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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pawła Wołowca zatytułowanej: 
Wielokanałowa dozymetria in-vivo przy użyciu filmów Gafchromic 
EBT3 u pacjentów leczonych radioterapią w obszarze głowy i szyi za 
pomocą techniki VMAT

Rozprawa doktorska Pana mgr Pawła Wołowca „Wielokanałowa dozymetria in-vivo przy 

użyciu filmów Gafchromic EBT3 u pacjentów leczonych radioterapią w obszarze głowy i szyi za 

pomocą techniki VMAT" spełnia warunki określone w art. 13 ust.l ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1789), dlatego wnoszę do Rady Naukowej Instytutu Fizyki 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, o dopuszczenie Doktoranta Pawła Wołowca 

do dalszych etapów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora.

Uzasadnienie

Technologiczny rozwój terapii radiacyjnej przyczynia się do systematycznego wzrostu 

konformalizacji leczenia, czyli zwiększenia precyzji dostarczania dawki do tkanek objętych 

chorobą nowotworową przy jednoczesnym, znaczącym ograniczaniu dawek w narządach i 

tkankach zdrowych. Jedną ze współcześnie stosowanych technik radioterapii, która umożliwia 

osiągnięcie powyższych celów jest VMAT-technika obrotowa z modulowaną intensywnością 

wiązki. Nieodłącznym elementem procesu radioterapii jest jego weryfikacja, zarówno na 

etapie tworzenia planu leczenia, przed rozpoczęciem leczenia (w oparciu o utworzony plan), 

jak i w trakcie leczenia. Wielopoziomowy system oceny i monitorowania dawek planowanych 

i w efekcie, dostarczanych do ciała pacjenta pozwala ograniczyć potencjalne błędy 

radioterapii, czyniąc ją przy tym skuteczną, dokładną i bezpieczną metodą leczenia. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że wraz ze wzrostem konformalizacji rozkładów dawek wzrasta 

złożoność planów w oparciu, o które realizowane jest leczenie, a co z tym związane - 
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weryfikacja dokładności radioterapii jest coraz trudniejsza. Doskonały przykład stanowi tutaj 

dozymetria in vivo - metoda weryfikacji wykorzystywana w trakcie realizacji leczenia 

polegająca na punktowym (lub quasi-punktowym) pomiarze dawki dostarczanej do ciała 

pacjenta i następnie porównaniu jej z odpowiadającą jej dawką zaplanowaną. Metoda ta 

pozwala wykryć błędy związane m.in. z nieprawidłową kalibracją wiązki terapeutycznej, 

zastosowaniem niewłaściwej energii promieniowania, niestabilnością wydajności 

akceleratora czy też z nieprawidłowym ułożeniem pacjenta w trakcie terapii. Najczęściej 

stosowanymi detektorami do pomiarów in vivo są detektory półprzewodnikowe, które 

umieszcza się na skórze pacjenta. O ile detektory te stosowane są z powodzeniem w 

radioterapii wiązkami statycznymi tj. 3DCRT, to w przypadku technik dynamicznych (VMAT) 

ich zastosowanie jest ograniczone.

Dlatego też, cel pracy jaki obrał sobie Pan mgr Paweł Wołowiec, tj. zbadanie przydatności 

małych detektorów wykonanych z filmu radiochromowego typu Gafchromic EBT3 do 

dozymetrii in vivo podczas napromieniania pacjentów z nowotworami głowy i szyi przy użyciu 

techniki VMAT, uważam za istotny. Pan magister w sposób wyczerpujący wprowadza 

czytelnika w temat i cel główny dysertacji. Następnie, w sposób rzetelny, przedstawia 

metodologię podjętych badań. Wyniki, uzyskane przez Pana magistra potwierdzają, że filmy 

Gafchromic EBT2 są dobrymi detektorami do pomiaru dawki w radioterapii VMAT.

Praca Pana mgr Wołowca napisana jest poprawną polszczyzną. Struktura pracy jest typowa 

dla prac doświadczalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, uważam, że praca spełnia wszystkie 

wymagania postawione przed rozprawą doktorską.

Analiza pracy

Poddana recenzji dysertacja doktorska stanowi zamknięte dzieło naukowe liczące 149 

stron. Praca ustrukturyzowana jest prawidłowo. Posiada stronę tytułową, streszczenia w 

języku polskim i angielskim, indeks skrótów, wykaz rysunków i tabel, spis treści, wstęp, część 

właściwą, bibliografię oraz dwa dodatki.

