majhna in je dozna pokritost PTV še vedno znotraj priporočil ICRU, in
tiste, kjer ni tako. V skupino tako imenovanih majhnih dozimetričnih napak sodijo opisana
dozimetrična napaka zaradi pomanjkljive zunanje konture »kože« pacienta in dozimetrična
napaka zaradi neupoštevanja ED tkiv pri izračunu doze (velja za področja medenice,
abdomna, glave in vratu). V skupino tako imenovanih večjih dozimetričnih napak pa bi uvrstil
napaki zaradi neupoštevanja ED tkiv in zaradi nepravilne izbire algoritma v področju prsnega
koša in pljuč. Zapisano je moja ocena in je osnovana na izbrani metodologiji in zbranih
rezultatih. V raziskavi je ovrednoten le dozimetričen vpliv nepopolnih in nepravilnih vhodnih
podatkov pri načrtovanju obsevanja na porazdelitev doze v PTV. Za oceno TCP bi bil
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potreben dodaten izračun, ki pa je zaradi nekonsistentnih kliničnih podatkov oziroma
vrednosti γ nezanesljiv.
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7 PRILOGE

7.1 Članek urejen po navodilih za objavo v glasilu Bilten Društva
radioloških inženirjev Slovenije in Zbornice radioloških inženirjev
Slovenije.
7.2 Izjava o avtorstvu
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POVZETEK

Uvod: Računalniški sistem za načrtovanje zdravljenja z obsevanjem (RTPS, angl. radiation
therapy planning system) potrebuje za izračun absorbirane doze podatke o anatomiji pacienta,
elektronski gostoti tkiv (ED, angl. Electron density), pravilno obravnavo kontrastnega
sredstva (KS) in izbiro ustreznega računskega algoritma.
Namen: Namen raziskave je bil ovrednotiti vpliv nepravilnih vhodnih podatkov v RTPS na
dozno porazdelitev v tarčnem volumnu (PTV, angl. planning target volume).
Metode dela: Vrednotenje vpliva nepravilnih vhodnih podatkov v RTPS XiO je potekalo s
primerjavo parametrov dozne porazdelitve v PTV v 70 parih tridimenzionalnih konformnih
obsevalnih načrtov. Prvi v paru je vseboval popolno informacijo o zunanji konturi pacienta,
ED tkiv in pravilno obravnavano KS na poti žarkovnega snopa do PTV, v drugem pa je bila
pri enem izmed omenjenjih vhodnih podatkov simulirana napaka. Za določitev
dozimetričnega vpliva zaradi nepravilne uporabe algoritma pri načrtovanju obsevanja sta bila
uporabljena fantoma iz plastične vode in plute ter algoritmi XiO FFT Convolution in XiO
Multigrid Superposition ter Monaco FSPB in Monaco XVMC. Načrtovana dozna porazdelitev
v fantomih iz plastične vode in plute je bila primerjana z izmerjeno dozo.
Rezultati: Vrednosti parametrov V95 in Dmean so zaradi nezadostne informacije o zunanji
konturi pacienta padle za manj kot 0,8% in 1,8%. Zaradi neupoštevanja ED tkiv so bila
največja odstopanja vrednosti parametrov V107 in Dmean v področju medenice -1,4% VPTV
(volumna PTV) in -1,0%, v področju abdomna 0,7% VPTV in 1,9%, v področju glave in
vratu 10.5% VPTV in 2,0% ter v področju pljuč 69,1% VPTV in 7,5%. Zaradi nepravilno
obravnavanega KS sta vrednosti V107 in Dmean zrasla do 13,8% VPTV in 3,0%. Povprečna
odstopanja med izračunano in izmerjeno dozo v fantomu iz plastične vode so bila pod 1,1%
(algoritem FSPB), v fantomu iz plute pa pod 5,4% (algoritem FSPB).
Zaključek: Dozna pokritost PTV je zaradi pomanjkljive zunanje konture pacienta,
neupoštevanja ED tkiv (velja za področja medenice, abdomna, glave in vratu ) in napačno
obravnavanega KS, še vedno znotraj ICRU priporočil. Do večjih dozimetričnih napak pa
pride pri neupoštevanju ED tkiv in zaradi nepravilne izbire algoritma v področju prsnega
koša-pljuč.
Ključne besede:RTPS, nepravilni vhodni podatki, dozimetrična napaka

ABSTRACT

Introduction: Radiation Therapy Treatment Planning System (RTPS) for absorbed dose
calculation utilizes patient anatomy data, tissue electron density (ED), properly addressed
contrast agent (CA) and selection of appropriate dose calculation algorithm.
Purpose: The purpose of this study was to evaluate the impact of incorrect input data in to the
RTPS on dose distribution in the Planning Target Volume (PTV).
Methods: The evaluation of the impact of incorrect input data in the RTSP XiO was
performed by comparing the parameters of dose distribution in the PTV in 70 pairs of ThreeDimensional Conformal Radiation Therapy treatment plans. The first pair containied full
information of the external contour of the patient, ED of tissue and properly addressed CA on
the path of the treatment beam to the PTV and at the second was at one of the above
mentioned input data error was simulated. For the determination of dosimetric impact due the
improper use of dose calculation algorithm at treatment planning the phantoms of plastic
water and cork were used and algorithms XiO FFT Convolution and XiO Multigrid
superposition and FSPB Monaco and Monaco XVMC. Planned dose distribution in the
phantom of plastic water and cork was compared with measured dose.
Results: The values of parameters V95 and Dmean due the insufficient information of the
external contour decreased by less than 0,8% and 1,8%. Due the ignoring ED of tissue the
largest deviations of parameter values V107 and Dmean in the region of pelvis were -1.4%
VPTV (volume of PTV) and -1.0%, in the abdominal region 0,7% VPTV and 1,9% in the
region of head and neck 10.5% VPTV and 2,0% and in the lung region 69,1% VPTV and
7,5%. Due inproperly addressed CA the values V107 and Dmean increased up to the 13,8%
VPTV and 3,0%. Average deviation between calculated and measured dose in the plastic
water phantom were below 1.1% (FSPB algorithm), and in the cork phantom below 5.4%
(algorithm FSPB).
Conclusions: Dose coverage of PTV is due the insufficient external contour, due the ignoring
tissue ED (applies to pelvis, abdomen and head and neck regions) and inproperly addressed
CA is still within the ICRU recommendations. Significant dosimeric errors occur due the
ignoring ED of tissue and due the improper selection of dose calculation algorithm in the
thorax-lung region.
Keywords: RTPS, incorrect input data, dosimetric error

