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 Vsebina samega predavanja je prikazati osnovne značilnosti IMRT 

tehnike 

 Prikazati razlike glede na kovencionalne obsevalne tehnike 

 Prikazati slabosti, prednosti te tehnike obsevanja  

 Opisati postopeke priprave  IMRT 

 Na primerih pokazati razliko v dozni razporeditvi med 3DCRT in 

IMRT znotraj tarčnih struktur in kritičnih struktur pri obsevanju ORL 

bolnikov 
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 Osnovni problem pri zdravljenju rakavih bolnikov z obsevanjem je 

zaščita zdravega tkiva in organov v neposredni bližini tumorja-tarče 

 Do sedaj najpogosteje uporabljeno 3D konformalno tehniko 

obsevanja je v zadnjem obdobju nadomestila intenzitetno modulirana 

tehnika obsevanja na kratko IMRT(angl. Intensity Modulated 

RadioTherapy) 

 Sistemi za tridimenzionalno načrtovanje so postali dosegljivi na 

tržišču leta 1990 

 Napredek tehnologije in medicine nenehno vnaša novosti, katere 

pomenijo korak naprej. Tako smo leta 2009 uvedli eno izmed najbolj 

naprednih obsevalnih tehnik IMRT (Intensity Modulated 

Radiotherapy)  
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 V primerjavi s konvencionalnimi obsevalnimi tehnikami lahko z IMRT 

dosežemo pomembno izboljšanje razporeditve doze v obsevanem 

tkivu 

 Večja konformnost, strm gradient doze na robu tarčnega volumna 
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 Intenzitetno modulirano obsevanje je obsevalna tehnika, ki omogoča 

učinkovito obsevanje tumorskih volumnov 

 IMRT je v svetu že dobro uveljavljena obsevalna tehnika 

 Omogočil jo je razmah računalniške tehnologije, izdelava 

računalniško krmiljenih večlistnih kolimatorskih sistemov 

 Tehnika IMRT je v sektorju radioterapije Onkološkega inštituta v 

Ljubljani zaživela v letu 2009 

 Obstaja več načiniov izvajanja IMRT, najpogostejši sta dinamična 

(angl. slidinig windows) in stopenjska (angl. Step-and-shoot) 
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 Razlikujeta se po tem, da pri dinamični tehniki obsevanje traja ves 

čas, kontinuirano 

 Nasprotno pa se pri stopenjskem načinu žarek proži le, ko obsevalno 

polje privzame določeno obliko oz. se lističi kolimatorskega sistema 

zapeljejo v prej določeno lego 
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 Slabost IMRT je zvišano tveganje kasnih posledic zaradi sekundarnega sevanja 

 Vsaka nedoslednost ali nenatančnost pri določitvi obsega tumorja (tarče), pa tudi 

premiki tarče ali bolnika vodijo do poddoziranja robnega dela tumorja  

 Zato so pri IMRT ključnega pomena: 

 uporaba najsodobnejših slikovnih metod (CT slikanje kombiniramo z MR ali PET      

posnetki) 

 natančno vsakodnevno obsevanje (EPI,OBI,EXAC TRAC) 

  Druge pomembne razlike so povečana dozna obremenitev telesa in višja cena 

  Podaljšan čas obsevanja 
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 Pri bolnikih, ki po obsevanju z IMRT preživijo vsaj 10 let, tveganje za 

nastanek z IO sevanjem induciranih rakov z 1% poraslo na 1,75% 

 Visoka cena IMRT je bolj kot od cene specifične opreme odvisna od  

potrebne strokovne usposobljenosti, predvsem pa od časovne 

angažiranosti tima, ki tako obsevanje izvaja 

 podaljšan čas za vrisovanje volumnov 

 podvojen čas za izdelavo obsevalnega načrta 

 podaljšan čas proženja žarka(angl. beam on) 
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 Prednost IMRT se je izkazala v primerih, ko 3D CRT ni omogočila obsevanja z 

dovolj visokim odmerkom na PTV 

 IMRT nam omogoča obsevanje tumorjev z veliko višjimi dozami ob manjši ali 

kvečjemu enaki obremenitvi kritičnih organov 

 Obsevalni načrt IMRT imajo v primerjavi s 3D CRT višje vrednosti indeksa 

konformnosti in izboljšano pokritost tarčnega volumna 

 IMRT omogoča nižji odmerek na zdravo tkivo 

 Višji odmerek na tarčni volumen in s tem verjetno boljšo lokalno kontrolo ter daljše 

preživetje bolnika 

 Ta tehnika je posebaj dobrodošla pri vseh primerih tumorskih volumnov, ki imajo 

konkavno obliko in se ovijajo okoli rizičnih organov 
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Radioterapevt na CT-posnetkih označi tumorske volumne – tumor, 

povečane bezgavke in strukture, kjer obstaja dovolj velika verjetnost 

infiltracije s tumorskimi celicami 

Označi še kritične strukture, ki niso prizadete s tumorjem 

Ker naj bi bili vsi tumorski volumni in druge označene strukture 

obsevani z enakim številom frakcij je potrebno znotraj posamezne 

frakcije različne dele vsakega obsevalnega polja obsevati z   

različnimi dnevnimi doznimi odmerki 
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Takemu obsevanju, ko med aplikacijo posamezne frakcije znotraj 

posameznega obsevalnega volumna ustvarimo območje z različnimi 

doznimi nivoji, imenujemo obsevanje s sočasnim integriranim 

boostom (angl. Simultaneous Integrated Boost, SIB) 

Zdrava oz.s tumorjem neprizadeta tkiva v njegovi okolici, za katere 

veljajo dozne omejitve, imenujemo kritčni organi 

V predelu glave in vratu so to hrbtenjača, možgansko deblo, opitične 

strukture... 

