
Сравнително изследване върху влиянието на

времето за верификация и облъчване на

пациентите върху качеството на лъчелечението.

Автори: Здравко Грозданов, Петко Ценов, Станислав 

Станишев, Александра Йовановска, Здравка Спасова



Инсталирането на лъчетерапевтична уредба от нов

клас в отделението по лъчелечение на Аджибадем

Сити Клиник Токуда болница даде възможност да се

направи сравненителен анализ между прецизността на

облъчване и на един и същ пациент, лекуван

последователно на двата линейни ускорителя – Еlekta,

Precise и Halcyon, Varian.

Въведение:



Възможността за допускане на

техническа или човешка грешка

при верификацията на пациент

при най-новия апарат на Varian -

Halcyon е сведена до минимум.



Цел:

Целта на проучването е да се сравни времето, необходимото за

позициониране, верификация и облъчване на двата апарата.

Да се оцени прецизността на лъчелечението, геометричните

неточности и комфорта на пациента при двете методики и

отражението им върху качеството на лечението.

Да се оцени оптимизацията на пациентопотока и необходимите

дейности от страна на рентгеновите лаборанти.



Цел:

Време ?

Качество на            
лъчелечение ?

Прецизност ?

Комфорт ?
Оптимизация    
на работа ?



Изследван е един пациент

жена, на 60 год., с наднормено

тегло. Диагноза Ca endometrii.

Локализация- малък таз.

Техника на облъчване: 3D

конвенционално – Elekta, VMAT

– Halcyon. Имобилизация – АР

позиция, с ръце върху гърдите.

Сканирането за планирането на

лъчетерапевтичния план бе

извършен на СТ – General

Electric.

Материали и методи:



Обсъждане:

• Ротация на гентрито - 4 пъти по-бърза от 

всички други линейни ускорители

• Скорост на МЛС – 5 см/секунда, което 

допринася за бързата ротация на гентрито

• Доставена доза за минута – до 800 MU за 

минута

HALCYON



Iview Elekta 

Мачването на образите става

само по костни репери, което

в някои случаи води до

пространствени артефакти.

AP LAT 



CBCT Halcyon

Това дава голямо предимство в

точността при изпълнение на плана,

защото мачването става не само по

костни репери, а и меки тъкани,

пикочен мехур, ректум и самия

облъчван обем.



3D Electa

3D конвенционално лъчелечение

- техника с две срещуположни

полета



VMAT Halcyon

VMAT

(Volumetric modulated arc therapy)

При тази техника на облъчване 

имаме едновременно движение на 

апарата и промяна на полето



61 годишна жена с диагноза ендометриален карцином

Начало Край Време

Elekta

Начало Край Време

Halcyon
10:52 10:58 6 min. 11:50 11:53 3 min.

9:47 9:53 6 min. 9:47 9:50 3 min

8:04 8:10 6 min. 8:04 8:07 3 min

7:50 7:56 6 min. 7:56 7:59 3 min.

8:23 8:29 6 min. 7:50 7:53 3 min.

7:55 8:01 6 min. 7:55 7:58 3 min.

10:05 10:11 6 min. 9:22 9:25 3 min.

11:12 11:18 6 min. 8:24 8:27 3 min.

8:05 8:11 6 min. 7:59 8:02 3 min.

9:30 9:36 6 min. 9:12 9:15 3 min.



IMRT ( Elekta ) vs. VMAT (Halcyon)

Ca gl.prostatae



IMRT ( Elekta ) vs. VMAT (Halcyon)

Head and neck



Заключение:

Поради съкратеното време за процедура апарата има възможност да поеме

по-голям обем от пациенти, давайки възможност на повече хора да имат по-

бърз достъп до своето качествено лечение. Чрез този апарат се елиминира

така тежащият на всички лист на чакащи и периода от тяхната консултация

до първоначалната процедура се свежда до 3-4 дни.

Elekta - 15-20 минути на пациент от влизането в съблекалнята до

излизането от там, следно 4 пациента на час. 12 часа работна смяна х 4

пациента – 48/50 на ден

Halcyon -10 минути на пациент от влизането в съблекалнята до излизането

от там, следно 6 пациента на час. 12 часа работна смяна х 6 пациента –

70/80 на ден