UVOD

Namen načrtovanja obsevanja je določiti smeri in oblike žarkovnih snopov ter optimizirati
dozo tako, da tarčni volumen prejme predpisano dozo, zdravo tkivo pa je prejme čim manj.
Načrtovanje obsevanja izvajamo z načrtovalnim sistemom (RTPS, angl. Radiation therapy
planning system). RTPS je računalniški program, ki omogoča vizualizacijo in simulacijo
dozne porazdelitve v pacientu, (Khan, 2007).
Vsi koraki v postopku priprave in načrtovanja obsevanja morajo biti izvedeni kar najbolj
natančno, da dosežemo optimalen terapevtski indeks. Terapevtski indeks je navadno določen
kot razmerje med dozama, ki povzročita določen odstotek odgovorov (navadno 50%) pri
tumorju in zdravem tkivu, (slika1), (Van Dyk, 1999).

Slika 1: Princip terapevtskega indeksa. Krivulja A predstavlja TCP, krivulja B pa NTCP, (Podgoršak,
2005)

CT simulator

V današnji radioterapiji je standard za pridobitev anatomskih informacij slikanje z
računalniško tomografijo (CT slikanje). CT simulator je CT aparatura z dodatnimi nastavki in
prilagoditvami namenjenimi potrebam radioterapije. CT skener za potrebe radioterapije se od
diagnostičnega razlikuje v velikosti odprtine (angl. CT bore) in obliki mize. Premer odprtine
diagnostičnih CT skenerjev je navadno 70 cm in največjim vidnim poljem ( FOV, angl. Field
of view) 50 cm. Slednje je pogosto omejujoč dejavnik v radioterapiji. Premeri odprtin CT
simulatorjev so 85-90 cm. Tako je možen zajem slik pacienta, ki je nameščen na

imobilizacijski pripomoček, (slika 2). Pri sodobnejših CT simulatorjih je z uporabo
rekonstrukcijskih algoritmov mogoče ekstrapolirati podatke sFOV. Ekstrapolirani podatki
eFOV(angl. Extended field of view) so nekoliko manj natančni, vendar to nima večjega vpliva
na dozno porazdelitev, (Wu et al, 2011).

Slika 2: Primer premajhnega FOV pri zajemu CT slik v področju medencie.

CT števila in elektronska gostota (ED)

Za 3D-CRT načrtovanje obsevanja RTPS uporablja CT slike. Na osnovi CT informacije
RTPS izdela virtualni 3D model pacienta. RTPS vsakemu vokslu v pacientu pripiše
elektronsko gostoto (angl. Electronic density, ED), ki je neposredno povezana z lokalno
atenuacijo sevanja in je nujno potrebna za natančen izračun doze, (Thomas, 1999).
Pri načrtovanju RTPS neposredno pretvori vrednosti pikslov oziroma vokslov iz CT števil v
ED tkiva. Za natančno pretvorbo je potrebno poznati razmerje med CT števili in ED tkiv,
(slika 3). Razmerje med CT števili in ED tkiva pridobimo z CT slikanjem fantoma, ki vsebuje
vložke z znano ED. Zaradi neupoštevanja tkivnih nehomogenosti lahko izračunana doza do
30% presega predpisano, kar posebno velja v primerih ko žarkovni snopi prehajajo skozi
pljučno tkivo. Večja odstopanja izračunane od predpisane doze, se pojavijo tudi pri
neupoštevanju tkiv ali materialov z visoko ED, kot npr. proteze, (Chen et al.,2004; Cheng et
al, 2005, Lee et al., 2003).

Slika 3: Kalibracijska krivulja med ED in CT števili (HU)

CT simulacija-uporaba kontrastnega sredstva(KS)
Za natančnejšo določitev tarčnih volumnov in zdravih organov se pacientu pred CT slikanjem
aplicira kontrastno sredstvo (KS). CT slike nadalje uporabi RTPS za izračun doze v pacientu,
ki za korigiranje tkivnih nehomogenosti upošteva pretvorbo CT števil v ED, (Needham,
2009).
Prisotnost KS v tkivu poveča vrednost CT števil in RTPS le-to prevzame kot področje z
visoko ED, (slika 4). Večja ED pomeni večjo atenuacijo žarkovnega snopa. Ker je KS
prisotno le v času CT slikanja, ne pa tudi v času obsevanja, je izračunana doza, ki jo prejema
pacient pri obsevanju napačna: atenuacija žarkov, ki prodirajo skozi želodec je med
obsevanjem namreč manjša, kot je bila med zajemom slik, (Rankine A, et al, 2008).
Razlike v izračunani dozi na setu CT slik s KS in brez pogosto klinično nimajo značilnega
učinka. Youngmin C, et al, 2006; Shibamoto Y et al, 2007 opisujejo 1% porast doze na setu
CT slik z KS pri obsevanju področja glave in vratu z IMRT tehniko.
Zaradi vpliva KS na izračun doze nekateri protokoli CT slikanja zahtevajo dvojno slikanje.
CT slikanje v času pred aplikacijo KS kasneje uporabi RTPS za izračun doze.Dvojno CT
slikanje pomeni dvojno dozno obremenitev pacienta in daljši čas obiska na CT simulatorju.