Za vsako navedeno strukturo veljajo določene dozne omejitve 

Glede na potencialne okvare, jih razvstimo po prioriteti 

Hrbtenjača ima najvišjo prioriteto, celo višjo kot tumorski volumen 
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Radiofizik na delovni postaji za načrtovanje obsevanja postavi 
osnovno konfiguracijo obsevalnih polj 

Pri nekaterih poljih je hrbtenjača zunaj obsevalnega polja 

V nasprotju s konvencionalnim 3D-obsevanjem, kjer mora vsako 
obsevalno polje vključiti celotno tarčo,je pri IMRT možno doseči 
zahtevano dozno pokitje tarče tudi takrat, ko je eno ali več 
obsevalnih polj ne vključuje v celoti 

Načrtovalni sistem med optimizacijo namreč močneje obteži 
prispevke drugih obsevanih polj 

Pri tem se je treba zavedati, da lahko tak način vodi do pojava vročih 
točk 

Običajno uporabimo 5 do 7 obsevalnih polj 
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 Po vnosu doznih omejitev določimo 
prioritetno listo za posamezne 
tumorske volumne in kritične 
strukture 

 Na prvem mestu je hrbtenjača z 
omejitvijo 45 Gy (skupna 
ekvivalentna doza)- celo pred 
posameznimi tumorskimi volumni 

 Pri obušesnih žlezah slinavkah je 
stanje nekoliko drugačno, ker ne gre 
za vitalen organ, je prioriteta te 
strukture in tarčnih volumnov, ki jo 
obdajajo, enaka 
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Pri tem postopku načrtovalni program znotraj vsakega velikega 
obsevalnega polja iz malih polj oz. snopičev sestavi večje segmente, 
ki so vsaj 4-krat večji od prvotnih 

Pri tem se porazdelitev doze nekoliko spremeni, je pa bližje resnični 
prejeti dozi 

Posamezno malo polje je v grobem zajeto v toliko različnih 
segmentih, kolikšna je bila njegova diskretna vrednost pred 
segmentacijo 

Porazdelitev doze po segmentaciji je tem boljša, čim bolj enake so 
bile vrednosti intenzitete sosednjih malih polj in tem slabša, če je 
med njimi več mest, kjer moramo na majhnem območju zagotoviti 
visoko dozo. 
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Omejitev doze za možgansko deblo, ki jo uporabljamo je: največ 1 % 
volumna možganskega debla je lahko obsevan z ekvivalentno dozo večjo 
od 54 Gy 

 

 

 

 

 

              

 
                         Slika 1: Najvišja ekvivalentna doza, ki jo prejme 1% dela možganskega debla (z rdečo črto je označena dozna 

omejitev za možgansko deblo) 
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Omejitev doze za hrbtenjačo, ki jo uporabljamo je :največ 1cm3 

volumna na ekvivalentni dozi večji od 45 Gy in maksimalna 

ekvivalentna doza nižja od 50 Gy 
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                           Slika 2: Maksimalna ekvivalentna doza v hrbtenjači  
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Slika 3: Porazdelitev 95 % izodoze (modra barva) okoli hrbtenjače in tarčnega 

volumna PTV1 (Planning Target Volume) 

6.11.2015 



 Omejitev doze za parotidi, ki jo uporabljamo je : povprečna doza nižja od 26 Gy ali 

vsaj 50% volumna na dozi nižji od 30 Gy 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 4,5: Delež volumna leve in desne parotidne žleze, ki prejme 30 Gy in več 
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Slika 6: Porazdelitev 95 % izodoze (modra barva) v področju parotidnih žlez  
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Slika 7,8,9: prikazujejo pokritost s 95% izodozo za 

vse vrisane PTV 
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                                    Slika 10: Število MU (Monitor Unit) na frakcijo 
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 Če povzamemo rezultate opravljenih analiz, lahko po pričakovanjih potrdimo 

dozimetrične prednosti tehnike IMRT pred tehniko 3DCRT. Dokazali smo, da so z 

uvedbo tehnike IMRT v postopek zdravljenja slovenski bolniki s tumorji glave in 

vratu deležni bolj kakovostnega zdravljenja, kot bolniki v preteklosti, ko so bili 

obsevani s tehniko 3DCRT 

 Pri obeh tehnikah je pokritost tarče primerljiva, prav tako tudi obsevanje hrbtenjače 

in možganskega debla , medtem ko je doza, ki jo prejmeta parotidni žlezi mnogo 

nižja. Po obsevanju z IMRT tehniko lahko bolniki upravičeno pričakujejo, da bo v 

primeru ozdravitve kakovost njihovega življenja boljša, kot če bi bili zdravljeni po 

načelih tehnike 3DCRT 

 Glede na izkušnje, pa tudi glede na naša opažanja, lahko z vso odgovornostjo 

trdimo, da je uvedba IMRT ena glavnih prelomnic v sodobni zgodovini slovenske 

radioterapije. 
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