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Streszczenie

Celem pracy jest ocena planów leczenia VMAT i 3D dla mode-

lowego przypadku obszaru tarczowego otaczającego tyta-

nową protezę kości udowej. Plany zostały wykonane z użyciem 

systemu planowania Monaco na bazie badania CT nogi pacjenta 

z rozszerzonym zakresem liczb Hounsfielda i korekcją MAR. Gę-

stość tytanu została przypisana poprzez zastosowanie krzywej 

konwersji HU-ED. Porównanie planów pokazało, że plany VMAT 

charakteryzuje lepsza konformalność i  niższe dawki średnie 

w obszarze nogi oraz mniejsza wrażliwość na niepewności cen-

trowania wiązek. Zaletą planu 3D jest natomiast łatwość jego 

weryfikacji dozymetrycznej in-vivo.

Słowa kluczowe: planowanie radioterapii, protezy, materiały 

o wysokiej gęstości, VMAT

Abstract

The aim of this study is to compare VMAT and 3D plans for 

a case of a  target volume encompassing femur prosthesis 

made of titanium. The plans were created with Monaco treat-

ment planning system based on CT scans of a patient leg per-

formed in extended mode with a MAR correction. Electron den-

sity of titanium was assigned by HU-ED conversion curve. The 

study showed that VMAT plans were superior over 3D plan in 

respect to its conformity and average dose in leg. Also, VMAT 

plans were less sensitive to set-up errors. The advantage of the 

3D plan is a facility for its in-vivo dosimetric verification.

Key words: radiotherapy planning, prosthesis, High-Z mate-

rials, VMAT

Wprowadzenie

Powszechną strategią w  planowaniu leczenia pacjentów z  pro-

tezami jest unikanie kierunków wiązek, w których proteza przy-

słania część obszaru tarczowego PTV. Gdy zastosowanie takiej 

strategii nie było możliwe dla obszaru tarczowego sąsiadującego 

z  tytanowym implantem kręgosłupa, efekty pochłaniania i  roz-

praszania promieniowania nie były prawidłowo uwzględniane 

zarówno przez komercyjny system planowania z  algorytmem 

collapsed cone (AAA), jak i  uproszczony model Monte Carlo [1]. 

Szczególne wyzwanie dla radioterapii stanowią mięsaki kończyn, 

dla których obszar tarczowy PTV otacza protezę kości niemal na 

całej jej długości, a pozostała część kończyny powinna być mak-

symalnie chroniona, by zapewnić niezaburzony przepływ chłonki. 

W takich przypadkach Williams et al. [2] stosowali dwie przeciwle-

głe wiązki fotonowe z dodatkowymi dwiema wiązkami kompen-

sującymi dawkę nad i pod protezą, nadpisując manualnie gęstość 

elektronową protezy w  systemie planowania. Wykorzystanie 

rozszerzonego trybu zapisu danych tomografii komputerowej 

i korekcji artefaktów MAR do uzyskiwania obrazów TK pacjentów 

z protezami; przypisywanie gęstości elektronowych strukturom 

o  wysokiej gęstości nie tylko poprzez ich manualne nadpisanie, 

ale również krzywe konwersji HU-ED czy wreszcie zastosowanie 

w  systemie planowania leczenia właściwych algorytmów obli-

czeń dawki daje możliwości napromieniania pacjentów z  prote-

zami również technikami IMRT i VMAT. Jak pokazano w części 1 

pracy, na badaniach fantomowych dawki obliczone przez system 
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Monaco z  zastosowaniem algorytmu Monte Carlo w  obszarach 

pod jednorodnymi elementami tytanowymi i stalowymi zgadzały 

się w 3% z wartościami pomiarowymi, zarówno, gdy gęstość elek-

tronowa elementów metalowych była nadpisywana manualnie, 

jak i automatycznie poprzez krzywą konwersji HU-ED. 