Slika 4: Prisotnost KS na poti v žarkovnem snopu

Algoritmi za izračun doze

Točnost prikaza dozne porazdelitve v pacientu je odvisna od računskega algoritma, ki je
vgrajen v programsko opremo RTPS, (Khan 2007, Nahum et al., 2007, Oelfke, Scholz 2006;
Seibers 2006).
Algoritmi, se razlikujejo po svojem načinu delovanja. V splošnem se delijo na tiste, katerih
izračun doze v pacientu temelji na osnovi popravkov meritev v vodnem fantomu, t.i.
»Popravljalni algoritmi« (angl. Correction based), »Modelne algoritme«, (angl. Model based)
ki izračunavajo dozo na osnovi modela transporta sevanja v pacientu in direktni Monte Carlo
(MC) algoritem, katerega izračun temelji na verjetnosti dogodkov posameznih interakcij med
fotoni in atomi tkiva, (Mackie, 1995).
Popravljalni algoritmi so po načinu delovanja semiempirični. Izračun doze v pacientu temelji
na osnovi popravkov parametrov meritev (odstotek globinske doze, profili žarkovnega snopa
itd.) v vodnem fantomu. Točnost izračuna doze popravljalnih algoritmov je omejena na
področja elektronskega neravnovesja, v katerem elektron, ki svojo energijo odda izven
volumna V, nadomesti elektron enake energije, ki vstopi v volumen V. Elektronsko
neravnovesje se pojavi v tkivih z nizko elektronsko gostoto, npr. v pljučih, kjer popravljalni
algoritmi nepravilno ocenijo doseg sipanih elektronov, (Cherry in Duxbury 2009., Nahum et
al. 2007).

Za bolj natančno simulacijo procesa prenosa energije in izračun absorbirane doze v pacientu
so potrebni računski »modeli«. Te sestavljajo »dozna jedra« (angl. dose kernels) ki opisujejo
absorpcijo doze v vodi, kot posledico interakcije primarnih fotonov in atomov tkiva. V
primerjavi s »popravljalnimi algoritmi« je prednost »modelnih algoritmov« predvsem v
točnejšem izračunu doze v heterogenem tkivu, kjer nastanejo izrazitejša področja
elektronskega neravnovesja. Modelni algoritmi so standard modernih 3D RTPS, (Miften,
2002, Seibers, 2006).
Najbolj točen postopek izračuna doze, ki vključje vse poznane fizikalne interakcije sevanjetkivo je neposredni MC. Princip delovanja MC algoritma temlji na verjetnosti posameznih
dogodkov med fotoni in atomi tkiva. Izračun doze MC algoritma je sestavljen iz dveh
neodvisnih komponent, »faznega prostora« linearnega pospeševalnika (angl. Linac phase
space), ki vključuje zgradbo glave linearnega pospeševalnika in značilnosti elektronskega
žarkovnega snopa preden ta interagira s tarčo, in simulacije transporta energije v pacientu.
Slaba stran uporabe MC algoritmov v klinični praksi je počasnost izračuna doze, zato imajo
nekateri komercialni RTPS vgrajene nekoliko poenostavljene oblike MC algoritmov, (Fippel
2006;.Oelfke, Scholz 2006; Seibers 2006).
Kljub skrbnemu nadzoru kakovosti pri 3-DCRT načrtovanju obsevanja ne moremo povsem
izključiti možnost napak. Zato je pomembno, da poznamo njihovo razsežnost. V nalogi sem
raziskal vpliv nepopolnih ali nepravilnih vhodnih podatkov na dozno porazdelitev v PTV.
Name naloge je bil določiti, kolikšna je bila dozimetrična napaka pri 3D-CRT načrtu
obsevanja zaradi: nezadostne informacije o zunanji konturi – obodu ali »koži« – pacienta,
neupoštevanja elektronskih gostot tkiv pri izračunu doze, nepravilno obravnavanih
kontrastnih sredstev na poti žarkovnega snopa pred tarčnim volumnom in nepravilne uporabe
algoritma za izračun doze z ozirom na lokalizacijo obsevanja.

METODE DELA

Raziskovalni načrt je zasnovan na eksperimentu. Uporabil sem RTPS XiO in Monaco,
fantoma iz plastične vode in plute, kalibriran dozimeter z ionizacijskimi celicami Matrixx in
programsko opremo za primerjavo izmerjene in načrtovane dozne porazdelitve Omni Pro-Imrt
1.7.

Dozimetrična napaka pri 3D-CRT obsevalnem načrtu zaradi
nezadostne informacije o zunanji konturi – »koži« pacienta

