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Ocena rozprawy doktorskiej 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

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr Pawła Wołowca dotyczy bardzo 

ważnego i aktualnego tematu weryfikacji rozkładów dawki w dynamicznych technikach 

napromieniania, np. VMAT, a w szczególności zapewnienia kontroli jakości w tej 

dziedzinie.

Układ rozprawy jest typowy dla tego rodzaju opracowań. Praca liczy 149 stron i składa 

się z czterostronicowego wstępu (po polsku i po angielsku), spisu rycin i tabel oraz 

skrótów i definicji, bardzo pomocnych w czytaniu pracy. Zasadnicza część pracy składa 

się z 12 rozdziałów, dwóch dodatków oraz wykazu literatury, obszernego, bo liczącego 

około 80 pozycji. Pod względem merytorycznym i edytorskim rozprawa spełnia wymogi 

stawiane rozprawom doktorskim. Należy też zwrócić uwagę na bardzo piękne graficzne 

przygotowanie pracy.

Pierwszych sześć rozdziałów stanowi w zasadzie rozszerzone wprowadzenie do 

rozprawy.

Rozdział 1 omawia pokrótce ogólne zasady radioterapii, zależność efektu biologicznego 

od wielkości dawki pochłoniętej oraz wymagania dotyczące dokładności wyznaczania 

takiej dawki.

Rozdział 2 omawia mechanizmy oddziaływania fotonów promieniowania jonizującego 

oraz procesy formowania się wiązki promieniowania w ośrodku materialnym.

Rozdziały 3 i 4 przedstawiają łańcuch procedur przygotowujących pacjenta do 

napromieniania oraz różne techniki napromieniania przy użyciu konwencjonalnych 

akceleratorów liniowych, w tym z uwzględnieniem techniki VMAT.

Rozdział 5 to krótki opis zaleceń i technik stosowanych w kontroli jakości w radioterapii.



W rozdziale 6 przedstawiono różne techniki i metody pomiaru dawki in vivo, diody 

półprzewodnikowe, systemy dozymetrii portalowej, pomiary dawki w czasie 

rzeczywistym (Integral Quality Monitor) oraz filmy radiochromowe Gafchromic EBT3.

Cel pracy został ujawniony w rozdziale 7 i sformułowany następująco:

Celem pracy jest zbadanie przydatności filmów typu Gafchromic EBT3 do wykonywania 

pomiarów dawki in vivo u pacjentów napromienianych techniką VMAT, w przypadkach 

nowotworów w obszarze głowy i szyi.

Rozdział 8 - Materiały i metody

Z metodycznego punktu widzenia praca została przygotowana bardzo starannie.

W rozdziale tym opisano bardzo precyzyjnie filmy EBT3 oraz procedury ich 

napromieniania i kalibracji. Przedstawiono również metody analizy obrazów, krzywe 

kalibracji oraz procedury obliczania dawki - trzykanałowej dozymetrii filmami 

radiochromowymi.

Przedstawiono również metodykę pomiarów w fantomach - fantomie płytowym (RW3) i 

antropomorficznym.

Omówiono pomiary u pacjentów poddanych terapii techniką VMAT, dotyczące dawki 

całkowitej i dawek frakcyjnych, oceniono rolę tomografii CBCT w stosunku do dawki 

całkowitej i osłabienie wiązki terapeutycznej przez pakiety detektorów filmowych.

Oceniono również niepewności standardowe - niepewność standardową pomiarów oraz 

niepewność standardową obliczeń dawki przez system planowania leczenia.

Króciutki Rozdział 9 przedstawia użytą metodę oceny zgodności wyników.

Obszerny Rozdział 10 szeroko przedstawia uzyskane wyniki w porządku ustalonym w 

rozdziale 8. Wyniki zaprezentowane są bardzo przejrzyście i są bogato ilustrowane, co 

robi je bardzo czytelnymi.