Celem pracy jest porównanie planu 3D z  planami VMAT dla 

modelowego pacjenta z obszarem tarczowym otaczającym pro-

tezę tytanową. 

Planowanie

W pracy na modelowym przypadku obszaru tarczowego wokół 

tytanowej protezy kości udowej (Rys. 1) oceniano jednorodność 

z metodologią zastosowaną w części pierwszej pracy. Dawki we 

wszystkich planach znormalizowano do dawki średniej w obsza-

rze tarczowym z  wykluczeniem protezy (PTV-proteza). Siatka 

obliczeń wynosiła 3 mm, odchylenie standardowe dla planu 

0,5%. Wszystkie rozkłady dawek przeliczono w siatce 1 mm i po-

równano następnie z obliczeniami w siatce 3 mm. Stwierdzono, 

że występujące dla różnych siatek obliczeń różnice w statysty-

kach dawek nie zmieniają przytoczonych obserwacji, trendów 

i wniosków. Liczba jednostek monitorowych dla planów VMAT 

równa 684,5 MU i  710,8 MU była ponad trzykrotnie wyższa 

w porównaniu z 193,1 MU dla planu 3D. W tabeli 1 zamieszczono 

uzyskane statystyki rozkładów dawki. W  obszarze tarczowym 

(PTV-proteza) oceniano dawkę maksymalną (w objętości 0,01 

cm3), prawie maksymalną D2%, prawie minimalną D98% oraz index 

heterogenności Ihet = (D5%/D95%). Na rysunku 2 przedstawiono 

przykładowo rozkłady dawki uzyskane w 3 planach.

Rys. 1 Proteza, obszar tarczowy i wyróżniona jako struktura krytyczna część nogi w płaszczyź-

nie poprzecznej i czołowej

Źródło: Rysunek własny.

dawki w  obszarze tarczowym oraz ochronę obszaru krytyczne-

go dla 3 przykładowych planów leczenia: planu 3D oraz dwóch 

planów VMAT z podwójnym łukiem w zakresie 280°. Plany VMAT 

różniły się sposobem optymalizacji: w  jednym optymalizowano 

konformalność dawki (VMATkonf), w drugim minimalizowano daw-

kę w strukturze OAR, którą stanowiła wyróżniona część kończyny 

znajdująca się poza wiązkami przeciwległymi (VMATOAR). W planie 

3D zastosowano dwie otwarte wiązki przeciwległe i 5 wiązek do-

promieniających z  małymi wagami. Dwie z  nich kompensowały 

dawkę pod i nad osłoną – kształt jednej odtwarzał kształt prote-

zy, drugiej – przeciwległej kształt protezy pomniejszony o około 2 

mm w kierunkach bocznych. Suma jednostek monitorowych tych 

dwóch wiązek stanowiła 8% całkowitej liczby jednostek. Pozosta-

łe wiązki dopromieniające kompensowały niejednorodności ana-

tomiczne. W wiązkach planu 3D wprowadzono dodatkowy bolus, 

aby zapewnić pełną dawkę w obszarze narastania dawki. 

Plany zostały wykonane z  użyciem systemu planowania Mo-

naco z  algorytmem obliczeniowym Monte Carlo dla wiązek 

X  6 MV na bazie tomografii komputerowej pacjenta z  protezą 

kości udowej. W  badaniu TK wykonanym skanerem GE Disco-

very CT590RT zastosowano rozszerzony extended zapis danych 

oraz korekcję artefaktów wprowadzanych przez metale (MAR). 