W części właściwej dysertacji przedstawiono założenia i cel pracy, materiał i metodologię 

badawczą, uzyskane wyniki, dyskusję i wnioski. Proporcja pomiędzy „informacjami" 

literaturowymi a częścią właściwą pracy wraz z dodatkami wynosi 1:2 i jest akceptowalna dla 

tego typu prac.
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We wstępie Pan mgr Wołowiec opisuje zagadnienia związane z oddziaływaniem 

promieniowania jonizującego na organizm żywy. Wywód swój prowadzi w świetle zastosowań 

terapeutycznych, w których stosowane jest promienie jonizujące. Ograniczenie zakresu 

informacji o zjawiskach oddziaływania promieniowania jonizującego z organizmem żywym do 

tego właśnie zakresu jest zasadne, bo odpowiada zakresowi pracy. W dalszej części wstępu, 

autor prawidłowo przytacza podstawowe informacje dotyczące procesu radioterapii, obecnie 

stosowanych technik napromieniania jak i metod ich kontroli. Szczególną uwagę przykłada do 

opisu metod dozymetrii in vivo, co w efekcie umożliwia mu jasne przedstawienie przesłanek 

powstania pracy i w efekcie celu pracy, którym jest zbadanie przydatności filmów Gafchromic 

EBT3 do wykonywania pomiarów dawki in vivo u pacjentów napromienianych techniką VMAT, 

w przypadkach nowotworów w obszarze głowy i szyi.

W rozdziałach „Materiał i Metody" oraz „Ocena zgodności" autor opisał warunki w jakich 

przeprowadzano eksperyment. Poddał szczegółowemu opisowi metody przystosowania 

filmów EBT3 do pomiarów dawek, procedury pomiarowe, czynniki wpływające na wynik 

pomiaru oraz metody określania niepewności pomiarowych i reguły oceny zgodności 

wyników. Część tą uważam za kompletną i przejrzystą. Należy podkreślić i docenić autorską 

implementację metodologii kalibracji trójkanałowej w celu automatyzacji czynności 

wykonywanych w oprogramowaniu ImageJ. Mimo, iż metodologia kalibracji trójkanałowej nie 

jest autorska, oskryptowanie jej na potrzeby oprogramowania ImageJ uważam za istotne i 

potencjalnie przydatne dla innych badaczy. Nieliczne uwagi i sformułowania autora, które 

wymagają według mnie komentarza pozwalam sobie zamieścić w kolejnych częściach recenzji 

(uwagi edytorskie i dalej, uwagi merytoryczne).

Rozdział „Wyniki" przedstawia uzyskane wyniki w sposób spójny i zgodny ze strukturą 

rozdziału „Materiał i Metody". Tabele oraz wykresy przedstawione przez autora są 

informatywne i przejrzyste. Autor opisuje je zwięźle i wyczerpująco i poddaje je szerokiej 

dyskusji w kolejnym rozdziale pt. „Dyskusja". Podobnie jak poprzednio, uwagi oraz pytania 

dotyczące tej części pracy przedstawiam w dalszej części recenzji.

Wnioski przedstawione przez autora potwierdzają przydatność filmów EBT3 do oceny dawki 

metodami dozymetrii in vivo. Niepewność standardowa pomiaru dawki przy użyciu EBT3 jest 

porównywalna do niepewności jaką obarczone są inne, komercyjnie dostępne, detektory. 

Ponadto, Autor zauważa, że narzędzie to:
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1. Umożliwia bezpośredni pomiar dawki nawet w obszarze braku równowagi elektronowej i 

w obszarach wysokich gradientów dawek;

2. Powoduje nieistotne osłabienie dawki terapeutycznej dla pacjenta;

3. Charakteryzuje się dobrą powtarzalnością.

Autor zauważa także, że filmy Gafchromic EBT2 mogą stanowić dobre narzędzie do 

monitorowania dawek kumulowanych w trakcie leczenia, o ile wartość dawki całkowitej nie 

przekracza 10 Gy. Jest to obserwacja krytyczna, weryfikująca i modyfikująca założenie 

wstępne zakładające możliwość monitorowania dawek podczas całego kursu radioterapii 

(dawki całkowite do 70 Gy). Należy jednak zauważyć, że uwaga ta nie jest poparta badaniami 

poczynionymi w pracy - jest wynikiem obserwacji i przypuszczeń autora. Szerzej temat ten 

poruszam w części - uwagi merytoryczne.