Rozdział 11 to bardzo szeroka analiza i dyskusja otrzymanych wyników. Obejmuje ona 

zjawisko osłabienia wiązki terapeutycznej przez pakiety detektorów filmowych, 

charakter krzywych kalibracji oraz czułości filmu. Omawia też wpływ kilowoltowych 



badań CBCT na dawkę całkowitą. Przeanalizowane są pomiary rozkładów dawek w 

fantomie płytowym (płyty RW3) oraz w fantomie antropomorficznym w technice 

VMAT. Przebadano powtarzalność pomiarów pakietami filmów. Przeprowadzono 

analizę czynników wpływających na dokładność pomiarów, a mianowicie gradient dawki 

w małych objętościach VOI, z których odczytywane są wielkości dawek w systemie 

planowania leczenia, oraz wpływ wielkości obszarów ROI zastosowanych do odczytu 

dawki z próbki filmów. Przeanalizowano także wpływ dokładności ułożenia pacjenta na 

dawkę w miejscach umieszczenia filmów oraz próg reagowania dla metody pomiaru 

dawki przy użyciu filmów EBT3. W ramach tej analizy autor zauważa, że wyniki 

przedstawione w pracy wskazują, że należy opracować metody weryfikacji systemów 

planowania leczenia dla technik dynamicznych, takich jak VMAT, szczególnie w 

obszarze narastania dawki.

Autor przeprowadził też wnikliwą analizę niepewności pomiarowych.

W wyniku długiej dyskusji wyników i ich analizy autor wyciągnął następujące wnioski 

sformułowane w rozdziale 12:

Filmy typu Gafchromic EBT3 są bardzo dobrymi detektorami do pomiaru dawki 

promieniowania jonizującego, a ich właściwości, takie jak możliwość cięcia do 

dowolnych kształtów, mała grubość czy brak zależności energetycznej, czynią z nich 

dobre detektory w sytuacjach, w których stosowanie innych typów detektorów byłoby 

bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. W odróżnieniu od niektórych typów detektorów 

dają możliwość bezpośredniego pomiaru dawki w miejscu, w którym są umieszczane. 

Umożliwiają one dokładny pomiar dawki nawet w obszarze braku przejściowej 

równowagi elektronowej. Niepewność standardowa pomiaru dawki pakietami filmów 

jest na poziomie niepewności innych komercyjnie dostępnych detektorów do dozymetrii 

in vivo. Ponieważ powodują one nieistotne osłabienie wiązki terapeutycznej, to takie 

detektory filmowe są dobrym narzędziem do pomiaru dawki podczas każdego seansu 

terapeutycznego z osobna.

Ponadto możliwym zastosowaniem małych detektorów filmowych jest walidacja 

obliczeń systemu planowania leczenia.



Pomimo niedokładności związanych z obliczeniami dawki na skórze lub w obszarze 

narastania dawki przez system planowania leczenia, małe detektory filmowe Gafchromic 

EBT3 mogą stanowić fizyczny dowód napromieniania pacjenta w postaci wyniku 

pomiaru rzeczywistej dawki w danym punkcie, otrzymanej w czasie leczenia.

Z obowiązku recenzenckiego muszę zwrócić uwagę na pewną niezręczność językową 

pojawiającą się w tytule pracy. Zamiast zwrotu „u pacjentów leczonych radioterapią” 

stosowniejszy byłby zwrot „u pacjentów poddanych radioterapii”. Oczywiście nie 

wpływa to na wartość naukową pracy.

W zakończeniu streszczenia autor słusznie zwrócił uwagę, że zastosowanie dozymetrii in 

vivo przy użyciu detektorów wykonanych z arkuszy filmów Gafchromic EBT3 nigdy 

wcześniej nie zostało opublikowane w odniesieniu do zastosowana do pomiarów dla 

techniki napromieniania VMAT. Sposób określania położenia detektorów na obrazach 

tomografii komputerowej przy użyciu markerów jest unikatowy. Jednoczesny pomiar 

dwoma detektorami (dwie próbki, jedna nad drugą) nigdy wcześniej nie był 

wykonywany. Dozymetria in vivo w czasie całego leczenia pacjenta nigdy wcześniej też 

nie była wykonywana

W tym świetle wysoko oceniam pracę Autora oraz wyniki przez niego 

uzyskane, staranną redakcję tekstu oraz użycie jednolitej nomenklatury. Praca 

została bardzo dobrze przygotowana metodycznie.

Z uwagi na pozytywną ocenę rozprawy doktorskiej Pana mgr Pawła Wołowca 

wnoszę o dopuszczenie Go do dalszych etapów przewodu doktorskiego.