W  systemie Monaco zmodyfikowano standardowo stosowa-

ną krzywą konwersji HU-ED poprzez rozszerzenie tej krzywej 

o  punkty z  wartościami liczb HU równymi wartości minimalnej 

i maksymalnej występującej dla tytanu. Temu zakresowi liczb HU 

przypisano wartość gęstości elektronowej tytanu (3.6), zgodnie 

Tabela 1 Statystyki znormalizowanych rozkładów dawki dla 3 planów. Wartości 

dawek i objętości podano w %

Struktura Parametr 3D VMATOAR VMATkonf

PTV-proteza
V = 1153 cm3

D98% 96,4 95,5 96,6

D2% 104,1 103,4 102,6

Ihet 1,06 1,06 1,04

D(V = 0,01 cm3) 115 107,4 105,3

OAR
V = 387 cm3

Dśr 8,6 8,9 29,2

D2% 22,0 17,7 57,8

Noga 
V = 4562 cm3

Dśr 64,2 59,9 58

D2% 107,3 102,9 102,0

V75% 57,7 49,9 41,8

V50% 61,8 60,0 54,9

V25% 68,3 66,8 73,8

V10% 77,2 79,4 85,8

Źródło: Wyniki własne.

Wszystkie plany charakteryzuje akceptowalna jednorodność 

dawki w obszarze tarczowym. Plan VMATkonf zapewnia najlepszą 

jednorodność dawki w  obszarze tarczowym, najniższą dawkę 

średnią w nodze i najniższe objętości nogi w obszarze wysokich 

dawek. W planie optymalizowanym ze względu na ochronę wy-

różnionego obszaru nogi (VMATOAR) osiągnięto dawkę średnią 

w  OAR oraz objętości nogi w  niskich dawkach porównywalne 

z  wynikami dla planu 3D, uzyskując jednocześnie mniejszą ob-

jętość nogi w  obszarze wysokich dawek i  niższą dawkę średnią 

w nodze. Niewielkie różnice procentowe w objętościach nogi ob-

jętej przez określony poziom dawki przekładają się tu na znaczne 

różnice w  objętości: 1% odpowiada objętości 45,62 cm3 tkanki. 

W  planie 3D średnia dawka w  samej protezie wynosiła 110,9% 

i  była znacząco wyższa niż w  planach VMATOAR (101,3%) oraz 

VMATkonf (100,1%). Niższe dawki oznaczają też niższą fluencję fo-

tonów w protezie, co sugeruje niższą wrażliwość planów VMAT na 

niepewności dozymetryczne spowodowane obecnością tytanu. 

Zaburzenia dozymetryczne występujące na granicy tytanu 

i  tkanki miękkiej opisywane w  części I  pracy nie są widoczne 

w wykonanych planach. Zasięg tych zaburzeń dla wiązki X 6 MV 

jest mniejszy od stosowanej siatki obliczeń. 
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Symulacje błędów realizacji

Występowanie w obszarze PTV dużych skokowych zmian gęstości 

elektronowych może być przyczyną degradacji jednorodności daw-

ki w PTV, gdy napromienianie jest realizowane z innym niż planowa-

ne izocentrum. Aby ocenić niepewności dozymetryczne przygoto-

wanych planów związane z realizacją leczenia wykonano obliczenia 

dawek dla liczby jednostek monitorowych z planu po przesunięciu 

izocentrum o 3 mm i 5 mm w bok w stronę chronionej struktury. 

Margines od CTV do PTV wynosił w tym przypadku 5 mm.

Dla każdego planu z błędem centrowania znaczącemu pogor-

szeniu uległy statystyki dla obszaru chronionego i nogi.

Jednorodność dawki oceniano w  obszarze CTV-proteza, wyniki 

zawiera tabela 2. z symulowanymi bocznymi przesunięciami izocen-

trum parametry D98% i D2% dalej spełniają warunki dla planów radykal-

nych D98% > 95%, D2% < 107%, to w planie 3D obserwuje się obniżenie 

dawki prawie minimalnej i podwyższenie dawki prawie maksymal-

nej, co pociąga zdecydowane pogorszenie indeksu heterogenności, 

niewystępujące w tak znacznym stopniu dla planów VMAT. Przykła-

dowe rozkłady izodoz dla planów z izocentrum przesuniętym o 5 mm 

zamieszczono na rysunku 3. Dla planu 3D i VMATkonf na prezentowa-

nych przekrojach jest widoczny obszar, w którym dawka jest niższa 

od 95% średniej dawki w obszarze tarczowym CTV-proteza.