Uwagi edytorskie

Wysoko oceniam warsztat językowy autora. Przedłożona do oceny praca jest napisana 

poprawną polszczyzną. Nieliczne błędy typograficzne, stylistyczne i zaburzające ciągłość 

logiczną budowanych przez Autora sentencji nie wpływają znacząco na odbiór pracy. Niemniej 

jednak, z obowiązku recenzenta, przytaczam kilka wybranych określeń, które uważam za 

niefortunne.

Str. 34 - Wymienienie w jednej grupie technik 3DCRT, IMRT, VMAT, IGRT, SRT i SBRT. Zabieg 

taki sugeruje, że 3DCRT różni się na przykład od IGRT, a VMAT od SBRT. W rzeczywistości 

3DCRT może być realizowana z uwzględnieniem kontroli obrazowej (IG) i tym samym jest też 

techniką IGRT. Z kolei VMAT może być SBRT. Uważam, że przedstawiając techniki 

napromieniania należy je uprzednio poklasyfikować np. względem sposobu modyfikacji wiązki 

w trakcie napromieniania, sposobu kontroli w trakcie napromieniania czy też wielkości 

leczonego obszaru i frakcjonowania dawki.

Str. 55: „/.../osłon wykonanych ze specjalnego stopu Wooda." - słowo „specjalny" jest 

zbędne, buduje przeświadczenie, że są różne rodzaje stopu Wooda.

Str. 57: „/.../ a następnie puszczane jest promieniowanie." - określenie „puszczane" jest 

kolokwializmem, którego należy unikać w tego typu pracach.
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Str. 59: błędy powstałe na etapie wykonywania planu leczenia, które później

niezauważone mogą wystąpić podczas realizacji napromieniania." - Jeśli błędy powstały, to 

już występują. Bardziej poprawnym byłoby użycie zwrotu „mogą niekorzystnie wpłynąć na ...". 

Str. 61: „/.../ w obszarze, gdzie przechodzi wiązka promieniowania /.../" - kolejny 

kolokwializm.

Str. 70: „Jednakże filmy typu Gafchromic EBT3 nie były wykorzystywane do dozymetrii in vivo 

w trakcie napromieniania pacjentów przy użyciu techniki VMAT". Otóż były. Kilka zdań 

wcześniej autor przytacza wykorzystanie filmów w napromienianiu VMAT-TMI. Dlatego też w 

zdaniu powinno znaleźć się: „/.../ w trakcie napromieniania pacjentów z nowotworami głowy 

i szyi /.../"

Str. 73: „Prostokątny kształt próbek filmów wybrano po to, /.../, ponieważ ma to wpływ na 

wynik odczytu." - zdanie zbudowane poprawnie. Niemniej jednak, brakuje w nim 

niezbędnego moim zdaniem odnośnika literaturowego (referencji), który umożliwiłby 

czytelnikowi zapoznanie się z tym „wpływem".

Str. 87: „Dodatkowo nigdy wcześniej nie wykonywano dozymetrii in vivo na pacjentach w 

czasie trwania całego leczenia." - zdanie na wyrost, nawet tylko w kontekście filmów EBT3. 

Nie wiemy czy nie wykonywano, wiemy, że nie opublikowano wyników takich badań.

Str. 87: /.../ aby może je było /.../" - błąd typograficzny. Winno być „można".

Str. 97-103 - Tabele w których przedstawiono wartości procentowe powstałe w wyniku 

porównania dwóch obserwacji. W każdej z tabel opis kolumny zawierającej te wartości 

powinien być zmieniony na notację uwzględniającą procenty. Np. dla Tabeli 10.2 Autor używa 

opisu: (Dfiim/Dic- 1) a powinien użyć: (Dfnm/DiC - 1) x 100%.

Str. 116: „/.../ (Mic) /.../" - błąd typograficzny. Winno być „MjC".

Nie oczekuję od Doktoranta odpowiedzi na powyższe uwagi. Wynikają one z wymagań jakie 

stawiane są osobom przygotowującym recenzje.

Uwagi merytoryczne i pytania do Doktoranta

1. Komentarze i pytania dotyczące treści zawartych w Rozdziałach 3 i 4, (odpowiednio: 

Łańcuch radioterapii /.../ i Techniki radioterapii /.../).