V raziskavo sem vključil 16 pacientov, ki so obsevali področje medenice, točneje karcinom
rektuma. Simulacijo sem izvedel v predelu medenice le na CT rezih z vrisanim PTV, kjer sem
ustvaril konturo (»koža-1cm«) in (»koža-2cm), (slika 5).
Na pacientu s prvotnim obsevalnim načrtom, t.j. načrtom, ki je vseboval popolne podatke o
zunanji konturi pacienta in po katerem se je pacient dejansko obseval, sem na novo vrisanemu
volumnu »koža-1cm« in pripisal elektronsko gostoto ED 0 (del CT slike prekrit z volumnom
»koža-1cm«, je imel ED 0) in ponovno preračunal in optimiziral obsevalni načrt. Optimiziral
sem le dozni prispevek žarkovnih snopov 900 in 2700, saj sta le ta na poti do PTV prehajala
skozi volumen »koža-1cm«. Za referenco pri optimizaciji sem izbral dozo v referenčni točki
(Dref.- v središču PTV v področju homogenega tkiva) in jo izenačil, ali kar najbolje približal
dozi pri prvotnem obsevalnem načrtu. Pri tem sem beležil spremembo monitorskih enot MU.
Enak postopek sem izvedel za volumen »koža-2cm«. MU pri obsevalnih načrtih z volumnoma
»koža-1cm« in »koža-2cm« z ED 0 sem ponovno apliciral na prvotni obsevalni načrt in tako
simuliral vpliv nezadostne informacije o zunanji konturi pacienta. Beležil sem spremembo
doze v PTV. Izbral sem parametre V95% (delež volumna PTV, ki prejme 95% predpisane
doze), Dmin, Dmax in Dmean (minimalna, maksimalna in povprečna doze v PTV), vse v odstotkih
nominalne doze (%D) in iz DVH odčital njihove vrednosti. Za oceno porazdelitve
posameznih parametrov sem uporabil Shapiro-Wilkov test normalnosti, statistično pa sem
razlike ovrednotil z Wilcoxonovim testom (oboje SPSS Statistics 21, IBM, ZDA), pri čemer
sem uporabil statistično značilno vrednost p ≤ 0,05.

Slika 5: Simulacije odrezane zunanje konture, "koža-1cm" in "koža-2cm"

Dozimetrična napaka zaradi neupoštevanja elektronskih gostot tkiv
(ED) pri izračunu doze
V raziskavo sem vključili paciente, ki so obsevali naslednja področja: 16 pacientov medenico,
11 pacientov abdomen, 14 pacientov pljuča in 14 pacientov, glavo in vrat. Prvotne obsevalne
načrte smo izdelali z upoštevanjem tkivnih heterogenosti v RTPS XiO. Pri vsakem pacientu s
prvotnim obsevalnim načrtom, t.j. z načrtom, ki je upošteval tkivne heterogenosti, sem tkivom
znotraj zunanje konture (pacientove kože) pripisal elektronsko gostoto ED 1 in ponovno
preračunal dozo. Dozno porazdelitev v PTV sem nato optimiziral in se pri tem oziral na dozo
Dref. v referenčni točki, ki sem jo izbral v področju homogenega tkiva tarčnega volumna in jo
izenačil ali kar najbolje približal dozi pri prvotnem obsevalnem načrtu. MU ki sem jih dobil
pri s obsevalnih načrtih z neupoštevanjem tkivnih heterogenosti, sem ponovno apliciral na
prvotni obsevalni načrt.Beležili spremembo doze v PTV. Izbral sem parametre V107 (delež
volumna PTV, ki prejme 107% predpisane doze), Dmin, Dmax in Dmean v PTV, vse v (%D).
Njihove vrednosti sem odčital iz DVH. Za oceno porazdelitve posameznih parametrov sem
uporabil Shapiro-Wilkov test normalnosti, statistično pa sem razlike ovrednotil z
Wilcoxonovim testom (oboje SPSS Statistics 21, IBM, ZDA), pri čemer sem uporabil
statistično značilno vrednost p ≤ 0,05.

Dozimetrična napaka zaradi nepravilno obravnavanih kontrastnih
sredstev (KS) na poti žarkovnega snopa pred tarčnim volumnom

V raziskavo sem vključili 10 pacientov, ki so obsevali področje abdomna, točneje karcinom
želodca. Referenčne obsevalne načrte, t.j. načrte, ki so bili izdelani na set CT slik brez KS,
sem avtomatsko prenesel na set slik s KS. Pred tem sem najprej določil obsevalni izocenter
tako, da sem od referenčnega izocentra (označenenega z radiopačnimi markerji), odmeril
enake razdalje po koordinatnih oseh, kot so bile uporabljene pri referenčnem obsevalnem
načrtu. Ko sem prenesel referenčne obsevalne načrte na set CT z KS, sem pri vsakem
žarkovnem snopu na centralni osi izmerili razdaljo od izvora do površine pacienta (SSD, angl.
Source-skin distance) in s tem še dodatno preveril negibnost pacienta med aplikacijo KS in
pravilen položaj izocentra. Obsevalni načrt sem ponovno preračunal in pridobljeno dozno
porazdelitev v PTV optimiziral. Pri tem sem se oziral na dozo Dref. v referenčni točki. Beležil
sem MU in jih ponovno apliciral na referenčni obsevalni načrt. Za oceno ponovljivosti
nastavitve pacienta med zajemom seta CT slik brez in s KS sem primerjal SSD žarkovnih
snopov na obeh obsevalnih načrtih. Beležil sem spremembo doze v PTV. Izbral sem
parametre V107% in Dmin, Dmax , Dmean, vse v (%D) in iz DVH odčital njihove vrednosti. Za
oceno porazdelitve posameznih parametrov sem uporabil Shapiro-Wilkov test normalnosti,
statistično pa sem razlike ovrednotil z Wilcoxonovim testom (oboje SPSS Statistics 21, IBM,
ZDA), pri čemer sem uporabil statistično značilno vrednost p ≤ 0,05.