Kontrola jakości planów/
krzywych konwersji 

Obliczenia dawek wykonane z  zastosowaniem zaproponowanej 

krzywej konwersji HU-ED zostały zweryfikowane dozymetrycznie 

tylko dla jednej, będącej w naszej dyspozycji testowanej, protezy 

kości kończyny dolnej. Proponowanym w  części I  pracy elemen-

tem przygotowania do planowania pacjenta z protezą jest analiza 

dawek dla wykonanego obrazu portalowego (EPID) kończyny. Acz-

kolwiek taka procedura rozstrzyga, czy proteza jest wykonana z ty-

tanu i czy nie zawiera cięższych elementów, to nie daje informacji 

o  potencjalnych niepewnościach dozymetrycznych związanych 

Rys. 2 Rozkłady izodoz (100%, 95%, 70%, 40%) dla planów VMATconf, VMATochr i 3D

Źródło: Rysunek własny.

Rys. 3 Rozkłady izodoz (100%, 95%, 70%, 40%) dla planów VMATconf, VMATochr i 3D dla izocentrum przesuniętego o 5 mm w stronę obszaru chronionego

Źródło: Rysunek własny.

Tabela 2 Statystyki znormalizowanych rozkładów dawki w obszarze tarczowym CTV-proteza uzyskane dla 3 planów napromieniania dla idealnej realizacji leczenia (x = 0) 

oraz przy symulowanych przesunięciach bocznych izocentrum o 3 mm (x = 3) i o 5 mm (x = 5). Wartości dawek podano w %

Struktura
Parametr

Plan 3D VMATOAR VMATkonf

CTV-proteza

X = 0 X = 3 X = 5 X = 0 X = 3 X = 5 X = 0 X = 3 X = 5

D98% 97,0 96,5 95,6 96,7 96,5 96,1 97,3 96,9 96,6

Dmin 95,3 94,0 93,4 93,5 93,8 92,9 95,6 94,9 93,0

D2% 103,6 105,1 106,1 103,3 103,4 103,5 102,8 103,1 103,2

D(V=0,01cm3) 109,9 108,5 110,1 106,4 106,5 106,9 106,3 109,8 110,6

Ihet 1,05 1,07 1,09 1,05 1,05 1,06 1,04 1,05 1,05

Źródło: Wyniki własne.



vol. 6           5/2017         Inżynier i Fizyk Medyczny308

radioterapia \ radiotherapy artykuł naukowy \ scientific paper

z zastosowaniem w każdym indywidualnym przypadku takiej sa-

mej konwersji HU-ED. Przy możliwych różnicach konstrukcyjnych 

protez i artefaktach obecnych w badaniu TK powodujących silną 

zależność liczb HU w obszarze tytanu od wielkości i budowy pro-

tezy, konwersja HU-ED w obszarze tytanu może wymagać zmian 

w  indywidualnych przypadkach. Problem prawidłowego odtwo-

rzenia budowy protezy i zastosowania właściwej konwersji HU-ED 

nasili się, gdy w konstrukcji protezy znajdą się dodatkowo elemen-

ty stalowe. Informacje na temat stabilności konwersji HU-ED bę-

dzie można uzyskać po wprowadzeniu metody do praktyki klinicz-

nej i  weryfikacji dozymetrycznej obliczeń dla grupy pacjentów. 