5

Uk



T. Piotrowski. Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr Pawła Wołowca

a. Jakkolwiek opis przedstawiony przez Autora jest przejrzysty, zabrakło mi w nim 

elementów nawiązujących do metryk służących do oceny planu leczenia czy też 

złożoności planów leczenia. Nie opisany został także proces optymalizacji dawek.

b. Autor definiuje tomoterapię jako specjalną technikę IMRT w trakcie której źródło 

generujące promieniowanie jonizujące obraca się wokół ciała pacjenta. Z kolei wyraźnie 

odróżnia IMRT od VMAT jako dwie niezależne techniki. Powracając do definicji 

tomoterapii poczynionej przez autora, czyż VMAT nie jest też specjalną techniką IMRT?

2. Uwaga dotycząca Rozdziału 7 (Cel pracy).

Uważam, że przedstawienie celów szczegółowych ułatwiłoby czytelnikowi prześledzenie 

dalszych rozdziałów, w których przedstawiana jest metodologia, wyniki i dyskusja.

3. Pytanie dotyczące podrozdziału 8.7.3 - sposób mocowania detektorów.

Pakiety filmowe mocowane są w ściśle określonych lokalizacjach od wewnętrznej strony 

bolusa nakładanego na maskę termoplastyczną. Rozwiązanie to wydaje się być optymalne. 

Chciałbym się jednak spytać o to czy u wszystkich pacjentów z nowotworami głowy i szyi 

istnieje konieczność stosowania bolusów tkankopodobnych?

4. Pytania dotyczące czynników wpływających na wartość dawki deponowanej w pakietach 

EBT3.

a. Czy przestrzeń powietrzna pomiędzy maską termoplastyczną a ciałem pacjenta oraz jej 

zmiany w trakcie kursu radioterapii mają wpływ na wartość dawki deponowanej w 

filmach (zagadnienie nie opisane w rozdziale 10.4 - „Analiza czynników mających 

wpływ /.../"?

b. Czy dawka deponowana w trakcie tworzenia obrazów CT stanowi istotny przyczynek do 

dawki deponowanej w filmach?

c. VMAT realizowany pod kontrolą obrazową (IG) w przypadku leczenia pacjentów z 

nowotworami głowy i szyi może zakładać codzienne obrazowanie wiązką stożkową 

(CBCT). Niemniej jednak, ze względu na specyfikę tego obszaru, często stosuje się 

naprzemienne schematy obrazowania CBCT/2DkV lub CBCT/EPID. Czy Autor może 

ustosunkować się do tego jaki jest przyczynek dawki niesionej przez obrazowanie 

planarne (2DkV, EPID) do dawki deponowanej w trakcie leczenia?

5. Uwaga dotycząca Rysunku 10.8 w podrozdziale 10.4.1 („Wpływ gradientu dawki /.../")

Na powyższym rysunku Autor przedstawia zależność pomiędzy modułem różnic dawki 

zmierzonej pakietami filmów od dawki obliczonej oraz względnymi odchyleniami 
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standardowymi w małej objętości, z której odczytywane były wartości dawek. Wykresy te 

nie potwierdzają jakiejkolwiek korelacji (brak informacji o istotności statystycznej) oraz nie 

wskazują trendów (autor nie przytacza wartości współczynnika determinacji - zakładam, że 

jest mały). Stąd też, uważam, że używanie w tekście jak i w podpisie tabeli słowa korelacja 

jest niejako na wyrost.

6. Badania Autora wykazały użyteczność filmów EBT3 do dozymetrii in vivo, w szczególności 

do monitorowania dawek frakcyjnych. Wyniki monitorowania dawki całkowitej nie są 

dobre - bardzo duże rozbieżności pomiędzy dawką zaplanowaną i dostarczoną. Ma na to 

wpływ szereg czynników, które Autor skrupulatnie opisuje w dyskusji swojej rozprawy. 

Wątpliwości budzi wniosek wysnuty przez Autora, że filmy nadają się do monitorowania 

dawki deponowanej w trakcie kilku frakcji (do dawki ok 10 Gy). Jest to zapewne prawda, 

niemniej jednak Autor nie poczynił stosownych pomiarów które pozwoliłyby mu wysnuć 

taki wniosek. Wnioski powinny ściśle wynikać z przeprowadzonego eksperymentu. W tym 

przypadku tak nie jest.

Z wyrazami szacunku

T oj^asz^jotrowski67 
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