Dozimetrična napaka zaradi nepravilne uporabe algoritma za
izračun doze z ozirom na lokalizacijo obsevanja

Za primerjavo algoritmov za izračun doze, smo uporabili fantom iz plastične vode in fantom,
ki posnema zgradbo prsnega koša. S fantomom iz plastične vode sem simuliral delovanje
algoritmov v homogenem tkivu, s fantomom, ki posnema zgradbo prsnega koša, pa v
heterogenem tkivu. Fantoma sem skupaj z dozimetrom skeniral na CT aparatu. Za primerjavo
delovanja računskega algoritma v heterogenem tkivu sem uporabili fantom sestavljen iz
plastične vode in plute z ED

0.2. Fantom posnema zgradbo prsnega koša: zgornja plast

debeline 1 cm je iz plastične vode, vmesna plast je iz 6 cm plute in spodnja iz 7 cm plastične
vode, (slika 19). Fantom iz plastične vode in detektorja Matrixx sem poimenoval Fantom1,
fantom, ki posnema zgradbo prsnega koša pa sem poimenoval Fantom2, (slika 6).
V RTPS XiO in Monaco sem na Fantom1 in 2 simuliral različna obsevalna polja. Izbral sem
naslednje velikosti: 10 x 10 (referenčno polje), 15 x 15, 21 x 21, 27 x 27, 4 x 21, 21 x 4, 5 x 5,
3 x 3 cm2. Dozo pri omenjenih obsevalnih poljih sem v RTPS XiO z algoritmoma FFT
Convolution in Multigrid Superposition, v RTPS Monaco pa z algoritmoma FSPB (angl.
Finite Size Pencil Beam) in XVMC (X-Ray Voxel Monte Carlo). Izračun doze sem izvedel
pod naslednjimi pogoji:


fotonski žarkovni snop energije 6 MV (Electa Synergy)



izocenter M1 (SAD=100 cm)



kot roke aparata 00



čas obsevanja 100 MU, pri hitrosti doze 300 MU/min



gostota točk (angl. calculation grid) izračuna doze 2 mm x 2 mm x 2 mm



standardni odklon izračuna doze (velja le za XVMC algoritem) 0.5 %



efektivna točka meritve Mefek (točka, ki leži v koronalni ravnini, v kateri odčitamo
dozno porazdelitev) (Slika 6)

Merjenja doze sem izvajal na linearnem pospeševalniku Electa Sinergy. Pred pričetkom
izvajanja meritev, sem kalibriral Fantom1 (homogenen fantom). Za kalibracijo sem uporabil
izračunano vrednost doze (Dizrač.) z algoritmom XVMC

V

RTPS Monaco. Izmerjeno

porazdelitev doze (Dmer.) v ravnini točke Mefekt. sem beležil s programom Omni Pro Imrt.
Primerjavo Dizrač. in Dmer. v Fantomu1 in 2 sem izvajal v programu Omni Pro Imrt 1.7. Dozo
sem normaliziral na maksimalno Dmer.. Najprej sem izbral področje zanimanja (ROI, angl.
Region of interest) vsakega obsevalnega polja. Da bi izključil nenatančnosti v območju
polsence sem izbral ROI 1 cm zontraj roba obsevalnega polja. Vrednost izmerjene doze v
vsaki točki ROI sem delil z njeno izračunano vrednostjo in odstotna odstopanja od 1 v %
prikazal v histogramu.

Slika 6: Fantom 1 in 2

REZULTATI

Rezultati izračuna dozimetrične napake pri 3D-CRT obsevalnem
načrtu zaradi nezadostne informacije o zunanji konturi – »koži«
pacienta

Pri primerjavi obsevalnih načrtov z volumni »koža-1cm« in »koža-2cm« z obsevalnim
načrtom, ki je vseboval popolno zunanjo konturo »koža«, sem pridobil naslednje rezultate o
porazdelitvi doze v PTV, (Tabela 1). Največje izračunane razlike V95%, Dmin, Dmax in Dmean pri
obsevalnih načrtih s konturo »koža« in konturo »koža-2cm«, ki se pojavijo pri posameznem
pacientu (ne vse pri istem), so 0.8 %, 13.0 %D, 1,9 %D, 1,8 %D.

Tabela 5: Rezultati povprečnih vrednosti V95%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri obsevalnih načrtih z konturo
"koža", volumnih "koža"-1cm, "koža"-2cm in statistična vrednost Wilcoxonovega testa, primerjave obsevalnih
načrtov

koža

koža-1cm koža-2cm

p-vrednost

p-vrednost

(koža vs koža-1cm)

(koža vs koža-2cm)

Medenica (n=16)
V95%[%]

99.7±0,2

99.6±0.2

99.4±0.3

0.03

0.00

Dmin[%D]

90.7±1.6

89.7±2.0

88.5±4.0

0.01

0.00

Dmax[%D]

105.3±0.3

105.1±0.3

104.5±0.7

0.01

0.00

Dmean[%D]

101.5±0.5

10.4±0.6

100.7±0.5

0.01

0.00

Rezultati izračuna dozimetrične napake zaradi neupoštevanja
elektronskih gostot tkiv pri izračunu doze

Pri 16 pacientih, ki so obsevali področje medenice, sem pri primerjavi obsevalnih načrtov z
upoštevanjem tkivnih heterogenosti (ED+) in obsevalnih načrtov brez upoštevanja tkivnih
hetreogenosti (ED-) dobil naslednje rezultate dozne porazdelitve v PTV, (Tabela 2). Največje
izračunane razlike za V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posameznem pacientu so 1,4 %, 2,3 %D,
1,9 %D, 1,0 %D. Pri 11 pacientih, ki so obsevali področje abdomna, sem pri primerjavi
obsevalnih načrtov ED+ in ED- pridobil naslednje rezultate porazdelitve doze v PTV, (Tabela
2) Največje izmerjene razlike V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posemeznem pacientu so 0,7 %,
8.9 %D, 1.1 %D, 1,9 %D. Pri 14 pacientih, ki so obsevali področje pljuč, so rezultati
primerjave porazdelitve doze v PTV pri obsevalnih načrtih ED+ in ED- naslednji, (Tabela 2).
Največje izmerjene razlike V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posameznem pacientu so 69,1 %, 33,0
%D, 9,5 %D, 7,5 %D. Pri 14 pacientih z obsevanim področjem glave in vratu so rezultati
primerjave obsevalnih načrtov ED+ in ED- glede porazdelitve doze v PTV sledeči, (Tabela 2).
Največje izmerjene razlike V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posameznem pacientu so, 10,5 %, 5,5
%D, 11,0 %D, 2,0 %D.