Dla naszego modelowego pacjenta zakres liczb HU w tytanie nie 

wykraczał poza zakres dla testowanej protezy, budowa obu pro-

tez była również podobna. Dopiero jednak porównania wyników 

obliczeń dawki z wynikiem pomiaru po przejściu promieniowania 

przez protezę pacjenta rozstrzyga ostatecznie, czy dla zastoso-

wanej konwersji HU-ED będzie osiągnięta zgodność dawek na 

wymaganym przez nas poziomie 3%. Niestety, system Monaco nie 

umożliwia dozymetrii z użyciem EPID-u i do tego celu nie można 

wykorzystać zdjęcia portalowego wykonywanego przed plano-

waniem z zastosowaniem niskiej liczby jednostek monitorowych 

(około 2 MU). Pomiar dawki w płaszczyźnie czołowej za pomocą 

filmu Gafchromic położonego na stole terapeutycznym wymaga 

podania na film dawek co najmniej kilkudziesięciu cGy, co oznacza, 

że powinien zostać wykonany w  wiązce terapeutycznej. I  w  tym 

aspekcie plan 3D ma wyraźną przewagę nad planami VMAT. Nawet 

jeżeli w planie VMAT zostanie wydzielona część łuku jako osobna 

wiązka do wykorzystania w dozymetrii in vivo, dawka na film może 

być za niska, by zapewnić niepewność pomiaru poniżej 2%, a efekt 

zwiększonego pochłaniania promieniowania przez tytan będzie 

rozmyty przestrzennie i dozymetrycznie. Na podstawie pomiarów 

dawek dla wiązki planu 3D można nie tylko zweryfikować popraw-

ność użytej konwersji HU-ED, ale również skorygować wagi wiązek 

dopromieniających obszar pod i nad protezą w sytuacji, gdy posia-

dany przez użytkownika system planowania nie liczy prawidłowo 

dawek w obszarze pod protezą. 

Podsumowanie

Zastosowanie rozszerzonej skali HU i  gęstości elektronowych 

oraz półempirycznej krzywej konwersji HU-ED w systemie pla-

nowania leczenia Monaco z  algorytmem obliczeniowym Monte 

Carlo daje możliwości przybliżonego rozróżnienia materiałów 

konstrukcyjnych protezy kości kończyn i  wykonanie zarówno 

planów 3D, jak i planów IMRT oraz VMAT.

Wykonane dla modelowego przypadku plany VMAT oraz plan 

3D z  zastosowaniem wiązek przeciwległych charakteryzowa-

ła akceptowalna dla planów radykalnych jednorodność dawki 

w  obszarze tarczowym i  zadowalająca ochrona wydzielonej 

części kończyny. Rozkłady dawki poza obszarem tarczowym 

w planach VMAT zależą od warunków optymalizacji, co pozwa-

la na indywidualizację planów zgodnie ze zleceniem lekarza. 

W  planie VMAT, w  którym minimalizowano dawkę w  obszarze 

krytycznym, uzyskano tylko nieznacznie wyższą dawkę średnią 

w chronionym obszarze niż w planie 3D, natomiast znacząco lep-

szą konformalność planu dla wyższych dawek. Zaburzenia daw-

ki występujące na granicy tkanki i metalu, opisywane w części 

1 pracy, nie są pokazywane przez system planowania, źródłem 

wiedzy o ich wielkości pozostają więc pomiary fantomowe.

Plan 3D jest bardziej czuły na błędy centrowania w kierunku 

bocznym natomiast wysoka precyzja centrowania jest wymaga-

na dla każdego typu planu zarówno ze względu na zachowanie 

jednorodności dawki w obszarze tarczowym jak i ochronę pozo-

stałej części kończyny. Szczególnie dla wydłużonych obszarów 

tarczowych, dla których niewielkie rotacje mogą przekładać się 

na znaczne translacje, wskazane jest napromienianie pod kon-

trolą obrazową (IGRT).

Jakkolwiek rozkłady dawek dla planu VMATOAR są korzystniej-

sze niż dla planu 3D, ten ostatni może być opcją z  wyboru ze 

względu na łatwość weryfikacji dozymetrycznej.
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