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Opracowanie metody pomiaru i weryfikacji rozkładu dawek promieniowania jonizującego w 

3D w środowisku klinicznym w radioterapii 

 

 

Radioterapia, obok chirurgii i chemioterapii, jest jedną z metod leczenia chorób 

nowotworowych wykorzystującą promieniowanie jonizujące. Celem radioterapii jest podanie 

jednorodnej dawki terapeutycznej na zaplanowany obszar do napromieniania PTV (ang. 

Planning Target Volume) i jak najmniejszej dawki na otaczające go tkanki zdrowe, tak aby 

nie spowodować ich uszkodzenia. Proces leczenia w radioterapii oparty jest na wykonaniu 

planu leczenia przy uŜyciu komputerowego systemu planowania leczenia TPS (ang. 

Treatment Plannning System), na podstawie danych obrazowych pacjenta oraz algorytmów 

obliczeniowych, który jest następnie realizowany przy pomocy akceleratorów liniowych 

będących źródłem promieniowania. W celu zapewnienia sukcesu leczenia oraz 

bezpieczeństwa pacjenta weryfikacja trójwymiarowych obliczeń rozkładu dawki 

wykonywanych przez TPS stanowi jedno z waŜniejszych zagadnień całego procesu kontroli 

jakości w radioterapii. Obecnie uŜywane dozymetry (komory jonizacyjne, detektory 

półprzewodnikowe, detektory termoluminescencyjne, filmy radiograficzne i matryce 2D) 

posiadają ograniczenia w pomiarze rozkładu dawki generowanego przez nowoczesne techniki 

leczenia takie jak: IMRT, VMAT, SRS i SRT. Jednym z głównych ograniczeń jest to, Ŝe 

Ŝaden z tych dozymetrów nie umoŜliwia wykonania pomiarów 3D a jedynie w pojedynczych 

punktach lub w płaszczyźnie 2D. Jednak wykorzystanie dozymetru polimerowego (Ŝelowego 

umoŜliwia wykonanie pomiaru rozkładu dawki w przestrzeni trójwymiarowej. Odpowiednie 

składniki Ŝelu pod wpływem promieniowania jonizującego ulegają polimeryzacji i 

sieciowaniu zgodnie z mechanizmem rodnikowym. Efekt polimeryzacji przekłada się 

bezpośrednio na wielkość i rozkład zaabsorbowanej dawki promieniowania. Rozkład dawki w 

dozymetrze Ŝelowym moŜna mierzyć za pomocą technik diagnostycznych takich jak: 

magnetyczny rezonans jądrowy, tomografia komputerowa, optyczna tomografia komputerowa 

oraz ultrasonografia. 

 

Celem pracy było zbadanie moŜliwości zastosowania trójwymiarowej dozymetrii Ŝelowej do 

pomiarów rozkładów dawki promieniowania jonizującego i weryfikacji systemu planowania 
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leczenia w środowisku klinicznym Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, przy uŜyciu wybranego dozymetru 

Ŝelowego, nowoczesnych technik leczenia w radioterapii i technik obrazowania: rezonansu 

magnetycznego i spiralnej tomografii komputerowej. W szczególności zwrócono uwagę na 

badanie dotyczące moŜliwości wykorzystania nowego dozymetru Ŝelowego VIPAR
CT

 (VIC) 

obrazowanego przy pomocy spiralnej tomografii komputerowej, z wykorzystaniem 

wielorzędowego tomografu komputerowego Simens Senstation Open (Siemens AG Medical 

Solutions, Niemcy). 

 

Zaprezentowany został wpływ parametrów obrazowania (napięcie lampy [kV], effective mAs, 

grubość warstwy [mm], współczynnik skoku, wielkości pola widzenia i odległości pomiędzy 

pikselami) na wartość szumu obrazu, wielkość sygnału do szumu oraz na zaabsorbowaną 

dawkę, a takŜe moŜliwości znacznego poprawienia jakości uzyskanych wyników dzięki 

procesowi przetwarzania obrazów obejmującego działania punktowe na obrazach 

(uśrednianie, odjęcie tła) oraz działania lokalne i globalne (filtracja obrazów). Dodatkowo 

omówiony został równieŜ wpływ filtracji obrazu na uzyskiwane parametry opisujące 

charakterystykę dozymetru Ŝelowego (czułość na dawkę i rozdzielczość dawki).  

  

Ocena przydatności dozymetru VIC obrazowanego przy pomocy spiralnej tomografii 

komputerowej do weryfikacji obliczeń systemu planowania została wykonana dla 

sterotaktycznego planu leczenia. W tym celu zmierzony rozkład dawki przez dozymetr 

Ŝelowy VIC został porównany z planowanym rozkładem dawki utworzonym w systemie 

planowania leczenia oraz z trójwymiarowym rozkładem dawki wyliczonym przez program 

3DVH
®
 (Sun Nuclear Corporation, USA), na podstawie pomiarów wykonanych urządzeniem 

ArcCHECK
®
, model 1220 (Sun Nuclear Corporation, USA). Wszystkie obliczenia związane 

z procesem przetwarzania obrazów oraz porównanie z rozkładami dawek uzyskanymi z TPS i 

programu 3DVH
®
 zostały wykonane przy uŜyciu programu polyGeVero

®
 (GeVero Co., 

Polska). 

 