Tabela2: Rezultati povprečnih vrednosti V107%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri ED+ in ED- in statistična vrednost
Wilcoxonovega testa primerjave med obsevalnima načrtoma ED+ in ED-

ED +

ED -

p-vrednost

V107%[%]

0.1±0.4

0

0.03

Dmin[%D]

89.1±3.5

89.1±4.0

1.00

Dmax[%D]

105.8±1.0 105.3±0.3

0.10

Dmean[%D]

101.6±0.8 101.5±1.0

0.07

Medenica (n=16)

Abdomen (n=11)
V107%[%]

0.0±0.0

0.2±0.2

0.02

Dmin[%D]

76.9±14.4 80.6±13.9

0.00

Dmax[%D]

106.0±0.7 106.6±0.7

0.00

Dmean[%D]

100.7±1.0 101.2±1.4

0.07

Pljuča (n=14)
22.3±21.8

0.00

Dmin[%D]

70.9±13.9 75.5±14.4

0.03

Dmax[%D]

106.4±0.7 110.7±2.6

0.00

Dmean[%D]

100.5±1.0 104.2±2.3

0.00

V107%[%]

0.2±0.7

Glava & vrat (n=14)
V107%[%]

Rezultati

0.5±0.8

1.2±2.9

0.29

Dmin[%D]

45.7±34.2 46.2±34.7

0.17

Dmax[%D]

106.5±3.0 107.8±4.7

0.09

Dmean[%D]

99.9±2.6

100.5±3.1

0.03

napake

zaradi

izračuna

dozimetrične

nepravilno

obravnavanih kontrastnih sredstev v žarkovnem snopu med
obsevalnim aparatom in PTV

Pri 10 pacientih, ki so obsevali področje abdomna, sem pri prenosu obsevalnega načrta z niza
CT slik brez kontrastnega sredstva (KS-) na niz CT slik s kontrastnim sredstvom (KS+)
izmeril spremembo SSD žarkovnih snopov (1,2±2,0) mm. Pri primerjavi obsevalnih načrtov
KS- in KS+ so rezultati porazdelitve doze v PTV sledeči (Tabela 3). Največje izmerjene

razlike V107%, Dmin, Dmax in Dmean pri posameznem pacientu so 13,8 %, 2,7 %D, 2,9 %D, 3,0
%D.
Tabela3: Rezultati povprečnih vrednosti V107%, Dmin, Dmax in Dmean v PTV pri KS- in KS+ in statistična vrednost
Wilcoxonovega testa primerjave med obsevalnima načrtoma

KS-

KS+

p-vrednost

0.0±0.0

2.3±4.6

0.07

Abdomen (n=10)
V107%[%]
Dmin[%D]

77.4±15.1 78.3±15.1

0.01

Dmax[%D]

106.0±0.7 107.1±1.6

0.01

Dmean[%D]

100.7±1.5 101.9±1.5

0.01

Rezultati meritve dozimetrične napake zaradi nepravilne uporabe
algoritma za izračun doze z ozirom na lokalizacijo obsevanja

Na slikah 7-10, so prikazana povprečna odstopanja izmerjene doze od izračunane v obliki
Dmer. / Dizrač. v fantomu1 in fantomu2 pri uporabi različnih algoritmov za izračun doze in
različnih velikosti obsevalnih polj. Pri uporabi algoritma FTT Convolution v fantomu1 je
največje S, (normalizirana razlika med izmerjeno in izračunano dozo; S

(Dmer - Dizrač) /

Dizrač) 3,7 % pri velikosti obsevalnega polja 3 x 3 cm2, v fantomu2 pa so največja odstopanja
izmerjena pri velikostih obsevalnih polj 27 x 27 cm2, 5,9 %. Največje vrednosti S pri uporabi
algoritma FSPB v fantomu1 so izmerjene pri velikostih obsevalnih polj 21 x 4 cm2 in je 4,4
%, , v fantomu2 pa pri obsevalnih poljih 5 x 5 cm2 in znaša 9,3 %. Pri algoritmu Multigrid
Superposition je vrednost S podobno kot pri algoritmu FFT Convolution je največja vrednost
S v fantomu1 pri velikosti obsevalnega polja 3 x 3 cm2 in sicer 2.3%, v fantomu2 pa pri polju
21 x 4 in je 2 %. Najmanjše vrednosti S so izmerjene pri uporabi algoritma XVMC, je S v
fantomu1 doseže kvečjemu 1.5 % pri velikosti obsevalnega polja 3 x 3 cm2, v Fantomu2 pa ne
preseže 1,6 % pri istem obsevalnem polju. Povprečne razlike S vseh navedenih velikostih
obsevalnih polj za algoritme FFT Covolution, FSPB, Multigrid Superpostion, XVMC v
fantomu1 znašajo <0,1 %, 1,1 %, <0,1 % in <0,1 %, v fantomu2 pa 3,2 %, 5,4 %, <0,1 % in
<0,1 %.
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Slika 7: Razmerja med Dmer. in Dizrač. pri uporabi algoritma FFT Convolution v fantomu 1 in 2 pri
različnih velikostih obsevalnih polj
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Slika 8: Razmerja med Dmer. in Dizrač. pri uporabi algoritma FSPB v fantomu 1 in 2 pri različnih velikostih
obsevalnih polj
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Slika 9: Razmerja med Dmer. in Dizrač. pri uporabi algoritma Multigrid Superposition v fantomu 1 in 2 pri
različnih velikostih obsevalnih polj
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Slika 10: Razmerja med D mer. in Dizrač. pri uporabi algoritma XVMC v fantomu 1 in 2 pri različnih
velikostih obsevalnih polj

RAZPRAVA

Za simulacijo premajhnega FOV CT simulatorja sem izbral področje medenice, kjer
najpogosteje prihaja do nepopolnega zajema anatomskih podatkov. Omejitev raziskave je, da
zbrani rezultati veljajo le, ko se za načrtovanje uporabi škatlasta tehnika, kjer je dozni
prispevek posameznega žarkovnega snopa približno enak in kjer le dva od štirih žarkovnih
snopov prehajata skozi področje nepopolne, manjkajoče, zunanje konture pacienta. Iz zbranih
rezultatov primerjave obsevalnih načrtov s konturo »koža« in konturama »koža-1cm« in
»koža-2cm, (Tabela 1) je razvidna statistično značilna razlika povprečnih vrednosti
parametrov V95%, Dmin, Dmax in Dmean. Ocenim lahko, da so razlike povprečnih vrednosti
parametra V95% v PTV manjše od 1 %, parametra Dmin ≤ 2,3 %D in parametrov Dmax in Dmean
 1 %D.. Lahko bi ocenil, da nepopolna zunanja kontura pri omenjeni tehniki nima večjega
dozimetričnega vpliva na dozno porazdelitev v PTV.
Eden izmed možnih nepravilnih vhodni podatkov v RTPS pri načrtovanju obsevanja je
neupoštevanje heterogenosti elektronske gostote tkiv (ED tkiv). V področju medenice so
razlike povprečnih vrednosti parametrov V107%, Dmin, Dmean med obsevalnim načrtom, ki
upošteva ED (ED+) in tistim, ki jih ne (ED-), zanemarljive, (Tabela 2). Statistično značilna
razlika med obsevalnimi načrti z ED+ in ED- je le pri parametru V107%. Pri vseh obsevalnih
načrtih z ED- je opaziti majhno znižanje beleženih parametrov oziroma poddoziranje PTV.
Druga lokalizacija, kjer sem ocenil vpliv neupoštevanja heterogenosti tkiv na dozno
porazdelitev v PTV, je področje abdomna. Primerjava vrednotenih parametrov V107%, Dmin,
Dmean, Dmax v področju abdomna s področjem medenice kaže na povečanje razlik med
obsevalnimi načrti z ED+ in ED-, oziroma na predoziranje PTV pri obsevalnih načrtih ED,(Tabela 2,). Z ozirom na lokalizacijo je slednje razumljivo, saj na poti žarkovnega snopa od
zunanje konture pacienta do PTV leži pljučno tkivo z ED≈0.3, kar vpliva na slabitev in
spremembo sipalnih pogojev žarkovnega snopa. Rezultati primerjave obsevalnih načrtov z
ED+ in ED- v področju prsnega koša so navedeni v Tabeli 2. Iz rezultatov je mogoče sklepati,
da ima neupoštevanje elektronskih gostot tkiv v prsnem košu večji vpliv na dozno
porazdelitev v PTV kot pri poprej navedenima področjema medenice in abdomna. Rezultati
kažejo na statistično značilno razliko vrednosti parametrov V107, Dmin,, Dmean, Dmax

pri

obsevalnih načrtih z ED- in ED+, (Tabela 2). Pri obsevanju tumorjev pljuč žarkovni snop od
zunanje konture pacienta do PTV prehaja skozi pljučno tkivo, kar vpliva na slabitev

(atenuacijo) in sipalne pogoje žarkovnega snopa. Delno se to dogaja tudi pri obsevanju
abdomna, le da je pri obsevanju tarč v prsnem košu volumen pljuč na poti žarkovnega snopa
znatno večji Največje povprečne izračunane razlike pri primerjavi obsevalnih načrtov z ED+
in ED- so bile pri parametru V107%, kjer bi bil volumen pljuč, ki prejme 107 % dozo ali več
pri obsevalnem načrtu z ED- za ≈ 20 % večji, z največjo razliko pri posameznem pacientu ≈
70 %. Kot četrto lokalizacijo primerjave vpliva neupoštevanja elektronskih gostot tkiv pri
načrtovanju obsevanja sem izbral področje glave in vratu. Rezultati primerjave pri obsevalni
načrtih z ED+ in ED- so zabeleženi v Tabeli 2. Vrednosti parametrov V107%, Dmin, Dmax,
kažejo na statistično neznačilno razliko pri primerjavi obsevalnih načrtov ED+ in ED–,
statistično značilna je le razlika v parametru Dmean. V področju glave in vratu so tkiva z
različno ED, (mišica, zrak, kosti), vendar so v nasprotju s pljučmi v področju glave in vratu
zračne votline manjše, kar je najverjetneje razlog za manjša odstopanja beleženih parametrov
pri obsevalnih načrtih z ED+ in ED-. Pacienti, ki sem jih izbral za raziskavo, so obsevali
področje ust in ustnega dela žrela, kjer pa ni večjih zračnih votlin, kot je to v področju
obnosnih votlin ali nosnega dela žrela. Za točnejše ovrednotenje napake zaradi neupoštevanja
tkivnih heterogenosti pri načrtovanju obsevanja v področju glave in vratu bi bilo potrebno
izvesti primerjavo obsevalnih načrtov tudi v področju obnosnih votlin (večja področja z
zračnimi votlinami, meje tkiv z različno ED, zrak-kost, zrak-mehko tkivo), kjer je zaradi
področij elektronskega neravnovesja pričakovati večjo heterogenost dozne porazdelitve.
Pri lokalizacijah, kjer je na poti žarkovnega snopa od zunaje konture do PTV kostno tkivo, se
neupoštevanje ED kaže kot poddoziranje PTV (primer medenice). Povišanje doze v PTV pa je
opazno pri lokalizacijah, kjer je na poti žarkovnega snopa od zunanje konture do PTV pljučno
tkivo ali zračne votline (abdomen, pljuča, glava in vrat). Podobne rezultate je pričakovati tudi
z dozno porazdelitvijo v kritičnih organih. Pri lokalizacijah s pretežno uniformno ED
(medenica) je napaka v dozni porazdelitvi zaradi neupoštevanja tkivnih heterogenosti zelo
majhna. To dodatno potrjuje simiselnost uporabe MR kot edine slikovne modalitete za
določitev tarčnih volumnov in izračuna doze, ki jo v svojih delih navajajo Chen et al.,2004;
Lee et al., 2003.
Napaka pri načrtovanju obsevanja je tudi nepravilna obravnava KS na poti žarkovnega snopa
do PTV. Obsevalne plane izdelane na set CT slik brez KS je bilo potrebno prenesti na set slik
s KS. Povprečna razlika SSD-ja žarkovnih snopov pri vseh obsevalnih načrtih je < 2 mm, kar
lahko v skladu s kvadratnim zakonom padanja doze z razdaljo od točkastega izvora sevanja
prevedemo v < 0.5 % doze (tipična razdalja SSD je okrog 80 cm). Rezultati primerjave

parametrov so navedeni v Tabeli 3, in kažejo na povečanje beleženih parametrov V107%, Dmin,
Dmax Dmean v PTV. KS ima namreč višjo ED od vode in mehkih tkiv in siloviteje atenuira
žarkovni snop – za enakodozo v referenčni točki terja večje število MU. Pri izbranih pacientih
je statistično značilna razlika dozne porazdelitve v PTV med obsevalnimi načrti s KS- in KS+
pri parametrih Dmin, Dmax Dmean s povprečnimi razlikami < 2 %D. Iz zbranih rezultatov lahko
ugotovim, da prisotnost oralno zaužitih KS pri načrtovanju obsevanja nima velikega vpliva na
dozno porazdelitev v PTV, rezultati so konsistentni z ugotovitvami, ki so jih pridobili
Youngmin C, et al, (2006); Shibamoto Y et al, (2007), Rankine A, et al, (2008), Dvojnemu
zajemu CT slik na CT simulatorju (brez in s KS) se je mogoče izogniti tako, da se pri
postopku vrisovanja tarčnih volumnov in kritičnih organov vriše področje s KS in se mu
pripiše ED dejanskega tkiva (ED 1).
Nepravilna uporaba algoritma za izračun doze z ozirom na lokalizacijo obsevanja je pri
načrtovanju obsevanja lahko razlog za dodatno dozimetrično napako. Na Slikah 7-10,so
prikazana povprečna odstopanja razmerja Dmer. / Dizrač.. v fantomu1 in 2. Iz zbranih rezultatov
vrednosti S lahko na splošno ugotovim, da gre za večja odstopanja med Dmer. in Dizračr v
fantomu2 kot v Fantomu1. V fantomu1, ki predstavlja homogeno tkivo, je povprečen S vseh
obsevalnih polj pri vseh algoritmih ≤ 1 %. V fantomu1, ki predstavlja homogeno tkivo, je
povprečen S vseh obsevalnih polj pri vseh algoritmih ≤ 1 %. Večja odstopanja v S v fantomu2
so pričakovana, saj fantom2 posnema sestavo prsnega koša in vsebuje material z nizko ED
(pluta), kjer je izračun doze manj točen, Vicente et al (2003), Oelfke, Scholz (2006); Seibers
(2006). Druga splošna ugotovitev je, da so največje izmerjena odstopanja S večja v fantomu2
pri uporabi algoritmov FFT Convolution in FSPB. Razlika med njima je, da algoritem FFT
Convolution pri izračunu doze le to podceni v primerjavi z Dmer., medtem ko jo algoritem
FSPB preceni. Razlog za podcenitev doze algoritma FFT Convolution je, da ostaja dozno
jedro prostorsko invariantno tudi v pluti in je enako doznemu jedru v vodi (se ne spreminja z
radiološko distanco). Razlog za precenitev doze algoritma FSPB je, da se absorbcija fotonov
in oblika doznega jedra spreminja z radiološko distanco le vzdolž centralne osi PB in ne
upošteva spremembe elektronske gostote tkiva v lateralni smeri. Skladno s pričakovanji in
ugotovitvami drugih avtorjev, Miften, (2002), Vicente et al (2003), Oelfke, Scholz (2006);
Seibers (2006), je izračun doze algoritmov FFT Convolution, FSPB in algoritmov Multigrid
Superposition in XVMC primerljiv v homogenem tkivu (področje medenice), medtem ko je
izračun doze algoritmov Multigrid Superposition in XVMC v heterogenem tkivu (področja
prsnega koša-pljuč, glave in vratu) točnejši.

ZAKLJUČEK

Če zaključim in strnem analizo rezultatov dozimetričnega vpliva nepopolnih in nepravilnih
vhodnih podatkov v RTPS na porazdelitev doze v PTV, bi jih lahko razdelil na tiste, kjer je
dozimetrična napaka »majhna« in je dozna pokritost PTV še vedno znotraj ICRU priporočil in
tiste, kjer temu ni tako. V skupino »majhnih« dozimetričnih napak sodijo opisana
dozimetrična napaka zaradi pomankljive zunanje konture »kože« pacienta in dozimetrična
napaka zaradi neupoštevanja ED tkiv pri izračunu doze (velja za področja medenice,
abdomna, glave in vratu). V skupino »večjih« dozimetričnih napak pa bi uvrstil napaki zaradi
neupoštevanja ED tkiv in zaradi nepravilne izbire algoritma v področju prsnega koša-pljuč.
Zapisano je moja ocena in je osnovana na izbrani metodologiji in zbranih rezultatih. Za oceno
TCP bi bil potreben dodaten izračun, ki pa je zaradi nekonsistentnih kliničnih podatkov
oziroma γ vrednosti nezanesljiv.
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